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I de siste 2,6 millioner år har breer periodevis dekket store
deler av eller endog
hele Norge, Svalbard og
Barentshavet. Før dette
hadde det skjedd en heving
av landmassen som fortsatte
under istidene. Hevingen var
størst i vest. Landskapet som var
utformet av elver i paleogen og tidlig
neogen, ble gradvis omformet ved
breerosjon til botner, tinder, daler og fjorder.
Erosjonsproduktene ble ført ut i havet og bygde ut
kontinentalsokkelen.

Foto mot nordvest av det alpine landskapet på Moskenesøya i Lofoten. I forgrunnen er tettstedet Reine, som ligger ved munningen av Kjerkfjorden.
Dette landskapet har blitt til ved gjentatte erosjonssykler av botnbreer og små dalbreer. (Foto: To-Foto)

Istider kommer og går
Pleistocen; 2,6 millioner – 11 700 år

Innledning
Vi skal nå vandre nærmere vår egen tid og ta for oss den delen av Norges
geologiske utvikling som har formet landskapet vi ferdes i. Fjorder, daler,
botner og innsjøer er breenes verk.
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Utbredelsen av innlandsisene under
maksimum av siste istid for om lag
20 000 år siden. I tilgrensende havområder var det mye drivis, ofte
hadde den større utbredelse enn vist
her. (Illustrasjon: M. Jakobsen)

Pleistocen
2,6 millioner år–11 700 år
Dramatiske klimasvingninger med dannelse av innlandsiser har funnet sted i de siste 2,6 millioner
år. Det meste av tiden var det relativt små isdekker, og hovedfrekvensen på klimasvingningene
var omkring 41 000 år. Men for om lag 900 000 år siden begynte isdekkene å bli større.
Under de store istidene bredte den skandinaviske innlandsisen seg sørover til kontinentet
og en nordamerikansk til sør for de store sjøene. Havnivået sank og steg mellom
100 og 150 meter i takt med oppbygging og smelting av isdekkene.
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esten all jorda vi dyrker eller graver i, ble dannet under istidene. Tidsrommet for mellom 2,6 millioner og 11 700 år siden, som vi behandler i dette kapitlet, er en periode karakterisert ved en rekke
istider. De første breene ble dannet lenge før dette, men for omkring 2,6 millioner år siden økte
istidens breer i størrelse både i Nord-Europa og globalt.
Utviklingen av mennesket skjer i dette tidsrommet, og det moderne mennesket (Homo sapiens) opptrer først for
om lag 150 000 år siden. Til Europa kom det moderne mennesket for omkring 40 000 år siden, og noen få
tusen år seinere døde det mer primitive neandertalmennesket ut – altså midt under siste istid. Pattedyrfaunaen
var på det største i denne perioden, og den omfattet både små og store arter. Mange av de største artene, blant
annet mammut, ullhåret neshorn og irsk kjempehjort, forsvant ved slutten av siste istid eller i begynnelsen av
holocen.
Dette kapitlet innledes med å diskutere antall og størrelse på de ulike istidene, før vi ser på hvordan breene har
formet landskapet. Istidenes breer gikk også ut over kontinentalhylla, og mesteparten av erosjonsproduktene
havnet på kontinentalskråningen. Vi skal se hvilke konsekvenser det har hatt for utformingen av kontinentranden. Deretter beskrives funn fra mellomistider på land før vi ser på hvordan siste istid artet seg i Norge. Den
var ingen sammenhengende fimbulvinter – faser med isdekker var avløst av isfrie perioder. Utbredelse og form
på innlandsisen under siste istids maksimum for 25 000–18 000 år siden blir diskutert. Til sist følger vi avsmeltingen av innlandsisen. Da beveger vi oss tidsmessig inn i holocen, som dekkes i neste kapittel. Men for
sammenhengens skyld tar vi med hele isavsmeltingshistorien i dette kapitlet. Motsatt tar vi hele landhevingen
i holocen-kapitlet, selv om den startet under isavsmeltingen.
I dette og neste kapittel brukes begrepet kontinentalhylla om den morfologiske overflaten av kontinentalsokkelen. Det er et innarbeidet begrep i kvartærgeologien. Kontinentalsokkelen, på den annen side, inkluderer også
avsetninger og bergartslag i undergrunnen.
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og kvartær, men de tre første betegnelsene brukes nå
ikke lenger. Dette og neste kapittel tar utgangspunkt
i perioden kvartær, som inndeles i epokene pleistocen og holocen. Dette kapitlet omfatter pleistocen,
mens neste kapittel omhandler holocen.

Hvor mange istider
og hvor store var breene?

Den allment aksepterte grensen kenozoikum/kvartær er nå starten av de store istidene på den nordlige
halvkule, for om lag 2,6 millioner år siden.

Fram til 1960-årene var det vanlig å anta at det hadde vært fire istider.
Sedimentene i dyphavet har avslørt at det har vært mer enn ti ganger så mange.

Klimautviklingen de siste 2,6 millioner årene viser to
hovedtrekk: For det første er klimaet på jorda gradvis
blitt kaldere, og for det andre har det vært en rekke
sykliske klimasvingninger. Fra 2,6 millioner fram til
for 0,9 millioner år siden var det nærmere femti klimasvingninger. Antallet avhenger av hvor fint man
inndeler isotopkurvene som viser disse svingningene.
I denne perioden var det altså nærmere femti små
istider på den nordlige halvkule. Klimasyklene hadde
en varighet på 41 000 eller 23 000 år og er styrt av
variasjoner i jordaksens helning og presesjonen.
For omkring 0,9 millioner år siden skjedde det en
fundamental endring ved at klimautslagene ble mye
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større, og dette ble særlig merkbart etter 0,6 millioner år. Det betyr at de store istidene hadde meldt sin
ankomst og de kom med en frekvens på 100 000 år
mellom hver, og ble styrt av variasjoner i jordbanens
form. Men de kortere 41 000 og 23 000 (til
19 000) års klimasvingningene forsvant ikke. Det er
samvariasjonen mellom jordaksens helning, presesjonen og jordbanens form som styrer klimautviklingen.
Hvilke navn bruker vi?
Inndelingen av de siste 2,6 millioner år gjenspeiler
naturlig nok klimavariasjonene. Opprinnelig ble de
geologiske periodene kalt primær, sekundær, tertiær
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Det er flere grunner til at det er vanskelig å lage en
praktisk inndeling av denne tiden. En viktig årsak er
at hver avsetning på kontinentene normalt dekker et
kort tidsrom; elver og breer eroderer mer enn de
avsetter. I dag er det derfor oksygenisotopkurven fra
dyphavet som er den globale skalaen for kvartær.
Istider har i Nord-Europa fått navn etter elver ved
yttergrensen av breen. Siste istid heter weichsel, etter
det tyske navnet på elva Wisła i Polen. De to foregående, enda større istider har fått navnene saale og
elster etter elver i Sør-Tyskland. Et problem, eller
heller en spennende utfordring, er at forskere nå har
funnet at det antagelig har vært to istider og mellomistider mellom elster og saale. Perioder som var
minst like varme som i dag, kalles mellomistider.
Den siste kalles hos oss eem, etter en elv i Nederland
hvor slike avsetninger først ble funnet. Eem varte
bare ca. 15 000 år og sluttet for ca. 115 000 år siden.
Milde perioder under istidene kalles interstadialer,
mens kalde perioder med breframrykk kalles stadialer.
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Med hvitt er vist utbredelsen av den
skandinaviske innlandsisen og
Barents-Karaisdekket under nest
siste istid, saale, som sluttet for
130 000 år siden. Rødt viser maksimum utbredelse under siste istid,
weichsel. Breene over Island, Alpene
eller andre fjellområder er ikke tegnet inn. Med grønn strek er vist
yttergrensen av innlandsisen der
isen ikke er fra saale, men fra eldre
istider. (Figur fra J. I. Svendsen)
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I Norge er det slutten av siste istid vi kan undersøke
best; det meste av eldre avsetninger er jo erodert av
innlandsisen. Hos oss, som i resten av Europa, bruker
vi her navn som har sin opprinnelse i Danmark. På
slutten av 1800-tallet fant de der blader av reinrose
(Dryas octopetala) i leire. Dette er en vakker, hvit
blomst som helst finnes i kaldt klima, og man forstod snart at det hadde vært kaldt i Danmark da
reinrosen vokste der. Denne tiden ble derfor gitt
navnet dryasperioden. Så i 1901 ble det beskrevet et
torvlag som viste mildere klima fra et leirtak ved
Allerød nord for København, og denne perioden ble
kalt allerødinterstadialen. Men dryasblader ble funnet
i leiren både under og over torva, og derved ble navnene eldre og yngre dryasstadialene innført. Seinere
fant de enda en mild periode, som ble kalt bøllinginterstadialen, og som splittet dryas enda en gang.

Den skandinaviske innlandsisen dekket Nord-Europa
Utbredelsen av isbreer kartlegges best ved hjelp av
endemorener og andre avsetninger som markerer
brefronten. Avsetninger fra de tidlige, små istidene
er erodert av seinere og større isdekker. Man kan
imidlertid si noe om utbredelsen ved å beregne hvor
mye vann som var bundet i isdekkene til ulike tider.
Det gjøres ved hjelp av oksygenisotoper i foraminiferer (se ramme), men man må huske på at dette
gjelder globalt. For Norge og Skandinavia kan vi
derfor bare omtrentlig beregne størrelsen på de tidlige isdekkene. Trolig nådde de etter hvert ned til de
ytre kyststrøk. Kanskje markerer tersklene som finnes i munningene av de vestlandske og nordnorske
fjordene, yttergrensen for mange av disse isdekkene.

Til venstre vises inndelingen av de
siste seks millioner år. I midten
vises mellomistider og istider i de
siste 140 000 år, og til høyre vises
interstadialer og stadialer ved slutten av siste istid. Skjemaet i midten
viser også en inndeling basert på
oksygenisotoptrinn. I denne inndelingen skulle mellomistider ha oddetall og istider partall. Uheldigvis
bommet fagfolkene litt da de satte
nummer første gangen. Det har vist
seg at isotoptrinn 3 bare er en mild
periode i siste istid, mens 2 og 4 er
kalde deler av siste istid, og at bare
eldste del av 5 tilsvarer siste
mellomistid i Europa, resten av 5 tilhører siste istid.

Under de store istidene i midt- og seinpleistocen
nådde innlandsisene ned til kontinentet. Endemorener fra nest siste istid, saale, som sluttet for om
lag 130 000 år siden, ligger i Nederland og Tyskland. Om lag like langt sør nådde breen under
elsteristiden. Alderen på elster er omdiskutert, men
nye resultater tyder på at den var for vel 400 000 år
siden. Saaleisen sendte en lang bretunge sørover
Dnjeprdalen i Ukraina. Denne bretungen nådde sør
for 49 grader nord og stoppet bare 250 kilometer
fra Svartehavets kyst. Dette er ”sørrekord” for den
skandinaviske innlandsisen. Litt lenger øst, i
Dondalen i Russland, nådde den også sør for 50 grader nord, men det var i en eldre istid, for
om lag 600 000 år siden.
Mot havet i vest er det i prinsippet enkelt hvor
yttergrensen for innlandsisene gikk. Kontinentalhylla ble overkjørt av breen flere ganger, men ved
skråningen til dyphavet, på eggakanten, var det
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GOLFSTRØMMEN HAR VARIERT I STYRKE

OKSYGEN I KALKSKALL OG BRE-IS FORTELLER KLIMAHISTORIE

Golfstrømmen har ikke alltid velsignet Norge og Svalbard med sine varme og salte vannmasser. Til tider har den kommet inn i Norskehavet i ganske redusert form. Om den har vært her eller ikke, avsløres av marine fossiler både i dyphavet og på grunnere vann – samt i
sedimenttypene. Derfor har forskere kunnet rekonstruere en detaljert Golfstrøm- og klimahistorie basert på dyphavssedimentene.
Golfstrømmen har sin opprinnelse ved ekvator, og som navnet antyder, svinger den innom Mexicogolfen. Derfra strømmer den nordover langs østkysten av USA, krysser over Nord-Atlanteren og kommer inn i Norskehavet mellom Færøyene og Skottland. I
Norskehavet er det korrekte navnet Norskestrømmen, men i dagligtale brukes ofte Golfstrømmen. Strømmen kommer helt inn til
Norskekysten, der den blander seg med kystvannet og bidrar til at vi har isfrie havner. Mellom Færøyene og Storbritannia har
Golfstrømmen en temperatur på 7-9 ºC. Vannmengden i strømmen varierer mye, de fleste anslagene ligger mellom 3 og 12 millioner
kubikkmeter per sekund. I det nordlige Norskehavet-Grønlandshavet blir det en blanding av arktisk vann og atlanterhavsvann, og
vannet får da større tetthet og synker ned på store dyp. Dette vannet kommer tilbake til Atlanterhavet som en bunnstrøm med
temperaturer på omkring 0 °C.
Det er altså en betydelig varmemengde som fraktes nordover av Golfstrømmen. Dette vises klart ved at det på vestsiden av
Norskehavet-Grønlandshavet er en innlandsis og fortsatt istidsforhold, mens Norge på østsiden har det varmeste klimaet på jorda i
forhold til breddegrad. Det er lett å forestille seg hvilket klima som ville oppstå i Norge dersom Golfstrømmen ble redusert eller
bøyde av og ikke strømmet inn i Norskehavet!

I havet lever noen små dyr, kalt foraminiferer, som har kalkskall (CaCO3). Oksygen forekommer hovedsakelig som to isotoper, nemlig
18O og 16O. Disse tar foraminiferene direkte fra havvannet og bruker dem til å lage kalken i skallet. Når foraminiferene dør, blir de en
del av sedimentene som langsomt og kontinuerlig avleires på havbunnen.Ved å ta borkjerner gjennom sedimentene og analysere foraminiferene nedover i kjernen, kan en derfor finne den relative mengden av de to oksygenisotopene i havvannet bakover i tid.
Hovedpoenget i denne sammenheng er at isotopsammensetningen i havvann, og dermed foraminiferene, endres over tid. Dette skyldes
hovedsakelig to faktorer som begge er knyttet til klima. Den ene er temperaturen i havvannet som foraminiferene lever i. De tar opp mer
16O enn 18O når de lever i varmt enn i kaldt vann. Den andre faktoren er mengde vann i havene, eller sagt på en annen måte, hvor mye
vann som er lagret i isbreer på land. Det som skjer er at 16O-isotopen fordamper lettere enn den tyngre 18O-istopen. I en istidssituasjon innebærer dette at vannet som lagres på land i bre-is, blir anriket på 16O mens det gjenværende havvannet blir anriket på 18O.
Således er både bre-is på land og sedimenter på de store havdyp naturarkiv som inneholder sammenhengende klimaserier bakover
i tid. Isotopsammensetningen (oksygen og andre isotoper) i isen er dertil avhengig av temperaturen der snøen faller, så her har en
et virkelig "paleotermometer" som kan måle temperaturen på stedet bakover i tid. Luftbobler i isen viser atmosfærens sammensetning, f.eks. innholdet av klimagasser. Isen i bunnen av Grønlands innlandsis er vel 100 000 år gammel og har gitt oss detaljerte data
om siste istids klimavariasjoner, mens borkjerner i Antarktis går flere hundre tusen år tilbake.

Kartet viser de globale havstrømmene som Golfstrømmen er en del av. De røde linjene viser overflatestrømmer, mens gule sirkler viser hvor
vannet avkjøles, synker og blir til dyphavsstrømmer (blå og fiolette linjer). De grønne områdene angir relativt salt overflatevann (>36 promille)
og de mørkere blå områdene står for farvann med mindre salt (<34 promille). Fordi alle strømmene er koblet sammen, vil en endring i en del
av dette globale sirkulasjonssystemet også få konsekvenser andre steder.

slutt. For at breen skal kunne stå på bunnen, må
minst 1/10 av tykkelsen være over vann. ”Isvegger”
over vann er ikke sterke nok til å bli mer enn 50–60
meter høye, oftest brekker de av før det. Så når
vanndypet blir over 500–600 meter, vil bretungen
flyte og derfor kalve av store isfjell.
Isbre over Svalbard og Barentshavet
På Svalbard er 60 prosent av landet i dag dekket av
breer, mens det nordlige Novaja Semlja er nesten
helt dekket av breer. Kanskje vokste innlandsisene
som oppstod i Barentshavet og Karahavet, ut fra
disse og de andre øygruppene. Barents-Karaisdekket
kaller vi denne ismassen, som var på størrelse med
en innlandsis. Da den var på det største, var de høy500

este brekulminasjonene, overraskende nok, ute i det
som i dag er bunnen av Barentshavet og Karahavet.
Isbevegelsen var derfor ut fra disse brekulminasjonene, innover land i Nord-Russland og tvers over
Svalbard. Under saaleistiden lå svære områder i VestSibir og Russland under isen. Barents-Karaisdekket
støtte sammen med den skandinaviske innlandsisen
utenfor Finnmarkskysten, men i hovedsak fungerte
de to innlandsisene uavhengig av hverandre, både når
det gjaldt akkumulasjon og brebevegelser.
De største isdekkene er unntaket
På grunnlag av isotopmålinger av fossile organismer i
sedimenter på havbunnen kan man forenklet gruppere størrelsen av jordas og Nordens breer gjennom

I dyphavssedimentene kan vi analysere oss millioner av år tilbake. Vi nevner også i denne sammenheng en annen viktig klimaindikator i dyphavets sedimenter, nemlig innholdet av stein og sand som har kommet fra isfjell som har kalvet fra breer som nådde
ut til havet. En rekke kjerner fra alle verdens hav, inklusive Norskehavet, er samlet inn i de siste tiårene. Klimahistorien som er framkommet, kan vise til mange, hurtige og dramatiske endringer i vår, geologisk sett, nære fortid.

de siste 2,6 millioner år i tre scenarioer:
1) Mellomistider med lokale breer i fjellområdene.
Altså klima om lag som i dag, eller litt kaldere. Slike
forhold opptrer igjen og igjen gjennom hele tidsepoken vi snakker om, men dominerte før to millioner
år siden. 2) Perioder hvor den skandinaviske innlandsisen nådde ut til kysten. Dette skjer hyppig
gjennom hele tidsperioden, og dominerte for
mellom 2 og 0,7 millioner år siden. 3) Perioder hvor
innlandsisen også dekket hele Sverige og Finland og
nådde sør til Tyskland. Dette opptrer først i løpet av
de siste 0,9 millioner år og da bare som korte perioder i den enkelte istid. Det var nemlig store svingninger i isdekkenes utbredelse gjennom de 100 000
årene den enkelte store istiden varte.

Det er beregnet at scenario 1 varte til sammen ca.
1,2 millioner år, scenario 2 på 1,3 millioner år og
scenario 3 mindre enn 0,2 millioner år.

Kurven viser variasjoner i oksygenisotopinnholdet i de siste 5 millioner
år i dyphavssedimenter. Den gjenspeiler i hovedsak volumet av isbreer på jorda. For omkring 2,6 millioner år siden begynte isdekker å
vokse og smelte vekk med sykluser
på 41 000 og 23 000 år. Dette varte
fram til for 0,9 millioner år siden da
sykluser på 100 000 år ble framherskende, og samtidig ble isdekkene
større. Men både 41 000- og
23 000- (til 19 000-) syklusene er
viktige også i denne perioden.
Merk at tidsskalaen er forandret ved
0,2 og 1,0 millioner år.
(Figur modifisert fra J. Thiede)
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Lyngsalpene med sine sterkt forrevne fjellpartier er typisk for det vi
kaller alpine former. På bildet ser
man eksempler på botner, tinder og
skarpe egger. (Foto: G. Corner)

"Dei gamle fjell i syningom"
er ikke så gamle
I tidligste paleogen var Norge et svakt bølgende lavland med enkelte isolerte fjellpartier.
Deretter ble landet hevet, og i løpet av istidene utviklet Norge seg til et fjellrike
med dype daler og fjorder.

