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1. INNLEDNING

NGU har utført resistivitetsmålinger over tre området ved Masi, Fiednajohka og Riednajavre

i Kautokeino kommune. Hensikten med målingene var å studere sulfidmineraliseringer,

løsmasseoverdekke, dypforvitring og postglasiale forkastninger. For å kunne gjennomføre

effektive malmletingskampanjer med geofysikk og geokjemi er det viktig å klarlegge de tre

førstnevnte faktorene. Sulfidmineraliseringer er tidligere observert ved Riednajavri (Dalsegg

o.a. 1985, Olsen 1985) og Fidnajohka (Olesen et al. 1992a). Et 25 m langt og 3-5 bredt

forgiftningsfelt der ikke noe annet enn kopperblomsten Viscaria alpina og noe mose vokser,

er observert i Fidnajohka området (Olesen et al. 1992a). Kjemiske analyser av tre jordprøver

viser et kopperinnhold på 0.36, 0.50 og 2.34 %. XRF-analyser av en 13 cm mektig

koppermineralisering i en kjerneprøve fra grågrønn kvartsitt viser et Cu-innhold på 0.44 %.

Mineraliseringen som opptrer på 90.4 m dyp, inneholder 0.5-1 mm store kopperkiskorn i

tillegg til mindre mengder feltspat, biotitt, svovelkis, magnetitt og hematitt. Det ca. 135 m

dype borehullet (Bh6) stammer fra en undersøkelse av den postglasiale

Stuoragurraforkastningen (Olesen o.a. 1992c, Åm 1994, Roberts o.a. 1997). Postglasiale

forkastninger er også tidligere kartlagt vest for tettstedet Masi (Olesen 1988, Olesen o.a.

1992a,b, Dehls o.a. 2000), mens dypforvitring er registrert ved Fidnajohka (Åm 1994). Åm

(1994) rapporterte forvitringsmineraler som vermikulitt, smektitt, kaolinitt og goethitt i den

postglasiale Stuoragurraforkastningen.

Dypforvitring er også observert andre steder på Finnmarksvidda, f.eks. under 15 m tykke

kvartære avsetninger i Sáđgejohka (Sargejohka) området som ligger 50 km sør for Karasjok 

(Dalsegg 1987, Often o.a. 1989, Olsen 1998). En opptil 17 m mektig dypforvitring (Often o.a.

1989) opptrer under en omfattende kvartær stratigrafi som inkluderer flere lag med paleojord

der den eldste er mer enn 225.000 år (Olsen 1998). Gjelsvik (1956) har også rapportert

preglasial forvitring av koppermineraler i Čierte området i vestlige deler av Finnmarksvidda. 

Kobberkis og bornitt i en breksje er erstattet av supergene mineraler som kobberglans,

covelin, malakitt, krysokoll og limonitt. Dalsegg o.a. (1986) fant også sekundære kopper-

mineraler som kobberglans og gedigent kopper i en koppermineralisering ved Riednjajav’ri.

Lindahl (1983) mener at Njallaav'zi uranforekomst i Čierteområdet har en supergen 

opprinnelse og ble dannet i sen prekambrium. Dannow (1983), Peuranoemi & Pulkkinen

(1993) og Peuranoemi & Islam (1993) har rapportert omfattende forekomster av dypforvitring

under morene i tilgrensende områder i Finland. Ved leting etter malmforekomster med

geofysiske og geokjemiske metoder er det viktig å ha kjennskap til utbredelsen av dypforvitret

berggrunn.

Det ble målt ett profil med 2D resistivitet og indusert polarisasjon (IP) på hvert av det tre

områdene ved Masi, Fiednajohka og Riednajavre. Beliggenheten av de tre måleområdene er

vist i kartbilag 1 til 3. Målingene ble utført i august 2013 av Einar Dalsegg fra NGU med

assistanse fra Hallgeir Elvenes. Ann Elisabeth Karlsen og Bengt Johansen ved NGU Lab.

utførte XRF-analyser og preparerte slip av den koppermineralisert kvartsitten ved

Fiednajohka. Jan Sverre Sandstad mikroskoperte mineraliseringen.
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2. METODEBESKRIVELSE - GEOFYSIKK

2.1 Målemetode

Ved denne undersøkelsen ble det foretatt måling av 2D resistivitet og indusert polarisasjon

(IP). I det følgende blir metodene og utførelse kort beskrevet

En mer utførlig beskrivelse av metodene finnes på

http://www.ngu.no/no/hm/Norges-geologi/Geofysikk/Bakkegeofysikk/Elektriske-metoder/.

