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LEDEREN

Geonytt 2022

N

avet i samfunnet

		

En gang var geologifaget en oppdagelsesreise. Våre kjente og ofte omtalte geolog-pionerer

dro landet rundt, kartla bergarter og fenomener, som bit for bit ga oss et komplett bilde av

Norge. Under en av disse oppdagelsesreisene i Terra Incognito oppdaget en geologiprofessor
istidene. En annen oppdaget skyvedekkene over de langt yngre fyllittene på Hardangervidda,
Thorbjørn Kaland
Redaksjonsmedlem og
Styremedlem i NGF

mens en tredje oppdaget en prekambrisk istid.
Sammen med denne kartleggingen ble geologifaget utviklet til en komplett forståelse
av de prosesser som skapte kongeriket Norge og hele jordkloden.
I dag er geologifaget fundamentet for all samfunnsplanlegging, ressursforvaltning,
infrastruktur, energiproduksjon, råvarer, samt trygg transport og bosetning. Geologien har
vært og er bestemmende for etablering av en rekke lokalsamfunn, som Røros og Tyssedal.
Geologifaget er fundamentet for sikre, trygge boforhold.
Som geolog har du en viktig samfunnsrolle. På Geologiens dag kan du fortelle våre
medborgere om disse og flere tema, og dermed øke den allmenne interesse for geologi.
Som geolog kan du også tenke ut spennende tema til et abstract og et foredrag til neste
geologiske vintermøte (vinterkonferanse?).
Som geolog kan du møte fagfolk og andre geologiformidlere på årets Geo-turisme
konferanse.
Tiden med hjemmekontorer er over. Nå skal vi virkelig ut og møte folk med geologi og
formidling.
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SMÅNYTT

Ny geologibok på skrivebordet
Norsk Geologisk Forening og Norges geologiske undersøkelse har sammen tatt
initiativ til å utgi en ny geologibok. 16 år etter det store og nå utsolgte verket Landet
blir til er det på høy tid at NGF og NGU formidler ny geologisk viten mellom to permer.
Denne

gangen

er

det

et

praktverk

som

formidler

geologiske

severdigheter

landet rundt som er under utarbeiding. En redaksjon med stor faglig og geografisk
bredde er i full gang med å samle inn og kartlegge aktuelle geologiske lokaliteter og
fenomener som fortjener omtale i praktverket. William Helland-Hansen ved UiB har påtatt seg redaktøransvaret for denne boken med planlagt utgivelse i 2023. Vi har mye å
glede oss til, og ganske sikkert mye ny geologikunnskap å erverve i tiden som kommer.
						Thorbjørn Kaland

Sommerstengt sekretariat
Sekretariatet tar seg sommerferie, og kontoret vil være helt stengt i juli måned. Epost til
ngf@geologi.no vil bli sjekket med jevne mellomrom.
Sekretariatet ønsker alle medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god sommer.

Oppdatert medlemsinformasjon
For å få sendt ut all informasjon til alle våre medlemmer trenger vi å ha oppdatert
medlemsinformasjon registrert i vårt system. Geonytt vil kun bli sendt ut digitalt, derfor har vi
behov for korrekte epost-adresser.
Har du endret postadresse eller epost-adresse, send oss oppdatert informasjon til epost:
ngf@geologi.no.
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The Making of a Land – Geology of Norway takes the reader on a journey in geological time,
from primordial times to the present day. A fantastic journey from the summits of Norway's
spectacular ruggeand weather-beaten mountains to the riches concealed in the
sedimentary rocks on the continental shelf.
This book displays the treasures of Norwegian geology for everyone to see.
It is made by members of Geological Society of Norway as voluntary work.
Read more on our website: www.geologi.no

GEOLOGI PÅ TUR

Geologisk feltarbeid i Antarktis

D

ronning Maud Land, som er Norges territoriale krav i Antarktis,
utgjør nærmere 1/6 av det antarktiske kontinentet. Geologisk kartlegging og forskning i Dronning Maud Land er en nasjonal oppgave og

Øyvind Sunde, Synnøve Elvevold,
Ane K.Engvik, Audun Tholfsen
Tekst og bilder

i Antarktis-sammenheng kan det betraktes som en måte å vise fortsatt
interesse i Norges territoriale krav.

Figur 1. Kartutsnitt over Dronning Maud Land og de ulike fjellpartiene. Innfelt kart angir området i Antarktis. Koordinatsystem basert på WGS84 med
Antarktis polar stereografisk projeksjon. Kartet er modifisert fra GiS-pakken Quantarctica.

I mars i år kom tre geologer med sikkerhetsansvarlig tilbake fra en to-måneders feltekspedisjon i Dronning Maud Land. Ekspedisjonen var tilrettelagt for å kartlegge områder i
Mühlig-Hofmannfjella som utgjør den sentrale delen av fjellkjeden Fimbulheimen (2°-15° Ø, Fig.
1). Den norske forskningsstasjonen Troll er et godt utgangspunkt for feltarbeid i denne regionen.
Områdene som ble undersøkt denne sesongen ble kartlagt av norske geologer på 1980-tallet. Det
er imidlertid grunn til å tro at vi i dag, 30-40 år senere, har en ny forståelse av ulike geologiske
prosesser som har påvirket berggrunnen. Formålet med de nye undersøkelsene er derfor å øke
forståelsen av den geologiske utviklingen i området, og å innhente nye geologiske kartdata til
den digitale kartdatabasen for Dronning Maud Land. Ekspedisjonen ble organisert og finansiert
av Norsk Polarinstitutt.
GEONYTT NR 2 - 2022
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Geologisk feltarbeid i Antarktis innebærer krevende logistikk og stiller strenge krav til
sikkerhet. Nøye planlegging av ferdsel i feltområdet og omfattende forberedelser er derfor
veldig viktig. Dette inkluderer analyser av radarbilder og satellittfoto før ekspedisjonen for å
identifisere og kartlegge risikofylte sprekkeområder, slik at vi kan etablere trygge transportruter
og velge trygge lokaliteter for feltleirer. Som del av forberedelsene gjennomføres brekurs med
fokus på sikringsrutiner og breredningsteknikker, førstehjelpskurs, kjøretøyopplæring, og tiltak
som motvirker høy risiko, uhell, dårlig vær osv. Kommunikasjon med omverdenen foregår via
satellittforbindelse med daglig rapportering til Troll-stasjonen.
Nøkkelkontinentet i sør
I jordas historie har landmassene vært samlet i superkontinenter flere ganger. De
eldste bergartene i Dronning Maud Land har en lang og kompleks utviklingshistorie og inneholder bevis for å ha vært del av to superkontinenter; Rodinia og Gondwana. Berggrunnen i området omkring Troll-stasjonen, som består av granodiorittiske gneiser og migmatitter, ble dannet
under Rodinia-samlingen for ca. 1 200 millioner år siden. I samme tidsperiode ble den Sveconorvegiske fjellkjeden i Norge og Skandinavia dannet.
Omtrent 500 millioner år etter Rodinias oppbrudd ble kontinentene igjen samlet i superkontinentet Gondwana. Dette var et sørlig superkontinent bestående av landmassene som i
dag utgjør Antarktis, Sør-Amerika, Afrika, Australia, India og Madagaskar. Antarktis lå midt i
Gondwana og er dermed et nøkkelkontinent for den geologiske utviklingen i denne perioden.
Et nettverk av store fjellkjeder ble dannet langs kollisjonssonene. En av disse fjellkjedene
gikk gjennom øst-Afrika og Dronning Maud Land. I løpet av denne perioden, for ca. 500-600
millioner år siden, gjennomgikk berggrunnen i Dronning Maud Land omvandling og nydannelse av jordskorpe.

“Åpningen av havområdet,
også benevnt som “the
circum-Antarctic gateway”,
ble starten på den klimatiske
endringen som førte til
nedising av det sydligste
kontinentet på jorden.”

For omtrent 200 millioner år siden begynte Gondwana å sprekke opp. Bruddstykkene drev
etter hvert fra hverandre og de fleste kontinentene, som Afrika og India, begynte å drive
nordover mot sin nåværende posisjon. Denne spredningen gav også opphav til ny havbunnskorpe. Da Australia som siste kontinent rev seg helt løs for ca. 30 millioner år siden, lå Antarktis
over Sørpolen, og havstrømmen rundt kontinentet ble et faktum. Åpningen av havområdet, også
benevnt som «the circum-Antarctic gateway», ble starten på den klimatiske endringen som førte
til nedising av det sydligste kontinentet på jorden.
Intrusjon av granitoide magmaer
Geologien i Fimbulheimen ble først kartlagt under en regional rekognosering av russiske
geologer i 1960-årene. Basert på norske ekspedisjoner i 1972, 1985, 1990 og 1997 i de vestre
delene (H.U. Sverdrupfjella til Filchnerfjella, mellom 1°W og 8°Ø) førte kartleggingen til et
grovt geologisk kartgrunnlag i målestokk 1:100 000. Denne regionale kartleggingen har vist at
hele området i hovedsak består av udeformerte post-tektoniske granitoider. Kartlegging videre
østover av indiske og tyske ekspedisjoner viste at intrusivene fortsetter til Wohlthatmassivet
ved 15° Ø. Fjellene som utgjør Fimbulheimen mellom ~2-15° Ø danner en mer eller mindre
sammenhengende magmatisk provins bestående av granitoider som varierer mellom intermediære og granittiske sammensetninger. Vi innfører derfor begrepet «Fimbulheimen
Magmatiske Provins» (FMP) på bergartene i dette området.
De første radiometriske dateringene (K-Ar, Rb-Sr) fra 60- og 90-tallet indikerte unge
intrusjonsaldre ~530 Ma relativt til de eldre mesoproterozoiske vertsbergartene. Nyere U-Pb-i-zirkon dateringer fra regionale studier har bidratt med mer presise aldersbestemmelser
som indikerer at hovedvolumet granitoider intruderte mellom 530-490 Ma. Denne perioden
knyttes til den langvarige Øst Afrikanske-Antarktiske orogenesen som var aktiv fra 600-500 Ma
med maksimum P-T forhold omkring 560-550 Ma.
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Figur 2. a) Satellittbilde over feltområdet til ekspedisjonen, posisjonen til forskningsstasjonen Troll og feltstasjonen Tor angitt med røde bokser.
Grå pil angir posisjon og retning for figur 2b. Koordinatsystem basert på WGS84 med Antarktis polar stereografisk projeksjon.
b) Feltbilde over den østlige delen av feltområdet.

Figur 3. Ulike feltbilder over intrusjonskontakter
mellom plutoner.
a) Ulike enheter av granitt, dioritt, og ortopyroksen+olivinførende granitt («charnockitt»). Ol=olivin, opx=ortopyroksen.
b) Intrusjonskontakt mellom ortopyroksen+olivin granitt og
granitt. Ol=olivin, opx=ortopyroksen.
c) Feltbilde med eksempler på relasjoner mellom ulike
plutoner som er kartlagt.
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“Vi har jobbet i områder
som på grunn av utfordrende
tilgjengelighet tidligere er
observert fra avstand og
ekstrapolert i kartbildet.
Nykartlegging i slike områder
stemmer ikke overens med
eksisterende kart og endrer
dermed kartbildet.”