Geologen Hans Reusch skrev i 1901 at det i SørNorge er to landskapstyper. I fjellområdene er det
store, svakt kuperte vidder, som Hardangervidda
eller fjellene rundt Østerdalen. Reusch kalte disse
landskapsformene for den paleiske (= gamle) overflaten, og han antok at de var dannet som lavland
før landet ble hevet. Hans argument var at daler og
fjorder skjærer seg så skarpt ned i den paleiske overflaten at de måtte være dannet av andre prosesser og
også være mye yngre. Reusch selv og seinere studier
har antydet at den paleiske overflaten kan omfatte
flere ”trinn”, som kan tolkes som faser i hevingen av
Norge. Dette er ennå ikke helt klarlagt, men det ser
ut til å ha vært minst to betydelige faser i jordas
nytid med heving av landområdene rundt
Jotunheimen med Fannaråki (Fa) og
Hurrungane (H) til høyre. Disse fjellmassivene, som nå har alpine former, raget over et sletteland nær
havnivå i kenozoikum. Rester av
dette slettelandet er i dag fjellvidder, her representert med Sognefjell
(S) til venstre. Etter hevingen ble
daler erodert i slettelandet, her
representert med Helgedalen/
Bergsdalen (B), som kommer rett
mot oss og henger i forhold til
Fortunsdalen (Fo) i forgrunnen.
Flyfoto mot øst. (Foto: Fjellanger
Widerøe)
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Norskehavet og Grønlandshavet, inklusive Norge og
Svalbard. Den eldste fasen, for 65–55 millioner år
siden i paleogen, var forårsaket av at materiale fra
mantelen under Island løftet landområdene. Den
yngre fasen skjedde i neogen. Da var hevingen
størst, noen steder kanskje 1000 meter, i Sør-Norge
og Nord-Norge. I Trøndelag var hevingen mindre,
og det reflekteres også i dagens topografi. Man har
ikke funnet en entydig forklaring på denne hevingen. Noe skyldes at landområdene ble sterkt erodert
under istidene. Dette vekttapet ble kompensert med
isostatisk heving, altså ved at viskøse steinmasser i
astenosfæren fløt inn og opp under de nevnte landområdene. Men denne mekanismen kan ikke på
langt nær forklare hele hevingen.

Små breer lager botner og tinder
Det har i lange perioder bare vært små breer i Norge.
Det gjelder særlig i begynnelsen og slutten av en
istid, men også i mellomistider og milde interstadialer under istidene. Vi må se for oss at de aller første
breene ble dannet i høyfjellet som Jotunheimen,
Rondane og Lyngsalpene. Slik var det vel også ved
starten av hver ny istid. Etter hvert som klimaet ble
kaldere, vokste disse breene og fløt sammen i store
platåbreer og lange dalbreer. Til slutt ble breen så
stor at den kunne kalles en innlandsis. De botnbreene som lå lengst ut mot kysten, var de som seinest smeltet sammen med innlandsisen. Derfor har
Sunnmørsalpene og særlig Lofoten hatt lokalglasiasjon i mye lengre perioder enn fjellene inne i landet.
De første breene ble dannet ved at snøfonner i bakkehellinger vokste og snøen gikk over til is. Denne
breen grov seg bakover, og det ble dannet en botn
med bratte bakvegger. Nesten alle småbreene i
Norge er slike botnbreer. Der to botnbreer graver
bakover mot samme fjellrygg, blir det bare en smal
kam eller egg igjen, og er det flere som graver fra
hver sin kant, blir det etter hvert bare stående igjen
en tind. Samtidig som botnbreen graver seg bakover,

Kart som viser utbredelse av alpine
landformer (rødt) i Norge. (Figur
modifisert fra J. Gjessing)

graver den også nedover, slik at det blir en innsjø
når breen smelter bort. Resultatet blir det vi kaller et
alpint landskap, slik vi finner i Jotunheimen, på
Møre samt langs kysten av det nordlige Nordland
og i Troms. Turistmagneten Lofoten skiller seg ut
ved at botnene er erodert ned til havnivå og under
det. Tindene skyter derfor som spisse tårn rett opp
fra havet. Men småbreene trengte hjelp. Hvis
Lofoten var formet bare av disse breene, skulle det
vært store mengder med erosjonsprodukter utenfor
botnene. Ja, faktisk ville nok erosjonen da ha stoppet av seg selv. Men innlandsisen kom til hjelp og
feide med seg erosjonsproduktene gang etter gang.

Utsikt over Aurlandsfjorden. Fjorden
er skarpt nedskåret i den paleiske
overflaten med sitt moderate relieff.
(Foto: fjord.com)
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STRANDFLATEN – KYSTSLETTE UNDER BRATTE FJELL

Av Inge Aarseth

Strandflaten er den geologiske betegnelsen på den lave bremmen vi finner langs hele kysten fra Ryfylke i sør til
Nordkapp i nord. Innerkanten av strandflaten er oftest en bratt fjellvegg, og mange øyer ser ut som store hatter som
flyter ute på havet. I Nordhordland, i Ytre Trøndelag og langs Helgelandskysten er strandflaten best utviklet og når opp
til 20–40 kilometers bredde inn til fjellområdene innenfor. Øyene er ofte "paddeflate" med Smøla og Frøya som to
gode eksempler. Rundt disse øyene og på Helgelandskysten er det i tillegg store undersjøiske strandflater som gjerne
betegnes som "paddemark". Disse områdene, ned mot 30–40 meter under havnivå, er dannet på samme måte som
de som i dag ligger over havnivået. Det at høyden på strandflaten skråner fra ca. 60–70 moh. innerst til 30–40 meter
under havnivå ytterst, skyldes at de innerste områdene var mer nedpresset under dannelsen, og at de har hevet seg
mer senere. Strandflaten fortsetter bare et stykke innover langs fjordene som lave, flate fjellhyller. Dette kan skyldes at
fjordene har vært dekket av isbreer i perioder da kysten var utsatt for forvitring, og at iserosjonen i fjordene i tillegg
kan ha fjernet noe av disse hyllene.
Dannelsen av strandflaten har vært mye diskutert, og i dag mener flere forskere at kysten var isfri i lange perioder av
istidene, om lag som langs Svalbard og Grønland i dag. Da ble svabergene langs kysten utsatt for frostforvitring ved at
sjø og sjøsprøyt trengte ned i sprekker og sprengte løs steinblokker. Forvitringsmaterialet ble fjernet fra stranda av
bølger, og seinere av isbreer. Etter hvert grov isbreene dalene ned under havnivået, og når breene smeltet, trengte
havet inn, og fjorder og sund var dannet. Da fikk forvitringsprosessene flere angrepspunkter, og mange av øyene langs
kysten fikk utviklet en lav, noenlunde jevn fjelloverflate, med en markert innerkant til bratte fjellsider. Siden forvitringen
var sterkest nær havnivået, ble denne brattkanten opprettholdt i de kalde periodene. Fjellskråningene ble imidlertid
også utsatt for forvitring og skred med dannelse av store steinurer ved fjellfoten. Urene ble selvfølgelig fraktet bort
under istidene. Alt dette reduserte øyenes fjellområder og økte det flate landskapet som vi i dag kaller "den norske
strandflaten". Trolig har forholdene vært gunstige for dannelse av strandflaten gjennom minst 50 prosent av istidene.
Strandflatelandskapet langs Norskekysten har hatt og har stor betydning for kystbefolkningen. Skjærgården gir beskyttelse mot storhavet, "paddemarka" er oppvekstområder for mange fiskeslag, og nå også for oppdrettsnæringen, og de
flate landområdene gir plass til så vel spredt bebyggelse som byer langs kysten.

Daler og fjorder
Fjorder er blant de mest iøynefallende landformer
på jorda og finnes kun der det har vært eller er
isbreer, så som Norge, Island, Grønland, Alaska,
Chile, Antarktis og New Zealand. Det er derfor
klart at fjordene er dannet ved breerosjon. Dette
faktum demonstreres ved at fjordene er overfordypet, det vil si at bunnen i de indre fjordområdene er
dypere enn terskelen ved fjordmunningen.
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Fjordene og de store dalene følger gamle elvedaler
som ble anlagt før istidene. Man kan flere steder se
rester av den gamle elvedalbunnen som hyller i
dagens fjord- og dalsider. Forenklet kan man beskrive utvikling av fjordene på følgende måte: Under
landhevingen i paleogen og neogen begynte elver å
erodere daler i den paleiske overflaten. Elveerosjonen
fulgte til dels gamle svakhetssoner i berggrunnen.
Ved starten av istidene vokste lokalbreene ut fra fjellene og ble til dalbreer som fulgte elvedalene og
omformet disse. Dalsidene ble brattere, og dalbunnen fikk terskler og bassenger. Etter flere istider var
bunnen av noen daler erodert til under havnivå, og
fjorder var dannet. I isfrie perioder gikk det skred
i dalsidene, og skredmassene ble tatt med av breen
under neste istid. Under de store istidene fortsatte
erosjonen av dalene og fjordene. Disse var nå blitt
viktige dreneringsveier for isstrømmer i innlandsisene.

Spor etter innlandsisens bevegelser
På de høyeste delene av innlandsisen, ved isskillet,
beveger isen seg ned og utover til randen av breen.
Bevegelsen er orientert normalt på kotene på breoverflaten, selv om dette kan være oppoverbakke
under isen. Vi kan derfor rekonstruere formen på
innlandsisen ved å måle retninger på skuringsstriper
som ble dannet ved at steiner i bresålen risset i berggrunnen. Det er også andre retningselementer som
gir beskjed om brebevegelsen. Drumliner er strøm-

Dalende

Hengende dal med
tilpasningsgjel

Bergterskel med
isfrontdelta

OVER: Skjematisk lengdeprofil som
viser de ulike landformene langs en
fjord og dal. Breerosjon har gravd ut
i alle fall den delen av fjorden som
ligger lavere enn terskelen ved
fjordmunningen. En mulig dalbunn
før istidene er antydet. (Figur
modifisert fra J. Gjessing)
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Vår største fjord, Sognefjorden, er 205 kilometer
lang og har et største dyp på 1308 meter. Det er
beregnet at breerosjonen under istidene har fjernet
7610 kubikk-kilometer. Det tilsvarer en gjennomsnittlig senking av overflaten i nedslagsfeltet på
600 meter. Langs selve fjorden har imidlertid erosjonen vært langt større, opptil 2000 meter. De store
dalførene på Østlandet, som også har glasial form,
har gjennomgått en langt mildere breerosjon. Her
er fordypningen beregnet til om lag 250 meter.

Foto mot nordvest som viser en vel utviklet strandflate på Skuløya nord for Ålesund. Flere strandlinjer fra siste istid og etteristiden er utviklet
på strandflaten. Gårder ligger som perler på en snor langs tapes-strandvollen, og høyere oppe er også eldre strandlinjer fra yngre dryas (YD)
samt marin grense (MG) tydelig.

STRANDFLATE

E
A L E IS K
DEN P

2

3

Isbre

4

linjeformete, lange rygger av løsmasser. Den butte
enden vender mot brebevegelsesretningen. Vi finner
svermer av slike rygger særlig godt utviklet på fjellviddene i Sør-Norge og på Finnmarksvidda. Cragand-tail ligner på drumliner. Som den engelske
betegnelsen sier, er det en liten bergknaus med en
hale av morenemateriale. Indikatorblokker er bergarter som en lett kan lokalisere opphavsstedet til. Et
eksempel er rombeporfyr fra Oslo-området. De finnes som løse blokker i Danmark og Nord-Tyskland
og viser hvordan isen har strømmet sørover på kontinentet. Med grunnlag i observasjoner av retningselementer og indikatorblokker har man rekonstruert
innlandsisenes utbredelse og form. Sporene fra siste
istid er best bevart, og som vi seinere skal se, kjenner vi detaljer i den best.

VENSTRE: Dannelsen av norske fjorder. Den stiplete streken viser havnivået til forskjellige tider. 1: Den
paleiske overflaten nær havnivå.
2: Heving av landmassene i kenozoikum, som kan ha skjedd i flere faser,
og begynnende utforming av en dal
ved elveerosjon. 3. Utforming av en
fjord ved breerosjon under istidene i
plio-pleistocen. 4. Dagens
mellomistidsituasjon hvor fjordsidene
endres av ras og sedimenter akkumuleres på fjordbunnen. (Figur modifisert fra A. Nesje og I.M. Whillans)

Mannen sitter ved siden av en stor
rombeporfyrblokk som er funnet
nær Hamburg. Blokken ble fraktet
med innlandsisen fra Oslofjordområdet til Tyskland under nest
siste istid. (Foto: J. Ehlers)
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LITT OM BREER
Landskapsutviklingen i pleistocen er sterkt preget av aktiviteten fra isbreer. Breer klassifiseres oftest på grunnlag av
form og størrelse. Vanlige bretyper er 1) innlandsiser eller kontinentale isdekker, for eksempel Grønlands innlandsis,
2) isbredekker, som er isdekker på størrelse med innlandsiser, men som ligger på havbunn, for eksempel
Barentshavbreen under istiden eller store deler av dagens Øst-Antarktis, 3) platåbreer, for eksempel Jostedalsbreen,
og 4) dalbreer og botnbreer, som vi dag finner mange av i Jotunheimen, på Sunnmøre og i Lyngen. Is-shelf eller
isbrem (5), brukes mest om en bred, flytende front, for eksempel Ross-shelfen i Antarktis i dag, men noen ganger
også om en flytende front av fjordbreer, som i Grønlands fjorder.
Breer kan også klassifiseres etter temperaturforhold i ismassene. I polare breer er temperaturen under trykksmeltepunktet. Disse er altså frosset fast til underlaget og kalles ofte kald-basis-breer. I en temperert bre er temperaturen
på trykksmeltepunktet, og i mangel av noe bedre kalles de varm-basis-breer. Denne forskjellen er viktig, fordi en
kaldbasisbre eroderer i mye mindre grad. En subpolar bre har temperaturer både under og på trykksmeltepunktet.
Breenes tilstand er avhengig av massebalanse, det vil si forholdet mellom tilførsel (akkumulasjon) og reduksjon
(ablasjon) av snø og is. På våre breddegrader skjer akkumulasjonen om vinteren, mens det i Antarktis kan snø hele
året. Ablasjonen foregår ved smelting om sommeren og ved kalving der breen ender i vann. Når akkumulasjonen og
ablasjonen er lik, er breen i balanse. Dersom akkumulasjonen blir større enn ablasjonen, vil breen vokse, mens den
vil smelte tilbake hvis akkumulasjonen blir mindre enn ablasjonen. Reaksjonen av en ubalanse i materialbudsjettet vil
merkes raskt i fronten på små breer, etter 3–5 år, mens det i større breer kan ta flere tiår før det registreres.

Bildet, som er tatt fra Eriksbueggi mot øst, illustrerer hvor flat Hardangervidda er. Dette er deler av den paleiske overflaten, dannet som sletteland nær
havnivået for mange millioner år siden. Innlandsisen har i store deler av istidene vært frosset fast til underlaget, og det har derfor vært begrenset
breerosjon på dette høyfjellsplatået, selv om alle innsjøene viser at isen har gravd noe. I forgrunnen sees blokkrik morene. (Foto: T.O. Vorren)

Kartet viser minimum utbredelse
av områder hvor innlandsisen var
frosset fast til underlaget under
siste istids maksimum (rød linje)
og i avsmeltingstiden (oransje).
Blå linje markerer maksimum
utbredelse av innlandsisen under
siste istid, og pilene markerer
brebevegelsesretningene. (Figur
modifisert fra J. Kleman m.fl.)

Breer kan òg beskytte landskapet
Det er ikke alltid bevegelsene i ismassene overføres
helt ned til bresålen på en slik måte at breen sklir
over underlaget. Der breen er frosset til underlaget,
vil den beskytte underlaget heller enn å erodere det.
Slike breer kalles kaldbasisbreer. I sentrale deler av
Skandinavia er det bevart avsetninger som viser
ingen eller liten breerosjon. Det som har skjedd, er
at etter hvert som innlandsisen har vokst, har de
underste deler frosset til underlaget. Resultatet er at
vi finner landskapselementer fra før istidene, eller
fra før siste istid. På fjelltoppene langs fjordene har
det nok også stedvis vært en kaldbasisbre samtidig
med at bresålen var ved trykksmeltepunktet i dalene
og fjordene. Konsekvensen ble at breen eroderte
fjordbunnen mens blokkhav og gamle landformer
ble bevart på fjelltoppene langs fjorden.
Dette satellittbildet (Landsat) viser drumliner og flutings på Finnmarksvidda. Den store innsjøen (I) er Iešjávri, og dalen til venstre er Altadalen,
med Altademningen (A). Vi ser hvordan innlandsisen har bevegd seg
nordover og i øvre del av bildet bøyd av mot vest, mot Altafjorden.
Disse formene ble dannet mot slutten av siste istid. (Figur fra B. Johansen)
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Bevegelsene i isbreer går vinkelrett på høydekotene på breens overflate, altså fra de høyere til de lavere deler av
breen. Dette innebærer faktisk at isen i de basale deler kan bevege seg oppover bakke. Snøen som faller på toppen
av breen vil begraves og langsomt omdannes til is, som så beveger seg nedover og ut mot kanten av breen. I dal- og
botnbreer strømmer isen ned og inn mot breen over likevektslinjen. Nedenfor likevektslinjen strømmer isen opp og ut
mot kanten av breen. Det har i de senere år vist seg at innlandsisene ikke beveger seg med samme hastighet alle
steder. Det er ”elver” av is som strømmer mye hurtigere enn i de omgivende ismasser. Slike hurtiggående strømmer
med is kalles kort og godt isstrømmer.

Snø som har oversomret
Is og eldre snø
Isstrømningslinje

Snø fra vinteren
Is

Likevektslinje

FØR
SMELTING

ETTER
SMELTING

IS-SKILLE
(BREKUL)

Snitt av innlandsis med strømningslinjer
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Djup og fiskebanker er storisens verk
De klareste vitnesbyrd etter breer på kontinentalhylla finner vi i store langsgående og tverrgående trau
og renner som ligner på glasiale daler. De langsgående følger kysten og er oftest lokalisert på overgangen mellom de harde krystalline bergartene på
landsiden og de svakere sedimentære bergartene på
sokkelen. Den største er Norskerenna, som kan
følges fra Oslofjorden rundt hele Sørlandet og opp
langs Vestlandskysten. Den er mer enn 700 meter på
det dypeste i sør, blir så grunnere opp til 220 meter
midtveis, før den igjen blir dypere mot munningen.

Kontinentalsokkelen vokser
og får sin form
Mesteparten av istidenes erosjonsprodukter fra fastlandet havnet
på kontinentalskråningen. Opptil tre-fire tusen meter tykke lagpakker

Rekonstruksjon av et mulig elvedreneringsmønster i Barentshavet.
Rekonstruksjonen er basert på relieffet som finnes under de glasiale
sedimenter. Dette dreneringsmønsteret ble formet ved elver og
breelver før de store istidene.
(Etter T.O. Vorren m. fl.)

av istidssedimenter er akkumulert her.

