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Krittlagpakken gav Norge sitt første og hittil betydeligste oljefunn, Ekofiskfeltet. Oppsprukne,
porøse kalksteiner dannet av planktonorganismer fra krittiden har gitt grunnlag for et av verdens
største oljefelt. Lenger nord, i Norskehavet og Barentshavet, ble kalken utkonkurrert av sand og
slam fra de store elvene som rant ut i de dype bassengene mellom Grønland og Norge..

Pteranodon over Hardangervidda i seinkritt. (Illustrasjon: R.W. Williams)

Høyt hav og lave horisonter
Kritt, jordas drivhustid; 145–66 millioner år

Innledning
Kritt var perioden da den langvarige oppsprekkingen av kjempekontinentet Pangea
gikk over i havbunnsspredning, noe som førte til at Atlanterhavet ble dannet. Kritt var
klodens drivhusperiode – aldri siden har havet stått så høyt og klimaet vært så varmt.
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Tidligkritt platerekonstruksjon.
Norges posisjon i gult.
Globen vises skrått fra nord, slik at Norge
fremstår lengre sør enn det virkelig var.
(Illustrasjon: R. Blakey)

Kritt, jordas drivhustid
145–66 millioner år

P

å 1940- og 50-tallet gikk alle lærere i lagerfrakk i timen. Det gjorde de for ikke å søle til dressen med
hvitt støv fra skrivekrittet. Krittstøvet på frakken var bare til bry og ikke på noen måte tema i undervisningen. Man ante ikke den gang at det skulle komme en tid da dette krittstøvet ble satt i sammenheng
med det store gjennombruddet for norsk oljehistorie – funnet av Ekofiskfeltet i den sørlige Nordsjøen i september 1969. Lærerens problematiske krittstøv bestod nemlig av mikroskopiske kalkplater, kokkolitter, som ligger i tykke lag to til fire kilometer under havbunnen i den sørlige Nordsjøen og utgjør oljereservoarene i oljefeltene Ekofisk, Valhall, Hod og Tor. I dette kapitlet skal vi se nærmere på krittperioden og på de spesielle forholdene som førte til avsetning av krittbergarten.

Ved inngangen til kritt-tiden var jordklodens kontinenter og landområder jevnt fordelt over
breddegradene fra pol til pol. Opp gjennom krittiden holdt denne nord-sør-fordelingen av kontinentene seg,
mens de sakte fortsatte å bli splittet opp av riftprosesser og havbunnsspredning. Den viktigste begivenheten i denne
sammenhengen var åpningen av Atlanterhavet. I tidligste kritt begynte Sør-Atlanteren å åpne seg fra sør mellom SørAmerika og det sørlige Afrika. Åpningen nådde ikke Nord-Atlanteren mellom Europa og Nord-Amerika før i seinkritt.

Ordet kritt kommer fra det latinske ordet "creta", som betegner en hvit, finkornet kalkstein. Dette er da også
navnet på den kalkrike øya Kreta i Egeerhavet. Ordet kritt er tvetydig på norsk, fordi det er navnet både på en
tidsperiode og en bergartstype som forekommer i flere tidsperioder. For eksempel i vårt største oljefelt, Ekofisk, består de oljeproduserende lagene av krittbergarter både fra seinGrønland Norge
Nordkritt og tidligste kenozoikum. Engelskmennene bruker to ulike ord og kaller
Europa
Amerika
tidsperioden for "Cretaceous", etter det engelske navnet på Kreta, mens de
kaller bergarten kritt for "chalk".
Stillehavet

Siste etappe ble innledet i tidlig kenozoikum med åpningen av de nordligste områdene,
dvs. Norskehavet og Polhavet.

Rekonstruksjon av kontinentenes
plassering for 105 millioner år siden,
i tidligkritt. Brunt er kontinentområder, lys blå er kontinentalsokler og
mørk blå er oseanskorpe.
(Illustrasjon: R. Blakey)

På tross av navnet vi har gitt den, var krittperioden like varierende i avsetningstyper som andre geologiske perioder. Noen av verdens største oljefelt og gassfelt
har reservoarbergarter fra denne perioden. I Midtøsten og Latin-Amerika, og altså
Ekofiskfeltet i Norge, består reservoarbergartene av kalkstein, mens de i Sibir er sandsteiner.
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Nye sedimentbassenger og høyt hav
Gjennom den varme krittperioden foregikk det store strukturelle endringer og en nesten
kontinuerlig stigning i havnivået. Det lave landskapet ble gradvis dekket av vann,
og i seinkritt stod havet så høyt som det aldri har stått siden.

Kart som illustrerer hovedstrukturene på norsk kontinentalsokkel.
Kartbildet er dominert av plattformer og bassenger dannet på overgangen mellom jura og kritt, og
som ble fremhevet ved den termiske
innsynkningen av bassengene
gjennom krittperioden.

Riftbevegelsene i Norskehavet fortsatte gjennom
tidligkritt. Hovedriftaksen for strekkingen var en
forløper for den endelige åpningen av
Norske- og Grønlandshavet, som fortsettelse av Nord-Atlanteren i kenozoikum.
Krittiden var også en nedkjølingsperiode
for jordskorpen etter de store riftdannelsene gjennom seinjura og tidligkritt.
I Norskehavet finnes dype, regionale krittbassenger,
som Mørebassenget, Vøringbassenget, Harstadbassenget, Tromsøbassenget og Sørvestsnagsbassenget. De ble dannet langs hovedaksen for riftbevegelsene, der skorpen ble utsatt for mest strekking og fortynning gjennom seinjura og tidligkritt.
Seismiske data viser at skorpen stedvis ble
fortynnet til 20–25 prosent av opprinnelig
tykkelse i disse områdene. Men utrolig
nok stoppet strekkingsepisoden
før skorpen revnet helt, slik at
havbunnsspredning kunne ha
overtatt.
Den nordlige fortsettelsen av
Nord-Atlanteren, som utvikles
i kenozoikum, kom altså ikke
langs denne riftaksen. Men
den ekstreme fortynningen
førte til en termisk innsynking på flerfoldige kilometer
i løpet av tidligkritt og deler
av seinkritt. Innfylling med
marint slam og sandavsetninger fra randsonene
holdt nesten tritt med denne
innsynkingen.
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Plattformområder
Paleozoiske høgder i plattformområder
Paleozoiske bassenger i plattformområder
Øyer og aktive høgder i seinkritt/tidligtertiær
Grunne krittbassenger i plattformområder
Terrasser og høgder i dype bassenger
Smale krittbassenger over jurariftgreiner
Dype, regionale krittbassenger
Randhøyder dekket av tertiær lava

Den globale gjennomsnittstemperaturen var ca.
Rolige plattformområder
10 grader høyere enn i dag.
På plattformområdene i Nordsjøen og Barentshavet
ble det dannet smale innsynkingsbassenger over de
Det fantes ikke på noe tidspunkt permanente isbreer
seinjuraiske og tidligkrittaiske riftarmene. De er ikke
i polområdene. De var i stedet dekket av tempererpå langt nær så dype som de store bassengene langs
te skoger. I tidligkritt var det riktignok
hovedriftaksen i Norskehavet. Langs
Kald (temperert)
is og snø om vinteren i
hovedriftaksen, og dermed
GrønNorge
polare strøk, men
også ut i disse riftarVarm (temperert) land
Asia
Nord
Europa
Paraseinere i periomene, hadde
Amerika
tropisk
den ble det
man flere
Arid
Atlanter(tørt)
havet
enda varmindre faser
Stillehavet
Tropisk
Tropisk
Tethyshavet
mere, og
med jordArid (tørt)
temperatuskorpebeveSør
Tropisk Amerika
Afrika
ren holdt seg
gelser i seinover frysekritt.
India
punktet året
Varm (temperert)
Australia
Antarktis
rundt. Det var heller
Inne på plattformene finKald (temperert)
ingen kaldtvannsdannelse i polnes avgrensete, mindre bassenger,
områdene. I verdenshavene var derfor temperaturen
som Farsund-, Egersund-, Stord-, Helgelands-,
ved bunnen nesten den samme som i overflaten, ca.
Sørkapp- og Olgabassengene. De er skålformete
20–25 grader ved ekvator. Dermed ble det svært
med 500–700 meter tykke krittlag, hvorav undre
liten tetthetsdrevet utveksling mellom vannmassene
kritt utgjør mesteparten. Dette tyder på at bassengved polene og ved ekvator og lite utveksling vertikalt
innsynkingen hovedsakelig foregikk i tidligkritt. Det
i vannsøylen. Ingen store havstrømmer strømmet fra
antas at bassengene er tilpasninger til avspenningen
polene slik som i dag, noe som i perioder bl.a. førte
av jordskorpen utenfor de store riftstrukturene, etter
til oksygenunderskudd over store deler av dyphavene.
at de ble inaktive i tidligkritt. Men selve mekanismen er uklar, da ingen av bassengene ligger rett over
To store havområder
klare riftdannelser, men arter seg som bølger i plattI store deler av kritt var det i vår del av verden to
formoverflaten.
store havområder med atskilt fauna og flora: I sør
det varme, tropiske Tethyshavet med høyt saltinnPå plattformområdene utenom bassengene er kritthold og grunne, saline områder. I nord det kjølige
lagene rundt 200–300 meter i tykkelse. En del av
til tempererte Borealhavet med mer normalt salthøgdedragene langs plattformskuldrene stakk tidvis
innhold. Noen ganger dominerte den boreale fauna
over vann og ble erodert, særlig i forbindelse med
og flora i sørlig del av Nord-Atlanteren, mens andre
jordskorpebevegelser i seinkritt. De store plattformganger trengte Tethysfaunaen og floraen seg langt
områdene i Barentshavet var i en særstilling. Her
nordover mellom Grønland og Norge.
mangler øvre kritt over store områder på grunn av
heving og erosjon mot slutten av krittiden og
Plante- og dyrelivet utvikler seg
begynnelsen av kenozoikum.
Tidlig i kritt eksisterte det en flora svært lik den
i jura, med bl.a. cycadéer, bennetitter og ginkgoVarmt og vått – ingen is ved polene
former. Gjennom krittiden utviklet blomsterplantene
Klimaet i kritt var varmt og vått. Dette skyldtes
(angiospermene) seg med eksplosiv hastighet, og
antagelig en kombinasjon av kontinentenes jevne
nære slektninger av dagens bjørk, eik, poppel og
fordeling og lave relieff, det høye havnivået med
magnolia oppstod. Bartreet sequoia, som spiller en
store områder med grunne hav, mangel på dype
viktig rolle i den kenozoiske floraen, kommer inn
havbunnsstrømmer og et høyere nivå av CO2 i
seinere i kritt.
atmosfæren. Perioden var nemlig preget av en rask
havbunnsspredning, med mye vulkanisme og
Dyrelivet på landjorda var dominert av dinosaurene,
utstrømning av gasser, som igjen førte til et høyt
med bl.a. den berømte Tyrannosaurus rex. På
innhold av CO2 i atmosfæren. Alle disse faktorene
Svalbard er det funnet fotspor av Iguanodon i bergførte til en temperaturutjevning globalt.

