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G
EOLOGER I ALLE LAND - FOREN EDER!  

 

 
 
 

   Med en omskriving av Karl Marx oppfordring til arbeidere i alle land, minner 
vi om viktigheten av at geologer møtes på tvers av alle geologiske disipliner.

Vi begynte en gang i samme geologiklasse, der vi fikk det store overblikket, og lærte litt om 
alt.

Deretter løp vi ut i verden på jakt etter morener, fossiler, øybuer, skyvedekker, dyphavsedi-
menter, olje, geofarer, vulkaner, meteoritter, klimaendringer og mye mer.

Etter å ha befart, lest og lært lenger enn langt, har mange av oss blitt noen riktig gode eksper-
ter. Så gode har vi blitt at vi har glemt hva de andre holder på med.

Verdenssamfunnet trenger geologikunnskaper, og gode geologer som formidlere. Vi trenger 
eksperter så vel som generalister. 

Men noen ganger er det nødvendig å heve blikket fra mikroskopet, fra stratigrafiserien, fra 
spektrometeret, - heve blikket og se hva nytt som har skjedd i de andre leirene. På vintermøtene 
har jeg alltid likt å turnere de fagdisipliner som ligger lengst borte fra mitt daglige geologarbeid.

På geologiens dag formidles små og store geologiske forekomster fra hele kongeriket. Her 
kan du la deg fascinere av den store bredden av Norgesgeologi. 

Her kan du selv bidra med eksempler fra dine egne interesseområder.
Vi ses på geologenes høytidsdag, der vi raust deler viten om vår vakre, sårbare klode.

Geonytt 2021

Thorbjørn Kaland
Redaksjonsmedlem og  

Styremedlem i NGF

L E D E R E N
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S M Å N Y T T

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.

Denne tegningen dekker flere geologiske 
element: dinosaurer, vulkan med flytende 
lava, magma i dypet, meteoritt og den viser 
at jordskorpa består av flere elementer som 
vegetasjon og jord, løsmasser, fjell og flyten-
de magma. Det er også antydning til både  
krystaller og grunnvann i dypet.  

Juryen falt for fargebruk, gjennomførelse 
og ikke minst alle detaljene! Her var brikkene 
klippet og limt. Inspirasjonen fra Minecraft 
er veldig tydelig. 

Tittelen henviser til Dinosaurtida, en geo-
logisk tid som var preget av arten dinosaur, 
som nå er ekstinkt, mye vulkansk aktivitet og 
meteorittnedfall.  

Denne tok 1. plass i tegnekonkurransen i 
2020, og er tegnet av Maja Buska.

Denne tegningen har et humoristisk preg, 
som inneholder både dinosaurer og geo- 
loger, i en dramatisk og fantasifull situasjon.  

For å være korrekt er situasjonen en  
umulig hendelse siden arten dinosaur og 
homo sapiens eksisterte med 63 mil- 
lioner års tidsforskjell. Steven Spielbergs 
gjenskapning i «Jurassic Park» er en annen 
forklaring.  

En kreativ og morsom tegning som fikk 
juryen til å smile! Hånden henger som en 
Dali-klokke, og dinosauren er blid og for-
nøyd over fangsten. Detaljer i tegningen 
viser magmatiske bergarter og forekomst av 
diamanter.  

Denne tok 2. plass i tegnekonkurransen 
2020, og er tegnet av Victor Risa-Dick.
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“En annen typisk 
forskjell mellom 
Varangerfjordens sørkyst 
og den nordøstlige 
kystlinjen er de mange 
fjordgrenene som er 
skåret inn Sør-Varanger.”

Varanger
Mens Varangerhalvøya forteller historien om et forsvunnet kontinent som la igjen sine 

sedimenter i området, ser vi i Sør-Varanger et av de få områdene som har fått ligge i fred det 
meste av jordklodens levetid. Mens kontinentbevegelser, vulkanserier og innsynkinger har 
herjet med det meste av jordkloden, har gneisene her ikke latt seg nedkjempe på den geolo-
giske slagmarken. Hele 2,9 milliarder år har gneisene i området langs russergrensen mellom 
Kirkenes og Grense Jakobselv seilt sorgløst rundt på kloden, for i dag å smile triumferende til 
oss med sine rosa feltspater. 

Varangerfjorden er den markante grenselinjen mellom de grunnfjellsbergartene som kan 
følges over Finnmarksvidda og inn i Troms, og de sedimentære avsetningene fra Karlebotn og 
over Varangerhalvøya 

Fjell og fjorder
Landskapet i Sør-Varanger kan tidvis være preget av høye fjell (mellom Neiden og  

Karlebotn), mens Varangerhalvøya i nord preges av mindre spektakulære landformer.
En annen typisk forskjell mellom Varangerfjordens sørkyst og den nordøstlige kystlinjen er 

de mange fjordgrenene som er skåret inn Sør-Varanger. Fjordgrenene er gamle bredaler etter 
de mange istidene som hadde sitt bresenter lenger sør i Finland, med drenering ut mot kysten 
i nord. Vi finner tilsvarende nordvendte fjordgreiner nord på Varangerhalvøya.

Thorbjørn Kaland og Reidar Müller
Tekst og foto

Berget forteller historien om miljøfo-
randringene på Vadsøya.

F
innmark er et mangfoldig fylke som favner hele geologilæreboken.  
Mangfoldet dekker noen av landets eldste bergarter i Sør-Varanger, de 
nydeligste skulpturer på Varangerhalvøya, gullgravernes klondyke på 
Finnmarksvidda og stromatolittene i Porsangerdolomitten.
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Lag på lag på lag på lag
Man trenger ikke være geolog for å oppdage og se det dekorative i de totalt forskjellige  

bergartene langs Varangerfjordens nord-bredde. Floder på størrelse med Nilen fra det nå  
bortkomne kontinentet i nord har avsatt delta som folder seg ut over hele Varangerhalvøya. De 
tydelige lagene ligger tidvis horisontalt som fra sin tidlige barndom. Men tidvis er de løftet opp 
på høykant, mens de andre steder er presset sammen i bølger, og skarpe nydelige fold- 
inger. Disse seinprekambriske avsetningene ble avsatt gjennom et par hundre millioner år 
med varierende kontinentplassering, klima og avsetningsmiljø. De varierer mellom dyphavs- 
og kystnære avsetninger.

Halvøya deles også i to av en vest-sørøstgående forkastning; Trollfjord-Komagelv-forkast-
-ningen. Tanafjord-Varangerfjord-regionen sør for forkastningen er beskrevet med lagserier 
gjennom 4000 m. Barentshavregionen nord for forkastningen har lagpakker på 15 000 m. Et 
typisk skille når vi kjører langs fjorden mot nordøst er at lagene fra Barentshavregionen er  
løftet mer opp på høykant. De sterkt deformerte skifrige lagene fremstår derfor i landskapet 
som mektige skulpturer. Kystlinjen mellom Vardø og Hamningberg er temmelig vegetasjons-
frie, i det hardføre klimaet der Barentshavets stormer velter seg inn. Mange kaller derfor 
dette landskapet for et månelandskap. Rett nok er det ikke så mye sedimentologi å snakke om 
på månen, men man kan virkelig føle at en har landet på en fremmed planet når en vandrer 
mellom søylene av oppreiste skifre. De ulike avsetningsmiljøene har også gitt de ulike lagene 

“De sterkt 
deformerte skifrige 
lagene fremstår 
derfor i landskapet 
som mektige 
skulpturer.”

Geologisk kart over Finnmark med de 
viktigste bergartsområdene. Sammens-
tilt fra flere kilder.
Nystuen, J.P. 2013. Urtidskontinentet 
brytes opp - Senkambrium, fra urtid til 
oldtid; 850.541 millioner år. side 124 i : 
Ramberg, I.B., Bryhni, I., Nøttvedt, A. og 
Rangnes. K. (red), Landet blir til - Norges 
geologi. 2. utg. Trondheim. Norsk Geolo-
gisk Forening. 

 De neoproterozoiske til kambriske la-
grekkene i Tanafjord – Varangerfjord-re-
gionen og Barentshavsregionen. (Figur 
modifisert fra A. Siedlecka)
Nystuen, J.P. 2013. Urtidskontinentet 
brytes opp - Senkambrium, fra urtid til 
oldtid; 850.541 millioner år. Side 124 i: 
Ramberg, I.B., Bryhni, I., Nøttvedt, A. og 
Rangnes. K. (red), Landet blir til - Norges 
geologi. 2. utg. Trondheim. Norsk Geolo-
gisk Forening. 
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høyst ulike farger, som rustrød, grønn, lys og mørk grå. Dette veistrekket er vinterstengt. Men 
om sommeren kan den lange kjøreturen belønnes med store geologiske opplevelser, foruten 
god servering ved veiens ende i fiskeværet Hamningberg. 

Mektige foldinger
Den beste illustrasjonen for de mange lagene du har under beina når du vandrer på  

Varangervidda finner du langs halvøyas bratte vest-bredde. Giemašfjellet på østsiden av Tana- 
fjorden består av foldete sandsteinslag av neoproterozoisk alder. Når sola kommer inn og lys-
-setter de mange fargerike lagene som foldes ned og nord åpenbares geologiens estiske  
kvaliteter på det nydeligste.

Nye og gamle istider
Dagens landskapsutvikling bærer preg av kvartærtidens mange istider. Men det er én istid 

som setter Varanger på verdenskartet. Den omtales blant geologer verden rundt som  
Varangeristiden.

Da snakker vi ikke om kvartærperioden. Når vi studerer Varangeristiden, må vi vandre 
tilbake til jordklodens langt yngre dager til hendelser som fant sted for om lag 700 millioner år 
siden.

Innerst i Varangerfjorden finner vi sporene etter denne istiden. Dette er den vel omtalte 
morenen utenfor Karlebotn, på området som kalles Biggánjárga (Bigganes), en snau km fra 
fjordbukten. Geologen Balthazar M. Keilhau omtalte konglomeratet for første gang i en artikkel 
i 1844. Geologen Hans Reusch studerte avsetningen under en reise i Varanger i 1890.  Reusch 
konkluderte med at dette usorterte materiale måtte være en morene fra en gammel istid. Som 
bekreftelse for den teorien viste han til skuringsstriper i kvartsitten under. Enkelte har i etter-
tid stilt spørsmål om det er morenemateriale eller kanskje kan være debris flow. Men skurings- 
striper er typiske spor etter en glidende iskappe. Morenelagene ligger ved strandkanten oppå 
en kvartsitt som er omdannet sandstrand. Den har tilsvarende lag over seg, og kan dermed 
dateres til en tid mellom 650 og 700 millioner år før nåtid. Det er funnet to stadier av morener i 
Finnmark fra denne tiden, og ett ved Mjøsa i Sør-Norge (Moelvtillitt).

Snowball Earth
Tilsvarende morener fra samme periode er funnet på flere kontinenter. Dette har åpnet for 

teorien om at hele jordkloden kan ha vært nediset under en kald periode for om lag 700-635 
millioner år siden. Nå er det vanskelig å bekrefte om alt land på den tiden var nediset på noen-
lunde samme tid, ettersom sporene er få og dateringene har feilgrenser på flere mill år. Men da 
det finnes spor på mange kontinenter, indikerer dette at både nordlige og sørlige områder har 

“Men det er én istid 
som setter Varanger 
på verdenskartet. Den 
omtales blant geologer 
verden rundt som 
Varangeristiden.”