Totalt sett har det under istidene vært erosjon av
fastlandet og de indre delene av kontinentalsokkelen, så vel som av Barentshavområdet og Svalbard.
Det er beregnet at den totale erosjonen i pliocen og
pleistocen har vært nærmere en kilometer i det sørlige Barentshavet og opptil tre kilometer på Svalbard.
Før breene dekket Barentshavet, var elver og breelver de viktigste eroderende mekanismene. Rester
av dette landskapet ser vi på havbunnen i dag, slik
allerede Nansen konkluderte ut fra bunntopografiske undersøkelser.
Den omtalte erosjonen omfordelte belastningen på
jordskorpen. Det førte til at landet og indre sokkelområder steg, mens ytre del av sokkelen sank inn
som følge av den nye belastningen. Det har hatt
store konsekvenser for oljeletingen i Barentshavet.
Mange letebrønner har vist spor av olje, men det
meste av oljen er borte. Dette forklares med at
erosjonen minsket trykket i de tidligere reservoarene. Dermed utvidet gassen seg og fortrengte
oljen.

I sedimentkilen på sokkelen utenfor Nordland er
det observert former som tyder på at innlandsisen
nådde ut på selve kontinentalhylla, etter hvert som
sedimentkilen der ble bygd ut. Muligens var det
breer som nådde eggakanten i Barentshavet i tidlig
pleistocen, og utenfor Spitsbergen kanskje enda tidligere. Nyere forskningsresultater antyder nemlig at
de første større iskapper utviklet seg i nord. Det er
imidlertid først med de store istiderne at vi får en
markert glasial erosjon og vidt utbredte moreneavsetninger på kontinentalsokkelen.

5 km

Blokkdiagram som illustrerer de viktigste formene og sedimentakkumulasjonene på den norske kontinentalsokkelen. Dagens havnivå er vist
med en bølget blå strek rundt fjellet
og over sokkelen. Palimpseste sedimenter er sedimenter som er en
blanding av sedimenter fra istiden
og holocene kalkrike sedimenter
med skjell og foraminiferer.
(Etter T. O. Vorren)

På sokkelen, og også i flere fjorder, finnes noen
sirkelrunde krater i havbunnen, vanligvis med en
diameter mellom 50 og 100 meter og en dybde på
5–10 meter. De kalles ”pockmarks” (kopparr) og er
dannet ved at gass eller væske fra de underliggende
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Da innlandsisen lå ute på kontinentalhylla, avsatte
den flere steder endemorener. Den største er
Skjoldryggen, ved eggakanten utenfor Nordland.
Den er 100–150 meter høy. På Tromsøflaket og
Fugløybanken er moreneryggene opp til 40 meter
høye og flere kilometer brede. Utenfor Sogn, Møre
og Trøndelag er moreneryggene opptil 60 meter
høye og 10–15 kilometer brede. Etter hvert som
innlandsisen kalvet tilbake fra sokkelen, ble særlig
trauene og rennene mottakere av sedimenter brakt
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Avtegning av seismisk snitt over
Bjørnøyvifta langs breddegraden
72 grader 30 minutter nord.
Sekvensene merket TC, TD og TE er
avsatt i istidsmiljø i plio-pleistocen.
Sekvensene TA og TB er avsatt
i paleogen. Maksimum total
tykkelse er over 3000 meter.
(Etter T.O. Vorren m.fl.)

UNDER: Tett i tett med isfjellpløyespor i Barentshavet, omkring
72º30´ N og 23º27´ Ø. Pløyemerkene
i dette området er 30–500 meter
brede, 1–20 kilometer lange og
2,5–25 meter dype. Figuren er
basert på 3D-seismiske data.
(Figur fra B. Rafaelsen m.fl.)

ut i havet ved smeltevannselver og isfjell. Men isfjellene bidrog også til å røre om sedimentene som var
avsatt tidligere. Pløyemerker etter isfjell er vanlige på
kontinentalhylla, oftest på vanndyp mellom 120 og
400 meter. De dannes ved at kjølen på isfjell skraper
borti bunnen, mens isfjellet driver med strøm og
vind. Det er snakk om svære isfjell. De største
pløyesporene er 25 meter dype, 1,2 kilometer brede
og flere kilometer lange. Sedimentene som dannes
ved denne omrøringen, kalles isfjellturbat. Det
uregelmessige bunnrelieffet som isfjellpløyingen
skapte ved slutten av siste istid, kompliserer i dag
for eksempel legging av rørledninger.
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Innlandsisens avsetninger på kontinentalhylla
De øverste lagene på kontinentalhylla er en sedimentpakke med usorterte sedimenter, såkalte diamiktoner. Inne på sokkelen varierer tykkelsen av
denne sedimentpakken mellom 0 og 300 meter,
mens den nærmere eggakanten kan øke betraktelig.
Tidligere har opprinnelsen vært diskutert, men det
synes nå klart at det dreier seg både om ulike typer
morener og om glasimarine sedimenter. Ved detaljert kartlegging av bunnforholdene på kontinentalhylla har en også funnet drumliner og andre rygger
som er dannet parallelt med isbevegelsen.
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Tykkelsen av seinpliocene og
pleistocene sedimenter langs den
norske kontinentranden. Øst for den
røde linjen har det vesentlig vært
erosjon, og de pleistocene sedimentene er sjelden mer enn 300 meter
tykke. (Figur modifisert fra F. Riis)

Langs hele sokkelen fra Nordsjøen til Spitsbergen er
den ytre delen bygd opp av glasigene sedimenter.
Mye ble ført utover kontinentalhylla med breelver
og avsatt nedover kontinentalskråningen under de
små istidene, i perioden for 2,7–0,9 millioner år
siden. Det er imidlertid observasjoner som tyder på
at breene i perioder gikk ut på selve kontinentalhylla
også så tidlig. Morenemateriale som er 1,1 millioner
år gammelt, viser at innlandsisen nådde ut i Nordsjøen, og stein fra Skandinavia, som trolig ble fraktet mye av veien med breer, er funnet i enda eldre
lag i Nederland.

Tversgående renner har normalt sitt største dyp nær
kysten, oftest omkring 400–500 meter. De finnes
oftest i forlengelsen av fjorder. Man kan derfor lett
forestille seg at de tversgående rennene er dannet
ved brestrømmer i innlandsisen som fulgte fjordene
ut på sokkelen. Der kontinentalsokkelen er smal, er
trauene sjelden mer enn 20 kilometer brede, mens
trauene på de videre sokkelområdene er bredere.
Bjørnøyrenna er 170 kilometer bred og 600 kilometer lang. Trauene og rennene er altså områder
hvor isstrømmer i isdekkene har drenert ut mot
eggakanten. De største isstrømmene var lokalisert til
Bjørnøyrenna, Vestfjorden med Trænadjupet og
Norskerenna.

Sedimenter i
fjord og trau

Glasigen
sekvens
Regional
inkonformitet

Dyphavsvifte

KONTINENTALSKRÅNING

KONTINENTALHYLLE

FJORD
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Prinsippskisse som viser utbygging
og sedimentasjon på eggakanten.
Breen frakter materialet fram til
eggakanten ved bunnen av isen
som deformasjonsmorene.
Her avsettes det i et morenedelta,
og derfra raser sedimentene ut i
slamstrømmer. Fra isfjellene som er
kalvet fra brefronten, kommer det
materiale etter hvert som det
smelter ut. (Etter J.S. Laberg og
T.O. Vorren)
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Prinsippskisse som viser dannelsesmåter for usorterte sedimenter,
såkalte diamiktoner, på kontinentalhyller. A og B viser diamiktoner som
avsettes direkte fra en isbre. C viser
materiale som smelter ut av en flytende is-shelf, mens D viser at isshelfer både kan ta opp og avsette
diamiktoner på oppstikkende sjøbunn. E, F og G viser diamiktoner
dannet av isfjell, ved utsmelting av
materiale (E), ved pløying i bunnen
og dannelse av isfjellturbat (F) og
ved at isfjell setter seg på bunnen
og løftes av for eksempel ved flo og
fjære (G). H viser at også drivis
enkelte ganger kan "rote" i bunnen. (Etter T.O. Vorren m. fl.)
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Is-shelf
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F

Isfjell 2
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Traufrontvifter – gigantiske avsetninger
De største istidsavsetningene på norsk territorium er
sedimentvifter som ligger utenfor munningen av
renner eller trau på kontinentalhylla. De kalles traufrontvifter. Her er enorme mengder av avrevne og
avslipte deler av Norges fastland akkumulert. De
største viftene er fra sør mot nord: Nordsjøvifta,
Bjørnøyvifta og Storfjordvifta. Bjørnøyvifta, som er
aller størst, dekker et område på 215 000 kvadratkilometer, et areal tilsvarende to tredjedeler av
Fastlands-Norge. De største viftene har de slakeste
skråningene, både Bjørnøyvifta og Nordsjøvifta har
skråninger under en grad, mens mindre vifter utenfor Svalbard har gradienter på to til over tre grader.
Mesteparten av sedimentene i viftene er avsatt i sein
pliocen og pleistocen. De gangene innlandsisen
nådde helt fram til eggakanten, ble morenemateriale
transportert fram under isstrømmene som deformasjonsmorene. Man kan si at isstrømmene fungerte
som et samlebånd som fraktet morene fram til
grunningslinjen (overgangen fra grunnstående til
flytende isbre). Noen ganger fløt materialet direkte
nedover kontinentalskråningen, men oftest ble det i
første omgang avsatt som ”morenedelta” ved eggakanten og på den øvre delen av skråningen. Dette
var ustabile sedimentakkumulasjoner, og med ujevne mellomrom løsnet undersjøiske skred fra dem.

Pløying
Utsmelting

Isfjell 3

G

Drivis / sjøis
Permanent
pakkis

Isfjellmorene
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Deformasjonsmorene

Erosjon

Vannplaning

Seismiske tverrsnitt av slamstrømmer på Bjørnøyvifta.
A. På den øvre delen av vifta har
slamstrømmen erodert underlaget.
B. Lenger ned er det mindre erosjon.
C. På den nederste figuren fra mer
enn 2300 meters vanndyp ser vi at
de fint lagdelte sedimentene under
slamstrømmene ikke er berørt.
Slamstrømmen har seilt på en vannfilm over disse sedimentene.
(Figur modifisert fra J.S. Laberg og
T.O. Vorren)

Multistråleekkoloddata fra
Norskerenna. Dataene viser flere
typer parallelle rygger som gjenspeiler breens bevegelsesretning. Vi ser
også pløyespor fra et grunnstøtt
isfjell (på F) og en mengde runde
kopparr (på C og F), som dannes av
gass som kommer fra undergrunnen. (Figurer modifisert fra
O. Longva og T. Thorsnes)

Sesong
pakkis

H
Skjær- Flytende Grunnet
sone
fast is
fast is

De yngre delene av traufrontviftene er hovedsakelig
bygd opp av slamstrømavsetninger fra skredene.
Slamstrømavsetningene består av usortert morenemateriale iblandet noe glasimarine sedimenter som
ble tatt med på veien. Slamstrømmene har rent opptil 200 kilometer nedover skråningen og ut i dyphavet. Hver slamstrømavsetning er fra 500 meter til

40 kilometer bred og mellom fem og 60 meter tykk.
De største viftene har de største slamstrømmene.
Det er ikke lett å forstå hvordan en slamstrøm kan
seile av gårde 200 kilometer på en knapt merkbar
skråning. Ja, faktisk er den ikke større enn hellingen

til sidene på en fotballbane. Ved hjelp av høyoppløselig seismikk ser man at slamstrømmene har erodert på den øvre delen av kontinentalskråningen,
mens de på den nedre delen har passert underlaget
uten å erodere. Forklaringen er at slamstrømmer
sklir på en vannfilm og blir løftet fra underlaget,
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Kartet viser maksimum utbredelse
av innlandsisene i Norge og på kontinentalsokkelen under siste istid.
Strømningsmønsteret i innlandsisen
er funnet ved å analysere formene
på havbunnen som angir bevegelsesmønsteret under siste istid. Det
er grunn til å tro at det har vært
ganske likt i de eldre, store istidene.
Foran flere av isstrømmene er det
nemlig avsatt traufrontvifter som er
akkumulert gjennom flere istider.
(Etter D. Ottesen m. fl.)

Svalbard

Storfjordvifta

Bjørnøyvifta

NORSKEHAVET
Vøringplatået

SVERIGE

Nordsjøvifta

NORGE

Bre
Strømningslinje
Traufrontvifte

DANMARK

på lignende måte som biler vannplaner. Derved
avtar friksjonen drastisk, og slamstrømmene kan skli
langt av gårde på det svakt hellende underlaget.
Traufrontvifter som istidsarkiv
Som vi har sett, markerer slamstrømavsetningene at
innlandsisen nådde fram til eggakanten. I mellomistidene, slik som i dag, er det nesten ingen tilførsel
av sedimenter, og det dannes en erosjonshud av grovere sedimenter på de øvre delene av skråningen,
mens noe silt og leire avsettes på de dypere delene.
På de seismiske tverrprofilene ser vi derfor et klart
skille mellom pakker med slamstrømavsetninger fra
hver gang breen nådde eggakanten. På Nordsjøvifta
er det funnet fem slike pakker, som altså skulle bety
at breen har nådd eggakanten her fem ganger. På
Bjørnøyvifta er det funnet åtte og på Storfjordvifta
sju. Dette kan antyde at det er flere istider representert i nord enn i sør, men forklaringen kan også
være at det under de ulike istidene har vært mer
svingninger i nord. Det kan også være at de eksisterende seismiske data ennå ikke har nok oppløsning
til å besvare spørsmålet.
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Isbre og elvedelta fra en av fjordene
på Spitsbergen. (Foto: A. Nøttvedt)
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Skjell
Kongesnegl
Kuskjell
Vanlig strandsnegl
O-skjell
Kalveskjell
Pelikanfotsnegl
Dvergtårnsnegl

Varmt vann
Tårnsnegl
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Østers
Glatt hjerteskjell
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papillosum
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Haneskjell
Macoma calcarea
Astarteskjell
Steinboreskjell
Kort sandskjell

Lag
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Or

Hassel

Eik

Furu

Begynnelsen
av
siste istid

Man antok at innlandsisen hadde fjernet eller rørt om alt.
Men slik var det ikke.

Bjørk

Fram til 1970 var uforstyrrete lag fra mellomistider ikke oppdaget i Norge.

Gress og
andre urter

Geologiske
perioder

Mellomistider avsløres på land

Antatt
alder

Pollen

H

115 000

I

Utgravingen ved Fjøsanger. Hullet er
fylt med vann, men fjellet i bunnen
sees så vidt til høyre på bildet.
Mellomistidslagene er mer brune av
organisk materiale enn de gråere
istidslagene over. Til høyre, og til
dels gjennom snittet, er de forskjellige lagene vist. Lagene vises ikke
helt riktig fordi veggen er krum. De
vertikale stripene i veggen er spor
etter gravemaskinens tenner.
Skalaen til høyre viser meter over
havnivå. Fotoet er tatt mot sør.
(Foto: J. Mangerud)

Som så ofte i forskningens historie ble også
Fjøsangerfunnet gjort mens en lette etter noe helt
annet. Ved slutten av 1960-årene ble skjellførende
morener i Hordaland undersøkt. Skjellene hadde en
alder på 11 500–14 500 kalenderår og var altså fra
avslutningen av siste istid. Ved Fjøsanger var det en
skjellførende morene som så ut som de andre, men
her ble det også funnet en liten klump gytje som
inneholdt pollen av eik, hassel, kristtorn og gran, og
som viste en skog som krever varmere klima enn
Lag
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Det graves dypt i jord – og i tid
Utgravingen var vel 10 meter dyp og gikk ned til
fast fjell. Etter utgravingen måtte hullet fylles igjen,
slik at man ikke lenger kan se lagene. På fjellet er
det en morene, og siden den ligger under eemavsetningene, må den være fra forrige istid, saale. Fossilsammensetningen i de nederste lag fra eem-mellomistiden ligner tilsvarende lag fra slutten av siste istid.
Sedimentet er nederst silt, avsatt på dypt vann, fordi
landet var nedpresset etter saaleistiden. I silten er det
haneskjell, tykke steinboreskjell og andre arter som
i dag lever fra Lofoten til Svalbard. De viser at sjøvannet var mye kaldere enn i dag. Men kuskjell,
strandsnegl og oskjell vandret snart inn og viser at
vannet var blitt varmere, og at Golfstrømmen hadde
kommet til Vestlandskysten. Pollen som hadde blåst
ut fra land, viser en eng dominert av gress og burot,
iblandet en rekke blomster. Dette er arter som både
tåler kulde og som krever mye lys, slik det var før
trærne vandret inn. Bjørk kom først av trærne og
snart etter furu. De fleste urtene ble da utkonkurrert
i skyggen av trærne.

6

E
Siltig grus H
Grus
I

J
Vann i bunnen av utgravingen
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i dag og derved en varm mellomistid. 14C dateringer
av skjell fra denne morenen viste da også at alderen
var mer enn 50 000 år. En boring viste at det sannsynligvis var sedimenter fra eem-mellomistiden
under morenen, og det ble derfor gjort en stor
utgraving av lokaliteten i 1975-76.

Det var nærmest en sensasjon da det i 1968 ble
gjort funn fra siste mellomistid ved Fjøsanger like
utenfor Bergen. Vestlandets fjorder er jo det området hvor breerosjonen har vært størst, og funnet ble
gjort langs stranda av en dyp, avsnørt fjord som kalles Nordåsvatnet. Det er ingen spesielle forhold ved
denne lokaliteten som ikke finnes mange andre steder på Vestlandet. Foreløpig må en derfor bare anta
at det er en tilfeldighet at denne avsetningen ikke er
erodert.
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Temperaturer som i det sørlige Danmark i dag
Det første varmekrevende treet som innvandret til
Fjøsanger, var eik. På vandringen fra ”overvintringsområdet” ved Middelhavet og fram til Norge lå eika
først i sporet gjennom hele Europa. Dette er annerledes enn etter siste istid, da både hassel og svartor
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Eem

K
L

Vanlig

M

130 000

N

Sjelden

Et diagram som viser noen utvalgte fossiler i mellomistidslagene ved Fjøsanger. I midtsøylen er lagene betegnet med de samme bokstavene som på fotografiet, men legg merke til at bare lagene fra eem og det første laget fra weichsel er tatt med her. I pollendiagrammet er trærne tegnet i den rekkefølgen
de innvandret, og kurvene viser mengdefordelingen. For skjell og snegler er de som i dag lever i kaldest vann, f.eks. ved Svalbard, til venstre i diagrammet,
og de som lever i varmt vann, som ved kysten av Danmark, til høyre. Vi ser at både på land og i sjøen var det kalde forhold til å begynne med (lagene N
og M). Det var varmest da nederste del av lag I ble avsatt, men så ble det kjøligere igjen og etter hvert iskaldt i lag H. (Modifisert fra J. Mangerud m. fl.)

kom til Norge før eik. I den varmeste delen av eem
var det en rik eikeblandskog i Bergensdalen, dominert av eik, hassel og svartor, med relativt mye kristtorn og med innslag av andre trær. Skogen lignet
den gang mer på skogen i det sørlige Danmark i dag.
Sjøen var tilsvarende varm, med kamskjell, østers,
og til og med et skjell (Parvicardium pappilosum)
som i dag ikke lever nord for Den engelske kanal.
I øvre del av eemlagene kommer gran. Gran har
ikke rukket fram til denne delen av Vestlandet etter
siste istid. Men i eem gjorde den altså det, og ble til
og med det helt dominerende tre i skogen. Gran
ble, i forhold til mer varmekrevende trær, favorisert
ved at klimaet mot slutten av mellomistiden ble kjøligere, men vi kan ikke avgjøre hvor viktig klimaet
var i forhold til andre faktorer. Både skjellene og
særlig foraminiferene viser imidlertid at sjøtemperaturen sank i siste del av eem. Sikkert er det at
skogen ble drept av kulde ved starten av siste istid.

