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A
NTROPOCEN - GEOLOGENS TIDSALDER.  

 

 
 
 

   Vulkanen Nyiragongo i Kongo våknet 22. mai i år, og  
sendte elver av lava ned mot milionbyen Goma. Den rakk å drepe 20 mennesker før 
beboerne fikk evakuert bebyggelsen langs fjellsiden. Dette var en påminnelse om at naturen 
ennå har en viss makt over oss jordboere. Men dette er unntak. For de fleste andre områder 
på jordkloden har mennesket makten. Mennesket har endret jordoverflaten mer enn plate- 
tektonikk og andre geologiske prosesserer klarer å endre i løpet av vår levetid. 
 
     Forskeren Paul Crutzen, som påviste problemet med ozonhull i atmosfæren, ga vår tid  
navnet antropocen. Det ble starten på en rekke nye observasjoner og kartlegging av globale  
miljøproblemer, som sur nedbør og global oppvarming. Problemene med sur nedbør og  
tiltagende ozonhull har vi lykkes å løse. Men fortsatt står vi overfor utfordringer som global opp-
varming, issmelting, havnivåstigning, fornybar energi, sult m.m. 

Her trengs det geologer, geologer i alle fagretninger. Det er geologi kunnskapene som har latt 
oss forstå jordens tilstand. Det er geologikunnskapene som kan sette oss i stand til å gjenopprette 
den ubalanse mennesket har skapt. 

Med geologikunnskaper kan vi redde menneskeliv, bl.a. ved varsling om klimaendringer og 
om klodens muskelbruk. Men vi trenger òg kunnskapsbærere - nye generasjoner geologer. Som 
geolog kan du bidra til en endring.  

Gjennom NGF, Geonytt og våre konferanser får du anledning til å delta i et bredt fag- 
miljø. Breddekunnskapene i geologi gir oss en helhetlig forståelse av våre kjære, vakre, sårbare  
klode. Det er samtidig en påminnelse at geologi er det viktigste og mest interessante fag man kan  
fordype seg i.

Geonytt 2021

Thorbjørn Kaland
Redaksjonsmedlem og  

Styremedlem i NGF

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.

“Den kule meteoritten” som er tegnet av 
Andreas Stenset Ørslin fra Hanstad skole i  
Elverum, tok 3. plassen i tegnekonkurransen i 
Geologiens Dag 2020.

Juryen falt for denne sjarmerende  
tegningen av en meteoritt.

Meteoritter er steiner fra verdensrommet, 
kjent som meteor som himmelfenomen. Over 
800 meteoritter er funnet på jorda, også i  
Norge. Meteorittsteiner inneholder mange 
forskjellige mineraler, også mange mineraler 
som ikke finnes på jorda. Meteoritter er viktig 
for å lære om og forstå verdensrommet. Når 
store meteorer treffer jorda danner de store 
krater, som Siljan-krateret i Sverige.

Juryen synes tegningen gjenspeiler  
entusiasme og glede over geologi. Ingen tvil 
om at tegneren synes stein er kult, og det er 
det jo!



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

geologiensdag.no

Foto: K
onstanze R

oob

GEOLOGIENS DAG20
21

 11. september arrangeres Geologiens Dag rundt i hele landet. 
(Noen arrangement finner også sted på andre datoer).

Har du lyst å bidra med formidling av geologikunnskap, så meld på et arrangement via 
geologiensdag.no, eller ta kontakt med jorunn.aune@geologi.no.

Et arrangement kan være en liten “stand” utenfor en nærbutikk, en geologiekskursjon, åpen dag 
ved museer eller ved bergindustriens anlegg. Dette er bare noen forslag, dere finner selv ut hvordan 

dere vil arrangere Geologiens Dag.

Alle arrangørene får tilsendt en gratis arrangørpakke, uansett størrelse på arrangementet.
Mer informasjon finner du på geologiensdag.no

Foto: A
nna Aune



På sykkeltur gjennom Røysjømarka, 
en fin analog til en horisontal brønn-

bane i et granitt-reservoar på  
Utsirahøyden i Nordsjøen.
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“En halvtimes kjøretur 
vestover fra Oslo ligger 
Røysjømarka, et omåde 
hvor granitt fra permtida 
dominerer berggrunnen.”

En halvtimes kjøretur vestover fra Oslo ligger Røysjømarka, et område hvor granitt fra  
permtida dominerer berggrunnen. NGU sitt bergrunnskart, tilgjengelig på nett, beskriver  
bergarten som ”kvarts-feltspatporfyr, aplittisk, finkornet eller tett”. Granitten er av typen monzo-
granitt, rik på kvarts og feltspat (felsisk). Bergarten er datert til å være ca 267 millioner år gammel  
(word, sen-perm ) av Sundvoll et al. (1990) og beskrevet til å være en plutonisk intrusjon. 
Bergarten ble dannet da magma, med opprinnelse i magmakammer på omlag 36 km dyp  
(Larsen et al., 2008), størknet i undergrunnen i siste halvdel av perm, og siden da har mye skjedd. 
Noen av geobegivenhetene kan studeres langs bomveien som starter ved parkeringsplassen 800 
meter opp Røysjøveien. Her møter vi geologene Erik Hammer (Lundin Energy Norway) og Lars  
Riber (Universitetet i Oslo), begge godt kjent med granitten i Røysjømarka, og de har rutinert 

Jon H. Pedersen
Tekst og foto

Erik Hammer og Lars Riber
Geologer.

Referanser
Larsen, B. T.; Olaussen, S.; Sundvoll, B. A. & 

Heeremans, M. (2008). The Permo-Carbonifer-
ous Oslo Rift through six stages and 65 million 

years. Episodes.  ISSN 0705-3797.  31(1), s 52- 
58.

Sundvoll, B., Neumann, E.-R., Larsen, B. T. and 
Tuen, E. (1990). Age relations among Oslo Rift 

magmatic rocks: implications for tectonic and 
magmatic modelling. Tectonophysics, 178, s 

67-97.

Kart over Røysjømarka og noen av 
lokalitetene man kan studere langs 
Røysjøveien. Kartgrunnlag: Google 
Maps, 2021. 

Strekningen er på ca. 3 km, som er 
sammenlignbart med Rolvsnes horison-
talbrønn på Utsirahøyden.

S
må turer kan gi store geo-gleder. Bli med på ekskursjonen til Røysjømarka 
sør for Drammen, hvor granitt fra permtida er eksponert i gode blotninger. 

Her kan søndagsturen kombineres med et knippe lokaliteter som  
viser eksempler på geo-prosesser som strekker seg i tid fra perm,  
jura-kritt, de siste istidene og fram til nåtida. Profilet kan sammen- 
lignes med horisontal letebrønn boret på Utsirahøyden på Nordsjøen. 
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Bomveien følger et lineament i fjellet, og et naturlig diskusjonstema er 
alderen på lineamentet. Legg merke til de oppsprukne bergartene langs 
veiskjæringa. Sprekkene er trolig assosiert med det større, terrengdannende 
lineamentet, samt oppsprekking av granitten som følge av heving og erosjon.

Glade geologer på sykkel. Lars Riber (tv.) fra Universitetet i Oslo og 
Erik Hammer, ansatt i Lundin Energy Norway, er klare for granitt- 
ekskursjon i nærheten av Drammen. Det er gode blotninger langs 
en ca. 3 km lang bomvei fram til Røysjø, og enkel adkomst og  
parkering for bil ved bommen.

tatt med sykler for rask og effektiv transport mellom lokalitetene. Litt snø ligger igjen i vei- 
kanten denne aprildagen, men veien er bar og formiddagssola varmer godt. Første stopp er et  
veistrekk med sterkt oppsprukket granitt 1500 m fra bommen. Veien følger her en  
forkastningssone i terrenget, og diskusjonen går om sprekkene vi ser er assosiert med  
forkastningssonen, eller har annen opprinnelse. Trolig har såkalt eksfoliasjon, en opp- 
sprekkingsprosess knyttet til bergarter dannet på store dyp (høyt trykk) som blir brakt til over-
flaten, spilt en rolle. Enkelte steder pipler vann ut av sprekkene, et tegn på at bergarten stedvis 
har god permeabilitet.

  

Noen hundre meter videre finner Erik Hammer fram geologhammeren og prøveposer. 
En sone i fjellet med råtten, forvitret granitt virker lovende. Geolog Hammer fyller posen 
med forvitringsprodukter som skal sendes til analyser. Når granitten utsettes for fysisk og 
kjemisk forvitring dannes leirmineraler. Enkelte leirmineraler kan dateres, og dermed gi 
svar på når sprekkesystemene var eksponert for kraftig, kjemisk forvitring. Hvis fossiler av 
pollen, sporer eller mikroorganismer er bevart i leira kan disse også gi informasjon om når 
leira ble dannet. Videre kan mineralenes sammensetning gi ytterligere informasjon om hva 
som har skjedd, for eksempel kan leirmineralet kaolinitt indikere forvitring i et varmt og 
fuktig klima, ganske ulikt dagens klima i Røysjømarka. Trolig må vi tilbake 150 millioner år 
for å finne slike omstendigheter i Norge. Kanskje vil Eriks prøver bekrefte denne hypotesen? 

