
MEDDELELSER - ANNOUNCEMENTS 

DEN NORSKE NASJONALKOMITE FOR GEOLOGI 

Kort redegjerelse av Chr. Oftedahl 

D::n Norske Nasjonalkomite under Den Internasjonale Geologiunion (International 

Union of Geological Sciences) ble oppnevnt i slutten av 1964 for fireårsperioden 1965 
-1968 av Det Norske Videnskapsakademi i Oslo med f0lgende medlemmer: Professor 

Leif St0rmer, professor Anders Kvale, f0rstekonservator Johannes A. Dons (sekretrer) 

og professor Christoffer Oftedahl (formann). Denne nasjonalkomite har f0rt en for 
de fleste norske geologer noksä anonym tilvrerelse, idet den bare har tatt vare på 

Norges geologiske interesser vis-a-vis den Internasjonale Geologunion. Her skal bare 
meddeles f0lgende av generell interesse. 

Den 24. oktober 1966 ble f0lgende foreslätt som medlemmer av Norwegian National 

Commission to International Association on Ore Genesis: Direktl/Jr H. Bj0rlykke, 

professor F. M. Vokes, direktl/Jr T. Gjelsvik og professor J. A. W. Bugge, med den 

siste som formann. 

Et av de st0rre prosjekter Geologunionen har startet er det internasjonale korrela
sjonsprogram (International Geological Correlation Programme). Dette program har 

som en av sine f0rste mål ä korrelere de stratigrafiske resultater verden over. 
Nasjonalkomiteen st0tter spesielt et forslag fra professor G. Henningsrnoen om at 
'stratotype' for grensen kambrium/ordovicium velges i Oslo-feltet. 

Tilslutt nevnes det internasjonale 'Upper Mantie Project (UMP)'. Dette program 
ble startet av den Internasjonale Union for Geodesi og Geofysikk på denne unions 

kongress i Helsinki 1960. Den Internasjonale Geologunion kom med i dette store 
program säsnart den begynte ä arbeide; for enkelhets skyld virket den Norske 

Nasjonalkomiteen for Geologi også som komite under UMP. Selv om det i Norge 

var lite arbeid som var startet direkte med henblikk på og initiert av UMP, var det 

dog en mengde geofysisk og geologisk arbeid som naturlig kunne ses i sammenheng 
med dette store prosjekt. En rapport over slikt arbeid for perioden 1964-66 ble 
samlet og stensilert av Chr. Oftedahl i 1967 og utsendt i over 1000 eksemplarer til 
alle deltagende lands UMP-komiteer. En ny rapport for perioden 1967-68 er under 
t or beredelse. 

Ved et par m0ter mellom interesserte innen Norges Geografiske Oppmåling og 
geologiske institusjoner i Oslo, Bergen og Trondheim viste det seg at det var meget 
geologisk og geofysisk arbeid som ble foretatt i Norge og som hadde generell 
interesse for en videre krets. M0tene tjente som fors0k på en koordinering, og etter 
forslag fra professor Knut Heier ble man enige om å koordinere meget av arbeidet 

innen rammen av et stort prosjekt under UMP, en 'geo-travers' gjennom Syd-Norge 
til Gr0nland. (En redegji/Jrelse fra prof. Knut Heier nedenfor). Det er åpenbart fra 
det internasjonale UMP-arbeid at koordinerte geofysisk-geologiske arbeider i n0kkel

profiler gir meget viktige resuttater når det gjeldere jordskorpen og den 0vre mantels 

oppbygning og relasjoner. Geotraversprosjekter synes ä bli noe av det viktigste i de 

to siste år for The Upper Mantie Project, 1969 og 1970. Den Internasjonale Geo
fysikk-Union og Den Internasjonale Geolog-Union samarbeider om ä fortsette UMP 
som et stort internasjonalt prosjekt av geofysisk-geologisk type etter 1970. Fore-
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hzlpig er dette arbeid i Norge ledet av et arbeidsutvalg bestående av professor 

K. Heier (form.), dosent M. Sellevoll, professor Chr. Oftedahl og universitetsstipendiat 

I. Ramberg (sekr.). En ny UMP-komite vii snart bli oppnevnt. 

Etter anmodning fra styret i Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo foreslo 

Nasjonalkomiteen på sitt m0te 16.10.1968 en ny nasjonalkomite for 4-årsperioden 

1969-1972. I stensilert rundskriv av 16. november 1968 meddeler Akademiet at det 

har oppnevnt ft21lgende nasjonalkomite for geologi under Den Internasjonale Geolog

unionen 1969-72: 

Prof. Anders Kvale, varamann prof. Hans Holtedahl. Prof. Trygve Strand, vara

mann f0rstekonservator Johannes A. Dons. Prof. Gunnar Henningsmoen, varamann 

prof. Leif St0rmer. Dir. Harald Carstens, varamann statsgeolog Magne Gustavson. 