Er Fjøsanger-lagene fra siste mellomistid?
Inntil nylig hadde vi ingen dateringsmetode for
avsetninger av denne type og alder. Et viktig argument er pollendiagrammet, som viser rekkefølgen i
innvandringen av trærne. Tidlig innvandring av eik
og den store toppen av gran på slutten er typisk for
eem i Danmark og Tyskland. Også tårnsneglen
viser at alderen er eem, fordi den ikke finnes i eldre
mellomistider i Europa. Avsetningen er seinere også
aldersbestemt til eem med den nyutviklete termoluminescensmetoden.
Et annet interessant aspekt ved Fjøsangerlagene er at
de viser at landet har steget minst 15 meter siden
eem-mellomistiden. De marine lagene fra slutten av
mellomistiden er nemlig kartlagt så høyt, og på den
tiden antar vi at den glasi-isostatiske heving etter
saaleistiden var ferdig, på samme måte som hevingen etter siste istid er ferdig i dette området i dag.
De nevnte 15 metrene må i så fall være en del av en
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langvarig tektonisk heving, og/eller være en isostatisk kompensasjon for de fjellmassene som isen
fjernet ved erosjon i siste istid.
Andre funn fra siste mellomistid
Eemavsetninger er også funnet i bunnen av det
gamle Bø leirtak på Karmøy. Pollen, skjell og foraminiferer viser svært lik utvikling til den ved
Fjøsanger. I Skarsvågen på Frøya er det funnet en
skjellbanke fra starten av siste mellomistid, og over
dette et organisk lag med pollen som viser at varmekrevende trær som eik og kristtorn var vanlige lenger
nord enn de er i dag, og at det var gran på Frøya.
Torv er funnet bare ett sted, nemlig i Vinjedalen på
Vossestrand. Torva er riktignok bare to centimeter
tykk, men presset sammen så den er beinhard.
I naturlig tilstand har den kanskje vært 30 centimeter. Pollen viser at det var en tett skog med praktisk talt bare gran. Vi ser etter hvert at slutten av

Skjematisk tverrsnitt av Jæren ved
Varhaug, med sjøen til høyre og
Høgjæren til venstre. Den stiplete
linjen viser grensen mellom løsmasser og fast fjell etter seismiske
undersøkelser. Lagfølgen i noen
boringer på nærliggende lokaliteter er projisert inn på snittet. Det
er marine sedimenter av forskjellig
alder mellom morenelag. Navn og
antatt alder på disse marine enhetene er vist. (Figur modifisert fra
H.P. Sejrup m.fl.)
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Eldre mellomistider på Jæren og Finnmarksvidda
Jæren er nesten som et lite stykke Danmark hektet
på Norge. Det gjelder både sandstrendene med
vindblåste dyner og de tykke kvartære avsetningene.
En boring ved Grødeland viste 126 meter med
morene, leire og sand, før den traff fjellgrunnen.
Det som er av størst interesse i denne sammenhengen, er at det mellom 42 og 82 meters dyp
finnes vekslende lag med sand og silt med mye foraminiferer, som viser at lagene var avsatt i sjøen.
Aminosyredatering tyder på at alderen er om lag
200 000 år, og altså mye eldre enn siste mellomistid.
I de nedre metrene av disse lagene er det foraminiferer som i dag lever i Arktis, og sedimentene viser at
de er avsatt nær en brefront ved slutten av en istid.
Oppover i lagene kommer gradvis nye arter som
krever varmere vann. Etter hvert er faunaen om lag
som utenfor Vestlandskysten i dag, og viser derved
at det var en mellomistid med dagens temperaturer.
Denne mellomistiden har fått navnet grødelandmellomistiden, og det var antagelig nest siste
mellomistid i Norge. Videre oppover viser foraminiferene at det igjen blir kaldt vann – en ny istid er på
vei.

TEGNFORKLARING

Nordsjøen

Morene
Marin silt og leir
Sand
Grus

0

2 km

Finnmarksvidda er preget av tykke moreneavsetninger. Seinere års forskning har vist at det flere steder er eldre sedimenter bevart under siste istids
morene. Mellomistider er her representert med innsjøsedimenter eller oftest som soner med brunt
jordsmonn mellom morenelag. Jordsmonnene er
aldersbestemt med forskjellige luminescensmetoder
som viser at eemjordsmonn er bevart ved Vuolgamašjohka, Vuottašjávri og Sađgejohka. Ved sistnevnte sted er det også funnet en eldre mellomistid
som er aldersbestemt til om lag 260 000 år, hvor
pollenanalyse viser bjørkeskog med noe furu, omlag
som i området i dag.

En utgraving ved Sad–gejohka på Finnmarksvidda. De brune lagene på ca.
10 meters dyp inneholder organiske innsjøsedimenter fra en mellomistid
som kalles Bavtajohka, og som med luminiscensdateringer er datert til
omkring 260 000 år. (Foto: L. Olsen)
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GAMLE MELLOMISTIDSAVSETNINGER PÅ SVALBARD
Svalbards landskap er, som på Fastlands-Norge, sterkt preget av istidene. Ved å beregne volumet av sedimenter avsatt på kontinentalskråningen er det funnet at fjell i en tykkelse på opptil 3000 meter er erodert i løpet av istidene. Også på Svalbard er fjordene det mest iøynefallende resultatet av iserosjonen. Det var derfor meget overraskende da aminosyredateringer av marine
skjell fra snitt langs sørstranda av Kongsfjorden tydet på at alderen kanskje var så mye som en million år. Skjellene var i marin
sand som var dekket av morene. Funnet viser at det ikke har vært noen iserosjon eller særlig stor landhevning på denne lokaliteten den siste million år. Det viser også at strandflaten her er gammel, siden den er dekket av så gamle sedimenter.

A

B

C

Berggrunn

50
0

siste mellomistid var en ”grantid” over hele SørNorge, og ikke som i dag bare på Østlandet og
Trøndelag. Andre funn av eemlag eller resedimenterte eempollen er gjort ved Kroken i Sogn, Førresbotn på Haugesundshalvøya og Hovden på
Hardangervidda.

A) Et snitt ved Kongsfjordhallet. Over mennene er det en blågrå morene. Det brune laget rett over dette (ca. en meter over hodene deres) er
Cyrtodaria-laget, som er om lag en million år gammelt. B) Cyrtodaria angusta i dette laget, med fyrstikk som målestokk (Foto A og B: S.
Funder) C) To blåskjell (Mytilus edulis) fra Kapp Ekholm; det øverste er 10 000 år og det nederste 125 000 år gammelt. (Foto: J. Mangerud)

At dette virkelig kan være riktig alder, ble styrket av funn ved Kongsfjordhallet, på nordsiden av fjorden. Her er det langs stranda
30-40 meter høye skjæringer med flere lag med marin sand og silt veksellagret med morene. Hovedpoenget i denne sammenheng er at det er funnet et utdødd skjell (Cyrtodaria angusta) i de eldste marine sandlagene. Det yngste daterte skjellet
av denne arten er fra Tjörnes på Island, og det er omlag en million år gammelt. Det skulle altså tyde på at lagene ved
Kongsfjordhallet også er så gamle. Den høye alder ble bekreftet av en prøve hvor paleomagnetiske målinger viste at magnetfeltet var reversert, altså at magnetisk nord var ved dagens sørpol. Siste reversering skjedde for om lag 780 000 år siden, og
lagene må altså være minst så gamle.
På Svalbard er det også flere steder funnet lag som en antar er fra siste mellomistid. Ved Kapp Ekholm i Billefjorden er det
blåskjell i disse lagene. Sjøvannet rundt Svalbard er i dag for kaldt for blåskjell, men de levde der i den holocene varmetiden
fra ca. 10 700 til for 4500 år siden, og altså også i eem.
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KARBON-14-ÅR ER IKKE ALLTID KALENDERÅR

KARSTLANDSKAP, KALKGROTTER OG KLIMA

Den dominerende metoden for å datere funn som er yngre enn 50 000 år er 14C-metoden. Tidligere tok en det for gitt at
et karbon14-år, eller 14C-år som vi ofte sier, alltid var det samme som et kalenderår, men forskning har vist at så enkelt
er det ikke. Karbon består nesten bare av isotopen 12C, samt noen få av 13C. Ved kosmisk stråling produseres det i tillegg
ørsmå mengder av den radioaktive isotopen 14C øverst i atmosfæren. Disse danner så kulldioksid (CO2), og taes opp av
planter gjennom fotosyntesen på samme måte som vanlig CO2. Dyr og mennesker spiser planter, og hverandre. Det fører
til at alle levende organismer har like mye 14C i forhold til 12C. Men når planter og dyr dør, tar de ikke lenger opp ny
karbon, og siden 14C er radioaktiv, så brytes den ned med en hastighet som gjør at innholdet halveres etter 5570 år.
Hvis vi måler 14C innholdet i en pinne dypt nede i en myr, og finner at 14C-innholdet er halvparten av hva levende planter har, så er den altså 5570 år gammel. Er innholdet ytterligere halvert, altså 1/4 av det opprinnelige, så er alderen 11
140 år.

Kalkstein og dolomitt løses langsomt opp i rennende vann, og gjennom lang tid vil overflaten i kalkområder bli furet med dype
sprekker og sjakter, eller synke sammen i traktformete groper (doliner). Overflatevannet trenger ned i sprekkene, utvider dem og
danner huler. Bekker som når et kalkområde, vil forsvinne i et nedløp og komme ut som kilder et annet sted. Hele dette
systemet av overflatetopografi, grunnvann og grotter kalles karst.

En forutsetning for metoden er at 14C innholdet i atmosfæren har vært konstant bakover i tid, altså at vi vet hvor mye
14C det var i prøven da den radioaktive nedbrytingen startet. Men det har vist seg at dette ikke er helt riktig. Variasjoner
ble oppdaget ved å datere årringer i trær. Veden i en årring dør når den er dannet. Ved å telle årringer bakover i tid, og
så datere dem, får en altså alderen for hver årring, både i kalenderår og i 14C-år. Slik kan de to tidsskalaer sammenlignes, og det viser seg da at 14C-årenes lengde varierer betydelig. Det er to hovedårsaker til variasjonene: Produksjonen av
14C varierer fordi den kosmiske strålingen som når atmosfæren varierer, og strømmen av 14C fra atmosfæren til havet er
ikke konstant. I dag har en funnet trestokker langs Donau som er dendrokronologisk lenket sammen 12 000 år tilbake i
tid. Årringene er så datert med 14C metoden. På dette grunnlag er det lagd såkalte kalibreringskurver, hvor en direkte
kan lese av hva 14C-år tilsvarer i kalenderår (se figurene). Presis korreksjon kan gjøres på
http://radiocarbon.pa.qub.ac.uk/calib/.
Så langt tilbake som det er talt årringer i trær, kan
vi betrakte kalibreringen som sikker, eventuelle feil
her er trolig mindre enn 20 år. Går vi mer enn
12 000 år (ca. 10 300 14C-år) tilbake, altså inn
i slutten av siste istid, så er usikkerhetene mye
større. For denne tiden er kurven basert på telling
av årslag i innsjøer og havet, datering av koraller,
m.m. Her kan vi forvente større endringer etter
hvert som vi får nye forskningsresultater. I denne
boka er alle aldre gitt i kalenderår, hvis ikke annet
er spesifisert.
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Av Stein-Erik Lauritzen

Karst er vanlig overalt i Norge og på Svalbard hvor det er kalkstein, men er best utviklet i metamorf kalkstein (marmor). Dette
gjelder også i Oslofeltet, hvor de fleste karsthuler finnes i kontaktmetamorf kalkstein. På Svalbard finnes karst både i karbonater
og i gipslag. Nordland og deler av Troms er de viktigste karstområdene i Norge. I kaledonidene er kalksteinen foldet og strukket ut
i form av lange, smale striper som kan være mange kilometer lange og bare noen titalls meter tykke. Her dannes det stripekarst,
som er typisk for Norge. Stripekarst i Svartisområdet kan over en strekning på 500 meter inneholde to kilometer grotteganger ned
til et dyp av 50 meter. De mest imponerende karstformene i Norge er grottene. Det er kjent ca. 1500 kalkgrotter i landet, hvorav
den lengste har mer enn 15 kilometer passasjer, og den dypeste er 580 meter, med enkeltsjakter på nærmere 130 meter.
Kalkgrottene i Norge kan være opptil to millioner år gamle. Avsetninger i disse grottene har i mange tilfeller ligget godt beskyttet.
Det gjør at grotteavsetninger er interessante arkiv for tidligere naturmiljø. Når regnvann siger ned igjennom jordsmonn, vil det ta
opp syrer som løser opp kalken når vannet siger inn i oppsprukken kalkstein. Når dette vannet senere pipler fram i grottetaket, vil
en del av karbondioksidet gå ut av vanndråpen, slik at noe kalk felles ut. Slik dannes dryppstein. I kalde perioder vil permafrost
stanse dryppevannet, og under istider fylles grotta med vann. I begge tilfeller stanser dryppsteinsveksten. Dryppstein dannes
derfor bare i varme perioder, i mellomistider og interstadialer.
Ved thorium-uran-dateringsmetoden, som rekker nesten
700 000 år tilbake, kan de klimabestemte vekstperiodene til
dryppstein dateres. En stalagmitt fra Rana som ble datert til
420 000 år, inneholdt pollen av bjørk og osp, samt sot fra en
skogbrann. Dryppstein vil også inneholde et oksygenisotopsignal fra nedbøren hvor forholdet mellom oksygenisotopene,
18O og 16O, er temperaturavhengig. Videre vil perioder med
brunt "myrvann" under vårflom bevares og dermed gi årslag
i dryppsteinen. Variasjoner i disse signalene gjennom dryppsteinen gjør dem til klimaarkiv med meget nøyaktig alderskontroll. Fra slike dryppsteiner er det utarbeidet detaljerte
klimakurver fra holocen, eem og eldre interglasialer.

Stripekarst fra Pikhaugene i Nordland.
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Her er et utsnitt av kurven forstørret. Vi ser at det f.eks. ved
10 000 14C-år er et ”platå”, dvs. alle prøver som er fra 11 400
til 11 800 kalenderår gamle gir praktisk talt samme
14C alder på 10 000 år. Tilsvarende ser vi at en 14C datering på
12 500 år kan bety at prøven er alt fra 14 200 til nesten
15 000 år gammel. På denne kurven er også usikkerheten vist
ved grå kurver som viser ± et standardavvik.
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Den rette linjen viser hvordan forholdet mellom 14C-år og
kalenderår ville vært om begge år alltid var like lange. Den røde
kurven viser hva en 14C alder i virkeligheten tilsvarer i kalenderår. Vi ser at for de siste 2000 år er forskjellene små, selv om de
kan bli et par hundre år. Derimot vil en 14C datering på 8000 år
bety at alderen på prøven er praktisk talt 9000 kalenderår.
Lenger bakover i tid blir det enda større forskjeller.
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Typisk dryppsteinsgalleri fra en hule i Nordland.
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Milde perioder også under siste istid
Siste istid var ingen sammenhengende fimbulvinter som man tidligere trodde.
Innlandsisen vokste og smeltet flere ganger.
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Det er gjort en rekke funn som viser at innlandsisen
under siste istid vokste og avtok mange ganger. Det
største problemet med nesten alle funnene, enten
det er tykke lagpakker eller det er fossiler, er å få
sikre dateringer. Vi skal her beskrive mer detaljert
noen av de best aldersbestemte funnene.
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Lagfølgen ved Dalseng i
Brumunddal. Torva antas å være
fra brørupinterstadialen for om lag
100 000 år siden. Funnet av så
gammel og tykk torv er enestående i Norge. (Figur modifisert fra
M. Helle m.fl.)

For å se på starten av siste istid går vi tilbake til
Fjøsanger. Av pollendiagrammet ser vi at gress og
lyng øker til 20 prosent ved grensen mellom lagene
I og H. Så høye verdier får en bare i et landskap
som nesten helt mangler trær. Tolkningen er derfor
at det ved denne grensen skjedde en klimaforverring
som tok livet av skogen. Landskapet gikk over til å
bli en tundra dominert av gress og lyng, med noe
einer og kanskje enkelte bjørketrær på lune steder.
Innholdet av fossile skjell viser at klimaskiftet var
like markert i sjøen. Alle de varmekrevende artene
dør ut, og tilbake kommer for eksempel haneskjell,
som i dag bare lever fra Lofoten til Svalbard. Det at
vegetasjonen på land og faunaen i sjøen forandret seg
så kraftig og samtidig, viser at det var Golfstrømmen
som ble svekket. Vi kan ikke bestemme sikkert hvor
raskt dette klimaskiftet kom, men sannsynligvis er
det snakk om få hundreår, kanskje bare tiår.
Silten (lag G, se foto på s. 514) er et typisk glasimarint sediment, som har en fattig, kaldtkrevende
fauna og inneholder stein droppet fra isfjell.
Steinene består av gabbro og anortositt, som er vanlig i fjellene øst for Nordåsvatnet og er fraktet av en
bre som kalvet i fjorden. Vi regner dette som det
første spor av innlandsisen etter eem.
Men i det neste gruslaget (F) er det bare bergarter
fra skråningen ved Fjøsanger. Det er flere skjell, og
den glasimarine silten er borte. Det viser at breen
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hadde smeltet tilbake da dette laget ble avsatt.
Denne perioden kalles fanainterstadialen, og den er
korrelert med brørupinterstadialen i Europa.
Hvor langt inn i landet forsvant isen?
Funn av interstadiale avsetninger langs kysten viser at
brefronten trakk seg tilbake og at det ble varmere. Men
skal vi fastslå hvor langt brefronten trakk seg tilbake,
må vi finne lokaliteter i innlandet. Siste gang det var
skog, vesentlig furu og bjørk, i Danmark-Tyskland
under weichselistiden, var i brørup- og odderadeinterstadialene, for henholdsvis 100 000 og 80 000 år
siden. I Nord-Sverige er det funnet to interstadialer
i weichsel som begge har en del bjørk. Disse korreleres derfor med brørup- og odderadeinterstadialene,
og viser at den skandinaviske innlandsisen var begrenset til fjellområdene i disse interstadialene.
En interessant lokalitet i innlandet i Norge er
Dalseng i Brumunddal. Mellom to morenelag finner
vi her en én meter tykk, meget hardpakket torv.
Polleninnholdet i torva viser en utvikling fra tundra
til en åpen bjørke- og einerskog og tilbake til tundra. På det varmeste var det også noe furu og gran,
og enda viktigere, et klart innslag av lerk i bjørkeholtene. Dette gjør en korrelasjon med brørupinterstadialen i Danmark-Tyskland meget sannsynlig.
Historien blir da at innlandsisen gikk over Dalsenglokaliteten i herningstadialen for omkring 110 000
år siden. Deretter ble det under brørupinterstadialen
så varmt at breen smeltet bort fra lavlandet, og det
vokste trær og ble dannet torv i Brumunddal.
I neste stadial, rederstallstadialen, for ca. 90 000 år
siden, rykket breen igjen fram, og det ble etter hvert
dannet en innsjø langs iskanten i Brumunddal hvor
silt ble avsatt over torva på Dalseng. Til slutt gikk
breen igjen over lokaliteten på sin vei mot kysten.