Tilsvarende studier er gjort på granitter påtruffet i letebrønner i undergrunnen i Nordsjøen, 
hvor disse bergartene i oppsprukket og forvitret (porøs) utgave fungerer som oljereservoarer. 
Faktisk er turen langs Røysjøveien til forveksling lik en horisontal brønnbane boret av Lundin 
Energy Norway på oljefunnet Rolvsnes på Utsirahøyden. Når vi sykler langs Røysjøveien kan vi 
gjerne tenke oss at vi er borekronen under boring på Rolvsnes. Vi sykler rett og slett gjennom 
Rolvsnes-reservoaret. Og vi ser hvor raskt geologien endrer seg i tilsynelatende lik berggrunn, 
fra fersk granitt til fullstendig forvitrede soner med grus og sprekker fulle av leire, alt over bare 

“Veien følger her en 
forkastningssone 
i terrenget, og 
diskusjonen går om 
sprekkene vi ser 
er assosiert med 
forkastningssonen, 
eller har en annen 
opprinnelse”
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noen få meter. Ikke rart oljegeologene stadig hopper av sykkelen og snakker om forvitrings- 
soner og sprekkesystemer som ligner ting de har sett i kjerneboringer fra Nordsjøen: granitten 
i Røysjømarka gir oss mye kunnskap om granittens potensiale som reservoarbergart. Også de 
som står for boringen av letebrønner på Utsirahøyden kan lære mye om hvordan egenskapene 
til granittene raskt kan endre seg. For sikker og kostnadseffektiv boring er det viktig å være best 
mulig forberedt til å håndtere utfordringene raskt varierende litologi kan utgjøre.  

Ved sørenden av Langevann kan man beundre et fenomen i granitten kalt corestone. Runde 
former på overflaten av bergveggen er dannet ved kjemisk forvitring langs sprekkene. Lars Riber 
har studert fenomenet flere steder i verden, og forklarer at flere meter med overliggende bergart 

Geolog Erik Hammer viser frem en sone med forvitret granitt. Slike 
porøse soner kan fungere som reservoar for olje, men kan også 
utgjøre en utfordring ved brønnboring. Derfor er slike analoger på 
land av stor interesse for oljegeologene. Innsamling av prøvemate-
riale kan gi oss bedre viten om mineralogi, egenskaper og alder på 
forvitringsproduktene.

 Erik Hammer (tv.) og Lars Riber undersøker en forvitringssone i en 
ellers lite oppsprukket granitt. Legg merke til den lysere fargen i den 
forvitrede sonen, og hvordan biter av granitten ser ut til å «flake av», 
et fenomen kalt eksfoliasjon. 

Langs veien til Røysjø kan man se såkalte corestones, en effekt av 
dypforvitring også observert i granitter på Utsirahøyden i Nord-
sjøen. Legg merke til sprekkene og de avrundede formene på over-
flaten. Flere meter med overliggende granitt er fjernet i forvitrings-
prosessen, som muligens var mest aktiv i periodene jura og kritt.
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sannsynligvis er erodert bort på denne lokaliteten. Utfallet av disse prosessene kan observeres i 
dag og forteller en geologisk historie for dem som har evnen til å lese bergartene. Resultatet av 
yngre prosesser er også å se på overflaten av granitten: Skuringsstriper fra den gang isen lå tjukk 
over Røysjømarka for 10-20000 år siden. Her bryter diskusjonen igjen ut: Hvordan kan vi i dag 
se antatt 150 millioner år gamle corestones bevart i et område hvor isen må ha erodert kraftig 
i landskapet gjentatte ganger? Kanskje er corestones i Røysjømarka mye yngre enn dem vi ser 
på Utsirahøyden? Eller er kanskje isens effekt betydelig overdrevet? Svaret kan ligge i Eriks pose 
med leire!

Skisse som viser dypforvitring lik den som vi ser spor av ved Langevann. I dag er kun de nederste delene bevart (saprock eller corestone). 
Det overliggende jordsmonnet er fjernet av erosjon. Vi kjenner til lignende forvitringsprofiler på Utsirahøyden i Nordsjøen, hvor datering 
antyder kraftig forvitring i et tropisk klima for om lag 150 millioner år siden. Det er ikke usannsynlig at corestone i Røysjømarka ble dannet 
på samme tid. Legg merke til skjematisk fremstilling av brønnbanen til Rolvnes-prospektet (rød strek fra boreplattformen). Turen langs 
Røysjøveien er en fin analog til den horisontale delen av brønnen. Figur av Lars Riber og Erik Hammer.

Når skjedde forvitringen? Radiometrisk datering av leirmineraler 
dannet ved kjemisk forvitring av granitten kan gi svaret oss svaret. 
Er vi riktig heldige kan vi også finne små fossiler av dyr og planter 
bevart i leira. Fossilene kan brukes til å estimere tidspunktet for 
eksponering og forvitring av granitten, vha. såkalt biostratigrafi. 

En flott veiskjæring gjennom Røy- 
sjøgranitten, hvor vi kan studere 
varierende grad av oppsprekking og 
forvitring, samt en yngre vulkansk 
gangbergart som kutter gjennom 
den eldre granitten (267 millioner 
år). Gangbergarten er den mørkere 
bergarten rett til venstre for geolo-
gen til høyre i bildet.



Under hvite seil 
En geologisk reise med 
vinden som drivkraft
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“I finskåret naturstein 
ble klosteret reist på 
helgenøyen.”

Thorbjørn Kaland 
Høgskulen på Vestlandet 

Styremedlem NGF og
redaksjonsmedlem Geonytt

Alle bilder er tatt av 
Thorbjørn Kaland5

-6 m høye bølger velter inn mot den bratte fjellveggen fra nordøst. Når de ruller over 
grunnene bryter de, så skumtopper blåser inn med vinden. Den høyreiste fjell- 
veggen som tar imot bølgene, er et stort kunstverk med slangende foldinger i hvitt, 
beige og rosa. Sjøfarende har rundet dette ugjestmilde Stadlandet i tusener år, med 
frykt i sinnet, og en lengsel etter å finne ly bak de fjellreiste øyene i horistonten. 
 

 En båt kastes opp og ned i bølgene. Den veltes inn mot land. Men roret skjærer bestemt kursen 
tilbake mot sør, mens seilene igjen strammes opp og gir båten et byks fremover. Jeg sitter på 
dekk med kameraet og prøver å fange geologiens vakre skulpturer, de korte sekunder mellom 
bølgekastene.

Det er ikke bare sjø og havstormene som har meislet ut Stadlandet. En gang ble den knadd 
som deig og tygget som mørt kjøtt av jordskorpens gapende kjever, den gang da kontinentene 
kolliderte.

En seiltur langs Vestlandskysten er i sannhet en eksotisk geologiekskursjon. I lykkelig fravær 
av veier, biler og fossiler kan man virkelig fortape seg i geologiens mange fenomener. 

Etter å ha gjenvunnet balansen i kropp og kjøl legger vi til ved  
Klosterøyen Selja. Her kan vi klyve opp i grotten som havet vasket ut i en  
bergsprekk. Her i grotten oppholdt Sunniva seg etter flukten fra Irland, 
ifølge sagnet som gjorde henne til helgen. I finskåret naturstein ble  
klosteret reist på helgenøyen.

St Sunnivas klosterbygg på Selja 
med Stad i bakgrunnen.

Værbitte foldinger rundt Stadt
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Steinkorset på 
Svanøy hovedgård

Kantete devonkonglomerater på Hornelen. Måløy i bakgrunnen

“En seiltur langs Vestlandskysten 
er i sannhet en eksotisk 
geologiekskursjon. I lykkelig fravær 
av veier, biler og fossiler kan man 
virkelig fortape seg i geologiens 
mange fenomener.”
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fjord til Solund i Sogn kan fortelle oss om fjellrekken som kollapset, og  
Devonbassengene som fyltes opp. Nå er det ikke bare geologer som 
lar seg fascinere av dette avsides landet. På Værlandet drives stein- 
brudd i de fargerike devonkonglomeratene. Kjøkkenbenker og steinbord 
over det ganske land kan dermed fortelle devontidens historie. Her i  
Solundbassenget er kornene rundere og mer langtransportert enn oppe i Hornelenbassen-
get. Mangfoldet av mineraler viser et vidt tilfang av bergarter som valgte å legge seg til hvile 

Nordvestvinden tar oss med neste dag gjennom Måløy og ned til foten av landets mektigste 
heksefjell. Vi kjenner heksenes hvesing i fallvindene som stuper ned fra Hornelen.