Målet for årets ekspedisjon
Figur 2 viser feltområdet for ekspedisjonen hvor formålet var å gjennomføre detaljert
feltkartlegging og prøveinnsamling av de magmatiske bergartene. Dette arbeidet danner
grunnlaget for pågående undersøkelser og består av 3 hoveddeler:

Forbedre kartgrunnlaget og forståelsen av de magmatiske bergartene
Det geologiske kartgrunnlaget i målestokk 1:100 000 er en regional tolkning om utbredelsen av de ulike intrusivene. Feltdagbøker og rapporter fra tidligere ekspedisjoner
indikerer en større kompleksitet og variasjon mellom bergartstyper, og det er få publiserte
studier av disse bergartene. Det finnes relativt få publiserte datapunkter, og store områder
har ikke vært undersøkt tidligere. Det eksisterer enda færre studier på intrusjonshistorien
over tid.
Under ekspedisjonen har vi avgrenset og kartlagt relasjoner mellom ulike plutoner og
intrusive komplekser (Fig. 3). Vi har jobbet i områder som på grunn av utfordrende tilgjengelighet tidligere er observert fra avstand og ekstrapolert i kartbildet. Nykartlegging i
slike områder stemmer ikke overens med eksisterende kart og endrer dermed kartbildet.

Undersøke kjemisk og mineralogisk variasjon mellom plutoner
Tilgjengelige data på kjemisk sammensetning av hovedbergarter fra FMP viser at disse
bergartene er spesielle i forhold til relasjonen med det tektoniske miljøet (f.eks. post-orogene
granitter). Med hensyn til grunnstoffkonsentrasjoner av hoved- og sporkjemi er bergartene
jernrike (ferroan), metaluminøse, og alkaliske til kalk-alkaline. På grunn av det høye jerninnholdet består de mafiske mineralene av de jernrike endeleddene (f.eks. ferro-pargasitt,
ferrosilitt, fayalitt, og annitt). Et av målene er å undersøke petrogenesen og den magmatiske
utviklingen i FMP.
Det har vist seg at de eldre geologiske kartbladene er mangelfulle og det er derfor et behov
for en grundigere karakterisering av de ulike intrusivene basert på bergartskjemi og petrografiske undersøkelser. Dette gjelder spesielt granitter med (eller uten) ortopyroksen ±olivin
(«charnockitt»), og utbredelsen av slike granitter relativt til intermediære sammensetninger.

Aldersrelasjoner
Tilgjengelige aldersbestemmelser av FMP er relativt få og avgrenser den magmatiske
hovedaktiviteten til en periode på 40 millioner år mellom 530-490 Ma. Dette var en intens
magmatisk periode som genererte store volumer magma. Fra feltarbeidet ser vi at plutonene
varierer fra intermediære til rene granittiske sammensetninger med tydelige intrusjonskontakter (Fig. 4). Sene gangintrusjoner viser en variasjon fra diorittiske til granittisk sammenFaktaboks

setning, - og pegmatittganger. Stedvis er også enkelte plutoner rike på xenolitter av både gneis

Stortingsmelding 32 - Norske interesser

og mafiske klaster (Fig. 5).

og politikk i Antarktis slår fast at det skal
arbeides for at kartlegging, forskning og
overvåkning er på et nivå som trygger
norske

interesser

plikter.

Norsk

og

internasjonale

Polarinstitutt

har

det

nasjonale ansvaret for både topografisk og
geologisk kartlegging av Dronning Maud
Land. Ved siden av å lage kart er det viktig

En sammenstilling av publiserte data og foreløpige analyseresultater indikerer at denne
magmatismen kan karakteriseres av ulike hovedtrender som er relatert til intrusjonsaldre.
Hensikten med dette arbeidet er derfor å forstå den magmatiske utviklingen over tid, og hvordan denne utviklingen relateres til den tektoniske modellen.
Konklusjon

å bidra med ny geologisk forskning som gir

Til tross for en krevende feltsesong som var preget av karantenetiltak mot covid-19 og

oss viktig kunnskap om naturgrunnlaget i

langvarig uvær med forsinkede flyavganger, fikk vi til slutt utført feltarbeid under gode vær-

Dronning Maud Land. Vi trenger kunnskap

forhold. Ekspedisjonen var vellykket og vi fikk gjennomført alle målsetningene og undersøkt

om naturmiljøet for å kunne forvalte og

alle de planlagte lokalitetene. Prøvematerialet ankommer Norge med båt i 2023 og da går vi i

ivareta området på best mulig måte.

gang med analysearbeidet.
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Figur 4. Intrusjonskontakt mellom granitt og monsonitt. En sen diorittisk gang som opptrer med monsonitt intruderer granitten.

Figur 5. Feltbilder av ulike relasjoner.
a) Sene mafiske ganger, pegmatitter, xenolitter og klaster.
Person for skala.
b) Nærbilde av figur 5a. Delvis oppsmeltede xenolitter og
restittiske klaster. Hammer for skala.
c) Feltbilde av stedvis store ansamlinger av granittiske
xenolitter.
d) Feltbilde av en granittisk gang med mafiske enklaver som
intruderer hovedbergarten. Hammer for skala.
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Vi bygger nettverk!
Forbli NGF-medlem og få fortsatt tilgang til Norges største geofaglige nettverk.

Foto: Edvin Wiggen Dahl

www.geologi.no

geologi.no

√ Hold på kontakten med det geofaglige miljøet,
lokalt og nasjonalt.

√ Få medlemspris på våre konferanser.
Vel verdt og få med seg!

√ Få adgang til vårt digitale medlemsblad
Geonytt.

√ Åpen adgang til det vitenskapelige tidskriftet
“Norwegian Journal of Geology”

√ Delta på spennende ekskursjoner, interessante
møter og sosiale treff i din lokalforening, samt
større nasjonale konferanser.

√ Påvirk NGFs arbeid gjennom styrer og komitèer.

√ Utvid ditt nettverk!

√ Ordinær medlemspris på kr. 690,Studentpris på kr. 290,familiepris på kr. 290,-.
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GEOLOGI PÅ MUSEET

Fossiljakt i Nasjonalmuseet
i Oslo

N

asjonalmuseet i Oslo åpner sine utstillinger i det nye praktbygget
ved Vestbanestasjonen i juni 2022. Her får vi gjensyn med nasjonens kulturskatter, og vi kan fordype oss i kunstverker skapt gjen-

Hans Arne Nakrem
NHM / UiO

nom hundrevis av år. Som andre kulturelle signalbygg verden over
er også det nye Nasjonalmuseet en arkitektonisk “mastadont” med
en massiv fasade av stein - et materiale som spesielt appellerer

til oss geologene. Også innvendig er det mye stein, noen mer interessante enn andre.
Her kan vi ta en geologisk feltekskursjon hvis vi vil!

Figur 1. Paleografisk kart, midtre trias.

Kunst, kultur og historiske monumenter har svært ofte et geologisk fundament, bokstavelig talt, fordi denne typen materiale er det som best overlever natur- og menneskeskapte
katastrofer og ødeleggelser. Når viser riktignok menneskene en utrolig oppfinnsomhet når det
gjelder vandalisme av kulturskatter, og tyr til sprengstoff om nødvendig! Vi husker med oppgitthet nyheten som traff oss i 2011: «Afghanistans Taliban-styre kunngjorde i går at de enorme
historiske Buddha-statuene i Bamiyan allerede er ødelagt». Men det meste av stein forblir
heldigvis tilgjengelig i generasjoner.
Nasjonalgalleriet (som nå inngår i Nasjonalmuseet) har fortsatt en flott trappeoppgang
der trinnene er laget av rødbrun ordovicisk kalkstein fra Kinnekulle i Sverige, en tilnærmet
ekvivalent til Oslofeltets «Orthocerkalk» (Hukformasjonen). Her ligge orthocerene på rekke og
rad. Regner med at de skal få ligge der også når bygningen får nye funksjoner etter hvert.
Fossilene i Nasjonalmuseet
Det var fotografen Ken Opprann som først undret seg over de merkelige strukturene i gulvflisene da han fotodokumenterte hele byggeprosessen (https://geo365.no/geoforskning/et-merkelig-lite-krek/). Det viste seg at flere av fossilene var sjøliljer (krinoider) i varierende
orienteringer i de nedslipte flisene. For å slå det fast med en gang: Sjøliljer er DYR, ikke planter
som navnet skulle tilsi. De har nålevende slektninger, og kan kanskje best beskrives som en
GEONYTT NR 2 - 2022
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“Her ligger orthocerene på
rekke og rad.”

slangestjerne

på

stilk.

Sjøstjerner,

kråkeboller

og

altså

slangestjerner

er

nære

slektninger som lever i våre kystområder.

.

Gulvflisene er fra Kirchheimer Kalksteinwerke i Sør-Tyskland og består av kalkstein, den
såkalte Muschelkalken som ble dannet for 230-240 millioner år siden (midtre trias, øvre anistidlig ladin). Den består hovedsakelig av kalkstein og dolomitt, karbonatbergarter som kun
består av organisk materiale, i all hovedsak oppknuste skjell og skall fra dyrene som levde i dette
varme, grunne havet.
I gulvflisene er det store mengder knuste musling- og brachiopodeskall som man ser best i
tynnslip. Men det er også enkelte større fossiler av sjøliljer, der både stilker og «hoder» er godt
synlige. Flisene er bare grovt saget til og litt slipt, så detaljer er vanskelig å få med seg. Men sjøliljer av denne typen er godt kjent fra flere lokaliteter i Tyskland, så vi vet godt hvordan de så ut.
Fossiljakten i Nasjonalmuseet bør nok helst foregå som en fotosafari. Museet har «rutiner»
som ganske kjapt «arresterer» de som ønsker å banke løs et fossil til egen samling. Lykke til!
Les mer om temaet:
https://geo365.no/geoforskning/et-merkelig-lite-krek/
https://geo365.no/bergindustri/langt-framskredne-fasader/
Om Oppdalskifer: https://geo365.no/bergindustri/lav-pris-og-fin-stein/
The Rosso Ammonitico limestone of Sassorosso (Garfagnana, Italy): https://geologyistheway.
com/blog/2021/11/13/the-rosso-ammonitico-limestone-of-sassorosso-garfagnana-italy/

Figur 2. Sjøliljer fra trias. A og B: Sjøliljer i gulvflisene i
nasjonalmuseet, C og D: Sjøliljefossiler i Naturhistorisk museums
samling, E: Rekonstruksjon av et havbunnmiljø i «Muschelhavet»,
midtre trias tid (gul farge=snitt av sjøliljer nede i havbunnen slik de
vil opptre i et tynnslip).

Figur 3. Blekkspruter i gulvfliser og murvegger. A og B: Trappetrinnene
i Nasjonalgalleriet, «Endoceras» fra Kinnekulle i Sverige, C: Gulvflis fra
Erkebispegården i Trondheim, der kamrene i skallet er godt synlige, de mørke
«flekkene» er sannsynligvis gravespor, D: Blokk i festningsmuren rundt
Akershus festning (mot øst), et rikt utvalg av «Endoceras», E: Ammonitt i
trappetrinn i Veronas «Teatro Romeo», F: Ammonitt i gulvflis i kirke i Verona,
Italia, E og F er rød jura-kalkstein av type «Rosso Ammonitico».