Rekonstruksjoner av naturforholdene i Norden i siste mellomistid, eem, og gjennom siste istid, weichsel. (Modifisert fra J. Mangerud)
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Kurver, i faglitteraturen kalt tid-distanse-diagram, som viser hvordan
den skandinaviske innlandsisen og
Barentshav-Svalbardisdekket varierte gjennom siste istid. Kurvene skal
skjematisk vise hvor fronten av innlandsisen lå. Ser vi f.eks. på
Skandinavia, så var det i eemmellomistiden ingen innlandsis. Så
begynte breene å vokse i fjellene,
og utløpere fløt ut i dalene og noen
steder et stykke ut i fjordene for
110 000 år siden (Gulstein på figuren). Så kom den varmere brørupinterstadialen, da brefronten smeltet
tilbake. Tilsvarende kurve er vist for
Svalbard, men her har vi regnet bresenteret for å ligge på Kong Karls
land eller lenger øst. Helt til venstre
er en kurve som viser vegetasjonstyper og julitemperaturer i NordTyskland.
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Mange interstadiale avsetninger i Gudbrandsdalen
Gudbrandsdalen med sidedaler er det innlandsområdet hvor flest lokaliteter med sedimenter under
morene er kjent, og hvor 18 av 20 mammutfunn i
Norge er gjort. Avsetningene og mammutfossilene
ble regnet til en periode kalt gudbrandsdalinterstadialen, tidligere oftest korrelert med brørupinterstadialen, men i dag antar vi at avsetningene stammer fra
flere forskjellige isfrie perioder.

Finneren av det 13. funn av mammuttann i Norge, traktorfører
Oddvar Lunde, overleverer tanna til
paleontologene Anatol Heintz (til
venstre) og Gunnar Henningsmoen
(til høyre). Funnet ble gjort i 1967 i
grustaket i bakgrunnen, som ligger
i Kvam i Gudbrandsdalen. (Foto K.
Henningsmoen)

Lengdeprofil av Gudbrandsdalen.
Med rødt vises hvor høyt den har
vært fylt med sandurer under gudbrandsdalinterstadialen. (Figur
modifisert fra O.F. Bergersen og
K. Garnes)
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Langs bunnen av Gudbrandsdalen i Kvam består
avsetningene av grov sand og grus med nær horisontal lagdeling med grunne skråsjikt. Dette er rester av
sandurer, altså svære elvesletter avsatt av smeltevannselver fra breer. Bergartene i grusen, for eksempel gabbro, viser at svært mye stammer fra Jotunheimen. Tolkningen er at sandurene er dannet under
perioder da Gudbrandsdalen var isfri, mens breene i
Jotunheimen var mye større enn i dag og hadde
lange utløpere, f.eks. ned i Ottadalen og Sjodalen.
Avsetningene når opp til 50–60 meter over Gudbrandsdalslågen, og vi må tenke oss at hele dalen var
fylt med sand og grus opp til dette nivået, til en brei
og flat dalbunn. Høyden på avsetningene kan tyde
på at det var en sammenhengende dalfylling fra Otta
til Fåvang. Sideelvene som transporterte materialet

til denne dalfyllingen, må også ha fraktet med seg
bein og tenner etter mammutene som levde og døde
i sidedalene og fjellområdene under interstadialene.
Huler på Sunnmøre forteller
Den best daterte interstadialen i Norge fra før siste
istids maksimum kaller vi ålesundinterstadialen,
fordi det første funn ble gjort i en utgravd hustomt i
Ålesund. Her skal vi konsentrere oss om lagrekken i
tre huler på Sunnmøre, Skjonghelleren, Hamnsundhelleren og Olahola. Disse hulene er typiske kysthuler, dannet ved bølgeerosjon en gang havet stod
mye høyere enn i dag. De ligger nemlig 40–60 meter
over havet. Det er også høyere enn havet har stått
etter siste istid, og innebærer at bølger ikke har
kunnet vaske ut sedimentene etter siste istid.
På gulvet i hulene ligger det i dag stein som er falt
fra tak og vegger, og det finnes et og annet bein som
dyr har dratt inn. Under utgravinger i Skjonghelleren
i 1877 kom H. Reusch ned i laminert leire under
steinlaget. Han tolket det slik vi også gjør, nemlig at
leiren måtte være avsatt i en innsjø. Den eneste måten
det kunne dannes et vann inne i hulen, var at åpningen var sperret av en isbre. Boringer og seismiske
undersøkelser, som ble startet på 1980-tallet, viste at
det er 15–20 meter tykke lag med sedimenter i
Skjonghelleren. Det er tre lag med blokker som er falt
fra taket i tidligere isfrie perioder. Mellom blokklagene
er det lag med laminert leir avsatt i bresjøer under
breframstøt. Her skal vi bare omtale de yngste lagene.

Foto av ”mammutgruva” ved Haugalia, Kvam i Gudbrandsdalen. Det er tykke lag av sand og grus avsatt i en sandur
under gudbrandsdalinterstadialen, tidlig i siste istid. På toppen er det morene. (Foto: K. Garnes)
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I alle hulene er det like under overflaten et laminert
leirlag på om lag en meter tykkelse, avsatt i et bredemt vann under siste istids maksimum. Mellom
dette og neste leirlag er det et blokklag hvor det i
Skjonghelleren er plukket ut 30 000 bein og i
Hamnsundhelleren 15 000 bein, de fleste riktignok
små fuglebein som ikke kan bestemmes til art. Fra
dette laget, som representerer ålesundinterstadialen,
er det utført en rekke 14C-dateringer som gav aldre
fra 34 000 til 29 000 14C-år. For så gamle prøver er
det enda ikke utarbeidet gode tabeller eller kurver
for å gjøre 14C år om til kalenderår. For disse hulene
er det imidlertid brukt en metode som samtidig gir
en gevinst i form av paleoklimatolkning.

Berggrunn

Stein og blokker

Skjematisk snitt gjennom
Skjonghelleren på Valderøya,
Sunnmøre. Da innlandsisen hadde
vokst seg stor nok til å sperre inngangen, ble det demt en innsjø i hulen; her
datert til 40 000 år. I denne sjøen ble
det avsatt fin leire. Under ålesundinterstadialen, for 38 000-35 000 år siden,
var hulen igjen åpen, og stein falt fra
taket. Utenfor hulen var det fuglefjell.
Polarrev brakte vinterforsyning inn i
hulen, og rester av dette finnes i dag
som tusenvis av bein. Seinere vokste
breen igjen og sperret inngangen. Beinog steinlaget ble forseglet under et nytt
leirlag. (Modifisert fra J. Mangerud og
E. Larsen)
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Kompassnåla peker ikke alltid mot nord
Noen leirpartikler er magnetiske og innretter seg
derfor nord-sør som en magnetnål når de synker til
bunns i vann. I dag kan vi måle retningen på disse
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kompassnålene i leirlagene i hulene, og det viser seg
da at ”N-pilen” ikke peker mot nord, men at den
magnetiske nordpolen i laget under ålesundinterstadialen lå ved ekvator. Dette kaller vi en paleomagnetisk ekskursjon. I leirlaget over ålesundinterstadialen
lå den magnetiske nordpol først omkring Indiahavet,
men flyttet seg etter hvert til dagens posisjon. Disse
ekskursjonene er kjent fra andre steder på jorda, og
er aldersbestemt der. Den eldste heter Laschamp og
den yngste Mono Lake. Her skal vi imidlertid korrelere med enda mer presist daterte lag.

Foto av 38 000–35 000 år gamle
beinrester funnet i Skjonghelleren.
Fra venstre mot høyre ligger tåledd
av isbjørn, bein fra framfoten av
polarrev, underkjeve av ringsel eller
grønlandssel og ”ønskebein” av
polarlomvi. (Foto: A.K. Hufthammer)

Laminert leire nær munningen i
Skjonghelleren. Leiren er avsatt i et
vann som ble demt av breen foran
huleåpningen. Over hodet på mannen ser vi en svær blokk som er falt
fra taket, og som noen har malt
navnet sitt på. (Foto: R Peersen)

I store deler av borkjerner gjennom den 3000 meter
tykke innlandsisen på Grønland kan en telle hvert
enkelt årslag av snø og is. Disse kjernene har derfor
en meget god tidsskala i kalenderår. Under magnetiske ekskursjoner svekkes intensiteten i jordas magnetfelt og da slipper mer kosmisk stråling inn til

jorda. Denne strålingen produserer noen isotoper i
atmosfæren, bl.a. Be10 og Cl36, som faller ned med
snøen på Grønland. I borkjernene er disse isotopene
målt, og det er funnet topper som tilsvarer de paleomagnetiske ekskursjonene Laschamp og Mono Lake,
som er omtalt over. Derved kan lagene under og
over ålesundinterstadialen korreleres direkte med
kjernene fra Grønland, og de viser at ålesundinterstadialen varte fra ca. 38 500 til 34 500 ”iskjerneår”,
eller hvis de har talt riktig: kalenderår.

Mange lokaliteter på Svalbard viser at landet var isfritt i tidligere faser av siste istid. Ved Ekholm i Billefjorden viser det kilometer lange og 30 meter høye snittet langs stranda fire ganske like sedimentsekvenser. Den yngste (se foto) starter med en
bunnmorene, som viser at breen dekket lokaliteten. På morenen ligger det marin silt med kaldtvannsskjell, avsatt under isavsmeltingen da stranda lå minst 70 meter høyere enn i dag. Skjellene er 11 500 år gamle. Oppover blir sedimentene grovere,
først sand og så grus, som reflekterer at det ble grunnere vann. Dette skyldes en glasi-isostatisk landhevning. I de
grove lagene er det både blåskjell, kuskjell og flere andre arter som krever 2-4 grader varmere vann enn det er i fjorden i dag.

Fuglefjell på Sunnmøre
De fleste beina som kan identifiseres, er av alkekonge, andre alkefugler og polarlomvi. Dette er
fugler som hekker i tusenvis i fuglefjellene på
Svalbard. Det samme gjør lundefugl og krykkje,
som det også er funnet mange bein av. På Svalbard
er reven en sikker gjest under fuglefjellene i hekketiden, hvor den spiser egg, fugleunger og annet som
faller ned. Vi må se for oss fjellveggene utenfor
hulene som rike fuglefjell. Reven drog mat til vinterforsyning inn i hulene. Beina viser at den også
har vært i stranda og funnet kadaver av sel og
isbjørn, og på land etter rype og rein.
Det at reinen var på Sunnmøre, viser at det i alle fall
har vært et isfritt belte med nok mat langs kysten
sørover, slik at den kunne trekke fra tundraen i
Mellom-Europa. Dette støttes av funn på Jæren som
er av denne alder. Det er også flere funn fra innlandet, f.eks. Lillehammer, Gudbrandsdalen, Selbu og
Hattfjelldal, som kan tyde på at store deler av Norge
var isfritt i ålesundinterstadialen.
Ålesundinterstadialen hadde åpenbart et dyreliv og
et klima som vi finner på vestkysten av Svalbard i
dag. Men bein av svartand, sjøorre og sei, samt
kuskjell funnet på en annen lokalitet, tyder på at
klimaet i en avgrenset periode var mer likt Finnmarkskysten i dag. Det betyr også at Golfstrømmen
nådde inn til kysten, om enn ikke så varm og sterk
som i dag.
Mange og raske brefrontfluktuasjoner
Lagrekkene i hulene viser altså at Sunnmørskysten
har vært isfri to ganger og ble overkjørt av innlandsisen to ganger i løpet av mindre enn 10 000 år i
perioden mellom 40 000 og 30 000 år siden. I de
omtalte iskjernene fra Grønland er det påvist at
temperaturen der flere ganger steg 10–15 grader på
noen tiår, mens nedkjølingen tok lengre tid. Det er
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BREEN KOMMER OG GÅR PÅ SVALBARD OG I BARENTSHAVET

Til venstre er vist en sammenstilling av lagfølgene ved Kapp Ekholm. Det er fire sekvenser som hver starter med en morene, og hvor det over er
sedimenter avsatt på stadig grunnere vann. Fotoet viser et vel 20 meter høyt snitt med den yngste sekvensen. Like over stranda er morene fra
siste istid, ca. to meter tykk. I høyre del av bildet sees over denne lyse horisontale lag med silt, avsatt på dypt vann. Sand- og gruslagene som
skråner mot venstre, er avsatt på grunt vann av strøm og bølger som gikk innover fjorden. Disse lagene er fra holocen og viser den siste landhevningen. (Foto J. Mangerud)

Sedimentologisk ligner de tre eldre sekvensene den holocene. Det er altså her bevart avsetninger fra fire nedisinger med etterfølgende isavsmelting og landhevning. Kapp Ekholm ligger bare 14 kilometer utenfor fronten av den svære Nordenskiöldbreen
som kalver innerst i fjorden. Det betyr at når Kapp Ekholm var isfri, var breene på Svalbard nesten like små som i dag.
Den underste og eldste sekvens er datert til isavsmeltningen etter forrige istid (saale) og siste mellomistid (eem). Men det er
altså tre sekvenser som viser at en bre vokste over Barentshavet-Svalbard, og så forsvant igjen – tre ganger under siste istid.
Den første av disse er antatt å være 110 000 år gammel. Neste brefremstøt er både ved Kapp Ekholm og andre steder på
Svalbard datert til om lag 60 000 år. Den yngste syklusen registrerer som nevnt sen-weichsel glasiasjonen og avsmeltingen ved
starten av holocen.
Lokaliteten gir også en "fjernregistrering" av en stor bre over mye av Barentshavet. En vekst av breene bare på Svalbard ville
nemlig ikke gi den glasi-isostatiske nedpressingen og den påfølgende landhevingen som er registrert i disse syklene på Kapp
Ekholm. Det krever en bre som dekket store deler av Barentshavet.

derfor naturlig å spørre om det er de samme klimasvingningene vi ser på begge sider av Norskehavet.
Korrelasjonene viser at de fleste variasjonene var
i takt på Grønland og Vestlandet, men breframstøtet
før ålesundinterstadialen synes å starte i en mild
interstadial på Grønland. Bremodellering, hvor en

bruker klimaendringene på Grønland til å styre
utviklingen i Skandinavia, viser at så raske og svære
fluktuasjoner av brefronten på Vestlandet er mulige.
F.eks. gir modelleringen en bre begrenset til fjellområdene under ålesundinterstadialen, men en stor
innlandsis like før og etter, slik feltobservasjonene
viser.
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Innlandsisens vekst mot maksimum

Barentsbreen var i sørvest dominert av isstrømmen
i Bjørnøyrenna. Det er beregnet at den hadde en
hastighet på 2,5 kilometer i året ved brefronten, og
at det årlig kalvet 200 kubikkilometer med is. Dette
er sammenlignbart med vannføringen i Donau. I en
lang periode lå brefronten i vest ved eggakanten og
avsatte morenedeltaer og slamstrømmer.

De store innlandsisene i Nord-Europa og Nord-Amerika vokste seg enda større
på slutten av siste istid. De nådde sitt maksimum for mellom 25 000 og 18 000 år siden –
men hvordan var det med breen over Barentshavet?

Vi er vant til at breene er i fjellet, og det er klimatisk logisk. Det er nesten selvmotsigende at en bre
skulle ha sine høyeste områder, altså brekulminasjoner, i Barentshavet og Karahavet, og at isen derfra
bevegde seg over Svalbard og innover land i NordRussland. Men slik var det da Barents-Karaisdekket
var på det største. Vi må tenke oss at breen først
vokste ut fra øyene og grunnene.
Det var lenge en livlig diskusjon om hvorvidt det
hadde vært en bre med senter over Barentshavet
under siste istids maksimum. Høye strandlinjer på
de østlige øyene på Svalbard viste at det hadde vært
stor landheving og derfor et isdekke i det nordlige
Barentshavet. Funn av randmorener på
Kartet til venstre viser isskillet og
antatte brebevegelsesretninger
under en tidlig fase av oppbyggingen av innlandsisen. Til høyre er
situasjonen under siste istids maksimum. Isskillet lå da betydelig øst
og sør for hovedvannskillet.

Fugløybanken utenfor Vest-Finnmark viste at der
hadde breene over Skandinavia og Barentshavet støtt
sammen. Dermed var det dokumentert at hele
Barentshavet hadde vært dekket av bre, noe som er
støttet av mange andre observasjoner.
Fra bunnen av Barentshavet foreligger det flere
dateringer mellom 21 000 og 30 000 14C-år.
Også på Svalbard er det vist at dette var en kald,
men isfri periode. Breen må derfor ha vokst på noen
få tusen år etter dette. Foraminiferer i borkjerner
tyder på at det var åpent hav i det nordvestlige
Norskehavet på denne tiden. Her kunne vann
fordampe og gi snø til å bygge opp isdekket
i Barentshavet.

Østflanken av isdekket over Svalbard-Barentshavet-Karahavet oppførte seg imidlertid annerledes
enn vestsiden. Øst for Kapp Kanin var isdekket på
sitt største tidlig i weichselistiden, for 80 000–
90 000 år siden, da det hadde et senter i Karahavet
og rakk langt sørover på det russiske fastland. For
20 000 år siden derimot nådde breen ikke engang
sørøstkysten av Barentshavet og gikk bare så vidt
over Novaja Semlja og inn i vestligste del av
Karahavet.
Den skandinaviske innlandsisen vokste skjevt
De eldste skuringsstripene og retningselementer
i morener viser at innlandsisen først bygde seg opp
med isskiller og brekulminasjoner nær hovedvannskillet, slik vi ville forvente ved en klimaforverring.
Seinere flyttet hovedisskillet seg langt østover
i Sverige og sørover i Østerdalen-Gudbrandsdalen.
Flyttingen skyldes nok vesentlig at det mot vest er
brattere, med dype daler og fjorder, slik at isen fløt
raskere ned i lavere områder og smeltet. Dertil var
det på vestsiden svær kalving.
Observasjonene viser imidlertid ikke en gradvis flytting av isskillet, den har tilsynelatende foregått plutselig. Trolig er forklaringen på dette at etter hvert
som klimaet ble kaldere, fikk vi en kaldbasisbre.
I slike breer er bresålen frosset til underlaget og setter altså ikke noe spor etter isbevegelsen. Isskillet
kan i så fall ha flyttet seg gradvis uten å sette spor.
Først under avsmeltingstiden har bresålen igjen blitt
oppvarmet til trykksmeltepunktet, og da kunne
igjen underlaget bli isskurt.
Sannsynligvis var endring i nedbørsmønsteret også
viktig for flytting av isskillet. I dag faller det meste
av nedbøren langs vestkysten av Skandinavia. Da
det var på det kaldeste, svingte imidlertid hele, eller
nesten hele, Golfstrømmen mot Portugal istedenfor
opp mot oss. Lavtrykkene gikk da oftere lenger sør
og kom inn på ”baksiden” av innlandsisen. Det gav
mer nedbør i øst.
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I innlandsisen bevegde isen seg radiært ut fra brekulminasjoner eller det mer langstrakte hovedisskillet fra Gudbrandsdalen til Bottenviken, slik vi også
ser i innlandsisene på Grønland og i Antarktis i dag.
I dagens innlandsiser har en funnet isstrømmer,
nærmest elver av is, hvor breen beveger seg mye
hurtigere enn isen ved siden av. På Grønland er hastigheten i slike strømmer opptil en meter i timen, og
det er åpenbart at snøoverskuddet fra et stort område av innlandsisen da dreneres ut i denne ”iselva”.

