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Velkommen til vår geopark –

for 500 millioner år siden….



Nome

Siljan

Skien

Larvik

Bamble

Kragerø

Lardal

Porsgrunn

3000 km2 stor, eid av åtte 
kommuner og to  
fylkeskommuner.

165 000 innbyggere + store 
hyttekommuner.

Fra kyst til fjellområder –
ikke de høyeste (813,5 
moh). 

Store friluftsområder –
sommer og vinter.

Variert vegetasjon. 
Områder  med mye industri. 

Byer og rike 
jordbruksområder.

Industrien har og har hatt 
sterk sammenheng med 
lokal geologi og geografi.



2015:  del av nyopprettede UNESCOs

geologiske naturarv 

Siden 2006 med i et globalt nettverk av geoparker



Gea Norvegica Geopark: et interkommunalt selskap (IKS).

Eies av Telemark og Vestfold fylkeskommuner som største 
eiere, og Kragerø, Bamble, Porsgrunn, Skien, Nome, Siljan, 
Lardal og Larvik kommuner. Driftsmidler fra eierne.

Fire stillinger: (to geologer og en økonomi/administrasjon, en 
designer). Konsulenter: geologi og biologi. Støtte fra 
kommuner og fylkeskommuner på kompetanse vi mangler 
(kart, kulturarv, turisme, markedsføring)
Fylkeskommunene bidrar med IT-støtte og regnskap/lønn.
I tillegg: guider (lokale ressurspersoner)

Kontor og besøksenter på Porselensfabrikken i Porsgrunn.

Infrastruktur: to fergehavner (Danmark), tog, 
ekspressbussruter, nær Sandefjord flyplass.



Gea Norvegica geopark ønsker å 
øke interessen for og kunnskapen 
om vår geologiske naturarv og vise 
hvordan geologiske prosesser er 
med på å definere vårt miljø og 
våre liv  - fra fortid til nåtid – og i 
framtid

UNDERVISNING

KUNNSKAP OG FRILUFTSLIV

KUNNSKAP OG LEK



Visjonen:

• Formidle geologiske prosessers betydning for 
samfunnet

• Gi kunnskap om bærekraftig bruk av vår 
naturarv

• Tilrettelegge regionens geologiske attraksjoner

• Synliggjøre regionens geologiske, historiske, 
kulturelle og økologiske kvaliteter

• Bruke kultur- og naturarven til å styrke identitet 
og stolthet



• Hvordan deler vi inn mennenskenes historie: 
STEINalder, BRONSEalder, JERNalder…..

• Bosetting: avhenger av landskap, vannveier, 
jordsmonn for dyrking, mineralressurser

• Hva trenger vi? Kalkstein for sement, larvikitt 
som byggestein og utsmykning, mineraler for 
”alt” – også det grønne skiftet, 
jernforekomster, feltspat, thorium, REE….

• Klimautfordringer: skred og ras krever
kunnskap

• Miljøgeologi – grunnvann, ren jord og rent 
vann, søppelhåndtering

• Utbygging: trygge hus, vei, jernbane

Geologi og menneskene



• Kunnskap om naturen, om ressurser,  om eget 
bosted og utfordringene omkring oss er 
samfunnsnyttig og viktig

• Naturbasert og opplevelsesbasert turisme – lokale 
varer.  Styrking av det lokale næringslivet gjennom 
økt geoturisme – de ekte ambassadørene

• Generell markedsføring av regionen bidrar også til 
økt verdiskaping og lokal stolthet



GEOPARKENS LOGO

Grunnfjellet

Porsgrunn-Kristiansands-
forkastningen

Fensfeltet

Kambrosiluren

Ringerike-
sandstein

Karbon sandstein 
og konglomerat

Basalter

Oslofeltets øvrige 
magmatiske 
bergarter (Lardal 
og Larvik)

Lågen

Et tverrsnitt gjennom geologien. De eldste bergartene i vest, de yngste, 
faste bergartene i øst, og det aller yngste spredd jevnt utover det hele!



Geologiske sjeldenheter, på 
pensum for geologer i hele 
verden: Langesundsfjorden 
mineraler, Fensfeltets bergarter, 
Oslofeltets historie og bergarter, 
unike bergarter

Ulike typer landskap er viktig del 
av den geologiske historien

Istider, landheving og 
jordsmonn  

Industrihistorie med grunnlag i 
geologien: jernverk, porselen, 
kalksalpeter, slipestein, 
larvikittbruddene og andre uttak 
av bygningsstein, sement, 
energi (vannveier), teglverk…

Kultur i byggesteiner

Grunnfjell

Oslofeltet, larvikitt 
og rombeporfyr

Kambro-silur

Fensfeltet



Kartlegging av 
T. Dahll i 1856

W.C. Brøgger,
(1851-1940): 
apatitt og 
andre 
ressurser i 
Kragerø og 
Bamble, 
Langesunds-
fjordens 
mineraler, 
larvikitten, 
Fenvulkanen

B.M Keilhau skrev 
om området i 
”Gaea Norvegica i 
1838

Grunnstoffet thorium 
ble funnet av Esmark i 
Brevik i 1828.



