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V 
i er godt i gang med 2021 og kan nå glede medlemmene med eit nytt nummer 
av Geonytt. Grunnen til at vi går i gang med dette er at GeoPublishing frå 2021 
ikkje vil fortsette å gje ut magasinet GEO der NGF hadde fire faste sider med 
informasjon til medlemmene. 

Den første utgåva av Geonytt på over 20 år blir eit gjensyn for mange og ei 
ny erfaring for andre. Planen er at NGF vil gi ut fire  nummer pr år som kan 

lesast på www.geologi.no.  Formatet er tilpassa lesing både på skjerm og papir. Redaksjonen 
består av Hans Arne Nakrem (NHM) og Thorbjørn Kaland (HVL) som saman med sekretariatet 
vil vurdere aktuelt stoff for bladet. God stofftilfang, gjerne rikt illustrert, er viktig for at vi skal få 
eit interessant medlemsblad. Vi vil derfor oppfordre til å bruke Geonytt som ein felles møteplass 
der du kan presentere interessante saker for andre i NGF. Dette kan vere i form av artiklar frå 
industri og fagmiljø, debattinnlegg, informasjon om arrangement, konferansar og møte, og nytt 
frå lokallaga.   

NGF hadde ein god start på året med den digitale Vinterkonferansen 2021. Mange deltakarar 
og god kvalitet på foredrag og poster-sesjonar har saman med eit knirkefritt teknisk opplegg gitt 
mykje god respons. Det 35. Nordiske Vintermøtet blir arrangert i Reykjavik 4.-6. januar 2022. Om 
det blir høve til å møte det nordiske geomiljøet på sagaøya, eller om blir ein digital konferanse, 
får vi truleg vite i juni. Ei foreløpig liste med tema og sesjonar finn du på web-sida for møtet: 
http://jfi.is/ngwm_2022/.  

Frå 2021 får tidsskriftet Norwegian Journal of Geology (NJG) ny redaksjon. Trond Slagstad 
har hatt redaktøransvaret i 10 år og fortener stor takk for langvarig innsats. Gjennom ei tid med 
mange endringar har NJG hatt god tilgang på artiklar som blir lagt ut fritt for alle på geologi.no.  
Den nye redaksjonen har tre medlemmer som allereie er godt i gang med jobben: Belinda Flem 
(NGU), Ola Fredin (NTNU) og Espen Torgersen (NGU). Vi ønsker lykke til! 

NGF er godt i gang med å førebu Geologiens Dag i haust og har valt «nyttige mineral» som 
årets tema. Det er vanlegvis rundt 80 Geologiens Dag-arrangement kvart år, og vi har stor tru på 
at det  også i år blir mange flotte tilstellingar rundt i Noregs land. For å greie dette er NGF avhen-
gig av at frivillige gjer ein dugnadsjobb og at næringslivet stiller opp som økonomisk sponsor.

Har du geologikunnskap som du ønsker å formidle til born, unge eller andre vaksne, så kan 
du lese meir om det å lage arrangement på https://geologiensdag.no/.  Eit arrangement kan vere 
ein stand utanfor nærbutikken, utstilling på eit museum, open dag hos bergindustrien, geolo-
giløype rundt i byen, ekskursjon i naturen eller geologidag på skular og i barnehagar. Sponsors-
tøtte gjer at alle arrangørane får tilsendt kvar sin arrangørpakke, heilt gratis. Meir informasjon 
får du ved å ta kontakt med jorunn.aune@geologi.no.  Følg gjerne Geologiens Dag på instagram 
og facebook. 

Vi ønsker God påske til alle NGF-medlemmer.

Geonytt 2021

Øystein Nordgulen
President

L E D E R E N
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Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo skal åpne 2300 kvadratmeter med nye  
geologiske utstillinger i februar 2022. Ett av temaene er geologi i hverdagen. Til det trengs  
hundrevis av selfier/portretter av geologer. Til sammen skal de utgjøre en kollasj (ca 3x1,5m). 

 Vi håper alle NGF medlemmer vil sende oss et bilde av seg selv. Noen av dere har allerede 
sendt, men vi trenger flere bilder.

Vi ønsker også ett ord som beskriver fagområde ditt. For eksempel ingeniørgeolog, minera-
log, seismolog, sedimentolog, astrogeolog, miljøgeolog, paleontolog, petrolog, kvartærgeolog,  
petroleumsgeolog, geologilærer, ….. Det vil ikke bli navn på bildene, kun fagretning, men en 
guide til kollasjen blir nok utarbeidet.

Bildefilene kan gjerne være ca 768 x 1024 pixler, eller større, hva som helst, vi reduserer dem 
til ønsket format.

Utstillingen vil stå oppe i 50 år så tenk på barnebarn og oldebarn!

Bildefil sendes snarest til
Jørn H. Hurum (j.h.hurum@nhm.uio.no) eller Hans Arne Nakrem (h.a.nakrem@nhm.uio.no)

S M Å N Y T T

Geologportretter til Naturhistorisk museum

Oppdatert medlemsinfo

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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Hvor stor — og liten — var isbrekappen 
over Norge under siste istid?
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“Vi har i Norge et 
enestående funn ved 
Fjøsanger i Bergen 
som viser utviklingen 
gjennom hele eem både i 
sjøen og på land.”

D
et er fascinerende, og nesten uvirkelig, at landet var dekket av opptil 3 
km tykk is for bare 20 000 år siden. Isbrekappen strakk seg fra Irland til 
Russland, og dekket Barentshavet og Svalbard. Likevel er det minst like 
spennende å finne perioder under siste istid da breen var liten og kanskje 
nesten helt borte, og hva slags planter og dyr som da innvandret. I min tid 
som student var lærdommen at breen i siste istid vokste jevnt og sakte til 

den nådde sin maksimale størrelse og deretter smeltet bort med noen stopp underveis. I dag vet 
vi at dette er en altfor enkel modell, men vi er langt fra å kjenne hele historien.

Det er to hovedproblemer med å klarlegge historien før isbrekappen var på det største for 
ca. 20 000 år siden. Det første er at breen eroderte bort det aller meste som fantes av eldre  
avsetninger, men i over 100 år har amatører funnet mammut-tenner i Gudbrandsdalen som viser 
at noe overlevde. Den første og kanskje største utfordringen er å oppdage disse få avsetningene. 
Det andre problemet er å datere funnene. Vi har ikke daterings-metoder som kan datere alle 
typer funn, og feilkildene er store.

Siste mellomistid (MIS 5e) og første breframstøt (MIS 5d)
La oss begynne med starten. Siste mellomistid, altså perioden mellom de to siste istidene, 

varte fra ca. 130 000 til 117 000 år siden og heter eem. Globalt brukes gjerne marine isotop- 
stadier (MIS) til inndeling av geologisk tid, og da er eem MIS 5e (Fig. 1). Vi har i Norge et  
enestående funn ved Fjøsanger i Bergen som viser utviklingen gjennom hele eem både i sjøen og 

Jan Mangerud
Professor emeritus. 

Institutt for geovitenskap og Bjerknessenteret 
for klimaforskning, Universitetet i Bergen.
Jan Mangerud (82) er den eldste nålevende 

grand old man innen kvartærgeologi, og han 
publiserer stadig mye. Han har vært NGF 

president og redaktør av Geonytt.

Figur 1
Tidsskala for siste istid, weichsel. Her er også 
vist isotoptrinnene. Hovedkurven (Skandi-
navia) viser brefrontens posisjon. For ca. 117 
000 år siden rykket brefronten fram gjennom 
daler og fjorder fram til kysten, for så å smelte 
tilbake for 100 000 år siden. Den blå fargen 
viser derved perioder med isbredekke. Kurven 
til venstre viser julitemperatur (skala nederst) 
og vegetasjon (skala øverst) i Nord-Tyskland. 
Fra «Landet blir til».  