Rekonstruksjon av klimasoner
i tidligkritt. Norge lå da i den nordlige, varme tempererte sone. Legg
merke til at de polare klimasonene
mangler. (Figur modifisert fra
C. Scotese)
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Typiske arter fra krittiden. A:
Dinoflagellater (marint mikroplankton) fra kritt. Størrelse: 0,09 – 0,15
millimeter. B: Triceratops, en planteetende dinosaur, som døde ut i slutten av kritt. C: Mosasaur, en kjempehavøgle fra seinkritt. Den kunne
bli inntil 20 tonn og 17 meter lang.
D: Hesperonis var en stor sjøfugl
med tenner og reduserte vinger.
Lengde: 1,8 m. E: De første angiospermer (blomsterplanter) var
meget lik nåtidens magnolia.
(Figurer av R. Williams)

I det varme havet i sør opptrådte de skallbærende
algene kokkolittoforene i store mengder. Det er skallene fra disse kalkflagellatene som gir opphav til
skrivekrittet. I de nordatlantiske områdene var foraminiferer, alger, muslinger, brachiopoder og bryozoer dominerende. En globigerina-lignende foraminifer gav opphav til det såkalte globigerinaslammet,
som ble avsatt på større havdyp. Kiselsvamper var
også vanlig, og kiselnåler, såkalte spikler, fra disse
har etter hvert har gått over til flint og flintknoller
i krittlagene.
Bløtdyr som ammonitter (blekkspruter) og muslinger, var vanlige både i nord og sør. Ammonittene
antok merkelige fasonger i krittiden. Eksempler på
dette sees hos Turrulites, som kan forveksles med et
sneglehus. Baculites, derimot, utviklet et rett skall,
og Macroscaphites fikk ganske løse vindinger. Enkelte
store muslinger, rudistene, dannet revstrukturer.
Sjøpinnsvinene var også svært vanlige, og man
finner dem ofte som fossiler i krittavsetningene
i Danmark.

Ved slutten av kritt inntraff den siste store masseutslettelsen som vi kjenner på jorda. Velkjente grupper
som ammonitter, belemnitter og mange andre marine former døde ut eller ble sterkt redusert i antall.
På landjorda døde dinosaurene ut, og også de store
krypdyra som hersket i luften og i havet. Riktignok
kan man si at nære fettere og kusiner av dinosaurene
lever videre den dag i dag, ettersom våre dagers
fugler sannsynligvis er en tidlig "dinosaurgrein" som
utviklet seg videre.
Høyt hav, slam og kalk
Det har vært beregnet at havnivået i kritt kan ha
vært opptil 350 meter høyere enn i dag, og at over
halvparten av kontinentenes samlete overflate stod
under vann. Den høye vannstanden og det lave relieffet gav vide, grunne, kontinentale havområder,
både epikontinentale hav og kontinentalsokler, i et
helt annet omfang enn i dag. I de vide områdene
med grunt vann ble det avsatt enorme mengder kalk
fra det yrende plante- og dyrelivet.

Anoksiske forhold
Det varme havet hadde i perioder en dramatisk oppblomstring av mikroorganismer i øvre del av vannmassene. Dette førte til at mye av oksygenet ble
"brukt opp" i de øvre vannlagene, og vi fikk oksygenfattige nivåer nær havbunnen. Slike forhold, som
betegnes som stagnerende eller anoksiske hendelser,
sees i dag som avsetninger av svart, organiskrik,
laminert slam og finkornet kalkstein. Slike avsetninger finnes over store deler av kloden og er i dag
viktige kildebergarter for olje og gass. Spesielt
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Av de større dyrene i havet var det krypdyrene som
dominerte. De var representert med kjempeskilpadder, havøgler (mosasaurer), fiskeøgler (ichthyosaurer) og svaneøgler (plesiosaurer).
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Midtøstens rike oljefelt har sin opprinnelse fra disse
avsetningene. Utover i seinkritt ble slike anoksiske
forhold mer sjeldne.
Krittbergarter på land
På land har man til nå funnet krittbergarter kun i et
lite område nord på Andøya og på Svalbard. Med oljeindustriens inntreden ble geologien på Svalbard, ØstGrønland, Nordøst-England og Danmark svært viktig
som modell for bergartene på kontinentalsokkelen.
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arter fra tidligkritt. I luften hersket flygeøglene, som
f.eks. kjempene Pteranodon og Quetzalcoatlus.
I begynnelsen av kritt forekommer de første pungdyrene, som føder et lite foster som utvikler seg
videre i pungen. De placentale pattedyrene, hvor
fosteret utvikler seg lenge i morens livmor pga. morkaken, oppstod også nå. Pattedyrene i kritt var for
det meste insektetere, men en del planteetere klarte
seg også svært godt. Det er nylig oppdaget et fossilt
pattedyr fra krittiden med bevarte rester av mageinnholdet, som viser at det har spist små dinosaurer.
Fuglelivet i kritt var antagelig relativt rikt, med
fugler fra spurvestørrelse til struts.
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Manglende avsetninger (brudd/inkonformitet)
Elvesletter – slam- og sandstein
Strand- og grunnmarin sandstein
Marin slamstein
Organisk rik slamstein
Kalkstein
Mergel – kalkholdig slamstein
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Avsetningsmiljø:

Hekking

Agardhfjell

Stratigrafiske søyler over den krittaiske lagrekken
i ulike områder på kontinentalsokkelen og på
Svalbard. Krittstratigrafien utmerker seg med
skrivekrittavsetninger i sør og med mange
stratigrafiske brudd i nord.

Et fellestrekk ved sokkelens geologi er at tidligkritt
domineres av marine slamsteiner og mergel, mens
mergel og rene kalksteiner overtar i seinkritt.
Skrivekrittet, derimot, finnes bare i Nordsjøen.
I Nordsjøen og Norskehavet var det mer eller
mindre kontinuerlig sedimentasjon gjennom kritt,
mens krittlagrekken i nord er preget av mange
stratigrafiske brudd.
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I kritt var klimaet varmt og fuktig, og på landjorda nådde dinosaurene høyden av sin utvikling. (Med tillatelse fra NHM, UiO. Illustrasjon: B. Bocianowski)
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Ekofisk

Avsetningsmiljø:
Erosjonsområder
Elvesletter
Strandskråning og deltamunning
Marin leirstein
Kalkstein
Vulkanske bergarter

Skisse som viser geografi og viktigste sedimenttyper på norsk sokkel og områdene rundt i kritt. TIL VENSTRE: I tidligkritt, barremstadiet, lå Oslo på
50 grader nord. Fremdeles var det mange øyer igjen etter seinjurariftingen, og i nordvest var det vulkanisme og magmatisk aktivitet (rød) i forbindelse
med den første fasen i åpningen av Polhavet. TIL HØYRE: I seinkritt, campanstadiet, stod havnivået høyt, og det var betydelig kortere vei fra
Grønlandssiden ut i de dype krittbassengene, Mørebassenget (MB), Vøringbassenget (VB) og Sørvestsnagsbassenget (SB), enn fra den fennoskandiske
siden. Store mengder sediment ble ført ut i havområdet mellom Grønland og Norge og avsatt på undersjøiske vifter. En vesentlig del av sedimentene
kom fra Grønland. Harstadbassenget (HB) og Tromsøbassenget (TB) lå nærmere det baltiske fastlandet og fikk hovedsakelig sedimenttilførsel fra øst.
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Nordsjøen –
vått, varmt og langt fra land
Det seinjuraiske øyhavet i Nordsjøområdet ble langsomt oversvømt gjennom
kritt-tiden. Avsetning av slam og kalk førte til at den tidligere topografien
gradvis ble utvisket.