Reidar Müller studerer tillitten. Etter istiden kom varmetid og sandstrand.
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hatt istid på noenlunde samme tid. Typelokaliteten som bekrefter denne istiden, er derimot 
Biggánjárga innerst i Varangerfjorden. Lokaliteten ble fredet 6. januar 1967. 

Blant de mange naturfenomener, vakre landskap og severdigheter som gjør Varanger til et 
meget ettertraktet besøksmål, er denne morenerekken fra kuldeperioden som geologer verden 
rundt omtaler som Varangeristiden.

Jakten på de eldste sporene etter liv i Norge
Drar vi lenger vest finner vi langt eldre bergarter enn Varangersedimentene.
Raipasfjellet som ruver i Alta burde vært et nasjonalmonument og et åpenbart besøksmål 

for alle geologer i Norge. Der finner vi om lag 2 milliarder år gamle stromatolitter. De er der-
med de eldste sporene etter liv i Norge. Stromatolittene ble dannet ved at matter av cyanobak-
terier fanget kalkslam i havet og bygget seg opp lag for lag over havbunnen. Slik dannet de små 
steintuer i grunnhavet, også kalt «figurative gravsteiner til våre tidligste forfedre» av geologen 
Abigail Allwood.  På Raipasfjellet finner man klassiske koniske stromatolitter, det er nesten 
for godt til å være sant, og man kan med ærefrykt la hånden stryke langs disse sporene av for 
lengst utdødd liv.  Da disse bakteriene levde og virket i det som engang skulle bli Alta, var jorda 

Norges eldste spor etter liv. 2000 millioner år gamle stromatolitter på 
Raipasfjellet utenfor Alta

De mektige iøyefallende foldingene ved Tanafjorden.

Fargerike lag løftet på høykant ved Havningberg.
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gold – uten synlig liv, uten planter, uten dyr, men disse små strukturene vitner om dette 
tidlige livet. 

Flere steder i Finnmark kan vi finne stromatolitter. De mest klassiske lokalitetene finner 
vi i Porsangerdolomitten, og der er algemattene «bare» 700 millioner år gamle. De er  
koniske, stablet opp på hverandre, dannet da Finnmark lå ved langt sørligere breddegrader, 
og da det var et varmt, dampende hett tropisk klima her. Spesielt er de fine når de hviler 
nede i vannkanten, fri for lav og som blankslitte svaberg ned mot Porsangerfjorden. Hele 
rev av stromatolitter er blottet. Det dannes også stromatolitter i dag, også kalt «living sto-
nes», i Flordia og Shark Bay i Australia. De ser ut som små tuer ute i havet, og minner oss 
om livets lange historie.

Tar vi godt nok vare på denne naturarven fra den dype tid? Overraskende nok er verken 
de klassiske lokalitetene på Raipasfjellet eller langs Porsangerfjorden fredet. På Raipas- 
fjellet er det banket inn en plankett som forteller om Struve meridianen, men ikke et ord 
om at her hviler Norges eldste spor etter liv. Et liten «gravstøtte» burde vært reist, bare for 
å minne oss om livets lange historie – og at den kan vi også studere i Norge. Selv ikke det 
glimrende Alta Museum, kjent for sine fantastiske helleristninger, har klart å ta ordentlig 
innover seg at de har et nasjonalklenodie i kommunen. Der har de gjemt bort en prøve av 
Raipas-stromatolittene utenfor herretoalettet i kjelleren. Det minner oss om at vi fortsatt 
har en oppgave i å formidle: Storheten i vår lange forhistorie. 

Trollene i Trollholmsund
Porsangerdolomitten rommer flere hemmeligheter, og ved Trollholmsund ruver de 

kjente «trollene». Som tennene i gapet til en strandet kjempe står de der, dannet ved at 
eksponerte lag av 700 millioner år gamle dolomitter er formet av bølgene og har skapt flere 
rauker som står nede ved Porsangerfjorden.  Et lite tankekors for en turist i nord godt over 
gjennomsnittet opptatt av naturhistorie: Sagnet om at syv troll ble til stein da sola rant, blir 
viet mye plass på noen infoskilt på stien, mens det geologiske opphavet er knapt nevnt – og 
heller ikke et ord om de fascinerende stromatolittene som også finnes i området.

Geologisk folkeopplysning
Veiskiltet Norges eldste fjell utenfor Kirkenes, morenen i Karlebotn, stromatolittene på 

Alta museum og Trollene i Trollholmsund er noen av mange eksempler på at Finnmarks 
enestående geologi fortjener en bedre eksponering i veiskilt, oppslag og utstillinger.  
Herved er du advart. Finnmark favner hele læreboka med sine utallige geologiske skatter. 
Da er det bare å pakke sekken med feltutstyr og kart.

Trollene i Trollhomsund - eller 
dolomittsøyler i Porsangerdolomitten

Stromatolitter i
Porsanger-dolomitten.
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industri til havs er ukjente, og det er et stort behov kunnskap om miljøet i dyphavet 
for å fatte kunnskapsbaserte vurderinger. Universitetet i Bergen med professor 
Rolf Birger Pedersen i spissen har siden tidlig på 2000-tallet studert varme kilder og 
metallforekomster langs den midt-atlantiske ryggen, og manganskorpeforekomster 
på bratte fjellsider. Oljedirektoratet har siden 2018 utført flere tokt for å kartlegge 
geologiske og geofysiske ressurser, og i 2019 trådte et nytt lovverk om havbunns-
-mineraler i kraft. Gjennom forvaltningsplanarbeidet for Norskehavet har  
regjeringen påpekt kunnskapshull med hensyn til miljøforholdene i de dype  
delene av Norskehavet. Dette er bakgrunnen for at Mareano har startet opp en 
regional kartlegging av havbunnen i dyphavet.  
 
   Dyphavsområdene har særpregede miljøforhold, og de naturtypene og øko- 
systemene vi støter på er til dels lite kjente. Målet med Mareanos kartlegging er 
derfor å skaffe en regional oversikt over naturtyper og økosystemer, ikke bare der 
det kan finnes mineraler, men i hele Norskehavet. Havområdet dekker et areal 
på mer enn én million kvadratkilometer, altså mer enn tre ganger Norges totale 
landareal. Første fase besto av dybdekartlegging med multistråle-ekkolodd av ca. 
40 delområder med forbindelseslinjer – totalt cirka 64 000 km2 – i 2019 (figur 1). 
Samtidig ble det samlet inn backscatterdata som gir informasjon om bunntyper, 
vannkolonnedata som gir mulighet for å påvise gasslekkasjer, og sedimentekko- 
lodd-data som gir informasjon om strukturer i de øverste sedimentlagene. Plas- 
seringen av delområdene ble gjort utfra kjennskap til dybde, geologi, biologi og 
oseanografi, for å gi et mest mulig representativt tverrsnitt av områdene dypere 
enn 500-600 meter – altså  kontinentalskråningen, dyphavslettene og den midt 
atlantiske fjellryggen.  Samlet sett skal kartleggingen gi nok informasjon om 
dyphavet til å tilfredsstille viktige deler av forvaltningsplanens kunnskapsbehov. 
Etter hvert vil resultatene fra Mareano gi et verdifullt kunnskapsgrunnlag som kan 
benyttes inn i vurderinger av nye  «særlige verdifulle og sårbare områder» (SVO) 
til både forvaltningsplanene og i utvelgelsen av truede naturområder for framtidig 
vern eller beskyttelse i den marine verneplanen. 
 

Terje Torsnes1, Lilja Bjarnadottir1,  
Margaret Dolan1, Hanne Hodnesdal2  

og Frithjof Moy3

1Norges Geologiske undersøkelse 
2Kartverket 

3HavforskningsinstituttetMareanoprogrammet har siden 2005 kartlagt miljøforholdene på  
havbunnen på store deler av kontinentalsokkelen i Norskehavet  
og Barentshavet. Nå står dyphavene for tur. 
 
 
 

   
   Stor interesse for dyphavet 
  Det er forventninger til at det finnes økonomisk utnyttbare forekomster av mineralfore- 
komster i dyphavet. Stort behov for sjeldne metaller til for eksempel vindmøller og solcelle- 
paneler, som skal realisere det grønne skiftet, og usikkerhet omkring fremtidig forsynings- 
situasjon og behov har aktualisert leting etter havets gull. Virkningen av en potensiell mineral- 

Figur 1 – oversikt over delområdene som ble kartlagt med 

multistråle-ekkolodd i 2019. L – Lokeslottet, M – Molloydypet.
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Figur 3. Midthavsryggen ved Lokeslottet, sett 
mot sørvest. For lokalisering, se figur 1.

Figur 2. Relativt relieff - høydeforskjeller 
innenfor 1 km2 basert på terrengmodeller med 
100 m oppløsning.  Fargeskala fra 0 (lys) – 1250 

m (mørk). Zoom = 100 x 100 km områder ved 
Lokeslottet og i Jotunheimen. Relativt relieff 
i havområdene er kalkulert av NGU basert på 

multistråledata fra Kartverket. Terrestriske data 
er nedlastet fra https://data.artsdatabanken.no//

Natur_i_Norge/Natursystem/Beskrivelsessystem/
Terrengformvariabler/Relativt_relieff. 

“At Jotunheimen er 
flat kan oppfattes 
som en drøy påstand, 
men nye analyser 
som sammenlikner 
terrenget i dyphavet 
med fastlands-Norge 
viser nettopp det.”

Krevende terreng - Jotunheimen blir relativt flat i forhold. 
At Jotunheimen er flat kan oppfattes som en drøy påstand, men nye analyser som sammen-
likner terrenget i dyphavet med fastlands-Norge viser nettopp det. Et fargekodet kart (figur 
2) viser tydelig at høydeforskjellen er mer ekstrem ved midthavsryggen enn det vi finner på 
fastlands-Norge. Ett eksempel på dette er Lokeslottet som ligger på en vulkansk rygg, i en 
riftdal på midthavsryggen. I området stiger terrenget  2735 meter fra riftdalen til sjøfjellene på 
vestsiden over en strekning på 25 kilometer (figur 3). Ved å se på høydeforskjeller innenfor et 

https://data.artsdatabanken.no//Natur_i_Norge/Natursystem/Beskrivelsessystem/Terrengformvariabler/Re
https://data.artsdatabanken.no//Natur_i_Norge/Natursystem/Beskrivelsessystem/Terrengformvariabler/Re
https://data.artsdatabanken.no//Natur_i_Norge/Natursystem/Beskrivelsessystem/Terrengformvariabler/Re
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“Molloydypet og den 
tilhørende Molloyryggen 
ble dannet for 30-40 
millioner år siden.”

Figur 4: Skyggerelieffbilde som viser 3D-mo-
dell fra Molloydypet og Molloyryggen, med 
marine gjel, utrasninger, forkastninger og 
bånding. De grunneste områdene er 1330 
meter dype (rød) og de dypeste områdene er 
5569 meter dype (mørk blå). For lokalisering, 
se figur 1.

