UNESCO
GLOBALE
GEOPARKER

NORSKE INITIATIVER

Fra Vinjakula - den høyeste fjelltoppen i Magma Geopark (907 m.o.h.). Foto: Magma UNESCO Global Geopark

Fra Tysfjord kommune i Nordland
Foto: NGU

Hva, hvorfor og hvor?
I løpet av få år har begrepet geoparker dukket opp nasjonalt og
internasjonalt. I 2015 vedtok UNESCO å etablere en ordning med
UNESCO globale geoparker, som i mai 2016 omfattet 120 steder
rundt i verden. Hver geopark forteller sin del av jordens lange
og begivenhetsrike historie. Men hva er en geopark, og hva
skiller den fra et verdensarvområde eller en nasjonalpark?
Og hvorfor er det viktig?
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Fra Mølen, et viktig sted for
kvartærgeologiske og kulturhistoriske studier
GEOLOGISK ARV - den delen
av det geologiske mangfoldet
som har en spesiell verdi for
livet på jorda, vitenskap, læring
og opplevelser. Geologisk arv
utgjør en viktig del av vårt
geologiske mangfold, slik det
er definert i Naturmangfoldloven. I tillegg til geologisk
arv er geologisk mangfold en
kilde til variasjon i biologisk
mangfold, og er grunnlaget
for utvikling av vårt natur- og
kulturlandskap.

Foto: Gea Norvegica UNESCO Global Geopark

UNESCO globale geoparker
er definert som «Sammenhengende geografiske områder
hvor steder og landskap av internasjonal geologisk betydning
forvaltes på en bærekraftig måte. I en UNESCO global geopark
fremheves den geologiske arven som en del av jordas naturog kulturarv, til å øke bevisstheten og forståelsen for viktige
tema, som å bruke jordens ressurser på en bærekraftig måte,
håndtere effektene av klimaendringer eller redusere effekten
av naturkatastrofer. »
(Oversatt fra: UNESCO Global Geoparks. Celebrating Earth Heritage, Sustaining local Communities,
UNESCO 2016)
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Fra Katla UNESCO Global Geopark, Island
Foto: NGU

«International Geoscience and
Geoparks Programme»
Den 17. november 2015 ratifiserte UNESCOs 195 medlemsland en ny betegnelse,
UNESCO Global Geoparks. Samtidig ble det vedtatt å opprette et nytt internasjonalt
program: International Geoscience and Geoparks Programme (IGGP).
Gjennom disse vedtakene anerkjenner UNESCO hvor viktig geologi og landskap er
for en helhetsforståelse av naturen.
Geoparkens viktigste funksjoner er å øke kunnskapen om geologisk mangfold og vise
gode eksempler på hvordan dette mangfoldet kan brukes i forvaltning, utdanning og
reiseliv. Sammen med World Heritage Sites (Verdensarvsteder) og Biosphere reserves
(Biosfære-områder) utgjør geoparkene et mangfold av geografiske områder som til
sammen viser verdens natur- og kulturarv.
Å kombinere globale og lokale perspektiver i forvaltningen av disse områdene vil være
en viktig del av arbeidet med å nå FNs 2030-mål for bærekraftig utvikling.
Den nye betegnelsen er en formalisering av et nettverk av geoparker som ble etablert
allerede i 2000. Den 1. mai 2016 omfattet dette nettverket 120 steder fra hele verden
og på de fleste kontinenter. Geoparkene har blitt et stadig viktigere virkemiddel for
UNESCO i arbeidet med å engasjere medlemsstater i spørsmål knyttet til naturhistorie.

Det globale geoparknettverket
(GGN)
I juni 2000 etablerte fire ulike europeiske natur- og geoparker et «Europeisk
geoparknettverk». I 2001 inngikk dette nettverket en samarbeidsavtale med UNESCO,
og nettverket kom under UNESCOs beskyttelse. I 2004 ble det opprettet et globalt
geoparknettverk (GGN), der det europeiske nettverket ble innlemmet som et regionalt
nettverk, sammen med et tilsvarende i Asia. Nettverket samarbeider også med the
International Union of Geological Sciences (IUGS) og the International Union for
Conservation of Nature (IUCN). Det er altså GGN som er utgangspunktet for UNESCO
globale geoparker.
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Fra Geirangerfjorden, som står på
UNESCOs verdensarvliste.
Foto: NGU

