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I løpet av karbon- og permtiden skjedde

det store endringer i den geologiske

utviklingen i Barentshavet og nordom-

rådene. Den kaledonske fjellkjeden var

erodert til et sletteland. Jordskorpe-

bevegelser førte til dannelse av små rift-

bassenger, men etter hvert døde bevegelsene

ut, og området ble til et stort grunnhav.

Platedrift førte til store klimatiske

endringer, og avsetningsmiljøene spenner

fra tropiske kullsumper tidlig i karbon til

varme grunnhav med kalkavsetninger og

revstrukturer i sein-karbon og tidligperm.

Mot slutten av perm kom området inn i

den nordlige tempererte klimasonen.

Vidstrakte sletter, kull og salt
KARBON OG PERM I NORD; 359–252 MILLIONER ÅR

I Ebbadalen på Svalbard finnes foldete lag med

gule og røde sandsteiner, hvite evaporittbergarter

og grå kalksteiner fra karbon-permtiden.

(Foto: A. Nøttvedt)



265

4,5

Millioner år:  541 485 443 419 359 299 252 201 145 66 23 2,6

4 3 2 milliarder år 1 0

ARKEIKUMHADEIKUM PROTEROZOIKUM FANEROZOIKUM

OrdoviciumKambr. Sil. Devon Karbon Perm Trias Jura Kritt Paleog. Neog.

Karbon - perm

Innledning

”Karbon og perm i nord” er fortellingen om den gang våre nordlige, kalde kyster var

på langt sørligere breddegrader, med tropiske sumpskoger og varmt hav.

Etter den siste fasen i dannelsen av den kaledonske fjellkjeden, de såkalte Svalbard-bevegelsene, var
Barentshavet del av et stort sammenhengende område som strakk seg fra Nord-Grønland og arktisk
Canada i vest til Novaja Zemlja i øst. Den kaledonske fjellkjeden var slitt ned til et sletteland. Selv om

det over hele området finnes mer eller mindre kontinuerlige sedimentavleiringer fra seindevon, karbon og perm,
er det store forskjeller i avsetningshistorien mellom de enkelte delene av området. Isolerte bassenger er atskilt
av vidstrakte plattformer og mer begrensede områder med aktive jordskjelvsoner. I dette kapitlet skal vi se på
den geologiske utviklingen i de ulike bassengområdene.

Ved starten av karbonperioden lå området som i dag er Barentshavet, like nord for ekvator og utgjorde den
nordlige delen av det laurasiske kontinentet. Den kaledonske fjellkjeden var erodert til et sletteland. I løpet
av karbon og perm drev området mot nord og passerte gjennom flere klimasoner. Det gav opphav til den svært
varierte lagrekken vi finner i dag, og som bl.a. danner noen av de mest iøynefallende fjellene vi finner på
Svalbard. Avsetningsmiljøene spenner fra kullførende elvesletteavsetninger til røde ørkensedimenter, grå og
gule kalkavleiringer, og hvite inndampningsbergarter. Blotningene på Svalbard er sammen med de seinere års
oljeleting i Barentshavet nøkkelen til å forstå utviklingen av nordområdene i karbon og perm.

På sokkelen utenfor Midt-Norge finnes svært lite informasjon om karbon- og perm-
tiden. Det vi vet kommer fra noen spredte grunne boringer helt inn mot kys-
ten, samt fra blotninger på Øst-Grønland, som på dette tidspunktet lå nær
Norge. Den geologiske utviklingen i dette området er derfor bare perifert
omtalt i det videre kapitlet, men den tilgjengelige kunnskapen er lagt inn
i kartrekonstruksjonene som vises.

I Nordsjøen finnes vesentlig mer kunnskap om karbon og perm, og
i England, Nederland og Tyskland produseres det olje og gass fra karbonske og
permiske reservoarlag. Utviklingen i Nordsjøområdet er inkludert som en del
av neste kapittel om Oslofeltet (kapittel 9).

KARBON OG PERM I NORD

359–252 millioner år

I seindevon var Nord-Amerika, Grønland og Baltika samlet i kontinentet Laurasia,

som fortsatt var atskilt fra det sørlige Gondwanalandet. Gjennom karbon bevegde Laurasia seg nordover,

og i tillegg fikk vi begynnende oppsprekking og sidelengsbevegelser mellom Norge og Grønland. Tidlig i perm kolliderte

Laurasia og Gondwanaland, og dannet superkontinentet Pangea som strakk seg nesten fra Sydpolen til Nordpolen.

Kontinentkollisjonen førte til dannelse av en stor fjellkjede, den såkalte variskiske fjellkjeden.

Restene av denne fjellkjeden finnes i undergrunnen i dagens Mellom-Europa.

Panthalassa
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Rekonstruksjon av kontinentenes

plassering for 340 millioner år

siden, i tidligkarbon. Brunt er

kontinentområder, lys blå er

kontinentalsokler og mørk blå er

oseanskorpe. (Illustrasjon R. Blakey).

(Illustrasjon: R.W.Williams)

Tidligkarbon platerekonstruksjon.

Norges posisjon i gult.

(Illustrasjon: R. Blakey)
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grader nordlig bredde. Samtidig førte kollisjonen
mellom Laurasia og Gondwanaland, og dannelsen
av superkontinentet Pangea, til at de globale
atmosfæriske sirkulasjonsmønstrene endret seg. Det
resulterte i en kraftig ekspansjon av den tørre klima-
sonen over hele det sentrale Pangeakontinentet.
Nedising av Gondwanaland i pensylvania/cisural
førte til kortvarige variasjoner i klimaet oppå de
langsiktige klimaendringene.

Gjennom karbon og perm skjedde det også betydeli-
ge endringer i havnivå. Det var raske variasjoner,
som resultat av den samtidige nedisingen av
Gondwanaland. Det skjedde også mer langvarige
regionale og globale havnivåendringer, som følge av
bevegelser av de kontinentale platene. Fra karbon
gjennom perm var det en langsom havnivåstigning.
Mot slutten av perm skjedde det et globalt fall i
havnivå, og store områder som tidligere var grunn-
hav, ble nå tørrlagt.

Livet utvikler seg
Overgangen fra devon til karbon markerer en jevn
utvikling i fauna og flora. Allerede i slutten av
devon hadde det utviklet seg typiske "karbonskoger"
med karsporeplanter, mens i karbon kommer det
også inn frøplanter. Mange av de planteformene
som eksisterte i karbon, døde ut i perm, kanskje
som en reaksjon på en dreining mot et tørrere klima
karakterisert av bartrær. Ginkgotrær og andre frø-
planter innvarsler de mesozoiske floraer.

Insektene hadde en nærmest eksplosjonsartet utvikling
i karbon. Mange insekter utviklet spesialiserte kjever
for å åpne kongler og frøposer, andre hadde et slags
sugerør for å drikke plantesaft. Primitive "øyenstik-
kere" kunne oppnå et vingespenn på opptil 70 centi-
meter. Kakerlakker og edderkoppdyr satte også sitt
preg på sumpskogene, og fra seinkarbon er det kjent
et tusenbein med en lengde på mer enn 1,8 meter.

Landjorda i karbontiden var dominert av stegoceph-
alene eller panserpaddene, mens i slutten av karbon
oppsto de første reptilene (krypdyrene). De første
landvirveldyrene var kjøttetere. Panserpaddene og
reptilene gjennomgikk en videre utvikling i perm.
Reptilene var uavhengige av periodevise opphold i
vann og hadde utviklet en ny type egg som kunne
legges på land, med hardt skall og næring for foste-
ret både i plomme og eggehvite. Knoklene i halsen
og foten førte til at dyrene kunne løfte hodet og gå

I tidligkarbon (mississippi) og tidligste seinkarbon
(pennsylvania) førte jordskorpebevegelser til dan-
nelsen av en rekke riftbassenger på Barentssokkelen og
Svalbard. Bassengene var begrenset av forkastninger, og
forkastningsaktiviteten fulgte flere av de gamle for-
kastningssonene fra den kaledonske fjellkjedefold-
ingen, som også var aktive i devontiden. På samme
måte som i devon var det antagelig betydelige side-
lengsbevegelser langs disse forkastningene, i tillegg
til strekking.

Strukturen til de karbonske bassengene var forskjel-
lig. I mississippi var bassengene større. Noen av bas-
sengene sank dypt inn, særlig langs vestkysten av
Svalbard og på Bjørnøya, mens andre var bredere
depresjoner med liten innsynking. Riftbassengene i
tidligste pennsylvania (basjkir) var smale, med stor
innsynking.

I pennsylvania og perm stilnet bevegelsene, og store
deler av Barentshavet ble til en sammenhengende,
stabil plattform, med relativt tynne sedimentavlei-
ringer. Et viktig unntak er det dype Nordkapp-
bassenget i det sørlige Barentshavet, hvor det finnes
tykke avsetninger fra pennsylvania og perm. I
Tromsø- og Bjørnøybassengene lenger vest ligger
seinpaleozoiske sedimenter svært dypt begravd, og
den geologiske historien der er uklar. Det er usikkert
hvorvidt karbon- og permbassengene strakte seg inn
på det norske fastlandet, hvor alle rester etter tidli-
gere sedimenter nå er erodert vekk.

En gammel forkastningssone
Langs vestkysten av Svalbard ligger en gammel for-
kastningssone, den såkalte Paleo-Hornsundforkast-
ningen. Denne forkastningssonen strekker seg fra
Svalbard sørover til Bjørnøya, og representerer den
gamle plategrensen mellom Baltika og Grønland.
Paleo-Hornsundforkastningen er forgjengeren til
den yngre og viktige Hornsundforkastningen, som
markerer hvor Grønland og Svalbard skled fra hver-
andre i kenozoikum. De dype bassengene i missis-
sippi forekommer typisk langs denne forkastningsso-
nen.

