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VI
... er uddannede og erfarne geologer

... er specialiseret i Grønlands geologi, råstofpotentiale, smykkesten,                                           
efterforskningshistorie og forskning

.. ved, gennem vores tætte kontakt med efterforskningsselskaber i Grønland,                              
hvad der rører sig

... udfører efterforskningsrelevant forskning og genererer nye geovidenskabelige data

... forbedrer den gratis adgang til Grønlands geovidenskabelige data

... er GIA-uddannede specialister i smykkesten med ekspertviden om småskalaminedrift

... søger at fremme efterforskningsinvesteringer i Grønland internationalt

... er den primære formidler af geovidenskabelige data til den grønlandske befolkning

... søger at øge offentlighedens kendskab til området gennem populære geovidenskabelige 
publikationer og uddannelse

... taler grønlandsk, dansk og engelsk
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AFDELING FOR GEOLOGI ER DEN AFDELING FOR GEOLOGI ER DEN 
PRIMÆRE GEOVIDENSKABELIGE PRIMÆRE GEOVIDENSKABELIGE 
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NAALAKKERSUISUT, KOMMUNERNE OG NAALAKKERSUISUT, KOMMUNERNE OG 
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Vi rådgiver Naalakkersuisut i forbindelse med råstofstrategier og om 
love og regler på efterforsknings- og minedriftsområdet. Sammen 
med andre myndigheder behandler vi ligeledes alle ansøgninger om 
tilladelse til efterforskning og minedrift samt feltaktiviteter. Vi er i 
direkte kontakt med internationale efterforsknings- og mineselskaber 
samt investorer om Grønlands råstofpotentiale og -muligheder. 
Derudover rådfører småskalarettighedshavere sig med os i forhold 
til hvilke områder, der er gode at lede efter smykkesten i. Vi yder 
rådgivning til offentligheden, medierne og uddannelsesinstitutioner 
om Grønlands geologi, råstofpotentiale og den aktuelle situation 
for råstofindustrien i Grønland. Hvordan klarer vi alt det? Vi 
er et team, som er i besiddelse af den mest aktuelle viden om 
efterforskningsområdet og om Grønlands geologi.

GEOLOGISK RÅDGIVNING

Geovidenskabelige data hører til blandt Grønlands vigtigste aktiver. Disse data 
udgør fundamentet for grundforskning og uddannelse, som udvikler befolkningens 
viden og kompetencer. Geovidenskabelige data danner desuden grundlag for nye 
efterforskningsinvesteringer ved at identificere efterforskningsmål og reducere finansielle 
risici.

Det er her, vi kommer ind i billedet. En af vores vigtigste opgaver er, at gøre endnu flere 
geovidenskabelige data tilgængelige. For at det skal lykkes, udvikler vi lokal ekspertise 
og fremtidssikrede Grønlandsbaserede datahåndteringssystemer. Vi udvikler enkle, sikre 
og effektive systemer for derigennem at levere bedre og fri adgang for alle til Grønlands 
geovidenskabelige data. Dette giver os mulighed for at håndtere alle efterforskningsdata 
for hele Grønlands livscyklus. Virksomheder indleverer alle deres efterforsknings- og 
minedata direkte til os. Efter at vi har bearbejdet og arkiveret de pågældende data, leverer 
vi dem tilbage til offentligheden i bedste kvalitet. Vi giver også ubegrænset adgang til alle 
geovidenskabelige data fra vores projekter.

DATALEVERANCER
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Vi arbejder i felten for at kunne 
udarbejde moderne geologiske kort 
over Grønland og således fremme 
nye efterforskningsinvesteringer. Vi 
rekvirerer og publicerer topografiske 
konturkort, der fungerer som nødvendige 
udgangspunkter for vores kort. Kortene er 
også vigtige arbejdsredskaber for fiskere, 
jægere, sømænd, turistbureauer m.v. Vi 
finansierer regionale undersøgelser af 
områder med et potentiale til at generere 
nye investeringer. Disse undersøgelser 
omfatter telemålingsundersøgelser, 
geofysiske undersøgelser, geologisk 
kortlægning og undersøgelser af 
mulighederne for råstofudvinding.