   Dype områder - ny teknologi 
   Mareano har så langt hovedsakelig kartlagt på kontinentalsokkelen ned til 400-500 meters dyp. 
Derfor har det vært praktisk å basere kartleggingen på overflatefartøy – både for innsamling 
av dybdedata, video, og fysiske prøver som grabb, trål, slede og kjerneprøvetaking. På de store 
dypene i Norskehavet er det bruk for andre plattformer og sensorer. Tidsbruken ved å senke 
ned for eksempel en grabb er stor –  opptil flere timer. Derfor ser vi på bruk av plattformer som 
ROV (Remotely Operated Vehicle), AUV (Autonomous Underwater Vehicle) eller VAMS (Video 
Assisted Multi Sampler), som kan utstyres med forskjellige sensorer og delvis kan ta prøver 
(ROV, VAMS). ROV’er er vel kjent for mange fra oljeindustrien – dette er fjernstyrte mini-ubåter 
som er forbundet med kabel opp til moderskipet, og som kan utstyres med for eksempel multis-
tråle-ekkolodd, videokameraer og gripearmer som kan utføre operasjoner eller ta prøver. Den 
store og vel utstyrte ROV-en Ægir6000 som opereres av NORMAR (Norwegian Marine Robotics 
Laboratory) ved Universitetet i Bergen er en aktuell kandidat for Mareanos kartlegging. Den 
er rikt utstyrt med kameraer, prøvetakingsutstyr, multistråle-ekkolodd og andre sensorer som 
for eksempel gass-sniffere, og vil være vel egnet for Mareanos behov med hensyn til video/foto 
og prøvetaking.  AUV-er er selvgående farkoster uten kabel. De kan programmeres til å dykke 
ned til et bestemt dyp over havbunnen, og deretter gå forutbestemte linjer. For Mareano vil 
det være meget nyttig å først fly ca. 100 meter over havbunnen, og bruke en kombinasjon av 
syntetisk aperture sonar (SAS) og multistråle-ekkolodd som kan gi et meget detaljert bilde av 
havbunnen – både med hensyn til terrengformer, og hardhet. Deretter kan vi få AUV’en til å 

vindu på 1000 x 1000 meter (1 km2), finner vi at høydeforskjellen ved Jotunheimen er opptil 
740 meter, men er opptil 1200 meter ved Lokeslottet.  Studier utført av Senter for dyphavs-for-
skning ved UiB har vist at det ved Lokeslottet finnes mange svært varme kilder som spyr ut 
opptil 320° varmt vann, og danner metallforekomster med kobber, sink, bly og sølv. 
 
  Et annet område med ekstreme dybdeforskjeller er Molloydypet (figur 4) som ligger vest for 
Svalbard (se figur 1). Dette er Norges dypeste punkt – 5569 meter dypt! Molloydypet og den 
tilhørende Molloyryggen ble dannet for 30-40 millioner år siden. I hovedsak går bevegelsen 
i havbunnen i den midt-atlantiske ryggen vinkelrett på ryggen. Men det er ikke tilfellet der 
hvor ryggen svinger, slik som i Framstredet. I slike svinger vil det også bli sidelengs beveg-
-elser mellom forkastningssoner i havbunnen, noe som kan føre til store forsenkninger slik 
som Molloydypet. Geologien i området er svært variert. Langs kantene av Molloydypet ser 
vi utrasinger og små marine gjel, canyoner. Nord for det dypeste området ligger Molloyryg-
gen, et undersjøisk fjell som reiser seg mer enn 4000 meter fra Molloydypet, på mindre enn 
20 kilometer. Overflaten er til dels meget kupert, og noen steder ser vi en tydelig bånding i 
fjellet som kan være resultat av at fjellmasser har beveget seg relativt til hverandre. Dette 
er sannsynligvis et såkalt «core complex», hvor dypbergarter er brakt opp til havbunnen av 
tektoniske prosesser. Vi ser også mange forkastninger med bevegelser på opptil 1000 meter. 



Mareano
 
Mareano kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.  
Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og Kartverket står for den daglige driften.

 Mens det overordnete ansvaret ligger hos programgruppen som ledes av Miljødirektoratet, finansieres programmet i fellesskap av Nærings- 
og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet gjennom bevilgninger over statsbudsjettet.

 De samlede bevilgningene siden 2005 har passert én milliard kroner. Programmet skal gi svar på spørsmål som: Hvordan er landskapet på 
norsk sokkel? Hva består havbunnen av? Hvordan er det biologiske mangfoldet fordelt på havbunnen? Hva er sammenhengen mellom det 
fysiske miljøet, det biologiske mangfoldet og de biologiske ressursene? Hva er konsentrasjonene av miljøgifter i bunnsedimentene?

 Programgruppen består av representanter fra Miljødirektoratet (leder), Fiskeridirektoratet, Oljedirektoratet, Kystverket, Norges geologiske 
undersøkelse, Kartverket og Havforskningsinstituttet.

 Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet og Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet utgjør en interdepartemental styringsgruppe.

15GEONYTT

«fly» cirka 5 meter over havbunnen og ta bilder av havbunnen for å dokumentere geologi og 
biologi, samtidig som en gass-sniffer og andre sensorer registrerer om det er noe unormalt i 
vannsøylen.  VAMS’en består av en «hangar» med utstyr for å ta 5-6 grabber, og en liten ROV 
med videokamera som kan sendes ut opptil 100 meter fra hangaren. For Mareano vil det ne-
ppe være enten eller, men snarere både og når det gjelder plattformer. Grunnen til dette er 
det utfordrende terrenget som finnes mange steder. 3D-modellene som er vist i figur 5 kan 
illustrere dette. Venstre figur er fra dyphavssletten som er stort sett temmelig flat, bortsett 
fra to «vulkanlignende» strukturer i senteret. Her kan vi bruke AUV både til å lage et detal-
jert bilde av havbunnen, og til å ta bilder, og ROV eller VAMS til å ta prøver, og video. Høyre 
figur er fra midthavsryggen (den såkalte Lokeskatten). Her kan vi sannsynligvis bruke AUV 
til å fly 100 meter over havbunnen for å tegne et detaljert bilde langs forsenkningene, men 
det er utelukket å bruke AUV til å gå på tvers av ryggene, eller nær havbunnen for å ta bilder. 
Her vil det være ROV eller VAMS som er gode verktøy, for video og prøvetaking.

Figur 5. 3D-modeller (ingen vertikal overdrivelse) fra dyphavssletten til venstre, og fra midthavsryggen (Lokeskatten) til venstre.

   Planene fremover
   Høsten 2021 fullføres «desktop»-studien vi gjør for å velge egnet metodikk og strategi, og i 
løpet av 2022 er planen å teste ut utvalgte deler av teknologien, og etablere egnede arbeids-
prosesser. Når vi for eksempel samler inn multistråledata og SAS-data med AUV, vil det være 
nødvendig å prosessere og tolke disse raskt, slikt at de kan brukes i videre planlegging av neste 
dykk. Det blir fort Gb og Tb med data som skal håndteres, og vi må også vurdere om vi skal ha 
personell om bord som tolker dataene, eller om vi etablerer en «landbase» som får overført 
prosesserte data, gjør en førstehånds tolkning, og sender forslag til nye undersøkelser tilbake 
til skipet. 
   Første ordinære dyphavskartlegging er foreslått å starte opp i 2023, men dette vil være avhen-
gig av tilgjengelige budsjettmidler, og prioritering i forhold til andre presserende oppgaver, 
som for eksempel kartlegging i Nordsjøen som er relevant for havvind. 

“Høsten 2021 fullføres 
“desktop”studien vi 
gjør for å velge egnet 
metodikk og strategi.”



Geologiens Dag
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G
eologiens Dag er NGFs årlige dugnad, og et løft for å formidle kunnskap om 
geologi ut til folket. Det jobbes spesielt for å nå ut til barn og unge. Barn har 
en voldsom nysgjerrighet på det de ser rundt seg. Det kan være dramatiske 
og store hendelser som gjør stort inntrykk, men en liten stein på stranda 
kan også fange mange barns interesse.  
 

   I år er temaet «nyttige mineraler», og interesserte får lære om mineralenes plass i samfun-
net. De fleste vet at stein, opp gjennom tiden, har blitt brukt som bygningsmasse i hus og store 
kirker. Men, ikke alle vet at stein og mineraler er nødvendig for at vi skal kunne bruke mobil- 
telefoner, elbiler, solcelleanlegg og mange andre nyttige ting.  
 
   Vi vil formidle at stein av riktig kvalitet er en begrenset ressurs både for oss som lever nå, og 
de som kommer etter oss. Stein som vi bruker må vi utnytte på best mulig måte, og ikke ta ut 
fra naturen mer enn nødvendig. Det er viktig at vi resirkulere så mye som mulig, slik at fram- 
tidige generasjoner også får tilgang til den verdifulle ressursen som stein er.
 
   Vi har prøvd å lage en oversikt over hvor i landet dere kan finne årets Geologiens Dag- 
arrangement. På grunn av de usikre tidene, så kan det selvfølgelig hende noen arrangement  
må avlyses på kort varsel. De arrangementene blir da fjernet fra hjemmesida.
 
Til slutt vil vi rette en STOR TAKK til alle de frivillige som lager flotte arrangement rundt i hele 
Norges land. Norsk Geologisk Forening er avhengig av disse frivillige ildsjelene for å få  
formidlet geologi til folket.

Jorunn Aune
Prosjektleder  

Geologiens Dag

Hjemmeside:
https://geologiensdag.no/

Vårt håp er at folk, etter at de har vært på et 
Geologiens Dag-arrangement, ser på stein med 
litt andre øyne enn før.

Muskovitt fra Austheii i Fyresdal

https://geologiensdag.no/
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10.Verdalskalk

 
1.Guovdageaidnu  
kulturhus

 
2 .Norges arktiske 
universitetsmuseum 
(Tromsø Museum)

 
3.Familiedag i Harstad 
- Trondene historiske 
senter

 
4.Sortland vgs

 
5. Håvik sør for Narvik 

 6.Tysfjord

 7.Nordland nasjonalparksenter

8.Brønnøy kalk

Viken - se til høyre

11.Hasselvika

12.Midtre Gauldal folkebibliotek

13.Feragsfjella

14. Moldemarka

15.Fagerlia Vgs
16. Ålesund og Omegn 
Geologiforening 

17.Sula 
Bibliotek

18. Norddal Geologisenter

19.Hole Kalkbrudd

21.Buhammeren

20. Tangen, Hedmark

22 Jostedalsbreen Nasjonalparksenter.

Bergen - se oppe 
på siden

Bergen
23. UiB-Geologistudentene

24. Nygårdshøyden - NGF Bergen

25. Bergen Private Gymnas

26.Moster Amfi

Stavanger - se 
oppe på siden

Stavanger
27. Randaberg vgs

28. Universitetet i Stavanger

29. Felttur med Norge Mining 
 
30. Stavanger geologiforening

31.Knaben  
leirskole

32.Flekkefjord vgs

33.Vennesla vgs

34.Hellemyr bibliotek
35.Vågsbygd bibliotek 
36. Kristiansand folke-
bibliotek 
37.Odderøya

38. Gea Norvegica 
UNESCO Global 
Geopark

39.Botanisk hage Oslo

Viken
40. Slemmestad geologisenter

41. Gruver og skjerp i Drammen

42. Berger grustak - Skedsmo 
 
43. Norsk Bergverksmuseum

44. Lunde skole - Kråkerøy 
 
45. Engineerium - Fornebu 
 
46.Kolsåstoppen. 
 
47.Vandring langs Lysakerfjorden. 
 
