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Kobberforekomsten pa 0ya Daktegilva Porsanger og muligheten for kobberforekomste 

i Porsangerdolomitten er vurdert. 

Pa Daktegilva finnes kobberkis og svovelkis sammen med kvarts pa sprekker i 

dolomitt. Minera1iseringene er smA. Kobbermineraliseringene er sen- til post
diagnetiske, og dannet pi et 'tidspunkt hvor dolomittens permeabilitet/ por0sitet 
var laJV. Kilden til metallene antaes a v~re underliggende r0de skifre som har 

begrenset volum. 

Deter lite sannsynlig at Porsangerdolomitten inneholder ekonomiske kobber

forekomste r i Porsangeromradet. 

1- kopper rna 1 mgeo l o_gi Emneord 

do1omitt fag rapport 

Hydrogeologiske rapporter kan lanes eller kjapes fra Oslokontoret. mens de evrige rapportene kan lanes 
eller kjopes fra NGU, Trondheim. 



EN UNDERS0KELSE AV KOPPER MINERALISERINGEN I PORSANGER DOLOMITTEN, 

POH.SANGER, FINNMARK 

Innledning 

Forrnalet rned unders0kelsen i Porsangerfjord omradet var a vurdere 

de kjente kopper forekornstene pa Daktegilva og mulighetene for 

0konomiske kopper forekomster i Porsangerdolomitten. 

Oppdragsgiver var N.G,U. ved Finnrnarksprogramrnet og arbeidet ble 

utf0rt i tidsrornrnet 25-28/7-1985. 

Fylkesgeolog Sigmund Johnsen deltok 

feltarbeidet. 

i den f0rste del av 

Foruten Daktegilva-0ya i Porsangerfjorden ble alle veiskj~ringer 

unders0kt pa syd og nordsiden av Porsangerfjorden sarnt ornradet 

0st for Bcrselv mot Laksefjorden. 

Beskrivelse av koppermineraliseringen pa Daktegilva 

Daktegilva er en liten 0y n~r Rein0ya, vest for Lakselv. 0ya 

bestar av Porsangerdolomitt og underliggende Igeldas skifer. 

Porsangerdolorni tten er tidligere beskrevet av White ( 1969) og 

Siedlecka (1976). 

Igeldas skiferen bestar av vekslende r0de og gr0nne sandige 

skifre av marin(?) opprinnelse {se fig. 1). Porsangerdolomitten 

ligger adskilt fra Igeldasskiferen med et tynt konglomerat, 

deretter f0lger et lag med jernholdig brun dolomi tt med tide-

vannskanaler (fig. 2). Enkelte tynnere lag av m0rk skifer 

representerer stagnerende kulper pa tidevannsflaten. Deretter 

f0lger en m0rk gra dolomitt med pseudomorfoser etter evaporitt

moduler. Det 0verste laget pa 0ya bestar av lys gra dolomitt med 

sandige og algelaminente lag. Chertlag opptrer hyppig. Dolomitten 

er stedvis silifiserte og gjennomsatt av tynne sprekker med 

kvarts (fig. 3). 

Koppermineraliseringen besdir vesentlig av kopperkis og pyri tt. 

Pa overflaten opptrer malakitt. Mineraliseringen er knyttet til 

den seneste sprekkfasen og sulfidene opptrer sarnmen med kvarts. 
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Hydrotermalomvandling eller "solution breccias" er ikke 

observert. Mineraliseringene er meget sma og ser ut til a ha 

liten utbredelse utover de sma flekkene sam er skjerpet (fig. 4). 

Malmgenetiske betraktninger 

0konomisk konsentrasjon av denne malmtypen forutsetter h0y prim~r 

eller sekund~r por0sitet, samt tilstrekkelig tilgang pa redusert 

svovel og metaller. Malmdannelsen rna ha skjedd ved relativt lav 

temperatur (under 200°C) pa grunn av manglende omvandling av 

sidebergarter. Dette medf0rer at kopperet og redusert svovel ikke 

kan fraktes i tilstrekkelige konsentrasjoner i samme l0sning. 

Det er derfor grunn til a anta en lokal svovelkilde hvor s 2
- er 

dannet ved bakteriell reduksjon av sulfat. 

I sediment~re bergarter er kopperet anriket innen "red-bed" 

milj0er hvor det muligens f0rst blir utfellt i jernhydroksyder. 

Kopperet blir senere fjernet pa red-bed lagene under dannelsen av 

hermati t t pa bekostning av hydroksyder og det blir tilf0rt lag 

med redusert svovel. De r0de lagene i den underliggende Igeldas 

formasjonen er derfor en sannsynlig koppermetall kilde. 

De r0de skifrene i Igeldasformasjonen er tynne og den totale 

mektighet er meget begrenset i sammenligning med rift-avset

ningen, som vanligvis er kilden til st0rre sediment~re kopper 

forekomster. 

~egionale betraktninger 

Ut i fra observasjoner bade pa Daktegilva og i veiskj~ringen pa 

nord- og sydsiden av Porsangerfjorden er sulfiddannelsen meget 

sen ~ den diagenetiske utvikling. 

Siedlecka ( 1976) har tidligere pavist at dolomi tten ble tidlig 

silif isert og at kvarts erstattet evapori t tmineralene. Det ser 

derfor ut til at dolomitten var silifisert og hadde en lav 

permeabilitet og por0sitet nar de mer metallrike l0sningene ble 

avgitt fra de underliggende skifre. Sulfatinnholdet i dolomitten 

ble ogsa i denne prosessen sterkt redusert og delvis innesluttet 

i kvartsen. Det te f0rte videre til at produksjonen av redusert 

svovel ble meget liten etter silifiseringen og dolomitten har 

derfor et meget lavt pyrittinnhold i hele omradet. 



3 

Konklusjon 

Kopppermineraliseringene i Daktegilva er sen- til postdiagene

tiske og dannet pa et tidspunkt hvor dolomittens permeabilitet/

por0sitet var meget lavt, og det var liten produksjon av redusert 

svovel. Kilden til metallene er sannsynligvis de underliggende 

r0d skifte i Igeldas formasjonen, og kilden er derfor meget be

grenset i volum. 

Det er derfor lite sannsynlig at Porsangerdolomitten inneholder 

0konomiske kopper forekomster i Porsangeromradet. 

Oslo, 21. oktober 1985 

Arne Bj0rlykke 
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Vekslende r¢de og gr¢nne skifre i Igeldas Formasjonen. 

Fig . 2 Tidevannskanal i und r e del av Porsan gerdolomitten . 



Fig . 3 Silifisert Por s angerdolomitt f r a Daktegilva. 

Fig. 4 Koppermine ralisering pA Daktegilva. 

Spesielt interesserte kan se de orginale f argebildene ved 

henvende l se til r epro- avde l ingen , NGU . 