Geokemi er studiet af den kemiske 
sammensætning af bjergarter – vigtige data for 
efterforskningsselskaber. Sammen med vores 
forskningspartner GEUS leverer vi online adgang 
til et omfattende datasæt over sedimentære 
bjergarter for det meste af Grønland. Og vi arbejder 
på at kunne give efterforskningsselskaber online 
adgang til geokemiske data.
Geokronologi er studiet om, hvordan man 
aldersbestemmer bjergarter. Dette er data af 
direkte relevans for efterforskningsselskaber. Vi 
har sammen med vores forskningspartner Curtin 
University udviklet en online geokronologisk 
database. Databasen giver ubegrænset 
adgang til alle offentliggjorte data vedrørende 
aldersbestemmelse af Grønlands bjergarter. Vores 
første videnskabelige publikation fra databasen 
blev offentliggjort, med ubegrænset adgang, i det 
anerkendte fagtidsskrift Geology i 2019.

GEOLOGISK KORTLÆGNING 
OG REGIONALE 
GEOVIDENSKABELIGE 
UNDERSØGELSER

GEOKEMI OG 
GEOKRONOLOGI
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Borekerner er en meget værdifuld ressource for 
efterforskningsselskaber. Efter anmodning fra Naalakkersuisut 
leverer selskaberne kerner, de har boret i Grønland. 
Borekernerne opbevares i vores to borekernelagre, og vi giver 
efterforskningsselskaber og videnskabsfolk adgang til at se 
og tage prøver fra kernerne. I vores lager i Kangerlussuaq 
opbevares mere end 100 km borekerner, som daterer sig 
fra 1960’erne og frem til i dag. Borekernerne stammer fra 
efterforskningsaktiviteter i hele Grønland. I Narsarsuaq 
har vi ca. 7 km borekerner fra sjældne jordartsmetaller 
og guldminedrift og forekomster i Sydgrønland. Du kan få 
adgang til borekernelageret ved at kontakte os.

ADMINISTRATION AF BOREKERNEDATA

“GRØNLAND ER 
HJEMSTED FOR 

EN BRED VIFTE AF 
FORSKELLIGE OG I 
NOGLE TILFÆLDE 

UNIKKE SMYKKESTEN”

Grønland er hjemsted for en bred vifte af forskellige 
og i nogle tilfælde unikke smykkesten af international 
interesse så som rubiner, tugtupit, nuummit, 
amazonit, grønlandit og mange flere. To af vores 
interne geologer er uddannet ved Gemmological 
Institute of America (GIA) – verdens førende 
organisation inden for smykkestensindustrien. 
Vores uddannede geologer kan yde førsteklasses 
vurderinger af en lang række smykkesten. Udover 
deres arbejde med at vurdere smykkesten for lokale 
og for Naalakkersuisut har de også opbygget en online 
database over Grønlands smykkesten. 

VURDERING AF SMYKKESTEN
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I næsten tredive år har Naalakkersuisut været vært for den 
årlige mineraljagt, Ujarassiorit. Amatørgeologer, der er 
bosiddende i Grønland, kan tilmelde sig konkurrencen ved 
helt gratis at sende en sten til os med posten. Målet er at at 
vække offentlighedens interesse for geologi, og finde hidtil 
ukendte mineraliserede sten, der potentielt kan generere 
nye efterforskningsinvesteringer. De bedste eksemplarer 
udløser store kontante gevinster! Hvert år vurderer vores 
geologer flere hundrede eksemplarer, som vi har modtaget 
fra skattejægere over hele Grønland.