Prof. Christoffer Oftedahl (Formann), varamann prof. Rolf Selmer-Olsen. 

Nasjonalkomiteen for 1965-1968 vedtok videre på sitt m0te 16.10.1968 en litt modifi

sert utgave av det generelle reglement som Videnskapsakademiet har foreslått for alle 

slike nasjonalkomiteer. Spesielt må her nevnes at komiteen forslo at de kommende 

nasjonalkomiteer oppnevnes av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo, etter forslag 

fra styret i Norsk Geologisk Forening, og i samråd med de geologiske klubber i 

Bergen og Trondheim. 

Trondheim 10.4.1969 

Christoffer Oftedahl 

INTRODUCTION OF A NORWEGIAN GEOTRAVERSE PROJECT1 

K. S. Heier (Chairman of coordinating committee) 

Mineralogisk-Geologisk Museum, Universitetet i Oslo. 

With its varied and exposed geology, Norway could contribute significantly to the 

studies of a !arge number of fundamental geological problems. Accepting this as a 
challenge, researchers from a number of N orwegian geoinstituions have proposed a 

N orwegian geotraverse project. 

The purpose of the project is: to investigate structures and compositions of ocean 

and continent areas; to contribute to the studies of the processes in the interior of the 

earth that give rise to the different structures and chemical compositions; to combine 

in one research programme the geological, geophysical, and geochemical methods 

necessary in modern earth science research; to develop new methods. 

The project is inspired and stimulated by the ideas and results of the International 

Upper Mantie Project (UMP), and anticipates the introduction of new international 

programs in the 1970 for the investigation of the solid earth and oceans to which 

it will contribute. At its meeting in Canberra in Jaunary, 1969, the Upper Mantie 

Committee recommended that geotraverses be given top priority in the final years 

of the UMP. 

The central situation of N orway and surrounding sea areas to the problems out

Iined above makes our participation in their studies inevitable. Either our lands and 

seas will be studied here by foreign laboratorles without the simultaneous creation of 

Norwegian expertise and know-how, or we must actively participate in the study of 

the problems through our own programm. We hope to interest foreign instutions 

and laboratories in this programme, and wish to establish contact and joint activities 

within it. 

1 Publicarian No. l in the Norwegian geotraverse project. 
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Fig. l. Geological sketch map of Norway. The geotraverse region is indicated. 
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Fig. 2. The geotraverse region across Norway to Greenland (plotted on simplified 
bathymetric chart by J. Eggvin, Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt, Norway). 
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The Norwegian geotraversc is a 150 km (90 miles) broad zone from the Swedish 
border in the south-east, across Oslo, Molde, the Norwegian Sea, and the Mid
Atlantic Ridge (Jan Mayen) to Greenland. The traverse is illustrated in Figures 1 

and 2. It is stipulated that though some geophysical and geochemical studies may be 
strictly limited to the geotraverse region, it is necessary for the interpretation of 
specific problems to include other areas as well. The Lofoten-Vesterålen area, which 
has Norway's highest gravity anomaly and is made up of medium to high pressure 
granulite facies rocks approximately 3 X l ()9 yrs old, is one of these; another is 

the central Trondheim region of Palaeozoic basic vulcanites. 
From south-east to north-west the geotraverse touches on the following problems: 

l. Stable shield areas. The area east of the Oslofjord is part of the Precambrian 
'Baltic' or 'Fennoscandian' shield. A variety of rock types and ages are represented 
and the structure and formation of shields may be studied in this region. 

2. Rift valleys. The Oslo region presents an opportunity to study a slightly erode<l 
level of a Permian rift valley where both vulcanic and plutonic rocks are present. 
The area is easily accessible and located in the most densely populated part of Norway. 

3. Caledonian structures of south Norway. Especially needed are further studies in 
the western gneiss region to clear up relations between old basement rocks and 
deposits of the Caledonian cycle. 

4. Material representing mantie and/or deep crustal composmons. Dunites, garnet 
peridotites, eclogites, anorthosites, and granutites occur partly within the 'Jotunnappes' 
along the axis of the Caledonian helt and in the basal gneisses north-west of it. 
Crust-mantle interactions may be studied in this area. 

5. Confinental margin, relations between oceanic and confinental crusts. The part 
of the contioental shelf covered by the traverse appears to be tectonically most 
interesting. An elongate gravity high just off the coast appears to be similar to 
the gravity anomaly in Lofoten-Vesterålen further north and raises the question about 
the presence of old, dense, highgrade metamorphosed rocks along the N orwegian 
coast. The contioental shelf around N orway is now in the focus of great economical 
interests. There is little doubt that demands of the near future will necessitate 
detailed knowledge of the geology and structures of the continental shelf. 