Området langs Paleo-Hornsundforkastningen og
den beslektete Lopphøgda ble hevet og erodert gjen-
tatte ganger gjennom karbon og perm. Det gav opp-
hav til lokale sandavsetninger rundt høgdene.

Baltika driver nordover, og klimaet endrer seg
Gjennom karbon og perm passerte Barentssokkelen
gjennom flere klimasoner, fra den tropiske gjennom
den tørre til den tempererte. Det skyldes dels at den
baltiske platen bevegde seg nordover gjennom perio-
den. Barentssokkelen flyttet seg fra ca. 15 til 40
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Fra riftbasseng til stabile plattformer

Den geologiske utviklingen i karbon og perm var i stor grad påvirket av dannelsen

av Ural-fjellkjeden i øst og av begynnende oppsprekking og sidelengsbevegelser mellom

Norge og Grønland mot vest, samt av klimatiske endringer som følge av platedrift og

nedising av den sørlige kontinentmassen, Gondwanaland..

Kart som illustrerer de

viktigste strukturelementene på

Barentssokkelen i karbon og perm.

Høgder som stod opp, er vist i

grønt. I Nordkappbassenget, som er

vist i gult, var det innsynking. De

øvrige omrissene er strukturer som

ble dannet seinere, gjennom jura

og kritt.

Skisse som viser platedrift på

Svalbard. Svalbard har siden karbon-

tiden drevet stødig mot nord, tilsvar-

ende ca. 90 breddegrader, eller en

kvart gang rundt jorda. (Figur mod-

ifisert fra R.J. Steel & D.Worsley)
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Rekonstruksjon av klimasoner i mississippi og cisural. I mississippi (øverst) lå Norge i den fuktige, tropiske

sone, mens i cisural (nederst) var klimaet i Norge varmt og tørt.

(Figurer modifisert fra C. Scotese)
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3) Kalksteiner og evaporittlag i seinkarbon og tidlig-
perm ble avsatt i et stort innlandshav. Jordskorpebeve-
gelsene hadde nå stilnet, og klimaet var fortsatt varmt
og tørt, men med fuktigere perioder innimellom.
Karbon- og tidligpermhavets yrende liv, nå oppbevart
som fossile koraller, alger og diverse skalldyr, er typisk
for varme saltvannsforhold.

4) Seinpermiske slamsteiner, sandsteiner og
kalksteiner ble avsatt i et dypere og kjøligere hav
enn tidligere. Mot slutten av perm var Barentshavs-
området kommet inn i den nordlige tempererte
sonen.

Stratigrafiske søyler over lagrekken i

karbon og perm, på Barentssokkelen

og Spitsbergen. I mississippi finnes

kullførende sand- og slamsteiner,

mens tidlig pennsylvania (basjkir) er

kjennetegnet av røde sand- og

slamsteiner i veksling med hvite

evaporittlag. Gjennom resten av

pennsylvania (moskva - gzhel) og

perm dominerer kalksteiner og eva-

porittbergarter. Bergartslagene gjen-

speiler endringen i klima, fra fuktig

til tørt.

bedre, og disse dyrene kunne derfor vandre langt
innover Pangeakontinentet. Pattedyrlignende repti-
ler, som f.eks. Thrinaxodon og Cynognathus, utviklet
flere pattedyrlignende trekk. Disse dyrene var sann-
synligvis pelskledte, og var i motsetning til reptilene
ganske sikkert varmblodige.

I havet var cephalopoder (blekkspruter) og brachio-
poder (armføttinger) vanlige. Brachiopodene Spirifer
og Productus var representert med mange arter.
Svamper, koraller og bryozoer (mosdyr), deriblant
arten Fenestella, dannet revstrukturer i det varme
havet i karbon og perm. Fusulinider er en gruppe
mikrofossiler (amøber) med komplisert skall. De døde
ut i slutten av perm og brukes for å sammenholde og
korrelere sedimentære bergarter fra forskjellige steder.

Slutten på permtiden, for 252 millioner år siden,
markerer den største masseutslettingen som er kjent
i jordas historie. Man antar at nærmere 90 % av alle
marine former døde ut. Bl.a. døde trilobittene,
rugose koraller, tabulate svamper og fusulinidene ut,
mens bryozoene, mange brachiopoder og cephalo-
poder ble sterkt redusert i artsantall. I den etterføl-

gende triasperioden ble mange av disse dyregrup-
pene erstattet av andre arter, ettersom mange plasser
i næringspyramiden ble ledige.

Varierte avsetninger
Avsetningene gjennom karbon og perm varierer
mye over tid, men viser en forbløffende lik utvik-
ling mellom ulike områder i Barentshavet og på
Svalbard. Utviklingen skjedde som et resultat av
endringer i jordskorpebevegelser, klima og havnivå,
og medførte avsetning av fire karakteristiske lag-
serier.

1) I mississippi ble sandsteiner, slamsteiner og kull
avsatt i elver og sumper i smale riftbassenger og
brede senkninger. Disse avsetningene ble dannet
under varme og fuktige forhold i nærheten av ekva-
tor, i den tropiske klimasonen.
2) I pennsylvania (basjkir) ble røde sand- og slam-
steiner, kalksteiner og evaporittlag avsatt i smale rift-
bassenger. Disse markerer et skifte til et tørt, men
fortsatt varmt klima. Forholdene var omtrent som i
Persiabukta i dag, eller Det karibiske hav, i den
nordlige tørre klimasonen.
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I mississippi var klimaet fuktig, og

det fantes store sumpskoger med

bregner, kråkefotplanter og

Lepidodendron trær.

(Med tillatelse fra NMH, UiO.

Illustrasjon: B. Bocianowski)

I pennsylvania og perm var det

varmt og tørt, og på den avsvidde

landjorda hersket reptilene.

(Med tillatelse fra NMH, UiO.

Illustrasjon: B. Bocianowski)
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Skisse av bassengutviklingen på det sentrale Spitsbergen gjennom karbon og perm. Kartet viser plasseringen av det geologiske snittet og hvor det finnes

blottlagte karbon- og permbergarter. Utviklingen på Spitsbergen er typisk for store deler av Barentssokkelen. I mississippi ble det avsatt sand og slam i

vide bassenger, mens i tidlig pennsylvania førte jordskorpebevegelser til dannelse av smale og atskilte riftbassenger. I sein pennsylvania og perm var største-

parten av Barentshavsområdet en stabil plattform med jevn innsynking. BFZ = Billefjordforkastningssonen, LAFZ = Lomfjord–Agardhbuktforkastnings-

sonen. (Figur modifisert fra A. Andresen)



Avsettingen av disse kontinentale lagrekkene begynte
til ulike tider i de forskjellige bassengene. De eldste
lagene finnes trolig på Bjørnøya, fra devon.

Lagene fra mississippi har fått navnet Billefjord-
gruppen, etter Billefjorden på Svalbard, hvor de er
særdeles godt blottlagt. Grålige sandsteiner, mørke
slamsteiner, kull og plantefossiler fra mississippi
danner stor kontrast til underliggende dyprøde
slam- og sandsteinslag i devon, og til overliggende
lyserøde sandsteiner i basjkirtrinnet. Disse avset-
ningene ble tidligere kalt ”kulm” eller ”culm”, etter
yngre, men lignende lagrekker lenger sør i Europa.

Bassengdannelse på Svalbard
På Spitsbergen førte jordskorpebevegelser til dan-
nelse av lokale riftbassenger og senkninger. Langs
vestkysten av Spitsbergen var det bevegelser langs

Paleo-Hornsundforkastningen, som gav opphav til
smale bassenger med tykke sedimentavleiringer.

Store kjegleformete vifter bygde seg østover ut fra
Paleo-Hornsundforkastningen i vest. På viftene ble
det avsatt sand og grus. Disse avsetningene har fått
navnene Hornsundnes- og Orustdalformasjonene.
I Hornsund finnes innpå 1500 meter med tidlig-
karbonske sandsteiner. Ute i bassengene fantes fuk-
tige sletter med elver, flomsletter, innsjøer og sump-
områder. Her ble det avsatt vekslende lag av sand og
slam rike på plantefossiler. I sumpområdene ble det
dannet torv, som seinere ble omdannet til kull.
Disse avsetningene tilhører Adriabuktformasjonen.

På det sentrale og østlige Spitsbergen var det mindre
forkastningsaktivitet, og det førte til dannelse av
brede senkninger med tynnere avleiringer. I de øst-
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lige bassengene fantes store flomsletter med sakte-
flytende elver. Det ble avsatt sand i elvekanalene
og slam på slettene. Avsetningene her kalles for
Hørbyebreformasjonen.

Etter hvert vokste bassengene i vest og øst sammen,
og det sørlige Spitsbergen ble dekket av en stor elve-
slette. Elvene rant mot sørøst, i bassengets lengde-
retning. Sand og slam ble avsatt i elvekanalene og på
flomslettene. Lagene fra denne perioden tilhører
Sergeijevfjell-, Vegardfjell- og Mumieformasjonene.

Det er ikke funnet marine avsetninger i mississippi
på Svalbard, men geologene tror at det var åpent
hav øst for Svalbard på denne tiden. Det har trolig
vært elvesletter og store innsjøer i lokale bassenger
mellom Bjørnøya og Spitsbergen.

Lagrekken på Bjørnøya består av sandsteiner avsatt
i elvekanaler og finkornete flomslette- eller innsjø-
sedimenter med kullag. Avsetningene ligner på dem
en finner på det østlige Spitsbergen og kalles Røedvik-
og Nordkappformasjonene.