48.Semiaden 2021 i Asker 
 
49.Steinindustrimuseet i Solbergelva 
 
50. Dagbo / Hebekkskogen barnehage 

9.Kvennvika, Sømna
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Arrangement

1. Guovdageainnu Meahcceguovddáš    * 10. september 2021 09:00 - 11. september 2021 16:00.  
Utstilling om mineraler og gruver. Foredrag om lokal bruk av mineraler og geologisk historie.
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/troms/581-geologiens-dag-i-guovdageaidnu 

2. Norges arktiske universitetsmuseum (Tromsø Museum)    * 12. september 2021 13:00 - 15:00.  
Prøv deg som dinosaurforsker for en dag!
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/troms/569-geologiens-dag-ved-norges-arktiske-universitetsmuseum

3. Familiedag i Harstad. Trondene historiske senter *11. september 2021- 11:00 - 16:00.
Ta med hele familien og delta på en lærerik dag om geologi.
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/troms/561-geologiens-dag

4. Markering av geolgiens dag - Sortland vgs. *6. september 2021 08:30 - 10. september 2021 15:20.
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/nordland/587-markering-av-geologiens-dag

5. Håvik ved Narvik. Narkvik  * 11. september 2021 11:00 - 12. september 2021 11:00 
Geologiens Dag arrangeres som tidligere år i Håkvik noen km utenfor Narvik sentrum.
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/nordland/577-geologiens-dag-i-narvik

6. Mineralløpet / Mineràllaviehkam - Tysfjord. * 8. september 2021 12:00 - 10. september 2021 15:00.  
Mineralløpet arrangeres på Drag.
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/nordland/574-minerallopet-minerallaviehkam-2021

7. Nordland nasjonalparksenter - Storjord i Saltdal.   *12. september 2021 12:00 - 16:00
Utstilling, foredrag, filmvisning og geoquiz med steinbra premier!
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/nordland/575-geologiens-dag-pa-nordland-nasjonalparksenter

8. Åpen dag hos Brønnøy Kalk.  * 11. september 2021 10:00 - 16:00. - Avlyst grunnet smittehensyn
Det vil bli guidet busstur gjennom dagbruddet, spennende aktiviteter for små og store og servering av grillmat.
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/nordland/567-apen-dag-hos-bronnoy-kalk

9. Kvennvika, Sømna.  * 16. september 2021 16:00 - 18:00.
Hvilke skatter skjuler seg i Kvennvika? Bli med Trollfjell geopark på jakt etter krystaller i Kvennvika. 
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/nordland/550-trollfjell-geopark-pa-jakt-etter-krystaller-i-kvennvika

10. Åpen dag hos Verdalskalk AS - Tromsdalen. * 11. september 2021 12:00 - 15:00.  
Det vil være muligheter for å sitte på anleggsmaskiner, omvisning i bruddet og i knusverket.
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/trondelag/585-apen-dag-i-kalkbruddet

11. Geologistand ved nærbutikken i Hasselvika.* 18. september 2021 10:00 - 16:00
Geoquiz, utstilling, mineral- og bergartsløp ved Jokerbutikken.
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/trondelag/544-geologiens-dag-i-hasselvika

12. Midtre Gauldal folkebibliotek-  * 8. september 2021 00:00 - 17. september 2021 00:00
Geologiutstilling i biblioteket.
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/trondelag/528-utstilling-i-biblioteket

13.  Hva skjuler seg i Feragsfjella?  *12. september 2021 10:00 - 14:00.  
På Røros arrangerer Røros Museum- og historielag Geologiens dag med vandring i Feragsfjella
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/trondelag/590-hva-skjuler-seg-i-feragsfjella

14. Moldemarka. * 12. september 2021 11:00 - 15:00.  
Jordas historie og geologien på Nordvestlandet. Guidet tur der 1m tilsvarer 100.000 år. Plansjer med forklaringer underveis
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/more-og-romsdal/543-jordas-historie-og-geologien-pa-nordvestlandet

15. Fagerlia vgs.  * 6. september 2021 00:00 - 11. september 2021 00:00.   
Geologiens Dag på skolebiblioteket.
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/more-og-romsdal/566-geologiens-dag-pa-biblioteket

16. Ålesund og Omegn Geologiforening.  * 11. september 2021 11:00 - 15:00.  
Utstilling og informasjon om nyttige mineraler.
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/more-og-romsdal/557-geologiens-dag-i-alesund

17. Sula bibliotek.  * 11. september 2021 11:00 - 14:00.  
Markering av  Geologiens Dag med utstilling og quiz.
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/more-og-romsdal/549-geologiens-dag-pa-sula-bibliotek

18. Norddal Geologisenter. * 8. september 2021 00:00 - 11. september 2021 00:00  
Stor utstilling av nyttige mineraler fra Fjord kommune.
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/more-og-romsdal/546-geologiens-dag-norddal

19. Hole Kalkbrudd.  * 11. september 2021 10:00 - 15:00.  
Franzefoss Minerals avd. Hole ønsker barn og voksne velkommen til omvisning i kalkbruddet på Bøverbu.
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/oppland/589-geologiens-dag-pa-hole-kalkbrudd

20. Tangen camping. * 12. september 2021 11:00 - 15:00.   
Hedmark geologiforening inviterer til Vandring i jern- og glassverkshistorie på Tangen
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/oppland/556-geologiens-dag

https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/troms/581-geologiens-dag-i-guovdageaidnu 
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/troms/569-geologiens-dag-ved-norges-arktiske-unive
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/troms/561-geologiens-da
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/nordland/587-markering-av-geologiens-dag 
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/nordland/577-geologiens-dag-i-narvik 
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/nordland/574-minerallopet-minerallaviehkam-2021
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/nordland/575-geologiens-dag-pa-nordland-nasjonalpa
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/nordland/567-apen-dag-hos-bronnoy-kalk
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/nordland/550-trollfjell-geopark-pa-jakt-etter-krys
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/trondelag/585-apen-dag-i-kalkbruddet
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/trondelag/544-geologiens-dag-i-hasselvika
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/trondelag/528-utstilling-i-biblioteket
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/trondelag/590-hva-skjuler-seg-i-feragsfjella
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/more-og-romsdal/543-jordas-historie-og-geologien-p
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/more-og-romsdal/566-geologiens-dag-pa-biblioteket
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/more-og-romsdal/557-geologiens-dag-i-alesund
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/more-og-romsdal/549-geologiens-dag-pa-sula-bibliot
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/more-og-romsdal/546-geologiens-dag-norddal
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/oppland/589-geologiens-dag-pa-hole-kalkbrudd
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/oppland/556-geologiens-dag
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21. Vienlinna, Gran.  * 19. september 2021 12:00 - 15:00.   
”Buhammer’n rundt” sett gjennom en geologs briller. Årets tema: Nyttige mineraler
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/oppland/578-geologiens-dag-2021-buhammer-n-rundt

22. Jostedalsbreen Nasjonalparksenter.  * 12. september 2021 12:00 - 16:00.   
Jostedalsbreen Nasjonalparksenter ønsker velkommen til et spennende opplegg om geologi som særlig vil passe for barnefamilier 
og unge.
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/hordaland/530-geologiens-dag-2021-jostedalsbreen-nasjonalparksenter

23. UiB geologistudentenes stand.  * 11. september 2021.    
Studentene i Mjøllnir inviterer til stand på Nygårdshøyden
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/hordaland/573-geologiens-dag

24. Nygårdshøyden.  * 11. september 2021 11:00 - 13:00. 
NGF Bergen inviterer til rebusløp og ulike aktiviteter.
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/hordaland/570-geologiens-dag-bergen-2021 

25. Bergen Private Gymnas. * 20. september 2021 09:00 - 14:00. 
Internt arrangement.  Det blir foredrag med Atle Rotevatn fra UiB, rebusløp og fotokokurranse.
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/hordaland/591-geologiens-dag-pa-bergen-private-gymnas

26. Moster Amfi.  * 12. september 2021 10:00 - 15:00.  
Velkommen til en lærerik familiedag! Denne dagen kan små og store lære om geologi.
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/hordaland/562-geologiens-dag-2021

27. Randaberg vgs.  * 8. september 2021 09:00 - 15:00. 
Geologiens dag, undervisning med geofag 1 og geofag 2 på Randaberg vgs 
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/rogaland/588-geologiens-dag-pa-randaberg-vgs

28. Universitetet i Stavanger.  * 11. september 2021 11:00 - 15:00. 
Studenter inviterer til Geologiens Dag ved UiS. Kjekk aktivitetsdag for hele familien. 
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/rogaland/559-geologiens-dag-2021

29. Felttur med Norge mining.  * 12. september 2021 10:00 - 16:00.   
Felttur med Norge Mining - se på kjerneprøver og geologi i feltet. Påmelding stengt.
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/rogaland/576-felttur-med-norge-mining

30. Stavanger geologiforening.  * 26. september 2021 11:00 - 15:00. 
Stavanger Geologiforening feirer Geologiens Dag på Stavanger Friluftssenter, Dyrsnes.  Aktiviteter for liten og stor. 
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/rogaland/553-geologiens-dag

31. Knaben leirskole.  * 13. september 2021 00:00 - 31. desember 2021 00:00. 
Spesielt opplegg for skoleelever som besøker Knaben 
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/vest-agder/527-geologi-pa-knaben

32. Flekkefjord vgs.  *27. september 2021 08:00 - 1. oktober 2021 15:00. Klassene på vg 1 studiespesialisering og 2 MEA inviteres til 
geologitime på biblioteket.
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/vest-agder/531-geologiuke-pa-flekkefjord-vgs-biblioteket

33. Vennesla vgs.  * 13. september 2021 00:00 - 17. september 2021 00:00. 
Denne uka settes det fokus på geologi på skolens bibliotek. Det blir utstilling, bøker og quiz. 
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/vest-agder/529-geologiuke-pa-biblioteket

34. Hellemyr bibliotek.  * 7. september 2021 13:00 - 9. september 2021 19:00. 
Det blir utstilling og quiz med premie til alle som deltar.
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/vest-agder/584-geologiens-dag

35. Vågsbygd bibliotek.  * 11. september 2021 10:00 - 16:00. 
Det blir utstilling og quiz med premie til alle som deltar. 
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/vest-agder/583-geologiens-dag

36. Kristiansand folkebibliotek.  * 12. september 2021. 
Dette blir en dag med fokus på geologi. Vi lager utstilling og aktiviserer lånerne med quiz.
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/vest-agder/582-geologiens-dag-pa-kristiansand-folkebiblioteket

37 Odderøya - Kristiansand.  * 12. september 2021 11:00 - 15:00. 
Sørlandets Geologiforening inviterer til Odderøya Kristiansand Søndre Batteri.
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/vest-agder/558-geologiens-dag-pa-odderoya 
 
