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Arne Da/land: 

Fossilar frå jura og kritt 
periodane på Andøya 

Vidt utbreidde på den norske konti· 
nentalsokkelen, men sjeldne på 
land. 

Bergartar frå jorda si mellomtid -
mesozoikum - er utbreidde over det 
meste av den norske kontinental
sokkelen frå Nordsjøen til Svalbard. 
Sedimentære avsetningar frå dette 
tidsrommet inneheld dei fleste olje-

og gassfelta som til no er påviste på 
norsk område. Statfjord-feltet, det 
meste av Ekofisk-feltet og gass-felta 
som nyleg er påviste i Barentshavet, 
finst alle i porøse mesozoiske sedi
mentbergartar. Men om bergartar av 
mesozoisk alder er vidt utbreidde på 
den norske sokkelen, så er det mot
sette tilfelle på land i Noreg. Når vi 
ser bort frå Svalbard-øyane, er det 

Foss i I fq>rende sed i ment
bergorter ov jura older. 

D Fossilfq>rende sediment
bergarter fro undre kri ti. 

D Eldre bergarter av prekombrisk 
og kaledonsk older (granitter, 
gneiser, glimmerskifre) 

RAMSA 

i ® 
+ + 

+ 
+ + 

+ 
+ + 

+ 

Nljrdre di::I a·1 Andøya med jura-kritt felt t I . 
AMøya r:an følgjast ut under Andf'orde e _angs austsida av øya. Sedimentbergartane på 
lagri::l-:k1a på sokkelen. Av det vert/kaie ~n~~ vid~re mot nord der dei utgjer ein del av sedlment
aet fram ~orli;;is forkastnlngar har delt områt~t 1g/en~om området nede til høgre på figuren går 
fli::ire hundre meter i høve til resten av 0 åd e nn 1 blokker. Nokre av blokkene har sokke ned 
unngått nedtæring. mr et og dermed har dei mjuke sedimentbergartane 
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Kartet syner minimum utstrekning av sedi· 
mentbassenget mellom Grønland og Noreg 
i jura-kritt lid. Det stipla området var i denne 
tida ein relativt grunn og smal hav-arm som 
strekte seg vidare nord· og sørover. Funn av 
jura- og kritt-bergartar på botnen av Beit
stad-fjorden tyder på at sedimentbas
senget opphaveleg hadde noko større ut
strekning inn over det som idag er landom
råde. Jordskorpa var alt i jura-kritt tid i ferd 
med å sprekka opp langs midten av bassen· 
gel. Seinare, i tertiær tid, vart bassenget 
delt på langs ved at Noreg og Grønland for 
alvor tok til å driva frå einannan. Bergarts
smelter trengde opp langs sprekkene og 
danna ny havbotn i det området som etter 
kvart skulle bli til Norskehavet. Dei to halv
delane av det mesozoiske sedimentbas
senget vart flytta I leire hundre kilometer frå 
einannen - den austlege halvdelen ligg 
idag på norsk sokkel, den andre halvdelen 
ligg ved Aust-Grønland. 

faktisk berre i eit lite område langs 
austkysten av Andøya at fossil
førande sedimentære bergartar frå 
dette tidsrommet stikk opp over 
sjøen her i landet. 

At vi finn så lite av mesozoiske sedi
ment på land, skuldast to ting: 

1. Sedimentmassane som vart av
sette på kontinentalsokkelen i 
mesozoikum måtte ha eit kjeldeom
råde over havnivå der det ikkje vari 
avsett sediment, men derimot danna 
grus, sand og leir ved nedbrytinc~1 
(erosjon) av eldre bergartar. Grenso; 
mellom land og hav i mesozoikum 
gjekk nok ein god del annleis en11 
den norske kystlinja idag, og ,:Jen 
må ha skifta mykje fram og allend2 
gjennom det 160 millionar ar lange 
tidsromet det her er snakl< om. Like
vel reknar vi med at mykje av dei 
som idag er norsk landområde var 
godt over havflata også i mesozoi
kum og det vart dermed avsett lite 
sediment her, bortsett frå når havet 
tidvis trengde ekstra langt innover 
landområdet. Elvane frå dette om
rådet førde erosjonsmaterialet med 
seg ut mot den noverande kontinen
talsokkelen der det vart avsett sedi
mentlag som til saman kan vera 
langt over tusen meter tjukke mange 
stader. 

