
Svalbard har en nesten sammenhengende 
sedimentær lagrekke gjennom de siste 800 
millioner årene. Det er naturlig nok enkelte 
brudd i avsetningene – ingen områder i verden 
kan vise  l fullstendig bevarte sedimenter! 
Men ser vi for eksempel på hva vi kan fi nne 
på fastlands-Norge, så er Svalbard et eldorado 
for fossilsamlere og paleontologer. Oslofeltet 

og deler av Finnmark kan rik  gnok vise fram 
fl o  e fossiler fra  dsperiodene kambrium, 
ordovicium og silur. De  e er  dsperioder 
med heller få, og o  e dårlig bevarte fossiler 
på Svalbard. Yngre lagrekker er veldig dårlig 
representert på fastlands-Norge, men desto 
bedre på Svalbard. Mange klassiske studier 
innen utviklingen av  dlige fi sk, mesozoiske 

fi ske- og svaneøgler og ter  ære planter er 
basert på fossilfunn fra Svalbard. På mange 
måter har Svalbards fossiler gi   svar på fl ere 
evolusjonære spørsmål som forskere har s  lt i 
mer enn 150 år.

Hva fi nner vi på Svalbard?  
– smakebiter fra de  e nummeret

Vårt solsystem og vår jord ble dannet for 
4,6 milliarder (mrd.) år siden. Det gikk noen 
hundre millioner år før overfl ata ble såpass 
nedkjølt at det kunne danne seg en kon  nental 
skorpe, noe som igjen førte  l at  ell kunne 
eroderes og det ble avsa   sedimenter i 
vandige miljøer. Sedimentære bergarter 
er første be  ngelse for å få oppbevart 
organismer i form av fossiler. Vann i fl ytende 
form er dessuten også et krav  l at liv kan 
oppstå og utvikle seg, selv om vi i dag kjenner 
livsformer som kan tolerere ganske ekstreme 
 lstander, såkalte ekstremofi le organismer. De 

eldste fossilene som er kjent fra Svalbard er 
funnet i sedimenter på Prins Karls Forland og 
nordøst på Spitsbergen, på den nordvestlige 
delen av Nordaustlandet, samt i et lite område 
på Sørkapp Land. De  e er ikke fossiler man 
«kommer over» - de fl este er mikrofossiler 
man bare kan se i mikroskop, men de tas med 
her likevel fordi de er «verdensberømte» for 
svært mange paleontologer!

Evolusjonsmessig er det neste store 
spranget overgangen inn  l kambrium for 
ca 543 millioner år siden. Tidsperiodene 
kambrium, ordovicium og silur er heller 
dårlig representert på Svalbard, men i et par 
områder kan man likevel fi nne godt bevarte og 
veldig interessante fossiler. Som på fastlandet 
er det trilobi  er, graptoli  er og brachiopoder 
som dominerer. 

Tidsperioden devon (419-359 mill. år siden) er 
ganske sparsomt representert på det norske 
fastlandet, men på Spitsbergen og Bjørnøya 
fi nnes det store områder med fossilførende 
rødbrun sandstein og kull fra denne perioden. 
Her fi nner vi mange , og evolusjonsmessig se   
vik  ge fi ske- og plantefossiler. 

De første plantemakrofossilene, synlige planter, 
er funnet i lag fra  dlig devon i Sko  land. På 

Svalbard er det spesielt fl oraene fra slu  en av 
devon og begynnelsen av karbon som har gi   
vik  ge bidrag i et evolusjonsmessig perspek  v.

Mens Svalbard  dlig i karbon  den, for 330-350 
millioner år siden, lå rundt 25° nord for ekvator 
beveget området seg nordover  l rundt 40° 
mot slu  en av permperioden, for rundt 250-
260 millioner år siden. Bergartene endrer seg 
fra sandsteiner med kullag og fossile planter, 
via dolomi  er og gips med koraller og andre 
varmekjære organismer,  l kaldere silikarike 
avsetninger med brachiopoder, bryozoer og 
silikasvamper. Karbon- og permlag er vanlige 
på Svalbard, mens de er omtrent fraværende 
på fastlandet.

Overgangen mellom  dsperiodene perm 
og trias, for ca 252 millioner år siden er av 
spesiell interesse for paleontologene e  ersom 
den sammenfaller med klodens største 
utdøingskatastrofe. Rundt 90% av marine arter 
døde ut, og overgangen kan fak  sk studeres på 
Svalbard!

De marine avsetningene fra triasperioden på 
Svalbard er fulle av gode fossiler. Primi  ve 
fi skeøgler i begynnelsen og store former mot 
slu  en av perioden. Fiskefossiler, ammoni  er 
og amfi bier er også godt kjent fra lagene. 

I avsetningene fra seint i jura, for 147 millioner 
år siden, er fi skeøglene fortsa   dominerende 
som fossile virveldyr, men har få   følge av 
plesiosaurer og pliosaurer. De kjente lagene 
med ammoni  er og skjell som mange samler i 
Carolinedalen er også fra denne perioden. Den 
havbunnen som en gang blir  l Svalbard har da 
beveget seg  l rundt 65 grader nord.