38. Geologiens dag weekend i Gea Norvegica Geopark.  *11. september 2021 10:00 - 12. september 2021 16:00 
Lørdag 11.september (10:00 - 15:00): Gea Norvegica Geopark og DuVerden sjøfart + vitensenter ønsker velkommen til geologiens 
dag, i og rundt geoparkens lokaler på porselensbrygga i Porsgrunn.  Søndag 12.september (14:00 - 16:00): Besøk i larvikittbruddet i 
Tveidalen. 
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/telemark/586-geologiens-dag-weekend-i-gea-norvegica-geopark

https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/oppland/578-geologiens-dag-2021-buhammer-n-rundt
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/hordaland/530-geologiens-dag-2021-jostedalsbreen-n
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/hordaland/573-geologiens-dag 
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/hordaland/570-geologiens-dag-bergen-2021 
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/hordaland/591-geologiens-dag-pa-bergen-private-gym
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/hordaland/562-geologiens-dag-2021
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/rogaland/588-geologiens-dag-pa-randaberg-vgs 
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/rogaland/559-geologiens-dag-2021 
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/rogaland/576-felttur-med-norge-mining
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/rogaland/553-geologiens-dag
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/vest-agder/527-geologi-pa-knaben
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/vest-agder/531-geologiuke-pa-flekkefjord-vgs-bibli
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/vest-agder/529-geologiuke-pa-biblioteket
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/vest-agder/584-geologiens-dag 
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/vest-agder/583-geologiens-dag
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/vest-agder/582-geologiens-dag-pa-kristiansand-folk
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/vest-agder/558-geologiens-dag-pa-odderoya
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/telemark/586-geologiens-dag-weekend-i-gea-norvegic
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39. Botanisk hage Oslo.  * 11. september 2021 11:00 - 15:00. 
Opplev spennende geologi i Botanisk hage. Møt mange som har greie på stein, mineraler og fossiler i Botanisk hage en lørdag i sep-
tember.
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/oslo/547-geologiens-dag-i-botanisk-hage-oslo
 
40. Slemmestad geologisenter.  * 11. september 2021 11:00 - 12. september 2021 15:00. 
Fossildagene 2021 med fossiltur, familieaktiviteter og markedsdager 
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/buskerud/535-fossildagene-2021

41. Gruver og skjerp i Drammen.  * 11. september 2021 12:00 - 14:00.  
Nyttige mineraler finner vi rundt om på Konnerud, i Drammen, selv om alle gruver er stengt. 
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/buskerud/526-nyttige-mineraler-og-vulkaner

42. Berger grustak - Skedsmo.  * 11. september 2021 12:00 - 16:00. 
Skedsmokorset Rotaryklubb holder parken åpen med servering, utstilling, konkurranse og informasjon.
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/buskerud/548-geologiens-dag-pa-skedsmo
 
43. Geolaben ved Norsk Bergverksmuseum.  11. september 2021 12:00 - 16:00 . 
Lørdag: Porselensveien 6A (Porsgrunn). Søndag: Lundhs Larvikitt Tveidalen (Larvik). Årets tema er ”Nyttige mineraler” og museet 
ønsker barn i alle aldre velkommen til å utforske mineralenes ulike egenskaper. Dette arrangementet passer fint for hele familien. 
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/buskerud/560-geologiens-dag-i-geolaben

44. Lunde skole - Kråkerøy.  * 11. september 2021 12:00 - 16:00. 
Fredrikstad og Omegn Geologiforening inviterer til å lære om geologi, fjell og steiner. 
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/buskerud/593-geologiens-dag-lunde-skole-krakeroy 
 
45. Engineerium.  * 12. september 2021 11:00 - 16:00. 
Velkommen til Engineerium på Forenbu.
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/buskerud/533-geologiens-dag-pa-engineerium 

46. Kolsåstoppen: Geologi og gamle gruver.  * 12. september 2021 11:00 - 14:00. 
Familietur der vi finner fossiler og viser hvordan naturen har gitt rikdom siden gamle dager.
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/buskerud/580-kolsastoppen-geologi-og-gamle-gruver 

47. Geologivandring langs Lysakerfjorden.  * 12. september 2021 12:00 - 14:00. 
Geologivandring i vannkanten langsmed Lysakerfjorden på Fornebu.
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/buskerud/469-geologivandring-langs-lysakerfjorden 

48. Semiaden 2021 / Gepøpgoems dag i Asker.  * 19. september 2021 10:00 - 16:00. 
Ved geologiposten er det planlagt generell informasjon om geologien rundt Semsvannet (Kambrosilur, Sen-karbon-tidlig Perm sedi-
mentasjon, Perm vulkanitter og intrusjoner og kvartærgeologi (bl.a. strandlinjer). 
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/buskerud/534-semiaden-2021-geologiens-dag-i-asker

49. Åpen dag på Geologi og Steinindustrimuseet i Solbergelva.  * 19. september 2021 11:00 - 15:00. 
Buskerud Geologiforening har omvisning og salg av mineraler og fossiler.
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/buskerud/564-apen-dag-pa-geologi-og-steinindustrimuseet

50. Ut på tur - aldri sur. Dagbo eller Hebekkskogen barnehagen. * Dato 10. oktober 2021 11:00 - 15:00. 
Uteaktiviteter, tursti og geologistand med informasjon om mineraler og bergarter
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/buskerud/532-ut-pa-tur-aldri-sur

Følge med på www.geologiensdag.no for oppdaterte og nye arrangement. 

Årets “give-away” til deltagende barn.

https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/oslo/547-geologiens-dag-i-botanisk-hage-oslo
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/buskerud/535-fossildagene-2021
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/buskerud/526-nyttige-mineraler-og-vulkaner
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/buskerud/548-geologiens-dag-pa-skedsmo
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/buskerud/560-geologiens-dag-i-geolaben 
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/buskerud/593-geologiens-dag-lunde-skole-krakeroy
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/buskerud/533-geologiens-dag-pa-engineerium 
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/buskerud/580-kolsastoppen-geologi-og-gamle-gruver 
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/buskerud/469-geologivandring-langs-lysakerfjorden
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/buskerud/534-semiaden-2021-geologiens-dag-i-asker
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/buskerud/564-apen-dag-pa-geologi-og-steinindustrim
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/buskerud/532-ut-pa-tur-aldri-sur


21GEONYTT



Johan Naterstad (1934-2020)  
- en belest støvlesliter med hammer, 

mikroskop og geologisk teft.

22GEONYTT

“Den som vil gå Johans 
arbeider etter i sømmene 
må være forberedt på 
lange turer i terrenget 
og studier av geologiske 
kart i detalj, supplert 
med nitidige studier av 
tynnslip.”

Roy H. Gabrielsen & Alvilde Naterstad.J
ohan Naterstad var en kartleggende geolog av Den Gamle Skole. Han hadde sitt 
geologiske hovedfokus på regionale tektonostratigrafiske oppbygninger og  
korrelasjoner, og særlig utviklingen av de sørskandinaviske kaledonidene.  
Nøyaktig feltarbeid og regional kartlegging supplert med tradisjonelle petro- 
grafiske  og  struktur- 
geologiske studier var hans metode: Den som vil gå Johans arbeider etter i søm- 

mene må være forberedt på lange turer i terrenget og studier av geologiske kart i detalj, 
supplert med nitidige studier av tynnslip. Det er rimelig å si at Johans dokumentasjon i stor 
grad ligger i hans geologiske manuskriptkart (som ofte har detaljerte notater i margen og på 
baksiden) og i de publiserte NGU-kart han utarbeidet, satte sammen eller bidro til. Han  
hadde en stødig hånd, og var en god tegner. Han benyttet disse egenskapene til å merke sine 
tynnslip- og lysbilder med detaljerte beskrivelser og  stedsangivelser angitt med mikro-
-skopisk skrift skrevet med 0,1mm Rotring-tusjpenn. Dette gir tynnslipene og bildene høy 
dokumentarisk verdi. Han hadde også store ferdigheter i mikroskopering og var en av de 
siste geologene som behersket alle mikroskoringsteknikker til fingerspissen, fra avanserte 
(og tid- 
krevende) U-bordsteknikker til mikroskopering med påfallende lys; han behersket alle  
triksene og teknikkene i mikroskopering. Selv om han selv ikke satte så stor pris på  
laboratoriearbeid utover mikroskoperingen, så han tidlig verdien av radiometriske alder-
sdateringer. Han tok initiativet til mange slike arbeider, spesielt sammen med Knut Heier 
og Arne Råheim (for eksempel Andresen et al. 1974; Gabrielsen et al. 1979), og inspirerte 
mange av sine studenter til å benytte geokronologi, og da særlig i Rb/Sr-studier som var mest 
tilgjengelig på 1970-tallet. Johan hadde ellers et nokså avslappet forhold til en tradisjonell 
akademisk karriere og var ikke alltid særlig opptatt av å publisere sine idéer og resultater, 
men delte idéene rundhåndet med andre. Han hadde sitt hovedfokus på feltarbeidet, under-
visning og formidling som han utførte med et sjeldent engasjement og stor entusiasme. 

Blant kolleger var han først og fremst kjent 
for sin interesse for kaledonidene i Sør-Norge,  
men en gjennomgang av titlene på hans mange 
”søndags-foredrag” på Mineralogisk-Geologisk 
Museum, viser et adskillig videre interessefelt 
enn mange var klar over. Et søk i muséets data-
base viser at Johan bokstavelig talt foredro om alt 
mellom himmel og jord, som for eksempel:

«Mineralråstoffer hos de tidlige menneskene – 
hvilke og hvorfor»

«Folketro og vitenskap»
«Meteoritter på liv og død»
«Stjernesmellen i Hallingdal»

Bilgeologi på 1960-tallet.  
Johan Naterstad nærmest kameraet. 

G E O H I S T O R I E
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“Hadde man plukket 
med seg opplysninger fra 
litteraturen, men ikke 
helt husket referansen, 
var det bare å spørre 
johan.”

“Diskusjonen og 
hovedkonklusjonene 
i oppgaven bærer preg 
av at Johan hadde gjort 
interessante geologiske 
funn, og at han allerede 
da hadde klare 
geologiske visjoner.”

Johan Naterstad var belest, ikke bare innen geologi, men også historie, arkeologi, geografi 
og skjønnlittertatur, og ble benyttet som både et vandrende og konkret bibliotek, ikke minst 
av sine studenter. Hadde man plukket med seg opplysninger fra litteraturen, men ikke helt 
husket referansen, var det bare å spørre Johan. Han husket referansen ned til journal-num-
mer og -volum (og av og til sideangivelse), og kunne som regel plukke ut artikkelen fra sin 
egen bokhylle.  Hvordan han fant fram i sin fyldige særtrykksamlingen, som ikke alltid var 
sortert etter alfabetet, var en gåte for hans studenter. Han var litt stolt av, og likte å fortelle 
sine studenter at han hadde begynt sin akademiske karriere som bibliotekaraspirant ved 
Universitetsbiblioteket ved Universitetet i Bergen før han fattet profesjonell interesse for geo-
logi, og han begynte snart med parallelle studier i realfag og etterhvert geologi. Men ganske 
snart overtok geologi-interessen helt. Det var visstnok professor Niels-Henrik Kolderup som 
for alvor vakte Johans interesse for geologi med sine inspirerende forelesninger og sin brede 
kunnskap om realfagene. Imidlertid var det Anders Kvale som ble Johans veileder til hoved-
-oppgaven som etter hvert fikk den ganske tradisjonelle og kanskje ikke så veldig spenstige 
tittelen: «Noen geologiske undersøkelser i et profil langs Mundheimsdalen, Hordaland”, 
som kort fortalt gikk å utrede (tektono-)stratigrafien og den strukturgeologiske utviklingen i 
området mellom Mundheimsdalen og Strandadalen på nordvestsiden av Hardangerfjorden. 
Johan begynte på feltarbeidet der sommeren 1958, men støttet snart på problemer knyttet 
til den kompliserte tektonikken i området. Det ble klart at arbeidet var større enn det som 
kunne forventes å bli løst innenfor rammen av en cand.real.-oppgave og arbeidet ble etter-
vert konsentrert til et profil langs Mundheimsdalen. Oppgaven benytter tradisjonell geologisk 
metodikk og er basert på omhyggelig feltkartlegging og mikroskopering.  Diskusjonen og 
hovedkonklusjonene i oppgaven bærer preg av at Johan hadde gjort interessante geologiske 
funn, og at han allerede da hadde klare geologiske visjoner. De viktigste funnene var nok at 
den sterkt deformerte bergartssekvensen i Mundheimsdalen inneholder en lagrekke som 
han antok var ordovicisk alder. Denne konklusjonen baserte seg på stratigrafiske og litostra-
tigrafiske korrelasjoner, men kunne dessverre ikke belegges ved fossilfunn.  Interessant fra 
et strukturgeologisk standpunkt er det at han konkluderer med at bergartene hører hjemme 
i det kaledonske dekkekomplekset, og at foldemønsteret tyder på en dominerende tektonisk 
transport mot sørøst, etterfulgt av (tilbake)-transport mot nordvest. Det siste er en grunnleg-
gende observasjon for å forstå strukturmønsteret og dekkeutviklingen i kaledonidene, og en 
kan kanskje si forut for sin tid. Særlig forståelsen av tilbakeglidningen av dekkene er viktig 
(Dunlap & Fossen 1998; Fossen 1998, 2000; Fossen et al. 2008). 

