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INDLEDNING 
Visse former for mineralefterforskning kræver en arbejdsstyrke som nemt kan operere i det 

grønlandske terræn med systematisk indsamling af prøver, håndtering af stensave, klargøring til 

boringer m.v.  

Principperne i disse opgaver er simple og et kursus i prospektering vil kunne generere en 

udrykningsklar gruppe som kan aktiveres i forbindelse med denne type mineralefterforskning.  

Erfaring viser, at mange unge har interesse i denne type aktiviteter. Interessen for 

mineralbranchen er stor i Kommune Kujalleq. 43 procent af alle der har gennemført ’common 

core’-kurset i Råstofskolen er fra Kommune Kujalleq.  

Succeskriteriet er, at mineralselskaberne i højere grad begynder at anvende lokal arbejdskraft 

og lokale leverandører allerede i efterforskningsfasen. Dette vil også naturligt føre til en øget 

lokal deltagelse i minefasen. 

Lokale har kapaciteten til at udfylde en større rolle i mineralefterforskningen. Rigtigt mange 

unge mennesker i Grønland har i løbet af de sidste årtier deltaget i mineralefterforskningen 

(GME, TaNbREEZ, NunaMinerals, North American Nickel m.fl.) med gode resultater. 

I forbindelse med mineralefterforskning og boring efter guld i Sydgrønland i 2013 

udgjorde 10 ud af 17 (60%) af efterforskningsholdet lokale folk. Resten af 

deltagerne var briter, canadiere, skandinaver og schweizere. Det lokale hold 

bestod af 3 geologer og 7 efterforskningsassistenter. 

Der er en stor talentmasse for lokale indenfor mineralefterforskningsbranchen. Mange har 

deltaget i Råstofskolens kurser og uddannelser.  

En opgang i mineralefterforskningen vil kunne skabe i størrelsesordenen 100 vellønnede 

deltidsjobs i branchen. Folk med flair for branchen har gode muligheder for at få arbejde i 

mineprojekter. 

 

 

KURSETS FORMÅL 
Efterforskningsassistenters opgaver er mangeartede og kræver sædvanligvis et månedlangt 

ophold i felten med base i en teltlejr eller i en båd.  

De lokale har kapaciteten til at udfylde en større rolle i mineralefterforskningen. 

Prospekteringskurset vil kunne tilføre markedet efterforskningsassistenter. Mineralselskaberne har 

i højere grad begynder at anvende lokal arbejdskraft og lokale leverandører i alle led indenfor 

mineralefterforskning: efterforskning- og udvindingsfacen. En opgang i mineralefterforskningen 

vil kunne skabe i størrelsesordenen 100 vellønnede deltidsjobs i branchen. Prospekteringskurset 

vil også naturligt føre til en øget lokal deltagelse i udvindingsfasen. 
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KURSETS VARIGHED  
 Kursets varighed pr. hold: 7 dage; heraf 5 dage i båd.  

 Der afholdes 3 kurser i de tre byer i Kommune Kujalleq (27 kursister i alt).   

Kurset forventes at fokusere på følgende temaer: 

Tema INDHOLD Ref / Emner 

Safety First (1 dag) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljø 

Overlevelse i arktis 

 

 

Helikopteroperationer 

 

VHF, satellittelefoner 

 

 

 

Isbjørne 

 

Medicinkiste 

 

Beredskabsplaner 

 

 

Affaldshåndtering 

 

 

Håndtering af brændstof 

 

 

 

Beklædning 

Etablering af shelters 

 

Rotor kørende 

 

Kanaloversigt 

Intercom 

Aasiaat radio 

 

Afværgemetoder 

 

Sundhedsvæsen 

 

Lejrchefen 

 

 

Brændbart affald 

Ikke brændbart affald 

 

Underlag / membraner 

Geologi (1 dag) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håndtering af prøver 

 

 

 

 

 

Resultater 

Sydgrønlands geologi 

 

Granitzonen 

Sandstenszonen 

Skiferzonen 

 

Gardar geologi 

 

Guldbæltet 

Basismetaller 

Kritiske metaller 

Industrimineraler 

 

Facadesten 

Smykkesten 

Samlermineraler 

 

Kvalitetssikring 

Nummersortering 

Tørring 

Pakning 

Analyser 

 

Eksempler på anomalikort 

 

 

 

 

Et overblik 

 

 

 

 

 

 

 

Nanortalik guldbæltet 

Kobber og zink 

 