Tropiske sumper og elvesystemer

Kontinentale sedimenter fra seineste devon til mississippi finnes forskjellige steder

på Svalbard og Bjørnøya, i en serie isolerte bassenger med tilnærmet lik utvikling.

Grønland

Fennoskandia

Avsetningsmiljø:
Serpukov

Erosjonsområder
Alluviale vifter – sand og konglomerat
Elvesletter – slam og sand

Avsetningsmiljø:
Erosjonsområder
Elvesletter – sandstein og slamstein
Strand- og grunnmarin sandstein
Marin slamstein
Kalkstein

Fra Billefjorden på Svalbard. Bildet

viser kullførende, tidligkarbonske

slam- og sandsteiner i Hørbyebre-

formasjonen. De gule sandsteins-

lagene ble avsatt i og på kanten

av elvekanaler, mens de gråsvarte

slamsteinene ble avsatt på flom-

sletter mellom elvekanalene.

(Foto: A. Nøttvedt)
Skisse som viser geografi og viktig-

ste sedimenttyper i nordområdene

i mississippi. Mellom Norge og

Grønland fantes langstrakte

bassenger med elvesletter, mens

Barentssokkelen var et grunnhav.

Plasseringen av Norge, Svalbard

og Grønland er i henhold til plate-

rekonstruksjon for karbontiden.

(Figur modifisert fra H. Brekke)

TIL HØYRE: Geografi og avsetnings-

miljø på Svalbard i mississippi.

(Figur modifisert fra R.J. Steel og

D.Worsley)

Fossil stamme fra kråkefotplanten

Stigmaria, fra Billefjorden på
Svalbard. (Foto: E.P. Johannessen)



Riftbevegelser utenfor Finnmark
Tidligkarbonske avsetninger er også påvist ved grunne
boringer og vanlige letebrønner på Finnmarksplatt-
formen lengst sør i Barentshavet. Rett utenfor kysten
av Finnmark kommer disse lagene helt opp mot hav-
bunnen, mens de lenger til havs er påvist i brønner
ned til 2,5 kilometers dyp. De er muligens til stede
også i dypet under deler av sokkelområdene i nord,
men seismiske data fra dette området gir ikke noe
entydig svar på det. Først ved leteboringer vil en
kunne si noe mer sikkert.

Utviklingen på Finnmarksplattformen ligner den på
Svalbard. Utenfor Finnmark finnes riftbassenger med
kontinentale sandsteiner, slamsteiner og kull. Øverst
i lagrekken er avsetningene marine. Avsetningene her
har fått navnene Soldogg-, Tettegras- og Blærerot-
formasjonene, etter planter som er vanlige på
Finnmarksvidda.

Områdene mellom riftbassengene var stort sett tørt
land gjennom mississippi. Finnmarksplattformen og
andre tilgrensende randområder ble bare oversvøm-
met i tider med høyt havnivå.

Nordkappbassenget var trolig et grunnhav gjennom
mississippi, med en mulig forbindelse til åpent hav
lenger øst mot Timan-Petsjora, som ligger sør for
Novaja Semlja.

Olje i karbon
Noen av slamsteinene mellom kullagene ble dannet
i innsjøer med rikt algeliv og er svært organiskrike.
De kan ha et betydelig potensial som kildebergart
for olje og gass. Lignende lag er påvist i arktisk
Canada. Selve kullene og kullskifrene kan også være
viktige kildebergarter for gass og mindre mengder
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Tegnforklaring
Isbreer

Gipshukform. (cisural)

Tempelfjordgruppen:

Gipsdalsgruppen:

Billefjordgruppen:

Wordiekamform.
(kasimov/gzhel)

Devonske sedimentære lag

Kapp Starostin-form.
(guadalup/loping)

unge morener
Kvartære avsetninger

Minkinfjellform. (moskva)

Hørbyebre- og Mumieform.
(tidligkarbon)

Hultbergsform. (serpukhov)
Ebbadalsform. (basjkir)

Predevonsk grunnfjell

BFZ Billefjordforkastningssona

Normalforkastning

Vinkeldiskordans
Reversforkastning

Glideblokk

Antiklinal
Synklinal
Monoklinal
Fleksur

Reaktivert forkastning5
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Borkjerne fra Soldoggformasjonen i

brønn 7128/4-1 på Finnmarks-platt-

formen. Bildet viser elvesletteavset-

ninger – lys grå sandstein og mørk

grå slamstein, med et kullag i

mellom. (Foto: G.B. Larssen m.fl.)

TIL HØYRE: Avtegning av seismisk

snitt fra Finnmarksplattformen.

Lagene i Billefjordgruppen har en

kileformet geometri og ble avsatt

i halvgrabenbassenger i mississippi.

Gipsdalsgruppen varierer også noe i

tykkelse, mens lagene i Bjarme-

lands- og Tempelfjordgruppene er

jevntykke over store områder. De ble

avsatt etter at jordskorpebeve-

gelsene i Barentshavsområdet

hadde stilnet. (Figur fra G.B. Larssen

m.fl.)

Geologisk kart over karbon- og

permlagrekken i BIllefjorden på

Svalbard. (Figur fra W. Dallmann)

KULL – DEN SORTE DIAMANTEN

Kull er en antennelig bergart som inneholder mer enn 50 prosent vektvolum karbon, og som er dannet ved sammen-
pressing og forsteining av tykke lag med planterester. Som oftest har kullag sin opprinnelse i tropiske sumpområder,
men noen ganger representerer de forsteinet torv, torv av samme slag som i torvmyrer i kaldere klimastrøk i dag.

Mesteparten av verdens steinkullressurser finnes i lag av pennsylvania alder. Derfor blir karbontiden uformelt kalt for
kullets tidsalder. Svalbard er enestående fordi der finnes noe av verdens eldste steinkull, av seindevon og mississippi
alder. Det var tidlig interesse for disse kulleiene, og ishavsfiskere og fangstmenn hentet kull hjem til Norge allerede i
det 19. århundre. Industriell gruvedrift ble satt i gang på Bjørnøya i 1916, og produksjonen der nådde høydepunktet
med 32 000 tonn i 1925, samme år som driften ble stanset. Detaljerte undersøkelser hadde da vist at kullfløtsene bare
kunne følges få meter om gangen på grunn av mange små forkastninger. Kullene som ble brutt ut var også skifrige og
urene, og et verdensomspennende fall i kullpriser gjorde disse gruveoperasjonene økonomisk uforsvarlige.

Kullavsetninger av samme alder i Billefjorden på Sentral-Spitsbergen dannet grunnlaget for kompliserte internasjonale
forhandlinger og rivaliserende krav om rettigheter, etter undertegningen av Svalbardtraktaten i 1920. Rettigheter til
deler av området ble til slutt gitt til Sovjetunionen, og etter flere år med forberedende undersøkelser ble det etablert
gruvedrift i Pyramiden i 1939. Etter et avbrudd, som følge av annen verdenskrig, fortsatte driften fram til 1998.
Estimert maksimal årlig produksjon var rundt 200 000 tonn, men antagelig av kull med overveiende dårlig kvalitet.
Undersøkelser viser at det fortsatt er betydelige, men foreløpig kommersielt uinteressante, kullforekomster igjen i
Billefjordområdet. Kullene som i dag drives på Svalbard, er av paleogen alder. (Se kapittel 14)

Omvandlingsgraden til kullene på Svalbard er høy, i motsetning til de bløte og bare delvis forsteinete brunkullene som
ellers finnes mange steder i verden. Det skyldes at de kullbærende lagene på Svalbard ble raskt begravd av opptil tre

kilometer tykke yngre sedimentlag og siden hevet tilbake
til overflaten, som et resultat av jordskorpebevegelser
mellom Grønland og Svalbard (se kapittel 14).

De karbonske kullene på Svalbard har avgitt både
metangass og små mengder olje, men det er begrenset
økonomisk interesse knyttet til leting etter olje og gass
på Svalbard i dag.

Rester etter gruvejernbane, Bjørnøya. Ødeleggelsene skyldes ikke
tidens tann, men granatangrep av den britiske marinen i 1940!
(Foto: D. Worsley)

olje, slik som de yngre karbonkullene som er tilstede
under store deler av den sørlige Nordsjøen. Store
gassfelt, som for eksempel Groningenfeltet i
Nederland, har sin opprinnelse fra karbonske kull.
De karbonske kullagene kan derfor være viktige i
utforskningen av Barentssokkelen.

Der hvor tidligkarbonske sandsteiner ikke er dypt
begravd, som på Finnmarksplattformen og på
Bjørnøya, har de ofte høy porøsitet og permeabi-
litet, og dermed gode reservoaregenskaper for olje
og gass. Overliggende kalksteiner og marine sand-
steiner har ofte lav porøsitet og permeabilitet. Dette
gir interessante muligheter for forekomster av hydro-
karboner, med både kilde-, reservoar- og kappeberg-
arter for petroleum i nærheten av hverandre.

Elvesletter på midtnorsk sokkel
Mellom Midt-Norge og Grønland var det i tidlig-
karbon kontinentale forhold. Vi vet ikke så mye om
bassengstrukturene, men antar at det kan ha eksistert
flere parallelle bassenger slik som i England på denne
tiden. Geologene tror at bassengene ble dannet som
et resultat av kollaps av den kaledonske fjellkjeden,
men det diskuteres også hvorvidt det kan ha vært
riftbevegelser og jordskorpestrekking.

Bassengene var kjennetegnet av elvesletter og lokale
innsjøer som ble fylt inn med sand og slam fra ned-
brytingen av den kaledonske fjellkjeden.