Kanskje som følge av Johans innsats som (temmelig ung) ekskursjonsveileder ved Den 

Studentmiljøet ved Universitetet i Bergen på 
1960-tallet, her representert ved Johan (Stående 
foran mikroskopet) og Tore Torske (sittende), var 
svært aktivt.

XXI. geologiske verdenskongressen i 1960 , ba 
Thomas Barth ham søke en stilling som amanuen-
sis ved Geologisk institutt i Oslo. Dette ble støttet 
av professor Henrich Neumann, som også hadde 
merket seg Johans potensiale og som skrev en solid 
støtteerklæring for Johan: «Hans evne til å  
inspirere og la seg inspirere av dem han arbeidet 
sammen med, er noe helt utenom det vanlige, og 
ideene ynglet i hans omgivelser». I 1964 ble Johan 
ansatt som amanuensis på Geologisk institutt ved 
Universitetet i Oslo. 

Kaledonidene I Sør-Norge forble Johans geolo-
giske hovedinteresse og han ledet en rekke  
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“Johan hadde en 
ganske betydelig 
produksjon av 
sakprosa og 
undervisnings-
materiell.”

formelle og uformelle ekskursjoner innen rammen av det NAVF-finansierte “HarRy” (Har-
danger-Ryfylke dekkekompleks) -prosjektet. Han skreddersydde hver ekskursjon etter 
studenters- eller gjesters ønsker og behov. De utenlandske gjestene på disse ekskursjonene 
ble etter hvert ganske mange. (Jeff Milnes, Bill Glassley, Andy Morton, Thomas Neff, Julian 
Zellman, Bevan French, for å nevne noen). 

Johan Naterstads og Johannes A. Dons initiativ og engasjement rundt retolkning av  
Gardnos-breksjen i Hallingdal som en impact-struktur er velkjent, selv om deres formelle  
bidrag i litteraturen er beskjedent. Breksje-komplekset var kjent som en vulkansk (eokam-
brisk?) eksplosjonsbreksje og ble assosiert med andre strukturer som Fens-feltet (e.g. Ram-
berg & Barth 1984) og Hjølmodal-breksjen (Svinndal & Barkey 1966), hadde et påfallende 
høyt innhold av karbon, som allerede påpekt av Broch (1945). De foreslo et alternativ til dan-
nelsen av breksjebergarten, nemlig at det kunne være kjernen av et gammelt meteorittkrater 
(Dons & Naterstad 1992; Naterstad & Dons, 1994). Etter hvert påvise kvarts med sjokk-struk-
turer som er diagnostisk for meteoritt-nedslag. Den detaljerte dokumentasjonen av Gardnos-
-krateret som en impact-struktur ble utført av en forskergruppe ved Universitetet i Oslo ledet 
av professor Henning Dypvik (for eksempel Kalleson et al. 2008) i samarbeid med en rekke 
internasjonale forskere, og det er i dag ingen som bestrider at Johan og Johannes hadde rett: 
Gardnos-krateret ble dannet ved at en meteor med en anslått diameter på 250 – 300 meter 
traff Gardnos-området med en hastighet på ca. 20-30 km pr-sekund for om lag 546 millioner 
år siden, altså i den aller seneste delen av neoproterozoisk tid (adicara). 

Mindre kjent er Johans interesse anvendelse av geologisk kunnskap innen arkeologi.  
Ganger i Alnsjøfeltet var et slikt tema (Nyland 2013) og klebersteingryter og bakstefjeler av 
skiferheller (Naterstad 1983; Weber 1985).

 
Johan hadde en ganske betydelig produksjon av sakprosa og undervisningsmateriell. 

Gode eksempler er Johans bidrag ”Vidda vert til” i ”Hardangervidda” (Lundquist (red.) 1979), 
som inngår i Forlaget Grøndahl & Søns serie om norsk natur.      

   
Sammen med Tormod Furuseth laget Johan en serie geologi-programmer for NRKs skole- 

fjernsyn. Det ble en slags parallell til Helmut Ormestad og Otto Øgrims berømte «Fysikk på  
roterommet», med små vulkaner som fikk CO2-utbrudd og utvikling av sedimentasjons- 
deltaer i cm-klassen. Svært underholdende. Serien kan etterspørres fra NRKs arkiv fra Skole- 
fjernsynet (som dessverre ble «nedlagt» i 2002). Han gikk også, sammen med Øystein Skåla, 
og senere Øystein J. Jansen fra Naturhistorisk museum i Bergen, Håkon Fossen (UiB), 
steinhogger Rolf Karlsen og skulptør Bård Breivik inn for å lage en geologipark i hjembygda 

Johan var sammen med Johannes A. Dons 
sentral i retolkningen av Gardnos-brekjsen som 

en impact-sruktur. Her sammen med Henning 
Dypvik (til venstre) som ledet prosjektet som 

dokumenterte denne hypotesen. 
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Rosendal. Rosendal steinpark er i dag et kjent turistmål med et internasjonalt renommé.  
Anlegget settes i sammenheng med Folgefonna Nasjonalpark og trekker stadig flere turister 
til bygda. Det var tilsvarende idéer som lå bak NaKuHel steinpark og den velkjente  
geologiske pyramiden i Asker som han sto bak med støtte fra Johan Fredrik Bockelie og 
Ingolf Rui.  

Med sin glede over fag og formidling, sine brede kunnskaper og idé-rikdom var Johan 
Naterstad et aktivum i norsk geologi i mer enn femti år.  Etter ham står mange geologiske 
ideer og flere generasjoner inspirerte geologer som han kom i kontakt med via sin under-
visning. Ved sin geologiske gjerning beviste han hvor grunnleggende geologisk feltarbeid og 
basis-metoder som mikroskopering er i geologi.  Han var i sannhet en mann med hammer 
og mikroskop.

Johan samarbeidet mye med arkeologer. Og 
hjalp til med å beskrive bergartstyper brukt 
som steinredskaper, deriblant “bakstefjeler”.
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The 35th Nordic Geological Winter Meeting 
Reykjavík, Iceland 
3rd Circular, August 2021 

 
Dear colleagues, 
Due to the increasing number of COVID infections in Iceland and other countries as 
well, we face increased uncertainty on how this pandemic will develop over the next few 
months. In light of this, we took the difficult decision to postpone the conference until 
middle part of May 2022. 
New dates for the meeting are 11th to the 13th of May 2022.  
We sincerely hope that you will be able to participate. 
We cannot promise that the eruption in the vicinity of Reykjavík will still be ongoing in May, 
but we will do our best. We are planning to organize field excursions to the site on Saturday 
the 14th of May. Additionally, we will plan 2-3 days’ field excursions along the south and 
western part of the island. More detailed information will be provided in February.  
Registration and abstract submission will open on the 15th of January 2022. Additional 
information about the meeting will be available on the homepage www.jfi.is/ngwm_2022 on 
the 30th of September 2021. 
On our homepage (www.jfi.is/ngwm_2022) you can find themes and sessions for the meeting. 
If there are any questions, please send email to Þorsteinn Sæmundsson (steinis@hi.is). 
We look forward to meet you in person here in Reykjavík in May next year. 
 

Best regards 

 
Þorsteinn Sæmundsson 
Chairman of the Geoscience Society of Iceland   
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L O K A L A V D E L I N G E R

O S L O

Styret i Oslo

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

Informasjon fra NGF Oslo
Deler av høstprogrammet er nå klart. Dette inkluderer Geologiens dag i Botanisk hage på 

Tøyen 11. september, med flere aktiviteter. Det er også ekskursjoner i Oslo-området arrangert 
av ivrige medlemmer i NGF.

25. september arrangerer vi familieekskursjon på Hadeland, med Ragnar Knarud som 
guide. Det blir geologi, kulturhistorie, geologisk historie, steinbrudd og mulighet for å plukke 
egne fossiler. Vi ordner transport fra Oslo og felles lunsj. Ta kontakt med Hans Arne Nakrem 
dersom du ønsker å delta!

25. november arrangerer vi vårt årlige julemøte i Vegvesenets lokaler på Brynseng, med 
foredragsholder, middag og gode samtaler.

Resten av programmet er snart på plass, mer informasjon kommer på våre nettsider og via 
epost.

Presentasjon av styret:
Guro Lilledal Andersen, studentrepresentant i Osloavdelingen til NGF.
Jeg studerer geologi ved UiO og har diverse verv i iEarth og Geofaglig Fagutvalg. Har jobbet 

litt frilans for Gea Norvegica Geopark med å lage videoer til sosiale medier. 
Jeg ble med i Oslostyret i 2020, og vil bidra til at NGF når mer ut til studentene slik at de får 

se mer av bredden i geovitenskapen. 

Tor Oftedal Sømme er styremedlem i NGFs Osloavdeling. 
Han jobber til daglig med regionale sammenstillinger i forskningsavdelingen til Equinor, 

der hovedfokus ligger på strukturelle og stratigrafiske problemer. Han er også midlertidig 
ansatt på Universitetet i Bergen, og jobber der med oppfølging av studenter, undervisning og 
publisering. Hovedinteressen ligger i å bedre forstå hvilke parametere som styrer innfyllingen 
av sedimentære basseng.

Hans Arne Nakrem er sekretær i Osloavdelingen av NGF, en «post» han har besittet si-
den slutten av forrige årtusen. Han er ansatt ved Universitetet i Oslo, nærmere bestemt som 
paleontolog ved Naturhistorisk museum, der han forsker på Svalbards geologiske utvikling, 
underviser og veileder studenter, og har mange oppgaver innen formidling av geologi/paleon-
tologi også til publikum utenfor den akademiske kretsen. 

Som museumsansatt paleontolog er vern og ivaretakelse av viktige geologiske forekomster 
en viktig oppgave, og en økt bevissthet rundt bruk, ivaretakelse og vern av verdifulle lokaliteter 
står derfor høyt på «aksjonslisten» som styremedlem i Norsk Geologisk Forening. For NGFs 
medlemmer lokalt er tilbudet om spennende møter og foredrag, samt ekskursjoner for  
medlemmene og deres familier en hjertesak.

