
274 NOTISER 

Nordisk samarbeid innen geokjemisk prospektering. 

Det har lenge vært et ønske om nærmere kontakt mellom insti
tusjoner og personer i de nordiske land som arbeider innen området 
geokjemisk prospektering. Et skritt i retning av mer samarbeid var et 
møte som ble holdt i Geologiska Forskningsanstalten, Otaniemi, 
Finnland i tiden 27.-28. april 1959. 

Initiativtaker til dette møtet var geolog L. K. Kauranne, Helsinki. 
::\1øtet var først tenkt som en helt uformell sammenkomst av mer 
privat karakter. Sammenkomsten artet seg imidlertid mer som en 
kongress hvor i alt 14 personer deltok. Av disse var l fra Danmark, 
8 fra Finnland, 3 fra Sverige og 2 fra Norge. 

Det ble holdt foredrag av herrene Dahlman, Fortescue, Hyvarinen, 
Kauranne, Landergren, Lupander, Nuutilainen, Salmi, V\'ennervirta 
og Viluksela. Videre diskuterte man det fremtidige samarbeid. Som 
aktuelle samarbeidsformer ble nevnt: Arrangering av møtevirksom
het, utbytting av metoder, resultater og forskere, utdeling av litte
ratur, standardisering av arbeidsmåter og karter, kooperasjon i større 
undersøkelser og forskningsprosjekter. Man var enige om at det for 
å formidle et slikt samarbeid trenges et organ. En komite ble derfor 
nedsatt. Denne komite skal være midlertidig og ha som hovedoppgave 
å forberede et nytt møte neste år. Komiteen skal således fungere 
inntil dette møte velger den endelige komite, eller på andre måter 
gjør vedtak om fremtidige samarbeidsformer. Det ble besluttet at 
det neste møte skal søkes lagt til Uppsala i tilknytting det geolo
giske vintermøte i januar 1960. 

Som medlemmer av den midlertidige komite ble valgt: K. Ellits
gaard-Rasmussen, Danmark, L. K. Kauranne, Finnland, B. Bølviken, 
?\orge og S. Landergren, Sverige. 

Hvert medlem skal etter forutsetningene inntil videre være en 
kontaktmann i sitt eget land. Interesserte i Norge kan derfor hen
vende seg til: Bjørn Eølviken, adresse Statens råstofflaboratorium, 
Trondheim. eler man også kan få fvldigere referater fra kongressen. 

B.B. 

IV Nordiska geologiska vintermotet 

vil bli holdt i "Cppsala 7.-9. januar 1960. Kærmere opplysninger 
om møtet fås ved henvendelse til Sekretariatet for IV N orcliska 
geologiska vintermi:itet, ::\Iineralogisk-geologiska institutionen, Kåbo
vagen 2-4, l'ppsala. 