7GEONYTT

på land. Pollen viser at en varmekrevende skog med mye eik og kristtorn, om lag som i sørlige 
Danmark i dag, vokste i Bergen. Da kan vi med stor sikkerhet si at det ikke fantes breer i Norge. 
Siste istid, weichsel, startet altså for 117 000 år siden og den varte i litt over 100 000 år.

På Fjøsanger fant vi glasimarin silt, altså silt som er avsatt i sjøen like utenfor en brefront, 
rett på mellomistids-lagene. I silten er det stein som kommer fra fjellene øst for Bergen. Dette 
viser at en bre kalvet i Nordåsvannet, som på tross av navnet er en fjord, og at isfjell drev over 
til Fjøsanger hvor stein smeltet ut og sank til bunns. Bre-fronten rakk altså nesten helt ut til 
kysten allerede i MIS 5d, for 110 000 år siden. Dateringsmetodene vi har brukt for tiden før 50 
000 år siden er lite presise. Vi har derfor, med støtte i dateringene, lagt breframstøt i perioder da 
solinnstrålingen var lav og tilbake-smelting i perioder da solinnstrålingen var sterkere og hvor 
også vegetasjonen i Mellom-Europa viste varmere klima (Fig. 1).

Mild interstadial (MIS 5c), Østlandet isfritt – før isen dekker Karahavet og Nord-Russland  
      (MIS 5 b)

Ved Fjøsanger kommer det over silten et grus-lag med skjell som krever noe varmere vann. 
Men et mye mer spennende funn, som vi tror er fra samme periode, ble gjort av Mads Helle og 
medarbeidere i Brumunddal, altså ved Mjøsa. Her hadde en bonde gravd en dyp brønn og funnet 
et hardt torvlag under både silt og morene. Når vi sammenligner med vegetasjonen lenger sør 
i Europa så tyder pollen-innholdet, særlig at det er lerk, på at torven er fra Brørup interstadial 
(isotoptrinn 5c, Fig. 1). Mangelen på varmekrevende trær og planter, mens det var gran og lerk, 
viser at sommertemperaturen var 2-3 grader kaldere enn i dag.

I neste kuldeperiode gikk breen over Fjøsanger (Bønesmorenen), men det er ikke  
funnet spor av dette breframstøtet ute på kontinentalsokkelen, så kanskje nådde den akkurat til  
kystlinjen. Men nå får vi en overraskelse. Østover i Russland var det en 2000 m tykk isbrekappe 
over Barentshavet og Karahavet som vokste innover land i Russland og demmet de svære elvene 
som Jenisej, Ob og Petsjora, som i dag renner ut i Polhavet. Det ble dannet kjempesvære innsjøer 
med utløp mot sør, til Kaspihavet og Svartehavet (Fig. 2). De store breene her nord vokste altså 
ikke helt i takt; I Russland var de størst for 90 000 og 60 000 år siden, mens de i Skandinavia og 
Nord-Amerika var størst for vel 20 000 år siden

“Strandlinjer fra 
den bre-demte sjøen 
som vi i Petsjora-
bassenget kaller 
Komisjøen, er datert 
med optisk stimulert 
luminescens (OSL) 
metoden”

Figur 2
Rekonstruksjon av isbrekappen i nordlige 
Europa og Sibir for 90 000 år siden. Breen var 
ikke så stor over Skandinavia, men svært stor 
over Karahavet og innover Nord-Russland.  Her 
demmet breen de store elvene som renner mot 
nord slik at noen av de største innsjøene på 
jorda ble dannet. De bredemte sjøene hadde 
utløp mot sør, til Kaspihavet og Svartehavet. 
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“Et spennende 
spørsmål som opptar 
mange forskere, er hva 
som hendte i MIS 3. 
Isbreforskerer funderer 
på hvor raskt ei 2-3 
km tykk isbrekappe 
kan bygge seg opp og 
forsvinne i forskjellige 
typer klima.”

Strandlinjer fra den bre-demte sjøen, som vi i Petsjora-bassenget kaller Komisjøen, er datert 
med optisk stimulert luminescens (OSL) metoden. Denne baserer seg på at elektroner fanges i 
feller i kvarts- og feltspat-mineraler. Når sandkornet kommer i sollys så tømmes fellene, de null- 
stilles. Når kornene deretter blir begravd så vil radioaktiv stråling fra omkringliggende  
sedimenter gjøre at elektroner fanges. I laboratoriet kan en måle hvor mange elektroner som er 
fanget og hvor mye radioaktiv stråling det er pr år på stedet, og derved bestemme alderen.

Svære isbrekapper i MIS 4 og i siste istids maksimum (MIS 2)
Vi antar at breen smeltet tilbake også i isotoptrinn 5a, men det diskuteres nå om de svenske 

funn som dette er basert på er feil datert. I Tyskland var det såpass varmt at det var bjørk- og 
furuskog.

Det er stor enighet om at breen var svær både i øst og vest under isotoptrinn 4, for vel 60 000 
år siden, men forskerne strever med å finne grensene. Kartet på Fig. 2 er ganske representativt 
også for denne perioden, bortsett fra at vi tror hele Sverige var dekket av breen.

Grensene for det siste store breframstøtet er, naturlig nok, best kartlagt (Fig. 3), selv om det 
enda er usikkerheter i Karahavet. Vi sier gjerne at maksimum var for 20-22 000 år siden, men 
det synes klart at den ikke er samtidig alle steder. Alderen vest for Irland er nærmere 25 000 og 
i Russland godt under 20 000 år, og alderen er flere steder usikker, inklusive i nesten hele den 
norske sektoren. 

Store spørsmål om MIS 3, mellom 60 og 20 000 år siden
Et spennende spørsmål som opptar mange forskere, er hva som hendte i MIS 3. Isbre- 

forskere funderer på hvor raskt ei 2-3 km tykk isbrekappe kan bygge seg opp og forsvinne i  
forskjellige typer klima. Biologer er spent på hvilke planter og dyr som innvandret og greide seg i slike  
perioder, og om noen faktisk berget seg gjennom nedisingene. For å løse slike problemer er alle 
avhengige av at vi geologer finner avsetninger fra denne perioden, avsetninger som kan dateres, 
dokumentere at det var isfritt, og som inneholder fossiler.

Men her er jeg dessverre pessimist, det er ikke gjort noen viktige nye funn på over 30 år.  
Universitetene er tydeligvis ikke interessert i istidshistorien i Norge – utenom Svalbard. På 
Østlandet, hvor mulighetene for slike funn trolig er best, er det fire universiteter, men knapt en 
eneste geolog som arbeider med slike problemstillinger. Personlig er jeg overbevist om at mange 
viktige lokaliteter er gravd fram i hustomter, veiarbeid, etc., uten at det ble oppdaget fordi det 
ikke var noen kvalifisert geolog tilstede.

Figur 3
Yttergrensene for Den eurasiske isbrekappen 
ved det vi kaller siste istids maksimum, på  
engelsk Last Glacial Maximum (LGM).  
Grensen er ikke synkron, vest av Irland er 
den ca. 25 000, mens den i vestlige Russland 
er 17 000 år. Merk at nå er Den skandinaviske 
isbrekappen på det største i siste istid, mens 
breen over Karahavet var størst for 90 000 og 
60 000 år siden.
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Noe vet vi om MIS 3
Siste nytt kom fra Anne Karin Hufthammer og medforfattere i 2019, men selve funnet 

ble gjort under anleggsarbeid for Dovrebanen på Innset i 1913! Det nye er at to radiokarbon- 
dateringer av moskus-beina som ble funnet ga 35-40 000 år, og hvis alderen er riktig så korrelerer 
den med Ålesund interstadial. Men det er ingen stratigrafi, eller annet som kan benyttes til å 
teste alderen. Sikkert er det at mye av Trøndelag må ha vært isfritt den gang moskusen levde der.