2. Etterpå, i tertiær-perioden, vart 
landet vårt heva endå meir. 
Mjuke sedimentbergartar som var 
avsette her i mesozoikum vart lett 
eroderte og ført ut i havet mot vest: 
Endå seinare, i kvartær-tida, fekk v.1 
kaldare klima og fleire pe_riod~r da 
landet var heilt dekka av is, slik at 
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det siste som måtte liggja ~ti ~~ 
klattar av mesozoiske sed1me 
langs kysten vart sk.ura bort og fø~ 
til havs ved hjelp av isbreane. Unn~ 
taket er som nemnt det vesle omra-
del på Andoya. 

Jura-kritt feltet på Andøya -
ein liten snipp av kontinental
sokkelen over havet 
Grunnen til at sedimentbergartane 
er bevart akkurat her, er at området 
sokk fleire hundre meter ned langs 
vertikale forkastningssoner, og dei 
hardare grunnfjellsbergartane om
kring har verka til å verna sedimenta 
mot erosjon. Området på Andøya er 
såleis heilt eineståande på det geo
logiske kartet over Noreg; ein liten 
bit a·1 den sedimentære lagrekkja på 
kon1inentalsokkelen som såvidt 
stikk opp på land. 

Totalt er sedimentlaga på Andøya 
nær 1000 meter tjukke. men områ
det er stort sett dekka av torvmyrar 
·~g rnoreneavleiringar, så det er berre 
r,01're f~ stader at jura-kritt bergar
tane f-jem til syne. Kjennskapen til 
ge:ologien er difor i stor grad basert 
o~ t;oringar. 

Jura-'nlit lagrekkja er nokså rik på 
fc,ssilar. og det er fossilinnhaldet 
sc,rr, Qjer ar r::in kan tidsfesta avset
n:ngar1i:: Fvssilane er også nyttige 
fc.r 21 finna ut korleis sedimentet vart 
a1si::n - om det ·1ar på land eller i 
Sjøen. r::l1er om det var på grunt eller 
".:!1upt ·1atn. Ho·1udgruppene av fossi-
1<ir r::in finn 1 lagrekkja er vist i figu
rr::_r1 uå s 45. og vi skal vidare sjå litt 
oa rva ein kan linna a•1 fossiltypar 
1nnan ".lei ul1kr:: ho-1udgruppene. 

0 ersikt som syner hovudtypane av sedi
m~ntbergartar og de.i viktiga~te gruppene 
av rossilar som lins! 1 la~rekk1a. på Andøya. 
Horisontale strekar: skifer, pnkkar: sand-

stein. . + 
Tjukke vertikale . linjer:. _ross1lgru~pa e~ 
svært vanleg. stipla lm1e~: .ross1lar fra 
gruppa kan linnast, men er 1kk1e vanlege. 

Fossile planterestar 

Det som gjorde at geologane tidleg 
vart merksame på sedimentbergar
tane på Andøya, var at det alt i 1860-
åra vart funne kol i bergartane som 
stikk fram i stranda ved garden 
Ramså. Ein kan framleis sjå desse 
tynne laga av kol innimellom lag av 
sandstein og skifer langs stranda. 
Kol er opphopning av fossile plante
restar, oftast ei blanding av restar 
frå mange typar av planter. Opp
haveleg har det vore tjukke torvlag 
danna i myrar eller skogar som voks 
i sumpområde. Det finst vidstrakte 
torvmyrar på Andøya idag, desse vil 
også verta til kol ein gong dersom 
det vert avsett eit par tusen meter 
tjukke sediment ovanpå og tempe
raturen i sedimenta vert høg nok. 
Når torv går over til kol, skjer det ei 
omdanning og sterk samanpressing 
av det organiske materialet. Eit torv
lag som er ein meter tjukt, vil bli til 
eit lag av kol på mindre enn 10 cm. 
Kolet på Andøya er konsentrert i eit 
lite område av jura-kritt feltet. Freist
nad på å setja igang gruvedrift vart 
gjort både under den første og den 
andre verdskrigen, men kolreser
vane er små, og i fredstid vil det 
knapt koma på tale med utvinning. 