Vi legger til ved en brygge og spenner på oss støvlene. Skjerpaene som har bygget stein- 
trapper fra Nepal til Nordfjord, har signert oppgangen med sine monumentale steintrapper. 
Den bratte stien begynner i prekambrium og ender i devon. Belønningen for å klyve 500 høy-
demetre til værs er de nydeligste konglomerater, og den mektige utsikten ut over Bremanger-
landet, opp mot Stad og mot Nordsjøens blå horisont.

Til venstre:  
Kannesteinen  
ved Måløy.

Til høyre:  
Heksefjellet fra  

devon - Hornelen  
(860 m rett til vers)

Fra toppen av Hornelen, 860 m over fjorden, ser vi ned på Vingen. 
Den plassen kan bare nås med båt. De så ingen grunn til å lage vei, 
steinalderfolket som dyrket sin kult nede i Vingen, mens de skuet opp 
på det mektige heksefjellet og hugget sine historier om jakt og myter 
inn i svaberget.

Nok en vegg av mektige tinder tilhørende Håsteinsbassenget  
studeres under de hvite seilene, mens vi lenser ned til Florø. Sørøst for  
kystbyen finner vi nok en boplass, Ausevika, der steinalderfolket  
hugget sin historie i berget, mens de skuet opp mot det mektige devon-
fjellet Kvamshesten.

De nær 10.000 meter høye fjellene som reiste seg under den  
kaledonske platekollisjonen har hatt floder som ville gjort Glomma 
til en småbekk til sammenlikning. Avsetninger fra Hornelen i Nord- 

Helleristninger ved Ausevika 
under Kvamshesten

Alden - den norske hesten. Her sett fra 
Høgkletten på Værlandet.

i dette arkipelet ute mot havet. Innenfor Værlandet og Bulandet 
reiser den Norske Hest seg opp fra Sunnfjordbassenget. Den 
veiløse øyen Alden har en lun havn i sør der vi kan legge til for å 
studere foldete gneiser og topografi 480 meter over fjordspeilet. 
Vi skuer rett nord mot Kinnaklova, som de mektige breelvene 
skar i to. I øst ser vi inn på Atløy der jordskorpens gapende kje-
ver har tygget granitten og snudd den rundt i kjeften, så kvarts- 
gangen dreies helt rundt i den monumentale Brurastakken.
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Brurastakken på vestsiden av Atløyna består 
av mørke sedimentære bergarter i veksling 
med lyse kvartsitter.

Kinneklova ble kløyvet 
med øks

Sverd i Stein. Kvernsteinen stammer fra de 
velkjente bruddene i Hyllestad.  

Foto Øystein Nordgulen

Granittisk gneis med tynne amfibolittlag ved Gulatingstaden.

“Det er ikke vanskelig 
å forstå hvorfor de 
første nordmenn 
forelsket seg i dette 
fjellmektige øyriket.” Lenger sør i fylket ligger tingstaden Eivinvik i Gulen. Her ble Gulatingslovene ned- 

tegnet. Landets første lovskrivere hadde god smak for geologiens kunstverk. Selektiv  
forvitring i sammenknadde granitter smykker den historiske tingstaden.

En seiltur gjennom fjordfylket avdekker et prekambrisk og paleozoisk landskap som 
kvartærtidens breer har modellert, dels med kvasse kniver, dels med ømme stryk over  
bølgende svaberg. Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor de første nordmenn forelsket 
seg i dette fjellmektige øyriket, slo seg ned i lune viker, jaktet reinsdyr i fjellene, sanket 
havets frukter, og supplerte fjellenes historier med sine signaturer på svaberget.    



En bortgjemt skattkiste på  
Norsk Bergverksmuseum
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“Etterhvert som prøvene 
undersøkes blir det 
klart at de ble samlet 
inn i området mellom 
Ringsaker og Brøttum.”

Kåre Kullerud
Konservator i geologi 

Norsk Bergverksmuseum.I 
en krok i et lagerbygg på Bergverksmuseets anlegg i Saggrenda har det 
i mange år stått noen trekasser med ukjent innhold. Typisk for mange  
museer er at man gjennom årenes løp har tatt i mot alt man har blitt tilbudt, for  
deretter å sette det bort i en krok hvor det siden har støvet ned. Etter hvert som  
magasiner og lagerplasser har blitt fylt opp, har det meldt seg et behov for å rydde 
opp i alt som har blitt lagret i kriker og kroker. Er alt som har blitt tatt vare på virkelig  

bevaringsverdige naturhistoriske eller kulturhistoriske gjenstander, eller finnes det noe man 
med fordel kan kvitte seg med? Med dette i bakhodet ble kassen med prøvene som er omtalt her 
åpnet. 

Førsteinntrykket da trekassen ble åpnet var at dette var kjedelige greier. Kassen inneholdt 
prøver av leirskifer, sandstein og andre sedimentære bergarter. De enkelte prøvene var pakket 
inn i krøllete konvolutter i C6-størrelse, med noen notater her og der. Første tanke var at dette 
kan vi kvitte oss med. Men først måtte alt i kassen sjekkes.

På konvolutten som var pakket rundt den første prøven vi tok opp sto det skrevet med en 
litt slurvete, gutteaktig håndskrift «№ 11 Opsprukken knolle fundet løst ved Storvelta, vest for 
Næren». Teksten «Se pag 22 nederst» viser antagelig til notater i en feltdagbok. Vi måtte lete litt 
på norgeskartet før vi fant en sjø i Ringsaker kommune som heter Næra. På vestsiden av Næra  
ligger det en gård som heter Storvelta. På lappen pakket rundt en annen prøve står det  
«Bergarter fra 802 m nord for Moelven paa landeveien. Rød og grøn skifer tildels med kvarts- 
stykker samt en kvartsitlignende bergart lige nedenfor». Etter hvert som prøvene undersøkes 
blir det klart at de ble samlet inn i området mellom Ringsaker og Brøttum. På en gulnet og 
flekkete konvolutt står det «№ 45 Sparagmit Ø for Hauger. Til 6.7.07». Vi går ut fra at prøven ble 
samlet inn den 6. juli 07 – det er kanskje rimelig å anta at det dreier seg om 1907?

 
Litt lenger ned i trekassen lå det noen etiketter med trykt tekst «Indsamlet for den geol.  

unders. af Th. Kj». Personen som initialiserte navnet sitt med Th. Kj. og samtidig hadde til- 
knytning til den geologiske undersøkelsen må være Theodor Kjerulf (1825-1888). Theodor Kjerulf 
var den første direktøren ved Norges geologiske undersøkelse, en jobb han hadde fra 1858 fram 
til sin død i 1888. Samtidig var han ansatt ved Det Kongelige Frederiks Universitet (som i 1939 
fikk navnet Universitetet i Oslo).

Videre kan vi lese på etiketten: «Rød kvartsit. S. for Bysæter». Og igjen finner vi datoen 6.7.07. 
Kjerulf levde verken i 1807 eller 1907, så det var nok ikke han som fant prøven som hører sam-
men med etiketten. Heldigvis har den ærlige finner lagt igjen et spor – Th. Kj. er strøket over, 
mens initialene V.M.G. er ført opp under. Denne signaturen kjente vi igjen fra andre steder og 
kunne konkludere med at prøvene i trekassen var samlet inn i 1907 av en 19 år gammel ung 
mann - Victor Moritz Goldschmidt. Goldschmidt hadde tydeligvis fått tilgang til restlageret av 
Kjerulfs etiketter og funnet det praktisk å bruke noen av dem selv.

Andre lapper og etiketter i trekassen fortalte om «Phyllograptusskifer», «Gul sparagmit og 
kvarts», «Skifer 1bβ», «Olenellusskifer», «Biri-kalk», m.m. Dette høres mer ut som prøver samlet 
inn av en paleontolog eller sedimentolog, og ikke av den verdenskjente geokjemikeren/mine-
ralogen/petrologen som Goldschmidt skulle bli. Men Goldschmidt nøyde seg ikke bare med å 
samle inn prøver i området. I 1908 ble resultatene basert på feltarbeidet i Ringsaker publisert 

“Denne signaturen 
kjente vi igjen fra 
andre steder og kunne 
konkludere med at 
prøvene i trekassen 
var samlet inn i 1907 av 
en 19 år gammel ung 
mann - Victor Moritz 
Goldschmidt.”
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“Vi får si oss glade 
for at vi tok oss tid til 
å sjekke innholdet 
i trekassen, som 
skulle vise seg å være 
en skattekiste som 
inneholdt omtrent 
50 prøver som 
Goldschmidt samlet 
inn i Ringsaker.”

i artikkelen «Profilet Ringsaker-Brøttum ved Mjøsen» i årboken til NGU. Publikasjonslisten 
til Goldschmidt vitner om faglig bredde og høy produktivitet helt fra starten. Som attenåring 
publiserte han i 1906 artikkelen «Die Pyrolumineszenz des Quarzes» og i 1907 forfattet han 
artikkelen «Über Albit von Grönland» sammen med C. Dreyer. To andre artikler som ble pub-
lisert i 1908 er «Radioactivität als Hilfsmittel bei mineralogischen Untersuchungen» og «Über 
Argyrodit aus Bolivia». I sin minnetale om Goldschmidt sier Ivar Oftedal (NGT 27, 143-163): 
«Allerede disse små første arbeidene var mønstergyldige i sin omhyggelige utførelse og ga 
resultater av varig verdi». Vi kan regne med at Brøgger og andre etablerte geologer la merke til 
den unge talentfulle studenten.