 Ålesund interstadial er den best daterte periode under siste istid i Norge med mer enn 
50 radiokarbondateringer av bein og mer enn 20 av skjell. Likevel er det også her noen usikker-
-heter, f.eks. hvor mye marine prøver skal korrigeres i forhold til terrestriske planter. Noen  
prøver kan også være forurenset av yngre karbon. Ålesund interstadial startet for vel 38 000 år 
siden og etter paleomagnetisk korrelasjoner endte den for 34 000 år siden, mens noen radio- 
karbondateringer gir yngre slutt. Nærmere 50 000 bein ble funnet i Skjonghelleren og  
Hamnsundhelleren, men mange var for små til å identifiseres. De aller fleste er av sjøfuglarter 
som i dag er mest vanlige på Svalbard, men det ble også funnet bein av reinsdyr. Store deler av 
kysten må ha vært isfri, men vi vet ikke hvor langt tilbake breen smeltet.

 Under laget med Ålesund interstadial er det i hulene på Sunnmøre tykke lag med lei-
re som må være avsatt i bredemte sjøer. I disse er det en paleomagnetisk ekskursjon som er  
korrelert med Laschamp som er 41 000 år. På den tiden, kalt Skjonghelleren-framstøtet (Fig. 1), 
nådde altså brefronten ut til kysten og demte innsjøer i hulene. 

 Flere funn i Sverige tyder på breen var ganske liten i MIS 3 før dette Skjonghelleren- 
framstøtet, altså for om lag 50 000 år siden. Også i Sverige er det delvis nye studier av gamle  
kjente lokaliteter, som f.eks. Pilgrimstad med berømte funn av mammut. Men det er også funnet 
nye lokaliteter i Sverige.

Vi prøver igjen
I Djupdalsbekken i Folldal er det flere meter laminert silt under tykk morene (Fig. 4). Også 

denne lokaliteten har vært kjent i over hundre år, selv var jeg der første gang i 1959, men date-
ringsforsøk har gitt sprikende aldre. Noe som er spesielt interessant med Folldal er at den ligger 
tett inntil høyfjellet og også nær is-skillet under istiden, så når Folldal var isfri så var breen så å 
si borte. Aage Paus publiserte siste datering og den ga Ålesund alder. Vi ønsker å gjøre en mer 
rigorøs test og har foreløpig fått en serie C-14 dateringer som delvis ga Ålesund alder, men flere 
var eldre enn rekkevidden av C-14 metoden som er vel 50 000 år. Med så gamle prøver vil feil 
nesten alltid gi for ung alder, så foreløpig antar vi at sedimentene er mer enn 50 000 år. Vi samlet 
i juni 2020 en serie OSL prøver som skal dateres ved Lunds Universitet, men Corona-krisen har 
stengt laboratoriet. Vi må smøre oss med tålmodighet, men håper jo på entydige aldre – ja, vi må 
jo innrømme at håpet er MIS 3.

“Ålesund interstadial 
er den best daterte 
periode under 
siste istid i Norge 
med mer enn 50 
radiokarbondateringer 
av bein og mer enn 20 
av skjell.”

Figur 4
Botanikeren Aage Paus og geologen John Inge 
Svendsen rensker opp snitt i laminert silt i 
Djupdalsbekken, Folldal. Silten ligger under 
morene og er helt sikkert eldre enn siste istids 
maksimum - men hvor mye eldre? Foto Jan 
Mangerud.
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Et helt spesielt og suksessrikt Vintermøte
Forventningene og nervøsiteten var stor i forkant av årets Geologiske Vintermøte.
Møtet var planlagt holdt i Trondheim, med NTNU som vert.
Overgangen fra antropocen til pandemicen har påvirket oss alle.
Gjennom et års planlegging måtte komiteen stadig arbeide med alternative planer, ettersom 

smittebølger åpnet og lukket dørene.
Da vi landet på en digital konferanse var usikkerheten stor om alle tekniske detaljer ville 

fungere, og om landets geologer ville vise interesse for å delta på en konferanse uten icebreaker, 
festmiddag og sosiale treff ved lunch-bordet. Noen av oss hadde arrangert digitale konferanser 
tidligere, men ikke med et så stort program.

All nervøsitet ble her gjort til skamme. Alt fungerte teknisk bra, og deltakelsen (350) ble minst 
like bra som på fysiske konferanser. Litt spenning skulle vi jo ha, som 5 minutter før jeg skulle 
holde åpningstalen, og min PC sloknet med tomt batteri. At strømkabel hadde løsnet var over-
sett. Men jeg kom inn igjen på sekundet og fikk gleden av å starte en stafett av utrolig mange 
lærerike foredrag.

Vi må her takke NGU som velvillig stilte sine lokaler, ansatte og digitale ressurser tilgjengelig 
for Vintermøtet.

Det er alltid like spennende å komme til Vintermøtene, til å se hvilken vei vindene blåser. 
Hvilke fagretninger som er mest hot, som trekker mest publikum. På fysiske konferanser er dette 
alltid vanskelig å forutse, når man skal velge små og store rom til de ulike fagretningene. 

På denne digitale konferanse falt dette problemet bort. Det overraskende var da å se at alle 
sesjonene fikk meget stor og temmelig jevn deltakelse med 30-50 i publikum.

Det norske samfunnet og det geologiske miljøet fikk en tragisk katastrofe i fanget en uke 
før konferansen, ved Gjerdrumskredet. Det kom for sent til at vi fikk laget en egen sesjon på 
kvikkleire. Men sesjonen geofarer tok utfordringen på strak arm, og evnet å rette fokus mot 
denne naturkatastrofen. En fagekspert fikk på kort varsel også laget en situasjonsbeskrivelse av 
hendelsen.

Som alternativ til innleide underholdere sendte vi reprise av den prisbelønnete geologifilmen 
“Da Norge lå syd for Ekvator”, med Toffenpris-vinner Øystein Jansen, noe som medførte stor 
oppslutning og mange hyggelige tilbakemeldinger.

En av de mange endringene ved digitale konferanser er at foredragene spilles inn, og kan ses 
igjen for konferansedeltakerne. Dermed unngås ergrelsene når to spennende foredrag går sam-
tidig i ulike rom. For egen del har jeg hatt stor glede av disse foredragsreprisene, når jeg skriver 
geologiartikler, og trenger ferske oppdateringer fra fagmiljøet.

En annen nyvinning var det spesielle tilbudet til den minst betalingsdyktige, men viktigste 
geolog-kohort – studentene. For studentene priset vi konferansen så lavt at den falt sammen 
med NGF-kontingenten. Som studentmedlem av NGF ble konferanse gratis, uten andre kostna-
der til reise og opphold. Dette gav også et oppsving i studentdeltakelse og medlemstall, og vil 
forhåpentligvis engasjere geologistudentene mer i vårt geologiske fellesskap.

Skåret i gleden etter VK21 er at verdenssamfunnets viktigste geologiutfordringer, klimapro-
blemene, ikke fikk stor plass her, grunnet klimaforskernes fravær.

Spørsmålene vi alle nå sitter med er: 
Hvor lenge vil pandemicen vare? 
Er de fysiske konferansenes tid over, når vi alle har vent oss til de digitale møtene? 
Jeg kan bare svare på det siste, med et definitivt NEI. På Island planlegges nå neste vintermøte 

januar 2022. Hvordan vi møtes der må vi fortsatt vente på.
Men like nødvendig som det er at landets geologer forlater kontorene og kler seg opp i feltuts-

tyr, er det at geologene også i fremtiden vil møtes fysisk, sosialt og faglig for å diskutere og dele 
erfaringer fra verdens morsomste og viktigste fag.