Tempelfjordgruppen

Bjarmelandgruppen

Gipsdalsgruppen

Billefjordgruppen
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Riftbassengene i tidlig pennsylvania (basjkir-tidlig
moskva) ble dannet samtidig med oppsprekking og
strekking i Nordkappbassenget i det sørlige
Barentshavet, så vel som i Sverdrupbassenget i ark-
tisk Canada, som på denne tiden lå mye nærmere
Svalbard. Denne strekkingen førte til forkastnings-
bevegelser og dannelse av lokale riftbassenger på
plattformområdene mellom de store bassengene.
Strekkingen var nordvest–sørøst, mens riftbasseng-
ene har en nord–sør-orientering. Det tyder på at det
var samtidige sidelengsbevegelser langs forkastning-
ene som dannet riftbassengene.

Røde sand- og slamsteiner og tykke evaporittlag i
Gipsdalsgruppen viser at klimaet i basjkir-moskva
var varmt og tørt. Evaporittlagene består av an-
hydritt og salt. Barentssokkelen lå på denne tiden i
den nordlige tørre klimasonen. Klimaendringen fra
mississippi til pennsylvania er svært skarp, og det
antas at det kan være et avsetningsbrudd mellom
periodene. Et slikt brudd er kjent fra Nord-Grønland
og arktisk Canada, så vel som i Timan–Petsjora-
bassenget og på Novaja Semlja.

Evaporitter indikerer altså et tørt og varmt klima,
i kontrast til de tropiske og fuktige forholdene som

preget avsetningen av den underliggende kullholdige
og sandrike lagrekken i mississippi.

Billefjordgrabenen på Spitsbergen
På Spitsbergen finnes et velkjent og mye studert rift-
basseng fra tidlig pennsylvania (basjkir – tidlig mos-
kva). Det kalles Billefjordgrabenen og er godt blottlagt
i Billefjorden, en sidearm innerst i Isfjorden. Bille-
fjordgrabenen er egentlig en halvgrabenstruktur, om
lag 15 kilometer bred og med en kileformet lagrekke.
Lagrekken er opptil en kilometer tykk og kalles
Ebbadalformasjonen. Vifter og viftedeltaer bygde seg
ut fra den vestlige forkastningsskrenten i riftbassenget,
den såkalte Billefjordforkastningen. På viftene ble det
avsatt røde sandsteiner og konglomerater. Disse står
svært godt fram i fjellsiden bak den russiske gruvebyen
Pyramiden innerst i Billefjorden. Sentralt i bassenget
var det vekselvis tørre kystsletter og store laguner. Her
ble det avsatt gulhvite og grå anhydrittlag fra inndam-
ping av sjøvann og gråsvart dolomittstein, en magne-
siumholdig karbonatbergart. Fargevekslingen mellom
rødt, gulhvit og svart kan sees i de bratte sidene av fjel-
let Pyramiden bak den nedlagte gruvebyen.

Vekslingen mellom disse forskjellige bergartene er et
resultat av varierende forkastningsbevegelser og hav-
nivåendringer. I perioder med mindre forkastnings-
bevegelser kunne viftene bygge seg relativt langt ut
fra forkastningen. Perioder med stor forkastnings-
aktivitet førte til innsynking i bassenget, og havet
trengte inn over viftene og kystslettene. Samtidig
førte det til økt relieff og sedimenttransport fra bak-
landet, slik at kystlinjen etter en tid kunne bygge
seg ut på ny i bassenget. Dette gjentok seg mange
ganger og resulterte i rytmiske avsetninger.

Utover i pennsylvania stoppet riftbevegelsene helt opp,
men det var fremdeles relieff og topografi igjen som
ble fylt inn og jevnet ut. En lignende utvikling finnes i
de andre riftbassengene på Svalbard og på sokkelen.
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Geografi og viktigste sedimenttyper

i nordområdene i tidlig pennsyl-

vania. Grunnhavet i Barentshavs-

området hadde nå ekspandert og

strakte seg i en tunge sørover

gjennom Sverige og Finland. I grunn-

havet ble det avsatt kalksteiner. Like

nord for Finnmark og langs kantene

av grunnhavet fantes kystsletter med

inndamping og evaporittavsetninger.

De tidligere elveslettene mellom

Midt-Norge og Grønland var blitt til

ørkensletter. Plasseringen av Norge,

Svalbard og Grønland er i henhold

til platerekonstruksjon for karbon-

tiden. (Figur modifisert fra H. Brekke)

Klimaskifte og fortsatt jordskjelvaktivitet

Røde sandsteiner og lyse evaporittbergarter kjennetegner nedre del av pennsylvania-

lagrekken. Lagene i tidlig pennsylvania ble avsatt i lange og smale riftbassenger.

Grønland

Crokerland

Fennoskandia

l

Avsetningsmiljø:
Erosjonsområder
Ørken – sandstein og slamstein
Strand- og grunnmarin sandstein
Marin slamstein
Kalkstein
Evaporitt

Detaljbilder fra lag i Odellfjelleddet i Ebbadalformasjonen ved Pyramiden.

A) Laminert, grusholdig sandstein avsatt på en flomvifte. (Foto: E.P. Johannessen)

B) En avsetningsenhet, en ”sekvens” (se kapittel 2), bestående av lagdelt rød sandstein avsatt på flomvifter og som

vindblåste sanddyner, hvit sandstein avsatt i kystsonen, og dolomitt avsatt på grunt vann. Sekvensen markerer en

gradvis oversvømmelse i bassenget som følge av innsynking. (Foto: A. Nøttvedt)

St. Johnsfjord-
bassenget

BF

Nordfjord-
blokken

Hornsund-
bassenget

Billefjord-
grabenen

Avsetningsmiljø:

Erosjonsområder
Alluviale vifter – sand og konglomerat
Saltholdige kystsletter (sabkha)
Elvesletter – sand og slam
Grunnmarin – slam, karbonat og evaporitter

Bashkir

TIL VENSTRE: Geografi og avsetningsmiljø på Svalbard i tidlig pennsylvania (basjkir).
(Figur modifisert fra R.J. Steel og D.Worsley)

Fjellet Pyramiden i Billefjorden på

Spitsbergen, med den russiske gruve-

byen Pyramiden i forgrunnen. Rørgata

til venstre i bildet ligger omtrent på

Billefjordforkastningen. Til venstre for

forkastningen finnes mørkerøde,

devonske bergarter. Til høyre, nærmest

forkastningen, finnes gråsvarte, kull-

førende avsetninger fra mississippi

(Hørbyebreformasjonen). Over disse

ligger vekslende røde og gulgrå lag

fra tidlig pennsylvania (basjkir-

moskva) (Ebbadal- og Minkinfjell-

formasjonene). De grå lagene på top-

pen av fjellet er fra seinpennsylvania

og cisural (Wordiekamformasjonen).

(Foto. A. Strøm)

A B



Nordfjord-
blokken

Billefjord-
forkastningen

Billefjordgrabenen Ny Friesland-
blokken

Devon

Wordiekamformasjonen

Ebbadalformasjonen

Ebbaelvleddet

Hecla Hoek

Billefjordgruppen

Minkinfjellformasjonen

Hultberg-
leddet

5 km

Pyramiden
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Skjematisk snitt gjennom Billefjordgrabenen på Spitsbergen. Legg merke til den

sterkt kileformete geometrien til avsetningene i Ebbadalformasjonen. Disse

lagene ble avsatt samtidig med innsynkingen i Billefjordgrabenen og kalles

derfor synriftavsetninger. (Figur fra E.P. Johannessen)

Lignende avsetninger i Barentshavet
På Bjørnøya finnes også røde sand- og slamsteiner
fra tidlig pennsylvania. De ble avsatt på store flom-
sletter og tilhører Landnørdingsvikformasjonen.

I det sørlige Barentshavet finnes lignende riftbassen-
ger og avsetninger som på Spitsbergen og Bjørnøya.
På Finnmarksplattformen er det boret gjennom røde
sand- og slamsteiner fra basjkir. Pennsylvanske rift-
avsetninger på Barentssokkelen har fått navn
Ugleformasjonen.

Plattformområdene mellom riftbassengene lå stort
sett over havet på denne tiden og dannet store og
lavtliggende sletteområder.

I Nordkappbassenget, som er over 300 kilometer
langt og 30 til 80 kilometer bredt, var det riftbeve-
gelser og stor innsynking. I tidlig pennsylvania
skjedde en ekstrem inndamping av hele havbas-
senget. Det gav opphav til evaporittavsetninger, som
består mye av salt. Evaporittlagene i Nordkapp-
bassenget er svært like de som finnes fra samme tid i
Sverdrupbassenget i arktisk Canada.

Ørkenforhold i Trøndelag
Klimaendringen i pennsylvania førte til at elveslet-
tene i bassengene på midtnorsk sokkel ble forvand-
let til ørkenområder. Vind samlet og sorterte sand i
store sanddyner, mens sporadiske regnskyll førte
slam ut i lokale senkninger og lavereliggende om-
råder. Rødfarget sand og slam gav områdene i og
utenfor Trøndelag et preg lik det vi ser i dagens
Nord-Afrika.
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Avtegning av seismisk snitt fra

Lopphøgda nordover mot Bjarme-

landsplattformen. Lagene i Gipsdal-

gruppen har en kileformet geometri

og ble avsatt i halvgrabener, akkurat

som på Spitsbergen. Legg merke til

at forkastningene ikke går gjennom

lagene i Bjarmelands- og Tempel-

fjordgruppene. De ble avsatt etter at

jordskorpebevegelsene i Barents-

havsområdet hadde stilnet.

(Figur fra G. B. Larssen m.fl.)

