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Fig. 1. Geokjemisk kart over Varangerhalveya. Ba-innholdet i bekke
sedimentenes tungmineralfraksjon. 

Fig. 2. Det skraverte viser det undersekte omrAdet 
Varangerhal vgya. 

Fig. 3. Ngkkel kart. 
Fig. 4. Pr0velokalitetskart. 
Fig. 5. Det sk raverte vi ser det de tal jertunde omrAdet, 

Troll f jorddal en. 
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KARTBILAG 

Fi nnkongke i1 a 2336 IV tegning nr. 85.196- 01 

Trollfjorden 2336 I II II II 85.196 - 02 

Ber1ev3g 2336 I II " 85.196 - 03 

Kongsfjord 2336 II II II 85.196 - 04 

Oardujav 1 ri 2335 I II II 85.196 - 05 

B3tsfjord 2436 I II II II 85.196 - 06 

Skipskjfillen 2435 IV II II 85.196 - 07 

Syl tefjord 2436 II II II 85.196 - 08 

Langryggen 2435 I II II 85.196 - 09 

EkkenJy 2435 II II II 85.196- 10 

Vard111 2535 IV II II 85.196 - 11 
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1. 1NNLEDNING 

I regi er det tidligere bl.a. samlet inn bekke
sedimenter fra Med en pS 1 pr. 
30 viste analyseresultatene fra interessante Ba-
verdier (fig. 1). Dette til et 
11 Ba-prospek teri ng i F i nnma 11 me11 om Statoil og NGU, med en bevil gn i ng 

865 000,- fra Statoil til geokjemi ske ser. 

Som en del av dette ble et 3000 omrSde pS Varangerhalv
(fig. 2) fulgt opp med en tettere av 

varierer fra 1 pr. 0,5 km2 til 1 pr0ve pr. 
10 km2. 

Undersekelsen innbefatter 2335-I 
Oardujav'ri, 2435-I Langryggen, 2435-II 2435-IV 
2535 IV 2336-I 2336-II Kongsfjord, 2336-III Troll
fjord, 2336-IV Finnkongkeila, 2436-11 Syltefjord og 2436-III 
Nekkelkart er vist i fig. 3. er vist pS fig. 4. 

Pr0velokalitetskart er lagt ved som bilag. Analysering og bear
beidelse av data vil bli i 1985/86, og sluttrapport vil 
foreligge media 1987. 

2. FORP ROSJ EKT 

Pr0vepunktene for den feltsesong ble plottet pS 
kart. 

NGU leide et helikopter av typen Hughes 300C fra Helikoptertransport. 
Dette selskapet samarbeidet med Sivil Avtalt timepris var 
kr 2500 ,- pr. time. Daglig minimum flytid var 2.5 timer. 
Tilflyging Oslo-Alta, kr 18 000,- ble belastet NGU. 

De bernrte kommuner innvilget s0knader om av hel1kopter i utmark 
og vassdrag. 
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3. FELTARBEID 

3 .1. Generel t 

Feltarbeidet ble i l0pet av juli og august 1985, og ialt 

var 5 personer involvert i Disse var organisert i 

en gruppe sam bestod av 3 feltlag. Det ble arbeidet lange dager og 6 

dagers uke. Feltlagene ble organisert i helikopterlag (2 personer), 

siktelag (2 personer} og (1 person). Feltmedarbeiderne var 

Rune Knudsen, Per Johan Sal bergJ Kari Sand, Jan Rei dar Skil brei og 
Unander. 

Gruppens hovedbase ble opprettet i B8tsfjord, sam sentralt i 

Innkvarteringen skjedde i et hybelhus med 

anlegg. Lagerrom sam muliggjorde t111rking av pr111ver 

b 1 e di sponert. 

Totalt ble det samlet inn pr0ver fra 312 lokaliteter. 
del av pr111vene ble innsamlet ved hjelp av helikopter. 

pr0vene ble samlet inn kj0rbar veg. 