I tillegg til kol finst det oljeskifer i 
nedre del av lagrekkja på Andøya. 
Denne skiferen inneheld forutan 
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forekomstane på kontinentalsokke
len stammar frå liknande bergartar. 
I den delen av lagrekkja der det finst 
kol kan ein ofte sjå tynne svarte 
stri1per som går meir eller mindre 
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loddrett gjennom enkelte sand
steinslag. Dette viser seg å vera fos
sile planterøter der ved og bark er 
omdanna til kol. I nokre få tilfelle 
har ein og funne avtrykk i stein av 
sjølve stuven av treet med røtene 
ned under. 

Figuren på s. 45 syner at kol og 
planterøter berre fins! i nedre del av 
lagrekkja samstundes som marine 
fossilar ser ut til å mangla her. Dette 
seier oss at denne delen av lag
rekkja er avsett på land, og det er 
mykje som tyder på at området har 
vore del av ei kystslette i mellom
jura tid. 

Andre typar av plantefossilar er også 

mes~ vanlege. i nedre del av lag
rekkJa, men bade blad og greiner og 
sporar og pollen frå planter kan 
førast med elvar eller vind ut i havet 
og verta avleira der. Dette gjer at ein 
finn slike fossilar også i lag som er 
avsette i havet. 
Forkulla avtrykk av greiner og kvis
tar finn ein gjennom heile lagrekkja 
men mest i nedre del. Det er oftast 
umogleg å seia kva treslag desse 
stammar frå. Små stokkar eller for
steina trestammer er det også funne 
nokre få av. Meir interessant er det 
kansk!e å tinna avtrykk av blad, då 
kan em ofte seia litt meir om kva 
type dei stammar frå. Bladavtrykk er 
berre oppbevart i nokre få lag, då 

Sandsteinslag som st ikk I . 
51< .ter og ~ol. Laga varl ~v;a.m i stranda ved garden Ramså M 
C:e1 vart stilt på skrå. og d e1~a på e1 kystslette i mellom-jur~ ;11.om sandstelnane er det lag av 
a·1 ol<in:er e~ .,<inlege i .d e1 eller no 20-250 mol nord (m t. e1nare førde forkastning ar til at 
::.~e:eg å Sjå fossilar og s!~~~~~~a , men tang og annan al~e::~sttreåpå blletet). Fossile restar 

ære strukturar. s P overflatene gjerdet van -
( Foto: T. Gloppen) 



helst skiferlag. Då det nord-norske 
oljeselskapet Norm.inol A/S bor~ 
gjennom jura og kritt bergartane 1 

1972 og 1973, fekk vi for første gong 
ei! fullstendig geologisk snitt gjen
nom heile lagrekkja ved hjelp av dei 
borekjernane som kom opp. Bore
kjernane - sylindriske bergartsprø
var som vert heist opp av boreholet 
etter kvart som ein borar nedover -
viste at det meste av lagrekkja er 
svært rik på fossilar. Steinkjernane 
som vart lekne opp var vel 4 cm i 
diameter, så det var berre relativt 
små fossilar som kom opp heile. 
Figuren øvst på s. 48, viser nokre 
plantefossilar frå øvre del av lag
rekkja (undre kritt). 

Mikrofossilar av planter er også 
best oppbevarte i finkorna bergar
tar, og det er funne ei rekkje former i 
prøvar frå lagrekkja på Andøya. Det 
er ikkje alltid ein veit heilt nøye kor
leis plantene dei stammar frå har 
sett ut, men sporar og pollentypar 
kan likevel korrelerast med liknande 
typar frå andre mesozoiske lag
rekkjer (t.d. Nordsjøen) og kan vera 
til god hjelp ved tidfesting av berg
artane. 