GEONYTT NR 2 - 2022 13

MINNEORD

David Worsley (1943-2022)

D

avid Worsley ble født 6. april 1943, den yngste av tre gutter, og vokste
opp på landet utenfor Chorley i Lancashire, fem mil nord for
Manchester. Davids mor kom fra en irsk-katolsk arbeiderklassefamilie,
mens far var fra en protestantfamilie fra Blackburn. Det «blandete
ekteskapet» var ikke akseptert, verken av familiene eller samfunnet. Da-

Ragnar Knarud, Atle Mørk,
Hans Arne Nakrem, Snorre Olaussen
Tekst og bilde

vid klarte seg svært bra på skolen og med mors støtte ble han den første

i familien og i området til å få videreutdannelse, til tross for at faren hele tiden maste på at
David skulle «ut og tjene penger». I tillegg til å bli tildelt B. Sc. og en M. Sc. på Manchester Universitetet var David politisk aktiv og i 1968 ble han President of the Student Union.
Davids usedvanlig imøtekommende og inspirerende rådgiver, Fred Broadhurst, spilte en
svært viktig rolle for David, som så på ham som en far nummer to, særlig etter sin egen fars
død i 1969. Fred introduserte David for Norge først i 1965 som doktorgradsstudent. Der
gjennomførte David et banebrytende arbeide om paleoøkologi innen et brachiopodesamfunn i tidligsilursedimenter på Malmøya i Oslofjorden. Etter doktorgraden ble David tildelt et års Royal Society Post-Doctoral Fellowship og flyttet til Oslo i august 1969 som
forskningsassistent på UiO. Davids mentor, Professor Leif Størmer, klarte å få David med på
Polarinstituttets sommerekspedisjon til Svalbard i 1970 og da var det gjort! Det ble den første

“Der gjennomførte David
et banebrytende arbeide
om paleoøkologi innen
et brachiopodesamfunn
i tidigsilursedimenter på
Malmøya i Oslofjorden. ”

av sytten feltsesonger på Svalbard, noe som dannet grunnlaget for mye av Davids forskning,
i tillegg til silurlagrekken i Oslofeltet. Davids ettårs opphold i Oslo ble til over 50 års bosetning, ekteskap, norsk statsborgerskap, barn og barnebarn!

!

Fjellklatreren David,
Svalbard
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Hans kanskje største oppdagelse og viktigste arbeid på Svalbard omhandlet de overtriassiske
til midtjurassiske avsetningene som han definerte som Wilhelmøyformasjonen allerede i
1973, senere redefinert som Wilhelmøysubgruppen. Han fjernet den forutinntatte modellen
om at alle mesozoiske sandsteiner på Svalbard vil være tette. Han påviste sammen med
kolleger og studenter at trias-, jura- og kritt-sandsteiner på Øst-Spitsbergen, Wilhelmøya og
Kong Karls Land kunne ha relativt lav konsolideringsgrad og være både porøse og permeable.
Stratigrafisk tilsvarer Wilhelmøysubgruppen den prospektive Realgrunnsubgruppen i

“Når vi gjør feltarbeid på
øyene i Oslofjorden, er det
stort sett glatte steiner og
frykten for å ikke rekke ferga
som tar oppmerksomhet. På
Svalbard er det helt andre
farer. Hver gang vi forlater
Longyearbyen er rifla en
like naturlig følgesvenn som
kompasset.”

Barentshavet og har samme alder som de fleste øvre trias til midtre jura olje- og gassreservoarene på norsk kontinentalsokkel. I 1980 fikk David Framkomitéens Nansen-belønning
for «sine verdifulle bidrag innenfor arktisk forskning» som det heter i tildelingen.
Samtidig med jobben på Norsk Polarinstitutt foreleste han historisk geologi og paleontologi
på Blindern. Da en jobb som konservator på Paleontologisk museum på Tøyen ble ledig,
søkte han på denne og ble ansatt der. Han gikk straks i gang med omfattende studier av silurlagrekka i Oslofeltet, og flere av oss fikk våre hovedfagsoppgaver innen dette prosjektet.
En viktig del av dette arbeidet for oss som var studenter var å kartlegge, logge og beskrive
viktige fossiler, bl.a. på Ringerike. Nordmenn skal være født med ski på beina, men det var
David som dro oss ut på skitur over Tyrifjorden for å besøke øyene der som på sommeren var
vanskelig å komme til. Det hjalp ikke med svake protester, David ble vår skitrener, og vi fikk
dokumentert geologien der, med sørpe og skiutstyr av sterkt varierende kvalitet.
Etter hvert resulterte disse arbeidene i en revisjon av den litostratigrafiske definisjonen av
Oslofeltets silurlagrekke, inkludert sedimentologiske og paleogeografiske betraktninger.
Dette arbeidet kom i 1983, men David slapp aldri interessen for Oslofeltet. Senest i 2011
publiserte han et arbeide med flere detaljer knyttet til siluravsetningene, som en del av det
kaledonske forlandsbassenget.

.

Ved siden av Oslofeltets geologi var David i hele sitt liv smittet av Svalbardbasillen. Her var
han aktiv hele sitt yrkesaktive liv, og satte i gang flere studier der oppe, hvor også flere hoved-

“Camp David”
- feltstasjonen,
Russekeila,
Svalbard
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fagsstudenter fikk sine spennende feltoppgaver. David så umiddelbart viktigheten av
Wilhelmøysubgruppen som ekvivalent til mulige olje og gassfunn sørvest i Barentshavet. Det
ble opprettet et samarbeide med Statoil, som hadde etablert utmål på Grimfjellet. Dette
skulle primært være et forskningsrettet studium og i mindre grad et industrirettet prosjekt.
Flere sommerekspedisjoner ble gjennomført på slutten av 1970- og begynnelsen av 1980-tallet,
med forskningsskip og helikopterstøtte. Disse ekspedisjonene ga viktige resultater og
forståelse for den regionale utviklingen i dette arktiske området. Dette var en helt ny måte å
jobbe på, et tett samarbeid mellom en nyetablert bransje knyttet til olje- og gassleting i
Nordsjøen og akademiske miljøer ved universitetene i Oslo og Bergen. Samarbeidet omfattet
også ressurs-studier i et nytt og spennende leteområde for Norge. Dette var et unikt prosjekt
som landet har hatt betydelig økonomisk og faglig nytte av. Som en «spinoff» av dette arbeidet
kom en revurdering av den triassiske og jurassiske litostratigrafien, med faciesbetraktninger
i 1982.

.

Mens Bergensmiljøet rundt Ron Steel først og fremst arbeidet med de klastiske bergartene i
karbon, kritt og tertiær arbeidet Oslomiljøet med trias og jura samt den marine karbon-perm
lagrekka. Til sammen utdannet David og Ron over 40 kandidater, der resultatene ble oppsummert i deres monumentale verk om Svalbards postkaledonske utvikling i 1984. Både Ron og
David var grunnleggende resultatorientert, og på en positiv måte presset de studenter til å

“Dette var et unikt prosjekt
som landet har hatt betydelig
økonomisk og faglig nytte
av. Som en “spinoff ” av dette
arbeidet kom en revurdring
av den triassiske og jurassiske
litostratigrafien, med
faciesbetraktninger i 1982.

levere hovedfagsoppgaver, delta på konferanser, levere rapporter og etter hvert publisere en
rekke artikler.

.

Bjørnøya er en geologisk perle midt i Barentshavet, halvveis mellom fastlandet og Spitsbergen. Grundig arbeid i forbindelse med kullgruvedrift i 1920 årene var nok årsaken til at øya
ble oversett i mange år. Basert på detaljert feltarbeid ble det presentert en revidert
litostratigrafi

i

1976

og

en

totalsyntese

av

Bjørnøyas

geologi

i

2001.

Med leteboringene i Barentshavet gjennom 1980-tallet ble det klart at det var viktig å
gjennomføre en sammenligning mellom Barentshavets og Svalbards lagrekke. David og medarbeidere publiserte en ny litostratigrafi for Barentshavets mesozoikum og viste klart denne

Botanikeren David,
Svalbard
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sammenhengen i nord. Sammen med Lars Stemmerik presenterte han ny kunnskap om øvre karbon til perm karbonat- og
spikulittavsetninger i Barentshavet/Svalbard med kobling til
Grønland og Sverdrupbassenget i Canada. Dette var studier som
også medførte nye letemodeller i Barentshavet.

.

Som den resultatorienterte geologen han var, likte David å
kombinere sin vitenskap med praktisk nytte. Derfor gikk han til
Saga Petroleum i 1985. Her ble han i 1991 sjefsgeolog i leteavdelingen. Under hans prosjektledelse med fire omfattende
søknadsrunder framstod han som en tøff og tydelig leder der
han visste hva Saga ville. David skal ha mye av æren for
etableringen av et kreativt og innovativt letemiljø i Saga. David
ledet to ekspedisjoner i Libya med ett mål for øyet, å oppnå mer
geologisk kunnskap for Sagas lisenser. Under tøffe forhold med
kalde netter og sandstormer i det indre av Sahara var David alltid den ivrige, trygge og ustoppelige ekspedisjonsleder. Etter et
kort opphold i Hydro, med stasjonering i både Libya og Iran,
startet han egen konsulentvirksomhet sammen med sin kone
Ros. Her hadde han engasjementer for både Norad og private
oljeselskaper. Vi kan her nevne oppdrag i Uganda (igjen
etablerte han en ny litostratigrafi), og i Ghana, Sør-Afrika, ØstTimor og Bolivia sammen med Ros.

.

I tillegg til Davids formidable geologiske kunnskaper, som vi,
Ringerike var et av områdene i
Oslofeltet som David undersøkte i
detalj.

hans studenter og senere kolleger, fikk stor nytte av, var han en
usedvanlig hjelpsom veileder som støttet oss i med- og motgang under hovedfagsarbeidet, en
fantastisk mentor som holdt vingene tett over oss. Ikke minst satte vi pris på hans hjelp med
vår Norwenglish før konferanser. Han var et petimeter på språk. Et sammendrag som ble
levert til godkjennelse, der hvert ord og tegn var satt av en engelsk hovedfagstudent ble
karakterisert som «jo, det var ikke så aller verst til å være skrevet av en nordmann».
Man ble fort glad i David, som vennlig, empatisk, åpen og lyttende. David ble også etter vår
studietid en kunnskapsrik rådgiver for mange av oss. Han var en konstruktiv kritiker, hjalp til
med manuskripter, også der han selv ikke var medforfatter. Han var på mange måter en trygg
sparringpartner for alle oss som jobbet i Oslofeltet, på Svalbard, i Barentshavet og på hele
norsk sokkel generelt.

.

Det er vanskelig å rangere viktigheten av et menneskes innsats, men ettertiden vil nok huske
enkelte mer enn andre. David er en av dem som vil bli husket. Hans godt over 100
publikasjoner, og bidrag til modernisering av norsk stratigrafi og regionalgeologisk
forståelse, vil bli satt pris på og bestå i mange, mange år framover.

.

Mennesket David var engasjert, deltakende, hjelpsom, inkluderende, medmenneskelig og
med en tydelig sosial profil, med et nesten naivt ønske om å redde verden.
Dette var David – dette var hans oppdrag.
Vi lyser fred over Davids gode minne.

“Vi lyser fred over Davids
gode minne.”
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Vinterkonferansen 2023 - Skriv et abstract!
Selv om vi har gode erfaringer med digitale møter og konferanser er vi utrolig glad for å planlegge en konferanse der vi alle kan møtes, håndhilse og klemme hverandre igjen.
Denne gang er det trønderne som byr på geologisk gjestebud. NTNU er vertsted for det norske
geologiske vintermøtet som arrangeres 4.-6. januar 2023.
Programkomiteen er etablert og innbyr til innsending av abstracts til det kommende vintermøtet. Omsider kan du stå på podiet, dele dine geologiske betraktninger, din kartlegging,
forskning, se publikum i øynene, motta applaus, og tilføre ny viten til vår store geologfamilie.
Vi gleder oss spesielt til å møte nye studentkull som her får anledning til å tilegne seg
geologikunnskaper fra alle landets læresteder, industri og samfunnsplanlegging, og samtidig
presentere resultater fra egne oppgaver.
Vintermøtet er tradisjonen tro også generalforsamling for Norsk Geologisk Forening. Har du
lyst til å bidra mer aktivt i geologifamilien med et tillitsverv er dette stedet for å foreslå eller
bli valgt. Dette er også arenaen for utdeling av de geologiske hederstegn og priser, for ikke å
glemme den store og underholdende festmiddagen.
Følg med på våre hjemmesider for informasjon om tema og sesjoner, frister for innsending
abstract og påmelding.
Årets komite:
Per Terje Osmundsen (NTNU) - Leder
Halvor Bunkholt (Equinor)
Reginald Hermanns (NGU)
Kristin Holmøy (NTNU)
Johannes Jakob (NGU)
Thorbjørn Kaland (HVL)
Hans Arne Nakrem (NHM/UiO)
Øystein Nordgulen (NGU/NGF)
Sabina Palinkas (UiT)
Inger-Lise Solberg (NGU)
Kurt Aasly (NTNU)
Ann Mari Husås (NGF)
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Vinterkonferansen 2023 - Sesjoner
Komiteen diskuterer følgende sesjoner, her med både engels og norsk tekst.
Informasjon om når og hvordan abstracts skal sendes inn legges ut på våre hjemmesider etter sommeren.