Thorbjørn Kaland
Leder programkomiteen VK21

V I N T E R K O N F E R A N S E N  2 0 2 1



 

 

The 35th Nordic Geological Winter Meeting 

Reykjavík, Iceland 

1st Circular, March 2021 

 

Dear colleagues 

The Geoscience Society of Iceland hereby invites you to attend the 35th Nordic Geological 

Winter Meeting. The meeting will take place from the 4th to the 6th of January 2022 in the 

Harpa conference hall in Reykjavík, Iceland. 

Due to the COVID-19 situation, it is not certain what the world will look like in January 2022 

but we are optimistic that we will be able to have an on-site meeting here in Iceland. 

However, we are also preparing to have the meeting entirely online. The final decision on the 

meeting format will be made in June. 

On our homepage (www.jfi.is/ngwm_2022) we have uploaded preliminary themes and 

sessions for the meeting. If you have any requests regarding additional sessions or if you 

would like to participate as a co-convener in one them please send a request to Þorsteinn 

Sæmundsson (steinis@hi.is), before the end of March. 

Additional information about the meeting and travel arrangements will be added to the 

homepage www.jfi.is/ngwm_2022 

We look forward to meeting you in January and hopefully we will be able to do that on-site in 

Reykjavík. 

 

 

 

 

Best regards 

 

Þorsteinn Sæmundsson 

Chairman of the Geoscience Society of Iceland   



Kystendringer i det 21 århundret
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“I gjennsomsnitt er 
viktig, av flere grunner. 
Gravitativ tiltrekning, 
den geoidale effekten, 
gjør at denne stigningen 
er ujevnt fordelt.”

William Helland-Hansen
Professor i sedimentologi ved UiB. Han pre-

senterte temaet global havnivåheving på Vin-
termøtet 2021 og har skrevet denne artikkelen.B

åde i media (Figur 1) og i vitenskapelige artikler er det stort fokus på  
fremtidige havnivåendringer. Naturlig nok, 40% av jordens befolkning 
lever mindre enn 100km fra kysten. Hvor store blir endringene, hvilke  
konsekvenser får de for natur og samfunn og hva kan vi gjøre for å  
begrense skadene? Spesielt er det mange studier med søkelys på hvor fort  
Grønlandsisen smelter og hva som skjer med iskappen på Antarktis, den 

største jokeren i havnivåframskrivingene. Mange av disse prognosene er basert på havnivå- 
stigning på en statisk topografi. I denne korte artikkelen vil jeg påpeke viktigheten av å se på 
kysten som et dynamisk system, som påvirkes av mange prosesser, hvorav globale (eustatiske) 

havnivåendringer er en av dem (Figur 2). 
I dag stiger det globale havnivået i gjennomsnitt med ca. 3,6 millimeter i året forårsaket 

av temperaturøkning av havvannet (44%) og smelting av iskapper og breer (56%). De sis-
te framskrivningene fra IPCC anslår fra 25 cm til vel en meters havnivåstigning frem mot  
århundreskiftet, avhengig av utslippsscenarium.  Det mest pessimistiske scenariet gir en  
havnivåstigning på 8,5 mm/år i år 2100.  Utslipps scenario endres ettersom kunnskapen øker, 
i neste IPCC-rapport vil disse tallene justeres. 

I gjennomsnitt er viktig, av flere grunner. Gravitativ tiltrekning, den geoidale effekten, gjør 
at denne stigningen er ujevnt fordelt.  Eksempelvis ville havnivået sunket rundt Grønland  
dersom isdekket smeltet helt bort, fordi is blir erstattet med luft som har mindre tetthet som 
igjen gir mindre gravitativ tiltrekning av havvannet. Ujevn varmeutvidelse av havvannet,  
havstrømmer, atmosfærisk trykk, og vindpådrag er andre faktorer som påvirker det lokale 
havnivået. Og i tillegg har vi jordskorpens gradvise tilpasning etter at trykket fra de store 
iskappene forsvant, glasioisostatisk tilpasning, som er spesielt relevant på nordlige bred-
degrader der det under siste istid var store og tykke isdekker. Raten av denne jordskorpe- 

Figur 1
Illustrasjon av høyt havnivå og stormflo i 
Miami i år 2070 
(Climate Central/the Guardian).
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“I tillegg er det en 
annen faktor som 
er spesielt viktig for 
å forstå fremtidige 
kystendringer: 
Sedimentene.”

responsen varier fra 18 mm/år heving til 6 mm/år innsynkning. Jordskorpebevegel-
ser, sammen med de globale havnivåendringene, kaller vi relative havnivåendringer, de  
havnivåendringene som finner sted på ethvert sted.  

 
Men jordskorpebevegelser er mer enn glasioisostatiske tilpasninger, det er også  

tektonisk dannet innsynkning og oppløftning, kompaksjonsinnsynkning, belastning-
sinnsynkning («loading») og menneskeskapt innsynkning. Tektoniske innsynkningsrater er 
typisk mindre enn 1/2 mm år, mens menneskeskapt innsynkning, fortrinnsvis på grunn av 
vannuttak i tett befolkede områder, varierer fra 6-100 mm/år i enkelte store byer mer. Deler av 
Jakarta i Indonesia f.eks. har innsynkningsrater på vel 25 cm per år! 

I tillegg er det en annen faktor som er spesielt viktig for å forstå fremtidige kystendringer: 
Sedimentene. Hvor store volumer med sedimenter «leveres» fra deltaene ut i verdenshavene 
og hvordan fordeles disse sedimentene? Vi er kjent med at store demninger fanger sediment 
som ellers ville nådd kysten, som igjen forårsaker ubalanse i forhold mellom innsynkning 
og sedimentasjon på deltaet. I tillegg kommer den globale havnivåstigningen. Erosjon av  
Nildeltaet fordi sedimentene legges igjen bak Aswan-demningen istedenfor å nå kysten 
er velkjent. Og 23 000 demninger i elvenettverket oppstrøms fra Mississippi-deltaet er et  
viktig bidrag i å forverre den vanskelige fremtiden til storbyen New Orleans. Storskala  
demningsprosjekter for vannkraft, vannforsyning og jordbruksformål enten under  
utførelse eller planlegging, i en rekke av de store elvedistribusjonssystemene vil påvirke  
fremtidige kyster. Dette gjelder spesielt i Øst-Asia, Sør-Amerika og Sørøst-Europa. Mange  
deltaer vil ikke være i stand til å beholde den tilpassede balansen opparbeidet gjennom  
holocen. Kombinasjonen av sedimentfanging bak demninger, global havnivåstigning, og 
mange steder, menneskeskapt innsynkning, vil gi store forflytninger av kystlinjen.  Deltaer er 
viktige for matforsyning, spesielt risdyrking, har sårbare økosystemer og er ofte tett befolket.  
Derfor er konsekvensene ekstra store her. 

I tillegg kommer kanskje den vanskeligste faktoren å forutse – hvordan fordeles  
sedimentene langs kysten? Kyststrømmer forårsaket av vindgenererte bølger og tidevann 
forflytter store mengder med sediment langs deltaer, strender, barriereøyer, estuarier og 
tidevannssletter. Kysten er i kontinuerlig endring og med økt havnivå vil prosessene for  
sedimentforflytning, avsetning og erosjon påvirkes. Dette er mindre aktuelt langs kyster 
som er dominert av fast fjell og høye gradienter, slik som i Norge, med relativt lite mobile  
sedimenter. Risikoen for ødeleggelser knyttet til kystendringer blir større jo lavere den  
topografiske gradienten fra kysten og innover i landet er, og spesielt der kysten består av 
løse og mobile sedimenter. Deltaer med stor naturlig innsynkning, noen steder forsterket av  
menneskeskapt innsynkning, er i en særklasse (Figur 3).  I tillegg er skadepotensialet i  
kystbyer spesielt stort, p.g.a. verdifull infrastruktur og stor befolkningstetthet.  