Kritt var en tid med innfylling og utjevning av et
havbunnsrelieff som ble skapt av den store riftdannelsen i overgangen mellom jura og kritt. Det
omfattet både en begraving av de blokkforkastete
terrasseområdene langs kantene av riftstrukturen og
en kontinuerlig innfylling av store bassengområder
langs riftaksen. Dette skjedde ettersom jordskorpen
der kjølnet og sank inn etter fortynningen og strekkingen. Bunnflaten av krittlagene reflekterer derfor
juratidens riftlandskap, og alle de vesentlige strukturelementene på den norske kontinentranden vil
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Toveis tid i sekunder

Fra seismikk til geologisk
tolkning i området for Agatfunnet,
vest for Nordfjord.
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vises på et kart over bunnkrittflaten, både de som
ble dannet ved selve forkastningsaktiviteten, og de
som ble dannet ved fortynning av jordskorpen.
Blant petroleumsgeologer er dette nå så godt innarbeidet at de ofte snakker om geologien på sokkelen
ut fra det strukturbildet som topografien av bunnkrittflaten utgjør og ikke ut fra dagens havbunnstopografi, som er ganske annerledes.
Slamsteiner i tidligkritt
Den undre krittaiske lagrekken i Nordsjøen er
dominert av slamsteiner. Slamsteinene er tildels
svært kalkrike, såkalt mergel, og tihører Cromer
Knollgruppen. De enkelte formasjonene er navngitt
nedenfra og oppover som Åsgard-, Tuxen-, Solaog Rødbyformasjonene.
Etter hvert som havet steg, ble de sentrale, dype
delene av bassenget liggende langt fra land og fikk et
underskudd på sedimenttilførsel derfra. Det gav seg
utslag i at slamavsetningene ble mer og mer dominert av kalkslam. Dette er særlig utpreget i de grunne
bassengene inne på plattformområdene, slik som
Stordbassenget og Egersundbassenget. På og rundt
høgder og plattformer ellers var det i perioder i tidligkritt så lite tilførsel av leire- og siltpartikler at de
ble dekket av nesten rent kalkslam, som i dag finnes
som kalkstein og mergel. Disse kalkavsetningene
kalles Mimeformasjonen.

En solrik dag vest av Nordfjord
for 130 millioner år siden

Det finnes nesten ikke sandavsetninger i undre kritt
i Nordsjøen, unntatt lokalt rundt høgdedrag og
i områder som lå nær datidens kyster. Disse sandavsetningene har fått navn Ransandsteinen.
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Lagene fra undre kritt ble lenge ansett som lite
lovende for olje og gass. Det var jurabergartene og
krittkalken i øvre kritt som fremstod som hovedmålene for leteboringene. Det var derfor overraskende
da det ble funnet gass i en marin sandstein i tidligkritt, rett utenfor munningen av Nordfjord. Disse
sandavsetningene kalles Agatformasjonen. Funnet,
som fikk det klingende navnet "Agat", førte til at
man i mange år etterpå lette etter hydrokarboner
i tilsvarende sandsteiner i tidligkritt. Det viste seg
etter hvert å være nokså fåfengt. Dette skyldes havnivåstigningen gjennom tidligkritt som gradvis oversvømte vassdragene på land, slik at de ikke fikk bygd
ut deltaer som kunne føre sand ut i bassenget.
Unntakene var to kortere perioder med lavere

havnivå. Man tror at reservoarsanden i Agat ble bygd
opp av turbidittstrømmer under et deltafremstøt i
nærheten av Stadlandet i en av disse periodene.

Krittklipper langs den franske
kanalkysten i Etretat, Normandie.
(Foto: ConocoPhillips)

Skrivekritt på havbunnen
Inn i seinkritt fortsatte havet å stige til det dekket
store deler av Sør-Sverige og Norge helt nord til
Troms. I dette havet ble det avsatt slam og kalk.
Seinkrittavsetningene i Nordsjøen tilhører Shetlandgruppen.
De sørlige delene av Nordsjøen ble etter hvert nesten
fullstendig avskåret fra sedimenttilførsel fra land.
Samtidig blomstret plankton i de øvre, lyse lagene
i dette varme havet. Det førte til helt spesielle sedi431

mentasjonsforhold der Hod- og Torformasjonenes
kokkolittslam kunne bygge seg opp som ren kalk
uten å bli forurenset av leire- eller sandpartikler.
Skrivekrittet ble dannet i de dype delene av kritthavet. På grunnere vann var det de bunnfaste kalkorganismene som dominerte og gav grovere kalksteiner.
Nordgrensen for krittkalk er ikke helt ut kartlagt.
Det finnes tynne krittlag så langt nord som i Mørebassenget. Sannsynligvis kan krittlagenes utstrekning
være begrenset av tilførsel av leirslam i vannmassene.
Nordover og vestover forsvinner krittlagene. Her ble
det avsatt tykke lag med marint, kalkholdig slam,
som tyder på at den nordligste delen av Nordsjøen
på den tiden mer tilhørte sedimentasjonssystemene
rundt Mørebassenget i Norskehavet enn resten av
Nordsjøen. Disse slamsteinene kjenner vi i dag som
Svarte-, Blodøks-, Tryggvason-, Kyrre- og Jorsalfarformasjonene.
Hva består krittet av?
Krittkalken består hovedsakelig av planktoniske
kalkplater (kokkolitter) fra en type planktonisk alge,
kokkolittoforene, som levde i kritthavet. Hver
enkelt kokkolitt er en sirkelrund skive av kalk med
hull i sentrum. Disse kokkolittene satt i mengdevis
fast på skallhinnen til de kuleformete algene, akkurat som fiskeskjell dekker skinnet på en fisk. Vi må
regne med at disse algene hadde sesongvise oppblomstringer. I sesongen må kritthavet ha hatt en

Geografi og avsetningsmiljø i
Nordsjøområdet i kritt. Skissen viser
to stadier i den geologiske utviklingen, barremstadiet og campanstadiet. TIL VENSTRE: I barremstadiet var
øylandskapet fra seinjura fremdeles
til stede, men gjennom tidligkritt ble
de fleste av øyene langsomt oversvømt. TIL HØYRE: I campanstadiet
var hele Nordsjøen dekket av hav.
Tykke lag av kritt ble avsatt på havbunnen, unntatt helt i nord, der det
var slamsedimentasjon. (Figurer
modifisert fra Millennium Atlas)
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Tidligkritt

grønnhvit farge, akkurat som en av og til kan se fra
fly en tidlig sommerdag under nåtidens algeoppblomstringer langs kysten. Når kokkolittoforene
døde, løsnet kokkolittene fra skallhinnen, sank til
bunns og dannet kalkslam i områder der det var
svært liten tilførsel av andre typer sedimenter som
leire og sand. I slike områder bygde kalkslammet
med tiden tykke avsetninger av kokkolitter, som
igjen ble til de tykke skrivekrittlagene vi kjenner i
dag. I Danmark finner vi disse bergartene på land,
og de mest kjente lokalitetene er Møns Klint og
Stevns Klint. De danner også de berømte klippeveggene ved Dover og Calais på hver side av Den
engelske kanal.
To typer krittavsetninger
Det finnes to typer krittavsetninger. Den første
typen består av primære, finlaminerte avsetninger
som er resultatet av det jevne drysset av kokkolitter
og finstoff fra vannmassene. De inneholder en veksling mellom tynne lag (lamina) av henholdsvis kokkolitter og tett finstoff. Den andre typen består av
reavsatt kritt fra de primære lagene. De ble dannet
ved at bunnstrømmer og utrasninger flere steder
eroderte de primære lagene fra nydannete lokale
høyder og deretter fraktet materialet ned i dypereliggende deler av bassengene. Under disse utrasningene
ble kalkslammet sortert og renset for silika og leirmineraler, og de utraste lagene er både mer porøse
og homogene enn de primære lagene.
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Slik må det ha sett ut da kokkolitter "regnet" gjennom vannmassene ned på havbunnen i kritt. (Illustrasjon av R.W. Williams)
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Avsetningsmiljø:
Erosjonsområder
Strand- og grunnmarin sand
Grunnmarint slam
Dypmarint slam
Kalkavsetninger
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KRITTRESERVOARENE

EKOFISKFELTET

For å finne områder med godt krittreservoar er det viktig å forstå hvilke geologiske prosesser som har virket under
avsettingen, og hvilke prosesser som kan ha ført til en omarbeiding og rensing av det opprinnelige kalkslammet på havbunnen.