Bedrock geology and Geodynamics
The Norwegian and Scandinavian bedrock preserves a rich record of geological processes from the Archean to the present and includes
rocks that have been (de-)formed during all phases of a Wilson cycle and in a wide range of geodynamic settings. The Bedrock geology in
Scandinavia represents a unique and first-class natural laboratory to study and improve the present-day understanding of geological processes and geodynamics.
In this broad session, we welcome contributions on (but not restricted to):
•

•

The Archean and Proterozoic geology of Scandinavia

•

•

The Sveconorwegian Orogeny

•

•

The Caledonian Wilson Cycle and the Scandinavian Caledonides

•

•

Subduction initiation and subduction processes

•

•

Mountain building, orogeny, magmatism and deep burial of continental crust

•

•

Orogenic collapse/orogenic denudation and exhumation of HP-terranes

•

•

Proterozoic and Mesozoic–Cenozoic rifted margin formation

•

•

(Paleo-)plate tectonics

•

•

Neotectonics

Berggrunnsgeologi og geodynamikk
Den norske og skandinaviske berggrunnen har mange uvanlig godt bevarte eksempel på resultatet av geologiske prosesser fra arkeisk til i
dag, og spenner over bergarter som har blitt (de-)formert under alle faser av Wilson-sykluser og i mange geodynamiske miljø. Berggrunnsgeologien i Skandinavia representerer et globalt unikt og førsteklasses naturlig laboratorium for å studere og forbedre dagens forståelse av
geologiske prosesser og geodynamikk.
Tema for foredrag kan være:
•

•

Arkeisk og proterozoisk geologi i Skandinavia

•

•

Svekonorvegiske fjellkjededannelse

•

•

Den kaledonske Wilson-syklusen og de skandinaviske kaledonidene

•

•

Subduksjons-initiering og subduksjons-prosesser

•

•

Fjellkjededannelse, magmatisk aktivitet og dyp nedpressing av kontinentalsskorpe

•

•

Fjellkjedekollaps, nedsliting av fjellkjeder og heving av høytrykks-skorpeblokker

•

•

Proterozoisk og mesozoisk–kenozoisk ekstensjonstektonikk og dannelse av kontinentalmarginer

•

•

(Paleo-)platetektonikk

•

•

Neotektonikk

Sedimentology
Sedimentary basins are the records of tectonics and climate, and the applications of sedimentology and stratigraphy are numerous. In
times of change, the knowledge of sedimentary environments and depositional processes may be critical to predict responses to, for instance, sea-level changes or anthropogenic effects on the environment.
We welcome contributions on (but not restricted to):
•

•

Sediment erosion, transport and deposition under changing climates and tectonic controls

•

•

Sedimentary environments and facies; case studies from the onshore and offshore

•

•

Source- to sink systems; controls on sedimentary architecture

•

•

Sedimentology as a predictive tool: foreseeing the effects of climate change

•

•

Modelling of sedimentary processes

•

•

Basin analysis
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Sedimentologi
Sedimentære bassenger lagrer respons på tektonikk og klima, og sedimentologi og stratigrafi anvendes i mange sammenhenger. Kunnskap
om sedimentære miljøer og avsetningsprosesser kan være kritiske for å forutsi respons på f.eks. havnivåendringer og antropogene effekter
på miljøet. Tema til foredrag kan være:
•

•

Tektonisk og klimatisk kontroll på erosjon, transport og avsetning av sedimenter

•

•

Sedimentære miljø og facies, studier fra land og sjø

•

•

«Source to sink» systemer; utvikling av sedimentær arkitektur

•

•

Sedimentologi som prediktivt verktøy; effekter av klimaendringer

•

•

Modellering av sedimentære prosesser

•

•

Bassenganalyse

Petroleum geology
Petroleum geology has helped shape and build Norway as a society and nation since the first barrels came on deck with the discovery of
Ekofisk in 1969. The first oil discovery made on the Norwegian shelf was Balder in 1967, but at the time this discovery was not economic.
Academic and industry driven research have constantly challenged the limits within the field of Petroleum geology. If we as an industry are
to be able to deliver ever new barrels of hydrocarbons to the society, it is more important than ever to continue this good tradition of sharing research results and industrial experiences. We challenge you to come and share contributions within (but not limited to) the following
topics:
•

•

Tectonics, and its influence on e.g. uplift, erosion and re-deposition, migration, sealing of prospects, differential leakage and 		
drainage of fields in production

•

•

Sequence stratigraphy

•

•

Syn-rift systems, basin controlling factors and “source to sink” concepts

•

•

Sedimentology, diagenesis and reservoir quality

•

•

New stratigraphic / tectonostratigraphic understanding on both a regional and local scale

•

•

Geophysical methods and attribute analysis in both exploration and production.

•

•

Geochemistry, basin modeling and analysis of petroleum systems.

•

•

Understanding of source rocks, kinetic models and maturation history.

•

•

Reservoir modeling and production optimization of both mature fields and new discoveries.

•

•

New exploration models, new exploration areas, missed pay options and “Game Changers”, unconventional resources

•

•

Use of field analogues in exploration activities and reservoir characterization

•

•

Experiences regarding topics such as going from qualitative geological models to quantitative parameterization of geology in risk /
probability assessments

Petroleumsgeologi
Petroleumsgeologi har vært med på å forme og bygge Norge som samfunn og nasjon siden de første fatene kom på dekk med funnet av
Ekofisk i 1969. Det første oljefunnet som ble gjort på norsk sokkel var derimot Balder i 1967, men på daværende tidspunkt var ikke funnet
drivverdig. Gjennom akademisk og industrielt drevet kunnskapsutvikling og deling av forskningsresultater har petroleumsgeologene stadig
flyttet nye grenser innen fagområdet. Skal vi som bransje klare å levere stadig nye fat hydrokarboner til samfunnet, er det viktigere enn
noen gang å fortsette denne gode tradisjonen med å dele forskningsresultater og industrielle erfaringer. Vi utfordrer deg til å komme og
dele bidrag innen (men ikke begrenset til) følgende temaer:
•

•

Tektonikk, og dens innflytelse på bl.a. oppløft, erosjon og re-avsetting, migrasjon, forsegling av prospekter, differensiell lekkasje
og drenering av felt i produksjon

•

•

Sekvensstratigrafi

•

•

Syn-rift systemer, bassengkontrollerende faktorer og «source to sink» konsepter

•

•

Sedimentologi, diagenese og reservoarkvalitet

•

•

Ny stratigrafisk/tektonostratigrafisk forståelse på både regional og lokal skala

•

•

Geofysiske metoder og attributtanalyser innen både leting og utvinning.

•

•

Geokjemi, bassengmodellering og analyse av petroleumssystemer.

•

•

Forståelse av kildebergarter, kinetiske modeller og modningshistorikk.

•

•

Reservoarmodellering og produksjonsoptimalisering av både modne felt og nye funn.

•

•

Nye letemodeller, nytt leteareal, misforståtte funnmuligheter («missed pay») og «Game Changers», ukonvensjonelle ressurser

•

•

Bruk av feltanaloger både i forhold til letevirksomhet og reservoarkarakterisering

•

•

Erfaringer rundt temaer som å gå fra kvalitative geologiske modeller til kvantitativ parametrisering av geologien i risisko / sann
synlighetsvurderinger

GEONYTT NR 2 - 2022 21

Paleontology, evolution biostratigraphy
Paleontology rests on the border between biology and geology and is an important tool in stratigraphic correlations, analysis of depositional environments and biotic understanding of climate variations. This broad session invites contributions on all aspects of paleontology and
regional (bio)stratigraphy. We invite contributions in paleobiology, paleoecology, paleozoology, paleobotany, and mass extinctions.

Paleontologi, evolusjon og biostratigrafi
Paleontologi ligger i grenseområdet mellom biologi og geologi og er et viktig forskningsområde innen stratigrafiske korrelasjoner, tolkninger av avsetningsmiljø og biologiske resultater av klimavariasjoner. I denne sesjonen ser vi for oss bidrag innen paleontologi og regional
(bio)stratigrafi, paleobiologi, paleoøkologi, paleobotanikk og masseutslettelser.

Esmark session – Quaternary geology and geomorphology
In 2023 it is 200 years since the Danish-Norwegian geology professor Jens Esmark discovered the Forsand moraine in Rogaland, SW Norway.
This prompted the idea that led him to postulate that the entire country had been covered by a huge ice sheet. The father of ice ages will be
commemorated with, papers, literature, presentations, and field trips. We will start the celebration with an Esmark session in this geology
conference. We are looking forward to receiving your abstracts concerning Quaternary geology, glacier research or geomorphology.

Esmark-sesjonen – Kvartærgeologi og geomorfologi
I 2023 er det 200 år siden geologiprofessor Jens Esmark oppdaget Forsand-morenen i Rogaland innenfor Stavanger, og kom på idéen om
at hele Norge måtte ha vært nediset. Istidenes far markeres gjennom året med foredrag, artikler og bøker. Vi starter jubileet med å kalle
sesjonen for kvartærgeologi opp etter Esmark. Her ser vi frem til å kunne presentere dine foredrag innen kvartærgeologi, breforskning og
landskapsutvikling.

Cryospheric science
The cryosphere holds an exciting and hazardous history from the first explorers who reached Mount Everest, North Pole and South Pole.
The cryosphere’s area has been in constant change from the days Amundsen sailed with the ship Gjøa, frozen into the ice sheet, following
streams through the North-west Passage, to the ships that currently cross from the Atlantic Ocean to the Pacific Ocean under almost ice-free
conditions. The research on cryosphere has huge impact on the understanding of ecosystems, oceanography, and climate change. We are
looking forward to receiving contributions from all aspects of research related to the cryosphere.

Kryosfæren
Kryosfæren bærer en farefull kulturhistorie. Den favner i dobbelt forstand de siste hvite flekkene på kloden – Mount Everest, Nordpolen og
Sørpolen. Kryosfærens utbredelse er i endring, fra Nansen drev med Fram innfrosset gjennom Nordvestpassasjen, til dagens handelsskip
som kan seile isfritt mellom Atlanterhavet og Stillehavet. Forskningen i kryosfæren har stor betydning for vår forståelse av økosystemer,
oseanografi og klimaendringer. Vi ser frem til å motta dine bidrag som kan øke forståelsen for de prosesser som påvirker kryosfæren.

Climate change
Geologists from all disciplines, journalists, and most citizens, are concerned with climate changes. IPCC has recently published the 6th
Assessment Report, and it seems very clear that human activities are to blame for the severe anticipated effects of climate changes. Fortunately, there are strong international teams in Norway, many of which are connected to the Bjerknes Centre for Climate Research, the
Norwegian Polar Institute and universities. In this session we aim to shed new light on all aspects of climate research, climate dynamics
and processes having an impact on climate. We look forward to your contribution and lively discussions on this great challenge for humanity on the planet.