UNESCO globale geoparker og
UNESCOs verdensarvområder
UNESCOs verdensarvkonvensjon ble opprettet i 1972. Det mest kjente resultatet av
dette ble lista over verdens kultur- og naturarv. Lista inneholder nå over 1000 steder
eller objekter verden rundt med natur- eller kulturarv av framstående universell verdi.
Mange verdensarv-steder har geologiske attraksjoner av universell verdi.
Geoparker er likevel noe annet enn verdensarv. En geopark skal også inneholde
geologiske fenomener av global verdi, men må i tillegg kunne framvise en god strategi
for hvordan disse verdiene skal forvaltes. Noen steder kan et verdensarvområde
sammenfalle med et geoparkområde.

Nasjonalparker og
UNESCO globale geoparker
Gjennom Naturmangfoldloven og tidligere lovverk, har Norge opprettet en rekke
områder der naturen er vernet på en eller annen måte. Mest kjent er nasjonalparkene.
Per mai 2016 er det i alt opprettet 44 nasjonalparker på norsk territorium.
I nasjonalparkene er det vanligvis noen begrensninger på hva besøkende kan og
ikke kan gjøre. Som oftest har nasjonale myndigheter kommet fram til at området
inneholder verneverdig natur som det er viktig å beskytte, og så fått dette vedtatt i
Stortinget. I en geopark kan noen nøkkellokaliteter være vernet, men geoparker er
ikke verneområder. Tvert imot jobbes det med å bruke det geologiske mangfoldet som
utgangspunkt for naturopplevelser som reiselivet kan ha nytte av. Et viktig prinsipp
i geoparkene er også at initiativet til å få opprettet slike geoparker må komme fra
lokalsamfunnet.
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Fra Mølen i Vestfold, en viktig lokalitet
i Gea Norvegica geopark.
Foto: Gea Norvegica UNESCO Global Geopark

Finnes det geoparker som ikke
er UNESCO globale geoparker?
Ja. Mens begrepet UNESCO Global Geopark er beskyttet, kan begrepet geopark brukes
fritt. Mange steder har spennende geologi å vise fram, også der det gjøres etter prinsippene for en UNESCO global geopark, men der det av ulike årsaker ikke har vært
naturlig å etablere en slik geopark. Det finnes også områder som har ambisjon om å
bli geopark med eller uten UNESCO-stempel. Det arbeides med å lage et nettverk for
norske geoparker som inneholder geologisk arv av nasjonal verdi. Slike nettverk av
nasjonale parker finnes i dag blant annet i Tyskland og Italia.

Geoparker er ikke
geologiske parker
Geoparker handler ikke bare om geologi, men en global geopark i regi av UNESCO må
ha en geologisk arv av internasjonal viktighet. Men hensikten med en geopark er å la
samfunnet oppleve sammenhengen mellom geologi og resten av områdets natur- og
kulturarv. Det handler også om å ta del i hvordan planetens 4,6 milliarder år lange
historie har formet våre liv og samfunn.

En UNESCO global
geopark må stimulere
bærekraftig turisme
i geoparken også
gjennom formidling
på nett.

Hva skal til for å bli en
UNESCO global geopark?
For at et område skal vurderes som en UNESCO global geopark må altså den
geologiske arven ha internasjonal betydning, vurdert av internasjonale eksperter.
Det er viktig at en geopark har en plan for å formidle sammenhengen mellom geologi
og kultur- og naturarv. I tillegg skal en geopark formidle områdets landskapsverdier,
og styrke lokal identitet og næringsliv innenfor rammene av en bærekraftig utvikling.
En UNESCO global geopark må stimulere bærekraftig turisme i geoparken også
gjennom formidling på nett.
Status som UNESCO Global Geopark får man gjennom en lang og krevende søknadsog evalueringsprosess. En geoparkstatus gis for 4 år av gangen, etterfulgt av evaluering
som avgjør om statusen beholdes eller ikke.
Alle UNESCO globale geoparker er medlemmer av det globale geoparknettverket,
og samarbeider internasjonalt. Aktørene i det globale geoparknettverket hjelper
hverandre gjennom å utveksle erfaringer og ideer til å øke kvaliteten på produkter
og aktiviteter.
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Båndet gneis og bratte skrenter med
enorme sprang i tid, ved Rognstranda
i Bamble.
Foto: Gea Norvegica UNESCO Global Geopark