Ekofiskfeltet er et av Norges største oljefelt, en gigant med reserver på 570 millioner kubikkmeter olje og 165 milliarder kubikkmeter gass. Det var oljeselskapet Phillips Petroleum som fant Ekofiskfeltet. I august 1969 hadde oljeselskapene lett i to tildelingsrunder på norsk sokkel uten å gjøre drivverdige funn. Phillips ønsket å trekke seg ut, men hadde forpliktet seg til å bore en brønn
til. De vurderte å betale den norske stat en million dollar for å slippe å bore denne brønnen, men siden de hadde fast leie på en
rigg som ingen andre ville overta, bestemte de seg for å bore likevel. Det skal vi være glade for! De hadde ingen prospekter de
trodde noe særlig på, men måtte velge det beste av dem de hadde: en domstruktur i de øverste krittlagene helt sør i norsk del av
Nordsjøen.

Organismene som danner skrivekritt, har i utgangspunktet en åpen porestruktur. Dette, sammen med den enkelte kalkplates
ringform og den løse stablingen av de døde organismene, gjør at kalkslammet er svært porøst når det avsettes. Kalkpartiklene er små og lette, og på havbunnen har slikt kalkslam et vanninnhold på 70–80 prosent. Etter hvert som slammet
blir dypere begravd, avtar porøsiteten ved at porene blir klemt sammen, og væsken i porene presses ut. Dersom lagene er
forseglet slik at væsken ikke slipper ut, stiger trykket i porene. Dette vil bremse sammenklemmingen av porene, og
porøsiteten bevares.
Ekofiskformasjonen, som utgjør mye av reservoaret i Ekofiskfeltet, består av reavsatte, sekundære krittlag. Denne formasjonen er dannet av kokkolittslam fra seineste kritt, som så ble erodert og reavsatt i tidligste kenozoikum. Under innsynking
ble kalkslammet i Ekofisk-området dekket av en tett leirstein som gjorde at vann ikke kunne slippe ut. Alle de store krittfeltene fikk som følge av det et høyt poretrykk i reservoaret, ca. 1,4 ganger høyere enn normalt vanntrykk. Mye av den opprinnelige porøsiteten er derfor blitt bevart.
Krittreservoarene i Ekofiskområdet har helt uvanlige egenskaper i verdenssammenheng. Med 50 prosent porøsitet består altså
halvparten av steinen av hulrom. Normalt skulle en vente ca. 10 prosent. Andre steder i verden, og andre steder på norsk
sokkel, vil man finne tilsvarende egenskaper som på Ekofisk på ca. 1500 meters dyp. På 2000 meters dyp vil krittet vanligvis
være omvandlet til en tett kalkstein. Til sammenligning ligger krittreservoaret i Ekofisk på mellom 3000 og 3500 meters dyp.

Boret ble satt 21. august, og plutselig en natt i begynnelsen av september traff de olje under høyt trykk. De fikk kontroll over
brønnen igjen, men klarte ikke å ta prøver eller utføre tester. De kunne likevel fastslå at funnet var gjort i en kalkstein, skrivekritt,
og ikke i den sandsteinen de egentlig hadde jaktet på. Den neste brønnen fikk de også problemer med på grunn av det høye
trykket i oljesonen, og det var først oppunder jul 1969 at de fikk logget, og helt ut på våren 1970 før de fikk gjort tester. Men da
var også Norge blitt en oljenasjon.
Tidlige beregninger, blant annet på grunnlag av den lave observerte permeabiliteten, antydet at man kunne få ut 16-17 prosent
av oljen i reservoaret, og at produksjonsraten ville bli opp mot 2000 fat i døgnet. Da prøveproduksjonen kom i gang, viste det
seg at feltet produserte hele 40 000 fat i døgnet, og prøveproduksjonen ble så god at den betalte for en vesentlig del av den
påfølgende utbyggingen av feltet.
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Ekofiskfeltet ligger i et område med mange olje- og gassfelt. Over vises toppen av Ekofiskfeltet, som står opp som et fjell, ca. 3 kilometer under havbunnen. Det tredimensjonale snittet under viser røde og gule lag som markerer
de porøse og produktive sonene i Ekofiskfeltet. (Figurer fra ConocoPhillips)
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Figuren over viser krittreservoaret i Ekofiskfeltet i mikro- til makroskala. Elektronmikroskopbildet til venstre er tatt fra kjernen til høyre,
fra nær 3,5 kilometer under havbunnen. Elektronmikroskopbildet
viser en porøs struktur i Ekofiskreservoaret, som i all hovedsak består
av rester etter døde kalkorganismer. Oppsprekkingen som sees
i kjernene, viser permeable strømningsveier for olje og gass fra
porene. Til høyre vises et seismisk snitt over Ekofiskfeltet.
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En bergart med høy porøsitet vil normalt også ha høy permeabilitet, dvs. god evne til å transportere væske gjennom bergarten. Men i krittbergarter er porerommene ofte i mikrostørrelse, uten forbindelse med hverandre. Små sprekker kan imidlertid fungere som kanaler for væskestrøm og gi tilfredsstillende permeabilitet. I Ekofiskområdet ble krittbergartene etter
begravning utsatt for saltbevegelser og andre jordskorpebevegelser som gjorde at bergarten ble foldet i store domer.
Krittlagene i Ekofisk oppførte seg da som en stiv, porøs plate på en kilometers tykkelse der det oppstod høypermeable
svermer av sprekker i de mest deformerte områdene. Disse delene av krittlagene, særlig i Ekofiskformasjonen, fikk dermed
utmerkete reservoaregenskaper, med både høy porøsitet og høy permeabilitet.
Det viser seg at små forskjeller i sammensetning og avsetningshistorie kan ha enorme konsekvenser for hvordan krittet
utvikler seg når det blir begravd av yngre sedimenter. Innholdet av bl.a. silika i krittet er meget viktig for om det har egenskaper som reservoar. Kritt som er nesten 100 prosent ren kalk, kan ha gode egenskaper, mens bare noen få prosent silika
eller leirmineraler kan gjøre det nesten helt tett.
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En hel fjellkjede – i havet
Bunnen av kritt ligger svært dypt i Møre- og
Vøringbassengene, anslagsvis på mellom åtte og ti
kilometer. Stedvis, som i Någrindsynklinalen i nordlig del av Vøringbassenget og langs Jan Mayen-lineamentet, kan bunnen av kritt ligge helt ned mot
13–14 kilometers dyp.

Mørebassenget
Høgder, plattformer
Plattformområder, flankesoner
Bassenger på plattformområder
Kenozoiske domer og hvelv
Dype bassenger
Oseanskorpe
Lavabergarter

Borekjerner fra brønn 6706/11-1 på
Vemadomen i Vøringbassenget.
Bildet viser sandholdige turbidittlag
fra seinkritt, i campanstadiet. Man
antar at disse turbidittlagene er
kommet fra kysten utenfor datidens
landområder på Grønland.
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Toveis tid i sekunder

Det store spørsmålet man har stilt seg, er hvor disse
sedimentene kom fra i en tidsepoke med et generelt
flatt og nederodert landskap. Hvor var fjellene og
høgdedragene som ble erodert? I letingen etter olje
og gass er dette viktige spørsmål, fordi det sier mye
om hvor i bassengene man bør lete etter gode reservoarbergarter og eventuelle kildebergarter.
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De best undersøkte av disse krittbassengene er
Mørebassenget og Vøringbassenget, som ligger i
havområdene fra Stad, over Vøringplatået og til
Lofoten. Mot øst grenser bassengene mot henholdsvis Mørekysten og Haltenterrassen/Trøndelags-

Jan

Dype bassenger i Norskehavet
Det som geologisk sett skiller Norskehavets kontinentrand fra Nordsjøen, er en sammenhengende
rekke med dype sedimentbassenger fra krittiden,
som befinner seg under dypt vann vest for plattform- og terrasseområdene. "Grunnhavets avhell
mot dypet" fra kontinentalsokkelen ned til
2000–3000 meters vanndyp følger ganske presist
den landnære kanten av disse bassengene.

plattformen. Mot vest grenser de mot grunnfjellshøgder som ble dekket av store mengder lavastrømmer tidlig i kenozoikum, henholdsvis Mørerandhøgda og Vøringrandhøgda. Grensen mellom de to
bassengene går langs Jan Mayen-lineamentet, som
lenger vest i Norskehavet går over i den kenozoiske
oseaniske bruddsonen med samme navn.

Krittsedimentene alene utgjør seks til ni kilometers
tykkelse. Det samme ser ut til å være tilfellet for de
dype krittbassengene lenger nord, i Harstadbassenget, Tromsøbassenget og Sørvestsnagsbassenget. Tatt i betraktning at bassengene er ca.
100 kilometer brede og til sammen ca. 1600 kilometer lange, betyr dette at det i løpet av kritt-tiden
ble avsatt enorme mengder med sedimenter i disse
bassengene mellom Grønland og Norge. Det tilsvarer en hel fjellkjede og vel så det.
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og Skandinavia og tilsvarer en hel fjellkjede.