Den domi nerende 
Bare 1/6 av 

denne sommeren betraktes sam h0yst unormale. Finn
mark Dagblad skriver 7. august 1985: "Arets sommer inn i 

hi stori eb0kene - den bes te somme ren 40 S r". 

3.2. 

3.2.1. Bekkesedimenter 

Det ble tatt minst 3 subpr111ver innen 25 m langs bekken. ble 

tatt land og/eller i bekkekant {ikke aktivt materiale). 

Pr111ver sam ble innsamlet langs veg {biltransport) ble siktet i felt. 



- 7 -

Da helikopteret ble brukt som transportmiddel i pr0vetakingen, ble 
ikke pravene siktet i felt. Materialet ble samlet inn i plastsekker 

(36 x 72 mm, levert av A/S AFU plast). 

Til innsamlingen av bekkesedimenter ble det benyttet 
anleggsspade/feltspade. 

3.2.2. Pannevaskede 

Aktivt og inaktivt materiale fra bekker i Trollfjorddalen (fig. 5) ble 

samlet inn for pannevasking. Materialet ble innsamlet i plastsekker 
samme som for bekkesedimenter, for seinere pannevasking. 

3.3. 

Helikopteret ble benyttet til fly pr0vetakerne fra pr0vepunkt til 

pravepunkt. Under selve pr0vetakingen stod helikopteret stille. 

Feltsesongen ga ialt 13 flydager. Total flytid for sesongen var 44 
timer (tabell 1). 
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NGU-bi1 - totalt kjerte km 7034 
- lakselv-BStsfjord 357 
- BStsfjord-Trondheim 2160 

i felt 
- bruk av bil til innsamling av 

prmver langs vei 1514 
- bruk av bil i forbindelse 

med helikopter 3360 

Antall med bil: 58. 

3.5. VStsikting av bekkesedimenter 

Dette er den mest arbeidskrevende del av feltarbeidet. 
Under siktingen ble det tatt vare pS to fraksjoner: 

a) -600 + 180 urn 
b) -180 urn 

Det ble samlet inn en full med grovfraksjon og vanligvis en 
halv pose med finfraksjon. Papirposer (5' 'x 10' • Yellow W/S Kraft 
Soil Sample Bags) ble brukt som embalasje. 

varierte bSde i finstoffinnhold og innhold av organisk 
materiale. Dette medfmrte et vekslende antall siktete pr. 
dag, men start sett klarte feltmedarbeiderne S sikte 6-7 bekkesedi

pr. dag. 

3.6. Problemer 

Mobiltelefon ble mottatt ved helikopterets ankomst. I lengre perioder 
tok ikke telefonene i mot inngSende samtaler, bare utg3ende. Dette 
fmrte til problemer i forbindelse med helikopterets service i Alta, 
hvor vi var uten kontakt med helikopteret i 3 dager. 

Helikopteret var leid fra Sivil Helikopter. Helikopterflygerens krav 
var at helikopteret skulle nattparl<eres p§ flyplassen i B3tsfjord. 
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Dette ekstra tilflyging til de omr3der, noe som 

flytiden med ca. 1/2 time pr. dag. 

4. KOSTNADSOVERSIKT 

Geokjemisk delprosjekt pr. 08.10.1985. 

Total ramme for prosjektet er kr 2 375 000,-

hvorav NGUs andel er kr 1 090 000,-. 

4.1. NGU 

L0nn kr 157 000,-

Analyser (ICP, XRF, NAA) 

Edb (kartfremstilling) 

Feltarbeid 

" 
II 

II 

202 000,-

27 000,-

41 000,-

kr 427 000,-

NGUs egeninnsats er blitt noe enn opprinnelig planlagt p.g.a. 

at det er reanalyse av tidligere innsamlet materiale fra 

(510 bekkesedimentpr0ver, finfraksjon). 