Geoparkens steinutstilling
på Mølen, Larvik

Fossilrike kalksteiner,
Steinvika i Bamble

Foto: Gea Norvegica
UNESCO Global Geopark

Foto: Gea Norvegica UNESCO
Global Geopark

Gea Norvegica UNESCO Global Geopark
Geoparken ligger i Vestfold og Telemark og omfatter 8 kommuner: Bamble, Kragerø, Lardal,
Larvik, Nome, Porsgrunn, Siljan og Skien. Gea Norvegica ble godkjent som global geopark i 2006,
som den første geoparken i Norge og i hele Skandinavia.
Geoparken har et stort geologisk mangfold, med mange internasjonalt viktige
lokaliteter. Her finnes den unike larvikitten, Oslofeltet med stor mineralrikdom
og den «verdensberømte» Fen-vulkanen.
Historien er både lang og spennende, fra
de ėn milliard år gamle bergartene i vest
til de magmatiske bergartene
i Osloriften i øst. I midten
finner vi fossilrike kalksteiner, sandsteiner og
skifre dannet i et tropisk
hav den gang «Norge»

lå sør for ekvator – for rundt 450 millioner
år siden.
Over alt finnes spor etter istider, som
rullesteinstrendene på Mølen og Jomfruland eller de glattslipte svabergene
langs kysten.
Geologiske ressurser har hatt stor
betydning for regionen i minst 500 år.
Geologi har påvirket biologi, landskap og
samfunnsutvikling gjennom historien.

United Nations
Educational, Scientiﬁc and
Cultural Organization
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Jernverksindustrien ble etablert tidlig
på 1600-tallet, basert på lokale jernforekomster. Annen industri har utviklet seg
på grunn av kalksteinsforekomster eller
bergarter som larvikitt og gabbro.
Gea Norvegica formidler geologi og dens
betydning for samfunnet i skoler, lokalsamfunnet og for besøkende. Visjonen er
at: «Geoparken skal spre kunnskap om
vår geologiske naturarv og sammenhengene mellom geologiske prosesser og
vår eksistens.»

Gea Norvegica
UNESCO
Global Geopark

Typisk landskap preget av den
næringsfattige bergarten anortositt.
Foto: NGU

Flyttblokker
Foto: Magma
UNESCO Global Geopark

Helleren i Jøssingfjord
Foto: NGU

Magma UNESCO Global Geopark
Magma Geopark ble medlem av det globale geoparknettverket i 2010 som den andre geoparken
i Norge. Parken strekker seg over kommunene Bjerkreim, Lund, Eigersund, Sokndal i Rogaland
og Flekkefjord i Vest-Agder.
Området er preget av et karakteristisk
landskap med nakne og avrundede
knauser som består av den sjeldne
bergarten anortositt (Rogaland Anortositt).
Dette gir geoparken høy verdi, både lokalt
og internasjonalt. Det karakteristiske
landskapet har påvirket kulturen og
måten å leve på i århundrer.

Spennende gruvehistorie kan studeres på
flere steder, blant annet Blåfjell, Ankerhus,
Gursli og Ørsdalen.
Landskapet er sterkt påvirket av istiden
og mange spor etter isen er godt bevart
- flyttblokker i alle størrelser og former,
jettegryter, skurringsstriper og morener.

Forente Nasjoner
Organisasjon for Utdanning,
Vitenskap og Kultur
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Magma
UNESCO
Global Geopark

Magma Geopark promoterer mange aktive
måter å benytte landskapet - sykling,
padling, klatring, fiske og turer.

Flere steder i landet har det kommet lokale initiativ med forslag
til geoparker. Initiativene varierer i størrelse og ambisjonsnivå.

Longyearbyen

Longyearbyen

Geopark Nord

Geopark
Saltdal Nord

Torghatten i Brønnøysund,
Trollfjell Geopark
Foto: Trollfjell Geopark

Saltdal
Trollfjell Geopark

Trollfjell Geopark

Flere steder i landet
har det kommet lokale
initiativ med forslag til
geoparker. Initiativene
varierer i størrelse og
ambisjonsnivå.