Figur 2
Prosesser som er med å definere fremtidige 
kystendringer. I tillegg er det lokale  
variasjoner forårsaket av varierende gravitativ 
tiltrekning på havvannet, ujevn varme- 
utvidelse av havvannet, havstrømmer,  
atmosfæriske trykkforhold og vindpådrag. 
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Vi må vi ikke glemme enda en viktig faktor – den som vitterlig står for selve  
ødeleggelsene. Så langt har vi påpekt relativt langsomme prosesser som virker langs  
kysten.  På toppen av disse kommer ekstreme havnivåhendelser, stormflo og springflo. Når de  
astronomiske og meteorologiske kreftene slår seg sammen – fullmåne, lavtrykk og vind- 
pådrag – kan det lokale havnivået noen steder heve seg flere meter, med resultat at  
grensen mellom hav og land i en kort periode forlytter seg langt innover med omfattende 
skadevirkninger.  Framskrivinger av hvordan endret klima påvirker værsystemer, vindretning 
og vindstyrke er derfor svært viktige i arbeidet med å planlegge demping av og tilpasning til 
endringene som vi vet kommer. 

Og til slutt: Geofagene. De er sentrale i alle prosesser som påvirker fremtidige kyst- 
endringer. Vi trenger geodynamikere, sedimentologer, geomorfologer, glasiologer og  
geomodellører, og ikke minst, samarbeid på tvers av disiplinene, for å bedre forstå og  
derigjennom iverksette tiltak for å håndtere en av de største utfordringene vi står overfor i 
dette århundret.

Figur 3
Kysttyper kategorisert i forhold til sårbarhetsnivå.
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Sylvia Nordfjord har en PhD i Seismisk sekvens stratigrafi, og job-
ber i Equinor som prosjektleder for digitalisering i Johan  
Sverdrup.  
Sylvia har vært i styret siden januar 2019, og har tidligere vært 
i lokalstyret til NGF Stavanger. Hun satt også i komiteen for 
Vinterkonferansen 2019.
Hennes visjon er å jobbe for en geologisk forening som  
medlemmene er stolte av å være medlemmer av og som bidrar til å 
formidle det spennende geologifaget.

Visepresident Sylvia Nordfjord 

Anna Dustira har doktorgrad fra UiT i 2013, og jobber som letege-
olog i Lundin Energy Norway i Harstad. Hun har vært  
styremedlem siden 2019, og ønsker å bidra til en moderne NGF som 
holder seg relevant og nyttig for både medlemmene og samfunnet i 
mange år fremover. 

Styremedlem Anna Dustira

Øystein Nordgulen: Berggrunnsgeolog fra Univ i Bergen. Har vært 
ved NGU fra 1985 og har jobbet som forsker, fagsjef og avdelingsdir. 
Erfaring fra kartlegging  i ulike deler av Norge, NV-Russland og 
Mosambik og har deltatt i og ledet NGUs innsats i internasjonale 
samarbeidsprosjekt for sammenstilling av  
geologiske kart og databaser. Er nå forsker ved Fastfjellsgeologi 
på NGU og deltar som norsk representant og nestleder i styret i 
International Continental Scientific Drilling Program (ICDP).Var 
redaktør i NJG 1996-2002. Ble valgt til president i NGF i 2019 og er 
opptatt av å tilpasse NGFs aktiviteter under pandemien. Har som 
mål at NGF skal rekruttere nye medlemmer og fortsatt ha en sterk 
og synlig rolle i det norske geo-miljøet.  

President Øystein Nordgulen

S T Y R E T
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Kvartærgeologi hovedfag fra UIB. Har arbeidspraksis som  
petroleumsgeolog, naturforvalter og universitetslektor. Arbeider nå 
ved Høgskulen på Vestlandet.
Styremedlem i sentralstyret siden 2019, og medlem av program-
komiteene for vintermøtene siden 2019. Tidligere styremedlem 
NGF Bergen.Redaksjonsmedlem i GeoNytt. Aktiv skribent og forfat-
ter innen geofag og naturvitenskap.
Brefører og fjellboms.
Opptatt av at NGF skal spre geologikunnskaper til hele kongeriket 
for å skape en bedre forståelse for jordens skjønnhet, dynamikk og 
sårbarhet.

Styremedlem Thorbjørn Kaland

Reidar Müller har en doktorgrad i sedimentologi fra Universitetet 
i Oslo, og har jobbet i akademia, industri og offentlig forvaltning.  
Han brenner for formidling av geofaget, og har skrevet bøkene Det 
som ble Norge, Skogens historie og Supervulkaner og digre  
dinosaurer. 
Reidar har sittet i styret siden 2019.

Styremedlem Reidar Müller

Theodor Lien jobber hos AkerBP i Stavanger.
Teodor har sittet som styremedlem siden januar 2019. Han var 
medlem i komiteen for Production Geoscience 2020.
Teodor ønsker å synliggjøre NGF blant geologi-studenter i Norge. 

Styremedlem Theodor Lien
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Erik Magnus kommer fra Langesund i Telemark, men er idag  
bosatt i Stavanger. Han er utdannet med en master i  
petroleums-geologi fra Universitet i Stavanger. Erik Magnus jobber 
som lete geolog for DNO Norge og har tidligere jobbet for Suncor 
Energy. Han drives av formidling av geofaget og har spesielt  
interesse for avsetningsystemer og geomorfologi.
Erik Magnus ble innvalgt som styremedlem januar 2021.

Styremedlem Erik Magnus Nordaunet-Olsen

Hans Arne Nakrem, paleontolog ved Universitetet i Oslo. Har hatt 
en rekke verv i NGFs styre siden 2013. I lokalavdelingen (for Sørøst-
Norge) har han lang fartstid, som kasserer 1990 - 1992, og sekretær 
fra 1998.  Hans Arne har vært med i arrangementskomitéene for en 
rekke Vinterkonferanser siden 1991.
Opptatt av hvordan NGF kan engasjere medlemmene til å «stå 
opp» for landets flotte geodiversitet. Alle må komme seg ut i felt, 
oppsøke stein der den finnes i naturen, og lære seg å sette pris på 
det som slike oppgivelser gir. Opplevelsene må deles med andre, 
også til dem utenfor «menigheten». Det er mye slitasje på geover-
diene, lokaliteter og forekomster som forsvinner - dette gjør jobben 
som (felt) underviser og som formidler av geologi til alle rundt sta-
dig vanskeligere. En økt bevissthet rundt bruk, ivaretakelse og vern 
av geoverdier og geoopplevelser står derfor høyt på «aksjonslisten» 
som styremedlem i Norsk Geologisk Forening.

Styremedlem Hans Arne Nakrem

Bjarne Rafaelsen jobber som letegeolog ved Equinor sitt 
Harstad-kontor og har en Amanuensis II stilling ved Universitetet 
i Tromsø hvor han underviser i Petroleumsgeologi. Bjarne håper at  
NGF kan nå ut bredere i vår formidling av geologi ved økt bruk av 
digitale hjelpemidler, blant annet ved å gjøre foredrag ved  
lokalavdelingsmøter tilgjengelig for alle NGF-medlemmer via 
Teams.
Bjarne sitter nå som fast styremedlem etter å ha sittet to år som  
varamedlem.

Styremedlem Bjarne Rafaelsen
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Norsk Geologisk Forening, avdeling Bergen, sitt styre består av 10 styremedlemmer med ulike 
ansvarsområder. Lokalavdelingen har som mål å formidle geologi til fagmiljøet og allmenheten, 
gjennom foredrag, ekskursjoner og andre større arrangementer som Geologiens dag og Geofag-
-OL. Året 2020 ble et svært annerledes år for NGF Bergen med svært få arrangementer. I 2021 er 
målet å gjennomføre de fleste arrangementer som tidligere, men også tilby flere aktiviteter som 
kan foregå ute, deriblant ekskursjoner og fjellturer. 