Om det ikkje er så svært mykje av 
godt oppbevarte fossile planter å 
tinna på Andøya, veit vi likevel ein 
del om jura-kritt vegetasjonen i om
rådet. Vi veit t.d. at det ikkje fanst 
lauvskog eller gras (dekkfrøa plan
ter) i jura, fordi desse plantegrup
pene først vart vanlege eit godt 
stykke inn i kritt-perioden. Vi veit og 
~t klimaet var langt varmare enn 
idag og at ulike bregneplanter og 
treslag som var i slekt med det nole
vande Ginkgo-treet var viktige i den 

--

Plante·mikrofossilar frå Andøya. Fossilane 
er frå nedre del av lagrekkja og fortet litt om 
plantelivet i området i mellom-jura tid . 
a: spore frå mose. b: spore frå karspore· 
plante (bregne, kråkefot). c : pollen frå bar· 
tre. Målestokken er 0.04 mm. 

(Foto: J . Os Vlgran) 
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Srnå plantefossila: frå undre krill. funne i borekjernar frå ein leirskifer. Plantefossilane ligg på 
1agr1ater 1 skiferen. og borekjernane kan lell kløyvast etler desse flatene. Dei sylindriske bore
k1ernane kunne såleis spallast opp i små runde skiver som ofte viser avtrykk av skjel eller for
~uila planteloss1lar på flatene. 

D=' a' ei foss•I trestamme Dot t 
1-,...o· . · - yre ved-
""/-'. eg_ n0..:o a' borP<en er blitt for::.teina o 
- -· ", '.J~aar.na til kol lndro d 1 g 
-1-rnrr- - een av , " ' "' ''ir rer na bort og hil av sand f •r --1"n- ' ør 
• _, , , · ' 1• •gsprcsessen tok tlf r"errm 
:1;.;r-.rr·a ,_ ,ra 15 · ål av "." . cm. 

mesozoiske floraen på Andøya. Det 
er også funne fossilrestar frå bartre 
og frå eit par andre plantegrupper 
(cycadofytar, bennetitar) som var 
svært viktige i mesozoikum, men 
som idag er fåtallige eller heilt 
utdøydde. 

Restar av dyrelivet 
i sjøen og langs stranda 

Fossile muslingskal er mellom dei 
mest vanlege fossilane på Andøya, 
og dei førekjern gjennom heile den 
delen av lagrekkja som er avsett i 
havet. Særleg i ein del av dei laga 
som vart avsette i strandbeltet eller 
på grunt vatn like utafor stranda er 
det mykje fossile skjel å finna. Ofte 
er det berre avtrykk av skalet ein ser 
i steinen, andre gonger kan det 
meste av skalet vera oppbevart. I 
enkelte lag ligg skalrestane så tett 
at ein kan snakka om fossil skjel
sand. 



Det fins! mange artar av muslingar i 
lagrekkja, men alle desse er ut
døydde idag. Likevel er det ofte 
tydeleg slektskap med nolevande 
artar. Såleis finn ein fossilar som lik
nar på østers-skal og andre som er i 
slekt med nolevande Pecten-former 
(t.d. kamskjel). Muslingtypane for
andrar seg lydeleg etter som ein 
kjem oppover i lagrekkja - dette er 
dels eit resultat av biologisk utvik
ling etter som tida gjekk, dels har 
det med endring av temperatur i vat 
net og andre miljøfaktorar å gjera. I 
øvste del av jura og kritt er det sær
leg artar av slekta Buchia som domi
nerer. Dei same artane finn ein også 
på Grønland, Svalbard, i Sibir og i 
Nord-Canada. Då nokre av desse ar
tane oppstår og døyr ut innan rela
tivt korte geologiske tidsrom, er dei 
viktige når det gjeld korrelasjon mel
lom bergartane på Andøya og avset-

A. Musling (Buchia keyserlingi) frå nedre 
kritt. Restar av skalet er bevart. B. Former 
av slekta Buchia . Avtrykk på lagflater i ski · 
fer av undre kritt alder. Frå borekjernar. 

ninger av same alder andre stader i 
nordområda. 