2.2 Utførelse

Måledata ble innsamlet med et kabelsystem utviklet ved den tekniske høgskolen i Lund

(LUND-systemet, Dahlin 1993). Systemet består av et Terrameter ABEM-LS, og to eller fire

multi-elektrode kabler (ABEM 2012). Ved denne undersøkelsen ble det benyttet fire kabler

med 10 meters elektrodeavstand og Gradient elektrodekonfigurasjon. Dybderekkevidden er ca

120 meter. Oppløsningen, og dermed nøyaktigheten, er størst i den øvre halvdelen av

seksjonen. Hele systemet kan flyttes langs profilet slik at utstrekningen av et profil er

ubegrenset. Profilenes beliggenhet er innmålt med håndholdt GPS (databilag 1).

Strøm ble sendt i pulser på 1 sekund og alternerende polaritet. Målingen av resistivitet (enhet

ohmm eller Ωm) startet 0,4 sekund etter at strømmen ble slått på og måletiden var 0.6 sekund. 

Indusert polarisasjon (IP) ble målt 100 ms etter strømbrudd i 8 tidsvindu på 20, 40, 60, 80,

120, 160, 200 og 280 ms. Integrert IP-signal over tid med enheten mVs, normaliseres mot

resistivitetssignalet (mV) og får enheten ms.

2.3 Strømstyrke og datakvalitet

Den strømstyrken en oppnådde var lav i alle de tre områdene som ble målt. I Masi og ved

Fiednajohka lå strømstyrken for flesteparten av målingene mellom 50 og 20 mA. Ved

Riednajavre var strømstyrken mellom 5 og 50 mA, med et stort antall under 10 mA. Det at

strømstyrken var så lav skyldes at topplaget i alle områdene stort sett bestod av tørr sand. Selv

om strømstyrken var lav for alle områdene var datakvaliteten for resistivitetsmålingene bra.

Dårligst ved Riednajavre hvor den inverterte seksjonen viser en Abs. error på 14 %, mens den

ved Masi og Fiednajohka ligger på henholdsvis 4 % og 6 %. Variasjonen i Abs. error

indikerer hvor god tilpassning det er mellom målte data og den modellerte seksjonen, og jo

høyere Abs. error jo mere "støy" er det i måledata.

Som tidligere nevnt ble det også målt indusert polarisasjon (IP). Det er alltid en fordel å måle

både resistivitet og IP, da en ved å kombinere de to metodene reduserer faren for

feiltolkninger. Ved denne undersøkelsen var strømstyrken for lav ved alle tre områdene til at
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en kunne stole på IP-data. Den lå klart under den anbefalte strømstyrken på min. 50 mA, og

resultatene fra IP-målingene er derfor ikke tatt med i rapporten.

2.4 Inversjon.

Ved alle resistivitetsmålinger måles en tilsynelatende resistivitet og IP-effekt. De

representerer et veid middel av alle resistiviteter og IP-effekter som er innenfor målingens

influensvolum. For å finne den spesifikke resistivitet i ulike deler av undergrunnen må data

inverteres. Dette utføres ved at bakken deles opp i blokker som tilordnes en bestemt

måleverdi. Denne blir så justert i flere trinn (iterasjoner) inntil responsen fra den teoretiske

modellen blir mest mulig lik de målte data.

Målingene ble invertert ved bruk av dataprogrammet RES2DINV (Loke 2010). Det ble

benyttet Robust inversjon med varierende vertikal/horisontal-filter for de tre områdende.

Vertikal/horisontal-filter 0,5 fremhever horisontale strukturer, mens vertikal/horisontal-filter

1.5 fremhever vertikale strukturer. Fargeskalaen er felles for Masi og Fiednajohka, mens den

for Riednajavre er noe endret for å få fram alle detaljer på måledata.
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3. RESULTATER

3.1 Masi

Måleresultatene er her vist i Figur 1 og 2.

Figur 1. Profil 1 Masi. Invertert resistivitet.

Profilet krysser Stuoragurra-forkastningen ved ca. koordinat 320, hvor den også er godt synlig

i terrenget med en markert skrent. Som Figur 1 viser, faller forkastningen sammen med en

markert lavresistivitetssone som kan skyldes en svakhetssone i fjell. Fallet er indikert å være

forholdsvis steilt mot øst. Ved ca. koordinat 515 indikeres en ny svakhetssone. Denne er ikke

synlig i terrenget og ligger oppe på et høydedrag. Fallet er indikert å være steilt mot øst.