Fotoet viser to sett med skuringsstriper i en relativt bløt fyllittbergart i
indre Sogn. Den eldste skuringen (E)
ligger i le for den yngste (Y).
Retningen på den eldste kan vi
bestemme ved at det er dannet små
haler i le av kvartslinser i bergarten.
(Foto: T.O. Vorren)

Som tidligere omtalt, var det i den skandinaviske
innlandsisen sikkert slike isstrømmer det meste av
tiden i fjordene på Vestlandet og Nord-Norge, og
periodevis også i de store dalene på Østlandet og i
Sverige. Mer overraskende er det at isstrømmer har
eksistert over flate områder som i Finland og på den
norske kontinentalsokkelen. Isstrømmer fantes langs
de fleste trauene som går utover sokkelen. Særlig
stor var isstrømmen ut Norskerenna. Denne strømmen gikk delvis innover Jæren og brakte med seg
rombeporfyr fra Oslofeltet og kritt, flint og kullfragmenter fra Danmark og Skagerrak. I parentes
bemerker vi at kullfragmentene gav støtet til boring
etter kull på Jæren i 1870-årene.
Yttergrensen og alderen for ”20 000-breen”
I vest endte den skandinaviske innlandsisen stort
sett ved eggakanten utenfor Norge. I sørlige
Danmark og gjennom Nord-Tyskland, Polen,
Hviterussland og Russland er yttergrensen tydelig
markert med endemorener og svære sandurer.
Faktisk kan en også se grensen ganske klart i et
vanlig atlas ved å følge yttergrensen for innsjøer.
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Disse taggete toppene, Røyken, på
nordspissen av Andøya (A) har
neppe vært dekket av isen under
siste istids maksimum. I fjellsidene
ved Bleik (B) litt lenger sør på
Andøya ser vi hvordan forvitringsmateriale har samlet seg mellom
oppragende forvitrete fjellknatter.
(Foto: T.O. Vorren)

A

B

Stakk det nunataker opp gjennom innlandsisen?
I Norge har vi i mer enn 100 år hatt en diskusjon
om mulige nunataker, dvs. fjell som stakk opp
gjennom innlandsisen. Det startet med at botanikere fant at noen fjellplanter hadde en utbredelse
som best kunne forklares med at de hadde overlevd
istiden på nunataker.
Særlig på Møre og i Troms finner vi spisse fjelltopper, hvor fjellet også er sterkt oppsprukket. Det er
vanskelig å tenke seg at innlandsisen har gått over
disse uten å ”velte” eller slipe dem ned. På flatere
høye fjell i de samme områdene er det blokkhav,
dvs. at hele overflaten er dekket av kantete blokker
som er forvitret løs fra berggrunnen på stedet. Det
er ingen tvil om at blokkhavene er dannet før siste
istids maksimum. Disse observasjonene er av noen
tolket som bevis for at innlandsisen ikke gikk over
disse fjellene. I Nordfjord er det en veldefinert grense mellom lave fjelltopper som er slipt av isen, og
høyere fjelltopper som er dekket av blokkhav.
Grensen er om lag 1500 meter over havet ved Stryn
og stiger til 1700 meter ved Jostedalsbreen og er tolket som å vise isoverflaten for 20 000 år siden.

Blokkhav i gneis ved Vardafjellet
(1163 moh) sør for Haugsvik, Voss i
Hordaland fylke. Den forvitrete, lyse
gangen viser at steinene i blokkmarken har bevegd seg ytterst lite
horisontalt. Gangen er dannet ved
postglasial frostsprengning.
(Foto: A. Nesje)

Profil innover Nordfjord, som viser
høyden på fjelltopper med blokkhav
og fjelltopper med isskuring. (Figur
modifisert fra Brook m.fl.)

Direkte og indirekte dateringer viser at bremaksimum var mellom 25 000 og 18 000 år før nåtid.
Men det er få gode dateringer av dette, så presisjonen er derfor heller ikke god. Det er imidlertid
usannsynlig at yttergrensen ble nådd samtidig rundt
et så stort isdekke. For det første vil segmenter av
breen dynamisk oppføre seg delvis uavhengig av
hverandre. Det kjenner vi fra Grønland og Antarktis
i dag. Dertil dekket jo innlandsisen et svært område
med forskjellig klima. På breen over Sørvest-Norge
og Danmark var det mye nedbør, men her var somrene varme nok til å gi mye smelting. Derimot
528

hadde nordøstflanken av breen, oppe ved Frans Josef
Land, ekstremt kaldt og tørt klima året rundt. Det
betyr at disse flankene ville reagere forskjellig på
klimaendringer.

Spørsmålet er om blokkhavene og de spisse fjelltoppene kan ha overlevd under innlandsisen? Vi har sett
tidligere at innlandsisen stedvis har vært frosset til
underlaget. Dette er mer sannsynlig jo høyere en
kommer i fjellet fordi isen her var tynnere enn over
dalene, og den ekstremt lave lufttemperaturen dominerte derfor temperaturen helt ned til bunnen av
breen. Både i norske og enda mer i svenske fjell er
det påvist at gamle sedimenter og blokkhav har overlevd under innlandsisen. På Svalbard ligger det flyttblokker i blokkhavet, så det er ingen tvil om at isen
har gått over uten å ødelegge. Der kan dateringene
tyde på at isen sist gikk over for 60 000 år siden.

ESMARK OG ISTIDSFORSKNINGEN

Av Bjørn G. Andersen

Lysefjorden i Ryfylke var i den yngre dryas-perioden fylt med en 25 kilometer lang og 1000 meter tykk fjordbre. Denne
breen avsatte markerte sidemorener som smale, blokkrike morenebelter langs begge sider av fjorden. Det var en utløper fra denne breen som fløt inn i Haukalidalen og avsatte den berømte "Esmarkmorenen", en 30 meter høy, skarp
endemorenerygg som spenner bueformet tvers over dalbunnen og demmer opp Haukalivatnet. Lokalt er ryggen kalt
Vassryggen. I en avhandling om "Bidrag til vor Jordklodes historie" beskrev professor Jens Esmark i 1824 Vassryggen
og elvesletta foran ryggen, og han sammenlignet dem med rygger og elvesletter som han hadde sett foran breer i
fjellområdene mellom "Søndfjord og Lomb", altså i Jotunheimen. Basert på disse observasjonene trakk han bl.a. følgende slutninger: "Af denne beskrivelse vil man tydelig kunne indsee, at denne Vold har sin Oprindelse af
Iismasser, som have fyldt hele Dalen", og videre: "jeg troer saaledes tilstrækkelig at have beviist at de Norske
Fjelde have været innhyllede i Iis lige ned til Havet".

Jens Esmark.

Esmarkmorenen (Vassryggen), mellom vannet og de grønne jordene i forgrunnen.

De første tiårene av attenhundretallet hadde flere forskere vist at Alpebreene en gang var mye større enn i dag, men i
Skandinavia fortsatte forskerne å tolke både flyttblokker og skuringsstriper på fjellgrunnen som resultater av steintransport med gigantiske vannflommer som hadde skylt over de høyeste fjelltoppene (rullesteinsflom-teorien og
drivisteorien). I sin avhandling førte Esmark også bevis for at flomteorien ikke kunne brukes til å forklare transporten
av flyttblokkene. Fra flere områder i Norge beskrev han store flyttblokker som ligger innbakt i masser av finsand og
grus (det vi i dag kaller morener), og han hevdet at vannmasser som kunne frakte og avsette så store blokker, umulig
samtidig kunne avsette finmaterialet som omsluttet blokkene. Han gjorde også omfattende undersøkelser av
flyttblokker på høye fjellrygger og topper og han fant at bare "ved overordentlig store masser af Iis kan man
derimot let forklare sig hvorledes de (blokkene) kunne være førte langt borte fra og skudte eller trykte saa høit
op paa Fjeldene". I tillegg til dette gjorde han også andre observasjoner som viste at Norge hadde vært bredekket.
Det tok noen tiår før Esmarks observasjoner og konklusjoner ble kjent og akseptert. Først nær midten av attenhundretallet begynte glasialteorien for alvor å bli akseptert. Dette skyldtes først og fremst den store innsatsen til sveitseren Louis Agassiz. I Skandinavia var professor Theodor Kiærulf en av de første på denne tiden til å forklare naturfenomener ved hjelp av glasialteorien.

Vi må konstatere at spørsmålet om nunataker i
Norge ikke er løst. Blokkhavene i fjellene rundt
Gudbrandsdalen-Østerdalen går så lavt at det er
urimelig at isen var så tynn. Disse blokkhavene har
trolig overlevd under breen. Derimot er det ikke
urimelig at mange fjell nærmere kysten har stått opp
som nunataker.
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Hele innlandsisen smelter bort
på noen få tusen år
Fra et visst tidspunkt skiftet innlandsisens massebalanse fra å være positiv til negativ,
og det smeltet og kalvet mer is enn det ble tilført snø. Dette startet da solinnstrålingen
om sommeren var på topp på den nordlige halvkule.

Kart over isavsmeltingen i Skandinavia. Tallene angir alder i tusen
kalenderår for randen av innlandsisen. Linjen markert med
”12,5–11,6” markerer yttergrensen
for innlandsisen under den yngre
dryasstadialen. (Figur modifisert fra
J. Kleman og A. Strømberg)

Utenfor Norge og rundt Barentshavet endte brefronten i havet. Her var kalving den viktigste prosessen for å miste is. Den store forskjellen på kalving
og smelting av is er at kalvingen i stor grad styres av
ikke-klimatiske forhold, og at kalvingen kan være en
nesten irreversibel mekanisme. Dette er kanskje lettest å se for seg i fjorder som har en grunn terskel i
munningen. Hvis brefronten smeltet litt tilbake fra
terskelen, ville den flyte opp og raskt kalve innover
den dype fjorden, selv om klimaet ikke ble varmere.

Isavsmeltingen: Rykk og napp, revers og full fart
Grovt sett kan vi dele isavsmeltingen i tre perioder.
Fra ca. 18 000 til 12 800 år siden, fra eldste dryas til
yngre dryas, smeltet og kalvet brefronten i rykk og
napp tilbake fra kontinentalhylla og den ytterste kysten. Når brefronten smelter tilbake, vil breen også bli
tynnere i de sentrale deler, så i denne perioden kom
fjelltopper opp av isen langt innover landet. Selv om
brefronten smeltet tilbake, var det fremdeles kjølig
mesteparten av tiden.

Sørlandskysten – og fram til kontinentalskråningen.
Og så, når avsmeltingen startet, ble det motsatt. Da
kalvet brefronten raskere tilbake i dyprenna i fjorden
enn den smeltet tilbake på land. Rundt Oslofjorden
er det en serie med israndavsetninger som markerer
stopp i tilbaketrekkingen. Alle danner en bukt inn
fjorden. Dette er typisk for kalvingsbukter; brefronten kalvet lengst tilbake der sjøen var dypest. Utviklingen vises av skuringsstriper på begge sider av
fjorden; de eldste peker rett ut fjorden, mens yngre
striper peker mer og mer inn mot fjorden.
Store mengder morenemateriale, sand og grus ble avsatt som morenerygger og deltaer ved isfronten da den
smeltet tilbake i dette området. Enda større mengder
med leire ble avsatt i havet utenfor isfronten. Strand-

kanten lå under isavsmeltingen 220 meter høyere enn
i dag i Oslo-området. Dette er den høyeste marine
grense i Norge. Sedimenter avsatt under isavsmeltingen la grunnlaget for noen av våre rikeste jordbruksbygder i Østfold, Vestfold, Ringerike og Romerike.
I de ytre delene av fjorden er det tre israndtrinn,
Kostermorenen, Tjøme-Hvalermorenen, som er om
lag 14 000 kalenderår gammel, og Slagen-Onsøymorenen, som er om lag 1000 år yngre. Morenene
er ganske små og for en stor del omarbeidet av
bølger under landhevingen. Alle tre kan imidlertid
følges inn i Sverige i morener som er mer markerte.
Morenene angir kortvarige stopp, eller kanskje små
framrykk av brefronten.

Kart over israndtrinn rundt
Oslofjorden. (Figur fra R. Sørensen)

I den andre perioden, den yngre dryasstadialen for
12 800–11 700 år siden, var det et tilbakeslag både
i klima og isavsmelting. Innlandsisen vokste igjen,
og brefronten rykket fram. Yngre dryas utgjør ryggraden i alle rekonstruksjoner av isavsmeltingen, fordi
dette er den eneste perioden hvor vi kan kartlegge
isranden rundt hele den skandinaviske innlandsisen.
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Etter yngre dryas ble det så varmt at innlandsisen
kalvet tilbake og smeltet ned på vel tusen hektiske
år, men også i denne perioden, preboreal, ble
avsmeltingen avbrutt av mindre framstøt eller stillstand. På de lavere deler av breoverflaten smeltet det
10–15 meter is hver sommer. Dette blir jo det
samme som om det skulle falle 10 000–15 000 millimeter regn i sommerhalvåret, og det er lett å forstå
at dette gav noen enorme smeltevannselver. De fleste sand- og grustak her i landet utnytter i dag materialet som disse elvene fraktet ut til brefronten.
Oslofjorden – motorvei for is og kalvingsbukt
Da innlandsisen var på det største, var Oslofjorden
som en motorvei for isen. En mektig isstrøm transporterte snøoverskuddet på Østlandet og i deler av
Sverige ut fjorden – gjennom Norskerenna – rundt
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Ås-Skitrinnet viser at brefronten gjorde flere små
stopp ved slutten av yngre dryas. Isavsmeltingen
hadde gått fort fra Hvaler til Ski, i gjennomsnitt
hadde brefronten smeltet tilbake 30–40 meter per
år. Men deretter skjøt den ytterligere fart, og det ble
nok over 100 meter i året videre innover landet.
Rundt Oslo viser Akertrinnet en kort stopp tidlig
i preboreal. Til glede for hovedstadsbefolkningen
demmer morenen opp bl.a. Sognsvann, Bogstadvannet og drikkevannskilden Maridalsvannet.

Det er få store snitt som er beskrevet fra Raet.
Unntaket er der det er grustak i breelvavsetninger,
og det er helst i daler som ender ved Raet. Det
meste av Raryggen består nok av morenemateriale
i veksling med sedimenter avsatt av skred, slamstrømmer og andre massebevegelser. Dette er delvis
masser som raste ned fra isfronten, og delvis morene
som var ustabil og gled ut eller ble omarbeidet av
bølger og strøm ved isfronten.

Oppover Romerike ligger en serie israndavsetninger:
Berger, Jessheim, Hauerseter, Dal og Minnesund.
Disse avsetningene skiller seg fra de eldre trinnene
ved at de mangler morenemateriale og morenerygger. Det er brefrontdeltaer avsatt av smeltevann, på
Hauerseter og Minnesund med en sandur på toppen. Det betyr at klimaet var blitt betydelig varmere. Oslo er i flere tiår blitt forsynt med grus og
sand fra Romerikstrinnene. Utenfor israndavsetningene er det tykke leirlag avsatt i havet.

Glasimarin leire med skjell, aldersbestemt til midt
i allerødinterstadialen, er funnet under morene ca.
10 kilometer innenfor Raet ved Kragerø. Det viser
et breframstøt. Av kartbildet ser en at Ra-framstøtet
har vært størst på vestsiden av fjorden. Her skjærer
Raet over alle de eldre morenene, så når en kommer
sør for Langesund, har Ra-framstøtet ”tatt igjen”
hele isavsmeltingen etter at Tjøme-Hvalermorenen
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Flyfoto av Sarpsborg, med
Sarpsfossen og Borregård i høyre
del av bildet. Hele byen ligger på
Raet. Denne moreneryggen er så
stor at den demmer en serie med
innsjøer i Østfold. Den hvite linjen
markerer omtrentlig posisjon av
fronten av innlandsisen da Raet ble
avsatt. Innenfor Raet er det mye
skog, fordi det er tynn jord. Raet
derimot består av tykke løsmasser,
og her ligger det derfor store gårder
både i Østfold og Vestfold, selv om
flere er “spist opp” av byer slik som
her. Utenfor Raet (i forgrunnen) er
det rik leirjord. Dette er leire som
sank til bunns noe utenfor selve
moreneryggen. (Foto: Fjellanger
Widerøe as)

ble dannet. På østsiden av fjorden derimot ligger
disse morenetrinnene pent etter hverandre innover
landet og viser at isfronten i hovedsak smeltet tilbake hele tiden. Framstøtet på vestsiden henger åpenbart sammen med en økt akkumulasjon av snø som
skjedde i Sørvest-Norge i yngre dryas.

Raet og yngre israndtrinn
Raet som er dannet i yngre dryas er den helt dominerende israndavsetningen ved Oslofjorden, og den
største på Fastlands-Norge. Moreneryggen er fra
noen hundre meter til flere kilometer bred, og går
jevnt over i leiren som ble avsatt i sjøen utenfor.
Noen steder kan to eller flere rygger skilles ut.
Mellom Halden og Grimstad endte brefronten i
havet, og den stod på bunnen langs det meste av
strekningen.

Tid-distanse-diagram, som viser brefrontens bevegelser ved slutten av
siste istid. Til venstre vises tidsskalaer både i kalenderår og 14C-år.
Nederste kurve starter ved Hvaler−
morenen ytterst i Oslofjorden.
Brefronten smeltet i hovedsak tilbake hele tiden, men den gjorde et lite
framstøt til Onsøymorenen og et
større til Raet. Øverste kurve er fra
Bergensområdet. Det er to iøynefallende forskjeller: Morenen rundt
Oslofjorden, Raet, ble dannet om
lag midt i yngre dryas, mens yngre
dryasmorenen ved Bergen,
Herdlamorenen, ble dannet flere
hundre år seinere. Den andre forskjellen er at fra 14 500 til 11 700
år smeltet og kalvet breen inn hele
Oslofjorden, mens breen
i Hordaland ved 11 800 hadde
returnert til om lag samme posisjon
som for 14 500 år siden.

Tørre elveløp i fjellet
Mange steder i høyfjellet i Norge finner en tørre
elveløp på de underligste steder i forhold til hvor
elver renner i dag. Mest alminnelige er slike elveløp
eller renner i områdene fra Dovrefjell til sør for
Rondane og østover til Femunden.
De fleste tørre elveløpene går langs fjellsidene, med
meget svak helning. Det er åpenbart at vannet som
dannet disse rennene, har fulgt brekanten. Mange av
elveløpene har i dag bare én kant fordi isen utgjorde
den andre elvebredden. Ofte er det en serie slike
renner under hverandre i fjellsidene, dannet etter
hvert som isen smeltet ned. Noen steder representerer trolig dette et elveløp for hver sommer.
Disse elveløpene viser at mye snø og is smeltet høyt
oppe på innlandsisen. I Rondane finnes de opp til
1600 meter over havet. Det smeltet altså mer is om
sommeren enn det snødde om vinteren helt fra brefronten og langt opp mot brekulen. Vannet på breen
rant den veien breoverflaten skrånet. Når breelva
traff en fjellside, ville den bøye noe av og følge fjellsiden. Fra Rondane til Femunden viser de tørre elveløpene at hovedretningen for dreneringen var mot
nordvest og derved over til Nordmøre og Trøndelag.
I dag drenerer elver i dette området motsatt vei,
nemlig til Glomma og altså mot sør. Det betyr at
den høyeste brekulen, som var vannskillet for elvene
på breoverflaten, var langt sørøst for dagens vannskille.

