
T3. Kvartærgeologi og geomorfologi / Quaternary geology and geomorphology 

Geomorfologi og kvartærgeologi er vitenskapene som omhandler det meste av det fysiske landskapet 

vi ser rundt oss, både de topografiske trekkene og dannelsen og fordelingen av løsmasser. 

Kvartærgeologer er opptatt både av løsmassene og stratigrafien på landoverflaten og havets bunn, 

mens geomorfologene studerer de fysiske prosessene på landoverflaten og de landformer som 

oppstår fra disse prosessene både i liten og stor romlig og tidsmessig skala. Disse fagfeltene er 

dermed en viktig innfallsport til interesse for geologi, men også klima fordi vår nære geologiske 

historie er så tett koblet til og framviser slående beviser på store klimaendringer. I denne sesjonen 

inviterer vi til bidrag fra hele bredden av disse sammenkoblede fagfeltene, herunder glasialhistorie 

og dynamikk knyttet til vekst og tilbakesmelting av de store isdekkene, langsiktig landskapsutvikling 

og diskusjonen om alder av og prosessene bak de store trekkene i Norges topografi, den yngre sen- 

og postglasiale landskapsutviklingen med havnivå- og klimaendringer, kronologi samt prosesser og 

landformer knyttet til elver, kyst, vind, breer, frost, skråninger og forvitring. Studier av 

vegetasjonshistorien har alltid gått hånd i hånd med kvartærgeologien, noe denne sesjonen ønsker å 

videreføre. 

Geomorphology and Quaternary geology are the sciences that deal with most of the physical 

landscape around us, both the topographical features and the formation and distribution of surficial 

deposits. Quaternary geologists are studying deposits and stratigraphy on the land surface as well as 

on the sea floor, while geomorphologists investigate the physical processes at the land surface and 

the landforms that are developed on both small and large spatial and temporal scales. These sciences 

are therefore an important gateway to interest in geology, but also climate as our recent geological 

history is closely connected to and show striking evidence of large climatic changes. In this session, 

we invite contributions from the entire range of these interconnected fields, including glacial history 

and dynamics related to the growth and down-wasting of the large ice sheets, long-term landscape 

development and the discussion of the age and processes governing the main features of the 

Norway’s topography, the younger late- and postglacial landscape evolution including sea level- and 

climatic changes, chronology, as well as processes and landforms associated with rivers, coast lines, 

wind, glaciers, frost, slopes and weathering. Studies of vegetation history has always been tightly 

connected to Quaternary geology, something this session seeks to continue. 

 