6. Oceanfloar spreading, oceanic ridges, continental drift. The geotraverse is drawn 
across Jan Mayen, an the Mid-Atlantic ridge to Greenland. This part of the geo
traverse will contribute to the studies of convection currents in the mantle, continent 
formation, oceanfloor spreading, and contioental drift hypotheses. 

Organization 

The Norwegian geotraverse project was proposed by researchers from geo-institutions 
in Bergen, Oslo, and Trondheim. A coordinating committee was nominated; it con
sists of Professor K. S. Heier, Docent M. A. Sellevoll, and cand. real. l. B. Ramberg. 
National and international researchers and organizations who wish to contribute to the 
Norwegian geotraverse project or whose own program coincides with ours are 
invited to contact the coordinating committee (K. S. H.). 
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Finance 

The proposal has been submitted to the Norwegian research councils. The Norwegian 

Research Council for Science and the Hurnarrities (N. A. V. F.) is supporting a 

test programme in 1969. The Royal Norwegian Council for Scientific and Industrial 

Research (N. T. N. F.) has suggested cooperation with a project for the exploration 

of the continental shelf administered by them. 

Partidpants to the project should submit their proposals to the coordinating 

committee which proposes priorities. A joint proposal is submitted annunally to the 

Research councils. General proirities within the programme for the first couple of 

years will be decided towards the end of 1969 or early 1970. 

Publications and symposia 

Results of the studies will be published in scientific journals of the authors' choice 

with a foot-note giving the publication number in the geotraverse project. 

Symposia will be planned at bienniat intervals where the progress and further 

development of the project will be considered. 

Mineralogisk-Geologisk Museum, 

Sars gate l, Oslo 5 

8. May 1969 

NUMEDALSPROSJEKTET- EN PRESENTASJON 

lnstitutt for geologi ved Universitetet i Oslo besluttet i 1966 å koordinere kvarnergeo

logisk, mineralogisk og geokjemisk arbeid med henblikk på å studere l�smassers, srer

lig leirers, dannelse i en typisk norsk daL Etter kritisk gjennorngåelse av våre forskjel

lige dalf0rer ble Numedalf�ret valgt som arbeidsobjekt. 

Arbeidet kom i gang 1967, og fortsatte 1968. Etter planen regner vi med å arbeide 

en 5-års periode med dette prosjekt. 

Numedalslågens dalgang er karakterisert ved at den i det alt vesentlige går gjennorn 

h�ymetamorfe bergarter tilh�rende Telemark-suiten og Kongsberg-Bamble-bergartene, 

videre en smal stripe kambro-silur og til slutt Oslo-feltets permiske bergarter. Ore

neringssystemet er ca. 300 km langt, og inneholder i de nedre 100 km fra Kongsberg 

til havet de marine facies avsatt i den Iange glasiale og postglasiale «Lågendalsfjord». 

Overfor Kongsberg har en de forskjellige sedimenttyper -avsatt innenfor (over) den 

marine grense, med store mengder lakustrine serlimenter i Flesberg og Rollag. 

Arbeidet er konsentrert om f�lgende deloppgaver: 

l. Rent kvarnergeologisk-morfologisk studium. 

2. Leir-mineralogiske gjennomgåelser av de forskjellige sjiktgittermineraler i sedimenter. 

3. Kvantitative unders0kelser over de forskjellige sedimenttypers totale volum. 

De forskjellige massers innhold av sjiktgittermineraler. 

4. Unders0kelser over sjiktgittermineralene i de bergarter som har gitt opphav til 

l�smassene. 

5. Geokjemiske unders�kelser over lantanidenes innbyrdes mengdeforhold i sjiktgitter

mineraler og de forskjellige l0savleiringstyper, og i de primrere bergarter. 
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Sommeren 1968 ble arbeidet konsentrert om kvartrergeologisk kartlegningsarbeid i 

området fra grensen Flesberg-Kongsberg i nord til et stykke syd for Hvittingfoss. 

Kartlegningen ble utf�rt i målestokk l :5000. I alt b le fullf�rt 48 slike blad. Det 

kvartrergeologiske kartlegningsarbeid ble ledet av amanuensis Per J�rgensen og vit. ass. 

Rolf S�rensen, med 5 studenter til hjelp. Ved anvendelse av karter i denne målestokk 
får man en meget n�yaktig oversikt over de forskjellige l�savleiringers regionale for
deling. 