Klimaendringer
Geologer innen alle fagretninger, journalister, ja folk flest, er opptatt av klimaendringer. IPCC publiserte i år en ny hovedrapport, og det
synes klart at menneskelige aktiviteter er opphavet til de alvorlige effektene av klimaendringer i framtiden. Vi er derfor heldige som har en
så stor base innen den internasjonale klimaforskningen her i landet, i betydelig grad med utspring fra Bjerknes-senteret, Polarinstituttet og
universitetene. Til denne sesjonen ønsker vi å kaste nytt lys over alle aspekter av klimaforskning, klimadynamikk og prosesser som styrer
klimaendringene. Vi ser fram til dine bidrag og livlige diskusjoner omkring denne store utfordringen for alle mennesker på planeten.
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Deep weathering, `young´ faulting and the evolution of topography
Deep weathering, fault movements and hydrothermal circulation can produce clay-rich materials that may be characterized and dated, improving our understanding of `young´ faulting, uplift and erosion events as well as other alteration processes in the crystalline basement.
Apatite fission-track, U-Th/He, K-Ar and U-Pb calcite dating complement the toolbox to assess these relatively shallow processes. Their understanding provides links to the evolution of topography and landscape, variations in rock strength/permeability and basement reservoirs.
The last decade has seen a revolution in the use of the above techniques, inspiring new debates on the Mesozoic and younger evolution of
the Scandinavian onshore and offshore.
We welcome contributions on (but not restricted to):
•

•

Characterization, dating, mapping and interpretation of saprolites, fault gouge and other low-temperature alteration products

•

•

Relationships between datable faults, landscape elements and the tectonic and topographic evolution of Scandinavia

•

•

The influence of fault gouge, deep weathering and hydrothermal alteration products on rock strength and permeability: from 		

from onshore and offshore areas

basement reservoirs to tunnels
•

•

Developments in methodology and interpretation

Dypforvitring, `unge´ forkastninger og topografi
Dypforvitring, forkastningsbevegelser og hydrotermal sirkulasjon kan alle danne leirrike soner som kan bli karakterisert og datert. Apatitt
fisjonsspor-, U-Th/He- K-Ar- og U/Pb kalsittdateringer er verktøy som brukes for å bedre forstå `unge´ forkastninger, oppløfts- og erosjonshendelser og andre omdanningsprosesser i den krystalline berggrunnen. Deres innvirkning på topografi og landskap, samt på variasjoner
i bergartsstyrke og reservoaregenskaper i krystallint basement. I det siste tiåret har vi sett en revolusjon i bruken av teknikkene ovenfor,
noe som har inspirert nye debatter rundt den mesozoiske og yngre utviklingen til Skandinavia, på land så vel som til havs. Tema for foredrag kan være:
•

•

Karakterisering, datering, kartlegging og tolkning av saprolitter, forkastningsmel og andre lavtemperatur omvandlingsprodukter

•

•

Forhold mellom daterbare forkastninger, landskapselementer og den tektoniske og topografiske utviklingen i Skandinavia

•

•

Innvirkning av forkastningsmel og produkter fra dypforvitring og hydrotermal omvandling på bergartsstyrke og permeabilitet, fra

fra land og offshore

basementreservoarer til tuneller.
•

•

Metodeutvikling og tolkning

Geohazards
Geohazards are caused by internal and external forces on Earth and are natural processes in a landscape like Norway that is characterized
by steep mountains and valley sides, and coastal areas that was elevated above the sea up to 220 meters over the last 12,000 years. Extreme
precipitation in the form of rain and snow has led to serious incidents. Changes in land use, requirements for infrastructure and climate
change have resulted in increasing societal problems and costs in recent decades. The most important geohazards in Norway are different
types of landslides, tsunamis as a result of landslides, floods and extreme storms with strong gusts and high waves along the coast. Earthquakes have also played a role in Norway’s geohazard history, and it is thus important to understand the seismic risk.
The session will focus on:
•

•

different types of landslides, and in particular quick-clay landslides which have been very relevant in recent years

•

•

research on underlying geological material and processes that increase natural hazards

•

•

methods for mapping of geological conditions, potential landslide areas, hazard zonation and risk assessments with different types

•

•

landslide runout modelling

•

•

definition of scenarios and frequency assessments for hydrometeorological events

•

•

monitoring and early warning

•

•

seismic activity on land and on the shelf

of data and methods (geotechnics, geophysics, InSAR, GIS, and more)
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Engineering geology, infrastructure and environment
Lately, infrastructure projects have had negative media attention due to overrun of costs and challenges due to geological uncertainties.
In some of these projects the challenges have been related to unforeseen ground conditions and/or drainage to tunnels/deep excavations.
The complex cross-disciplinary nature of these problems requires the integration of skills covering engineering geology, structural geology,
hydrogeology and geotechnical engineering. Increased geological competence is needed and pre-construction investigations of high quality
well adapted to the geological conditions at an early stage is important. Geological competence related to the groundwater flow in joints and
weakness zones is needed to prognosticate for excavation and need for grouting. Water control during tunnelling, and follow-up of pore
pressure measurements are important to avoid damage to buildings and environment in future infrastructure projects.
The session will focus on:
•

•

Characterization of the rock mass – focus on water-bearing structures in hard rock

•

•

Ground investigations – geophysical methods and remote sensing– timing and extent

•

•

Geological structures – faults - transition zone between soil and rock mass

•

•

Numerical modelling of water flow along discontinuities in hard rock

•

•

Water control during excavation – both in the tunnel and monitoring of pore pressure in soil

•

•

Digital tools, machine learning and artificial intelligence for prognostication

•

•

Planning, rock support and follow-up of high rock slopes – mew methods for mapping

•

•

Collection and management of geological information – for common use - data base / 3D-models – monitoring over time

Ingeniørgeologi, infrastruktur og miljø
I den senere tid har det vært mye oppmerksomhet knyttet til økte kostnader i forbindelse med planlegging og bygging av infrastruktur
tunneler. I bynære strøk er det ofte utfordringer med vannførende svakhetssoner og/eller gangbergarter som medfører stor tetteinnsats for
å unngå setningsskader i områdene over tunnelen. Det er behov for tverrfaglig geokompetanse innenfor ingeniørgeologi, strukturgeologi,
geoteknikk og hydrogeologi. Det er også viktig med riktig omfang av forundersøkelser til rett tid i planprosessen. Geologisk kompetanse
og forståelse for vannførende sprekker og svakhetssoner samt samvirke med ovenforliggende løsmasser er nødvendig for å lage prognoser
for tetteinnsats. Under bygging er riktig oppfølging essensielt for å ha god kontroll på vannlekkasjer i tunnelen samt poretrykksmålinger i
løsmassene for å unngå setningsskader i ved de store infrastruktur prosjektene i fremtiden.
Sesjonen vil fokusere på:
•

•

Karakterisering av bergmassen som byggemateriale – vannførende berg og tetting

•

•

Forundersøkelser – nye og forbedrede metoder – bruk av geofysiske metoder – riktig omfang

•

•

Geologiske strukturer – forkastninger – overgangen bergmasse - løsmasser

•

•

Modellering av vannførende sprekker / svakhetssoner i berg

•

•

Oppfølgingsrutiner for vannkontroll ved tunnelbygging – poretrykksmålinger i løsmasser

•

•

Digitale verktøy, og bruk av maskinlæring og kunstig intelligens

•

•

Planlegging, sikring og oppfølging av høye bergskjæringer

•

•

Forvaltning av undergrunns data – felles database - erfaringsdata ved planlegging – 3D-modeller – og måledata over tid

GEONYTT NR 2 - 2022

24

Geology in the energy transition
An increase in the prices of electricity, oil- and gas are seen lately. Therefore, research and development of safe solutions for renewable
energy are increasing. The geology of Norway mainly consists of crystalline rocks covered by Quaternary deposits. Because of low temperature level and gradient, heat pumps for heating/cooling in buildings are dominating. However, deeper boreholes and energy extraction
from energy piles in soil or other geo-structures are tested. And geothermal energy in combination with other renewable energy sources
will reduce the CO2 emissions. Geologists have the competence needed to evaluate the suitability of different energy solutions. In this
session several energy sources and technologies will be addressed, such as deep geothermal energy, energy minerals, rare earth elements
(REE), CO2 removal and Carbon Capture and Storage (CCS), foundation of wind turbines (on- and off-shore) and pumped storage power
stations.
The session will focus on:
•

•

Geothermal energy – sustainable energy exploitation

•

•

Geological parameters – suitability for use – decision tools for optimizing energy source

•

•

Geothermal energy from soil – from piles / sheet piling – combined with foundation?

•

•

Energy tunnels, and geo-structures (energy piles) employed as heating/cooling system

•

•

CO2 removal – Carbon Capture and Storage (CCS)

•

•

Pumped storage power stations

•

•

Wind turbines – foundation on- and off-shore

Geologi i energiomstillingen
Den senere tids økte strøm- og olje- og gass priser fører til økt interesse og krav om å utvikle ny teknologi og utnyttelse av undergrunnen
til energi.. For å utnytte grunnen helhetlig, trenger vi mer data og kunnskap, og det er behov for å utvikle en felles metodikk, standarder, digital infrastruktur og effektiv innsamling av geologiske undergrunns data. Geologisk kunnskap kan bidra på flere områder for å øke
produksjonen av miljøvennlig energi. Grunnvarme eller geotermisk energi er en metode som omhandler bruken av undergrunnen som energikilde. I Norge er det vanligvis snakk om lavtemperatur termisk energi (<70°C), til bruk innen oppvarming og nedkjøling. Samtidig bidrar
grunnvarme til å redusere CO2-utslipp. Denne sesjonen inkluderer også temaer som dyp geotermisk energi, energi mineraler (thorium som
energikilde), forekomster av strategisk viktige mineraler som REE (Rare Earth Elements), CO2 -fangst og lagring (CCS), fundamentering av
vindturbiner (på land og til sjøs) og pumpekraftverk.
Sesjonen vil fokusere på:
•

•

Grunnvarme som ressurs – bærekraftig utnyttelse

•

•

Geologiske parametere –egnethet og valg av grunnvarmeløsning

•

•

Hvordan ta ut energi fra løsmasser - peler/spunt - kombinere med fundamentering?

•

•

Energitunneler - Ta ut energi fra eksisterende og/eller nye undergrunns anlegg

•

•

Lagring av CO2 – CCS

•

•

Pumpekraftverk

•

•

Vindkraft – fundamentering på land og til sjøs
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Geofarer
Geofarer er forårsaket av indre og ytre krefter på jorden, og er svært naturlig i et landskap som Norge med bratte fjell og dalsider, og
kystområder som har hevet seg over havnivå opptil 220 meter i løpet av de siste 12 000 årene. Ekstrem nedbør i form av regn og snø har
ført til alvorlige hendelser. Endringer i arealbruk, krav til infrastruktur og klimaendringer har resultert i økende samfunnsproblemer og
-kostnader i de siste tiårene. De viktigste geofarene i Norge er ulike typer skred, tsunamier som følge av skred, flommer og ekstreme stormer med kraftig vindkast og høye bølger langs kysten. Også jordskjelv har spilt en rolle i Norges geofarehistorie og det er viktig å forstå den
seismiske risikoen.
Sesjonen vil fokusere på:
•

•

ulike skredtyper, og i særdeleshet kvikkleireskred som har vært svært aktuelt de siste årene

•

•

forskning på underliggende geologiske materialer og prosesser som øker naturfaren

•

•

metoder for kartlegging av geologiske forhold, potensielle skredområder, fareområder og risikovurderinger ved bruk av ulike 		
metoder og data (geoteknikk, geofysikk, InSAR, GIS m.m.)