Vannets dreneringsretning var styrt av helningen på
breoverflaten over til Møre og Trøndelag, så lenge
isen fylte dalene og passene i vannskillet til Østlandet.
Men etter hvert smeltet passene fram. Små, og seinere større, innsjøer ble da demt mellom iskanten i
sør og passpunktet. De første og høyeste overløpene
fra Østlandet mot Møre og Trøndelag var fra Folldalens øverste sidedaler, lengst vest i Glommas nedslagsfelt, og over til Drivdalen. Deretter fungerte
flere pass i høyfjellene mellom Folldal og Røros som
overløp til Orkla og Gaula. Seinere smeltet passet
over Kvikneskogen fram, og vannet rant da til Orkla,
før det siste overløpet over Rugldalen til Gaula ble
isfritt. Her drenerte Nedre Glåmsjø, se ramme.
Denne nedsmeltingen av innlandsisen over høyfjellet
er ikke datert på samme måte som tilbaketrekkingen
av brefronten ved kysten. Årsaken er at det ikke er
funnet noe organisk materiale i avsetningene. Vi kan
likevel få et bilde av tidsrommet. Nedre Glåmsjø,
som altså hadde utløp over Rugldalen, eksisterte
mens brefronten lå om lag ved Elverum, for 10 300 år
siden. Det er også klart at de høytliggende smeltevannsrennene ikke kunne dannes under eller før
yngre dryas, fordi klimaet da var for kaldt til å smelte
så mye is høyt oppe på breen. Dannelsen av smeltevannsløpene kan derved aldersbestemmes til mellom
11 700 og 10 300 år siden. Hvis vi sier at nedsmeltingen vi her har omtalt, gikk fra 1600 meter over
havet til dalbunnen, så blir det i runde tall 1000 meter
på 1200 år, eller litt mindre enn en meter is per år.
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Kalving og
smelting

ET NYTTIG VULKANSK ASKELAG FRA ISLAND

Veddeasken er et meget nyttig redskap til å korrelere lagfølger i
innsjøer og israndavsetninger i Kyst-Norge fordi det ofte er lett å
identifisere, og fordi asken falt ned i løpet av noen få døgn og
derfor geologisk sett representerer et øyeblikk. Men enda viktigere
er det blitt til å korrelere mellom vidt forskjellige miljøer.

Isdroppet
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Laget har fått navnet Vedde-askelaget, etter stedet på øya Sula ved
Ålesund hvor det først ble funnet. Veddeasken ligger om lag midt i det
yngre dryaslaget i innsjøene, og er nå datert til 10 300 14C-år, som
tilsvarer 12 000 kalenderår. Trolig representerer asken det største
vulkanutbruddet på Island på mer enn 100 000 år.

FRAMRYKK
Dyp i cm

Vi har ikke vulkaner på Fastlands-Norge. Overraskelsen var derfor stor
da en i borkjerner fra innsjøer på Sunnmøre fant et vulkansk askelag
som var opptil 25 centimeter tykt. Riktignok var laget de fleste steder
bare mellom en og fem centimeter, men selv det er meget tykt til å
være partikler som har svevet 1300 kilometer i atmosfæren før de falt
ned. Ja, for kjemiske analyser viser at asken kommer fra Island, og
høyst sannsynlig fra vulkanen Katla. Vulkansk aske er i realiteten ørsmå
steinpartikler. De fleste partiklene er biter av glødende lavabobler som
sprakk og størknet til tynne glassplater. De største er opptil 0,3 millimeter, men de aller fleste er mindre enn 0,1 millimeter i diameter.
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Veddeaske i kjerne fra Lerstadvatn på
Sunnmøre. (Foto: J. Mangerud)

B)

Veddeasken er nemlig funnet i borkjernene i Grønlands innlandsis, i hele havområdet mellom Norge og Island og
langt sørover i Atlanteren. Åpenbart falt asken på drivis i Norskehavet, som drev sørover og smeltet i Nord-Atlanteren,
hvor asken sank til bunns. Veddeasken er også funnet i Storbritannia, Sverige og så langt øst som i Russland.
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DANNELSE AV MONARYGGEN VED MYSEN, SOM I PRINSIPPET ER LIK EN REKKE ANDRE ISRANDAVSETNINGER I NORGE.

Aske drysser
fra smeltende
sjøis

A. Breen har avsatt morene og grus (1) som blir overkjørt ved breframrykket og avsatt i moreneryggen. Leire og silt svever videre utover i sjøen før det
synker til bunns og danner store leirsletter flere kilometer utover. Isfjell slipper sand og stein ned på bunnen.
B. Breframrykket har stoppet. Israndryggen bygger seg opp til havnivå og danner et delta med skrålag og topplag. Breen er nå sperret inne av sin egen
avsetning (3), så den kan ikke lenger kalve. De grønne lagene (2) er dannet på lignende måte, men før avsetningen nådde opp til havoverflaten, slik
at det ennå var kalving.
C. Dette er Monaryggen slik den ser ut i dag (forstørret i forhold til figurene over). Etter at enhet 3 var avsatt, smeltet brefronten tilbake, og leire (4) ble
avsatt på flankene. Under landhevingen ble store mengder grus og sand vasket av bølgene og avsatt på nytt, som en drapering over den gamle
israndavsetningen (5). (Figur modifisert fra I. Lønne m.fl.)

Kart som viser hvordan Veddeasken fra vulkanutbruddet på Island for 12 000 år siden spredte seg. De svarte firkantene markerer steder
hvor man har funnet Veddeasken på land eller i iskjerner. I kjerner fra havbunnen finnes det over store områder.
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BLOKKDIAGRAMMER SOM VISER DANNELSEN AV LØSMASSER NEDENFOR SELJORDSVATNET I TELEMARK, MEN SOM OGSÅ ILLUSTRER FORHOLDENE I
MANGE ANDRE DALER.
Elveløp i fjellsiden. De svakt hellende linjene viser det som en gang var elvebreddene mellom dalsiden og breen. De høyeste er eldst, og etter hvert som
innlandsisen smeltet ned, fulgte elvene langs iskanten med. Kanskje er det et år mellom hver renne (lateralrenne). Rennene ender i en kløft som går rett
ned dalsiden. Antagelig forsvant vannet her ned under isen. Fotoet er tatt mot Slådalsveien i fjellet sør for Lesja. (Foto: I. Aarseth)

A. Breen har smeltet og kalvet tilbake fra Oslofjorden. I dag er det om lag 60 kilometer ut dalen til fjorden, men havet stod den gang 134 meter høyere
ved Seljord, så sjøen fulgte iskanten innover. Kalvingen stopper fordi dalen blir grunnere og smalere. Ovenfor breen sees en grusavsetning (oransje)
som ble avsatt langs iskanten da den lå høyere.
B. Svære breelver, som vesentlig kommer fram fra under isen, avsetter et delta av sand og grus, hvor blokker med bre-is begraves. Silt og leire føres ut
og avsettes på fjordbunnen (blå). Breen stopper lenge nok til at deltaet bygges opp over havoverflaten. Denne israndavsetningen er trolig 11 000 år
gammel.

Innlandsisen smeltet vertikalt ned
i de indre dalførene. Fjelltoppene
kom først fram, og smeltevann
rant langs kanten og dannet
spylerenner. Under isen gikk elver
i tunneler hvor sand og grus ble
avsatt i eskere (A og D). Etter
hvert ble materiale avsatt mellom
isen og dalsiden, og lateralterrasser ble avsatt (C). De siste rester
av innlandsisen inneholdt mye
materiale, og dette ble avsatt
i hauger som ablasjonsmorene,
og et dødisterreng oppstod (D).
(Figur modifisert fra S. Skjeseth
m.fl.)

Nunataker

A)

A)

Oslofjorden

Vannskille

Smeltevannsløp

B)

Bunnmorene
Berggrunn

B)

C)

Ra-morene
Isranddelta

C)

Dødisterreng

Lateralterrasser
Elveslette

C. Breen har smeltet tilbake og dannet to mindre israndavsetninger (oransje), som nå er odder i Seljordsvatnet. På grunn av det lavere havnivået har
Bøelva begynt å grave i isranddeltaet. Langs elva dannes lavere terrasser, og sand føres utover og avsettes over leiren i dalbunnen. På Herremoen er
flere av breelveløpene bevart, men den begravde isen har smeltet og gitt ”dødisgroper”.
D. Landskapet i dag. Herremoen er en tørr furumo, slik grusavsetninger blir på Østlandet. Bøelva har avsatt sand over leiren langs midten av dalen.
Sideelver har også avsatt vifter i Seljordsvatnet og langs dalen. (Figur modifisert fra I.J. Jansen, 1980)

Spylerenne

Esker

D)
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Isskille

Smeltevannskanal

Bredemt sjø
Elvesedimenter

HØYRE: Foto mot nord som viser en
esker nordvest for Haugtjørninnpasset ved Vårstigen på Dovre. Vesle
Elgsjøtangen (1450 meter over
havet) til høyre i bakgrunnen. (Foto:
J.Tolgensbakk)

Isstrømningslinje

Prinsippskisse av innlandsisen, fra Oslofjorden i sør over vannskillet til
Sør-Trøndelag i nord. Den brune linjen viser de høyeste fjellene, mens
profilet under viser dalbunnen. Figur A viser forholdene under yngre
dryas, Raet dannes. Figur B viser forholdene i preboreal da Aker- og
Hauersetertrinnene ble avsatt, mens figur C viser forholdene like før den
isdemte sjøen Store Glåmsjø ble tappet. (Figur modifisert fra J.L. Sollid og
K.J. Kristiansen)

VENSTRE: Endemorenene avsatt av
en liten botnbre i yngre dryas.
Morenen ligger som en hestesko ut
fra botnen under den mørke fjellveggen. Breelva rant forbi der
husene står og ut i Kråkenesvatnet,
like sør for Stad.
(Foto: J. Mangerud)
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BRESJØ OG TAPPING

Av Oddvar Longva

"Jökulhlaup" er islandsk for store flommer forårsaket av plutselige tappinger av bredemte innsjøer. Slike har
det vært mange av på Island i nyere tid. Det største jøkullaupet vi har funnet spor etter i Norge, er
tappingen av Nedre Glåmsjø, en bresjø fra slutten av siste istid. Sjøen ble dannet mellom isskillet i
Østerdalen og vannskillet til Trøndelag. Utløpet av sjøen var nordover Rugldalen ved Røros. Etter hvert som
brekanten smeltet sørover, vokste sjøen og strakk seg fra Rugldalen og helt til Atna. Om sommeren førte bresmeltinga store mengder slam ut i sjøen. Sand og silt sank raskt til bunnen, mens leira, som synker langsomt
i vannet, ble avsatt om vinteren når elvene var frosset. Disse bresjøsedimentene, som lokalt kalles kvabb, er
derfor lagdelt, med flere centimeter tykke, lyse, sandige sommerlag og tynnere, mørke, leirige vinterlag.
Da bresjøen nådde til litt sør for Alvdal og øverst i Tylldal og Brydal, brast isdemningen mot sør, og sjøen ble tappet. På det tidspunkt var Nedre Glåmsjø større enn dagens Mjøsa og inneholdt rundt 100 kubikkilometer vann.
Når vannet først hadde presset seg fram under bre-isen, gikk det raskt å smelte en stor tunnel, og
jøkullaupet var et faktum. Siden mesteparten av sjøen lå i Østerdalen, førte tappingen til at vannet
strømmet over Barkaldskjølen. Først trolig under eller langs is, men etter hvert i en åpen foss. Dermed
dundret ca. 90 kubikkilometer vann over Barkaldskjølen – grov Jutulhogget og avsatte en svær vifte med
stein ut i Tyldalen.
Flomvannet fra Glåmsjøen sprengte seg vei nedover Rendalen, ut i Østerdalen igjen ved Rena og fram til
iskanten i Elverumsområdet. Her møtte det havet. På den tiden nådde nemlig "Oslofjorden" helt inn til
iskanten gjennom et trangt sund ved Mørkfoss i sørenden av Øyeren. En annen arm av havet kom også
over Sverige og gjennom et sund ved Magnor til Kongsvinger. Når flomvannet fosset ut i fjorden, skjedde
det så fort at disse trange sunda ikke klarte å svelge unna. Konsekvensen ble at fjorden steg med ca. 40
meter i Elverum, 35 meter ved Vormsund og vel 30 meter
i sørenden av Øyeren, og flommen nådde inn i Mjøsa og
Hurdalssjøen. Beregninger viser at på det meste var vannføringen forbi Kongsvinger ca. 350 000 kubikkmeter per
sekund eller tre ganger Amazonas, og at flommen varte i
om lag 14 dager.
På leirslettene rundt Vormsund ser vi tydelige spor etter
flommen. Over store områder er det under matjorda et tykt Utbredelsen av restene av innlandsisen og overflømt
lag med silt, kalt Romeriksmjelen, som ble avsatt av flom- område da tappingen av Glåmsjøen skjedde.
men. Det er flomrenner og sandbanker. Dertil er det svære
pløyespor etter isfjell som kom med flommen, og 10–100
meter runde myrhull som opprinnelig er avtrykk av strandete
isfjell.

Jutulhogget i Hedmark sett på
langs fra Tylldalen (Rendalen) i
vestlig retning mot Tylldalen
(Rendalen) og elva Glåma.
Under ”katastrofetappingen” av
den store bredemte sjøen i øvre
del av Glåmas dalføre ved slutten av siste istid, skar smeltevannet seg dypt ned i åsryggen
og fortsatte i retning mot oss på
bildet. (Foto: O.T. Ljøstad)
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Pløyespor (mørke partier) etter isfjell på leirslettene ved Vormsund.

Hordaland: isfronten fram og tilbake som en jojo
Det ser ut som innlandsisen hadde vanskelig for å
bestemme seg på Vestlandet. To ganger trakk brefronten seg tilbake, men rykket så fram igjen, før
avsmeltingen startet for alvor.
Det første spor etter isfritt land på Vestlandet er
15 000 til 14 300 år gamle fossiler som ble funnet
ved anlegg av ny gravplass på Blomvåg, vest for
Bergen, i 1941. Bein av grønlandshval vakte nysgjerrighet, og gjorde at funnet ble meldt til forskere.
Det ble ellers funnet en rekke skjell og bein som til
sammen viser at lagene var avsatt på grunt vann, og
at klimaet var om lag som på Finnmarkskysten i
dag. Funn av horn og bein fra rein viser at det allerede for 15 000 år siden var tilstrekkelig beite på
Vestlandet til at reinen kunne trekke nordover fra
Danmark-Tyskland.
Men de fossilførende lagene var dekket av en
morene, og det viser at innlandsisen gikk over stedet
igjen i eldre dryas. Dette ble riktignok en kortvarig
krampetrekning av breen, men Blomvåg ligger ute
i havgapet, så brefronten endte igjen utenfor kysten
her.
I Hordaland er det mange lokaliteter hvor skjell er
datert til allerødinterstadialen. Blåskjell, oskjell og
strandsnegl viser at vannet var så varmt at Golfstrømmen var kommet inn til kysten igjen, på samme måte som for Blomvåglagene, men det var ikke
så varmt som i dag. Fremdeles er nok dagens
Finnmarkskyst et riktigere bilde. Skjellfunnene viser
at i Hordaland lå brefronten langt inn i landet
i allerødinterstadialen.
Det mest spesielle er likevel at mange av skjellene,
eller oftest skjellfragmentene, finnes i en bunnmorene. Breen har altså rykket fram over havbunnen og delvis knust skjellene, men likevel ikke malt
dem helt opp. Det viser at skjellene bare er transportert et kort stykke under breen. Viktigst i denne
sammenhengen er at breframstøtet må være yngre
enn skjellene i morenen. Dateringene viser at breframstøtet fortsatte gjennom hele yngre dryas.
Brefronten dannet Herdlamorenen helt på slutten av
yngre dryas, etter at Veddeasken var avsatt.
Brefronten rykket fram minst 50 kilometer i Hordaland under yngre dryas, trolig atskillig mer. Breisen
fylte dype fjorder og nådde tykkelser på 1500 meter

på steder som var isfrie i allerød. Det er også vist at
havnivået steg i hele området fra Jæren til Stad
under yngre dryas. Dette er tolket slik at den glasiisostatiske landhevingen her ble stoppet av den
svære breveksten. Fordi verdenshavene samtidig steg,
gav dette en relativ havnivåstigning, en såkalt transgresjon, mellom Jæren og Stad. Begrensningen av
havnivåstigningen til bare dette området tyder på at
den største isveksten under den yngre dryasstadialen
var over Hardangervidda og fjellene på Vestlandet.

Foto av et grustak som er typisk for
hundrevis av steder langs Norges
kyst. Det viser skrålag som breelva
bygde utover i sjøen. Det nesten
horisontale laget øverst er avsatt på
elvebunnen, mens breelva rant på
toppen av sine egne avsetninger for
å bygge nye skrålag lenger utover
i sjøen. Grensen mellom skrålagene
og topplaget viser hvor høyt havet
stod den gangen deltaet ble avsatt,
og altså også da brekanten stod
i nærheten. Dette fotoet er fra
Sjøholt på Sunnmøre og viser et
havnivå ca. 60 meter høyere enn
i dag, men slike deltaer finnes i høyder fra dagens havnivå ytterst på
kysten til mer enn 200 meter over
havet. (Foto: J. Mangerud)

Typisk bunnmorene, altså morene
avsatt under isen. Blokker, stein,
sand og leir er blandet sammen. Fra
Danmarksplass i Bergen. I nedre del
har denne morenen skjellfragmenter, fordi breen som avsatte morenen i yngre dryasstadialen rykket
fram over gammel havbunn.
(Foto: J. Mangerud)

Etter yngre dryas kalvet og smeltet brefronten tilbake i stor fart. I alle dalfører på Vestlandet er det breranddeltaer som viser at brefronten gjorde en stopp.
Deltaflaten viser høyden på havnivået under isavsmeltingen. Typisk er det at slike deltaer finnes ved
munningen av nesten alle sidedaler til Hardangerfjorden, Sognefjorden og andre dype fjorder. Årsaken er at isen kalvet raskt inn de dype fjordene.
Breer ble da liggende igjen i fjellene og sidedalene,
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Yttergrensen for innlandsisen i
yngre dryas, for 11 800 år siden.
Høye fjell like innenfor iskanten stod
opp som nunataker, men det er ikke
vist her. Helt oppe til venstre er tegnet inn sørgrensen for en samtidig,
men selvstendig iskappe over området ved Ålfotbreen. Kartet viser
også tidlig preboreale (om lag
10 500 år gamle) randmorener i de
indre fjordstrøkene. Sammenknytningen av disse morenene er
usikker, da de ikke er like gamle.
Utenfor innlandsisen var det i preboreal lokale breer på Folgefonnhalvøya og i Stølsheimen.

og brefrontene ”hengte seg opp” der det ble så grunt
at den gikk over fra å flyte til å stå på bunnen.
I indre Hardanger og Sogn gjorde innlandsisen flere
små lokale framstøt. Et av disse er av mer regional
karakter, og det avsatte markerte morener over lange
strekninger. Siden lignende framstøt også kan spores
andre steder i landet, skyldes dette sannsynligvis en
kortvarig klimaforverring og ikke bare en dynamisk
tilpasning av innlandsisen, som mange av de andre
små, preboreale israndavsetningene kommer av.