Geopark-initiativer
Det arbeides med å lage et nettverk for Norske Geoparker som
inneholder geologisk arv av nasjonal verdi. Det geologiske
mangfoldet er utgangspunkt for naturopplevelser som reiselivet
kan ha nytte av.

Rondane
HAFS
Rondane
Mjøsregionen
HAFS
Sunnhordland
Mjøsregionen
Sunnhordland
Gea Norvegica
UNESCO Global Geopark

Magma UNESCO Global Geopark
Gea Norvegica UNESCO Global Geopark
Magma UNESCO Global Geopark

Hellemojuvet i Tysfjord,
Geopark Nord
Foto: NGU

15

16

Bladfossil fra Longyearbyen
Foto: Winfried Dallmann

De karakteristiske brune fjellene på
Leka har en helt unik historie fra
jordens indre.
Foto: Trollfjell Geopark

Trollfjell Geopark ligger på den største
sammenhengende strandflaten i Norge.
Skjærgården med mange små øyer, holmer
og skjær er spesielt i en internasjonal
sammenheng.

Prosjekt Trollfjell Geopark
Trollfjell Geopark er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Brønnøy, Vega,
Vevelstad, Sømna, Bindal og Leka. I november 2015 sendte Trollfjell Geopark inn
søknad om å bli godkjent som UNESCO global geopark.
Trollfjell Geopark ligger på den største sammenhengende strandflata i Norge.
Skjærgårder med mange små øyer, holmer og skjær er spesielt i en internasjonal
sammenheng. I området finnes det også andre unike geologiske fenomener.
På øya Leka kan besøkende gå på grensa mellom jordas indre og jordskorpa,
mens Torghatten med hullet som går gjennom fjellet er en kjent og godt besøkt
turistattraksjon.

Bremstein

Søla

Foto: Trollfjell Geopark

Foto: Trollfjell Geopark
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Samspill mellom det
geologiske mangfoldet
og det biologiske
mangfoldet, blant
annet i den kjente
Junkerdalsura.

Fra Junkerdalsura
Foto: NGU
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Grunnet lite vegetasjon er
det geologiske mangfoldet
lett synlig og lett
tilgjengelig på Svalbard.

Fra Longyearbyen
Foto: Winfried Dallmann

Saltdal

Longyearbyen

I Saltdal har muligheten for å etablere
en geopark blitt utredet tidligere.
Området kjennetegnes av spesielle
kvartærgeologiske former fra istidene,
samt et egenartet samspill mellom det
geologiske mangfoldet og det biologiske
mangfoldet, blant annet i den kjente
Junkerdalsura. Selv om planene er
skrinlagt, ligger forholdene godt til
rette for å se på saken på nytt, dersom
det skule bli lokal interesse for det.
Nasjonalparksenteret i Øvre Saltdal
vil i så fall være et naturlig sentrum.
I dette området er det utarbeidet
informasjonsmateriell og tilrettelagt for
turer der naturinteresserte kan lære mer
om isens betydning for landskapet i dette
området. I selve Junkerdalsura ser man
at geologiske prosesser også foregår i
dag; stadig nye ras setter sitt preg på
landskapet. Den kjente «Firkantskogen»
ved Graddis viser sammenhengen
mellom skogsbevokste, næringsrike
marmor og skifer og næringsfattig gneis
og granitt.

Geopark Longyearbyen er en idé som kan
bidra til utvikling av historisk forståelse
når det gjelder sammenheng mellom
naturen og menneskelig tilstedeværelse
i Longyearbyen og på Svalbard generelt.
Det vil være en positiv opplevelse
for både fastboende og tilreisende.
Longyearbyen på Svalbard trekker mange
turister til villmark med et særpreget
landskap. Takket være lite vegetasjon
er det geologiske mangfoldet lett synlig
og lett tilgjengelig. Her finnes bergarter
fra store deler av jordens historie som
fjellblotninger i dagen sammen med
tydelige spor etter istiden og aktive
geologiske prosesser knyttet til breer,
frost og elver. Sammenhengen mellom
geologi og landskap kan her observeres
på en unik måte. Gruvehistorien,
bergverkskulturen og kulturminnene
er allerede sentrale i måten Svalbard
presenteres ut i verden. Guidede turer i
området har allerede fokus på geologi
og viser koblingen mellom geologi,
landskap, økologi og kultur. Gjennom
forskningsmiljøet ved UNIS og andre
institutter har Longyearbyen dessuten
mange fagressurser til støtte i et
formidlingsøyemed.
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I området ligger bl.a.
landemerket Stetind som
for en tid tilbake ble kåret
til Norges nasjonalfjell.