Styreleder er Andreas Viken, og ble med i styret i 2018. Han jobber som avdelingsingeniør 
ved Institutt for Geovitenskap sitt tynnsliplaboratorium. Han produserer tynnslip til ulike  
analytiske instrumenter, preparerer og analyserer prøver for røntgendiffraksjon (XRD) og røntgen  
fluoressens (XRF).  Tine Cecilie Fylling Stenbakk er NGF-styret sin Equinor representant og ble 
med i styret i 2016. Hun jobber i Equinor som geofysiker i Kvitebjørm Valemon Petec. Tonje Ki-
lhavn er PR-ansvarlig for NGF, og ble med i styret i 2018. Hun tar master i geokjemi ved UiB. Ama-
lie Mathiassen er medansvarlig for Geologiens dag, og har vært medlem i styret i 2 år. Hun tar en 
mastergrad i geokjemi/geobiologi ved UiB. Frida Riple Forsberg er også medansvarlig for Geolo-
giens dag, og ble medlem i 2020. Hun skriver masteroppgave om blant annet kvarts og gullårene 
på Bømlo. Anders Lund ble medlem i styret i 2020, og har ansvar for ekskursjoner i NGF. Han er 
bachelorstudent på tredje året ved UiB. Sunniva Fitjar Lunestad er økonomiansvarlig i NGF, og 
ble medlem i 2020. Hun jobber som miljøgeolog i Norconsult hvor hun blant annet jobber med 
å kartlegge og hindre at forurensing sprer seg til mennesker og natur. Nyeste medlemmer av 
styret er Erle Birkeland, Ingvild Aarrestad og Anders Bjørnstad. Erle er tredjeårs student på UiB, 
og oppholder seg for øyeblikket på Svalbard. Hun er styremedlem og bidrar der det er behov. 
Ingvild tar over ansvaret for «Geologi og vin», et av de mest populære arrangementene i løpet 
av året. Hun tar en PhD i geokjemi ved UiB, og jobber med tilbakekoblingsmekanismer i væske- 
bergart interaksjoner (hydrotermal omdanning av havbunnsskorpe). Anders er masterstudent og 
undersøker forkastninger i Øygarden. I prosjektet skal han se nærmere på hvor mye leiren i slike 
forkastninger tåler høyt trykk som på sikt kan bidra til å gjøre framtidig CO2-lagring mer sikkert. 
Han skal ha ansvar for Geofag-OL. 

L O K A L A V D E L I N G E R

B E R G E N

Styret i Bergen
Leder: Andreas Viken, UiB
Styremedlem:  Cecilie Fylling Stenbakk, 
Equinor
Pr-ansvarlig: Tonje Kilhavn, UiB 
Geologiens Dag: Amalie Mathiassen, UIiB 
Geologiens Dag: Frida Riple Forsberg, UiB 
Ekskursjonsansvarlig: Anders Lund, UiB
Økonomiansvarlig: Sunniva Fitjar Lunestad, 
Norconsult
Geologi og vin: Ingvild Arrestad, UiB
Geofag-OL: Anders Bjørnstad, UiB
Styremedlem: Erle Birkeland, UiB

Fra venstre: Andreas Viken, Tine Stenbakk, Tonje Kilhavn, Amalie Mathiassen og Frida Riple Forsberg

Fra venstre: Anders Lund, Sunniva Fitjar Lunestad, Erle Birkeland, Ingvild Aarrestad og Anders Bjørnstad
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Leder: Peter Midbøe
Sekretær: John Erik Eriksen, Equinor
Kasserer: Alf Ryseth, Equinor
Styremedlem: Inger Laursen, Lundin
Styremedlem: Hilde Krogh, Oljedirektoratet
Styremedlem Anna-Marie Dustira, Lundin

Styret i Harstad

Børre Davidsen forteller ved Heiersonen på 
Hadseløy på ekskursjonen i 2015.

Vi er en liten forening i Harstad, men vi har allikevel klart å holde oppe en god aktivitet og 
grunnstammen her er medlemsmøtene, selve ryggraden i lokalavdelingenes virksomhet. Det 
har vært godt oppmøte på våre møter med over 20 deltagere i gjennomsnitt helt fra starten og 
neste år feirer vi tyveårsjubileum.

Vår målsetning er først og fremst å avholde 3-4 medlemsmøter i året. Vi prioriterer å bruke en 
del midler på å bringe inn foredragsholdere også fra andre steder i landet og vi bestreber oss på å 
holde møtene i trivelige lokaler. Etter foredragene har alltid sosial sammenkomst med servering 
av drikke. Det er viktig å ha et forum hvor man kan møtes fysisk som en del av lokalavdelingenes 
virksomhet. I Harstad har vi alltid jobbet hardt for å få flest mulig til å møte opp og det har vi 
klart så langt. Foredragene blir eksklusive for dem som kommer seg ut.

Geologiens Dag arrangerer vi annet hvert år i Harstad. Dette har blitt et fint samarbeidspros-
jekt med Harstad geologiforening (amatørgeologene) og Trondenes historiske senter. Det har 
alltid vært stor interesse og oppslutning om arrangementene både fra unge og eldre.

H A R S T A D

Å få til flere ekskursjoner i lokalområdet er noe vi jobber med. I 2015 bidro vi også med å 
arrangere NGFs ekskursjon til Vesterålen og Andøya. Den gikk av stabelen i juni i flott vårvær 
og ble svært vellykket.

Formidling av geologifaget i lokalmiljøet generelt er også noe vi jobber med. Her kan  
nevnes Stien langs sjøen prosjektet. Dette er en populær tursti på Trondenes rett nord for 
Harstad hvor vi arbeider med å sette opp en liten plattform med plakater med opplysninger 
om lokal og regional geologi.

Geologiens dag 2016
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NGF Oslo har i underkant av 600 medlemmer. Vi har medlemsmøter hver måned, samt 
en årlig ekskursjon og julemøte. 2020 ble et annerledes år for NGF Oslo, som for alle andre i  
samfunnet. Det ble avlysninger og endringer i planlagt program, men vi fikk startet opp med  
digitale foredrag høsten 2020, dette kommer vi til å fortsette med i 2021. Dette åpner for  
deltakelse fra andre som kanskje ikke har anledning til å møte opp fysisk, og i 2021 planlegger 
NGF at medlemmene i de forskjellige lokallagene kan delta på andre lokallags medlemsmøter, så 
det blir mange spennende aktiviteter for medlemmene landet rundt i år! 

NGF Oslo sitt tentative program våren 2021:
4/3: Årsmøte og foredrag. Foredrag v/Sverre Planke (VBPR, CEED, Universitetet i Oslo):  

Geologiske ekspedisjoner til De sibirske trappene for å studere vulkanisme og massedød ved 
slutten av jordens oldtid

8/4: Rolv Dahl og Tine A. Larsen (NGU). Preliminært tema: Bruk og ivaretakelse av geologiske 
forekomster

6/5: Preliminært tema: Møte og foredrag vinklet inn mot studenter. Rekruttering av studenter, 
presentasjon av yngre nytilsatte i geologisk næringsvirksomhet.

3/6: Farrokh Nadim (NGI): Risk-informed decision making - Beware of the ‘dike effect’: How 
mitigating hazards may lead to increased risks

Vi planlegger også en spennende ekskursjon til sommeren, følg med på hjemmesidene våre 
Norsk Geologisk Forening, Osloavdelingen (uio.no) og Facebook https://www.facebook.com/ng-
foslo for mer informasjon! Ta gjerne kontakt med oss dersom du har innspill eller spørsmål.