EVAPORITTER – GIPS, ANHYDRITT OG STEINSALT

Navnet evaporitt brukes for en bergart som er dannet ved utfelling av mineraler fra en saltlake, som følge av inntørking og avdamping
av et avsnørt havområde, en havbukt, en innsjø eller på en kystslette. Vanlige evaporittmineraler er gips, anhydritt og vanlig steinsalt,
men det finnes også kalisalter og mer kompliserte kjemiske blandinger. Det første som felles ut ved inndamping av sjøvann, er karbo-
nat, men bare i små mengder. Deretter felles det ut sulfater, som gips og anhydritt. I vann vil det være gips som felles ut, mens der hvor
vannet fordamper helt, vil det dannes anhydritt. For å få utfelling av salt må så mye som 90 prosent av vannet være fordampet. Fram
til da er det hovedsakelig sulfater som felles ut.

Dødehavet i Midtøsten og Great Salt Lake i Utah er eksempler på nåværende evaporittiske innsjøer, og i havbukter langs østkysten
av Svartehavet foregår det aktiv utfelling av marine evaporitter. Men vi finner ingen store lukkete havområder i dag hvor det foregår
utfelling av salt.

Gips- og saltholdige kystsletter finnes flere steder i varme og tørre strøk, for eksempel rundt kysten av Middelhavet og Persiabukta,
og i den meksikanske Californiabukta, som et resultat av at havet tidvis flommer inn over kystslettene for deretter å fordampe.
Evaporittavsetninger som dannes på denne måten, langs kysten og ikke til havs, kalles ”sabkha”, etter det arabiske navnet på slike
kystsletter. På de tørre kystslettene dannes det hovedsakelig anhydritt, med en struktur som ligner hønsenetting. Den dannes ved at
anhydritt vokser som knoller mellom tynne filamenter av alger.

Den mest kjente oppsamlingen av fossile evaporitter i Europa finnes i de permiske Zechsteinlagene, som ligger under store deler av
den sørlige Nordsjøen og Sentral-Europa. De gir grunnlag for enorme saltgruver, som for eksempel den store 700 år gamle gruva
”Wieliczka” i nærheten av Kraków i Polen.

Hvite gips- og anhydrittlag fra Minkinfjellformasjonen i Bille-
fjorden på Spitsbergen. Gipsen er stort sett dannet på over-
flaten, ved omvandling fra anhydritt. (Foto: A. Nøttvedt)

LITE BILDE: Anhydritt med hønsenettingstruktur, dannet på store
sabkhaflater i pennsylvania. (Foto: A. Nøttvedt)

Tempelfjordgruppen

Bjarmelandgruppen
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Vest Øst

Mesozoikum

Trikolorfjellet ved munningen av
Austfjorden på Spitsbergen. Bildet
viser lagdelt rød og gul sandstein,
hvit evaporitt og gråsvart dolomitt
fra Tricolorfjelleddet, Ebbadal-
formasjonen. (Foto: A. Strøm)



Tynnslipbilde fra Ørneformasjonen

i brønn 7128/6-1. Bildet viser en

grovkornet, bioklastisk kalkstein

med rester av planktoniske

foraminiferer.

(Foto: G. B. Larssen m. fl.)
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karbonske, devonske, kaledonske og prekambriske
underlag. Kalksteinene består mye av kalkslam, men
rundt lokale høgdedrag og grunner finnes også grus-
holdige kalksteiner. Disse består av oppknuste fossi-
ler med svært lite kalkslam. Noen steder finnes også
lag med gips og anhydritt.

De finkornete karbonatlagene er forholdsvis harde,
og der hvor de er blottlagt danner de ofte steile
klipper. På sentrale deler av Spitsbergen ligger kalk-
steiner og dolomitter fra pennsylvania og cisural ofte
som hatter på toppen av fjellene i området. Det er
fordi de er mer motstandsdyktig mot erosjon enn
underliggende bergarter.

På Bjørnøya ble det først avsatt vekselvis sand og
kalkslam. Disse avsetningene kalles Kapp Kåre-
formasjonen. Seinere fikk vi en overgang til renere
kalksteiner, tilhørende Kapp Hanna- og Kapp
Dunerformasjonene.

I det sørlige Barentshavet er det boret gjennom lag
fra pennsylvania i flere brønner. Avsetningene er
svært lik dem en har på Bjørnøya og kalles hen-
holdsvis Falke- og Ørneformasjonene.

Et rikt dyreliv
Kalksteinene fra pennsylvania og cisural er usedvan-
lig fossilrike. På havbunnen krydde det av skallbæ-
rende dyr, som brachiopoder, bryozoer, snegler og
koraller.

Brachiopoden Spirifer keilhavii fra permiske lag er
faktisk et av de første fossilene beskrevet fra Svalbard,
etter at eksemplarer av arten ble funnet av professor
Keilhau da han besøkte Bjørnøya allerede i 1827.
Andre brachiopoder var utstyrt med pigger, som
antagelig fungerte som ”anker” for skallene i et ellers
bløtt kalkslam på bunnen av det tropiske havet.

Det levde også utrolige mengder av kalkalger og sjø-
liljer på den grunne havbunnen, selv om hele eksem-
plarer er sjeldne. Mange av algene var avhengige av
sollys til fotosyntese, og var dermed begrenset kun
til varme og grunne områder. Sjøliljene var, til tross
for navnet, dyr. De er i slekt med dagens kråkeboller
og bestod av et hode med fangarmer som levde på
leddelte stilker og fanget bytte fra sjøvannet. Begge
grupper hadde ett trekk til felles – bare få timer
etter at de døde, falt de sammen i enkelt-
bestanddeler. Algene ble til kalkstøv, mens sjøliljene

Riftbevegelsene i basjkir-tidlig moskva ble fulgt av
en mer regional innsynking seinere i pennsylvania,
over hele området fra arktisk Canada til Barents-
sokkelen. De eneste unntakene i Barentshavet er
områder knyttet til Paleo-Hornsundforkastningen,
dvs. det vestlige og sørvestlige Spitsbergen, Bjørnøya
og Lopphøgda, der det fortsatt var forkastningsakti-
vitet, samt i Nordkappbassenget. Forkastnings-
bevegelser i midten av perm førte til at Bjørnøya og
Lopphøgda ble hevet. Dette skjedde samtidig med
betydelige jordskorpebevegelser i Sverdrupbassenget
i arktisk Canada, på den andre siden av Paleo-
Hornsundforkastningen.

Billefjordgrabenen på Spitsbergen fortsatte å synke
inn gjennom pennsylvania, selv om riftbevegelsene
hadde stoppet opp. Innsynkningen i pennsylvania
skyldes for en stor del ulik sammenpressing av

underliggende lag. Slam og evaporittavsetninger sen-
tralt i Billefjordgrabenen ble sammenpresset mer enn
sand- og gruslagene langs kantene av bassenget.

I Nordkappbassenget var det også fortsatt innsyn-
king gjennom pennsylvania og cisural, delvis som et
resultat av avkjøling. I tillegg var det allerede et
betydelig vanndyp, som følge av den kraftige inn-
synkingen i tidlig pennsylvania. Seinere i perm var
det mindre innsynking.

I seinkarbon og tidligperm lå Barentshavsområdet
fortsatt i den nordlige tørre klimasonen. Tidlig om-
danning av opprinnelige kalksedimenter til dolomitt
tyder på varme og tørre forhold.

Dannelse av en stor karbonatplattform
Den regionale innsynkingen førte etter hvert til dan-
nelsen av et enormt grunnhav, som oversvømte tidli-
gere landområder. Høgdedrag som hadde blitt ero-
dert og var en sedimentkilde i tidlig mississippi og
tidlig pennsylvania, ble gradvis oversvømt. Det gjor-
de at det ble mye mindre tilførsel av sand og slam ut
i grunnhavet. Barentshavsområdet ble på den måten
til en vidstrakt karbonatplattform.

I de tidligere bassengområdene var det kontinuerlig
avsetting gjennom pennsylvania og i Billefjord-
grabenen på Spitsbergen ble det avsatt lag på lag
med anhydritt og dolomitt, ettersom bassengområ-
det vekselvis ble tørrlagt og dekket av svært grunt
vann. Disse evaporittlagene representerer sabkha-
avsetninger og kalles Minkinfjellformasjonen. Etter
hvert ble det meste av Svalbard oversvømt, og det
ble avsatt lagdelt kalk og dolomitt. Karstflater i
kalksteinene indikerer imidlertid perioder med
eksponering og fuktigere klima. Lagrekken kalles
Wordiekamformasjonen og ble avsatt på forskjellige
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Havet stiger – bare enkelte øyer igjen

Utover i pennsylvania stoppet riftbevegelsene opp. Barentshavsområdet ble

til en stabil plattform uten særlig strukturering, og det gamle riftlandskapet kom

etter hvert under vann.

Geografi og viktigste sedimenttyper

i nordområdene i cisural.

Grunnhavet i Barentshavsområdet

eksisterte fortsatt, men havarmen

sørover gjennom Sverige og Finland

hadde lukket seg. I grunnhavet ble

det avsatt kalksteiner. I det sentrale

Barentshavsområdet og i Russland

fantes kystsletter med inndamping

og evaporittavsetninger. Området

mellom Midt-Norge og Grønland

bestod fortsatt av ørkensletter.

Plasseringen av Norge, Svalbard og

Grønland er i henhold til plate-

rekonstruksjon for permtiden.