Stetind og Stefjorden
i Tysfjord kommune.
Foto: NGU

Geopark Nord
Geopark Nord er et initiativ tatt av Ofoten
friluftsråd og Ofoten regionråd. I første
omgang vurderes det å etablere en
nasjonal geopark i Ofoten og deretter
eventuelt utvide til Lofoten, Vesterålen
og Sør-Troms.
Ofotens berggrunn kan deles i to:
En del består av opp mot 2 milliarder år
gamle gneiser og granitter som danner
karakteristiske blankskurte fjellsider og
majestetiske topper.
Typisk for disse områdene er at det
vokser svært lite på dem. Den andre
delen består av bergarter fra den såkalte
kaledonske fjellkjedefoldingen for ca. 420
millioner år siden, og disse inneholder
både metaller som har gitt opphav til
gruvedrift, og også næringsstoffer som
har gitt godt jordsmonn for planter.
For øvrig har istidene bidratt til å forme
det karakteristiske landskapet i stor grad.
Ofoten er kjent for å huse mineralindustri
av ulike slag til ulike tider og tettstedene
er bygd opp rundt bergverksindustri.
Geologien er her godt kartlagt og det er
gjort mye arbeid knyttet til formidling,
men det er mange spesielle temaer og
lokaliteter med et stort potensial som kan
utvikles videre.
Et geoparkprosjekt i regi av Museum
Nord skal fokusere på fjordlandskapene,
gammelt grunnfjell, bergverkhistorie,
bergkunst og mytologi.
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Naturmangfold, kunst og
kultur gjør Rondane til et
av de beste reisemålene
innen et temaorientert
reiseliv.

Historien om en
fjellkjedes vekst og fall.

Rondane
Geopark

HAFS regionen
(Ytre Sogn)

For en tid tilbake ble muligheten for å
etablere en geopark i Rondane utredet.
Arbeidet ble gjort i regi av Stiftelsen
Folldal Gruver, som er et besøksmuseum
i Folldal. Museet fungerer per 2016 også
som et nasjonalparksenter.
Da istiden slapp grepet om Norge for
10.000 år siden, etterlot den tallrike spor
i landskapet. Sporene gjør oss i stand til å
fortelle hvordan utformingen av landskapet foregikk. Samspillet mellom naturmangfold, kunst og kultur gjør Rondane
til et av de beste reisemålene innen et
temaorientert reiseliv.

Fra Folldal gruver mot Rondane
Foto: NGU

Gjennom samarbeidsrådet for HAFS regionen (kommunene Hyllestad, Askvoll,
Fjaler, Solund og Gulen) er det gjennomført et prosjekt med å bruke formidling
av regionens unike naturhistorie i reiseliv
og undervisning. Et mulig videre mål vil
kunne være å se om det er grunnlag for å
etablere en geopark i området.

Lihesten i Hyllestad
Foto: NGU

Geologien i Sogn og Sunnfjord forteller en
unik historie som spenner fra hav til hav.
Fra urhavet Iapetus (ur-Atlanteren), som
ble dannet vest for oss for omlag 600
millioner år siden, til dagens Atlanterhav.
I tidsrommet mellom disse havene ligger
dannelsen av en fjellkjede på størrelse
med Himalaya, ødeleggelse og nedtæring
av denne fjellkjeden og dannelsen av en
kontinentalsokkel som vi i dag henter
opp olje og gass fra. Det er altså store
og dramatiske fortellinger som kan sees
i berget og landskapet. I flere tiår har
forskerne arbeidet med å samle sammen
biter i dette gigantiske puslespillet. Folk
flest har beundret det vakre landskapet,
og kanskje undret seg over merkelige
bergarter og formasjoner. Det er utarbeidet formidlingsmateriale om geologien
i denne særegne regionen, blant annet i
samarbeid med NGU, Sogn og Fjordane
Museum avdeling Norsk kvernsteinssenter, skoler og lokalt næringsliv.