Mellom disse svakhetssonene viser målingene generelt lav resistivitet, noe som indikerer at

fjellet her trolig er mere oppsprukket.

Over høydedraget indikeres et tynt topplag (5-7m) med meget høy resistivitet, noe som trolig

skyldes drenerte tørre masser. Under dette er det over fjell et nivå med lavere resistivitet.

Dette skyldes trolig fuktige løsmasser med større innslag av finstoff, men kan også skyldes

forvitret fjell. Lengst i vest er det også indikert meget lav resistivitet, noe som skyldes at en

her kommer inn i et myrområde.
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Figur 2. Profil 1 Masi. Med geologi (Solli 1988) og tolkede forkastningssoner.
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3.2 Fiednajohka

Måleresultatene er her vist i Figur 3 og 4.

Figur 3. Profil 1 Fiednajohka. Invertert resistivitet med seismikk og boringer.

Grunnvannsnivået på ca. 35 m dyp er observert i borehull (Olesen o.a. 1992a).

Profilet ved Fiednajohka krysser Stuoragurra-forkastningen ved ca. koordinat 500, og

forkastningen er godt synlig med et markert søkk i terrenget. Det er tidligere utført geofysiske

målinger over forkastningen i dette området (Olesen o.a. 1990, 1992a), i tillegg til at

forkastningen her er undersøkt med boringer. Da seismikk er en god metode for å kartlegge

dyp til fjell, er tolkningen av fjelloverflaten fra målingene i 1990 vist på Figur 3. Boredata

viser at Stuoragurra-forkastningen her består av en sterkt oppknust og breksjert bergart

(markert med hvitt på Figur 3). En koppermineralisering opptrer i mørkbåndet kvartsitt på

90.4 m dyp i Dh6 (Figur 3) og inneholder 0.44 % Cu i form av 0.5-1 mm store

kopperkiskorn. Det ca. 135 m dype borehullet stammer fra en undersøkelse av den

postglasiale Stuoragurraforkastningen (Olesen o.a. 1992c, Åm 1994, Roberts o.a. 1997). Vi

har ikke funnet igjen denne mineraliserte sonen i de nye målingene av resistivitet og IP. Dette

skyldes sannsynligvis et tørt og lite ledende overdekke av sand og en forholdsvis tynn og

disseminert mineralisering på 90 m dyp. Det kan likevel være verdt å sjekke om den

representerer en analog til den store Nussirforekomsten i Kvalsund.

Der Stuoragurra-forkastningen går ut i dagen viser målingene et steilt markert skille i

resistiviteten. Som figuren viser kommer ikke selve forkastningen fram på målingene, og

årsaken er sannsynligvis at berggrunnen som forkastningen opptrer i, er sterkt oppknust og

forvitret (lineær forvitring) noe som vises med generelt lav resistivitet. Dette er i

overensstemmelse med observasjoner fra boringer (Olesen o.a. 1992a,c, Åm 1994, Roberts
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o.a. 1997). Ved ca. koordinat 670 indikerer målingene et område med høy resistivitet (massivt

fjell), før det ved koordinat 780 er indikert en ny svakhetssone.

Nordvest for forkastningen indikerer målingene tynne avsetninger over fjell, noe som også

støttes av de seismiske målingene. Sørøst for forkastningen viser seismikken at fjelloverflaten

blir gradvis dypere (35-40 m). Resistivitetsmålingene indikerer her et grunt topplag med høy

resistivitet (drenert sand/grus), mens det over fjell trolig er et parti med stort innslag av

finstoff da resistiviteten her er meget lav.

Figur 4. Profil 1 Fiednajohka. Med geologi (Solli 1988) og tolkede forkastningssoner.
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3.3 Riednajavre

Måleresultatene er her vist i Figur 5 og 6.

Figur 5. Profil 1 Riednajavre. Invertert resistivitet med VLF-anomalier.

Måledata viser at det langs profilet er to til tre markerte områder med meget lav resistivitet.