•

•

modellering av skredutløp

•

•

modellering av scenarier og frekvensvurderinger for hydrometeorologiske hendelser

•

•

overvåking og tidlig varsling

•

•

seismisk aktivitet på land og sokkelen

Ore geology
In today’s society, with challenges related to the green transition and energy transition, access to minerals and metals will be critical. In
addition, the geopolitical situation is more dramatic than in decades. Norway’s and the EU’s security of supply for critical raw materials is
more important than in a long time. Understanding mineral deposits and the importance of exploration will have increasing importance.
Themes for presentations can be:
•

•

Geodynamical setting of mineral deposits

•

•

Ore forming processes

•

•

Geochemical and geophysical exploration of mineral deposits

Malmgeologi
I dagens samfunn med utfordringer knyttet til det grønne skiftet og energiomstilling vil tilgang til mineraler og metaller være kritisk. I
tillegg er den geopolitiske situasjonen mer dramatisk enn på tiår. Norges og EUs forsyningssikkerhet på kritiske råvarer er viktigere enn på
lenge. Forståelse av mineralforekomster og betydningen av leting vil ha økende betydning. Tema for foredrag kan være:
•

•

Geodynamisk plassering av mineralforekomster

•

•

Malmdannende prosesser

•

•

Geokjemisk og geofysisk mineralleting

Deep sea mineral deposits
Ore deposits from the deep marine environment is a new and demanding research area. The potential for metals from the deep sea is of
great interest in a world with an increasing consumption of metals and minerals in high-tech products and for green technology (renewable
energy). Topics for presentations may be:
•

•

Seafloor ore deposit geology

•

•

Mineral and geochemical characteristics of seafloor mineralization

•

•

Geophysics and mineral exploration

•

•

Environmental impact
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Havbunnsmineralforekomster
Malmforekomster fra dyphavet er et nytt og krevende forskningsområde. Potensialet for metaller fra havbunnen er av stor interesse i en
verden med stadig voksende forbruk av metaller og mineraler i høyteknologiske produkter og til grønn teknologi (fornybar energi). Tema
for foredrag kan være
•

•

Forekomstgeologi og leting

•

•

Mineralogi

•

•

Geofysikk og tektonikk

Ore deposit knowledge
A thorough knowledge about the geological properties and the associated uncertainties related to any ore body is crucial for an optimal operation. The focus is on the integration of data from the entire mining value chain from geology and exploration, through mining, mineral
processing, environment, and economics. Topics for lectures:
•

•

Geometallurgy

•

•

Ore deposit properties

•

•

Mineralogy

•

•

Geostatistics

•

•

Modelling

•

•

Industry cases

Forekomstforståelse
En grundig forståelse av geologiske egenskaper og tilhørende usikkerheter knyttet til enhver gruvedrift er avgjørende for optimal drift. Det
er fokus på integrasjonen av data fra hele verdikjeden fra geologi via gruvedrift, oppredning, miljø og økomomi.
•

•

Geometallurgi

•

•

Mineralforekomstens egenskaper

•

•

Mineralogi

•

•

Geostatistikk

•

•

Modellering

•

•

Eksempler fra industrien

Waste rock and secondary resources
Currently, large quantities of surplus masses are produced from the mineral industry and many large infrastructure projects. In addition,
large amounts of gangue are generated from the mining industry from preparation processes. There are also many old landfills related to
historic mining operations. Regardless of the type of surplus mass, there may be potential for alternative use or even secondary utilization
with regards to critical metals. Themes for presentations can be:
•

•

Mineralogical studies of wastes

•

•

Resource potential related to different types of wastes

•

•

Environmental challenges

Overskuddsmasser som en ressurs
Det produseres i dag store mengder overskuddsmasser fra mineralindustrien og mange store infrastrukturprosjekter. Fra gruveindustrien
genereres i tillegg store mengder avgang fra oppredningsprosesser. Det finnes også mange gamle deponier som stammer fra historisk
gruvedrift. Uansett hva slags type overskuddsmasser vil det kunne finnes potensiale for alternativ bruk eller til og med sekundær utnyttelse
med tanke på kritiske metaller. Tema for foredrag kan være:
•

•

Mineralogiske studier av avgangsmasser

•

•

Ressurspotensialet knyttet til ulike typer overskuddsmasser

•

•

Miljøutfordringer
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Geology for society
The Norwegian geoscientific community has long and good traditions for transferring geological research and knowledge from the academic circles and out to society. Examples of this are i.e. NGU’s publicly available databases and online geology resources, the journal «Geo» and
the many amateur geology associations around the country. We want to honor NGU’s slogan «Geology for society» by inviting to a session
with very free thematic content and especially adapted for contributions on (but not limited to):
•

•

Communication of geology to society. For example, magazines, databases, maps, museums, geological exhibitions, publishers

•

•

Geotourism and geological parks

•

•

Teaching geology in primary or secondary school. For example: experience sharing of teaching programs, excursions, pedagogy in

•

•

The intersection of geological knowledge and media / public relations.

•

•

Amateur geological associations

•

•

Presentation of popular science books in geosciences

•

•

and everything else that can be related to Geology for society in the broadest sense. Welcome!

the geosciences, curricula and learning resources

Geologi for samfunnet
Det norske geofaglige miljøet har lange og gode tradisjoner for å omsette geologisk forskning og viten fra de akademiske kretser og ut til
samfunnet. Eksempler på dette er bl.a. NGU sitt arbeid med offentlig tilgjengelige databaser og geologiressurser på nett, tidsskriftet «Geo»
og de mange amatørgeologiforeningene rundt om i landet. Vi ønsker å hedre NGU sitt slagord og samfunnsoppdrag «Geologi for samfunnet» ved å invitere til en sesjon med veldig fritt tematisk innhold og særlig tilrettelagt for bidrag fra aktører som gjenkjenner seg i bl.a. (men
ikke begrenset til):
•

•

Formidling av geologi til samfunnet. For eksempel tidsskrift, databaser, kartverk, museer, geologiske utstillinger, forlag

•

•

Geoturisme og geoparker

•

•

Undervisning av geologi i grunnskole eller videregående skole. F.eks. erfaringsdeling av undervisningsopplegg, ekskursjoner,

•

•

Krysningspunktet geologisk viten og media. Formidlingsteknikker.

•

•

Amatørgeologiske foreninger

•

•

Presentasjon av populærvitenskaplige bøker innen geofag

•

•

og alt annet som kan relateres til Geologi for samfunnet i vid forstand. Hjertelig velkommen!

pedagogikk innen geofagene, læreplaner og læringsressurser
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HEDERSBEVISNINGER

Vinterkonferansen 2023, med generalforsamling, avholdes i Trondheim 4.-6. januar.
I den forbindelse ønsker vi nå nominasjon til NGF sine hedersbevisninger.
Brøgger prisen: Frist for nominasjon er satt til 1.10.2022
Prisen skal tjene som æresbevisning til en geolog som har bidratt på en unik måte til forståelsen
av norsk geologi eller geovitenskap generelt.
Kandidaten må oppfylle følgende betingelser:
a.

Kandidaten har gjennom en livslang innsats bidratt på faglig høyt nivå vedrørende

norsk geologi eller geovitenskap generelt.
b.

Kandidatens arbeid må inneholde nye og banebrytende bidrag til forståelsen av

norsk geologi, og/eller geovitenskap generelt.
c.

Prisen kan ikke utdeles mer enn én gang til samme person.

En nominasjon skal inneholde et nominasjonsbrev med begrunnelse for forslaget, CV for kandidaten, og minimum to brev som støtter nominasjonen.
Nominasjonen sendes til: ngf@geologi.no
Statuttene kan leses her: https://www.geologi.no/organsisasjon/om-ngf/hedersbevisninger/
broggerprisen
Toffen prisen: Frist for nominasjon er satt til 1.10.2022
Prisen skal tjene som en æresbevisning til en geolog som gjennom foredrag, artikler eller
på annen vis har bidratt vesentlig til popularisering av vitenskapelig forskning og faget mer
generelt.
En nominasjon skal inneholde skriftig begrunnelse, og eventuelle støtteerklæringer.
Nominasjonen sendes til: ngf@geologi.no
Statuttene kan leses her: https://www.geologi.no/organsisasjon/om-ngf/hedersbevisninger/
toffenprisen
Reusch medaljen: Frist for nominasjon er satt til 1.10.2022
Prisen utdeles som en påskjønnelse for et fremragende vitenskapelig arbeid av høyeste internasjonal standard, til forsker som pr. utdelingsåret ikke er fylt 36 år.
Kandidaten må oppfylle følgende betingelser:
a.

Det vitenskapelige arbeidet må behandle emner innen geologien eller dens forskjel-

lige hjelpevitenskaper og må angå eller være relevant for norske forhold.
b.

Den må være bygd på grundig feltarbeid og/eller grundige teoretiske betraktninger

og må være et vesentlig bidrag til de emner som behandles. Arbeidet må være framstilt i en
klar og konsis form.
En nominasjon skal inneholde et nominasjonsbrev med en begrunnelse for forslaget, CV for
kandidaten, og minimum to brev som støtter nominasjonen.
Nominasjonen sendes til: ngf@geologi.no
Statuttene kan leses her: https://www.geologi.no/organsisasjon/om-ngf/hedersbevisninger/
reuschmedaljen

GEONYTT NR 2 - 2022 29

Geoturisme 19.-21. september 2022
Mange er de som brenner for å formidle lokal og regional geologi til folket. Mange har gjort
det til levebrød, guider turer og utarbeider plansjer, brosjyrer og filmer for å sette fokus på
geologiske fenomener landet rundt.
Våre geoparker er viktige aktører her. De har også stilt som vertskap under tidligere
geoturismekonferanser, som Trollfjord Geopark på Helgeland, og Sunnhordland Geopark
ved Hardangerfjorden.
I år inviterer vår eldste geopark Gea Norvegica til geoturisme-konferanse i Langesund 19.-21.
september.
formidlere

Her
til

samles

foredrag

erfaringsutvekslinger

innen

og

geoparkene,
workshop

formidling

av

guider,
for

gjensidig

lokal

geologi

Turistforeningen,
inspirasjon
landet

og
rundt.

Følg med på vår hjemmeside: www.geologi.no for informasjon om program og påmelding.
Oppdateringer kommer i løpet av sommeren.
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NGFs GEOTURISMESEMINAR
Geologi på hjemmebane Landskap og kultur som opplevelsesarena

Quality Hotel Skjærgården
Langesund

19. - 21. SEPTEMBER 2022

Foto: Gea Norvegica Geopark

Production Geoscience 2022 - 1.-2. November
How do we work to decrease the decline of Norway’s oil and gas production on a short- and
long-term basis? The temporary tax regime has created a surge of activity with more than 30
PDOs this year. Are we too busy today to think about the days to come?
The theme for this year’s PG22 is Arresting Decline. Join us for interesting field development
presentations, IOR activities and the role of subsurface in the energy transition.
Scandic Stavanger City, 1st-2nd November.
Program and information about registration will be published on our website in the beginning of September.
This years committee:
Theodor Lien (Aker BP) - Leader
Marit Dørum (Lundin Energy Norway)
Harald Gederø (Wintershall Dea)
Alexey Deryabin (Oljedirektoratet / Norwegian Petroleum Directorate)
Mark Spence (Equinor)
Paul Spencer (Vår Energi AS)
Nestor Cardozo (UiS)
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GEOLOGIENS DAG 2022

Geologiens Dag 2022 arrangeres
10. september

H
-

va holder Geologen på med?