Sidemorener på Fruo og Hadlet i
Veigdalen på Hardangervidda. Disse
morenene ble dannet under det preboreale breframstøtet inntegnet på
kartet over. (Foto: T.O. Vorren)
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Isavsmeltingen i Trøndelag
Trøndelag har seks markerte israndtrinn som kan
følges mer eller mindre sammenhengende. Helt ute
ved kysten ligger Kysttrinnet fra eldre dryas. I de
marine leirene utenfor Kysttrinnet er det funnet skjelettrester etter grønlandshval tre steder, nemlig på
Utvorda, Roan og Stokkøya. Alderen på disse restene
er mellom 14 500 og 14 000 år.. På Utvorda ble det
også funnet skjellrester, og hvalbeina og skjellene antyder et klima som ved Bjørnøya-Vest-Svalbard i dag.

Klimaforverringen i yngre dryas gav to markerte
randtrinn. Tautratrinnet ble dannet av et breframstøt som endte midt i yngre dryas. Så smeltet brefronten mye tilbake før Hoklingentrinnet ble dannet ved slutten av yngre dryas. Dette betyr at de to
lavlandsområdene Oslofjorden og Trøndelag hadde
ganske lik utvikling, og forskjellig fra Hordaland
hvor innlandsisen var i vekst og nådde sitt maksimum seint i yngre dryas. Trolig skyldes dette flere
forhold, både at det i Hordaland er store høyfjellsvidder langt ut mot kysten, og at denne delen av
Vestlandet fikk mest nedbør. I Trøndelag og Osloområdet lå større arealer av breen lavt og smeltet,
samtidig som det kom mindre snø.

Den brede ryggen som demmer opp
Eidsvatnet ved utløpet av
Fortunsdalen innerst i Lusterfjorden
i Sogn, er en endemorene som ble
avsatt i preboreal (se kart på forrige
side). Den er avsatt under havnivå,
fordi strandlinjen da lå vel
100 meter høyere enn i dag.
(Foto: Fjellanger Widerøe AS)

En annen interessant likhet mellom Trøndelag og
vestsiden av Oslofjorden er at om en på kartet følger
Tautratrinnet nordover, ser en at det skjærer over
Kysttrinnet lengst nord. Her, ved Djupvika, er det
også et grustak hvor en finner avsetninger fra begge
israndperioder, skilt av et leirlag fra perioden brefronten var lenger inn i landet.
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Hoklingentrinnet ved Straumen i
Inderøy, sett mot sørvest. Moreneryggen avsnører nesten fjordarmen
Børgin (forgrunnen) fra resten av
Trondheimsfjorden. Det var her Vinje
diktet om fagre fjord og bygder.
(Foto: H. Sveian)

Kart over Trøndelag som viser de
ulike brerandtrinnene. Landområder
som stod under havet ved isavsmeltingen, er vist med lys blå farge.
Alderen på de ulike brerandtrinnene
er om lag: 14 200 år (Kysttrinnet),
12 500 år (Tautratrinnet), 12 000 år
(Hoklingentrinnet), 11 700 år
(Vukutrinnet), 11 100 år (GrongSnåsatrinnet og 10 800 år
(Høylandstrinnet). (Figur modifisert
fra B.G. Andersen)

542

I Trøndelag er det tre preboreale randtrinn, Vuku-,
Grong-Snåsa- og Høylandtrinnene. Avstanden
mellom de seks hovedrandtrinnene er størst i
Trondheimsfjorden, som må ha fungert som en stor
kalvingsbukt på samme måte som Oslofjorden.
Under issmeltingen lå strandkanten i
Trondheimsfjorden nesten 200 meter høyere enn i
dag, og det bidrog til stor kalving og hurtigere
tilbaketrekning her.
Etter hvert trakk brefronten seg øst for hovedvannskillet, som til dels ligger på den norske siden av
grensen. Mellom breen og vannskillet ble det flere
steder dannet bredemte sjøer som hadde drenering
mot vest. Terrasser og strandlinjer sees særlig tydelig
i Lierne ved Klumplifjellet.
En komplett historie – Vesterålen og Troms
I Vesterålen er isavsmeltingen kartlagt og datert
lenger tilbake i tid enn noe annet sted i landet, fordi
det på Andøya og i Andfjorden finnes en kontinuerlig serie med sedimenter fra siste istids maksimum

Egga I
Egga II
Bjerka
Flesen
D-trinnet
Skarpnes
Tromsø-Lyngen

Brerandtrinn i området mellom Andøya og Lyngen. Egga I-trinnet er eldst. Bjerkatrinnet er overrent av det yngre
Egga II-trinnet. Utbredelsen av innlandsisen nordvest for Andfjorden under brerandtrinnene eldre enn
Skarpnestrinnet er usikker. Med blågrønt er markert utbredelsen av innlandsisen under yngre dryas, med høydekoter på breen i forhold til dagens havnivå. Det var flere lokale breer utenfor innlandsisen i yngre dryas, og det var
det også under Skarpnestrinnet. (Etter T.O. Vorren og L. Plassen)

og fram til i dag både på land og i hav. Tidlig på
1900-tallet postulerte geologer at Vesterålen med
Andøya måtte være et område som tidlig hadde blitt
løst fra innlandsisens grep. I slutten av 1970-årene
og i 1980-årene kunne forskere fra Universitetet i
Tromsø bekrefte dette. De fant at innsjøene på
nordspissen av Andøya inneholdt ubrutte lagrekker
25 000 år bakover i tid. En må langt ned i Tyskland
for å finne tilsvarende. Ved hjelp av pollen og andre
fossiler i sedimentene har man konstruert en klimakurve som viser mange svingninger, men gjennomgående et stadig varmere klima fra 25 000 til for
11 000 år siden.

Tid–distanse-diagram fra Vesterålen og Sør-Troms. Til venstre (B) er en oksygenisotopkurve fra Grønlands innlandsis som reflekterer klimaet der i
samme periode. Vi ser at de varmere og kalde periodene der stemmer godt
overens med henholdsvis tilbaketrekning og framrykk av innlandsisen i
Vesterålen og Sør-Troms. (Etter T.O. Vorren og L. Plassen)

Kartlegging av morener og sedimenter på land og
ikke minst på havbunnen har vist at det var minst
åtte breframstøt eller opphold i brefronten mellom
25 000 og istidens slutt 15 000 år seinere. Disse
kalles for Egga I-, Bjerka-, Egga II-, Flesen-, D-,
Skarpnes-, Tromsø-Lyngs-, og Stordaltrinnene. Selv
om deler av nordspissen av Andøya har vært isfri
siden Egga I-morenen ble dannet for 25 000 år
siden, begynte isbreen i Andfjorden sitt endelige
tilbaketog først for omkring 17 500 år siden. Det
var varmere somre som utløste starten på denne
endelige avsmeltingen, hjulpet av at havnivået steg
fordi breen over Nord-Amerika hadde begynt å
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Gjennomsnittlig sommertemperatur
på Andøya, fra maksimum av siste
istid og fram til holocen.
Temperaturkurven er basert på analyser av fossile planterester og pollen i innsjøsedimenter på den nordlige delen av Andøya. Vi ser at det
har vært en generell oppvarming
fram til holocen, men denne oppvarmingen har vært avbrutt av mange
kalde perioder. Kalibreringen av
14C-år

til kalenderår blir mer og mer
usikker bakover i tid, og i eldste del
kan feilen være opp til 1000 år.
(Figur modifisert fra T. Alm)
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I den eldre dryasstadialen var det et markert breframstøt som i Troms er døpt Skarpnestrinnet.
Dette ligger noen steder bare noen få kilometer
utenfor Tromsø-Lyngstrinnet fra yngre dryas, og
det ser til og med ut som det enkelte steder er
innenfor og derfor er utslettet av dette yngre framstøtet. Under den milde allerødtiden smeltet og kalvet breene helt inn til fjordbunnene, hvor store
mengder sedimenter ble avsatt på fjordbunnen. Men
med yngre dryas gjorde innlandsisen en siste krampetrekning for å gjenvinne tapte skanser. I
Vågsfjord-Andfjord-området rykket den fram mer
enn 40 kilometer og eroderte ned i de nylig avsatte
fjordsedimentene. Reaksjonen her var altså mer som
på Vestlandet enn i Trøndelag og på Østlandet.
Etter yngre dryas førte varmere klima til en sterk
tilbaketrekning, men den ble avbrutt av mindre
opphold i brefronten i perioden mellom 11 700 og
10 500 før nåtid. I Troms kalles de preboreale brerandtrinnene for Stordalstrinnene etter en lokalitet i
Ullsfjord. Det er kartlagt tre Stordalstrinn. Som
ellers i landet synes i hvert fall ett av disse å representere et klimatisk tilbakeslag, mens noen av de
preboreale brefrontdeltaene skyldes en mekanisk stabilisering av brefronten på terskler.

Randmorener krysser Finnmark
Randmorenene fra yngre dryas er også i Finnmark
det mest markerte trekk fra avsmeltingstiden. De
kalles kort og godt for Hovedtrinnet og kan følges
nesten sammenhengende gjennom hele Finnmark.
Elvebakken i Alta er en av de større randmorenene i
vest, og i øst ligger flyplassen ved Kirkenes på et
isranddelta fra yngre dryas. Volumet av sedimenter i
randmorenene er større i Finnmark enn de fleste
andre kystområder i landet, antagelig fordi det er så
mye løsmateriale innover Finnmarksvidda. Isen
hadde derfor mye materiale som var lett å erodere.
Utenfor Hovedtrinnet er det kartlagt en rekke eldre
trinn som er spesielt godt markert i Porsangerfjord.
Fra eldst til yngst kalles de Risvik-, Ytre Porsanger-,
Korsnes-, Repparfjord- og Gaissatrinnene. Det er
funnet overraskende lite skjell eller annet daterbart
materiale i Finnmark, men Gaissatrinnet er trolig
av tidlig yngre dryas alder. Det ytterste,
Risviktrinnet, kan være så gammelt som 18–20 000
år. Det er et påfallende trekk at det blir større
avstand mellom randtrinnene østover. Dette kan ha
sammenheng med at den skandinaviske innlandsisen fortsatt hang sammen med Barentshavisdekket i
øst da de eldste randtrinnene ble dannet.
Det er interessant at det også på Finnmarksvidda
kan spores preboreale brerandtrinn, Rotnes-,
Bjørnes- og Korselvtrinnene, fordi de er dannet over
den marine grensen og i et område med begrenset
topografi, slik at det er mindre sannsynlig at de
representerer dynamiske tilpasninger av brefronten.
Sett i sammenheng med de preboreale trinnene
ellers i landet synes det som om vi nå kan konklu-
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smelte. Sannsynligvis trakk brefronten seg på denne
tiden tilbake fra den ytre kontinentalsokkelen helt
fra Nordsjøen til Svalbard. Når først brefronten i
Andfjorden ble så tynn at den fløt, kalvet den tilbake mer enn 300 meter i året. Men den hadde et par
mindre framstøt under Flesentrinnet og D-trinnet.
Tidlig i avsmeltingsfasen viser fossiler også spor av at
Golfstrømmen gjør seg gjeldende.

4

4

5

4

6

Snitt gjennom israndeltaet fra yngre
dryas i Ullsfjorden, Troms. Brefronten lå til venstre, og breelver stømmet ut mot høyre og avsatte sedimenter som et delta i Ullsfjorden,
hvor strandsonen den gang lå om
lag 65 meter over dagens havnivå.
Det vil si i nivå med toppen av deltaet. (Foto: G. Corner)
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Kartet viser brerandtrinn i Finnmark.
Det mest sammenhengende og markerte er Hovedtrinnet (6) fra yngre
dryas. Ellers sees Risviktrinnet (1),
Ytre Porsangertrinnet (2),
Korsnestrinnet (3),
Repparfjordtrinnet fra eldre dryas
(4), Gaissatrinnet (5), og de preboreale Rotnes- (7R), Bjørnnes- (7B) og
Korselvtrinnene (7K). (Figur modifisert fra J.L. Sollid m.fl.)
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dere med at minst ett, og sannsynligvis det eldste av
disse, har sin årsak i en klimaforverring. I Norskehavet er det også registrert en preboreal klimaforverring. Denne preboreale klimaforverringen har
blitt forklart med tilførsel av ferskvann til våre nære
havområder. Ferskvannet kan ha kommet både fra
smeltevannet fra innlandsisen og fra Østersjøen,
som på denne tiden var en innsjø.
Breen over Barentshavet-Svalbard forsvinner
De eldste daterte fossiler fra Barentshavet, etter at
isdekket forsvant, er omkring 16 000 år i vest og i
nord, men dette er trolig organismer som har innvandret en tid etter at avsmeltingen begynte.
Isdroppet sand og oksygenisotoper fra sedimentkjerner fra Norskehavet viser stor tilførsel av isfjell og
smeltevann for omkring 17 500 år siden. Det er
grunn til å tro at dette i alle fall delvis kom fra kalving og nedsmelting av Barentshavisdekket. Trolig
ble Bjørnøyrenna aviset i dette tidsrommet, og med
en gjennomsnittlig bretykkelse på en kilometer må
det ha vært en drenering på om lag 510 kubikkilometer pr. år, tilsvarende Mississippis vannføring.
Under yngre dryas var Barentshavisdekket splittet
opp i lokale iskapper over det østlige Svalbard, Franz
Josef Land og Novaja Semlja. Vest for Novaja Semlja
er utbredelsen av den yngre dryasiskappen trolig
markert med de store Admiralitetbankmorener. På
vestkysten av Svalbard var lokalbreene, overraskende

Endemorene fra yngre dryas,
som krysser Kåfjord nær Alta.
Breutløperen lå til høyre.
(Foto: T.O. Vorren)

nok, mindre enn dagens breer. Dette skiller seg fra
yngre dryas i hele Vest-Europa og må skyldes at det
var så lite nedbør, for også her var det betydelig kaldere somre enn i dag.
Avsetningene fra isavsmeltingen er radikalt forskjellige på Svalbard sammenlignet med fastlandet.
Isranddeltaer og andre grusavsetninger avsatt av
smeltevann som dominerer i fjord- og dalstrøk på
fastlandet, mangler nesten helt på Svalbard.
Hovedårsaken er at det meste av isvolumet forsvant
ved kalving av isfjell som seilte ut og smeltet i havet,
og derved ble det ikke smeltevannsavsetninger på
Svalbard.
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BYGGERÅSTOFFENE

PUKK

Av Peer-Richard Neeb
4261

Råstoffene sand og grus utnyttes til mange bygge- og anleggsformål. "Sand og grus"
brukes i dagligtale om løsmasser som geologisk sett omfatter bestemte kornfraksjoner; sand
0,06–2 millimeter, grus 2–64 millimeter og stein 64–256 millimeter. Materialet knuses og
sorteres ofte til mest mulig hensiktsmessig korngradering etter behov. Det meste av
materialet tas ut på land i grustak over grunnvannsnivå, men noe tas ut i elver og deltaer
i fjorder.
Sett i et langsiktig perspektiv representerer byggeråstoffene betydelige verdier ettersom
ressursene er store. Vi snakker totalt om flere hundre milliarder kroner. I Grusdatabasen på
NGU (www.ngu.no) er det registrert et totalt volum på ca. 12 milliarder kubikkmeter sand
og grus over grunnvannsnivå. Det produseres ca.15 millioner tonn sand og grus og omsettes
for ca. 600 millioner kroner årlig levert fra produsent. Forbruket pr. innbygger er 3,2 tonn
sand/grus og 5,5 tonn pukk.
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Grustak til Grefsrud AS avdeling Jessheim med uttak i
sandur øst for E6 sett mot nord. (Foto: P.-R. Neeb)
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Byggeråstoffet leire nyttes til lecaproduksjon, og det tas ut råstoff ved Rælingen i Akershus.
I Telemark tas ut leire til teglsteinsproduksjon ved Wienerberger Bratsberg Teglverk i Nome
kommune og i Rogaland ved Sandnes. I 2012 ble det tatt ut 198.000 tonn leire til en verdi før
brenning/foredling på ca. 4 millioner kroner.

De fem største sand- og grusforekomstene i Norge (rangert etter volum) ligger i de sørlige delene av Østlandet. Fra naturens side
er Eggemoen ved Hønefoss og Gardermoen ved Jessheim landets to største forekomster. Monaryggen ligger ved Mysen,
Kilemoen ved Hønefoss og Geiteryggen ved Skien. Disse forekomstene er breelvavsetninger og inneholder viktige byggeråstoffer
som bør danne grunnlag for en langsiktig forsyningsplan i de aktuelle regioner. De utnyttbare mengdene er imidlertid betydelig
mindre enn totalvolumene på grunn av båndlagte arealer, massenes variable kvalitet eller grunnvannsnivå.

mill.kr

140

Sand- og grusavsetningene kan også være meget verdifulle reservoarer for grunnvann til drikkevannsforsyning. Norges største grunnvannsmagasin ligger i Gardermoavsetningen. Siden sand- og
grusavsetninger også har flere andre bruksområder som landbruk, utbyggingsarealer, deponier,
rensing av avløpsvann etc., kan det lett oppstå arealkonflikter på disse viktige avsetningene.
Geologisk informasjon vil være et viktig beslutningsgrunnlag ved arealdisponeringer.
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Sand og grus er i naturen oftest konsentrert i forekomster der rennende vann har vært en viktig
faktor i dannelsesprosessen. Særlig viktig er breelvavsetninger dannet under innlandsisens avsmelting, enten ved israndtrinnene eller andre delta- og sandurdannelser der hvor smeltevannselver fra
storisen munnet ut i fjorder, innsjøer eller bredemte sjøer. Enkelte steder kan også yngre (postglasiale) elveavsetninger, strandavsetninger og morenemateriale være viktige forekomsttyper.
Kvaliteten på sand- og grusforekomstene er avhengig av steinmaterialenes mineralogi og mekaniske egenskaper. De ulike bruksområdene som f.eks. betongkonstruksjoner, veier, flyplasser og
boligområder etc. stiller ulike krav til kvalitet.
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FIGUR TIL HØYRE: Løsmassene på Romerike for ca. 9500 14C-år siden
med israndavsetningen ved Hauerseter der bl.a. Gardermoen flyplass (G)
ligger i dag. Et sandurdelta ble dannet ved at breelvene spylte ut enorme
mengder stein, grus og sand fra to breporter i isen, en ved Li (L),
Lisanduren, og en ved Trandum (T) Trandumsanduren. Materialet ble
avsatt i havet like utenfor brekanten, først som et ordinært delta, men
dette ble etter hvert bygget opp over havnivået, slik at det ble dannet en
slette med tallrike elveløp, som vist med svarte linjer på figuren. Det
høyeste havnivået (marin grense – MG) var da 205 meter høyere enn i
dag. Forekomsten er i dag en viktig kilde til byggeråstoffer i regionen.
(Figur modifisert fra B.G. Andersen)
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Sand og grus er en av de viktigste
mineralske råstoffer produsert på
land i Norge.
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Beregnet totalvolum og utnyttbart volum for hver av de ti største sand- og grusforekomstene.
Sand, grus og pukk i bruk som byggeråstoff.

546

547