Marie Østensen, leder i NGF Oslo. Jeg jobber også i Equinor, for tiden med læring og kom-
petanseutvikling, etter 15 år i forskjellige leteavdelinger. Jeg synes det er veldig gøy å få bidra 
med tilrettelegging av formidling av geofaget ved å være aktiv i NGF. Ellers er jeg ivrig med å 
få med familie og venner på turer og ferier (både i Norge og utlandet) der man kan legge inn 
opptil flere stopp ved spennende geologiske lokaliteter, som «folk flest» kanskje bare ville kjørt 
forbi. 



29GEONYTT

T R O M S Ø

Styret i Tromsø

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

Gode NGF-medlemmer! 
Her er en hilsen og rapport over planlagte aktiviteter utover høsten og vinteren fra NGF 

lokalavdeling Tromsø. Vi prøvde å få til en ekskursjon i Tromsø-området i våres, men dessverre 
var det enda for mye korona til at det kunne la seg gjøre, og vi måtte utsette. 

Etterhvert som situasjonen forhåpentligvis blir enklere utover høsten, setter vi i gang med 
de vanlige presentasjonene i auditoriet ved Institutt for Geovitenskap som et hyggelig samlin-
gspunkt med pizza og forfriskninger for alle interesserte. Dersom det blir digitale eller “hybri-
d”-presentasjoner vil vi gjerne invitere utenbys-geologer til å høre på via nett. 

Her er en presentasjon av halve det nåværende styret. Resten kommer i neste nummer av 
Geonytt.

Vårin Trælvik Eilertsen
Jeg heter Vårin og tar for tiden en doktorgrad i maringeologi ved Universitetet i Tromsø – 

Norges Arktiske Universitet. Bortsett fra ett år ved UNIS har jeg tatt hele utdanninga mi ved 
Institutt for Geovitenskap her i Tromsø. Jeg er en del av forskningsprosjektet Arven etter  
Nansen, der jeg studerer havbunnen nord i Barentshavet for å bedre forstå utviklinga av  
klimaet fra siste istid og fram til i dag. 

Jeg synes det er både interessant og veldig hyggelig å være med i lokalstyret til NGF i Tromsø 
hvor vi ofte møtes for å diskutere geologi og planlegger/gjennomfører foredrag og  
ekskursjoner.

Stine Bjordal Olsen 
Mitt navn er Stine og jeg er stipendiat i maringeologi ved Universitetet i Tromsø – Norges 

Arktiske Universitet. Doktorgradsprosjektet mitt konsentrerer seg rundt tolkning av seismiske 
data for å studere hvordan kontinentalmarginen utenfor den nordlige delen av Midt-Norge og 
Lofoten-Vesterålen har utviklet seg de siste drøye 55 millioner årene. Gjennom dette prosjektet 
ønsker vi å få en bredere forståelse av de sedimentære prosessene og paleo-miljøer som har 
vært involvert i dannelsen av dette marginsegmentet, samt samspillet mellom de ulike proses-
sene. Det gir oss også mulighet til å studere havsirkulasjonsmønsteret i Norske-Grønlandshavet 
og hvordan det har variert gjennom denne tidsperioden. 

Jeg ble en del av NGF’s lokalstyre i Tromsø i fjor høst og trives godt med. NGF er en utmerket 
arena for å møte mennesker med en variert bakgrunn, men en felles interesse for geologi. Jeg 
ser frem til flere møter og interessante foredrag.     

Ole Jakob Hegelund
 Jeg heter Ole Jakob og har tatt en bachelor i geologi ved UiT og ett semester i Canada ved 

University of Saskatchewan, etterfulgt av en mastergrad i maringeologi og geofysikk.
Jeg har jobbet som Rådgiver i Istjenesten ved Meteorologisk Institutt i Tromsø. I denne 

jobben overvåket jeg sjø-isen i Arktis og Antarktis med hjelp av fjernmåling/satellittbilder og 
sørget for at skipstrafikken fikk den informasjonen de trengte for navigering i polare områder. 
Mye av arbeidet gikk til metodeutvikling og store forskningsprosjekter som gikk på maskin-
læring, kartlegging og klimamodellering sammen med andre forskningsinstitutter i Europa. 
Sommeren 2020 deltok jeg på tokt med KV Svalbard opp til 87N, sammen med Nansensenteret 
og FFI gjennom CAATEX-prosjektet.

Jeg har vært lenge aktiv i Norsk Geologisk Forening, synes det er spennende å møte andre 
fra forskjellige fagfelt. Her kan vi diskutere og søke informasjon om geofaglige spørsmål fra 
alle andre i samfunnet (lærere, fagarbeidere, media, politikere etc), og som utdannet geolog 
synes jeg det er viktig å være en bidragsyter med å formidle kunnskap og kompetanse overfor 
samfunnet. NGF er ett fint upolitisk forum for dette og debatt rundt omkringliggende utnyt- 
telse av naturressurser.
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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
I forrige utgave av Geonytt presenterte vi tre av våre styremedlemmer i NGF Stavanger. Her 

kommer de tre siste. 

Per Kristian Malde
Jeg er 32 år og er det nyeste styremedlem i NGF Stavanger. Jeg fullførte mastergrad som 

petroleumsgelog i 2017 fra Universitet i Stavanger. Jeg var heldig som fikk sommerjobb hos 
Norske Shell i leting det samme året, for det var et krevende jobbmarked å møte som nyutdan-
net. Har hatt diverse deltidsjobber og et ettårig internship hos Equinor innen leting. Her jobbet 
jeg i et lite team med hovedfokus på screening av nye olje og gass muligheter i Norskehavet 
dypvann, prospektevaluering og bidrog til søknaden i den årlige APA-runden.

Jobber i dag i Anko som ingeniør hvor jeg 3D-modellerer BIM modeller. Det er bygninger 
som har blitt laserskannet og blir videre bygget som en 3D-modell. For å bevare og mate geo-
logi interessen syns jeg det er veldig spennende og givende å være en del av NGF-styret. Her 
møter man folk fra ulike bakgrunner som har samme glød for geologi, hvor vi sammen prøver 
å gi medlemmene våre så gode opplevelser som mulig. 

Ada Kvadsheim
Hei! Jeg er 29 år og har en mastergrad fra Cardiff University i Exploration and Resource 

Geology med spesialfelt innen metall- og mineralutvinning. De siste årene har jeg reist verden 
rundt på feltprosjekter. Jeg har jobbet som feltgeolog i outbacken i Australia for et gruvefirma 
på jakt etter gull. I Sør-Afrika jobbet jeg i flere måneder med en forskningsoppgave på platina-
-mineralogi i verdens største magmatiske intrusjon. Ellers har jeg jobbet med prospektering 
av fremtidige ressurser for Norsk Stein (Norstone) og i senere tid innen leting av olje og gass 
på norsk sokkel for Equinor som petrolog og petrofysiker. Etter vanskeligheter med å få jobb 
innen mitt fagfelt i Norge, prøver jeg nå lykken i Sysco EnergyX hvor jeg jobber med digitale 
løsninger for olje- og energibransjen. 

Som student satt jeg i styret for geologiutdanningen for Cardiff University og Mining Society, 
så da jeg flyttet hjem til Norge hadde jeg et sterkt ønske å dyrke videre lidenskap og kunnskap 
for geologi sammen med likesinnede. Det beste av å sitte i styret i NGF er å møte nye folk med 
forskjellige geologi-bakgrunner og arrangere spennende turer, kveldsmøter og foredrag. Min 
favorittur var sykkelturen vi fikk til under corona-restriksjoner, hvor vi syklet gjennom geolo-
gien rundt Tananger og Hafrsfjord. Jeg gleder meg å få til flere foredrag om metall- og mine-
ralutvinning, kanskje til og med en praktisk sesjon hvor jeg kan demonstrere hvordan man 
jobber i felt flere måneder om gangen. Dette er et fagfelt jeg brenner sterkt for som jeg tror blir 
enda mer relevant i tiden som kommer med det grønne skiftet.
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S T A V A N G E R  F O R T S .

Alexander Lassen
Hei, jeg er 57 år og har siddet i styret for NGF Stavanger siden 2008. Jeg er dansk og har boet 

i Stavanger området siden 2016. Inntil Februar 2021 var jeg styreleder, men er nå almindelig 
styremedlem etter at Maryon Paulsen Strugstad tog over som styreleder. Jeg er geolog med Msc 
og PhD fra Københavns Universitet og jobber til daglig som development geolog for Conoco-
Phillips Norge. Har også arbeidet for Halliburton-Landmark. Mitt PhD prosjekt var en integrert 
regional-geologisk og geofysisk kartlegging av grunnfjellet i Nordsjøen, Det dansk-norske 
bassin og den nordlige del av det nordtyske bassin. 

I løpet av de 13 år jeg har været i styret for NGF Stavanger har jeg vært så heldig at arbeide 
sammen med og møte mange forskjellige og interessante og kjekke mennesker. Resultatet av 
denne felles innsats er at NGF Stavanger har avholdt ca. 65 Kveldsmøter, museums-arrange-
menter og feltturer siden 2008. Jeg gikk opprinnelig inn i NGF Stavanger for at vedlikeholde 
og utvikle den geologiske viden som jeg erhvervede på Universitetet og som jeg ikke bruker 
til daglig som oljegeolog og for at utvide mitt faglige nettværk. Formidling av all den fine og 
betydningsfulle geologi vi har i Rogaland har alltid vært viktig for meg. Som almindelig styre-
medlem håper jeg at kunne bidrage til planlegging av enda flere kjekke geologiturer og andre 
arrangementer som medlemmene har glede av.     

Aktiviteter denne høsten og til vinteren

Geologiens dag - felttur med Norge Mining
Søndag 12 september arrangerer vi felttur og bransjebesøk med Norge Mining. Turen blir 

guidet av en geolog fra Norge Mining og er en unik mulighet til å få siste nytt innen geologien i 
området og høre om hva Norge Mining har funnet så langt. 

Overordnet program for dagen:
• presentasjon fra Norge Mining av geologien i området 
• studere kjerneprøver på Heskestad 
• fottur i Øygrei området (blotninger av lagdelt noritt) 
• fottur til Storeknuten 

Turen ble fulltegnet innen påmeldingsfristen (1 september) og vi gleder oss til en spennende 
og innholdsrik dag!

Oktober - Kveldsforedrag 
I oktober (dato ikke fastsatt) arrangerer vi kveldsforedrag om havbunnsmineraler med Ha-

rald Brekke fra Oljedirektoratet. Vi håper det blir mulig med et fysisk arrangement, og vurderer 
å gjøre foredraget tilgjengelig også via streaming for de som ønsker å delta hjemmefra. Alterna-
tivt blir det et heldigitalt arrangement.

November - Øl og Geologi
Vi håper at vi i år kan få gjennomført vårt årlig øl og geologi arrangement siste uken i novem-

ber. Vi har allerede booket foredragsholder, Mari Kristiansdottir, og tema blir islandsk øl. 
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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

Graptolites and trace fossils typical of deep-water environments are found on phyllitic roo-
fing

slates kept in the collections of the Stjørdal Museum Værnes, Trøndelag. The slates probably 
come from

abandoned local quarries in the Stjørdal and Lånke districts. The fossils from Lånke also in-
clude some graptolites and poorly preserved nautiloids stored at the NTNU Vitenskapsmuseet, 
Trondheim. The graptolites

indicate a Katian age, while the trace fossil assemblages compare to similar assemblages re-
ported from the

Middle–Late Ordovician Vuddudalen and Lower Hovin groups and the mostly Silurian Ekne 
Group of the

Central Norwegian Caledonides.