Vores styrke er vores nære forhold til og direkte kontakt med repræsentanter fra 
råstofindustrien i Grønland – virksomhederne, myndighederne, de lokale leverandører, 
videnskabsfolkene og offentligheden. Denne styrke kommer til udtryk gennem vores 
samarbejde med grønlandske og internationale organisationer med særlig ekspertise 
inden for vores geovidenskabelige projekter. Ved at arbejde med folk med den rigtige 
ekspertise tiltrækker vi samfinansierede geovidenskabelige projekter til Grønland. 
Derved udvikler vi lokal ekspertise og viden til gavn for det Grønlandske samfund. Vi 
har blandt andet samarbejdet med Asiaq, De Nationale Geologiske Undersøgelser for 
Danmark og Grønland (GEUS), Den Amerikanske Geologiske Undersøgelse (USGS), det 
amerikanske udenrigsministerium og forskellige universitetsforskere og konsulenter fra 
Europa, Canada, Asien og Australien.

UJARASSIORIT – MINERALJAGT

LOKALE OG INTERNATIONALE PARTNERSKABER
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Vi ønsker at frembringe og give gratis og 
ubegrænset adgang til data, hvilket omfatter alle 
vores geovidenskabelige publikationer. Vores 
geologer er medforfattere til videnskabelige afhandlinger i nogle af 
de bedste internationale geovidenskabelige tidsskrifter, alle med 
ubegrænset adgang. Det betyder, at alle kan gå online og læse om vores 
arbejde, helt gratis.

Vi udgiver aktivt nyhedsbreve og informationsbrochurer om 
efterforsknings- og mineindustrien. Vi er også den primære organisation, 
som udgiver populære geovidenskabelige publikationer og 
undervisningsmateriale til den grønlandske befolkning. For eksempel 
geologibøger og guidebøger specifikt om Grønland, brochurer og artikler 
om populærvidenskab.

PUBLIKATIONER 

I Grønland er der et stort potentiale for nye, og 
potentielt store, mineralforekomster af enhver 
art. I Grønland er investeringsrisikoen lav, 
ligesom landet byder på konkurrencedygtige 
rammer for minedrift. Det er disse budskaber, 
vi viderebringer til efterforskningsindustrien 
og investeringsbranchen verden over. Vi søger 
aktivt at markedsføre Grønlands potentiale 
over for de vigtigste målgrupper i Europa, 
Canada, USA og Australien. Vi gør dette via 
de sociale medier, fagmateriale såvel som 
oplysningsmateriale, personlige møder med 
relevante selskaber, interviews til råstofmedier, 
artikler, markedsføring, samtaler og stande og 
seminarer på store råstofevents, så som den 
årlige konference, der afholdes af Prospectors 
and Developers Association of Canada (PDAC) i 
Toronto.

MARKEDSFØRING
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Vi søger aktivt at fremme undervisningen i 
Grønlands geologi. I 2019 udgav vi Grønlands 
første børnebog om Grønlands geologi på både 
grønlandsk og dansk, og stillede den gratis til 
rådighed for alle skolebørn og skoler i Grønland. 
Vi udgiver geologiske guidebøger om forskellige 
dele af Grønland på grønlandsk, dansk og 
engelsk. Disse bøger formidler geovidenskabelig 
viden til amatørgeologer, turister, guider og alle 
andre, som er interesseret i deres nærmiljø. Vi 
organiserer også og deltager aktivt i seminarer 
for småskalarettighedshavere. Disse seminarer 
omfatter blandt andet uddannelsesforløb for 
småskalarettighedshavere om emner som fx 
mineralefterforskning, skæring af smykkesten 
og fotografering af mineraler. Vi holder også 
forelæsninger om efterforskning og geologi på 
opfordring fra forskellige organisationer fra hele 
Grønland, herunder Råstofskolen i Sisimiut, 
Grønlands Universitet, lokaler museer og skoler.

UNDERVISNINGS- OG 
FORMIDLINGSAKTIVITETER

KONTAKT OS

FOR GRATIS GEOLOGISKE DATA, BESØG

AFDELING FOR GEOLOGI

asn@nanoq.gl

+299 34 68 00

www.govmin.gl

www.greenmin.gl