Vi får si oss glade for at vi tok oss tid til å sjekke innholdet i trekassen, som skulle vise seg 
å være en skattekiste som inneholdt omtrent 50 prøver som Goldschmidt samlet inn i Ring-
saker. 

Han var født i Zürich i 1988, familien flyttet til Kristiania i 1901. Startet studier på Universitetet i  
Kristiania i 1906. Oppnådde doktorgrad i 1911 med avhandlingen Die Kontaktmetamorphose 
im Kristianiagebiet. 

Ble professor i mineralogi og petrologi ved Universitetet i Kristiania da han var 26 år gam-
mel. Goldschmidt regnes som den moderne geokjemiens grunnlegger. 

Den årlige Goldschmidt-konferansen, som er den viktigste konferansen i verden innen  
geokjemi, har tatt navnet til ære for Goldschmidt. Det er vel ikke mange som protesterer mot  
påstanden om at Goldschmidt er den mest anerkjente norske geologen gjennom tidene. Les 
mer om Goldschmidt på https://nbl.snl.no/Victor_Moritz_Goldschmidt

Et lite utvalg av prøver fra Goldschmidts samling fra Ringsaker. 

Victor Moritz 
Goldschmidt (1888-
1947)

Tekst på konvolutt:
№ 11 
Opsprukken knolle fundet løst ved Storvelta,  
vest  for Næren.
Se pag 22 nederst

Tekst på konvolutt:
Bergarter fra 802 m nord for Moelven paa landeveien. 
Rød og grøn skifer tildels med kvartsstykker samt en  
kvartsitlignende bergart lige nedenfor
№ 7 pag 19

https://nbl.snl.no/Victor_Moritz_Goldschmidt
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Kartet som ble publisert i artikkelen V.M Goldschmidt (1908) Profilet Ringsaker-Brøttum ved Mjøsen. Norges geol. Unders. Aarb. 1908 2, 1-40.

Tekst på etikett:
Rød kvartsit
S. for Bysæter
№ 43        6.7.07
Indsamlet for den geol. unders. af Th. Kj.
                                                        VMG

Tekst på konvolutt:
№ 45. 
Sparagmit Ø for Hauger. 
Til 6.7.07



Sølv fra Kristiansand

17GEONYTT

Tor Sigvald Johansen
Konservator i geologi ved 

Naturmuseum og Botanisk Hage, 
Universitetet i Agder

Kilder:
Bugge, C. (1920): Sølvforekomsten Hagen. NGU 

Bergarkivet Rapport nr. 106.

Puntervold, G. (1922): Beretningen om berg-
verksdriften i Vestlandske bergdistrikt 1920 i 
Beretninger om bergverksdriften i året 1920, 

Norges Offisielle Statistikk VII. 48. Norges 
Bergverksdrift 1919 og 1920, s. 20 og 21.

Rosenlund, A.L. (1922): Nytt sølvfund paa 
Sørlandet, Tidsskrift for Kemi og Bergvæsen 

for 1922.

S
ØLVET KOMMER HJEM. 
Ved påsketider 2018 kontaktet Thor Sørlie, formann i geologiforeningen i Øst-
fold, Naturmuseet i Kristiansand angående en sølvprøve som en privatperson 
på Kråkerøy ved Fredrikstad var i besittelse av. Foranledningen var at Sørlie og 
denne personen, en eldre mann og erfaren steinsamler, møttes på steinmessa i 
Moss i spetember 2017, hvor mannen viste Sørlie sølvet som han hadde fått fra 

statsgeolog Jens Hysingjords dødsbo.

 Sørlie viste prøven til mineralsamler og fotograf Øivind Thoresen som kunne bekrefte 
prøvens store verdi. Et par uker før han kontaktet oss var Sørlie hjemme hos Kråkerøy-man-
nen og så på samlingen hans. Da uttrykte mannen et ønske om at sølvprøven hans skulle 
komme offentligheten til gode. Sørlie kontaktet Thoresen, som tidligere hadde holdt fore-
drag på Agder Naturmuseum (som vi het den gang). Thoresen nevnte forbindelsen til Natur- 
museet i Kristiansand, og han foreslo oss som mulige kjøpere av sølvprøven. Dette var eieren av  
prøven begeistret for. Hva var bedre enn at prøven «kom hjem»? Undertegnede fikk klarsignal 
fra direktør Raúl Ramírez til å kjøpe sølvprøven. Harald Breivik, formann i Sørlandets Geologi- 
forening, traff Thor Sørlie på landsmøtet i NAGS i Fredrikstad 21. april, fikk overbrakt  
prøven og fraktet den til Kristiansand. Onsdag 25. april ankom prøven Naturmuseet og NRK  
Sørlandet var til stede. Det ble et innslag i Sørlandssendinga samme kvelden.

Sølv i kalkspat fra Hagen, 
Kristiansand. 10x7x4 cm. Vekt 
315 gram. Prøven er utstilt i 
Naturmuseets lokaler på Gimle, 
Kristiansand, og har katalog- 
nummeret E101. 
Foto: Harald Breivik.

Til venstre: 
Konservator Tor Sigvald 
Johansen mottar sølvprø-
ven av kurer Harald Breivik 
(t.h.). Direktør Raúl Ramírez 
(t.v.) virker fornøyd med 
anskaffelsen. Foto: Asbjørn 
Lie, NBH-UiA.

Til høyre:
Sigtor Kjetså (t.v.) var NRKs 
utsendte. Foto: Asbjørn Lie, 

NBH-UiA.



18GEONYTT

Det som gjør at denne prøven er særlig verdifull for Naturmuseet (langt utover penge- 
verdien) er at den er lokal, og stammer fra en forekomst som ikke lenger eksisterer, i hvert 
fall i dagen. Hagen skjerp lå på et lite skjær i elven Otra, ikke større enn 2 x 2 m stort.  
Familien til grunneieren Ole Grindland hadde nok i lengre tid visst om forekomsten, men 
først 30. mars 1920 fikk han skjerperetten til forekomsten gjennom å melde funnet til lens- 
mannen i daværende Oddernes kommune. Kristiansand nikkelraffineringsverk kjøpte  
rettighetene sommeren 1920. To mann arbeidet på skjerpet halvannen måned oktober og  
november 1920, og det ble tatt ut ca. 13 kg sølv fra en total masse på nesten fire tonn. Mye 
av skjæret ble etter hvert sprengt vekk og senere har en ved veibygging laget en skjæring i 
fjellet innenfor forekomsten og fylt steinmasse ut i Otra helt til skjæret. I dag ligger det gamle  
skjerpet som et nes ut i Otra, kun synlig ved lav vannføring, men det er ikke mer sølv å hente der.  
Prøvens etikett oppgir «Kvernvolden Station» som funnsted. Dette var den nærmeste jernbane- 
stasjonen, som i 1921 skiftet navn til Strai. Stasjonen lå ca. 1 km sør for skjerpet og på den 
andre siden av elven. Holdeplassen ble etter hvert flyttet for så å bli nedlagt i 1967. 

Sølvets opptreden
Bergmester Gottfred Puntervold beskrev forekomsten detaljert i sin årsrapport for 1920. 

Forekomsten ligger på en utstikkende pynt i den søndre delen av innmarken til Hagen gård 
som jevnlig kommer under vann når elven stiger. På pynten opptrer et sett slepper med rundt 
en meters mellomrom med nordøstlig strøk og ca. 45° nordvestlig fall. På pynten som stikker 
ut i elven er det også et rustfarget fahlbånd på et par meters bredde som er sterkt impregnert 
av magnetkis og svovelkis. Den sydligste av sleppene er 4-10 cm bred og kan følges rundt 5 
m i dagen, og den fører kalkspat som er fullt av sølvblad. Noen sølvtråder ble observert, men 
hovedsakelig opptrådte sølvet i tynne blader. Litt sølvglans ble også observert, i tillegg til sink-
blende, kobberkis og svovelkis.

Rosenlund skrev i sin artikkel at kalkspatgangen hadde en øst-vest-retning, men var buet 
og med et fall på 58° mot nord. De to sydligste kalkspatgangene var fra 3 og opptil 6-7 cm  
mektige og hadde en innbyrdes avstand på rundt 10 cm. I en lengde på 20-30 cm var de tett 
besatt med sølv, men så opphørte plutselig sølvføringen. Kalkspatgangene kunne ikke gjen-
finnes inne på land. Man grov to store grøfter på tvers av hverandre helt ned til bart fjell inne 
på land, og spylte de rene, uten resultat. Man kunne se at gangene fortsatte nedover langs  
skjæret på utsiden, men det var umulig å slå fast noe, da elven var 8 m dyp like utenfor  
skjæret. Rosenlund skriver at den sølvførende gangen var ca. 2,5 m lang, noe som omtrent 
representerer lengden tvers over skjæret slik det var høsten 1920.