Grafit 

 

 

 

 

 

Brug af guldsmykker 

 

 

 

 

 

Nalunaq 
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Registrering af prøver  

(1 dag) 

Nummerblokke 

 

Beskrivelse 

 

Lokalitet 

 

Systematik 

Unikke numre 

 

Prøvetyper 

 

GPS, navn, initialer 

 

Prøvetæthed 

Hvor tages prøven 

Sedimentprøver (S) 

(2 dage) 

 

Fra vandløb (stream) 

 

Fra skred (scree) 

 

Fra jord (soil) 

 

SSS 

 

SSC 

 

SSO 

Bjergartsprøver (R) 

(2 dage) 

 

Grab prøve (GraB) 

 

Chip prøve (ChiP) 

 

Kanalprøve (CHannel) 

 

Borekerneprøve (DrillHole) 

 

RGB 

 

RCP 

 

RCH 

 

RDH 

 

 

KURSETS TITEL ”AU79” 
Forkortelsen for “Aatsitassanik Ujarlertartut” oversat til Dansk: ”malmjægere”, 

forkortes til ”AU”, som også er guldets kemiske symbol, hvor grundstofnummer 79 

tilføjes til kursets titel: AU79  

 

ADGANGSKRAV 
Adgang til optagelse til kurset er betinget af, at ansøgeren har gennemført en 

relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med: 

 Folkeskolens afgangsprøve (FA) hvor fagene dansk og engelsk er bestået med 

mindst E i karakter. 

 (Common core uddannelsen i Råstofskolen er en fordel) 

 Der kan optages kursister, der ikke har gennemført folkeskolens afgangsprøve 

eller common core uddannelsen, men ud fra en konkret vurdering skønnes at 

have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. 

 Alkohol og narkotika er ikke tilladt og vil resultere i bortvisning fra kurset. 

Uddannelsen er fysisk og psykisk krævende, derfor skal kursusdeltager underskrive 

en helbrederklæring. 
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KURSETS STRUKTUR  
Kurset gennemføres af praktiske årsager i en båd og camp. Kursisterne undervises 

af instruktørerne under sejladsen/ i kursuslokale og gennemfører praktiske øvelser i 

forskellige destinationer i felten. Kursisterne testes løbende for forskellige 

færdigheder. Kursister som gennemfører kurset vil få tildelt kursusbevis fra 

Kommune Kujalleq. 

 

KURSETS MÅL FOR LÆRINGSUDBYTTE 

Viden 
Kursister som har gennemført kurset har: 

 Praktisk viden om hvad der kræves at udføre en feltassistent job. 

 Praktisk viden om sikkerhed omkring udførelse af arbejde og færdsel i fjeldet. 

 Basal viden om den geologiske historie i Sydgrønland. 

 

Færdighed 
Kursister som har gennemført kurset kan: 

 Selvstændigt udføre forskellige former for prøvetagninger inden for 

mineralefterforskning: 

 Kan udføre arbejde uden at bringe sig selv eller andre i fare. 

 Arbejde systematisk med indsamling af prøve, data og informationer relevant for 

mineralefterforskningen.  

 Anvende metoder og redskaber og mestre færdigheder der knytter sig til 

mineralefterforskningen. 

 Vurdere og formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger for 

kolleger samt begrunde og vælge strategiske løsningsmodeller. 

 

Kompetence 
Kursister, som har gennemført kurset kan: 

 Selvstændigt indgå i et samarbejde om mineral efterforskningsprojekt. 

 Viden om indsamling af prøver i praksis og teori og metode. 
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KURSETS INDHOLD 

Safety First 
Når man i en periode bor langt væk fra byer og samfund er man overladt til 

naturens luner. Uheld og ulykker undgås bedst ved at udvise rettidig omhu. En 

storm kan sænke skibe og blæse selv de bedste teltlejre fra hinanden. Der kan 

opstå brand. Faldulykker kan kræve helikopterassistance. Akutte sygdomme kan 

kræve behandling.  

Derfor vil en ansvarlig lejrchef være velforberedt. Ved større operationer vil der 

foreligge beredskabsplaner for enhver tænkelig situation. Og man skal kunne 

komme i kontakt med omverdenen enten via mobiltelefon, satellittelefon, VHF 

eller anden radio.  

Der skal foreligge medicinkister med brugsvejledning og redningsudstyr i 

tilstrækkelig omfang og der bør være nogen der kan yde første hjælp.  