N O T E S  O N  O R D O V I C I A N 

G R A P T O L I T E S ,  N A U T I -

L O I D S  A N D  T R A C E  F O S -

S I L S ,  F R O M  L Å N K E , 

C E N T R A L  N O R W E G I A N 

C A L E D O N I D E S

E V O L U T I O N  O F  M E T A L - 

B E A R I N G  F L U I D S  A T  T H E 

N U S S I R  A N D  U L V E R Y G G E N 

S E D I M E N T - H O S T E D  C U  

D E P O S I T S ,  R E P P A R F J O R D 

T E C T O N I C  W I N D O W , 

N O R T H E R N  N O R W A Y

The Palaeoproterozoic greenstone belts of Fennoscandia are metamorphosed and deformed 
volcanic and sedimentary rocks that formed in basins with a high base-metal ore potential. One 
of these, the Repparfjord Tectonic Window (RTW), is exposed in the Caledonides of northern 
Norway and contains several sediment-hosted Cu deposits including Nussir and Ulveryggen. 
The RTW is composed of mafic metavolcanic rocks (metabasalts, volcanoclastic metabreccia 
and metatuffite) intercalated with carbonate-siliciclastic sedimentary rocks (dolomitic marble, 
metasandstone to metapelite). This succession was deformed and metamorphosed up to greens-
chist to lower amphibolite facies during the Svecofennian Orogeny (c. 1.84 Ga). The Cu-mine-
ralisation at the Nussir deposit is hosted by a dolomitic marble. It occurs mostly in the form 
of quartz-carbonate veins with chalcopyrite, bornite, chalcocite and covellite as the main ore 
minerals. In contrast, the Ulveryggen mineralisation is predominantly disseminated within a 
metasiliciclastic succession and dominated by chalcopyrite, bornite, chalcocite, covellite and 
neodigenite.

Mineralogical, geochemical, stable isotope and fluid-inclusion studies provide insights into 
the evolution of the Cu-bearing fluids. A wide range in homogenisation temperatures (135–350°C 
at the Nussir deposit and 102–520°C at the Ulveryggen deposit) and fluid-inclusion salinities 
(from 0.35 up to 36 wt.% NaCl equivalents) suggest an evolving system with brines developed 
by subsurface evaporite dissolution. Fluid-inclusion and Cu-sphalerite geothermometry data 
constrain the temperature-pressure conditions of the Cu mineralisation in the Nussir deposit 
at 330–340°C and 1.1–2.7 kbars. High salinities at relatively high temperatures within the ore-
-bearing fluids imply that Cu was transported predominantly by Cu-chloride complexes. The 
interaction of ore-bearing fluids with carbonate-rich host lithologies is proposed as the main 
mechanism for deposition of the Cu mineralisation at Nussir. In contrast, at the Ulveryggen de-
posit the mineralisation was mostly controlled by dilution and cooling when ore-bearing fluids 
mixed with groundwaters. Locally, reaction of Cu-bearing fluids with sediment-hosted pyrite mi-
ght also have triggered copper precipitation. Similar ranges of δ13C (- 0.9 to + 2.9‰ V-PDB) and 
δ18O (- 18.3 to - 15.9‰ V-PDB) values in carbonates from ore-bearing veins and underlying host 
dolomitic marbles reflect a carbonate rock-buffered system without a significant contribution of 
magmatic or hydrothermal CO2.

Yulia Mun, Sabina Srmic Palinkas, Kåre 
Kullerud, Kjell s. Nilsen, Kai Neufeld, Andres 
Bekker.

DOI: https://dx.doi.org/10.17850/njg100-2-5

Morten Smelror, Terje Solbakk, Bjørn Ivar 
Ringstad, Helle Vangen Stuedal, Karstein 
Hårsaker

DOI: https://dx.doi.org/10.1785/njg100-2-2

https://njg.geologi.no/
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T R A N S I T I O N  F R O M  

S W I M M I N G  T O  W A L K I N G 

P R E S E R V E D  I N  T E T R A P O D 

T R A C K W A Y S  F R O M  T H E 

L A T E  C A R B O N I F E R O U S  O F 

B J Ø R N Ø Y A ,  S V A L B A R D

Sean Thor Herron, Edward James Fleming, 
Michael John Flowerdew

DOI: https://dx.doi.org/10.17850/njg100-2-6

The Late Carboniferous was a crucial interval for the establishment of terrestrial ecosystems. 
A dramatic change in tetrapod distribution and ecology is coupled with an ongoing transition 
from amphibian to amniote domination. Presented here is a new set of tetrapod footprints from 
a single slab discovered on the island of Bjørnøya in the Norwegian High Arctic. A three-dimen-
sional photogrammetric model was constructed to allow analysis of the trackway, and palaeo-
-environmental observations were taken to provide context to the ichnological determinations. 
The slab appears to preserve the transition from swimming to walking. Statistical tests provide  
indication that there is a significant change in locomotive behaviour (swimming to walking)  
present on the slab (p = 0.0026, n = 15). This coincides with a change in the preservation style and 
an apparent change in the depth of water traversed by the tracemaker. Two trackways can be  
assigned to the ichnogenus Limnopus Marsh, 1894 (temnospondyl amphibians). They consist of 
36 and 24 prints, respectively, and have widths and lengths of 151 mm x 2149 mm and 166 mm x 
1226 mm. Two other trackways represent the traces of indeterminate tetrapods. Palaeoenviron-
mental analysis suggests that the trackways had lain in a fluvial floodplain setting in a palaeo- 
river valley system, in agreement with regional-scale analyses. Locomotion analysis suggests 
that on moving from submerged walking and swimming to terrestrial walking, this large Late  
Carboniferous temnospondyl increased its pace angulation and lengthened its stride. At ~30°N, 
these tracks may be the farthest north Limnopus trackways yet found in terms of palaeo- 
latitude. They are the first Carboniferous tetrapod traces discovered from Svalbard and are  
probably among the oldest examples of Limnopus yet found.
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Natural fractures occur in chalk from the Kraka Field (Danian Ekofisk Formation, Southern 
Danish North Sea) and contribute to an increased effective permeability in the reservoir. The 
majority of fractures are open and act as conduits for hydrocarbons to migrate through. Howe-
ver, some fractures are cemented and thus act as barriers for fluid flow. Predicting porosity and 
fluid flow in subsurface carbonate reservoirs is challenging, and with a proper understanding of 
cementation in fractures these subjects are better understood. Further knowledge on cemented 
fractures can be useful for hydrocarbon exploration and production.  This study investigates 
cemented fractures, faults and a cataclastic fault zone in chalk cores from the Kraka Field. Em-
phasis is given to small-scale fractures. These are either partially or fully cemented by mineral 
precipitates, commonly calcite, and have apparent widths of up to

5 mm. One type of fractures has silica cement along the fracture edge and calcite in the cen-
tral part, while another type only contains blocky calcite cement. The faults have apparent wid-
ths up to 5 cm and are partially cemented by calcite. The cataclastic fault zone has an apparent 
width of 25 cm and is filled with angular fragments of chalk cemented by blocky calcite. Stable 
isotope analysis of the cement in the fractures and the cataclastic fault zone suggests that they 
were filled by calcite cement almost simultaneously during burial. The paragenetic sequence of 
Danian chalk from the Kraka Field is reconstructed and compared with that of other North Sea 
fields. Based on an investigation of cemented fractures in the Kraka Field, this study provides 
information on cementation evolution and possible implications for porosity and fluid flow.
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Strontium (Sr) isotope data from cores and ditch-cutting samples from hydrocarbon wells 
from Pleistocene sediments from four areas on the Norwegian continental shelf have been com-
pared with previously published biostratigraphic, lithostratigraphic, seismic and new micro-
paleontological and palynological data. The aim for this paper is also to provide a review of 
previous investigations of the use of Sr analysis on this margin, and to give a new assessment of 
some of the well samples by reanalysing these data and discuss the main limitations of the use of 
Sr isotopes to date Pleistocene sediments. It is important to obtain accurate dating of the Pleis-
tocene sediments in order to constrain the age of the glacial events, indicate the age of neotec-
tonic periods and perform basin modelling. However, obtaining a good chronostratigraphy of 
the thick Pleistocene successions has proved to be very difficult. Since the sediments have been 
deposited during a relatively short time, there are few recorded fossil events as first and last 
appearance datums. Sr isotope stratigraphy based on analyses of calcareous mollusc and micro-
fossil tests (foraminifera and Bolboforma) have proven an effective dating method particularly 
for Oligocene and Miocene sections on the Norwegian continental shelf. Dating Pliocene and 
especially Pleistocene sediments by means of Sr isotope stratigraphy has proved more difficult. 
The Sr isotope curves for the Pliocene to Pleistocene, in general, have lower gradients than the 
Oligocene and the Miocene parts, and small errors in the 87Sr/86Sr isotopic composition have 
a much larger impact when calculating ages from low-gradient parts of the Sr isotope seawater 
curves than from high-gradient parts. In addition, possible error sources comprise reworked 
fossil tests since a large portion of the marine Pleistocene deposits on the Norwegian continen-
tal shelf consists of redeposited older sediments originally deposited closer to the coast. These 
factors are probably the main reasons why the Sr isotope analyses of the investigated Pleistoce-
ne sections, with some exceptions, have not yielded very reliable ages.
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In southern Norway, early-Holocene climatically induced glacier expansion episodes have 
been  recognised at ~11.1, 10.5, 10.2, 9.7 and 8.2 ka, but the only convincingly dated, single- or 
double-ridged  moraines are those associated with the regional Erdalen Event (i.e., ~10.2–9.7 
ka). We applied three numerical-age dating techniques to sequences of up to five moraine ridges 
deposited by the former Sognefjell ice cap and by Styggedalsbreen, a large cirque glacier in the 
nearby Hurrungane massif. On inner and outer ridges and relict patterned ground proximal to 
the moraines, six 10Be and eight Schmidt hammer (SHD) surface exposure ages were obtained. 
Thirteen radiocarbon dates were obtained from stream-bank mire sediments proximal to the 
Sognefjell moraines. The basal date is similar to those from cores in an adjacent lake indicating 
disappearance of the Sognefjell ice-cap immediately following the

Erdalen Event. Three of four SHD results, and one of three 10Be surface exposure ages from 
the Sognefjell moraines support this. At Styggedalsbreen, two of three 10Be surface exposure 
ages lie between the 8.2 ka (Finse) and Erdalen Event, though 1 σ dating uncertainties only over-
lap with the former: the third is clearly affected by cosmogenic nuclide inheritance. SHD re-
sults also suggest the younger event, but this is attributed to lithological differences between 
the Schmidt-hammer calibration site and the sampled moraine boulders. Considering the chro-
nological evidence as a whole, supported by equilibrium line altitude (ELA) calculations for 
Styggedalsbreen, we conclude that the moraines were formed by up to five short but distinct 
fluctuations of these ice masses during the Erdalen Event. This indicates more complex decadal- 
to centennial-scale glacier variations and climatic perturbations within the Erdalen Event than 
previously recognised. The implied exceptional glaciological sensitivity to climate variability is 
attributed to local topographic factors causing glacial fluctuations in response to relatively small 
ELA changes.
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