Carl Bugge trakk i sin rapport paralleller til sølvforekomstene i Kongsberg. Han var sikker 
på at gangen ikke opptrådte isolert, men som en utløper fra en annen og større gang som kan 
ha vært tilførselsgang for de sølvholdige løsningene. Han trodde det var muligheter for å finne 
nærliggende ganger av samme type, og at man kunne få en lønnsom drift. Denne optimismen 
ble ikke oppfylt.

“Det som gjør at denne 
prøven er særlig verdifull 
for naturmuseet er at den 
er lokal, og stammer fra 
en forekomst som ikke 
lenger eksisterer.”

 
Forekomsten var på høyre side av det lyse 
partiet lengst ut i elva. Foto: Harald Breivik



Ny giv for geologisk mangfold
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Tom Heldal
Terje Solbakk

Norges geologiske undersøkelse

 

 
     Vi har alle gjort oppdagelser i vårt arbeid som geologer. Det kan være slike store og bane- 
brytende oppdagelser som har gitt publikasjoner og nye modeller. Eller det kan være de små, 
geologiske perlene der et fenomen eller en prosess kommer ekstra godt til syne. Det finnes  
tusenvis av slike steder i Norge. Akkurat som at det finnes tusenvis av kulturminnesteder som 
arkeologer har lett frem. Men, det er bare det at mens kulturminnene registreres av et system 
som beskyttes av lovverk, har kunnskapen om de geologiske jordbærstedene en tendens til å 
fragmenteres, glemmes, ende opp i en intern og upublisert ekskursjonsguide, eller som et punkt 
på et svært grovkalibret kart i en publikasjon. 

Professor Hans Arne Nakrems opplevelser da han oppdaget at en viktig undervisnings- 
lokalitet ved Akershus festning i Oslo var delvis dekket av sprøytebetong er neppe unik. Vi  
forstår frustrasjonen hans. I en tid med raskere utbygging og mer press på arealer må vi  
dessverre erkjenne at vi trolig ikke kan forutsette at geologiske lokaliteter forblir uforstyrret år 
etter år. 

De siste årene har vi sett en økende erkjennelse av at både klimaforskning og naturman-
gfold krever bredspektret faglig utveksling. Naturen følger ikke fag- og instituttgrenser. Vi 
kan ikke løse store utfordringer med smalsporet sektortenkning, vi må tvert imot dyrke frem  
helhetlige modeller og perspektiver. Økosystemtjenester bør for eksempel ikke studeres frakoblet  
geosystemtjenestene. For hvordan henger ting sammen, og hvor ligger sårbarheten i  
systemer? Vi kjenner til begreper som Jordsystemet (Earth system) som søker å fange opp de  
helhetlige perspektivene. Begrepet betyr vi ser på naturmangfold som komplekse systemer der geo- 
vitenskap har en viktig rolle. 

Så hvorfor kan vi ikke ha et bedre system for å fange opp geologiens viktige rolle i natur- 
mangfold og økosystemtjenester? Svaret på det spørsmålet er at det har vi, fra og med 2020! 
Sammen med andre aktører har NGU vært med på å innføre et forvaltningssystem for geologisk 
mangfold. Her følger litt av bakgrunnen for dette forvaltningssystemet.

Ett ord i en lov
I 2009 kom Naturmangfoldsloven. I dens formål står det:
«Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold 

og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern»
Ordet «Geologiske» var nytt i forhold til tidligere lovverk. Men hva betyr egentlig ett ord i en 

omfangsrik lov? For det første gir ordet «Geologiske» opphav til forpliktelser; Miljødirektoratet 
fikk nå en forpliktelse til å fylle «geologisk mangfold» med innhold som kan omsettes i systemer 
til å oppfylle lovens intensjon – «tas vare på ved bærekraftig bruk og vern». Etter at loven kom 
har det vært kjørt flere prosesser som samlet sett har resultert i et bedre forvaltningssystem for 

“De siste årene har vi sett 
en økende erkjennelse av 
at både klimaforskning 
og naturmangfold krever 
bredspektret faglig 
utveksling.”

D
e geologiske prosessene som skapte Norge har etterlatt spor. Det er 
slike spor vi geologer leter etter når vi skal finne ut hvordan landet vårt 
ble til. Nå skal vi også bli flinkere til å ta vare på de viktigste sporene. 
Det vil vi gjerne ha med deg på.

https://geo365.no/ingeniorgeologi/av-hensyn-til-publikum/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100
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geologisk mangfold. I 2015 kom «Natur for livet — Norsk handlingsplan for naturmangfold». I 
kjølvannet av denne handlingsplanen ble det opprettet et konsept kalt Økologisk Grunnkart, 
der en ny portal ble lansert av Artsdatabanken i 2020. Geovitenskapelige kartlag er en viktig del 
av denne portalen, inkludert kartlag med avledete tema som kalkinnhold i berggrunn og ultra-
mafiske bergarter. Flere andre tema er under utvikling.

Artsdatabanken har også vært involvert i andre utviklingsprosjekt med geologisk mangfold 
som tema. For eksempel ble det i 2018 utarbeidet en rødlisting av geologiske landformer, et  
arbeid som NINA og NGU utførte. Leirraviner og grotter er eksempler på landformer på rødlista.

Rosinen i pølsa er imidlertid en ny veileder fra Miljødirektoratet: M-1941 Konsekvens- 
utredninger for klima og miljø som kom i desember 2020, og som er supplert med mer detaljert 
informasjon på NGUs websider. Den inkluderer kriterier for verdisetting, utarbeidet av NGU og 
NINA. 

Veilederen er viktig: den betyr for eksempel at alle konsulenter som utfører konsekvens- 
utredning MÅ inkludere geologisk mangfold. Det er selvsagt positivt for geovitenskap rent  
generelt, men det kan også gjøre geologer mer attraktive i konsulentbransjen. 

To veier til verdi
Veilederen deler geologisk mangfold inn i to kategorier. Den første er geologi som kilde til 

variasjon, der en lokalitet innenfor en objektgruppe kalles for en geotop. Her kommer de rød-
listede landformene inn. En kritisk truet landform med svært god utforming og tilstand vil for 
eksempel få svært stor geotopverdi. 

Den andre kategorien er geologisk arv. En lokalitet som viser en prosess eller et fenomen på 
en bedre måte enn den omkringliggende geologien kan vi kalle et geosted. Ved å merke denne på 
kartet eller i notatboka har vi allerede tillagt den en høyere verdi enn omgivelsene (minst «noe 
verdi»). Ved å anvende metodikken kan geostedet få høyere geostedsverdi. 

Geotopverdi er altså sterkt knyttet til kvantitative størrelser (sjelden, truet) mens geostedverdi 
har en kvalitativ tilnærming. 

Veier til geostedsverdi
Det finnes mange geologiske steder som har verdi fordi de har bidratt til nye oppdagelser. 

En ny datering som endrer modeller, et nytt fossil, en strukturgeologisk lokalitet som viser noe 
som de andre ikke gjør, eller et typeområde for stratigrafi og dateringer. Dette er vitenskapelig 
verdi, at en lokalitet forteller en unik og representativ bit av en historie eller er åsted for en viktig 
analyse eller datering. Slike steder er viktige for å kunne etterprøve forskning. Som igjen er av 
betydning for å oppfylle de såkalte FAIR-prinsippene, som både Forskningsrådet og EU-systemet 
krever. 

Det å vise frem geosteder i naturen er allerede en viktig del av undervisningen ved  
universiteter. Men det er også viktig i grunnskole og videregående utdanning. Nær sagt hvor du 
enn er i Norge finnes geologi å vise frem for å øke geologisk forståelse. Undervisningsverdi er 
derfor sterkt knyttet til hvor godt geostedet viser frem de verdier det er ment å formidle, og at de 
er relevant for læringsmål. Vi kan se for oss et stort spekter av geosteder – fra lett tilgjengelige 
steder rundt lokale skoler, til ekskursjonslokaliteter for masterstudenter.

Opplevelse av geologi er ikke forbeholdt geologer. Mange av våre spektakulære landformer 
og sære bergarter kjennes spesielle også for folk flest. Reiselivet er i endring, der mer bære- 
kraftig og kunnskapsbasert turisme bør spres over større områder og slite mindre på natur- 
verdier. UNESCO Globale Geoparker (som vi har tre av i Norge) er viktige pilotaktører for en 
slik utvikling. Geologiske steder kan ha stor opplevelsesverdi selv om det ikke er for vitenskap 
eller undervisning. Hullet gjennom Torghatten er kanskje ikke den brenningshula i Norge med 
høyest forsknings- eller undervisningsverdi, men det er definitivt den kuleste brenningshula, og 
den har sterke assosierte verdier knyttet til kulturlandskap og arkeologi. 