Jorunn Nilsen Aune
Prosjektleder
Geologiens Dag

Svaret på spørsmålet er temaet på Geologiens dag 10. september. Hvis
du eller noen du kjenner har lyst å studere geologi kan det nevnes at
geologen blant annet arbeider med:

Landbruk
Veibygging
Naturforvaltning og vern
Ressurskartlegging
Natursteinproduksjon
Vassdrag
Ras
Flom og tsunamisikring
Arealplanlegging
Fossiler
Tunnelbygging
Bergarter og mineraler
Kraftproduksjon
Leting og produksjon av olje
Industrimineraler
Skriving av artikler og bøker
Drikkevannsressurser
Grotter
Isbreer
Fornybar energi
Havbunnskartlegging
Undervisning
Klimaendringer
Forskning

Kort sagt; geologen har blitt en nødvendig kunnskapsbærer for all samfunnsaktivitet. Et mer
spennende fag å arbeide med kan man knapt tenke seg.
Hvis du er geolog, bør du bidra med å formidle glimt fra din hverdag der du bor på Geologiens dag.
Alle arrangørene får tilsendt en gratis arrangørpakke, uansett lite eller stort arrangement.
Har du/dere lyst å bidra med formidling av geologikunnskap, så meld på et arrangement
via geologiensdag.no, eller ta kontakt med jorunn.aune@geologi.no.
Mer informasjon finner dere på www.geologiensdag.no
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G EOLOGIENS D AG

Foto: Edvin Wiggen Dahl
Foto: Konstanze Roob

Foto; Anna Aune

2022

STEIN · KRYSTALLER · SVABERG · GRUVER · SANDTAK · METEORITTER · GULL · PORSELEN · FOSSILER · TUNELLER · JUVELER

10. september
inviterer vi til Geologiens Dag
på mange ulike steder rundt i hele Norge.
Årets tema er “geologer på jobb”.

geologiensdag.no

Vårlig nordisk vintermøte
på Island 11.-13. mai

Øystein Nordgulen og Ann Mari Husås
Norsk Geologisk Forening

Det 35. nordiske vintermøtet ble arrangert ved Universitetet i Reykjavik 11. – 13. mai.
På grunn av covid-pandemen ble konferansen flyttet fra januar til mai. Dermed ble det også
mulighet for for ekskursjoner før og etter møtet. Dette viste seg å være svært populært og
bidrog nok også til at deltakelsen ble høy.
Geo-miljøet på Island med Jarðfræðafélags Íslands i spissen hadde lagt opp til faglig bredt
program og det ble islandsk rekord for antall påmeldte med 360 deltagere fra hele 20 land!
Norge stilte totalt med 120 deltakere fra universitetene, NGU, Oljedirektoratet, konsulentselskaper og industri. Med 296 abstrakt fordelt på 9 hovedtema ble det et stort program, med
mange spennende foredrag. Det ble holdt 5 felles foredrag, 240 sesjonsforedrag og 53 posters.
Flere av medlemmene til NGF deltok både med foredrag og posters.
Konferansemiddagen er tradisjon på vintermøtet og torsdag kveld var det duket til fest med
god mat og utdeling av årets Nordic Geoscentist Award. Prisen i år gikk til hjemmefavoritten
Olafur Ingolfsson som er professor emeritus ved Universitetet på Island. Han har høstet stor
anerkjennelse for sine arbeider innen kvartær- og glasialgeologi.
Stor honnør til islendingene for et godt organisert og vel gjennomført arrangement.
Ekskursjon 10. mai
Selve konferansen varte fra 11.-13. mai. Men for noen heldige startet det dagen før med en
heldagsekskursjon til Reykjanes-halvøya der den midt-atlantiske spredningsryggen dukker
opp fra dyphavet helt nede på sørvestspissen av Island. Det var mange interesserte deltakere
fra Norden og andre land, og hele fire busser dro ut på ekskursjon.
Seltún
På Seltún fikk vi besøke det geotermiske feltet Krýsuvík (https://visitreykjavik.is/krysuvik-geothermal-area) som en del av det holocene Krýsuvík-Trölladyngja-vulkansystemet. Fra Islands
historie er det kjent at de eruptive prosessene som har skapt det særegne landet kan gjøre
stor skade, og dette har satt rammer for hvor folk kan bosette seg. På den positive siden har
islendingene temmet naturkreftene, og det varme vannet gir Island tilgang til store mengder
fornybar geotermisk energi i form av elektrisitet og oppvarming av ca 90 % av bygningene.

Mer om geologien på Island:
https://en.ni.is/resources/publications/maps/geological-maps
https://en.ni.is/resources/publications/3d-models/eruption-fagradalsfjall
https://www.youtube.com/watch?v=u3QW22b9_Jg
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Det eruptive landskapet ved Seltun. Ingen friske utbrudd, men flere steder bobla og freste det
der gass steg opp til overflaten sammen med svovelholdig røyk.

Fagradalsfjäll
Det som var mest spennende var turen opp til Fagradalsfjäll der det etter en tre ukers periode
med intens jordskjelvaktivitet var vulkanutbrudd i perioden mars – september 2021. Været var
bra og det ble en fantastisk 3-4 timers tur med høydeforskjell på ca 250 m. Vi fikk se den yngste
lavaen på Island der den hadde trengt seg gjennom det eldre, Pleistocene sub-glasiale vulkanske systemet. Et høydepunkt for mange på turen.
Med vulkaner og isbreer rundt seg på alle kanter får islendingene et tettere forhold til geologi
og natur enn de fleste er vant med. I stedet for å holde seg langt unna kom islendinger og andre turister i store flokker for å se det spektakulære utbruddet. I løpet av det halve året med
vulkansk aktivitet ble området invadert av 350.000 mennesker. Det var derfor godt tilrettelagt
med sikringstiltak og fine stier i terrenget. Turen ga oss godt innsyn i hvordan det siste store
utbruddet i 2021 hadde utviklet seg.

Basaltisk lava fra utbruddet i 2021. Enda en gang må islendingene oppdatere
sine topografiske og geologiske kart.
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Begynnelsen av den midt-oseanske ryggen
Dette stoppet fører oss til spissen av den sørvestligste delen av Reykjanes-halvøya, der den
midt-oseaniske ryggen stiger opp av havet med sitt sprekkdominerte vulkansystem, lavastrømmer og skjoldvulkaner. Den siste aktiviteten var i 1210-1240 e.Kr. kalt Reykjanes-brannene. Den
yngre Stampahraun ble dannet i begynnelsen av disse brannene, mest sannsynlig i 1211 e.Kr.

Imponerende landskap der Atlanterhavet slår inn mot steile basaltiske fuglefjell
på sørvestspissen av Reykjaneshalvøya.

“Bro mellom kontinenter”
Dette stedet blir brukt til å markere kryssingen av en bro “mellom to kontinenter”, som i realiteten er den nordvestlige marginen av riftsonen. Denne ligger like ved Aandvík.

Brua som på symbolsk vis markerer grensen mellom den nord-Amerikanske platen (til høyre) og Eurasia.
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LOKALAVDELINGER

BERGEN

Styret i Bergen
Leder: Anders Lund, UiB
Kasserer: Sunniva Lunestad, Norconsult
Ekskursjonsansvarlig: Maja Jæger, UiB
Equinor-kontakt: Fabian Tillmans, Equinor
Geologi og vin: Ingvild Arrestad, UiB
PR: Thomas Kristensen, UIiB
Geologiens Dag: Thilde Voje, UiB
Geofag-OL: Erle Birkeland, UiB
Styremedlem: Andreas Viken, UiB

NGF Bergen – Aktivitet så lang i år, og litt om planene for resten av året.
Denne våren har vi i NGF Bergen hatt gleden av å arrangere flere foredrag, bedriftsbesøk
hos Equinor og vi har tatt med Geo-OL deltakere på ekskursjon til Ulven. Her kommer et
kort sammendrag av hva vi har fått sett, hørt og gjort så lang i år, og litt om hva som skjer
etter sommerferien.
Året startet med årsmøtet 10. februar der Jon Larsen kom fra Oslo for å fremføre sitt spennende foredrag «jakten på stjernestøvet!». Vi fikk en innføring i mikrometeoritter, samt høre
den sensasjonelle historien om hvordan amatørforsker Jon Larsen har utviklet metoder for
å finne disse mikrometeorittene. Å finne disse mikrometeorittene andre steder enn i isen på
sydpolen var noe NASA ikke trodde var mulig frem til Jon, med sine metoder tok dem med
på NASAs eget hustak i jakten på stjernestøvet.
15. mars gikk turen ut til Equinor med over 20 påmeldte deltakere. Programmet bestod av
kjernevising av Sognefjord formasjonen, presentasjoner om strukturgeologiske analyser for
CCS prosjekter og behovet for geovitenskap i utviklingen av offshore vindmølleparker. Dagen ble avsluttet med en oppløftende presentasjon om geologens rolle i energiomstillingen.
31. mars fikk vi besøk av Alden Denny fra Adepth Minerals. Etterspørselen etter kritiske
mineraler blir bare større og større i takt med det grønne skiftet. Adepth Minerals driver
med leting og ser på teknologi tilknyttet leting og utvinning av mineraler på dyphavet, med
fokus på å etterlate så få spor som mulig.
12. mai ble en hektisk dag med både foredrag og tur til Ulven med Geo-OL deltakere. 15
videregående elever som deltar i Geo-OL ble tatt med ut til Ulven for en gjennomgang av
strøk og fall, samt se på de sedimentære strukturer som er å finne på Ulven. Ekskursjonen
ble gjennomført med fantastisk hjelp fra William Helland-Hansen. Samme dag fikk vi besøk
av Jonny Hesthammer med sitt foredrag, «Perspektiv på klima.» I dette foredraget så vi
nærmere på dagens klima situasjon, hvor raskt ting endrer seg, og hva som er realistisk å få
til. Vi fikk også høre om hva skjer dersom vi ikke klarer klimamålene, og hva som egentlig
menes med bærekraftig utvikling og det
grønne skiftet. I tillegg fikk vi høre om hva
som er den grønneste energikilden, og
hvilken rolle kjernekraft vil ha i det kommende skifte.
Vi i NGF Bergen har ingen plan om å roe
ned etter sommeren. På agendaen står
ekskursjon, geologiens dag, geologiens
vin og muligens et nytt foredrag. Så her
er det bare å følge med fremover! Første
kommende arrangement blir ekskursjon
til Katnakken på Stord den 27. august ledet
av Atle Rotevatn. Mer informasjon om ekskursjonen kommer på e-post, og på våre
sosiale medier sider. Med det ønsker vi i
NGF Bergen å takke alle som har kommet
på våre arrangement så langt i år, og vi
gleder oss til å se dere igjen på våre arrangement etter sommeren. God sommer
hilsen alle oss i styret i NGF Bergen!
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Styret i Stavanger
Leder: Maryon Paulsen Strugstad
Nestleder: Siri Gloppen
Kasserer: Julie Jacobi Jonstrup
Styremedlem: Alexander Lassen

Arrangement om mikrometeoritter i samarbeid med Stavanger
Geologiforening
6. april samlet vi i NGF Stavanger og Stavanger Geologiforening våre medlemmer til storfint

Styremedlem: Ada Kvadsheim

besøk. Jon Larsen er beskrevet av Store Norske Leksikon som «norsk jazzgitarist, komponist,

Styremedlem: Per Kristian Malde

plateprodusent og billedkunstner», kjent som gitarist i kvartetten «Hot Club de Norvège». I