Er du erfaren med at tegnkommunikere med en pilot og håndtere gods og 

bagage ved en helikopter med rotoren kørende? 

Radiokommunikation 
VHF-certifikat kan typisk tages på aftenskolen. Alternativt kan man selv læse sig 

op til en eksamen. 

Rigtigt mange i Grønland er bekendt med at gøre brug af marine VHF-radioer, 

f.eks. til intern kommunikation. Formelt kræver det et certifikat og en kaldesignal 

for at gøre brug af de officielle arbejds- og nødkanaler. 

Håndholdte, marine VHF-radioer anvendes bredt af efterforskningsbranchen til 

intern kommunikation.  

Telefon eller radiokommunikation med en base i byen sikrer forsyninger. 

Telefon eller radiokommunikation er et vigtigt element for beredskabet i 

forbindelse med aktiviteten. 

INDHOLD 
 Helikopter operationer: sikkerhed omkring helikopter rotor  

 Kommunikationsudstyr: VHF, Satellittelefoner 

 Isbjørne: afværgemetoder 

 Medicinkiste 

 Beredskabsplaner af lejrchef 

 Affaldshåndtering 

 Håndtering af brændstof 
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VIDEN 
 Praktisk viden om overlevelse i arktis 

 Sikkerhed omkring helikoptere 

 Praktisk viden om funktioner af kommunikationsudstyr 

 Afværgelsesmetoder til isbjørne 

 Medicinkistens indhold og hvordan indholdet opbevares og bruges 

 Viden om beredskabsplaner i en lejr eller en båd 

 Praktisk viden om håndtering af affald og brændstof 

FÆRDIGHEDER 
 Kan begå sikkert i det arktiske landskab.  

 Praktisk og teoretisk viden om sikkerhed i camp, båd eller i fjeldet. 

 Yde første hjælp i fjeldet. 

 Kan benytte tilgængelige kommunikationsmidler i felten. 

  

KOMPETENCE 
 Bevidsthed omkring sikkerhed i camp, båd, omkring helikopter og i arktis. 

 Kan udføre arbejde i den arktiske landskab uden at bringe sig selv eller 

andre i fare. 

 Kan hjælpe nødstedte i fjeldet. 

 PRØVEFORM 
 Teoretisk (mundtlig) og praktiske prøver  

Sydgrønlands geologi  
Et overblik over Sydgrønlands geologi 

INDHOLD 

VIDEN 

FÆRDIGHEDER 

  

KOMPETENCE 

 PRØVEFORM 
 Teoretisk (mundtlig) og praktiske. 

Systematik og registrering af prøver  

INDHOLD 
Mineralprøver der indsamles ender med at blive til databaser der anvendes i 

forbindelse med lønsomhedsberegninger og forhåbentlig i forbindelse med 

finansiering af nye mineprojekter. Typisk koster hver prøve fra overfladen 1000-
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2000 kroner at indsamle og analysere. Prøver fra kerneboringer er koster typisk 

3000-5000 kroner pr. meter i Syd- og Vestgrønland.  

Derfor skal man være omhyggelig. Når der skal tages mange prøver skal hver 

prøve have et unikt nummer. Det duer ikke at have flere prøver med samme 

nummer. Derfor opererer de fleste med de såkaldte nummerblokke, hvor der er 

numre til f.x. 50 prøver i hver blok. Hver prøve har et tydeligt nummer samt et 

afrivbart slip som følger mineralprøven ned i prøveposen. Det er geologens eller 

prøvetagerens opgave at angive prøvens lokalitet (aflæsning af GPS) sammen 

med en beskrivelse af prøven.  

En prøve med nummeret ”RGB 123.456” vil da være en bjergartsprøve (R) taget 

som ”grab” (GB). Prøvens unikke nummer er 123.456 og der er INGEN andre 

prøver med netop det nummer.  

Ofte vil man tilføje en generel projektkode, f.eks. AMI for ”Amitsoq”-projektet, 

således at prøvenummeret bliver ”AMI RGB 123.456”. 