De to nordligste er forholdsvis godt kartlagt, mens det sørligste, som starter ved koordinat

1020, ligger for langt ut på flanken av profilet til at det er tilstrekkelig kartlagt. Profilet går

også inn over en myr i dette området, slik at den lave resistiviteten på slutten av profilet kan

skyldes myra, og ikke lav resistivitet i berggrunnen. Den generelle resistiviteten mellom disse

områdene ligger på ca 5000 ohmm, som indikerer massiv berggrunn.

Store deler av området ved Riednajavre er tidligere undersøkt med elektromagnetiske (VLF)

og magnetiske målinger (Dalsegg o.a. 1985). Profil 1 ligger innenfor dette området og VLF-

anomaliene er markert på figuren med sorte piler. Felles for alle VLF-anomaliene er at de

ligger enten i kanten av eller inne i de påviste lavresistivitetsområdene. For brede ledende

strukturer kan en få VLF-anomalier på kantene. Tolkningene av VLF-anomaliene fra

målingene i 1985 viste at de representerer både grafittskifre og sulfidmineraliseringer.

Ettersom de påviste lavresistivitetsområdene stort sett faller sammen med VLF-anomaliene er

det vanskelig å avgjøre om de representerer mineraliserte og grafittførende soner eller

oppsprukket og forvitret berggrunn. Lavresistivitetsområdene er meget brede, og ikke smale

soner som en kan forvente fra mineraliseringer. Anomaliårsaken er derfor sannsynligvis en

kombinasjon av sulfid/grafitt-mineraliseringer og oppsprukket og forvitret fjell. Det

magnetiske kartet indikerer forøvrig ikke intens dypforvitring i form av gjennomsettende
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magnetiske minima slik som rapportert fra Oslofjordområdet (Olesen o.a. 2007) og

strandflaten i Nordland (Olesen o.a. 2013).

Målingene viser et topplag med meget høy resistivitet (> 20.000 ohmm) langs nesten hele

profilet, noe som indikerer tørr sand/grus. Under denne enheten er det indikert et ca. 20 m tykt

lag med lavere, men fortsatt høy resistivitet (1000 – 5000 ohmm) over fjell. Dette er trolig

også sand og grus, men med større innslag av fuktighet. Dette samsvarer godt med tolkninger

av magnetiske bakkemålinger (Dalsegg o.a. 1985) som viser dyp til magnetiske kilder på 20-

30 m i dette området. I sør fra ca. koordinat 730 og ut profilet, er det et parti på 20-25 meter

med resistivitet ned mot 1000 ohmm. Dette forholdet kan ha to årsaker, 1) løsmasser med

stort innslag av vannmettet finstoff eller 2) forvitret fjell. Hvis det er riktig at fjelldypet langs

profilet er representert med toppen av lavresistivitetsområdene i nord, så ligger dette

lavresistivitetsområdet nede i berggrunnen, og støtter dermed tolkningen av at det

representerer forvitret fjell (flateforvitring). Det er også mulig at de øverste 20-30 m av de

sulfidførende grafittskiferne merket med rødt i Figur 5 er forvitret. Forvitringen ved

Riednajavri kan klassifiseres som flateforvitring som også opptrer i Vestfold (Kjose),

Vesterålen (Hadseløya) og Karasjok (Sargejohka) og på Hamarøya ogVarangerhalvøya

(Komagelvdalen) (Olesen o.a. 2012). Dypforvitring under Sargejåk gullfelt (Figur 10) ved

Sargejohka sør for Karasjok kan representere en analog til den tolkede dypforvitringen i

Riednajavri-området. Opptil 17 m mektig dypforvitring (Often o.a. 1989) opptrer ved

Sargejohka under en omfattende kvartær stratigrafi der det eldste laget er mer enn 225.000 år

(Olsen 1998).

Mineraliseingene ved Riedjajavri opptrer i de samme bergarter som finnes ved Bidjovagge

(Dalsegg o.a 1985, Olesen o.a. 1992d, Olesen & Sandstad 1993). Geofysisk er

Bidjovaggefeltet karakterisert ved parallelle elektriske ledere (grafittskifre), magnetiske bånd

(diabaser og tuffitter) og en positiv tyngdeanomali. Den positive tyngdeanomalien skyldes 5-

6 km tykke grønnsteiner som kan representere kilden for de metallene i mineraliseringene.

