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Mange har sett skiltene:

MEN HVA 
ER EN 
GEOPARK?



Biologisk mangfold

Foto: Sven Dahlgren og Mona Holte

Geologi og landskap

….. det handler om sammenhengene
- formidling av den lange historien

GEOPARKEN: 

IKKE STEINPARK
IKKE RETTET MOT SPESIALISTER SOM GEOLOGER
IKKE PARALLELL TIL NASJONALPARKER

Geologi og kultur



Geoparken handler om mennesker. 
En geoparks ”sjel” skapes  av oss 
som bor og lever her. Vi  kan sørge 
for opplevelser og 
næringsutvikling, vi  kan være 
ambassadørene for bærekraftig 
bruk av natur- og kulturarven. 

UNDERVISNING

NY KUNNSKAP OG FRILUFTSLIV

KUNNSKAP OG LEK



Grunnlag:
Geologien som utgangspunkt – ivareta vår felles 
geologiske naturarv, kunnskapen om det gode bosted

• Menneskene har brukt geologiske ressurser i all tid; 
bosetting avhenger av landskap, jordsmonn for dyrking, 
materiale for bygninger, vassdrag, mineralressurser, olje 
og gass

• Mennenskenes historie er knyttet til geologiske 
ressurser: STEINalder, BRONSEalder, JERNalder, 
OLJEalderen…..

• Formidling/undervisning til ulike grupper; til 
lokalsamfunn og turister. Å skape en forståelse for den 
geologiske naturarven hos studenter, lærere, 
beslutningstagere, og “folk flest”. Forskning innen 
geoparkområdet skal bidra til ny vitenskapelig kunnskap 
og være del av formidlingen



Åtte kommuner 
sør i Telemark og 
Vestfold

Nome
Siljan

Skien

Larvik

Bamble

Kragerø

Lardal

Porsgrunn

GEA NORVEGICA GEOPARK:

Organisert som 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, en økolog/pedagog og en 
økonomi/administrasjon). 



Over 3000 km2, svært variert 
geologisk historie, over 1 500 
millioner år lang.

Ulike typer landskap: byer og 
små tettsteder, forskjellige 
kysttyper, fjordområder, 
jordbruksområder, skoger, daler, 
vann og elver. Landskapet er en 
viktig del av den geologiske 
historien.  

Noen kommuner tett 
befolkete områder (165 000 
innbyggere). 
Industri som også har og har 
hatt sammenheng med 
geologien.

Første geopark i Norden som 
medlem av European Geoparks 
Network, siden 2006. Fornyet 
medlemskap i 2009 og 2013 =
GRØNT KORT

Grunnfjell

Oslofeltet, larvikitt, 
rombeporfyr, basalter, 
Tønsbergitt…

Kambro-silur

Fensfeltet



•Fenvulkanen
•Thorium 
•Bamblefeltet
•Langesundsfjordens mineraler
•Larvikitt
•Raet på Jomfruland
•Oslofeltbasalter på Mølen
•Kambrosilur med fossiler

kjempespennende! 
- for geologer

… men også for alle andre når 
vi bygger broer mellom natur 
og menneske, geologi og 
biologi, natur- og 
kulturhistorie.



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!



STEINENE FORTELLER SINE HISTORIER
Hvordan er de blitt til? Hvordan kom de dit vi finner dem i dag? Hva slags nytte 
har vi av dem; historisk, som flint i steinalderen, og i dagens moderne samfunn. 
Kalkstein i tannpasta, larvikitt som prydstein, sandstein som reservoarer….

Barn kan fortelle historien og undersøke selv, 
som her på utstillinger på Mølen



En gammel jerngruve, et jernverk og en dikter

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

Selve stollen er der, rundt gruva kan vi 
finne kullrester, hestevandring, rester av 
produksjonen (mineraler).
Vrien geologi, men historien er spennende 
og det handler litt om vulkaner, da er mye 
gjort.

Og det er historien om et jernverk, et gods 
og store skogeiere – 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!Men også Århus forsøksgård, jernaldergården, 

helleristninger, jordbruk, apper. Ellers i Skien: 
Kapitelberget og vandring. Selve byen og bygningsstein



Vulkanen på Fen, 580 millioner år gammel.
En sjelden og umulig  vulkan, verdens referansested 

for karbonatvulkanisme



Drømmemila: 7 aktører

Kommunalt initiativ

Felles produktutvikling og
markedsføring av Ulefoss

Delprosjekt under 
Telemarkskanalen Regionalpark

Attraksjonsklynge med visjon om at de som besøker Ulefoss
likevel blir lenger, vil oppleve mer og legger igjen mer penger –
forteller om det og vil komme tilbake.
Felles “pakking”.