Studentobservatør: Hanne Gilje

årevis har Jon rotet rundt i takrenner og på tak i urbane strøk – og ved hjelp av en magnet, en
plastpose og en tesil har han klart å fange partikler som kan gi oss informasjon om opphavet til
solsystemet vårt. 6. april holdt han kveldsforedrag for oss, hvor han fortalte sin historie og ga
oss innblikk i sitt helt unike forskningsfelt.
For få år siden var det helt utenkelig å finne mikrometeoritter i bebodde strøk – men Jon
har bevist at man kan klare å skille dem fra menneskeskapte partikler. Dette arbeidet har fått
stor anerkjennelse fra bl.a. NASA. Stjernestøvet Jon har klart å identifisere har blitt utgitt i
forstørret utgave i bl.a. et mikrometeoritt-atlas, som vi fikk gleden av å kjøpe med oss signerte
eksemplarer av.
Kveldsforedraget skapte stort engasjement, og omtrent 35 flere enn de 25 som var påmeldt
dukket opp. Vi takker Jon for god stemning og et spennende foredrag!
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En geologisk reise i franske vindistrikter med vinsmaking.
12 mai inviterte vi våre medlemmer til en aften med geologisk reise gjennom forskjellige
vin områder eller “terroir” med Michel Bogh Thomas. Michel er oppvokst i et av de beste
franske vin områdene, Jura, hvor han også har studiert geologi. Han har bakgrunn fra 40
år i oljebransjen og de siste fire årene har han hatt mer tid til å dyrke sin lidenskap “vin og
geologi”. I dag er han både geolog og vin connoisseur.
Vi hadde en interessant og lærerik kveld med i underkant av 30 medlemmer som var
med på arrangementet. Michel hadde en innholdsrik presentasjon som viste oss hvordan vi
kunne koble vin-aromaer opp mot ulike “terroirs”, eksempelvis med forskjellige jordsmonn
og topografi. Arrangementet fikk veldig gode tilbakemeldinger og vi vurderer å gjøre dette
til et fast årlig arrangement i NGF Stavanger.
Vi har fått en ny studentrepresentant, Ann Michelle, fra studenforeningen Synergy på
Universitetet i Stavanger. Hun vil være observatør i noen av våre styremøter i tillegg til vår
kontaktperson til geologi studentene på UiS.
Planlagte arrangementer fremover
•

I samarbeid med NPF Stavanger arrangerer vi 12. juni en ekskursjon som i år går til
Ritlandskrateret.

•

11. september arrangerer vi geologiens dag på Norsk Oljemuseum.
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Methane in a Changing Arctic
International Conference 14-16th September
Tromsø, Norway

cage.uit.no

The Centre for Arctic Gas Hydrate, Environment
and Climate (CAGE) at UiT - The Arctic University
of Norway welcomes your participation in the
International Conference on Methane in a Changing
Arctic, to be held in Tromsø, 14-16th September.

The Conference will have a strong emphasis on integration of
these themes, and we encourage all relevant contributions to the
following topics:

This conference aims to bring together scientists working on all
aspects of Arctic methane and its role in the global carbon cycle. It
will provide an interdisciplinary forum for discussion and exchange
of knowledge relating to our current understanding of these
complex systems and their response to and impact on, the rapid
environmental and climatic changes that characterise the Arctic.
The conference will address themes including the formation,
storage, cycling, transport, release and budgets of methane
through the Arctic geo-, hydro- cryo- and atmosphere since the
onset of Northern Hemisphere glaciation and towards the future.

• Methane in the geosphere: subsurface thermogenic,
(a-)biogenic and methane stores and sinks
• Methane in the hydrosphere: methane processes and
budgets in marine and lacustrine settings
• Methane in the cryosphere: methane dynamics in
ice sheets and permafrost
• Methane in the atmosphere: methane source, sinks,
and budget in the atmosphere
• Microbial cycling of methane: the role of microbes
in methane budgets
• Past methane histories: past methane processes
and budgets as analogues for future climate scenarios

Location:
UiT Campus – Teorifagbygget Hus 1 Auditorium 1

More information:
https://cage.uit.no/cage-international-conference/

CAGE- Centre for Arctic Gas Hydrate, Environment and Climate
For nearly 10 years, CAGE has been an active contributor to the global conversation on the role of methane in a changing Arctic and related environmental
issues. CAGE’s main goal is to quantify methane release beneath the Arctic
Ocean, and to assess its potential impact on marine environments and global
climate in the past, present and future. CAGE is hosted at the Department of
Geosciences, UiT – The Arctic University of Norway. CAGE is supported by
the Research Council of Norway (RCN) through its Centres of Excellence
funding scheme, project no. 223259.

CAGE_COE

cageuit

cage.uit.no

cage.coe
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Methane in a Changing Arctic

NORWEGIAN JOURNAL OF GEOLOGY
Norwegian Journal of Geology (videreføringen av Norsk geologisk Tidsskrift) publiserer
høykvalitets fagfellevurderte artikler fra alle geologiske disipliner. Mange artikler er ofte
basert på regionale studier og legger vekt på forståelsen av fundamentale geologiske prosesser.
Hvert nummer av nye Geonytt vil inneholde abstract fra artikler som blir publisert i NJG.
Alle artikler legges ut fortløpende på våre hjemmesider: https://njg.geologi.no/
På samme sted finnes instruksjoner til forfattere på hva som er forventet når de sendes inn
artikler til journalen.
Redaksjonskomiteen består pr idag av Belinda Flem og Espen Torgersen. De kan kontaktes på
epost: editor_njg@ngu.no

A 1.9 GA GL ACIAL SEDIM E N T A R Y- F A C I E S A S S O C I A T I O N A T L O W PA L A E O L A T I TUDE IN THE BERGSLAGEN
G R O U P, G R Y T H Y T T A N
FIELD, CENTR AL SWEDEN
Gerrit Kuipers, Frank F. Beunk, Keewook Yi

Glacial sedimentary facies are recognised in the Palaeoproterozoic (Orosirian)
Bergslagen Group in central Sweden, described previously as post-orogenic conglomerates in the
Grythyttan Field. The evidence is provided by the presence of macro boulders in a megaclastic to conglomerate rock formation or diamictite around lake Brunnsjön, south of Grythyttan.
Pebble to cobble size conglomerates discordantly overlie a megaclastic rock formation, with
facetted clasts resembling flatirons. The sedimentary facies assemblage resembles an ice-front resedimented sequence, previously interpreted as an alluvial fan by the writers. A
glacial interpretation is supported by evidence of permafrost and related periglacial structures in
coeval, 1895 ± 5 Ma (U–Pb zircon age), metavolcaniclastic rocks in the Bergslagen Group. The
association of glacial sedimentary facies, permafrost and banded ironstones in the low-latitudinal
Bergslagen Group suggests its similarity to better known ‘Snowball Earth’ deposits from
Palaeoproterozoic and particularly Neoproterozoic times.

DOI: https://dx.doi.org/10.17850/njg101-1-1

C O M M E N T O N ‘A M I O C E N E
AG E F OR T H E MOLO F ORM AT I O N , N O RW E G IA N S E A
SHELF OFF VESTFJORDEN,
B A S E D O N M A R I N E PA L YNOLOGY’

Helge Løseth
DOI: https://dx.doi.org/10.17850/njg101-1-2

First, I thank Grøsfjeld et al., (2019) for a well-organised paper that provides new insight on
the age of the Molo Formation penetrated in exploration well 6610/3–1 off Vestfjorden/Lofoten,
Norway. The stratigraphic position of the Molo Formation is well established above the Mid
Miocene Unconformity (MMU) and below the Quaternary Naust Formation (Rise et al., 2005).
Historically, recognition of in situ vs. resedimented forms has been a challenge and therefore the age assignments vary from Oligocene to Pliocene (Rokoengen et al., 1995; Henriksen &
Weimer, 1996; Eidvin et al., 2007; 2014; Eidvin & Riis, 2013; Grøsfjeld et al., 2019). The aim of
this comment is to discuss if some of the marine palynomorphs that Grøsfjeld et al. (2019)
interpreted as in situ are instead resedimented as this may re-date the Molo Formation to the
Early Pliocene. Grøsfjeld et al. (2019) clearly state that the assemblages are strongly dominated
by reworked taxa, Paleogene taxa being particularly abundant. They discussed two age hypotheses for the Molo Formation, a Mid–Late-Tortonian, which they preferred, and a Messinian.
They also gave a maximum age of Middle Miocene (Serravallian) and a minimum age of Lower
Pliocene (Zanclean). My age suggestion corresponds with their minimum age and is slightly
younger than their second hypothesis. The small shift in age is significant and of regional
importance because it shifts the Molo Formation from a syn- to post- Mid Miocene compressional phase (Løseth & Henriksen, 2005). Hence, the Molo Formation will be younger than the
syn-tectonic Kai Formation which was deposited during the global Mid to Late Miocene event
(Potter & Szatmari, 2009).
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A N EW AC T I NOP T E RYG IA N
C H E I R O L E P I S J O N E S I N O V.
S P. F R O M T H E G I V E T I A N
O F S P I T S B E R G E N , S VA L BARD
Michael J. Newman, Carole J. Burrow, Jan L.

Two specimens of a new early actinopterygian lagoonal Middle Devonian (Givetian)
Fiskekløfta Member, the upper member of the Tordalen Formation in the Mimerdalen Subgroup of Spitsbergen. This is the second oldest Cheirolepis species known from articulated
remains. The holotype consists of an articulated head and the anterior trunk. The other
specimen is an articulated skull which was 3D scanned to determine the internal structure and general
architecture. The new taxon differs from other Cheirolepis species in the relative dimensions
of the bones of the head, including a narrow anterior end of the dentary, longer accessory
operculum and correspondingly shorter dermohyal, as well as a longer premaxilla and
proportionally larger quadratojugal, and the organisation and relative size of the teeth.

den Blaauwen, Sam Giles
DOI: https://dx.doi.org/10.17850/njg101-1-3

MORRIS JESUP SPUR AND
RISE NORTH OF GREENLAND – EXPLORING PRESE N T S E A B E D F E AT U R E S ,
T H E H I STORY OF SE DI MENT DEPOSITION, VOLCANISM AND TECTONIC
D E F O R M AT I O N AT A L AT E
C R E TA C E O U S / E A R LY C E NOZOIC TRIPLE JUNCTION
IN THE ARCTIC OCEAN
Yngve Kristoffersen, John K. Hall, Espen
Harris Nilsen
DOI: https://dx.doi.org/10.17850/njg101-1-4

The narrow Morris Jesup Spur and an adjacent broader western rise extend 220 km into
the Eurasia Basin from the shelf edge north of Greenland. We have used a hovercraft platform
drifting with the sea to collect the first seismic reflection transect across an area postulated to
be a former triple junction between the Greenland, Eurasian and North American plates. The
narrow, flat-topped Morris Jesup Spur is a succession of west-dipping (? 3°) sediments overlying
a basal volcanic unit truncated at the top by an unconformity. The Morris Jesup Rise is formed
by intensely deformed sediments and volcanic rocks with a deformation front to the northwest.
The basin between the Morris Jesup Rise and the Lomonosov Ridge has a sediment thickness of
>3 km with a large submarine channel/levee complex in the upper part and repeated volcanic
units present in the deeper stratigraphy below 1.0 sec. sub-bottom. Volcanism on the Morris
Jesup Spur is considered to be Late Cretaceous–early Cenozoic in age, and continued into the
late Miocene on the Morris Jesup Rise and possibly into early Oligocene in the SW Amundsen
Basin. The western slope of the Morris Jesup Spur represented the continental slope north of
Svalbard in the Late Cretaceous. A block which included the Morris Jesup Spur and Yermak
Plateau rifted off during the initial opening of the Eurasia Basin and moved as part of Greenland
until about Chron 22. The architecture of the Morris Jesup Rise is a result of plate convergence
possibly including a former extensional plate boundary segment which connected the Gakkel
spreading centre to the Hornsund Fault between Chron 22 and Chron 13. The Morris Jesup Rise
may be a northern tectonic outlier of a more extensive Eurekan tectonic domain hidden below the Lincoln Sea continental shelf. The Morris Jesup Spur remained subaerial until latest
Miocene and submergence of the spur most likely intensified the East Greenland Current.
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Våre bedriftsmedlemmer
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