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INFORMASJON OG INNSPILL TIL KONSEKVENSUTREDNINGER I FORBINDELSE 
MED EN MULIG UTVIDELSE AV ØVRE ANARJOHKA NASJONALPARK

Norges geologiske undersøkelse (NGU) viser til Fylkesmannens brev av 28.08.09, samt NGUs 
uttalelse datert 30.06.09.

Beskrivelse av geologien i Anarjohka-området
Øvre Anarjohka nasjonalpark omfatter noen av landets eldste landskaper og også noen av Norges eldste 
bergarter. Landskapet er formet som resultat av lang tids forvitring og erosjon av et stabilt landområde, 
gjennom jordas Nytid (Cenozoikum, fra 65 millioner år siden til i dag), og da ikke minst gjennom istider og 
avsmeltinger de siste ca 3 millioner år. Det flate landskapet vitner om den lange, lange perioden med erosjon, 
mens det vi ser og går på av sand, grus og morene, og dagens elveløp, detaljene, for det meste er isens 
fortjeneste og i stor grad blitt til i løpet av siste istids raske og våte avslutning, dvs for omtrent 10.000 år 
siden.

Bergartene er ufattelig mye eldre. De ble dannet for omtrent 2 milliarder år siden (jordas alder er omtrent 4,7 
milliarder år), og hører til det Fennoskandiske skjoldet, dvs et stort område bestående av kontinentalskorpe 
som har vært stabilt i mer enn 1 milliard år, og som dekker det meste av Finland, Sverige og Nordvest-
Russland, samt de østlige deler av Norge. 

Det meste av Øvre Anarjohka nasjonalpark består av bergarter som hører til det vi kaller Karasjok 
grønnsteinsbelte. Dette særegne geologiske området strekker seg fra Lakselv i nord, sørover til Anarjohka og 
videre inn i Finland til Kittilä og derfra mot sørøst. Bergartene ble dannet i og ved havområder og består av 
vulkanske og sedimentære bergarter, gjennomsatt av gabbroer, granitter og andre intrusive bergarter og 
deretter omdannet i store skorpeprosesser for nesten 2 milliarder år siden.

Mineralressurser i Karasjok-grønnsteinsbelte
Området er kjent for sine gullforekomster, og det var der den norske geologen Tellef Dahll fant gull i 
elvegrus i 1866. Han var den første som fant gull i elvene fra Karasjok og helt sørover i Anarjohka, deretter 
østover inn i Finland. Dermed startet gullrushet i Nord-Finland, som på flere måter fortsetter den dag i dag. 
På norsk side, også innenfor dagens nasjonalpark, ble det vasket ut gull mange steder, for eksempel på Baltos 
gullfelt i Skieh••anjohka. Alle de markerte gullforekomstene på figur 1 er steder der gull ble vasket ut fra 
elvegrus. I dag er dette en del av Karasjoks historie og kultur.
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I Finland er det funnet og drevet flere gullforekomster i fast fjell. I 2009 åpnet Kittilä gruve (Suurikuusikko), 
Europas største gullgruve, med årsproduksjon på 7 tonn gull. Den ligger bare 80 km sør for nasjonalparken, i 
de bergartene som kalles Karasjok grønnsteinsbelte. I grønnsteinsbeltet, i Norge, men i enda større grad i 
Finland, er det kjent en rekke forekomster av kobber, jern, nikkel og platinametaller, i tillegg til gull. I 
november 2009 ble det besluttet å sette i gang drift på nikkel-kobber-platina-forekomsten Kevitsa, nord for 
Sodankylä. 

Disse drivverdige forekomstene i den sørlige fortsettelsen av Karasjok grønnsteinsbelte i Finland gir et godt 
grunnlag for å vurdere mulighetene for funn av slike forekomster også nord for Øvre Anarjohka 
nasjonalpark, se figur 3, som er et utsnitt av det Fennoskandiske forekomstkartet basert på Fennoscandian 
Ore Deposit Database: (http://en.gtk.fi/ExplorationFinland/fodd/). Det er også bakgrunnen for den betydelige 
interessen for å lete etter slike ressurser i området fra eksisterende nasjonalpark og nordover. Innenfor det 
foreslåtte utvidelsesområdet har Store Norske Gull letingsrett (se figur 1). Etter NGUs vurdering er det av 
nasjonal interesse at slik leting og kartlegging av ressurser foregår innenfor områder med potensiale for funn.

Når det i fig 3 ikke er kartlagt mineralressurser av interesse i området mellom Karasjok jernmalmfelt og 
forekomstene på finsk side skyldes det ikke geologiske forhold. Hovedforklaringen er at dette området, både 
på norsk og finsk side, er vernet.  

Behov for vern i utvidelsesområdet
Den foreslåtte utvidelsen mot nord dekker områder med tilsvarende geologiske forhold som den allerede 
eksisterende Øvre Anarjohka nasjonalpark, og bringer lite eller ingenting nytt innenfor vern. Det gjelder 
både for bergrunnsgeologien og for kvartærgeologien, dvs. løsmassene. 

Det meste av kvartære formelementer, avsetninger og fenomener i det utvidede området er også godt 
representert i det tidligere vernete området, se figur 2. Dersom man skulle nevne noe spesielt om 
kvartærgeologien, så ville kanskje en sone langs Anarjohka, med eskeren langs dalen, peke seg ut som 
verneverdig. Men heller ikke dette er nødvendig å framheve, fordi en stor esker (samme system) ligger langs 
Anarjohka lengre sør i det allerede vernede området.

Med hilsen

Rognvald Boyd
Lagleder metaller og industrimineraler

Amund Rein
Utredningsleder
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Figur 1: Bergrunnsgeologi, registrerte metallforekomster og eksisterende undersøkelsesrettigheter i 
Anarjohkaområdet.
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Figur 2: Løsmassegeologi, med registrerte metallforekomster i Anarjohkaområdet.
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Figur 3: Øvre Anarjohka nasjonalpark med utvidelsesområdet og kjente metallforekomster i Kittilä-
Karasjok-Lakselvområdet. Berggrunnsgeologisk bakgrunn fra Eilu et al. 2008. Den geologiske 
sammenhengen fra Lakselv i nord til Kittilä i sør kommer tydelig fram. Når det ikke er kartlagt 
mineralressurser av interesse i området mellom Karasjok jernmalmfelt og forekomstene på finsk side skyldes 
det ikke geologiske forhold. Hovedforklaringen er at dette området, både på norsk og finsk side, er vernet.  
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