De karakteristiske fjellmassivene i
Rondane stikker opp over en markert
fjellvidde som ligger 11-1200 m o.h. For
ca. 50 millioner år siden var fjellvidda et
slettelandskap omtrent på havnivå, og
mye lengre sør enn i dag. Østerdalen og
Gudbrandsdalen ligger på hver sin side
av Rondane og ble utformet av elveerosjon før istidene startet for to millioner
år siden. Under istidene ble områdets
fjelltopper formet av botnbreer, som har
skapt karakteristiske runde dalgroper i
Rondanes fjellsider. Store avsetninger av
forskjellige typer av løsmasser ble avsatt
av innlandsisen under og etter istiden.
Disse avsetningene, gir det egenartete
naturmiljøet i Rondane.
Det er lokal interesse for å se nærmere
på muligheten for å utvikle en geopark
på nytt.

En av de største grusavsetningene i Norge
Foto: NGU

Fra Solund kommune
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Foto: NGU
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Området kan vise til
viktige geologiske
nøkkel-lokaliteter for
forståelsen av landets
geologiske historie.

Steinparken Rosendal
og Steinriket Bømlo er
to aktiviteter som kan
spille en viktig rolle i en
geopark i Sunnhordland.

Mjøsregionen

Sunnhordland
Geopark

Området omkring Mjøsa har et interessant geologisk mangfold, som har spilt en
avgjørende rolle for utviklingen av et rikt
kulturlandskap. Berggrunnen i store deler
av området består av skifer og kalkstein
dannet for 541-419 millioner år siden,
sammenfattet i betegnelsen «kambrosilur». Mjøsområdet omfatter imidlertid
også områder med berggrunn som er
både yngre og eldre enn kambrosilur. Ikke
minst har også istidene satt sitt umiskjennelige preg på den grøderike jorda i
regionen. Mjøsa binder området sammen
i en felles geologisk opprinnelse og en
felles kulturhistorie. Området kan vise til
viktige geologiske nøkkel-lokaliteter for
forståelsen av landets geologiske historie,
og det har også vært luftet ideer om å
presentere dette i en geopark.

Gravespor i kvartsitt ved
Langodden i Brumunddal
Foto: Johan Petter Nystuen, Universitet i Oslo

Samarbeidsrådet for Sunnhordland er et
interkommunalt selskap for åtte kommuner. Rådet jobber med å utvikle en
geopark. Sunnhordland har en spennende kulturhistorie knyttet til geologiske
ressurser. Bømlo har vært Sørvestlandets senter for råstoff gjennom de siste
10.000 år. Spesielt står Hespriholmen og
Sokkamyro med sin 6000 - årige historie
fram som unike geologiske kulturminner. I tillegg er landskapsutviklingen i
Sunnhordlands 2900 km² store øyrike en
spennende historie. Steinparken Rosendal og Steinriket Bømlo er to aktiviteter
som kan spille en viktig rolle i en geopark
i Sunnhordland.

Muradalen i Kvinnherrad
Foto: Signe Schieller

På Siggjo i Bømlo

Kalk ved Steinsholmen, Ringsaker

Foto: Bjarte Dalland

Foto: Johan Petter Nystuen, Universitet i Oslo
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Vite mer?
www.unesco.no/vitenskap/geoparker/
www.ngu.no/fagomrade/geoparker/
www.ngu.no

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er
en statlig institusjon under Nærings- og
Fiskeridepartementet (NFD). Vi er landets
sentrale institusjon for kunnskap om
berggrunn, løsmasser, mineralressurser
og grunnvann.

Vi bidrar til å kvalitetssikre geologisk
informasjon i de norske geoparkene.
Vi bidrar også til å etablere geoparknettverk som skal fungere som en møteplass
for geoparker og andre prosjekter som
jobber med å tilrettelegge geologiske
attraksjoner for reiselivet.

Med støtte fra:

