Nytt geologisk kart
over Afjord kommune
Terje Thorsnes og Arne Reite. NGV . Trondheim
Aile geologer har vel under feltarbeidet opplevd nysgjerrige spors mal
om hva en driver pa med. "Finner dere no e gu ll? " folges opp a v
spers mal som vit ner om en stor interesse for h va som har foregatt i
tidligere tider. De fleste har vage forestillinger om dinosaurer, vu lka ner og isbreer en eller annen gang i fjern fortid, men der slutter va nIigvis kunnskapen. H vor for er det slik, at aile kan fortelle deg om forskj ellen pa levetann og blaklokke, elg og reinsd yr, men ikke mellom
gneis og granitt? Er det den norske befolkningen som har sv ikte t geologien, eller er det geologene (skolen) som har sviktet befolkningen?
Sa n n heten Iigger vel neermest det siste, antakelig.
- ku nne brukes i sko lene , ti l under visning
og so m gru nnlag fo r e ks k ursjone r.
- ga e n sa m let fremstilling av kommu nen s
natu rgrunnlag, dvs. bad e le smasser og
berggrunn.
T ilsa m men krevet dette et kart so m ku nne
brukes uten spes ie lt go de for kunns ka per i
geo logi, og at det ble utformet pa en sli k
mat e at fo lk onsker a ska ffe seg og a bruke
kartet. Gj ennom samarbei de med kommu nen s m ilj e vernkon su lente r (forst l .I. E ikeland. se ne re T . Domaas) er det na laget et
ka rt so m vi haper vi i oppfylle di sse enskene .

Hv ilke mu ligher har en no rm alt begavet og
interessert person for a skaffe seg geolog isk kunnskap om f.eks. hjemstedet sitt?
En iherdig perso n v ii ett erhvert naviger e
seg frem til NGU, der det i be ste fa ll tilbys
fa rge try kte kart av berggrunn og/e ller 10smasser, led sa get av en kort tegn forklaring
og event ue lt e n trykt kartbe sk rivel se . I
m an ge om rade r vii det bare eksiste re fo relep ige svart-hvi tt-utgave r e lle r oversi ktska rt av mer regional karakter . Fell es for
d isse produkten e er at de forst og fre ms t e r
rett et mot brukergrupper inne n geologiske
fag mi ljeer, offe ntlig fo rvaltn ing. ind us tri/ nserin gsli v og uni versit et er/he ysk ol e r, og
at de forutse tter en vi ss geologisk kompe tanse hos brukeme.

Berggrunn, lesmasser og botanikk
De n geo log iske oppbygginge n i Afj ord er
nok sa lik de n vi fin ne r man ge andre stede r
i Norge . med prekambri sk grunnfjell, kal edonsk e skyve de kke r og kvartzere losavset nin ge r. O ver dette finne r man e n vari ert
veg e tasj on, so m del vis er be stemt av den
underliggende berggrun n e ller lesmassetype. Er nd dette noe &gjore et start numm er

Afjordkartet - geologien ut til folket!
A fj o rd kommune pa Fo sen i S0r- Trend elag
e r en av land et s ni tti M IK-komm une r
(M IK = Miljevern i K ornrnunene), med
eg ne m ilje vern kon sul ente r. Kom munen
ons ke t et geo log isk kart so m:
- Stimu lert e til e kt b ruk av turrnu lig he ten e.
Dette e r vik tig bade med hensyn til aktiv ise ring av eg ne innbyggere, og i marked sferingen av komm unen som re isernal overfo r
turi ste r.

av?
Eller for a si det pa en an ne n mille, kan
ma n ta et om rade uten de he lt sto re geo log iske go d bite ne, og alli ke ve l lage et produkt so m ve kker interesse? Ja , de t tror vi .
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Kartbladet er en sammenstilling i malestokk
1:80 000 . og dekker deler av seks 1:50 000kartblad. Bade berggrunns- og losmassegeologien er forenklet. I kartrammen er det en
Iyldig tekst, Innledningsvis forsoker vi a gi et
begrep om de enorme tidsrommene et slikt
geologisk kart omfatter. fra dannelsen av de
eldste gneiseme som er 1600 millioner ar
gamIe. til kvikkleireskred i begynnelsen av
1990.
Deretter tar vi for oss berggrunnens utvikling. Ved hjelp ev enkle skisser. satt sammen
til en slags tegneserie. viser vi "hoydepunkter'' fra utviklingen av den kaledonske fjellkjeden.
Dagens grennsteiner knyttes til vulkanisme i
Oldtidshavet, mens folding og omdannelse
pa store dyp (gneisene!) knyttes til kollisjonen me110m to kontinenter i en forenklet
fremstilling. Fra kvartrertiden er det lagt vekt
pa a anskueliggjere de dramatiske felgene av
at et tlere kilometer tykt isdekke har ligget
over omradet, gravd ut U-formede daler og
avsatt morener. Senere forte breelvene til
dannelse av store sand- og grusavsetninger,
og mange steder finner en strandlinjer langt
over dagens havniva, Faktisk drar vi den
geologiske historien frem til januar 1990, da
det gikk et kvikkleireskred like utenfor sentrum i kommunen.
Terje Thorsnes og Arne Reite er henho ldsvis berggrunnsgeolog og kvarnergeolog
ved NGU i Tro ndheim. Kartet som denne
artikke len er basert pa er et resultat av
tverrfaglig sama rbeid innenfor et stort prosjekt som har til formal a kartlegge mineralressurse ne i Nord-Trondelag og pa
Fosen i Sor-Trendelag.

de vanlig ste minera lene .

Turforslag - en viktig del av kartet
En viktig side ved kartet er a gi vanlige folk
et mer aktivt forhold til naturen som omgir
demo Derfor har turforslag fatt en sentral
plass pa kartet. Mange steder (tilsammen 27)
er beskrevet og delvis illustrert, og merket av
pa kartet, Forslagene spenner fra store velutviklede folder i migmatittiske grunnfjellsgneiser med arnfibolittband dannet under den
kaledonske fjellkjedefoldingen, til rullesteinstrender utviklet for noen fa tusen ar siden.
Meningen har vert a stimulere til aktiv bruk
av kartet, slik at det gjeme blir med pa sondagsturen og gir denne et videre innhold.
Kart av denne type bor innga i naturfagsundervisningen i skolen, og det vii vere
naturlig at kartet benyttes som grunnlag ved
ekskursjoner. En samling av de vanligste
bergartene og mineralene i kommunen er
allerede gitt til grunnskolen i Arjord.

Afjordkartet - et pilotprosjekt
Det kombinerte kartet fra Afjord er pa mange
mater et pilotprosjekt, selv om ideen med a
kombinere berggrunn og lesmasser slett ikke
er ny. For krigen ble aile berggrunnskart
laget slik. Det nye ved Arjord-kartet ligger i
den bevisste satsingen pa a vekke interesse
blant ikkegeologer ved a presentere geologien pa en mer spennende og lettfattelig mate.
At det er et marked for denne type produkter
er klart; tenk bare pa hvor mange som leser
de populrervitenskapelige magasinene som
har dukket opp de siste arene.
I grunnskole og videregaende skole er geologi blitt stemoderlig behandlet, Dette skyIdes
delvis mangel pa velegnet laremareriell, delvis manglende interesse og kunnskap hos
ltereme. Kart av Afjordtypen vii kunne hjelpe hereme og stimulere e1ever til ekt interesse for geologi. Pa lengre sikt har dette betydning for geologiens rolle i samfunnet. Skal
geologien bli brukt aktivt innen samfunnsplanlegging, er det viktig at folk flest har et
visst forhold til faget. Sper fern tilfeldig
utvalgte pa gaten om hvordan man kan bruke
geologi ved planlegging av tunneler. leting
etter grunnvann eller for a fa bedre innsikt i

Sammenhengen me110m botanikk og geologi er ogsa viet oppme rksomhet. Vi har
fatt B. Srether, Se r-Tre nde lag Fylkeskommune. til a skrive om hvor vi finner forskjellige plante arter, og hvordan dette
henger sammen med lesmassene og berggrunnen. Vi har ogsa tatt med en mer
generell beskrivelse av hvordan bergarter
dannes, og hvordan en kan skjelne mello m
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drivhusprob lematikken , og det er gode sjanser for at aile svarer blankt, Derfor er det viktig at vi geologer sprer geologisk kunnskap i
skoleve rket og blant allmennheten, og ikke
bare lager publikasjoner og kart for hverandre. Kartet ble utgitt juni 199 1, og kan bestil-

les fra NGU. Referanse til kartet blir: Thorslies. T. & Reite Ai. / 99/ : Geologist: kart
over Afj ord kommune - M. / :80 000. Norges
geologiske undersokelse.
Adres sen er NGU - Distribusjonen .
Postboks 3006. 7002 Trondheim.

Forslag Ira
Daugaland Geologilorening
Det vises til mottatt referat fra messernetet i Moss.
Vedlagt felger kommentarer vedr. NAGS str uk tur/o ppgave r, etter
behandling i styret i Haugakand Geologifoirening 06.01.92.
Som en ge nerell kom mentar mener vi at
det som star er ok, men at det er blitt for
mye intern t orientert, og at for hold et til
omve rde nen derfor rna " flagges" noe sterkere.
Konkret fores lar vi fe lge nde tilfe yelser
unde r OP PGAVER :
Kontak tledd mot media (so m ber br ukes
mer aktivt i ma rkedsfering av yare intere sse r).

Kont akt ledd mot mynd igheter lok alt/sentrait (so m i storre grad ber inn pa banen
som sa ma rbe ids part nere) .
Uta rbe ide lse av "NAGS et iske regler" for
min eralsam lere m .fl. (herunde r vart forhold til min er alvern 0 .1.).
Med vennlig hilsen
for Haugaland geo log ifo rening
E llingsen
fo rma nn

Klokker - Mineraler
Termometere - Rastein
Penneholdere - Steinknekkere
Bokst0tter
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