Metoden for verdisetting tar hensyn til disse tre kategoriene, i tråd med UNESCOs  
anbefalinger. Høyeste verdi for en av kategoriene gir til slutt en verdiklasse der vi (igjen i tråd 
med UNESCO) ender opp med rangering fra lokal til internasjonal verdi. Det kan oversettes til 
Miljødirektoratets klasser – fra noe verdi til svært stor verdi.

“Rosinen i pølsa 
er imidlertid en 
ny veileder fra 
Miljødirektoratet: M-1941 
Konsekvensutreninger 
for klima og miljø.”

“Opplevelse av geologi er 
ikke forbeholdt geologer.”

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-14-20152016/id2468099/
https://okologiskegrunnkart.artsdatabanken.no/?favorites=false
https://www.artsdatabanken.no/Pages/259126/Landform
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arealplanlegging/konsekvensutredninger/
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arealplanlegging/konsekvensutredninger/
https://www.ngu.no/emne/geologisk-mangfold-1
https://www.ngu.no/emne/geotop
https://www.ngu.no/emne/geosted
https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples
https://www.ngu.no/emne/unesco-globale-geoparker
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Hva betyr verdisettingen?
I forbindelse med tiltak som krever konsekvensutredning, vil de to høyeste verdiklassene 

utløse innsigelsesrett. Det vil ikke nødvendigvis spare alle viktige lokaliteter, men prosessen for 
å fjerne eller skade dem er mye vanskeligere og kan gi mer fokus på avbøtende tiltak. Merk at 
selv høyeste verdiklasse betyr ikke at et geosted er fredet. Men mulighetene for å oppnå fredning 
er betydelig løftet, hvis det er det man ønsker.

Det er altså blitt mye vanskeligere å ødelegge viktige geologiske lokaliteter nå enn det var for 
et halvt år siden. NGU har fått flere henvendelser fra konsulenter og utbyggere som har merket 
seg dette, og som ønsker å bygge mer kunnskap om det. Vi har også et gryende samarbeid med 
Vegvesenet om geologisk arv.  

Database for geologisk arv
NGU har i dag en database med geosteder og arkiv over tidligere verneforslag. I dag har den-

ne begrenset nytteverdi for synliggjøring av geostedenes verdier, og utvalget av geosteder er  
ufullstendig. For tiden foregår det utvikling av en ny database som skal inkludere verdi- 
kategorier og dokumentasjon på verdisetting. Den skal lanseres i 2022. Deretter skal denne bli 
det offentlige datagrunnlaget for forvaltning av geologisk arv. Den skal også kunne levere maskin 
lesbare data til andre apper og visningsportaler. I tillegg skal geostedene hektes opp til hendelser 
i norsk geologi, og plasseres i jordystemets prosesser og tjenester. Vi vil altså få «Landet Blir Til» i 
felt, med muligheter til å få en rask oversikt over geosteder som er koblet til hendelsene. 

Samtidig skal databasen åpnes for eksterne dataleverandører. Det vil si at du selv kan legge 
inn data gjennom en app. For eksempel, hvis du som universitetslærer ønsker et trygt sted å  
lagre ekskursjonslokaliteter for ettertiden kan du legge beskrivelsene inn i databasen. 

Men først…
Før vi kommer så langt, ønsker vi å starte en dugnad på de mest verdifulle geostedene i  

Norge. Vi inviterer alle i geofagmiljøet til å komme med forslag til hva du mener er de mest  
verdifulle geostedene i Norge. Vi kommer tilbake med mer, men vil allerede nå si at om 
du har en slik kandidat tar vi gjerne imot forslag på e-post, til tom.heldal@ngu.no eller  
terje.solbakk@ngu.no. Vi ønsker også å invitere NGF til å være med i en redaksjon som skal vurdere  
forslagene. Til slutt vil de mest verdifulle geostedene bli spesielt publisert ved lanseringen av 
den nye databasen i 2022.

 
Spylerennene ved Fykan er et spek-
takulært fenomen som vitner om vann-
masser som eroderte med høyt trykk 
under isen da den lå over Glomfjord i 
Meløy. Foto: Terje Solbakk

https://geo.ngu.no/kart/geologiskarv_mobil/
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Min geotur (og en betraktning).
Paleoklima-indikator fra en uanselig 
lokalitet på Sandviksfjellet i Bergen.

24GEONYTT

“Man begynner med å 
gå opp fra Gamle Bergen 
langs Munkebotn. 
Har følger gneiser av 
magmatisk opprinnelse.”

M
ange med geofaglig interesse (studenter, forskere og amatørgeologer) 
har strevd seg oppetter Sandviksfjellet i Bergen for å se det deformerte 
konglomeratet her. Konglomeratet er en del av de meta-sedimentære 
bergartene av antatt sen-prekambrisk alder og en del av den indre Ber-
gensbue og Blåmannen-dekket.

Man begynner med å gå opp fra Gamle Bergen langs Munkebotn. Her følger veien gneiser av 
magmatisk opprinnelse. Så krysser man over elven foran demningen til Munkebotnsvannet og 
ser straks at man har kommet til sterkt deformerte meta-arkoser og meta-sandsteiner.

Man følger så stien forbi hytten Ravneberg og svinger til høyre før man går oppetter  
trappene og ut mot brattkantene, og da er man ved konglomeratet.

Men fortsetter man bare litt til oppetter bakkene så kommer man til en  
trapp som hjelper deg forbi en sone med glimmerskifer. Men stopp her og se deg om når du  
nærmer deg toppen av trappen. Dette er en uanselig liten lokalitet som muligens rommer en 
artig detalj fra en spektakulær hendelse i jordens historie.

I Figur 3 ser man her en godt rundet bolle, lik den man finner i det inntil-liggende  
konglomerat. Pga overdekning, erosjon og deformasjonen er det jo ikke godt å vite om denne 
sekvensen er yngre, eldre eller samtidig med konglomeratet, men så veldig ulik i alder er de 
neppe siden de inneholder samme klast-materiale? Leter man videre i så finner man flere slike 
boller spredt i glimmerskifer.

“Dette er en uanselig 
liten lokalitet som 
muligens rommer 
en artig detalj fra 
en spektakulær 
hendelse i jordens 
historie”

Truls Carlsen
Equinor.

Figur 1
Flatklemt  
konglomerat.   
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Figur 3
Droppstein i glimmerskifer

Figur 2
Strukket  
konglomerat.   

Jeg har lurt litt på disse kvartsitt-bollene. Hvorfor ligger de slik i en glimmerskifer? Glimmer-
skiferen har vel vært en leire eller silt avsetning en gang i tiden, typisk lav-energi avsetninger, 
mens en så stor klast indikerer vanligvis høy transport-energi. Hvordan kan de to kombineres? 

Min teori er at de representerer dropp-stein. En gang i slutten av prekambrium så fløt det 
isfjell ut over denne leiren og frosset fast til dens underside var det materiale erodert direkte fra 
konglomeratet. Etter som isfjellet smeltet så ble fastmateriale spredt utover havbunnen.

Sen-prekambriske glasiasjoner er beskrevet i tidsrommet 0.57 – 0.9 miliarder år siden, spor er 
funnet så mange steder at teorien om en global glasiasjon (Ice Ball Earth) er fremmet. Deler av 
denne perioden er finurlig nok omtalt som den kryogeniske perioden. 

Så neste gang noen reiser opp for å se på det flotte konglomeratet synes jeg dere skal ta dere 
ett minutt ekstra gange og få med dere et mulig bevis for en spektakulær hendelse i jordens 
historie: Snowball Earth.

Deretter må man gå de siste 200 meterne opp til sandvikshytten og nyte utsikten over by- 
fjorden.

“Så neste gang 
noen reiser opp 
for å se på det flotte 
konglomeratet synes 
jeg dere skal ta dere 
ett minutt ekstra 
gange og få med dere 
et mulig bevis for en 
spektakulær hendelse 
i jordens histore: 
Snowball Earth.”



Gåtesteinen i Sunnhordland
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“Noen meinar det liknar 
på skriftteikn ein finn på 
Påskeøya og Sri Lanka.”

K
va er dette? Denne blokka av mikrogabbro vart groven ut av myra i sam-
band med grøfting av eit tjern for 20 år sidan, på heia vest på Bømlo i 
Sunnhordland. Det er først for fem-seks år sidan etter at regnet hadde 
vaska vekk molda, at forbipasserande la merke til mønsteret i steinen. 
Steinen er no eit populært turmål og spekulasjone går høgt blant lekfolk. 
Noen meinar det liknar på skriftteikn ein finn på påskeøya og Sri Lanka. 

 
Fagmiljøet i Geopark Sunnhordland er langt meir prosaisk, avviser at dette er kulturprodukt og 
antar at forklaringa er tæring av røtter som har ligge mot steinen (Knut Andreas Bergsvik og Tom 
Heldal). Men foreløpig som sterk hypotese. Så langt har det ikkje lukkast oss å finne bilete av til- 
svarande på nett. Difor; er det noen i geomiljøet som veit om tilsvarande fenomen, eller som kunne 
tenke seg å undersøke denne grundig? Kanskje ligg det meir av same sort nede i det vesle tjernet.  
 