Da landet var dekket av hav - for rundt 500 millioner år siden. 



Oslo-feltet: En historie om 
sjeldne bergarter og mineraler, 
om vulkaner, askelag og 
jordskjelv. Men også 
steinindustri og pukk og en ny 
plass på verdenskartet



Istidene,  vår nære geologiske fortid, 
en historie fra de siste millionene år

Rike ressurser: jordsmonn, leire for 
tegl, sand og grus



Hvorfor bosatte vi oss her?



Mølen: naturmonumentet Ramorenen, bergarter fra hele sentrale Østlandet, 
jernaldergraver og vikingtid, slaget på Nesjar, jordsmonn og asparges, og 
basaltene som knytter det hele til Oslofeltet –



Besøkssenter i Porsgrund Porselænsfabrikk. Hvorfor der?
Porselen = kaolin + feltspat + kvarts

Kvarts og feltspat fra Kragerø og kaolin ble importert

Råvarer + kraft + transportvei + arbeidskraft + kunnskap

Det handler om historien!

Hva gjør vi mer?
Guidede turer (gratis eller bestilte), digital guiding, brosjyrer, skilt, 

partnere……



European Geoparks Network (EGN)
• dannet i 2000. Formål: aims to protect geodiversity, to 

promote geological heritage to the general public as well 
as to support sustainable economic development of 
geopark territories primarily through the development of 
geological tourism. The network has drawn together 
territories from across Europe that share these aims and 
which are now working together in an active and 
dynamic way to achieve them.

• The bottom up approach
• Startet med fire geoparker. Nå: 58/59 europeiske 

geoparker. 
• Ad hoc avtale med UNESCO i 2001



GGN
• an international, non-governmental, non-profit and voluntary 

network, which provides a platform of cooperation among Geoparks, 
brings together government agencies, non-governmental 
organizations, scientists, and communities from all countries around 
the world in a unique worldwide partnership and operates according 
to UNESCO regulations.

• 100/101 global geoparks i 2014
• Avtale med UNESCO i 2004
• Søknader: gjennom nasjonal komite der UNESCO er representert, 

ev. nasjonal UNESCO kommisjon. Evalueres av ulike spesialister
(geologi, geopark). Revalideres hvert fjerde år. 

• UNESCOs sekretariat for Earth Science går gjennom søknadene og 
organiserer evalueringer og revalideringer.



Fra UNESCO sine hjemmesider:
A Geopark is a nationally 
protected area 
containing a number of 
geological heritage sites 
of particular importance, 
rarity or aesthetic appeal. 
These Earth heritage 
sites are part of an 
integrated concept of 
protection, education and 
sustainable development. 
A Geopark achieves its 
goals through a three-
pronged approach: 
conservation, education 
and geotourism

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001500/150007e.pdf

IVARETA OG FORVALTE

KUNNSKAPSSPREDNING

NÆRINGSUTVIKLING

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001500/150007e.pdf


Fra ad hoc til UNESCO global 
geoparks?

• Ønske fra geoparkene om en sterkere 
tilknytning til UNESCO

• Gjøre tilknytningen synligere gjennom bruk 
av logoen

• Noe å tilføre UNESCO
– Bottom up approach
– Fungerende og aktivt nettverk med økonomi 
– Fokus på geologi som del av naturarven



• Innledende samtaler gjorde det klart at 
UNESCO ikke har ønske om å starte et 
nytt program (økonomi)

• Alternativet med initiative følges opp og 
det avdekkes en rekke juridiske 
utfordringer.

• Siste forslag: parallell til IGCP under en 
felles paraply



2013/2014
• Director General: Legger til rette for 

arbeidsgruppe som kan jobbe videre med 
geoparksaken
– Til nå har det vært fire møter; ett siste møte er 

berammet til 2. juli 2014.
• Utfordringene

– Finansiell situasjon
– GGN som selvstendig rettssubjekt
– Oppbyggingen av UNESCO Global Geoparks
– Eksisterende global geoparks



Hva skjer videre:

• Juni 2014: styremøte i GGN
• Juli 2014: Siste arbeidsgruppemøte
• September 2014: CC EGN møte og 

Generalforsamling for GGN (Canada)
• September 2014: ExB møte – behandler 

resultatet fra arbeidsgruppen
• April 2015: ExB møte – endelig behandling
• October 2015: UNESCO General Conference -

UNESCO Global Geoparks ???
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