Ammonittar - blekksprutar 
med usneglehusn 

Fossile skal frå blekksprutar kan fin
nast gjennom det meste av lag
rekkja på Andøya. I motsetnad til 
blekksprutane vi kjenner idag, hadde 
desse eit ytre, vanlegvis flatt «sam
manrullau skal som var inndelt i 
kammer, der blekkspruten levde i 
det ytste og største kammeret. Ved 
å regulera gassmengda inne i ska
let, kunne dyret halda seg svevande 
i vatnet. Skalet vaks og det vart ut
skilt fleire kammer etter som blekk
spruten sjølv vart større. Ammonit
tane var relativt små - fossilane 
som finst på Andøya varierer frå få 
centimeter til vel 30 cm tvers over 
skalet, og blautdelane av dyret fylle 

2cm 
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altså berre den ytste delen av det!e 
skalet. Ammonittane utgjo~de ein 
viktig del av dyrelivet i havet 1 meso· 
zoikum. men døydde ul ved over· 
gangen til tertiær-perioden. 

Utviklingshistoria for ammonittane 
syner ei mengd former som blomstra 
opp. spreidde seg over store deler 
av havområda på jorda og døydde ut 
innan korte geologiske tidsrom. Dei 
er difor ideelle å bruka når ein skal 
tidfesta mesozoiske lag og korrelera 
med andre område. Diverre er opp· 
bevaringa av ammonittskal i mange 
lag på Andøya så dårleg at dei ikkje 
let seg artsbestemma, men dei har 
likevel vore til stor nytte, særleg når 
det gjeld å korrelera Andøy-lagrekkja 
med tilsvarande mesozoiske avse!· 
ningar på Aust-Grønland. 

Vi finn som nemnt ikkje ammonittar 
idag. men i vestlege del av Stille· 
havet lever ein slektning, Nautilus, 
som har eit liknande skal og truleg 
liknande levevis som ammonittane. 

;--~-=-;:::..: 

:~-~;:i 
,_ 
, 

flaut1!us. em ole~.ksprut med skal som lever 
,.;ag ' vestlege Stillehavet. Teiknlnga viser 
kc.r!e•s skalet er inndelt 1 kammer. Dette er 
e1n s'ektnmg av de1 utdøydde ammonittane 
sr,m er vaniege tossilar , jura- og krittberg
ar1ane vå li.Møya. 
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Ein annan type blekksprut-fossilar 
som er vanlege på Andøya er belem
nittane. Dette er ikkje ytre skal, men 
derimot skal eller skjelett som låg 
inne i kroppen av blekkspruten. Be
lemnittane har nærmast form som 
eit prosjektil - ein smal sylinder 
som endar i ein spiss. Dei som er 
funne på Andøya, er frå få centi
meter til bortimot 30 cm lange. 
Blautdelane av dyra finn ein ikkje 
bevart, men ein reknar med at dei 
har likna mykje på nolevande små 
blekksprutartar. Bel emn i ttane 
døydde også ut mot slutten av kritt· 
perioden. Figuren øvst på s. 51 viser 
belemnitt-fossilar frå Andøya. 

Små fossilar av krepsdyr 
og foraminiferar 
Det er funne fleire typar av marine 
mikrofossilar i jura-kritt lagrekkja på 
Andøya. Desse fossilane er så små 
at ein ikkje kan studera dei nær
mare utan mikroskop, og det er di for 
sjeldan ein får auga på dei før berg
artsprøvane vert nærmare under· 
søkte i laboratoriet. Fossile skal av 
foraminiferar - ei gruppe eincella 
marine dyr - er funne i fleire nivå i 
lagrekkja på Andøya. Foraminifer
skala kan ha ulik form, dei kan ofte 
likna litt på sneglehus, men har 
gjerne små opningar i skalet i sta
den for den store opningen i eit van
leg sneglehus. Foraminiferarerogså 
til hjelp når det gjeld å tidfesta 
enkelte delar av lagrekkja. 

Ostrakodar er fossile skal av små 
krepsdyr, og slike finst i ein del lag 
på Andøya, særleg i avsetningane 
frå undre kritt. 

Det er ellers funne nålforma mikro· 



Belemnittar frå Ramså, Andøy. Belmnitt -fossilane stammar frå ein type utdøydde blekk· 
sprutar. Fossilet har form av ein smal sylinder som er spiss i eine enden - nærmast som eil 
prosjektil. Det består av CaCO, (kalsiumkarbonat) og låg inne i kroppen av blekkspruten . all så 
ikkje eit ytre skal som hos ammonittane. 