Dette er definitivt den steinen som så langt har vakt størst almenn oppmerksomhet i Geopark 
Sunnhordland, og denne interessen er det verdt å ta vare på. Kanskje er steinen ganske unik?

Brynjar Stautland
Geopark Sunnhordland

Tom Heldal ved gåtesteinen



Vi bygger nettverk!
Forbli NGF-medlem og få fortsatt tilgang til Norges største geofaglige nettverk.

www.geologi.no

 √ Hold på kontakten med det geofaglige miljøet,  
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 Geonytt.  
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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

Årsmøte og Digitalt foredrag 25.02 
Årets første aktivitet ble gjennomført den 25.februar på et digitalt årsmøte der Anders  

Solheim fra NGI hold foredraget «Kvikkleireskredfarte i Norge; oversikt, skredfare, under- 
søkelser og risikohåndtering». Foredraget omhandlet kvikkleire generelt, dannelsen av den, 
hva som trigger skredene og hvor i landet skredfaren er høyest. Videre ble det gjennomgått  
hvordan undersøkelser utføres med hensyn til fare og risiko, i tillegg til sikringstiltak, regelverk 
og arealplanlegging. Moderne eksempler på kvikkleireskred ble også diskutert. Avslutningsvis 
var det god diskusjon blant de 50 som klikket seg inn på lenken og deltok på det svært interes-
sante foredraget. 

Ekskursjon 09.05.21 til Litlabø Kisgruver 
Den 9. mai gikk årets første ekskursjon til Litlabø Kisgruver på Stord. Her møtte 15 deltakere 

opp i tillegg til noen styremedlemmer. «Venelaget for Gruo» har ved iherdig dugnadsinnsats lagt 
til rette flere elementer for spennende opplevelser i det gamle gruveområdet på Litlabø. Først 
fikk vi historien om gruvesamfunnet, etterfulgt av visning av film med glimt fra Stordø Kisgru-
ber før hjelmer ble delt ut og vi tok turen inn til Sadalen gruve. Etterpå ble det lagt til rette for 
grilling på korona-vennlig måte før bussen kjørte tilbake til Bergen. Deltakere var svært fornøyd 
med opplegget denne søndagen, noe vi i NGF Bergen setter veldig pris på. Takk til Geir Magne 
Hamnes, Torbjørn Marthinsen, Ivar Helleland og Wilfred Sætre. 

Digitalt foredrag 20.05.21 
Årets andre foredrag ble holdt av professor Henning Dypvik. I Foredraget 

«Med Rimfax til Mars» snakket Henning om Mars 2020 prosjektet, som skal 
blant annet karakterisere klima, gjøre geologiske analyser, se etter liv/gammelt 
liv (fossiler), undersøke mulighetene for menneskelig aktivitet på mars og ikke 
minst - ta kjerneprøver. Videre ble det snakket om Rimfax, som er en norsk 
utviklet georadar som er utviklet ved Forsvarets forskningsinstitutt og UiO.  
Instrumentet er montert på Perseverance roveren og det ble forklart hvordan 
rimfax kan «se» 10-15 m under overflaten, som vil gi ny og unik informasjon om 
Mars geologien. Ca 30 deltakere fikk med seg dette spennende foredraget. 
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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

Presentasjon av styremedlemmer
Styret i NGF Stavanger består av seks styremedlemmer og i denne utgaven av Geonytt  

presenterer vi tre av styrets medlemmer. Denne våren har vi i tillegg fått inn en student- 
observatør (Hanne Gilje) som deltar i styremøtene og som er vår kontaktperson til studentene på 
Universitetet i Stavanger.

Maryon Paulsen Strugstad - Styreleder
Jeg er 34 år og ny styreleder i NGF Stavanger fra 2021. Til daglig jobber jeg som fylkes- 

geolog i Rogaland fylkeskommune hvor jeg er ansvarlig for forvaltning av regionalplan for masse- 
håndtering og regionale planer for byggeråstoff. I tillegg bidrar jeg med geofaglig kompetanse til 
regional utvikling og en viktig oppgave er å ivareta det regionale perspektivet for bruk og vern av 
geologiske ressurser i fylket. 

Jeg er utdannet geolog med bachelor fra Vancouver Island University i Canada og Master 
fra McGill University i Montreal, Canada. I tillegg har jeg tatt videreutdanning innen gruvedrift 
og mineralnæring. Som student i Canada satt jeg i styret i universitetets geologiklubb hvor vi  
organiserte liknende aktiviteter som NGF. Gleden var dermed stor da jeg oppdaget NGF når jeg 
kom hjem til Norge! Her kunne jeg fortsette å dyrke min lidenskap for geologi sammen med  
andre geologi interesserte. I 2017 ble jeg innvalgt i styret og trives godt med å planlegge  
spennende og interessante aktiviteter for medlemmene i lokalavdelingen. Min favoritt-tur så  
langt med NGF Stavanger har vært båt-felttur med øyhopping i området nord for Hommersåk.  
Nå håper jeg snart vi kan få til en ny felttur!

Siri Gloppen Gjersdal - Nestleder
Hei! Mitt navn er Siri Gloppen Gjersdal (33), jeg er nestleder i NGF Stavanger. Min bakgrunn er 

fra Universitetet i Stavanger, hvor jeg ble ferdigutdannet petroleumsgeolog i 2018. Den perioden 
var krevende for nyutdannede geologer, og det måtte 80 jobbsøknader til for å få stilling som 
forretningsutvikler (urelevant men forferdelig spennende!). Jobbet en liten stund med det før jeg 
fikk et internship som letegeolog i Equinor. Her jobbet jeg med lisens-arbeid i Nordsjøen og fikk 
et godt innblikk i hvordan det er å jobbe i oljebransjen. I 2021 startet jeg som ingeniør i ANKO, 
hvor jeg driver med 3D-skanning, landmåling, betongskanning - i det hele tatt høster masse 
kjekk erfaring fra byggebransjen.  

I NGF-styret her i Stavanger sitter det et knippe med kjekke folk som har ulike bakgrunner, 
ideer og personligheter - ikke vanskelig å trives når vi får brainstormet oss frem til spennende 
turer, får kontakt med interessante foredragsholdere og får truffet medlemmene våre. Noe av 
det jeg husker aller best fra NGF sine ekskursjoner er granatene ved Vigdel fort (..ikke langt fra  
Tjelta, hvor jeg bor) - er over snittet glad i mineraler. En av mine ambisjoner for NGF Stavanger 
er å få knyttet bedre kontakt med studentene ved UiS - jeg tror vi har mye å tilby dem (turer, 
nettverk, foredrag..), og de har absolutt mye å tilby oss (input på hva som rører seg hos geologi-
-studentene, hvilke tema de ønsker å høre foredrag om, osv). 
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Julie Jacobi Jonstrup - Regnskapsansvarlig

Mitt navn er Julie, jeg er dansk men bosatt i Stavanger, 38 år og utdannet geolog fra  
Universitetet i Aarhus, Danmark. Jeg jobber hos Statsforvalteren i Rogaland som geolog hvor jeg 
arbeider med regulering av masseuttak, pukkverk samt grunnforurensning og naturfare.

Jeg syns det er interessant å være med i det lokale styre i NGF hvor jeg får mulighet for blir 
med å arrangere foredrag og ekskursjoner om emner jeg synes er interessant og nettverke med 
andre geologer. 

 
 

Aktiviteter denne våren og til høsten

Kveldsforedrag med Sanne Lorentzen, senior geolog i Equinor. 
NGF Stavanger har i vår arrangert et digitalt kveldsforedrag (19 mai). Foredraget ble holdt på 

engelsk og hadde tittelen “An introduction to Carbon Capture and Storage (CCS)”. Det var godt 
oppmøte med over 30 deltakere og det kom inn flere interessante spørsmål.

Felttur/bransjebesøk for medlemmer
Styret har besluttet at vår årlige felttur, som vanligvis gjennomføres i juni, utsettes til høsten. 

Vi ser også på muligheten til å foreta bransjebesøk, eksempelvis til et steinbrudd eller en gruve.

Nytt bokprosjekt om gruve og bergverksdrift i Rogaland
NGF Stavanger har blitt involvert i et bokprosjekt initiert av Arbeidernes Historielag i  

Rogaland. Innholdet er under utarbeidelse og medlemmene i NGF Stavanger har fått invitasjon 
til å melde interesse til å bidra. Her er det åpent for at medlemmer fra andre lokalavdelinger 
kan bidra! Dersom du sitter på kunnskap om historisk gruve og bergverksdrift i Rogaland, eller 
detaljert kunnskap om geologien i Rogaland og kunne tenker deg å bidra i bokprosjektet kan du  
melde din interesse til styreleder i NGF Stavanger, Maryon P. Strugstad (mpstrugstad@gmail.
com).