I begynnelsen av kri  perioden for 125 millioner 
år siden er det land på deler av Svalbard 
og dinosaurene lever her. Sandsteinene fra 
elveavsetninger med plantefossiler og fotspor 
fra dinosaurer forteller denne historien. 
Senere dekkes de  e igjen av hav og vi fi nner 
ammoni  er og andre blekkspru  ossiller.

Like e  er at dinosaurene døde ut for 65 
millioner år siden var det igjen landområder 
på Svalbard og de første store pattedyrene 
vandret inn. Disse fl odhestak  ge dyrene med 
lange bein hadde gå   tørrskodd fra Nord 

Geologisk kart som viser utbredelsen av bergarter fra de forskjellige  dsperiodene på Svalbard. 
Kart fra Norsk Polarins  tu  .

Svalbards fossiler
Av Hans Arne Nakrem og Jørn H. Hurum
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De eldste fossilene som er kjent fra 
Svalbard er funnet i sedimenter på 
Prins Karls Forland og nordøst på 
Spitsbergen, på den nordvestlige delen 
av Nordaustlandet, samt i et lite område 
på Sørkapp Land. Alderen på disse lagene 
omtales her som seinproterozoiske, og 
utgjør den yngste delen av prekambrium. 
Det er spesielt arbeidet som professor 
Andrew H. Knoll ved Harvard University 
har u  ørt i de  e området som har gi   oss 
omfa  ende kunnskap om disse fossilene, 
og svært mye av teksten under er basert 
på hans publikasjoner. De  e er ikke 
fossiler man «kommer over» - de fl este er 
mikrofossiler man bare kan se i mikroskop, 
men de tas med her likevel fordi de er 
«verdensberømte» for svært mange 
paleontologer!

Svalbards seinproterozoiske fossiler

Seinproterozoiske (800-600 millioner 
år gamle) sedimenter fi nnes nordvest 
og nordøst på Spitsbergen, på den 
nordvestlige delen av Nordaustlandet, 

samt i et lite område på Sørkapp Land (se 
kartet). Disse lagene er o  e mer enn 2000 
meter tykke og består av kalk, chert (fl int- 
eller silikarike avsetninger), dolomi   og 
skifer. Bergartene er o  e mørke fordi de 
har et høyt innhold av organisk materiale. 
De eneste fossilene som er synlig i felt er 
stromatoli  er (se faktaboks) (bilde). Disse 
kunne bli fl ere  talls cm tykke og fl ere 
meter i høyden og viser en tydelig lagning. 

Både stromatoli  ene, andre fossiler 
og avsetningene generelt indikerer at 
Svalbard på denne  den befant seg i et 
tropisk område med varmt sjøvann og tørt 
klima. Stromatoli  ene (algema  ene) tyder 
videre på at avsetningen skjedde i veldig 
grunne områder mens mikroalgene tyder 
på at det marine miljøet strakk seg videre 
utover på en bred kon  nentalsokkel. 
Artsvariasjonen (diversiteten) øker utover 
i de dypere delene av sokkelen. Inn mot 
land var det utviklet laguner der helt 
spesielle avsetninger dannes. Nede i 
lagunene fi nner man mørkt organisk rikt 
slam som går over  l skifer, mens i de 
grunnere delene dannet  det seg såkalte 
ooli  er. Ooli   er en kalkbergart som består 
av runde kalkkorn (ooider) som dannes 
fra u  elt kalk. I mikroskop kan man se at 
de enkelte ooidene har kanaler dannet 
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Amerika og sporene e  er dem er funnet i 
Gruve 7 ved Longyearbyen. Plantefossilene 
ved Longyearbreen er rundt 50 millioner år 
gamle og viser en fl ora fra et mye varmere  
Svalbard enn det vi ser i dag, selv om området 
allerede den gangen var på over 70 grader 
nord. 

De  e er bare noe som de  e nummeret av 
STEIN har å by på av historier og fossiler. 
Fortsa   er det masse vi har må  et holde 
utenfor. Svalbard kommer i mange år fremover 
 l å være en ska  kiste for fossiler. Deler av 

svaret på hvem vi er og hvor vi kommer fra 
ligger i vår fossile historie. Enten det er talløse 
skjell som vitner om en stor utdøing, fotspor 
fra en dinosaur, eller planter som forteller om 
klimaet lenge før menneskene sa   sine ben på 
jorden. 

Mikrofossiler (mikroalger?) preparert ut fra 
Glasgowbreformasjonen (seinproterozoikum), 
Ny-Friesland. De små kulene er 12-15 mikrometer, 

de større 25-40 mikrometer.

Kart som viser hvor seinproterozoiske sedimenter 
fi nnes. Kart fra Norsk Polarins  tu  .

Stra  grafi sk tabell fra 4,6 mrd  l i dag, med skisserte vik  ge fossiler. Fargekode for hva som fi nnes på 
Svalbard. Fargene i de enkelte kapitlene i de  e bladet  lsvarer fargene på periodene. Neogen og paleogen 

ble  dligere sammen kalt ter  ær, de  e brukes fortsa   av fl ere av forfa  erne i de  e nummeret. 

De eldste fossilene som er funnet på Svalbard
Av Hans Arne Nakrem 
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