(Figur modifisert fra H. Brekke)

Grønland

Fennoskandia

Avsetningsmiljø:
Erosjonsområder
Ørken – sandstein og slamstein
Strand- og grunnmarin sandstein
Marin slamstein
Kalkstein
Vulkanske bergarter
Evaporitt

Fra området mellom Austfjorden og

Billefjorden på Spitsbergen. Her lig-

ger gulgrå kalksteiner i Wordiekam-

formasjonen direkte på gråsvarte

grunnfjellsbergarter fra Hecla

Hoekformasjonen. (Foto: A. Nøttvedt)

Innfelt bilde: En gruppe geologer

undersøker lag av finkornet kalkstein

i Wordiekamformasjonen.

(Foto: A. Nøttvedt)



Fossiler fra pennsylvania og cisural

på Spitsbergen og Bjørnøya.

A. Bryozoen Fenestella, Wordiekam-
formasjonen – Tyrrellfjelleddet,

Grøndalen, Spitsbergen.

Bildeutsnittet er fire centimeter.

B. Bryozoen Ascoporella, Wordie-
kamformasjonen – Tyrrellfjelleddet,

Gipsvika, Spitsbergen. Bryozoene er

sju millimeter tykke.

C. Fusulinider,Wordiekamformasjonen

– Tyrrellfjelleddet, Billefjorden,

Spitsbergen.

D. Brachiopoden Neospirifer,Wordie-
kamformasjonen – Tyrrellfjelleddet,

Billefjorden, Spitsbergen.

Brachiopoden er fem centimeter

bred.

E. Kolonikorallen Kleopatrina,
Kapp Kåreformasjonen, Bjørnøya.

Billedutsnittet er 10 centimeter.

F. Koraller, Kapp Kåreformasjonen,

Bjørnøya. Hver korall er to centime-

ter tykk.

(Alle foto: H.A. Nakrem)

brakk opp i enkelte kalsittplater og stilkledd. Begge
gruppene er viktige mikroskopiske komponenter i
de kalksteinene vi ser i dag.

Rytmiske avsetninger
Lagene i pennsylvania og cisural bærer preg av ryt-
misk sedimentasjon. Ved høyt havnivå ble det dan-
net kalksteiner, mens perioder med lavt havnivå
førte til utfelling av evaporitter eller avsetning av
sand i nærheten av blottlagte høgder. I perioder når
plattformområdene var helt tørrlagt, kunne det også
bli dannet jordlag.

De rytmiske lagene kan jevnføres over store avstan-
der og hadde trolig sammenheng med datidens ned-
isning på Gondwanaland. Istidsperioder med sterk
nedising førte til lagring av vann som is på land
og påfølgende fall i havnivå, mens det motsatte
skjedde under mildere mellomistider. På samme
måte som under siste istid (se kapittel 15) kunne
svingningene mellom glasiale og interglasiale perio-
der opptre med flere tusen til flere hundretusen års
mellomrom.

Karbonatrev på havbunnen
Over grunne høgder på havbunnen dannet det seg
karbonatrev, og revstrukturer opptrer flere steder i
cisural-lagrekken. Små revstrukturer, ofte mindre
enn 10 meter tykke, finnes over tidligere aktive
jordskjelvsoner, som for eksempel langs
Billefjordforkastningen på Spitsbergen og på
Bjørnøya. De tilhører henholdsvis Wordiekam-
og Kapp Dunerformasjonene. Langt større revkom-
pleks, opptil flere hundre meter tykke, forekommer
i Ørneformasjonen på Lopphøgda og langs kantene
av Bjarmelands- og Finnmarksplattformene.

Disse revstrukturene er i hovedsak dannet av et enkelt
kolonidyr som kalles Palaeoaplysina. Dette fossilet har
en uklar biologisk tilknytning, men regnes generelt å
tilhøre en utdødd gruppe fossile svamper. Lignende
revstrukturer er kjent fra bergartslag av samme alder i
Nord-Amerika og Russland. På Spitsbergen og Bjørn-
øya opptrer disse revstrukturene i nær tilknytning til
kalksteiner som er organiskrike og danner en kilde-
bergart for olje og gass. Det organiskrike kalkslammet
ble avsatt i næringsrike laguner med høy biologisk
produksjon. Slike revstrukturer kan derfor ha et
potensial for petroleum på norsk sokkel.

Sabkhaflatene kommer tilbake
Seinere i cisural sank havnivået, og på Spitsbergen
ble det gamle grunnhavet på ny til vidstrakte
sabkhakystsletter, som ble tørrlagt og oversvømt
gjentatte ganger. På sabkhaflatene ble det avsatt
lagvis anhydritt, gips og dolomitt. Disse gips- og
anhydrittlagene utgjør de mest kjente evaporittfore-
komstene på Spitsbergen og har gitt navn til fjellet
Gipshuken i Isfjorden, og til Gipshukformasjonen,
som lagserien kalles.

Sabkhaflatene ble noen steder hevet opp og utsatt
for forvitring, og ferskvann løste delvis opp anhy-
drittlagene. Det oppstod da store hulrom i bergar-
ten. Ettersom lagene ble dypere begravd, kollapset
dolomittlagene inn i hulrommene. Det førte til dan-
nelse av breksjer, såkalte oppløsningsbreksjer. Slike
breksjer finnes lokalt flere steder på Svalbard og kan
ofte være svært porøse, og dermed egnet som reser-
voarbergart for olje og gass.

Inndampning i stor skala
Gjennom pennsylvania fikk vi en avsnøring av det
dype Nordkappbassenget, som ble til en enorm sal-
trik innsjø. Det førte til en forsterking av inndamp-
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ningen som hadde begynt i basjkirstadiet, og det ble
avsatt flere kilometer med salt gjennom pennsyl-
vania og cisural.

Saltet gav seinere opphav til de store saltdomene
som preger bassenget i dag. Salt er bevegelig fordi
det ofte har lav egenvekt i forhold til omliggende
bergarter. I Nordkappbassenget har trykket av over-
liggende bergarter ført til at saltet har trengt seg
opptil flere kilometer oppover, noen ganger helt opp
til havbunnen. Det som engang var flattliggende
saltlag, danner nå puter og sopplignende former
som har brutt seg gjennom de overliggende lagene.

Avsetningsmiljøet endrer seg
Mot slutten av cisural skjedde det en omfattende
endring i avsetningsmiljø over hele Barentshavsom-
rådet. Forandringer i fossiltypene avspeiler kjøligere
vann, som følge av at klimaet endret seg fra tørt til
temperert. Samme endring skjedde også på Nord-
Grønland og i Sverdrupbassenget.

Disse endringene avspeiles i mindre grad i avset-
ningene på Spitsbergen, hvor det ble avsatt anhy-

dritt og dolomitt på de vidstrakte sabkhaflatene. I
øvre del av Gipshukformasjonen finnes imidlertid
fossilrike kalksteiner lokalt, som vitner om at det
periodevis var åpne marine forhold.

På Bjørnøya finner vi tynne lag med fossilførende
sandstein og sandig kalkstein som indikerer kjøligere

A B

C D

E F

1 cm

Livet på sjøbunnen i cisural.

I det varme havet var det en rik

bunnfauna med koraller, bryozoer

(mosdyr), krinoider (sjøliljer)

og svamper. Fra utstillingen

”Life through the ages”, University

of Michigan.

(Foto: www.palaeos.com/Timescale)

5 cm

Fossile revstrukturer fra Wordiekam-

formasjonen ved Skansen på Spitsbergen.

Innfelt bilde: Revene ble dannet av en

enkel organisme, Palaeoaplysina, som var
et plateformet svampdyr.

(Begge foto: A. Nøttvedt)
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vann fra denne perioden. Lagene ble avsatt i et grunt
hav og kalles Hambergfjellformasjonen. Jordskorpe-
bevegelser førte til at Stappehøgda og Bjørnøya ble
hevet og skråstilt i tidligperm, og deretter erodert,
før avsetning av Hambergfjellformasjonen.

Rundt Nordkappbassenget i det sørlige Barentshavet
er det tykke avsetninger med kaldtvannskarbonater.
De inneholder revbyggende organismer, som for
eksempel bryozoer og krinoider, som bygde nye
strukturer oppå de gamle svamprevene. Mellom
revene ble det avsatt slam. Disse revstrukturene og
de omliggende slamavsetningene er navngitt som
henholdsvis Polarrev- og Ulveformasjonene.
Minkende vanndyp og økt bølgenergi førte etter

hvert til avsetning av kalkgrus, såkalt bioklastisk
kalkstein, som består for det meste av oppknuste
bryozoer og krinoider. Disse lagene tilhører
Isbjørnformasjonen.

Kalksteinene i cisural kan danne kappebergarter for
eventuelle oljeforekomster i de underliggende mer
porøse dolomittbergartene.

Uforandret på midtnorsk sokkel
Mellom Midt-Norge og Grønland hersket fortsatt
ørkenforhold. Det finnes ikke bevis for oversvøm-
melse av disse landområdene, slik vi ser på
Barentssokkelen.
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ARKTISKE GEOPIONERER

Baltazar Mathias Keilhau var den første som tok mineralogisk eksamen ved Det Kongelige Frederiks Universitet i
Christiania i 1821. Han ble lektor i geologi ved universitetet i 1826, og allerede året etter foretok han den første norske
geologiske forskningsekspedisjonen til de arktiske områdene. Han besøkte først Nord-Norge og fikk så skyss med en
slupp fra Hammerfest til Bjørnøya og Spitsbergen. Under en strabasiøs tur som varte i seks uker, utførte han et banebry-
tende arbeid med disse områdenes geologi, paleontologi og botanikk. Våre moderne mager vil nok reagere på hans kom-
mentarer om begynnelsen av den fire dager lange seilasen fra Hammerfest til Bjørnøya – en til dels stormfull tur i en
lugar med luft ”saa slet, at alle Sager af Sølv gulnede i faa Timer”!