A 

O.Smm -

B 

0.2mm - Smm 

Ulike former av foramlnlferskal. Foraminiferane er eincella dyr. Del fleste har kalkskal (A og 
8), medan nokre byggjer skal av små mineralkorn (C). Fossile foramlnlferar er påviste i eln del 
av del marine avsetningane på Andøya, særleg frå undre kritt. Dei er små, vanlegvis godt 
under 1 mm i diameter. 
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. .).mmonitl·fossilar av ovre jura alder frå Aamså. Andøya. Begge tilhøyrer slekta Rase . 
eer. eine 1Al er indre deler av skalet bevart, og ein kan framleis sjå glansen av perlemor i ni:. På 
Den andre 16) er ein steinkjerne der berre små restar av skalet er bevart. (Ro Haaks alet. · · onsen) + 
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Ammonittfossilar frå borekjernar. Diameteren av kjernane er så liten at ein oftast berre finn 
eln del av skalet i prøven , berre små skal kan linnast heile. Skifer av undre Ill midtre kritt alder. 
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tossilar som stammar frå svampdyr 
og ein del andre former både frå dyr 
og marine planter (algar). 

Dyra er borte, men 
dei har sett spor etter seg 
Etter at eit sedimentlag er avsett, 
t.d. i sjøen. er del gjerne mange 
oraanismar som er med og rotarom 
sedimentet. Nokre av dei grev seg 
ned i sanden eller leira, andre kryp 
på overflata og etterlet seg spor der. 
I dei fleste av sedimentlaga på And
øya kan ein tinna spor av gravande 
og krypande organismar (sporfossi
lar). Ofte er dei nokså utydelege, 
særleg dersom sedimentet er totalt 
omrota av gravande organismar. I 
andre tilfelle kan det finnast lyde
lege spor som minner om dei som 
·:en laga av sandmakk, krepsdyr og 
gra·;ande muslingar idag. Det er 
s1eican ·11 kan seia kva dyreart som 
r.ar laga sporet. men det kan skiljast 
u: rrani;e ulike former av spor. Ofte 
· s-or :lesse formene seg å vera ka
' "·-.;e~1st1s~e for bestemte sedimen
·~0:·Jrisrri111ø. og vi kan såleis ved 
r··.::·o a' S(:;orfossilane seia noko om 
'· · c.r ssdimenret vart avsett, t.d. om 
(e( iar grunt eller djupt vatn på 
.:·;;r~E:n. 

Øgler og andre ryggbeinsdyr 

~l.esozoikum er tidsromet då øgl ~ . ene 
_orr:1nene landjorda. Fleire typar av 
ø·~ler hadde også tilpassa seg livet i 
havet. Fossile landøgler slike s 
d"' .:1 d. , om - ~ ore inosauriane er "kk. • 1 ie opp-
daga pa Andøya. Vi må gå ut frå at 
s111<e egler !anst i omra"det .. k 'Jura og 
ritt. Skulle vi tinna fossilar av dei 

måtte det helst vera i kystsletteav'. 

setningane nederst i lagrekkja, men 
sjansane til å tinna dinosaur-restar i 
dei små knattane som stikk fram av 
slike bergartar ved stranda på 
Ramså, er svært små. 

I den marine delen av lagrekkja er 
det derimot større sjansar til å få 
oppbevart beinrestar av øgler som 
levde i sjøen. Her er det også funne 
ein del. Det første funnet av nokre 
knoklar av ei fiskeøgle (lchthyosau
rus) vart gjort i 1952 av ein ekspedi
sjon sendt ut frå Tromsø Museum. 
Seinare er det funne knoklar av fleire 
slike øgler, m.a. eit nokså fullsten
dig skjelett av ei lita fiskeøgle. 