JORDAS 

ALDER



Det eldste: grunnfjellet

Restene av en enorm fjellkjede for 
mer enn 1000 millioner år siden

Rognstranda, Bamble

Grunnfjellet har gitt grunnlag for svært rik 
bergverksdrift i Bamble og Kragerø, 
jernverk i Skien, og viktig industri som 
Porsgrunn Porselen og Elkem. Fortsatt 
uttak av kvarts, ulike brudd for 
bygningsstein. Interesse for nye mineraler 
for framtida.



Oldtidens kyster – formet av 
istider. Svaberg er ikke 
unikt. Svaberg i havkanten 
er en sjeldenhet.
Stort potensiale for turisme.



En gammel jerngruve, et jernverk og en dikter

Glasergruva, eldste jerngruve i Norge 
(1541). Den ytre delen er fyrsatt.

Selve stollen er der, rundt gruva kan vi 
finne kullrester, hestevandring, rester av 
produksjonen (mineraler).
Litt vanskelig geologi for barn, men 
historien er spennende og det har med 
vulkaner å gjøre.

Og det er historien om et jernverk, et gods 
og store skogeiere – og en by og en dikter.



Ibsens Vestøp og jernverket

Foto: Teater Ibsen

”Bergmanden”

Klippe! Brist med Larm og Brag

For mit tunge hammerslag;

Nedad maa jeg Veien bane

Mod det Maal jeg kun tør ahne.

.....

Nei, i dybet maa jeg ned;

Der er Nat fra Evighed,-

Ban mig Veien, tunge Hammer!

Til Naturens Hjertekammer!



Verdens rareste vulkan

… som ikke er her lenger!



… men restene forteller en spennende historie



…historien om våre 
forfedre som fant 
kalkstein som var lett å 
forme til sine byggverk –
og ikke brydde seg med 
om kalkstein var vulkansk 
eller ikke! 



Photos: Morten Rask Arnesen, Sven Dahlgren and NV Ulefos NV

Historien om 
funn av rødt 
berg på 1500-
tallet, om jernet, 
verket, folket, 
framveksten av 
Ulefoss og om 
produktene.



Jernmalm fra Fen

Ulefos Jernværk:

Bygningene

Vannveiene 
og energien

Landskapet, kanalen, slusene 
og transport av tømmer, 
brynestein, folk….



Om boligene, der arbeiderne bodde i trange kår og som i 
dag er spisested og håndverkstun



Photo: Dag Jensen, Telemark Museum

Og om hvordan godseieren bodde med sin familie – i dag del av 
Telemark Museum



Framtidas mineraler? 
Mange historier å fortelle, 
for turister, men også 
vesentlig bruk i 
undervisning på alle 
nivåer.



Da landet var dekket av hav - kambrosilur, 542-416 millioner år siden. 



«STEINVIKA «– 450 MILLIONER ÅR SIDEN

X



Landemerket Høgenhei i Bamble

Kalksteinene er  knyttet til viktig industri som Norsk Hydro og Dalen 
Portland sementfabrikk. Porsgrunnsmarmoren er kjent bygningsstein.



Trilobitthale

Brachiopode

Biter av 
sjøliljestilker

Del av blekksprutskall

Kalksvamp

Stor interesse 
for spennende 
fossiler, men 
bare fotojakt 
med geoparken!



Vestfold for 290 
millioner år siden

Mens i Nordsjøen var det 
slik:

Det tropiske havet 
forsvant, vi 
«seilte» mot nord 
og andre krefter 
tok over



Karbon – Perm
359-251 
millioner år 
siden. 

Superkontinentet Pangea sprakk opp for 300 
millioner år siden.



Oslofeltet 
– kanskje 
som den 
Øst-
afrikanske 
riften er i 
dag. 
Sjeldne 
bergarter, 
mineral-
mangfold



En historie om sjeldne bergarter, om 

vulkaner, askelag og forkastninger, 

jordskjelv og en fantastisk 

mineralrikdom i Langesundsområdet



Kystgeopark = visuell og lett synlig geologi
Selv om folk er kjent – geoparken gir ny kunnskap



Svenner – i havgapet og solid plantet på larvikitten.
Glattskurte svaberg ved havet – sjeldenhet!



Naverfjorden, Larvik – svaberg fra perm i synergi med 
de nyeste geologiske prosessene, fra siste istid. 
NB: flyfoto!



Siste istid – startet for 120 000 år siden og isen ble borte fra geoparken 

for bare rundt 11000 år siden

Isen smeltet raskt tilbake, men for 13 000 år siden ble det kaldere igjen og isen 
vokste fram igjen 



Da isen smeltet flommet havvann inn over et 
nedtrykt landskap og opp dalfører skapt av breene.

Dalbunnene er gamle fjordbunner med leirlag som er 
blitt omformet av elver. I dag: fruktbar dyrkingsjord 
etter omvandling gjennom biologi, geologi og oss…



Viktige ressurser for 
næring og for fritid.

…men også utfordringer med leirskred 



Feriested og reisemål med spennende historie og 
vakker natur – og en salgbar turistperle

file:///C:/Users/Mona/MONA/GEOPARK/animasjoner/istid_nov.swf


Art in nature – communicating geosciences through 
observations and art techniques

K. Rangnes and M. Holte, Gea Norvegica European and Global Geopark, Norway



Følg med oss og 

les mer på 

www.geoparken.no

og facebook

Takk for oppmerksomheten!