I tillegg til kartlegningsarbeidet utf�res mekaniske, geokjemiske og mineralogiske 
unders�kelser av de forskjellige materialtyper. I forbindelse med dette har vi utar
beidet et program for Universitetets elektroniske regneanlegg. En av hovedfagstu
dentene, cand. mag. Elen Solberg Roaldset, arbeider med mineralogiske og geokje
miske unders�kelser over de adsorberte lantanider ved forskjellige typer leire fra 
moreneområdene på Hardangervidda, gjennom Lågendalen til de marine serlimenter 
utover Larvikfjorden til Svenner fyr. Berggrunnskartlegning er foretatt i �vre del av 
dalf�ret fra Hardangervidda til Rollag av vit. ass. Brit L�berg med en student ti! 
hjelp. 

Hensikten med berggrunnskartlegningen er hovedsaklig å finne den arealmessige 
fordeling av de forskjellige litologiske bergartstyper som inngår i det område som har 

gitt opphav til l�smaterialet. I laboratoriet separeres de enkelte mineraler fra de for

skjellige bergartstyper og analyse.res, forel�pig med hensyn på lantanidinnhold. 
Som nevnt innledningsvis er hovedformålet med unders�kelsen å klarlegge dan

nelsesforholdene for våre l�savleiringer. For dette formål har vi blant annet konsen
trert oss om studiet av de adsorberte lantanider ved leirmineralene. Disse treverdige 
ioner adsorberes spesielt sterkt til sjiktgittere, og under forvitring av lantanidf�rende 

mineraler, eksempelvis apatitt, frigj�res de sjeldne jordarter fra de mineraler de er 
bundet i, i h�ymetamorfe og magmatiske bergarter, og bindes praktisk talt kvantita
tivt ved sjiktgittermineralene. En forel�pig meddelelse om lantanidinnholdet i leir
mineraler b le gitt av Elen Solberg Roaldset på Nordisk Geologisk Vinterm0te i Lund 
1968. Unders�kelsen viste meget h�ye konsentrasjoner. 

Studiet av apatittinnholdet i morener har vist at det kan forekomme meget lavere 
apatittinnhold i morene enn i de faste bergarter. l andre morener derimot er apatitt

innholdet omtrent det samme. I noen sedimentrere leirer har vi på den annen side 
funnet meget store konsentrasjoner av mineralet vivianit, noe som viser at fosfor har 
vrert i oppl�sning og er blitt gjenutfelt. Slike observasjoner gir st1<'ltte til en hypotese 

om at de kvartrere l�savleiringer for en del kan vrere oppstått av bergarter som 

har vrert utsatt for kjemisk angrep i tertirertiden, og muligens i mindre grad fra de 
bergarter en nå finner i undergrunnen. Det kan virke som om de kvartrere istider bare 
i begrenset grad formådde å angripe det faste, uforvitrede fjell i våre �stgående daler. 
I de vestrennende tertirere dreneringssystem var erosjonsmulighetene gunstigere, og ero
sjonsprodukter har gitt opphav til deler av de inntil 3 000 m mektige tertirer-sedimenter 
i Nordsjf<'Jen. Det synes åpenbart at Norge ved slutten av tertirertiden var dekket av et 
lag residualjord som lå over dypangrepne bergarter. Under nedisingen er de kjemisk 
angrepne bergarter mer eller mindre fullstendig fjernet, men erosjonen fikk meget 
vanskeligere forhold straks denne sone var h�vlet ned. Enkelte dypforvitrede berg
arter i glasierte områder, som f. eks. larvikiten ved Kjose, beskrevet av J. Låg i 1945 

(N. G. T. 25, s. 216), representerer muligens rester av det prekvartrert angrepne fjell. 

(Vi må buske på at isen er ingen br�nngraver, det kan derimot forvitringen vrere.) 

Fortsatt arbeid. 

Forutsatt at tilstrekkelige �konomiske midler kan skaffes, vil Instituttet i samarbeid 
med dosent Bj�rn Andersen, professor Steinar Skjeset ved Norges landbruksh�yskole 

og andre interesserte parter fortsette i de kommende år med mest mulig detaljerte 
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kartlegninger, sammenholdt med boringer og geofysiske unders�kelser, for å fastlegge 

de totale volum av de forskjellige typer l�smasser samt den arealmessige fordeling av 

de forskjellige bergarter og deres mineraler; videre med mineralogiske og geokjemiske 

unders�kelser. 

Kartmaterialet har allerede vakt betydelig interesse hos forskjellige ikke-geologiske 

institusjoner, som Veivesenet, Skogvesenet, jordbruksmyndighetene og andre. 

l. Th. Rosenqvist 

THE 24TH INTERNATIONAL GEOLOGICAL CONGRESS 

will be heJd in Montreal, Canada, during August 1972. The programme will include 13 

sections of technical papers and at !east three symposia. Over 50 field excursions, 

most scheduled both before and after the conference, will cover all of Canada including 

the Arctic Islands. The First Circular will be sent out before January 1970. Communications 

should be directed to the Secretary-General, 24th I. G. C., 601 Booth Street, Ottawa, Canada. 