Andre aktiviteter
Styret planlegger 1-2 kveldsforedrag til høsten og et tema som kan være aktuelt er gruvedrift 

på havbunnen og havbunnsmineraler.  
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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

Geologi og pandemi i NGF avd Tromsø

Etter at vi fikk på plass et nytt styre i 2020 har vi hatt to foredrag via zoom. 
Begge deler hadde fokus i nord. Louise Vick (UiT) hadde foredrag om skred i februar, og i 

april fortalte Malte Jochmann (UNIS/SNSK) om kull og framtida til Store Norske på Svalbard. Det 
var godt oppmøte med et tjuetalls interesserte på møtene, og det var jo også enkelt for NGF’erne 
fra Svalbard å stille opp siden det var digitalt. Styret planlegger å arrangere en ekskursjon på 
Tromsøya når situasjonen tillater det, så til de som er i Tromsø: Følg med for mer info!

Per Inge Myhre

Fra kullgruve Lunckefjellet, Svea på Svalbard. Foto: Rolf Stange.
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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 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 Trond Slagstad, Ola Fredin, Belinda Flem og Espen 
Torgersen. De kan kontaktes på epost: editor_njg@ngu.no

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

T H E  D E E P  G E O T H E R M A L 

P O T E N T I A L  O F  T H E  R A -

D I O G E N I C  L Ø V S T A K K E N 

G R A N I T E  I N  W E S T E R N 

N O R W A Y

We developed a first detailed 3D crustal model of the Bergen Region by combining geological
information with gravity and magnetic data in order to estimate the geothermal  

potential of the Løvstakken Granite, which shows a particularly high concentration of radioactive  
elements. The geometry of the near-surface horizons in the model is consistent with geological 
observations and interpretations. The basement structure is, in contrast, associated with greater 
uncertainties due to the lack of land seismic or deep borehole data. To improve the geologi-
cal model, we performed stochastic inversions of the gravity and magnetic fields resulting in 
three plausible models for the Løvstakken Granite. Based on these modelling results, the sub- 
surface temperatures were predicted by numerical simulation and the various influencing  
factors were investigated, whilst the 516 m-deep Fyllingsdalen borehole provided important thermal  
constraints.

Especially the radiogenic heat production affects the thermal structure of the crust in the  
Bergen Arcs and we show that the concentration of radioactive elements in the entire basement 
is on average 50% smaller than at the surface. The geometry of the Løvstakken Granite also  
influences the geothermal gradient, but the differences between the three crustal models of  
3°C/km are rather moderate. Furthermore, a correction for the paleoclimatic conditions in western 
Norway is applied which has an effect of up to 7 ± 4°C. Lastly, the groundwater influence was deter- 
mined by creating a coupled fluid flow and heat transport model. Local temperature changes of up to  
± 5°C are found, but there is no significant cooling at the Fyllingsdalen borehole due to  
groundwater. According to the calculated geothermal gradient in the Bergen Arcs System, 
the potential for the generation of electricity is relatively low. In comparison, there is an  
intermediate potential for the extraction of heating energy, in particular in the urban area of 
Bergen.

Matthis Frey, Jörg Ebbing

DOI: https://dx.doi.org/10.17850/njg100-1-4

O N  T H E  O R I G I N  O F  T H E 

Y E R M A K  P L A T E A U  N O R T H 

O F  S V A L B A R D ,  A R C T I C 

O C E A N

Yngve Kristoffersen, Yoshihide Ohta, John K. 
Hall

DOI: https://dx.doi.org/10.17850/njg100-1-5

The Yermak Plateau north of Spitsbergen and Morris Jesup Spur and rise north of Greenland 
relate to the Late Cretaceous-early Cenozoic interaction between an independent Greenland  
plate and the larger North American and European plates. We have recovered 21 new dredge 
hauls from three locations on the Yermak Plateau with an abundance of metasedimentary and 
gneissic rocks with strong affinities to known lithologies from northwest Spitsbergen. The con-
tinental outlier requires Paleogene dextral shear close to the coast of West Spitsbergen to ac-
commodate opening of the Sophia Basin between the plateau and the continental margin. The 
postulated large-offset (100–150 km) shear zone (de Geer Fault) is supported by seismic velocity 
anomalies down to mid-crustal levels, a ubiquitous feature of known large-offset continental 
transform faults regardless of crustal rock composition. A continental sliver including the Yermak  
Plateau and Prins Karls Forland initially moved with Greenland along the de Geer Fault during the  
early Eocene stage of Eurasia Basin opening and facilitated opening of the Sophia Basin north of  
Spitsbergen by crustal extension. Later offset of the de Geer Fault north of Spitsbergen and  
formation of the Danskøya Basin in a transfer zone was probably induced by a restraining bend in the  
Hornsund Fault Zone active at the same time. The 65 km-wide, circular-shaped, northeastern 
tip of the Yermak Plateau is a young volcanic feature formed between Chron 21 and -15 at the 
junction between the Gakkel Ridge and the Yermak continental block before separation of the 
Morris Jesup Spur and Yermak Plateau. The Yermak Plateau became part of theEuropean plate 
prior to Chron 13 as the Gakkel Ridge propagated into the Northeast Greenland margin and the 
subsequent dextral motion shifted west to the Hornsund Fault Zone. The de Geer Fault and the 
Hornsund Fault Zone may have been in existence at the same time.

https://njg.geologi.no/
https://dx.doi.org/10.17850/njg100-1-2 
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Analysis of coal-bearing strata in the Paleocene Firkanten Formation in the Central Ter-
tiary Basin of Spitsbergen (Svalbard) has shown that deposition was in a coastal plain setting.  
Interpretation of numerous cores indicates that deposition occurred in coastal plain mires,  
lagoons, tidal inlets, barrier bars and shoreface environments. These form a series of  
shallowing-up successions metres to tens of metres thick. Correlation between boreholes over 
distances in excess of 100 km proved challenging with no regional marker horizons. Howe-
ver, by constructing paleogeographic maps as part of the process of correlating, and by using  
analogous modern coastal areas as indicators of facies belt widths, a correlation scheme 
that provides patterns of facies distribution that are consistent in three dimensions has been 
created. The resulting stratigraphic framework comprises parasequences grouped into para- 
sequence sets that show an overall retrogradational pattern representing a stepwise transgres-
sion over a basin floor that was subsiding due to flexural subsidence. Absence of incision or other  
evidence for relative sea-level fall within the whole succession suggests that flexural subsidence was  
sufficient to keep pace with eustatic sea-level falls. The basal unconformity surface is overlain by 
a poorly sorted deposit of reworked regolith that forms a strongly diachronous unit, occurring at 
the base of successive parasequences. Individual parasequences formed in response to relative 
sea-level rises that are considered likely to be eustatic in origin and resulted in flooding of the 
coastal plain. Centimetre-scale analysis of the coal maceral distribution through the thickness 
of the lowermost major coal seam indicates that there were also higher-frequency fluctuations 
of relative sea level, possibly at Milankovitch-scale, during the deposition of individual para- 
sequences. This new facies model and interpretation of the subsidence history of the basin  
provides a framework for understanding the distribution of sediments within a coal-bearing 
coastal plain succession.
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Seismic interpretation (2D and new 3D surveys) has been used to investigate sedimentary fills 
and timing of tectonic activity offshore Mid Norway. This study was focused on upper Permian 
and Lower Triassic sedimentary basin fills, but a longer stratigraphic interval (Devonian–Upper 
Triassic) was analysed in order to get a broad understanding of what happened prior to, during 
and after deposition of the upper Permian–Lower Triassic successions. The ages of the sedi- 
mentary fills were partly constrained by well ties. Seismic reflectors and sedimentary succes-
sions below the upper Permian interval are of Late Devonian–mid Permian age. Six sedimentary 
fill geometries (fill type A – F) were identified. These are (A) fault-ward thickening packages with 
internal strata thickening towards bounding faults, (B) wedge-shaped packages whose internal 
strata have more or less uniform thickness, (C) sedimentary fills containing fill type A overlain 
by sedimentary strata with more or less uniform thickness, (D) gently dipping packages that 
thicken towards deeper areas of the basin, and downlap onto pre-existing topography, (E) gently 
dipping strata filling depressions, and (F) sedimentary wedge with rotated internal strata and 
folded top. These fill types were used to determine phases of active tectonics and quiescent 
phases. Based on temporal changes of the fill types, five late Palaeozoic–Triassic unconformities 
have been mapped: a nonconformity where the Palaeozoic strata onlap onto the basement, a 
mid-Permian unconformity, two Early Triassic unconformities and a Middle Triassic angular 
unconformity. Results show that Devonian– Permian, mid-Permian, late

Permian, Early Triassic, late Early Triassic, and Mid–Late Triassic rifts influenced sediment-
-ation offshore Mid Norway. Some tectonic pulses occurred on a local scale and are not reflected 
by sedimentary fills in all sub-basins of the Trøndelag Platform.
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