Styret i Oslo

O S L O

Leder: Marie Østensen, Equinor
Sekretær: Hans Arne Nakrem, NHM/UiO
Kasserer: Aina Juell Bugge, Lundin
Styremedlem: Mattias Lundberg, UiO
Styremedlem: Tor Oftedal Sømme, Equinor
Student-representat: Guro Lilledal Andersen.
UiO
Student vararepresentat: Joachim 
Auestad, UiO
Varamedlem: Tormod Slettemeås, 
Schlumberger

Hovedøya i indre Oslofjord er en 
hyppig besøkt lokalitet i Oslofeltet. 
Osloavdelingen av NGF har hatt flere 
medlemsekskursjoner dit.
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Likesom alle andre foreninger har aktivitetene i NGF Stavanger i 2020 vært sterkt hemmet 
av Covid19 situasjonen. Flere arrangementer var planlagt, men var ikke mulige å gjennomføre. 
Derfor ble det kun til 2 arrangementer i 2020. Årsmøtet nådde vi å avholde med ca. 25 deltakere 
kort tid før smittevernstiltak og nedstengning ble satt i verk (12 mars). Den ordinære Geologiens 
Dag på Oljemuseet ble avlyst. Som alternativ avholdt vi en suksessfull geologi sykkel-ekskursjon 
langs Hafrsfjorden med ca. 30 deltakere i nydelig høstvær d. 20 september. Temaet var «Aspekter 
av Jærens geologi» og vi besøkte 8 forskjellige lokaliteter.

Styret i Stavanger

S T A V A N G E R

Leder: Maryon Paulsen Strugstad
Nestleder: Siri Gloppen Gjersdal 
Kasserer: Julie Jacobi Jonstrup
Styremedlem: Alexander Lassen
Styremedlem: Ada Kvadsheim
Styremedlem: Per Kristian Malde

Avholdte arrangement:
* 5. Mars: Årsmøte med kveldsforedrag: Geolog fra Titania A/S; Ti-

tania A/S, Tellnes i Sokndal er verdens største ilmenitt forekomst og 
står for 10% av verdens ilmenittproduksjon. 

* 20. September: Alternativ Geologiens Dag 2020; Sykkel geologi-
tur langs Hafrsfjorden. Guide Alexander Lassen.
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Kjære leser,
Det siste året har vært annerledes og utfordrende for oss alle. Mange av våre planlagte  

aktiviteter i 2020 ble dessverre avlyst pga. Covid-19. Likevel håper vi at våre medlemmer vil få 
gleden av å følge oss videre inn i 2021 med flere planlagte digitale foredrag. 

I denne utgaven av Geonytt ønsker vi å kunngjøre siste nytt fra NGFs lokalavdeling i Tromsø 
og sende en hilsen til våre medlemmer. NGFs lokalavdeling i Tromsø fikk på slutten av 2020 
et nytt styre som er tilknyttet Norges arktiske universitet (UiT), Metrologisk institutt og Norsk  
Polarinstitutt. Vi er spente og glade for å være en del av det nye styret og har allerede kommet 
godt i gang med planleggingen av nye aktiviteter for 2021. Vår varierte bakgrunn og interesser  
innen geovitenskap gir oss et godt utgangspunkt for å arrangere relevante og spennende  
foredrag for alle og enhver.   

Et av våre mål er å spre kunnskap om geologi til et bredere publikum og samtidig  
arrangere spennende aktiviteter for våre medlemmer. Dette vil vi gjennomføre ved å tilpasse våre  
aktiviteter for både fageksperter, hobbygeologer og andre interesserte. Vi ønsker å skape et  
forum for alle med en brennende interesse for geologi slik at vi kan heve kunnskapsflyten og 
nettverksbygging på tvers av ulike miljøer.    

Vi kan dessverre ikke invitere til fysiske møter enda pga. Covid-19. Likevel vil vi invitere våre 
medlemmer til flere digitale foredrag i løpet av 2021. Det gir oss en unik mulighet til å inkludere 
alle NGF medlemmer i hele Norge. Vi oppfordrer derfor alle NGF medlemmer til å følge med på 
våre sosiale kanaler og delta på våre digitale møter. Det neste digitale foredraget vil avholdes i 
April. Mer informasjon kommer senere. 

Mvh
Maximilian Weber,
På vegne av NGF-Tromsø styret

Styret i Tromsø

T R O M S Ø

Leder: Maximillian Weber, ARCEx - UiT
Kasserer: Ole Jakob Heglund, 
Istjenesten - NMI
Styremedlem: Julian Jnaocha, ARCEx - UiT
Styremedlem: Per Inge Myhre, Norsk 
Polarinstitutt
Styremedlem: Stine Bjordal Olsen, 
ARCEx - UIT
Styremedlem: Vårin Trælvik Eilertsen, UiT

Tromsdalstinden (Foto: Maximilian Weber, 
2020)



23GEONYTT

Som de fleste, har det for NGF Trondheim også vært vanskelig å få gjennomført aktiviteter de 
siste året. Men det planlegges for at skal kunne gjennomføres en del i 2021

NGF i Trondheim fikk heldigvis til å lage en familievennlig geologisk rebus i Trondheim  
sentrum i forbindelse med Geologiens Dag 2020. Det var fem forskjellige poster basert på ulike 
geologiske tidsperioder. På posten for prekambrium fikk man oppleve magnetismen i en bun-
det jernformasjon. Jakt på kambro-silur fossiler og funn av ortocerasblekkspruter engasjerte 
både voksne og barn i post to, før vulkanisme i perm var tema i post tre. De lokale Kaledonske  
bergartene som vi ser i veggen på erkebispegården var tema for post fire. Etter siste istid var 
nesten hele Trondheim under vann, noe som ble tema i post fem. Interesserte foreldre og barn 
kom tilbake til start for å heve premien sin, og uttrykte samtidig glede og undring over alt man 
kan se i geologien.

Styret i Trondheim

T R O N D H E I M

Leder: Trond Svånå Harstad, NTNU
Kasserer: Thomas Lakeman, NGU 
Styremedlem: Hanne-Kristin Paulsen, NGU
Styremedlem: Tine Larsen Angvik
Studentrepresentant: Bertil Carlsen, NTNU

Foto: Thomas Lakeman
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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 proses-
ser. Også mer spesialiserte arbeider med et snevrere fokus tas inn i tidsskriftet, men de bør  
skrives i et språk slik at også ikke-spesialister har glede av innholdet. Tematiske utgivelser gis ut  
innimellom, og fagmiljøer oppfordres til å presentere sine resultater i NJG. 

NJG finansieres gjennom NGF og artikler publiseres i NJG uten omkostninger for forfatterne. 
Tilgjengeligheten av ferdige artikler skjer under paraplyen «Open access» og det er ingen avgifter 
for nedlasting. NGF mener at NJG er en viktig kanal for publisering av geologiske forsknings- 
resultater, fritt tilgjengelig for alle interesserte takket være støtten NGF mottar fra forskjellig 
hold, ikke minst fra medlemmenes kontingenter. 

Hvert nummer av nye Geonytt vill inneholde abstract fra artikler som blir publisert i NJG. 
Dermed vil medlemmene lett kunne holde seg orientert om siste nytt fra geoforskning i Norge. I 
dette nummeret starter vi med fire abstract fra NJG volume 100.