Følgende koder anvendes ofte: 

RGB Rock GraB En almindelig punktprøve af fjeld taget med 

hammer 

RCP Rock ChiP Små stykker fjeld hamres ud over en målt længde 

RCH Rock CHannel En kanalprøve taget med sav over en målt 

længde 

RDC Rock Drill Core En splittet halvdel af en borekerne 

RFL Rock FLoat Prøve fra en løs sten som er lokal 

RTR Rock TRansported Prøve fra en transporteret sten (f.x. istransport) 

   

SSS Sediment Stream  Sedimentprøve fra strømmende vand 

SSC Sediment SCree Sedimentprøve fra (toppen af) skredkegler 

SSO Sediment Soil Sedimentprøve fra jorden 

 

 

VIDEN 

FÆRDIGHEDER 

  

KOMPETENCE 

 PRØVEFORM 
 Teoretisk (mundtlig) og praktiske prøver. 
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EKSEMPLER 
Sedimentindsamling 

Indsamling af sedimentprøver er en metode der er god til at lokalisere visse former 

for mineralforekomster både regionalt og lokalt. 

 

REGIONALT: Resultatet af regional sedimentindsamling viser at løsmasser på Niaqornaarsuk-

halvøen er rige på guld. De sorte prikker angiver steder, hvor sedimenterne ikke indeholdt guld. 

De røde, gule og grønne cirkler angiver lokaliteter med guldindhold.  

 

LOKALT:: For at finde guldet lokalt gennemføres en detaljeret sedimentindsamling. Resultatet 

bruges til at lokalisere guldet i fast fjeld. Guld kan ofte ikke ses, hvorfor det oftest er nødvendigt 

at gennemføre detaljerede undersøgelser. En præcis angivelse af prøvelokaliteten kan være 

afgørende for succes. 
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Sedimentprøver indsamles typisk (a) i vandløb, (b) i skred og som (c) jordprøver. 

Guld og andre metaller vil typisk findes i de små partikler. Derfor sigtes 

sedimentprøver som regel på stedet, så det er finkornet materiale der indsamles. 

Ofte sigtes prøverne endnu finere i laboratoriet før materialet analyseres. 

 

(a) Sedimentprøve (SSS) tages fra vandløb. 

 

(b) Sedimentprøver (SSC) tages fra skred. 
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(c) Der tages en jordprøve (SSO). Prøven er hentet fra C-horisonten som er under planternes 

rodzone 

 

Prøvetagning med hammer 

Stenprøver tages fra fast fjeld og kun undtagelsesvis fra løsblokke. Formålet med 

prøvetagningen er nemlig at finde fremtidige miner i fjeldet. 

ROCK GRAB SAMPLE (RGB): Den nemmeste og mest almindelige prøvetyper er en 

stenprøve ikke mindre end en knyttet hånd som hamres ud fra fjeld.  

 

Håndstykprøve (RGB) sammen med et mindre stykke som gemmes som reference. 
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ROCK CHIP SAMPLE (RCP): En mulig mineralisering testes bedst ved at tage en 

nogenlunde repræsentativ prøve. Dette gøres ved at tages som en serie små 

prøver på tværs af en mineraliseret struktur. Metalindholdet vil da referere til hele 

prøvens bredde. 

 

CHIP sample (RCP): Arent og Kaj chipsampler en 2 meter bred rustzone. Med en hammer slås 

der små stykker ud på tværs af rustzonen.  

 

 

 

Referenceprøver (REF): Da prøverne der udtages med hammer skal knuses, 

pulveriseres og analyseres og derfor ikke længere eksisterer herefter skal der 

tages en referenceprøve som gives samme nummer. Referenceprøver opbevares 

særskilt. Hvis prøven giver usædvanlige resultater kan referenceprøven anvendes 

til yderligere studier. 
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Prøvetagning med stensav 

 

Med en stensav kan der udtages repræsentative kanalprøver (RCH)og 

afgrænses mineraliserede zoner. Savklingen er beklædt med diamanter og koster 

omkring 1000 kroner. Klingen slides op hurtigt. Stensaven anvendes derfor med 

omtanke. 

Resultaterne fra analyser af kanalprøver kan anvendes til at vurdere 

minepotentialet.  Hvis resultaterne er positive kan der udtages yderligere 

kanalprøver og gennemføres boringer så man tester mineraliseringen på 

overfladen langs samt i dybet. 