I tidligste kritt var midtnorsk sokkel fortsatt dominert
av Trøndelagsplattformen og den tilstøtende
Haltenterrassen fra seinjura. Inne på Trøndelagsplattformen ligger et grunt krittbasseng,
Helgelandsbassenget, av samme type som bassengene
på plattformområdene i Nordsjøen.
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krittbassenger. Steinmassene de rommer, stammer fra Grønland

Aschehougs leksikon fra 1950 sier om avgrensingen
av Norskehavet: "Norskehavet er den nordlige del av
Atlanterhavet; grensen er dels fastland og øyer, dels
grunnhavets avhell mot dypet; i vest Grønland, så
den undersjøiske rygg over Island, Færøyene,
Shetland, videre til Stad i Norge; norskekysten til
Senja, derfra mot nord over Bjørnøya og
Spitsbergen, videre til nordøsthjørnet av Grønland.
I nordøst fortsetter det grunne Barentshavet, i nord
Polarhavet." I 1950 var man ukjent med at grunnlaget for denne presise fysiografiske avgrensingen ble
lagt allerede i krittiden.
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Under dypt vann i Norskehavet ligger kontinentalsokkelens største

Kart som illustrerer geologiske
hovedstrukturelementer i Norskehavet gjennom jura, kritt og kenozoikum. Brønner nevnt i teksten er
merket med hvit sirkel og brønnnummer.
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Avtegning av seismisk snitt fra
Trøndelagsplattformen , over
Haltenterrassen og Vøringbassenget
til Mørerandhøgda. Legg merke til
hvordan krittbergartene (grønn
farge) dominerer lagrekken i Vøringbassenget vest for Haltenterrassen.
Profilets posisjon er vist med blå
strek i figuren over.
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Perm-jura
20 km
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Korrelasjon mellom brønner i nordlig del av Norskehavet, fra
Trøndelagsplattformen i øst til
Gjallarryggen i vest. Grønt er slamstein, gult er sand.
Lysingformasjonen lar seg korrelere
fra plattform til basseng, mens de
yngre sandene ikke gjør det.
Bassengområdet i vest utmerker seg
med meget store tykkelser av "Nisesander". Man ser også at på
Trøndelagsplattformen er det flere
sandige horisonter under
Lysingformasjonen, men disse ser ut
til å bli tynnere mot vest. Ute i
Vøringbassenget finnes det ikke
dypere brønner enn ned til bunnen
av Lysingformasjonen.
Brønnposisjonene er vist med rød
strek på kart på forrige side.
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Modell for erosjon, transport
og avsetning av sedimenter i
seinkritt, i campanstadiet, i
nordlige Vøringbassenget.

Utgardshøgda

N

Nordøst-Grønland
20 km
Nykhøgda
V
emadomen
Vemadomen

k

Grunt hav

Dypt hav
Gjallarryggen
Vøringbassenget

Tidligkritt – kjent og ukjent
Haltenterrassen ble dekket av et grunnhav i tidligkritt. I dette havet ble det avsatt slam, tilhørende
Langeformasjonen. Inne på Haltenterrassen finnes
bare noen titalls meter tykke lag med slam, mens
ute i Norskehavet er disse avsetningene mange
hundre meter tykke. De nederste avsetningene er
kalkholdige og kalles Lyrformasjonen.
Til nå er det ikke boret noen brønner ned til undre
kritt i de dype delene av Møre- og Vøringbassengene, slik at man ikke har direkte bevis for
hva slags bergarter som finnes der. Men både på
Øst-Grønland og på Svalbard, som lå i randsonen
av bassengene, finnes det sandige delta- og elvesletteavsetninger i tidligkritt. I tidligkritt ble det
nordvestligste hjørnet av Barentshavsplattformen og
antagelig Grønland hevet på grunn av rifting og
begynnende havbunnsspredning i Polhavet og
Labradorhavet. Det antas derfor at Grønland har
438

vært hovedkildeområde for innfylling av bassengene
i Norskehavet i tidligkritt.
Antagelig fantes det slike avsetninger også langs
kysten på den skandinaviske siden. Men her fungerte de nærmest bare som et mellomlager for sanden.
De ble nemlig ikke bevart lenger enn til seinkritt, da
området ble hevet og erodert, og alt erosjonsmaterialet ble fraktet lenger ut i de dypere delene av bassengene. Der ute ble de reavsatt som turbidittlag og
andre typer gravitasjonsdrevne avsetninger. På vestsiden av Nordlandsryggen finnes imidlertid sandavsetninger fra tidligkritt, de såkalte "Lange-sandene".
De ble trolig erodert og transportert lokalt fra
Nordlandsryggen.
Sand i seinkritt
I seinkritt ble det lengst sør i Vøringbassenget og
i Mørebassenget avsatt tykke lag med marint slam.
Disse slamsteinene tilhører øvre del av Lange-,

Kvitnos-, Nise- og Springarformasjonene. Et unntak er østlige delen av Mørebassenget. Her ble det
avsatt sand i seineste kritt, som utgjør en mindre
del av reservoaret på det gigantiske gassfeltet
Ormen Lange. Sandavsetningene har fått navnet
Jorsalfarformasjonen.
Nord i Norskehavet finnes imidlertid tykke sandavsetninger i seinkritt. Den første brønnen som ble
boret på dypt vann i Norskehavet, var på Nykhøgda
i nordlig del av Vøringbassenget. Den ble boret på
en forkastningsblokk med en såkalt "flatflekk" som
horisontalt skar de tydelige, hellende seismiske
reflektorene, som en trodde stammet fra sandsteinslag i øvre kritt.
En "flatflekk" er en horisontal seismisk reflektor som
ofte stammer fra flaten mellom gass og væske i en
hydrokarbonforekomst. En slik flatflekk sannsynliggjør dermed to ting: at det er hydrokarboner (primært gass) til stede, og at de er samlet opp i en porøs
bergart, i dette tilfellet høyst sannsynlig en sandstein.
Brønnen bekreftet begge deler. Under gasslommen

fantes 1200 meter med sandrike lag fra øvre kritt.
Tykke sandavsetninger finnes også på nabohøgden,
Vemadomen, og lenger vest på Gjallarryggen.

Strand- og kystavsetninger fra tidligkritt over grunnmarine avsetninger fra seinjura på Milne Land, ØstGrønland. (Foto: GEUS)

Studier av sandpartikler fra lagene i seinkritt i det
nordlige Vøringbassenget tyder på at de stammer fra
grunnfjellsbergarter på Grønland. I seinkritt må
disse områdene derfor ha hevet seg forholdsvis raskt
og stått høyt i lengre tid. Dette gav opphav til god
reservoarsand, som siden ble fraktet ut i bassenget
i form av turbidittstrømmer.
Tykke sandlag i seinkritt finnes også på nordflanken
av Trøndelagsplattformen ytterst i Vestfjorden. Disse
lagene stammer antagelig fra et gammelt høgdedrag
Toveis tid
i sekunder

Flatflekk

2

3

4

a)

5

b)

Seismikk med flatflekker fra
Nykhøgda i Vøringbassenget. En
flatflekk er det seismiske signalet
fra grenseflaten mellom en gasslomme og grunnvannet under. Til
høyre i figur a) ser vi i detalj flatflekken i gassfunnet som ble gjort
i brønn 6707/10-1. Til venstre for
denne, og litt dypere, ser vi en mindre flatflekk som tyder på en gassforekomst også der. Figur b) gir en
oversikt over hvor dypt i Nykhøgda
disse flatflekkene ligger.