N O R W E G I A N  J O U R N A L  O F  G E O L O G Y

M A G N E T I C  M A P P I N G  O F 

F A U L T  Z O N E S  I N  T H E  L E K A 

O P H I O L I T E  C O M P L E X , 

N O R W A Y

The island of Leka and surrounding skerries expose a complete suite of ophiolitic rocks,  
which are heavily faulted. Large areas consist of ultramafic rocks, which are locally hydrated 
and form serpentinites. Faults are commonly fluid pathways and can be areas of increased  
serpentinization. Because magnetite is a common product of serpentinization such fault  
zones add to the local magnetic response of the rocks. Here, ground-magnetic data were used in  
combination with aeromagnetic data to develop models over the major faults across the  
island. A mapping workflow was developed which uses tilted slabs to represent different zones of  
magnetization. The magnetic properties of surface-rock samples provided the constraints 
for the magnetic modeling. Sensitivity tests on the model showed the detection of magnetic 
fault zones to be limited to depths shallower than one km. Magnetic modeling allowed for an  
estimation of the magnetization of several major faults. The  magnetic  zone  of  one  of  the  largest  
faults, which forms the boundary between gabbro and ultramafic rocks, had an enhanced magne-
tization over a width of approximately 200 m. The model is supported by both ground and aeromag-
netic data: the first helped in refining the magneti- zation distribution at shallower depth, the latter 
allowed for modeling of the deeper part of the fault, indicating the geometry of a listric fault. The  
total magnetizations of the modeled slabs are well above the background magnetization of the 
Leka Ophiolite Complex (LOC) determined by modeling and on magnetic property data on >500  
samples. This shift towards higher values indicates that serpentinization in some of the fault 
zones contributes significantly to the magnetic anomalies of the LOC.

Alexander C. Michels, Christine Fichler, 
Zeudia Pastore, Suzanne A. McEnroe

DOI: https://dx.doi.org/10.17850/njg100-1-1

L A T E  P A L A E O Z O I C 

F A U L T - C O N T R O L L E D  

H Y D R O T H E R M A L  C U – Z N 

M I N E R A L I S A T I O N  O N  

V A N N A  I S L A N D ,  W E S T 

T R O M S  B A S E M E N T  

C O M P L E X ,  N O R T H E R N 

N O R W A Y

Hanne-Kristin Paulsen, Steffen G. Bergh, Sabi-
na Strmic Palinkas

DOI: https://dx.doi.org/10.17850/njg100-1-2

The Vannareid–Burøysund fault is a major, brittle, normal fault in northern Norway, with 
cohesive fault rocks (cataclasites) that host Cu–Zn-bearing quartz-carbonate veins. The fault 
is exposed on the island of Vanna in the Neoarchaean to Palaeoproterozoic West Troms Base-
ment Complex, separating variably deformed tonalitic gneisses in the footwall from myloniti-
sed metasedimentary rocks and tonalites in the hanging wall. Radiometric dating (K–Ar illite) 
of normal fault movement along the Vannareid–Burøysund fault yielded a late Permian age, 
concurrent with incipient post-Caledonian continental rifting. The fault evolution and inter-
nal architecture of the Vannareid–Burøysund fault largely controlled the spatial distribution of 
mineralisation, and two main phases of the Cu–Zn mineralisation have been discerned. Early 
quartzsphalerite veins are deposited in the cataclastic fault core zone, where initial movement 
along the fault created a fluid conduit that allowed for fluid flow and sphalerite deposition. With 
subsequent movement and widening of the fault zone, a later and spatially more extensive ge-
neration of quartz-chalcopyrite veins were deposited in both the fault core and the damage zo-
nes. Fluid inclusion micro-thermometry revealed that the ore-forming fluids were highly saline 
aqueous solutions (20–37 wt.% NaCl + CaCl2) that carried base metals and sulphur. Further, the  
isotopic composition of hydrothermal carbonates indicates a magmatic source for the CO2. The  
structural data and obtained geochemical results indicate that the Cu–Zn mineralisation in 
the Vannareid–Burøysund fault was epigenetic and strongly controlled by extensional brittle  
faulting and cataclasis during early stages of post-Caledonian (Permian) continental rifting, thus 
providing a new model for exploration of post-Caledonian hydrothermal ore deposits in base-
ment rocks of northern Norway.
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Frænfjorden, a fjord on the west coast of Norway, has been studied to increase our  
knowledge of the environmental effects of submarine tailings placement (STP). Fine- 
grained tailings consisting primarily of calcite are disposed of by Omya Hustadmarmor. The 
dataset, including multibeam echosounder data, shallow seismic, video data, grab samples and  
sediment cores, demonstrates that tailings are primarily deposited in an up to 2 km-wide area 
with a tailings thickness of up to 20 m. Minor quantities of tailings are spread outside the STP 
by tidal currents. Sediment cores show the difference in colour, mineralogy and grain size  
between the natural sediments and the tailings. The tailings have a white/grey colour, are very fine  
grained, contain high amounts of calcite and have a lower water content than the natural  
sediments. A series of multibeam echosounder data from 2013 to 2017 show that deposition of 
tailings has triggered several small gravity flows and slides. The tailings within the STP have a 
low stability compared to the natural sediments outside the STP because of their fine grain size 
and higher sensitivity, high slope angles, high sediment accumulation rates preventing normal 
consolidation, and loading of tailings causing overpressure in the underlying sediments.

D I S T R I B U T I O N ,  

D E P O S I T I O N  A N D  I M P A C T 

O F  S U B M A R I N E  M I N E 

T A I L I N G S  D I S P O S A L  O N 

T H E  F J O R D  B O T T O M  I N 

F R Æ N F J O R D E N ,  W E S T E R N 

N O R W A Y

Nicole J. Baeten, Aivo Lepland, Reidulv Bøe, 
Arnstein Amundsen, Shyam Chand, Oddvar 
Longva

DOI: https://dx.doi.org/10.17850/njg100-1-3

L A T E  N E O P R O T E R O Z O I C 

B A S I N  E V O L U T I O N  O F  T H E 

M A G M A  R I C H  I A P E T U S 

M A R G I N  O F  B A L T I C A

Hans Jørgen KJøll

DOI: https://dx.doi.org/10.17850/njg100-1-6

The Särv and Seve nappe complexes (NC) in the central and northern Scandinavian  
Caledonides  locally display well-preserved, mafic dyke-intruded, sedimentary successions  
commonly interpreted to have been deposited in sag- to rift basins along the margin of the  
Iapetus Ocean. The sedimentary successions are generally interpreted to have been deposi-
ted prior to or during the Late Neoproterozoic opening of the Iapetus Ocean. They were later  
incorporated into the Scandinavian Caledonides during the Silurian-aged Scandian orogeny. 
Whereas the minimum depositional age is constrained by the dated mafic dyke swarm at c. 
596–608 Ma, a maximum depositional age for the sedimentary successions is poorly constrained. 
No fossils or diamictite units have hitherto been reported from the sedimentary successions fou-
nd in the Seve NC. This contribution presents new geological observations and geochronological 
data from allochthonous, dyke-intruded, rift-related basins. Key elements in the sedimentary 
succession, such as carbonates with meta-evaporitic domains, diamictite and stromatolites are 
described from the Särv and Seve NC. Evidence presented here suggests that the diamictite is 
of glaciogenic origin. It is cut by the dykes and is therefore older than 608 Ma and could be 
related to the Marinoan or Sturtian glaciations. The stromatolite resembles Eleonora laponica 
and is found below the diamictite. Two field areas have young detrital zircons of c. 700–750 Ma 
providing possible upper maximum depositional ages and thus bracket the deposition within 
a c. 100 M.yr. time interval between 700 and 608. This is corroborated by a Palaeoproterozoic  
orthogneiss with a 631 Ma Pb-loss event, possibly reflecting the development of a top-west,  
ductile extensional shear fabric and frictional co seismic deformation. This extensional event 
generated accommodation space at the surface and thus basin formation. Similarities be-
tween the separate basins, like the highly dyke-intruded nature, the similarities in contact and  
regional metamorphism as well as the detrital zircon age distributions, suggest that the basins 
are related.

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 Trond Slagstad, Ola Fredin, Belinda Flem og Espen 
Torgersen. De kan kontaktes på epost: editor_njg@ngu.no
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Våre bedriftsmedlemmer


