Flere geoparker i Norge?

UNESCO globale geoparker
UNESCO globale geoparker betegner sammenhengende
geografiske områder hvor steder og landskap av
internasjonal geologisk betydning forvaltes på en
bærekraftig måte.

Longyearbyen

I en global geopark i regi av UNESCO fremheves
fremheves den geologiske arven, som en del av jordas
natur- og kulturarv.
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GLOBALE

GEOPARKER

Geoparkene bygger på lokale initiativ og interesser,
for å ivareta og utvikle områders geologiske arv på en
bærekraftig måte.

Geopark Nord
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Trollfjell UNESCO
Global Geopark

UNESCO kvalitetssikrer stedene som står på lista over
UNESCO globale geoparker. I tillegg har også UNESCO
ansvar for lista over verdens natur- og kulturavsteder,
og programmet «Man and the Biosphere Programme».
Til sammen utgjør stedene som omfattes av disse tre
programmene en svært viktig del av jordens naturog kulturarv.
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Flere steder i landet har det kommet lokale
initiativ med forslag og utredninger om geoparker.
Initiativene varierer i størrelse og ambisjonsnivå.
Kartet viser eksisterende geoparker og steder der
det er fremmet geoparkideer i ulike former.

www.ngu.no

Norske Geoparker er et tilbud om å utvikle steder etter
samme prinsipper som UNESCOs globale geoparker,
men med en lavere terskel og et nasjonalt system for
godkjenning, veiledning og kvalitetssikring. Den første
som ble medlem av Norske Geoparker er Sunnhordland
Geopark.

I løpet av få år har begrepet «geoparker» blitt
stadig mer brukt nasjonalt og internasjonalt.
I 2015 vedtok UNESCO å etablere UNESCO globale
geoparker, som i 2019 omfattet 147 steder rundt
i verden. Hver geopark forteller sin del av jordens
lange og begivenhetsrike historie.

Med støtte fra:

Vite mer?
www.unesco.no/vitenskap/geoparker/
www.geoparker.no
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Trollfjell UNESCO Global Geopark

Geoparken ligger i Vestfold og Telemark, og omfatter
7 kommuner. Gea Norvegica ble godtjent som global
geopark i 2006, som den første geoparken i Norge og
i hele Skandinavia.

Geoparken ble medlem av det globale geoparknettverket
i 2010 som den andre geoparken i Norge. Geoparken
strekker seg gjennom i alt 5 kommuner i Rogaland og
Vest-Agder.

Trollfjell UNESCO Global Geopark ble medlem av det
globale geoparknettverket i 2019. Geoparken omfatter
6 kommuner: Brønnøy, Vega, Vevelstad, Sømna, Bindal
og Leka.

I geoparken ligger både det verdenskjente Oslofeltet med
rombeporfyr og larvikitt, fossilrike kalksteiner, sandsteiner
og skifre, og Fensfeltet med en vulkansk aktivitet fra 580
millioner år siden. Mange steder ser man også spor etter
istidene, som rullesteinene på Mølen og Jomfruland.

Området preges av et karakteristisk landskap med nakne
og avrundede knauser, som består av den egenartede
bergarten anortositt. Det karakteristiske landskapet
har påvirket kulturen og måten å leve på i århundrer.
Spennende gruvehistorie kan studeres flere steder, blant
annet Blåfjell, Ankerhus, Gursli og Ørsdalen.

Området ligger på den største sammenhengende
strandflata i Norge. Skjærgårder med mange små
øyer, holmer og skjær er spesielt i en internasjonal
sammenheng.

Geologiske resurser har vært veldig viktig for regionen i
minst 500 år og geologi har påvirket samfunnet gjennom
historien. Her ble også jernverksindustrien etablert først i
Norge – tidlig på 1600-tallet. I flere gamle gruver er det lagt
til rette for å oppleve historisk gruvedrift.
Du kan utforske parken på egenhånd med båt, bil, sykkel,
eller delta på guidete turer.
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Landskapet er sterkt påvirket av istiden og mange spor
etter isen er godt bevart - flyttblokker i alle størrelser og
former, jettegryter, skureringsstriper og morener.

I geoparken finnes det også andre unike geologiske
fenomener: På øya Leka - Norges geologiske
nasjonalmonument, kan du gå på grensa mellom jordas
indre og jordskorpa, og Torghatten med hullet som går
gjennom fjellet er en kjent og godt besøkt turistattraksjon.

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