439

SKORPESTREKKING OG MODNING AV KILDEBERGARTER
Usikkerhetene omkring kildebergarter og mekanismene bak dannelse og migrasjon av hydrokarboner i de dype krittbassengene
gjorde at oljeindustrien ville vite mer om hvordan den dype jordskorpen var blitt deformert og hvordan jordskorpens temperatur
hadde variert under dannelsen av bassengene. Til dette trengte man bl.a. refraksjonsseismikk, som avbilder de dype delene av
jordskorpen. Et snitt fra fastlandet og vestover i Vøringbassenget viser at den opprinnelige, krystalline kontinentskorpen varierer
fra ca. 25 kilometers tykkelse under Trøndelagsplattformen til 3–5 kilometers tykkelse under de dype delene av bassenget og tilbake til 15–20 kilometers tykkelse igjen under Vøringrandhøgda i vest. Dette betyr at i hovedriftfasen i seinjura til tidligkritt ble
jordskorpen under de nye bassengene strukket ut og fortynnet med 500–600 prosent. Det må ha ført til en uvanlig høy temperaturgradient og varmestrøm i den tynne skorpen som var igjen.
Etter hvert sank bassengbunnen gradvis inn, og bassenget ble fylt opp av sedimenter. Til slutt var det oppnådd en ny likevekt der
de tykke sedimentene kompenserte for skorpefortynningen, og der temperaturgradienten igjen var stabilisert på normalt nivå. En
slik ny likevekt oppnås som regel ca. 60 millioner år etter at en riftfase har stilnet av.
Mørebassenget synes å ha fulgt et slikt normalt mønster og forble passivt etter at innsynkingen var over. Vøringbassenget, derimot, hadde knapt sunket inn til ny likevekt før det satte inn en ny riftfase i vest i siste del av seinkritt. Denne riftfasen hadde sentrum vest for Vøringrandhøgda, der kontinentskorpen til slutt sprakk opp og havbunnsspredningen begynte (se kapittel 14). Før
det kom så langt, gav denne riftfasen opphav til jordskorpebevegelser med tilhørende forkastninger og roterte, skråstilte forkastningsblokker, akkurat som for riftstrukturen i juratiden. Dette ser vi spesielt godt i de vestlige delene av Vøringbassenget, særlig
langs Gjallarryggen og rundt Helgrabenen.
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i nordøst og henger ikke sammen med sandlagene
i det nordlige Vøringbassenget. Det viser at også
områder på fastlandet på den skandinaviske siden
ble hevet og erodert som følge av jordskorpebevegelsene i seinkritt.
Det finnes også sandsteinshorisonter i Lysing- og
Niseformasjonene på vestsiden av Nordlandsryggen.
Man tror at Nordlandsryggen har vært den lokale
kilden for disse avsetningene.
På sporet av en krittaisk kildebergart
I Norskehavet ligger kildebergartene som er dannet
i seinjura, dersom de er til stede, sannsynligvis for
dypt for olje- og gassdannelse i dag. Over det meste
av Vøring- og Mørebassengene nådde de øvre
juraiske kildebergartene dypene for både olje- og
gassdannelse allerede i kritt. Det er imidlertid funnet oljespor og gass på Nykhøgda. Det kan bety at
tidligere generert olje fra overjuraiske kildebergarter
ble termisk omdannet til gass etter hvert som bassenget sank inn til store dyp gjennom kritt.
Alternativt kan det finnes en grunnere kildebergart
i selve krittlagrekken.

Over store områder i Atlanterhavet finnes to nivåer
med svarte, organisk rike, marine slamsteiner, ett
omtrent midt i tidligkritt og ett i nedre del av seinkritt. De kan være til stede også i Møre- og
Vøringbassengene, men ingen brønner har nådd
dypt nok til å kunne bekrefte eller avkrefte dette.
Det er imidlertid flere indikasjoner på at det både i
Vøring- og Mørebassengene finnes krittaiske kildebergarter som har generert olje. Geokjemikere kan
ved hjelp av raffinerte kjemiske metoder sannsynliggjøre hvilke organismer som er grunnlaget for kildebergarten for oljen som har migrert til reservoarene.
Noen viktige organismer avgir biomarkører som kan
spores til plante- eller dyreslekter, for eksempel angiospermene, og er dermed aldersspesifikke.
Funn og analyse av oljer i flere brønner i Vøringog Mørebassengene viser at krittorganismer må ha
bidratt til oljedannelsen. En klar bekreftelse på en
rik og utholdende øvre kritt kildebergart i
Norskehavet og kanskje Harstad- og Sørvestnagsbassengene vil være viktige for videre oljeleting i
Norskehavet.
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Ved Skarstein rett sørøst for
Andenes vil man ved fjære sjø langs
strendene ved Andfjorden kunne se
bergarter fra tidligkritt. Her går det
en stor forkastningssone som skiller
granittiske gneiser mot nord fra
mørke, marine slamsteiner fra tidligkritt mot sør. I selve forkastningssonen ligger det store blokker av
granittisk gneis i slamsteinene.
Lagningen i slamsteinene følger
rundt og "omslutter" de store
gneisblokkene. Dette viser at blokkene falt ut fra forkastningsskrentene og ned i det marine slammet
mens forkastningsbevegelsene
pågikk. Den omsluttende lagningen
ble til ved påfølgende kompaksjon
av det bløte slammet rundt den
harde gneisen. Det viser også at
store forkastninger var aktive langt
inn i tidligkritt.

Sone med relativ høy marinproduktivitet og muligens
oppstrømning. Uten anoksiske
bunnforhold eller oksygenminimumssone.
Kerogentype III - gasspotensial.

500 m

170 Ma

Skjematisk rekonstruksjon av den geologiske utviklingen i Norskehavet. Snittet går over det sørlige Vøringbassenget, fra Trøndelagsplattformen i øst
til Vøringrandhøgda i vest. Gjentatte riftbevegelser mellom Norge og Grønland i perm-tidligtrias, seinjura-kritt og paleogen førte til at den krystalline
jordskorpen ble strukket og fortynnet. I det sørlige Vøringbassenget er den krystalline skorpen bare 5 kilometer tykk. (Figur modifisert fra J. Skogseid)
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Ramsa

Skjematisk framstilling av forskjellige forhold som kan føre til
dannelsen av kildebergarter.
Forholdene kan være mer eller
mindre lokale og tidsbegrenset.
Det er gode muligheter for at flere
slike forhold kan ha inntruffet i
Vøringbassenget i løpet av kritttiden. (Figur modifisert fra N. Mills)
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OM Organisk materiale
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Barentshavet, forbi Svalbard og inn i Eurasiabassenget i Polhavet. Eurasiabassenget nord for
Svalbard ble derfor stedet for den seinere havbunnsspredningen i kenozoikum.

Barentshavet –
der Atlanterhavet møtte veggen

Riftingen og strekkingen av jordskorpen mellom
Norge og Grønland fortsatte inn i seinkritt. Det
førte til at Barentshavets plattformområder med
Svalbard beveget seg sidelengs forbi Nord-Grønland
langs svakhetssonen mellom plattformen og de dype
krittbassengene. Denne svakhetssonen utviklet seg
i kenozoikum til en transformsone og etter hvert til
en ny plategrense mellom Nord-Grønland og
Barentshavet (se kapittel 14).

Barentssokkelen var et kjempemessig plattformområde gjennom krittiden.
Slik sett er dette storebroren til Trøndelagsplattformen og Hordaplattformen
lenger sør.

I vest grenser Barentshavets plattformområder mot
Norskehavets ekstremt dype krittbassenger, Harstad-,
Tromsø- og Sørvestsnagsbassengene, på samme måte
som Trøndelagsplattformen grenser mot Møre- og
Vøringbassengene lenger sør. På plattformkanten ut
mot disse dype bassengene ligger de grunne riftbas0°
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Geologiske hovedstrukturelementer
gjennom mesozoikum og kenozoikum i Barentshavet.

sengene Hammerfestbassenget og Bjørnøybassenget
fra seinjura/tidligkritt. Disse to riftarmene, som også
fortsatte sin innsynking gjennom det meste av tidligkritt, er restene av Atlanterhavets forsøk på å forsere nordøstover gjennom Barentshavet.
Det ble med forsøket! Atlanterhavet kom aldri lenger. Atlanterhavsriften valgte minste motstands vei da
den møtte den massive plattformen som nå utgjør
Barentshavet. Riftingen og skorpestrekkingen valgte
å følge svakhetssonen i jordskorpen langs "grunnhavets avhell mot dypet", langs vestkanten av
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På deler av plattformområdet er det bevart en tynn
sedimentpakke på noen få hundre meter fra kritttiden. I grunne, skålformete innsynkingsbassenger
som Olgabassenget og Sørkappbassenget er krittsedimentene noe tykkere enn ellers på plattformen,
helt tilsvarende for eksempel Helgelandsbassenget
på Trøndelagsplattformen.

sentrale deler av plattformområdene var svært grunt.
De grunne havområdene i det sørlige Barentshavet
ble for en stor del dekket av kalk og mergel. Disse
avsetningene kalles Kvitingformasjonen.

Søylebasalt på Kongsøya, Kong
Karls Land. (Foto: A. Nøttvedt)

Sand og slam ble trolig også avsatt i grunnhavet over
det nåværende Fastlands-Norge i kritt-tiden, og over
store deler av Nord-Skandinavia, Finland og det
nordlige Russland. Reservoarbergartene i de gigantiske oljefeltene i Vest-Sibir-bassenget stammer fra
denne perioden. I Hammerfest- og Tromsøbassengene finnes erosjonsformer og undersjøiske,
sandige sedimentvifter fra kritt-tiden nær opp til
Troms- og Finnmarkskysten. Det mest sannsynlige er
at disse sedimentene har blitt ført ut i bassengene fra
nåværende landområder i Norge.

