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Sammendrag:

Skiferfeltene ved Kalvenes er etter befaring vurdert som ikke okonomisk
drivbare p.g.a. liten sonemektighet og delvis tett oppsprekking.

Emneord

Geolo i

Bygger!stoff

Ber~grunn

Ski fer

Hydrogeologiske rapporter kan lanes eller kJopes fra Oslokontoret, mens de avrige rapportene kan lanes
eller kjopes fra NGU, Trondheim.

Sammen med fylkesgeologen i Finnmark ble et nedlagt skiferbrudd
,Kalvenes, i Vestertana befart.
Bakgrunnen for unders¢kelsen var en henvendelse fra 3 lokale
representanter som ville se pa mulighetene for a igjenoppta
skiferproduksjonen.
Bruddet ved Alteberget ble ikke befart da dette ligger ca 3,5 km
fra vei og sam sammen med ugunstig topografi vi! gj¢re drift
vanskelig.
For beskrivelse for~vrig henvises til tidligere NGU-rapport
1164/7F.
Mektigheten av den brytbare delen i Klavenesbruddet er ca 1,5 m
og bestar av vekslende gr~nne og r~de lag.
Liten mektighet, oppsprekkingsgrad samt tett veksling av gr~nne
og r~de lag tilsier at skiferdrift i dette omradet vanskelig
kan igjennoppstartes pa ¢konomisk grunnlag.
NGU har imidlertid et st¢rre kartleggings- og unders~kelses
program pa gang i fylket.
Det er kjent at de bergarter hvor en har de skiferf¢rende lag
finnes over et st~rre omrade.
Det anbefales derfor at videre skiferunders~kelse steppes
intil den regionale kartleggingen er fullf~rt og at
eventuelle nye interessante omrader vurderes pa nytt.
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