Brudd i de elektriske lederne skyldes ofte en kombinasjon av skjærsoner som krysser

grafittskiferne, og oksidasjon av skifrene. Diabasene er sannsynligvis sulfidisert og

karbonatisert av de malmførende løsningene og brudd i de magnetiske båndene karakteriserer

malmførende områder i Biddjovagge. Dersom man anvender disse karakteristika på

Riednajavri området, framkommer et område ca. 1 km nordvest for begynnelsen av profil 1

som det mest interessante. Figur 7, 8 og 9 viser brudd både i magnetiske bånd og elektriske

ledere. Området ligger ved UTM koordinater 588.000Ø og 7633.300N i kartbilag 3, dvs. nord

for Oaivusvarri og vest for Riednajohka.
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Figur 6. Berggrunnskart (Olsen 1987) og plassering av Profil 1 ved Riednajavre. Tolkede
lavresistivitetssoner i fjell langs profilet er angitt som røde rektangler.
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Figur 7. Magnetisk totalfelt (Walker 1991) og plassering av Profil 1 ved Riednajavri.
Tolkede lavresistivitetssoner langs profilet er vist som hvite rektangler.
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Figur 8. Den tiltderiverte av magnetfeltet og plassering av Profil 1 ved Riednajavri. Tolkede
lavresistivitetssoner langs profilet er vist som hvite rektangler.
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Figur 9. Tilsynelatende resistivitet fra helikoptermålinger (Walker 1991) ved Riednajavre og
tolkede lavresistivitetssoner i berggrunnen langs Profil 1. Lavresistivitetssoner er vist som
hvite rektangler.
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Figur 10. Sammensatt løsmasseprofil fra Sargejåk gullfelt (Often o.a. 1989) i Karasjok,
Finnmark viser en analog til tolkningsprofilet ved Riednajavri. Opptil 17 m tykk
dypforvitring opptrer under 10-16 m mektige løsmasser.
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4. KONKLUSJONER

Ved Fidnajohka opptrer dypforvitringen langs Stuoragurraforkastningen (lineær forvitring)

En ca. 20-25 m mektig sone med oppsprukket og forvitret berggrunn er tolket under

løsmassene i Riednajavre-området (flateforvitring). Ved leting etter mineralforekomster i

dette området vil dyp moreneprøvetaking være nødvendig. De store mektighetene av

kvartære løsmasser viser at tradisjonell grunn moreneprøvetaking ikke er en egnet

malmletingsmetode i deler av Kautokeino-Masi området. Resultatene indikerer også at

prekvartær dypforvitring har vært beskyttet mot erosjon der løsmassene er tykke slik som

tidligere påvist ved graving i Sargejohka-området sør for Karasjok der de dypeste morenene

er mer enn 225.000 år gamle. Slike forhold vil også være viktige å ta i betraktning ved

planlegging og gjennomføring av større malmletingskampanjer der moreprøvetaking og

bakkegeofysikk inngår. Dypforvitringen vil medføre at hovedelementer lutes ut og

sporelementer som f.eks. basemetaller og sjeldne jordartsmetaller oppkonsentreres slik som

observert i regionale geokjemiske studier av morene i Nord-Finland (Björklund 2012) og på

Østlandet (Roaldset 1974, Reimann o.a. 2007). En kan dermed konkludere at morene på

Nordkalotten og Østlandet i stor grad består av istransportert dypforvitring.

Ved å sammenligne geofysiske anomalier i Riednajavri- og Bidjovagge-områdene

framkommer et område nord for Riednajavri og Oaivusvarri som det mest interessante for

leting etter kopper-gull mineraliseringer. Vi anbefaler også å vurdere om

koppermineraliseringen ved Fidnajohka kan representere en analog til Nussirforekomsten i

Kvalsund kommune. Dersom dette viser seg å være tilefelle, kan det også være verdt å

undersøke om det finnes ytterligere kopperkismineraliseringer ved Fidnajohka.
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Innmålte Resistivitet-profiler
WGS-84, Sone 34 V

Sted og profil Koordinat UTM-øst UTM-nord
Masi 0 604210 7709581
Profil 1 200 604393 7709516

400 604582 7709454
600 604772 7709396
800 604961 7709333

Fiednajohka 0 596635 7688136
Profil1 200 596794 7688018

400 596948 7687895
600 597108 7687785
800 597249 7687658
1000 597423 7687552

Borehull 597058 7687809
Borehull 597093 7687791

Riednajavri 0 588649 7632475
Profil 1 400 588837 7632129

600 588929 7631953
800 589060 7631801
1000 589194 7631657
1200 589287 7631512
NGU Rapport 2014.021

Databilag 1, side 1.
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