- 11 -

4.2. Statoil 

Fel trei se r 
Frakt 

Helikopterutgifter 
Utstyr, materiel 1 

L0nn - feltmedarb. 
Diett/natt-tillegg feltmedarb. 

Arbeidsgodtgj0relse, overtid 

Arbeidsgi veravgift, feri ep. 

Sum 

Reanalyse 
Mikrosonde 

k.r 20 000,

" 8 000,

kr 28 000,-

Sum k.ostnader pr. 08.10.85 

4.3. Delkostnader 

4.3.1. Fe1treiser 

NGU-bil, k.j0p av bensin 

Reiseutgifter 

Lfllnn under reise 

Diett under reise 

Sum 

kr 26 400,-
II 6 600,-

" 125 000,-
.. 13 300,-
II 50 000,-
II 69 000,-
II 17 300,-

" 15 000,-

kr 322 600,-

It 28 000,-

kr 350 600,-

kr 5 647,-
II 6 779,-

" 6 125,-
11 7 830,-

kr 26 400,-
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4 3.2. Helikopterutgifter 

Service 5.67 t a kr 1 250,

Flyging 40.17 t a kr 2 500,

Tilflyging kr 18 000,- 50% 

Diett under tilfl. kr 2325,- 50% 

Diett i felt - pilot 

Helikoptertillegg 

Sum helikopterutgifter 

kr 7 088,

" 100 425,-
ii 

II 

II 

9 000,-

1 163,-

6 790,-
II 504 -------·-
kr 125 000,-

Sel ve til flygi ngen og di ett til pi 1 at under til flygi ngen be tales med 

50%, ettersom de totale kostnadene deles mellom dette prosjektet og et 
annet NGU prosjekt. 

5. FELTKOSTNADER 

5.1. Generelt 

De totale feltkostnader for 1985 er kr 322 600,-. Oet ble innsamlet 

328 pr0ver fra 312 lokaliteter. De totale feltkostnadene pr. pr0ve 

blir kr 980,-. 

5.2. 

Helikopterutgifter 
2 pers x 10 dg 

P re ring 3 pe rs x 15 d g 
Bilkostnader 3360 km a kr 0.80 

Sum 

k.r 125 000,-
11 21 400,-
II 48 000,-
II 2 700.-

kr 197 000,-

Sam tidligere nevnt ble det samlet inn fra 254 lokaliteter ved 

hjelp av helikopter. Kostnad pr. pr0velokalitetet blir kr 776,-. 
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5. 3. 

5 pers x 11 dg 
Bilkostnader 1514 km a kr 0.80 

Sum 

kr 58 700,-
11 1 200,

kr 60 000,_:-

De 58 som ble samlet inn 1angs veg, inkluderer de som 
ble tatt i forbindelse med av feltmedarbeiderne. Kostnad 

pr. kr. 1033,-. 

6. KONKLUSJON 

Det ble samlet inn prf.lver fra 312 loka1iteter fra Varangerhalveya. En 

sjettedel av prevene ble tatt langs veg og resten ved hjelp av 

hel ikopter. 

Kostnader pr. ved var kr 1D33,-, mens 

kostnader pr. ved var kr 776,-. 

De hf.lye kostnadene ved skyldes delvis fg veger i 

og at av feltmedarbeiderne er inkludert i disse 

kostnadene. 

Ved bruk av helikopter ved en seinere i et tilsvarende 

omrgde, det vurderes et stf.lrre helikopter. Sikkerhet og helikop

terets lastekapasitet er viktige momenter. 
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Geochemistry 
STREAM SEDIMENT 

Heavy minerals 

Ba 
Heavier than 2.96 g/crn3 

Method of analysis: XRF 
Laboratory: SGAB 
No. of samples: 1056 
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Rapport nr 85.196/fig 2. 

TROLLFJORD
KOMAGELV

FORKASTNINGEN 






