Carolinefjellformasjonen

Hopen

Sørkappbassenget

Omfattende heving og erosjon
I Barentshavet er krittbergartene over store områder
fjernet på grunn av heving og erosjon. Dette skiller
plattformene i Barentshavet fra tilsvarende områder
i Norskehavet og Nordsjøen. Selv om mye av erosjonen skjedde som et resultat av hevingen av hele
Barentshavet de siste 2,5 millioner år, er det også
påvist betydelige hevings- og erosjonsperioder i
løpet av kritt. Dette medfører at vår forståelse av
krittavsetningene på selve Barentshavsplattformen
er mangelfull.

t
ge

Kolmuleformasjonen
Hammerfest

-

Finnmarksplattformen

Norge

Avsetningsmiljø:
Erosjonsområder
Elvesletter
Strand- og grunnmarin sand
Grunnmarint slam
Dypmarint slam
Vulkaner

Slam og kalk i sør
Riftbevegelsene i Hammerfest- og Bjørnøybassengene i tidligkritt førte til innsynking og
dypere vann i disse områdene. Her ble det først
avsatt kalholdig, marint slam. Dette slammet finnes
i dag som mergel og kalles Knurrformasjonen. Etter
hvert ble slamavsetningene noe mindre kalkholdige.
Disse kalles Kolje- og Kolmuleformasjonene.
Lopphøgda stod opp som en høgde mellom de to
bassengene og ble erodert. Langs forkastningsskrenten på sørsiden av Lopphøgda ut mot Hammerfestbassenget, ble det avsatt sand i lokale vifter.

Hammerfest

Geografi og avsetningsmiljø i tidligkritt, barremstadiet, i Barentshavet. På
denne tiden var Barentshavet dekket av et grunnhav, men med noen store
øyer rundt Lopphøgda og Bjørnøya. (Figur fra A. Nøttvedt m.fl.)

I seinkritt hadde riftbevegelsene i Hammerfest- og
Bjørnøybassengene stoppet, og vanndypet over

Tidligkritt på land på Svalbard
På Svalbard kan vi studere det meste av lagrekken
fra tidligkritt på land. Disse bergartene er mest
representative for tidligkritt i det nordvestre hjørnet
av Barentshavet, der Svalbardøyene ligger. Østover
blir de mindre representative, selv om det er grove
likhetstrekk. Krittbergartene på Svalbard finnes
hovedsakelig sør for Isfjorden på Spitsbergen og på
øygruppen Kong Karls Land i øst.
I begynnelsen av kritt var hele området et grunnhav,
der det ble avsatt mørkt, marint slam og etter hvert
noe sand. Disse avsetningene utgjør øvre del av
Rurikfjellformasjonen. De er gjennomgående
omrørt av gravende organismer, som viser at det var
oksygenrike bunnforhold. Lagene blir mer sandige i

Fossiler fra tidligkritt på Svalbard.
ØVERST: Amonitten Arcthoplites

jachromensis, Carolinefjellformasjonen, Tromsøbreen, Svalbard.
Bildeutsnitt ca. 20 centimeter bredde. (Foto: H.A. Nakrem). NEDERST:
Amonitten Hoplites svalbardensis,
Carolinefjellformasjonen,
Jemilianovbreen, Svalbard.
Bildeutsnitt ca. 20 centimeter
bredde. (Foto: H.A. Nakrem)
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AVSLUTNING AV KRITT OG FORBEREDELSE TIL KENOZOIKUM
Krittiden fikk en brå og dramatisk slutt for 65 millioner år siden. Innenfor en tidsramme på noen få hundretusen år ved overgangen til kenozoikum brøt økosystemene fullstendig sammen, og førte til at klodens artsmangfold ble redusert med 65 prosent.
Det mest iøynefallende var at dinosaurene forsvant. Men verst gikk det likevel ut over livet i havet, der alle tropiske og subtropiske planktoniske foraminiferer døde ut, og klodens primærproduksjon ble kraftig redusert. Dette sammenbruddet skyldtes sannsynligvis et sammenfall av flere katastrofale hendelser, som hver for seg satte livet på jorda under stort press. For det første var
dette en periode med kraftig vulkanisme som dannet de enorme platåbasaltene i Nord-India, de såkalte "Deccan Traps". Det
førte til kolossale askeutblåsinger opp i atmosfæren, sammen med utslipp av store mengder CO2. Mer enn 2000 meter med lava
og aske ble avsatt over et 500 000 kvadratkilometer stort område. Det tilsvarer en og en halv gang Norges totale landareal.
Mengdene med aske og gasser førte til betydelige klimaendringer over kort tid, først nedkjøling ved at asken stengte for sollyset,
og deretter oppvarming fra klimagassene. Dette har sannsynligvis skjedd i flere, kraftige omganger.
For det andre er det nå dokumentert at noen få hundre tusen år etter at vulkanutbruddene startet, ble jorda truffet av en stor
asteroide. Den hadde antagelig en diameter på ca. 10 kilometer og utløste en energi på ca. 100 millioner megatonn TNT, som
tilsvarer seks millioner ganger utbruddet av St. Helens-vulkanen i 1980. Eksplosjonen etter nedslaget slynget enorme mengder
støv opp i atmosfæren og fordampet berggrunnens kalkstein til CO2-gass. Igjen var det nok støv og gass til å gi hurtige klimaendringer som gav et ustabilt livsgrunnlag. Støvet fra eksplosjonen inneholdt større konsentrasjoner av grunnstoffet iridium enn
det som er normalt for støv her på jorda, og har satt spor etter seg som en forhøyet konsentrasjon av iridium (iridiumanomali) i
sedimentlagene som markerer grensen mellom kritt og kenozoikum verden over. I Stevns Klint i Danmark er dette laget kalt
"Fiskeler" (Fiskeleire) og består av en svart til grå mergel.
På Yucatanhalvøya er det funnet et meteorittkrater vi nå kjenner som Chicxulub-krateret, og som måler 145–180 kilometer i diameter. Da det ble funnet, antok en at dette var krateret etter nedslaget på grensen mellom kritt og kenozoikum, og opphavet til
iridiumanomalien verden over. Noen forskere mener imidlertid at dette nedslaget traff jorda ca. 300 000 år tidligere og at det
hadde mindre effekt på livet på jorda enn tidligere antatt. Årsaken til masseutslettingen og iridiumanaomalien kan derfor ligge i
et enda større krater, som ennå ikke er funnet.
Den ytre påvirkningen fra vulkanisme, asteroidenedslag og klimaendringer kom på
toppen av den platetektoniske utviklingen, som også førte til endringer i miljø og
geografi. Akkurat som den platetektoniske utviklingen i sin tid skapte forutsetningene for krittiden med dens spesielle landskap og klima, var det platetektonikken
som til slutt gjorde varig ende på den. Mot slutten av kritt gikk havbunnsspredningen generelt saktere, og jordskorpebevegelsene i og rundt kontinentene økte.
Dette førte til at havnivået sank, mens kontinentene fikk fornyet relieff. På norsk
sokkel betydde dette bl.a. at kritthavet i Nordsjøen skrumpet, mens flankene hevet
seg. Dermed økte erosjonen fra landområdene og transporten av sand og leire ut
i bassengene, slik at i tidligste kenozoikum var krittidens særegne kalksedimentasjonsforhold og klima definitivt over.

(Illustrasjon: D. Davis, NASA)

øvre del, et resultat av at kystlinjen bygget seg fra
nord mot sør. Kystlinjeutbyggingen skyldes heving
av det nordlige Svalbard.
Det amerasiske basseng åpner seg
Vi vet at i tidligkritt åpnet Det amerasiske basseng i
Polhavet seg ved rifting og havbunnsspredning. Det
førte til heving og svak skråstilling av bassengflanken langs den nordvestlige delen av Barentshavsplattformen, etterfulgt av utbrudd av lava mellom
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Franz Josefs land, Svalbard og Ellesmereøya i
Canada. Disse lavastrømmene kan vi i dag se på
Kong Karls land, dvs. det er det bare isbjørnene som
kan, siden området nå er fredet og stengt for ferdsel.
De hevete områdene ble utsatt for erosjon, og det
eroderte materialet ble avsatt på en kystslette som
bygde seg ut sørover fra Svalbard, og som må ha
foret det dype Sørvestsnagsbassenget med store
mengder sedimenter i tidligkritt. De sandige lagene

øverst i
Rurikfjellformasjonen ble avsatt i en tidlig fase i
grunnhavet foran kystutbyggingen.
"Festningssandsteinen"
Kystutbyggingen ble motvirket av den globale stigningen i havnivå, som presset kystlinjen langsomt
tilbake over de eroderte områdene mot nord. Sand i
veksling med kullholdige slamlag ble avsatt i kystsonen og på kystsletten under tilbaketrekkingen. Disse
tilhører Helvetiafjellformasjonen. Utviklingen av
Helvetiafjellformasjonen minner en del om avsetningshistorien til Tarbertformasjonen fra juratiden
på Brentdeltaet i Nordsjøen.
Sedimentene fra elvemunningene ble omarbeidet og
sortert og lagt igjen som et teppe av sand- og slamavsetninger ettersom kystlinjen trakk seg nordover.
Slik fikk man "Festningssandsteinen", den nederste
sandsteinsenheten i Helvetiafjellformasjonen.
Sandsteinsenheten har fått navn etter lokaliteten
Festningen ytterst i Isfjorden, hvor sandsteinslagene
står vertikalt og danner en festning ut i sjøen. På
Svalbard har man funnet fotavtrykk av både planteetende og kjøttetende dinosaurer i disse lagene.
På Øst-Spitsbergen kan man se en markert fargeforandring oppover i Helvetiafjellformasjonen, fra hvite
og lysegrå sandsteiner nederst til en skittengrå
grønnfarge øverst. Det skyldes at deltasedimentene
er blandet med vulkansk materiale. Dette materialet
stammer fra de store vulkanutbruddene lenger nord
og øst på Franz Josefs land, Kong Karls land og den