 

Kanalprøve (RCH) er udsavet, hvor en grab-prøve tidligere har vist sig at indeholde 24,9 g/t 

guld. Kanalprøven viser, at guldindholdet er 41,1 g/t over 42 cm og at sidestenen indeholder 

3,06 g/t guld over 44 cm. Det samplede guldindhold er da 22 g/t over en bredde på 86 cm. 
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BULK-PRØVER (store prøver) 

 

 

Josh udtager en repræsentativ storprøve af grafitmalm ved Amitsoq. Prøven pakkes i 30 liter 

tromler og anvendes til en laboratorieundersøgelse af kvaliteten. 
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ANDRE 
Borekerner 

Borekerner er mineralprøver som er hentet fra undergrunden med en 

boremaskine. Borekerner leveres at boreselskabet i borekernekasser og er sat 

præcist op i rækkefølge, orientering og meterangivelser. Det giver geologen 

mulighed for at beskrive kernerne og den præcise placering i undergrunden af 

mineraliseringen. Geologen angiver også hvilke sektioner af borekernen der skal 

analyseres. 

 

Geolog Tom beskriver borekerner og assistent Ole går herefter straks i gang med at splitte 

kernerne, hvorefter den ene halvdel af kernen går til analyse. 

Når beskrivelserne er færdige er borekernerne klar til at blive splittet over i to dele 

på langs. Den ene halvdel af kernen går til analyse mens den anden halvdel 

forbliver i borekernekassen. Borekerner er fysiske databaser som jævnligt tages 

frem og bliver vurderet i perioden op til minedrift. Investorer, der finansierer 

mineprojekter går minutiøst igennem alle borekerner og sammenholder 

analyserne og tager nye prøver til re-analyser. Borekerner er derfor vigtig 

dokumentation for en mineralforekomst. 
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Splitning af borekerner 

Den almindeligste splitning sker ved brug af en 10-20 cm bred, mejselformet 

kernesplitter. Kernen spændes op og til splitningen bruges en hammer. 

Hydrauliske splittere anvendes også. 

Nogle selskaber anvender stensave, således at kernen saves over i to dele. 

Ulempen ved denne metode er, at materiale svarende til savklingens bredde 

mistes og savklingen har mulighed for at tvære bløde mineraler (som guld) ud, så 

ikke-mineraliserede forurenes. Fordelen er, at der kernerne kan poleres så 

strukturer bedre kan ses eller borekernerne kan se flottere ud. 

 

Manuel og hydraulisk splitter samt kernesav 

 

 

Therkild splitter borekerner. 
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Etablering af boreplatforme o.l. 

De helikopter-flytbare boremaskiner der hyppigt anvendes i Grønland kræver ca. 

7 x 7 meter kvadratisk plads. Dertil er der brug for afsætningsplads til vandtanke, 

borekernekasser, borestænger og –rør, tønder med diesel samt plads til 

helikoptermanøvrer. 

Det er meget manuelt arbejde som tager nogle dage for flere personer at få på 

plads, når det sker i alpint terræn. 

 

En håbefuld ung mand er i gang med at etablere boreplatform C. 

Etablering af camps o.l. 

En typisk efterforskningslejr involverer etablering af faciliteter til mellem 10 og 30 

personer. Store projekter kræver mere.  

I en typisk geologlejr etableres der 220 volt energiforsyning, vandforsyning med 

toiletter og brusebad, catering og sommetider også internetforbindelser. Det 

tager typisk 5-10 ’handymænd’ en uges tid at få bygget en lejr.  

 

Geologlejr under etablering i Nuukfjord 2005. 
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Foto-eksempler på assistentaktiviteter 

 

Geologerne Jonas og Lauren samt assistent Tuilik står klar til at modtage borekerner fra 

boringer. 
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Lasse i gang med at tage en sedimentprøve på 

toppen af en skredkegle. Prøvens indhold af guld 

og andre metaller analyseres. 

 

 

Salik er i gang med at etablere en 7 x 7 meter 

platform til en boremaskine. 

 

Qulutaq i gang med at tage en kanalprøve. 

Arbejdet påviste en guldrig zone over 13 meters 

bredde. 

 

 

Tuilik gennemfører analysemåling i felten af 

sedimentprøver ved brug af et håndholdt 

analyseinstrument. 
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Geologerne Birgitte og Rasmus har sammen med 

assistenterne Johan og Siiva indsamlet 

sedimentprøver i jagten på platin 

 

Efterforskningsholdet konstruerer et langbord af 

europaller og krydsfinerplader 

så geologerne kan beskrive borekerner. 

 

 

Hotelskib med fuld catering og helikopter. 

 

Suulut sikrer vandforsyningen ifm med stensavning. 

 

 

 

 

 

 

Ikke mange i Grønland mestrer bjergbestigning. 

 