Det skulle gå omtrent 50 år før den neste norske vitenskapelige ekspedisjonen til nordområdene. I mellomtiden, mens
Norge var under svensk herredømme, ble den geologiske utforskningen av Svalbard dominert av flerfoldige svenske
ekspedisjoner, ledet eller inspirert av Adolf E. Nordenskiöld. På Spitsbergen gjennomførte Alfred G. Nathorst og Gerhard
De Geer omfattende geologiske studier, mens Andersson viet sin interesse til lagrekken og kullfløtsene på Bjørnøya.

Fridtjof Nansen innledet en ny norsk vitenskapelig innsats i nordområdene. Han samlet en del fossiler og bergarter under
sin ufrivillige overvintring på Franz Josef Land i 1895/1896. Otto Sverdrup dro på den andre Fram-ferden til de kanadiske
arktiske øyene i 1898–1902, og der undersøkte geologen Per Schei hele lagrekken, med bl.a. seinpaleozoiske bergarter.

Med Norges uavhengighet i 1905 kom en ny fase i utforskingen av Svalbard. I 1906 finansierte fyrsten av Monaco et
oseanografisk tokt til Svalbard og ga samtidig Rittmester Gunnar Isachsen i oppdrag å lede en topografisk-geologisk
ekspedisjon til Spitsbergen. Arbeidet fortsatte så nesten årlig, etter hvert under ledelse av Adolf Hoel, fram til dannelsen
av Norges Svalbard- og Ishavsundersøkelser, forløperen til Norsk Polarinstitutt, i 1928.

Mange av disse ekspedisjonene arbeidet med forskjellige aspekter av den seinpaleozoiske lagrekken. Den unge geologen
Olaf Holtedahl studerte den seinpaleozoiske lagrekken på Nordvest-Spitsbergen under Isachsens ekspedisjoner i
1909/1910. Holtedahl skulle senere bli verdensberømt for sine mange geologiske arbeider, men hans karriere begynte
definitivt med studiene av Svalbards seinpaleozoiske kalksteiner og fossiler.

I mellomkrigsårene gjennomførte Anders K. Orvin mange ekspedisjoner til Svalbard. Han gjorde en pionerinnsats, spesielt
i Kings Bay-området.

Von Buchs tegning av Spirifer keilavii. Brachiopoden
Spirifer keilhavii fra permiske lag ble funnet og beskrevet
av professor Keilhau da han besøkte Bjørnøya i 1827.

Fjellet Skansen i Billefjorden på

Spitsbergen. Den nederste skråningen

består av hvite og grå gips-, anhy-

dritt- og dolomittlag i Gipshukforma-

sjonen. Den øverste, bratte klippen

består av kisellag fra Kapp Starostin-

formasjonen. (Foto: A. Nøttvedt)

UNDER TIL VENSTRE: Seismisk reli-

effkart fra Lopphøgda. Kartet viser

et mønster av polygonale karbona-

trev i permlagene. (Figur fra D.

Hunt)

UNDER TIL HØYRE: Seismisk linje fra

Lopphøgda, med tydelige revstruk-

turer i den skrånende permlagrek-

ken. (Figur fra D. Hunt)
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Tynnslipbilde av bryozoer og

fusulinider fra cisural i grunnboring

7129/10-U-2 på Finnmarks-

plattformen. (Foto: H.A. Nakrem)

ØVERST TIL VENSTRE: Avtegning av

seismisk snitt fra Nordkappbassen-

get. Snittet viser salt fra pennsylva-

nia som har trengt gjennom overlig-

gende mesozoiske og kenozoiske lag

til havbunnen. På veien opp har sal-

tet revet med seg en stor blokk med

karbonsk/permisk kalkstein. De

mesozoiske lagene er skjøvet opp-

over, og sandsteinslag i trias, som er

kuttet av saltstokken, danner i dag

feller for olje og gass. Brønn 7228/7-

1A går inn i Dumbofeltet.

(Figur fra K. Sollid)
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Tilsvarende avsetninger på Bjørnøya kalles for Misery-
fjellformasjonen. I det sørlige Barentshavet er de
navngitt som Røye- og Ørretformasjonene.

Unike kisellag
Guadalup-loping kisellagene er unike i jordas geolo-
giske historie. Bare unntaksvis ser vi oppblomstring
av enkeltorganismer som fører til dannelse av sær-
egne bergartstyper, slik som kisellagene i sein perm.
Slamlagene i sein perm kan inneholde så mye som
60–70 prosent av nåler eller ”spikler” fra svamper,
noe som har gitt opphav til betegnelsen spikulitter
for de uvanlige bergartene.

Kisellagene er ekstremt harde og motstandsdyktige
mot erosjon. Derfor danner de klipper overalt hvor
de forekommer på land, og til havs er de oljeborernes
store skrekk. Selv diamantbelagte borekroner blir
satt på prøve gjennom disse lagene.

Oljereservoarer i seinperm
I nærheten av noen få høgder på havbunnen ble det
avsatt relativt tykke lag med sand. Disse sandsteinene
har gode reservoaregenskaper og kan være interessante
letemål for oljeselskapene de få stedene de opptrer. Et
særdeles interessant og uventet funn av olje ble gjort i
en letebrønn på Finnmarksplattformen i 1993. Her er
det dannet sekundære hulrom, forårsaket av delvis opp-
løsning av en silikasementert kalkstein.

Sein perm i sør
I Helgelandsbassenget rett utenfor Sandnessjøen fin-
nes gråfargete, marine slamsteiner og sandsteinslag
fra guadalup-loping, som ligger over røde sandstei-
ner. Det er en utvikling som er svært lik den vi ser
på Øst-Grønland, og viser at disse områdene var
nært tilknyttet på denne tiden. Nordlandsryggen,
litt lengre til havs, ble så vidt oversvømmet. Her fin-
nes kalksteiner, og muligens revstrukturer, igjen i
likhet med lag av samme alder på Øst-Grønland.
Midt-Norge lå på denne tiden i noe varmere strøk
enn det som Barentssokkelen hadde bevegd seg inn i.

Den permiske, nordlige sjøveien førte enorme
mengder havvann sørover og ga i sin tur opphav til
de mektige saltavleiringene i Zechsteinevaporitt-
bassenget, som dekket store deler av dagens sørlige
Nordsjø og Europa. Nordsjøen lå nå i den varme og
tørre klimasonen nord for ekvator.

I den norske delen av Barentshavet var det rolige
forhold i guadalup-loping. Områder som tidligere
hadde vært blottlagt og utsatt for erosjon, som
Sørkapp–Hornsundshøgda, Bjørnøya, Midt-Norge
og Øst-Grønland, ble nå oversvømt. Men noen av
høgdene ble så vidt dekket av havet, og har bevart
kun tynne lag av karbonater og sandsteiner. I flere
områder ligger sedimenter fra guadalup-loping rett
på kaledonsk eller prekambrisk grunnfjell, et tydelig
tegn på omfanget av det høyere havnivået.

Geologene tror at deler av Barentshavet muligens
ble blottlagt på nytt mot slutten av perm. I så fall
indikerer dette en markert senking av havnivået,
kanskje som resultat av en stor restrukturering av
kontinentplatenes plassering i forhold til hverandre.

Mot kjøligere tider i nord
En dramatisk endring i avsetninger, fra kalksteiner til
en blanding av kalksteiner, sand og slam over hele pro-
vinsen, avspeiler et skifte mot et kjøligere og fuktigere
klima ved avsetning av Tempelfjordgruppen i guadalup-
loping. Mer regn over de omkringliggende landområ-
dene førte til økt erosjon og transport av sand og slam ut
i havområdene. Barentshavet hadde nå drevet enda leng-
er nordover, inn i den nordlige tempererte klimasonen.

Et karakteristisk trekk ved siste del av perm er opp-
blomstringen av kiselsvamper som levde i kaldt vann.
Disse levde på dypere vann enn de kalkdannende orga-
nismene. Dette avspeiler helt forskjellige avsetningsmil-
jøer fra de som hadde dominert karbon- og cisural-
periodene. Kiselsvampene vitner samtidig om kjøligere
vann på sokkelområdene, muligens som resultat av
oppstrømning av kaldere vann fra større havdyp.

I seinperm ser vi mindre grad av rytmisk avsetning.
Det skyldes at nedisingen av Gondwanalandet nå var
forbi. Gjennom seinperm skjedde det likevel lang-
somme variasjoner i havnivå. I perioder med høyere
havnivå ble det avsatt slam over karbonatplattformene,
og de ble samtidig kolonisert av kiselsvamper. I perio-
der med lav vannstand og på grunne havdyp nær kys-
ten ble det avsatt kalkslam. I disse områdene fantes en
mangfoldig fauna, med bl.a. bryozoer, krinoider, koral-
ler og brachiopoder.

Lagrekken fra guadalup-loping på Spitsbergen kalles
for Kapp Starostinformasjonen. Nederst i Kapp
Starostinformasjonen finnes et 10–20 meter tykt mar-
kørlag, det såkalte Vøringleddet, som er spesielt rikt på
brachiopoder.
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i nordområdene i guadalup-loping.

Barentshavsområdet var fortsatt et

grunnhav, men det ble nå avsatt

hovedsakelig slam i stedet for kalk.

Mellom Grønland og Midt-Norge

var det blitt et sammenhengende

bassengområde med ørken-

avsetninger. Plasseringen av Norge,

Svalbard og Grønland er i henhold

til platerekonstruksjon for perm-

tiden. (Figur modifisert fra H. Brekke)

Permiske sjøveier og
kaldtvanns kiselsvamper

I siste del av perm (guadalup og loping) sprakk jordskorpen mellom Midt-Norge og

Grønland opp, og det ble dannet en stor riftstruktur på kontinentalsokkelen. Det gav en

åpen sjøforbindelse fra det nordlige Borealhavet til dagens Sentral-Europa.