nordlige Ellesmereøya på denne tiden. Store, lagparallelle intrusjoner (lagerganger) i sentrale og østlige deler av Spitsbergen, på Edgeøya og Barentsøya
skyldes også denne magmatiske pulsen.
Havet stiger – og så landet
Etter som kystlinjen trakk seg tilbake, ble Svalbard
dekket av et grunnhav, der det ble avsatt tykke lag
med slam og sand. Avsetningene inneholder strukturer som vitner om tidvis opprørt hav og sterke
stormer. Disse lagene tilhører Carolinefjellformasjonen. Lagrekken veksler mellom tykke sandsteinsenheter som ble avsatt på relativt grunt vann,
og slamsteiner som ble avsatt på dypere vann.
Innenfor hver av de tykke enhetene er det også
rytmiske variasjoner, som skyldes mindre variasjoner
i havnivå og sedimenttilgang ut i bassenget.
Krittlagrekken på Spitsbergen blir tynnere fra sør
mot nord, fra mer enn en kilometer til rundt
300 meter. Det skyldes at
det nordlige Spitsbergen
ble hevet og sterkere skråstilt i seinkritt, noe som
igjen førte til en økende
erosjon mot nord.
Hevingen skyldes nye
bevegelser og varmetilførsel
langs den nordvestlige
delen av Barentssokkelen,
i forbindelse med åpningen
av Polhavet.

På lokaliteten Festningen ytterst i
Isfjorden står lagene vertikalt, og
Festningssandsteinen danner en
markert festning langsetter land og
ut i fjorden. Lagene på begge sider
av Festningssandsteinen er mer
slamholdige og har blitt erodert.
INNFELT BILDE: Festningen og
Festningssandsteinen sett fra luften.
I bakgrunnen, mot øst, skimtes den
russiske bosetningen Barentsburg.
(Begge foto: A. Nøttvedt)

I Kvalvågen på Øst-Spitsbergen kan
en se fotavtrykk fra en mellomstor
rovdinosaur i Festningssandsteinen.
(Foto: A. Mørk)
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DA DINOSAURENE HERSKET PÅ JORDA

Av Jørn H. Hurum

De første dinosaurene oppsto for omtrent 240 millioner år siden. De var annerledes enn
andre krypdyr som levde samtidig. Den største anatomiske forbedringen var at de hadde
beina under kroppen og dermed ikke slepte magen i bakken når de gikk. Denne måten
å bevege seg på gjorde at de kunne bli større og raskere enn sine slektninger.
Pattedyrene utviklet seg omtrent samtidig, de eldste fossilene er 230 millioner år gamle,
men de beveget seg som firfisler og hadde ikke beina under kroppen før i krittperioden.
Detter er en av grunnene til at pattedyrene forble små mens dinosaurene hersket på
landjorda. Vi er vant til å se mesozoikum som dinosaurenes tidsalder, men flere av de
andre øglene fra denne æraen var like spektakulære. Ingen dinosaurer fløy i lufta og
ingen dinosaurer svømte i vannet. Det var det flyveøgler, fiskeøgler, svaneøgler og mosasaurer som gjorde. Dinosaurene utviklet i løpet av mesozoikum et mangfold av former,
fra trelevende former så små som ekorn til kjemper på mer enn 30 meter i lengde.
Dinosaurene følger floraens utvikling
Først 30 millioner år etter utdøingen på grensen mellom perm og trias (252,2 millioner
år siden) begynner vi å se komplekse økosystemer som før katastrofen. Da startet dinosaurenes dominans. For rundt 200 millioner år siden var dinosaurene de eneste store
dyra på landjorda. Dinosaurene hersket på landjorda helt fram til 66 millioner år siden.
Deres tidlige suksess skjer samtidig med bartrærnes utvikling og spredning seint i trias.
Den senere spesialiseringen i kritt skjer parallelt med at de første blomsterplantene
utvikles og et nytt skifte i floraen startet.

Plateosaurus, den mest typiske dinosauren fra trias perioden.
(Illustrasjon: E. van Hulsen)

Dinosaurfaunaenes utvikling i mesozoikum.
Så lenge de fleste landmassene hadde kontakt, mens Pangea sakte
brøt opp, var det i trias og jura samme typer dinosaurer på mange
kontinenter. I trias var det spesielt prosauropodene som dominerte.
Nære slektninger er funnet i Sør-Afrika, Sør-Amerika, Nord-Amerika,
Europa og Kina. Den eneste knokkelen av en dinosaur fra norsk
sokkel (Snorrefeltet) er fra en prosauropod (Plateosaurus).

Utdøing ses ofte på som en negativ prosess. Utdøing er faktisk en viktig samarbeidspartner for evolusjonen; hvis dinosaurene ikke hadde dødd ut for 66 millioner år siden ville pattedyrene ikke utviklet
seg til å fylle de økologiske nisjene som
inntil da var okkupert av dinosaurene. Vi
som mennesker ville aldri ha utviklet oss,
og pattedyrene hadde fortsatt vært mest
små, nattlevende insektetere på størrelse
med spissmus. For den enes død kan i
blant bli den annens brød – eller rett og
slett karrieremulighet – og dermed slapp
pattedyrene til i kenozoikum!

I jura er det funnet sauropoder av samme type i Afrika og NordAmerika, og nær beslektede rovdinosaurer i Nord-Amerika, Europa
og Australia. Jura kan sees på som sauropodenes tidsalder, de fleste
velkjente sauropodene som Diplodocus og Brachiosaurus er fra
denne perioden. I denne perioden utviklet også de første fuglene seg
fra rovdinosaurer (for omtrent 160 millioner år siden).
I begynnelsen av krittperioden gikk dinosaurfaunaen sakte fra å være
felles over flere kontinenter til å være forskjellige på hvert kontinent.
Grunnen var at Pangea ble fragmentert. Ornithopodene er en gruppe
dinosaurer som fortsatt finnes på de fleste kontinenter i begynnelsen
av kritt. Fotsporene i Festningsandsteinen på Svalbard er fra en
dinosaur i denne gruppen. På denne tiden utviklet de planteetende
dinosaurene mer avanserte måter å tygge maten på, ikke bare svelge
den hel som de fleste gjorde i trias og jura.

Diplodocus og Brachiosaurus er eksempler på sauropoder fra juratiden. (Illustrasjon: E. van Hulsen)

I slutten av kritt er det tre forskjellige faunaer av dinosaurer. En nordlig i Nord-Amerika og Asia; en sørlig i Afrika, Sør-Amerika og
Antarktis; og en europeisk fauna. De ikoniske dinosaurene som er kjent i populærkulturen levde stort sett i Nord-Amerika seint i kritt
(Tyrannosaurus, Triceratops, Ankylosaurus). Den sørlige faunaen hadde fortsatt store sauropoder og andre typer rovdinosaurer.
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Dinosaurenes bortgang – det naturlige for en art er å være utdødd
På overgangen mellom periodene kritt og paleogen forsvinner de bakkelevende dinosaurene, og blant annet flyveøglene, ammonittene
og øglene i havet. Utdøing er kanskje det mest misforståtte uttrykket i paleontologien og biologien. Vi tror ofte at utdøing er en sjelden begivenhet (i hvert fall før den industrielle revolusjon). Dette er feil. At en art dør ut er regelen, ikke unntaket. Så mye som 99 %
av alle arter av dyr og planter som har levd er borte. Det spennende spørsmålet er egentlig hvorfor noen organismer i det hele tatt
overlever store katastrofer. Vi har ingen god forklaring på hvorfor pattedyr, skilpadder, krokodiller, firfisler, frosk, salamandere og de
dinosaurene som hadde begynt å fly i jura (fuglene) overlevde. Kan de som overlevde ha gått i langvarig dvale mens dinosaurene ikke
klarte dette? Eller kan det ha noe med forskjellig kost å gjøre? Mange av de siste dinosaurene var veldig spesialiserte i tyggemåter og
kanskje derfor hvilke plantetyper de spiste (hadrosaurer og ceratopsider). Det har også vært foreslått at de som overlevde var gravende former. Antall egg kan være en del av forklaringen, krokodiller og skilpadder legger mange flere egg enn dinosaurer, noe som
kan være en god strategi når kun noen få
overlever. Biologisk hadde dinosaurene en
slags jevnvarme, mens for eksempel krokodiller og skilpadder var mer avhengige
av temperaturen der de levde. Dette betyr
at krokodillene og skilpaddene hadde en
saktere forbrenning og derfor saktere
vekst når det var kaldt og lite mat.
Dermed sultet de saktere ihjel enn dinosaurene. Eller er det leveområdet som
styrer overlevelsen? Vi ser at det å leve i
elver var en god overlevelsesstrategi.

Tyrannosaurus rex og Edmontosaurus annectens
(en avansert ornithopod), eksempler på de siste
dinosaurene i kritt. (Illustrasjon: E. van Hulsen)
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