Grønland

Crokerland

Fennoskandia

Avsetningsmiljø:
Erosjonsområder
Elvesletter – sandstein og slamstein
Ørken – sandstein og slamstein
Strand- og grunnmarin sandstein
Marin slamstein
Evaporitt

Borkjerne som viser overgangen fra

gråblå kalksteiner i Isbjørnforma-

sjonen til gråsvarte, kiselholdige

slamsteiner i Røyeformasjonen i

brønn 7128/6-1 på Finnmarks-

plattformen.

(Foto: G. B. Larssen m.fl.)

5 cm

Akseløya i Bellsund på Spitsbergen.

Akseløya består av vertikalstilte

kisellag fra Kapp Starostinforma-

sjonen og står som en rygg tvers

over innløpet til van Mijenfjorden.

Kisellagene er svært harde. Det

førte til at isbreene som grov ut

van Mijenfjorden ikke klarte å ero-

dere like langt ned i disse lagene

som i lagene rundt.

(Foto: A. Nøttvedt)

Tynnslipbilde fra spikulittlag i Kapp

Starostinformasjonen. Bildet viser

svampenåler blandet med leire.

(Foto: T. Hellem)



Den store masseutslettelsen
Ved slutten av permtiden skjedde den største og
mest omfattende masseutslettelsen jorda noen gang
har opplevd. Tiden vi har omtalt fram til da, var rikt
på liv, både i havet og på land. Men alt dette fikk en
dramatisk slutt. Noe skjedde som gjorde liv umulig

over store deler av landjorda og i havet. Kanskje
døde så mye som 90 prosent av de havlevende dyre-
artene og 80 prosent av landlevende dyr og planter
ut. Utslettelsen av dinosaurene for 65 millioner år
siden (se kapittel 13) blir ubetydelig sammenlignet
med dette. I løpet av dette tidsrommet var mye av
Barentssokkelen og de andre arktiske sokkelområ-
dene for øvrig blottlagt.

Et epokeskifte
Slutten av permtiden markerer et epokeskifte. Selv
om årsakene til overgangen fortsatt er omdiskutert,
har selve epokeskiftet vært anerkjent lenge. Vi står
ved utgangen av jordas oldtid, paleozoikum, og inn-
gangen til middeltiden, mesozoikum.

Fossiler fra guadalup-loping på

Spitsbergen, Bjørnøya og i

Barentshavet.

A. Meekopora magnusi,
Spitsbergen. Billedutsnittet er to

centimeter.

B. Brachiopoden Neospirifer,
Miseryfjellformasjonen, Gravodden,

Bjørnøya. Brachiopoden er fem

centimeter bred.

C. Krionidestilker, Miseryfjellform-

asjonen, Gravodden, Bjørnøya.

Stilkene er en centimeter i diameter.

D. Bryozoen Ramipora, Kapp
Starostinformasjonen, Festningen,

Spitsbergen. Billedbredden er åtte

centimeter.

E. Bryozoen Fenestella, seinperm,
grunnboring 7129/10-U-1, Finn-

marksplattformen. Borkjernen er

fem centimeter i diameter.

F. Bryozoen Tabulipora, Kapp
Starostinformasjonen, Trygghamna,

Spitsbergen. Bryozoen er to centi-

meter bred.

(Foto A–C og E–F: H. A. Nakrem,

foto D: A. Nøttvedt)

DEN SEINPERMISKE MASSEUTSLETTELSEN – JAKTEN PÅ DE SKYLDIGE

Geologene har lenge diskutert årsakene til den seinpermiske masseutslettelsen. Det lave havnivået i seinperm ble lenge knyttet til
masseutslettelsen, men få anså det som årsak nok i seg selv. Tidlig i 1990-årene ble interessen rettet mot Sibir, hvor over 200 000
kvadratkilometer landjord, som svarer til over halvparten av dagens Norge, ble dekket av utallige lavastrømmer i seinperm.
Lavastrømmene var en del av en gigantisk flombasaltutstrømming (se kapittel 14) som varte i flere millioner år, og som er omtalt som
“10 000 ganger større enn mennesker noen gang har sett”, eller “virkningen av en million atombomber, alle på samme plass”. En
mye mindre flombasalterupsjon på Island i 1783 førte til at 1784 seinere ble betegnet som et år uten sommer. Askeskyer svertet
himmelen, og avlinger sviktet over store deler av Europa. Utbruddet på Island representerte bare 0,0005 prosent av volumet som ble
spydd ut av giganterupsjonene i Sibir. Flombasaltutstrømningen i Sibir kunne derfor lett ha ført til en mangeårig “global vinter”,
etterfulgt av rask oppvarming som følge av alle drivhusgassene som hadde blitt spydd ut i atmosfæren. En “verst mulig”-beregning
antyder en oppvarming på ca. fem grader etter den første avkjølingen, nok til å drepe mye liv, men neppe i det omfanget vi ser.

Nyere studier antyder at den seinpermiske masseutslettelsen skjedde i løpet av relativt kort tid. Interessen har derfor blitt konsentrert
om mer ”øyeblikkelige” katastrofer, som for eksempel asteroidenedslag. De fleste aksepterer nå at det var asteroidenedslag som var
hovedårsak til utslettelsen av dinosaurene ved slutten av kritt-tiden (se kapittel 13). Asteroidenedslaget forårsaket støvskyer som førte
til en kortvarig global nedkjøling. Selv om en del havlevende dyr også døde ut, var livet i havet likevel langt mindre påvirket enn i slut-
ten av perm. Det er beregnet at en 15 kilometer stor asteroide kunne hatt den ”ønskete” effekt, men finnes det et krater som kan
bevise et slikt nedslag i seinperm? Mange mente at jakten på et slikt krater var forgjeves, fordi et så stort nedslag ville smelte jord-
skorpa og det opprinnelige krateret da ville forsvinne i oppstrømmende lava, i motsetning til det mindre krateret ved slutten av kritti-
den. Men, på-pekte andre, en asteroide vil uansett etterlate seg flere spor i form av eksotiske mineraler fra det ytre rom, askelag og
sterkt deformerte kvartskorn dannet av selve nedslaget. En del slike korn ble funnet for noen år siden i Antarktis, men først nylig er et
krater identifisert, utenfor nordvestkysten av Australia. Nye studier av gamle oljebrønner der tyder på et 200 kilometer stort krater.

Undersøkelser av den permo-triasiske lagrekken på Øst-Grønland sår likevel tvil om et plutselig asteroidenedslag som eneste
forklaring på masseutslettelsen. Disse undersøkelsene tyder på tre masseutslettelser i løpet av en periode på ca. 80 000 år, som kan
ha drept land- og havlevende organismer til forskjellige tider. Undersøkelsene viser også at det var en stor og uforklarlig økning i
karbonisotopen 12C i lagrekken i samme tidsrom. Et mulig svar på dette kom fra en helt annen kant, nemlig fra oljeindustrien. Under
havbunnen i flere verdensdeler, bl.a. i Norskehavet, finnes store mengder av gasshydrater, som er frossen metangass (se kapittel 14).
De kan være farlige under oljeboring, fordi hydratene plutselig kan omdannes fra iskrystaller til gass som resultat av trykkavlastning
ved boring. En slik omdanning gir en volumøkning på 160 ganger og kan føre til gassutblåsning. En naturlig temperaturøkning i
vanntemperatur på fem grader ved havbunnen vil også føre til smelting og gassdannelse. Mengden av gasshydrater som måtte
omdannes til gass for å forklare økningen i 12C-isotopen på Grønland, ville kreve en naturlig økning i havets temperatur på nettopp
4–5 grader. De kaldtvannavhengige kiselsvampenes undergang i de øverste permlagene på Svalbard tyder på nettopp en slik
oppvarming, men dette er heller ikke nok til å forklare masseutslettelsen alene.

Det ser da ut som at flere årsaker måtte virke samtidig for å forklare den store masseutslettelsen. Flombasaltene kan først ha ført til
hurtig klimatisk forverring og deretter lengre tids oppvarming. Over flere titusen år døde så mange landdyr og planter ut, mens livet i
havet fortsatte stort sett som før, men med stadig varmere vann. En primær økning på fem grader satte i gang dannelse og utslipp av
metangass, og da gassen ble sluppet ut i atmosfæren, førte dette i seg selv til ytterligere fem graders oppvarming. Metan er jo en
langt mer effektiv drivhusgass enn CO2. I alt førte dette til en voldsom 10 graders økning i havtemperatur, som gjorde at de aller
fleste marine organismene også døde ut. Til slutt eller underveis i denne kjeden av begivenheter kan asteroidenedslaget utenfor
Australia ha bidratt til å forsterke det hele.

Modellert gjennomsnittlig årstemperatur på jordoverflaten ved den
permiske masseutslettelsen. Beregningene antyder en gjennom-
snittlig årstemperatur ved havflaten på 30–35 grader rundt ekvator,
og 5–10 grader i polhavene. Modellen er basert på datasimulering
ved National Center for Climatic Research, Boulder.
(Figur fra J. Kiehl) -4 0 4 8 12 16 20 22 24 26 28 30 32 36 40 °C
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Tynnslipbilde fra spikulittlag i

Røyeformasjonen i brønn 7128/4-1

på Finnmarksplattformen. Blå farge

er epoxylim og viser at det stedvis

er høy porøsitet i bergarten.

(Foto: G. B. Larssen m.fl.)

287286

1 mm

A B

DC

E F