Fiskeøglene stamma frå øgler som 
levde på land, men tilpassa seg et
ter kvart svært godt til livet i havet. 
Denne utviklinga tilsvara det som 
over 100 millionar år seinare gjekk 
føre seg då kvalane utvikla seg frå ei 
gruppe landpattedyr. Fiskeøglene 
likna svært på tannkvalarter som 
t.d. delfinar, og dei hadde truleg lik
nande levevis. 

Enkelte fiskeøglearter kunne bli 
heile 15 m lange, medan det skjelet
tet som vart funne på Andøya berre 
var vel 3 m langt. Skjelettet vart 
fun~e i eit lag som er svært rikt på 
manne fossilar, noko som viser at 
det var uvanleg gode forhold for 
opp?evaring av skalrestar og knok
lar 1 dette laget. Knoklane må ha 
blitt r~~kt dekka av sand og leir slik 
at det tkkje gjekk i oppløysing eller 
vart oppetne av småorganismar slik 
det vanlegvis går med beinrestar på 
havbotnen. 

Dette fossilrike laget vart spesielt 



undersøkt då vi visste det kunne 
innehalda knoklar av fiskeøgler. 
Sand og grus og overliggjande lag 
vart skrapa av ved hjelp av ei grave
maskin slik at ein del kvadratmeter 
av overflata vart blottlagt. Det var 
likevel ei overrasking då hovudet av 
ei fiskeøgle med det karakteristiske 

spisse munnpartiet og ringen av bein 
omkring auga kom til syne i ei av 
steinblokkene som vart brotne opp. 
Ved åta opp fleire store blokker inn
over i laget, kom etter kvart heile 
skjelettet fram. To av bileta er frå 
arbeidet med å grava fram denne 
fiskeøgla. 

Rekonstruksjon av fiskeøgle (lchthyosaurus). Det er m.a. i Tyskland funne .fossile eksemplar 
der ikkje berre knoklar, men også avtrykk av blaute delar er bevart, så ein k1enner nokså god I 
til korleis dyret såg ut. 

Frå utgravinga av fiskeøgla ved Ramså. 
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Sandsteinsblokker med fossile knoklar av 
ei fisk.eogle lagt ut på bakken like etter at 
de1 ·1:ir gravne fram ved Ramså på Andøya. 
E'n ser knok tar frå ryggsøyla og ein del rib
b:1n. '/ed vidare preparering ved Paleonto
'ogis .~ ~.1'Jseum i Oslo kom heile skjelettet 
betre tram. Avstøyping av skjelettet kan 
s1åas1 1 Tromsø Museum. 

Restar av fisk er oppdaga fleire sta
der i lagrekkja, særleg i skiferberg
artane frå undre kritt. Det dreier seg 
mest om små beinrestar og avtrykk 
av fiskeskjell . forutan eit par tenner 
s0m truleg stammar frå ein haiart. 
Litt av sk1elettet av ein liten fisk vart 
funne i ein borekjerne og er vist på 
figuren til høgre. 

Den som kjem til jura-kritt feltet på 
Andøya i håp om å linna mange fine 
lossilar, vil nok oftast verta skuffa. 
Det er svært lite som kjem fram til 
overflata av. sedimentbergartane, og 
foss1lane em kan tinna er for det 

meste små brotstykke av skjel og 
. del forkulla planterestar. Det 

ein . I t 
meste av tossilmatena e som er 
omtala her, er korne fr~m ~e? hjelp 
av større utgravingar. E1t sa lite om
råde som dette kan vera sårbart der
som det vert utsett for fossiljakt i 
stor stil. Rett nok stikk dei fossil
førande laga berre fram langs 
stranda og i elvefar, og der vil nye 
lag fossilar oftast koma til syne et
ter kvart som fossilprøvar vert lekne 
bort. Det kan likevel tenkjast at akti
viteten vert så stor at det gjer om
rådet mindre brukbart som type
område for jura-kritt avsetningar i 
Noreg. Det er såleis grunn ti l å vera 
på vakt mot større innsamling av 
fossilar med sikte på salg. Sl ik fos
siljakt har diverre vorte meir og meir 
vanleg dei seinare åra, sjølv om det 
kanskje enno ikkje er noko stort pro
blem på Andøya. 

lem 
t 

F_ossi l fisk . Vi ser litt av skjelettet. Frå bore
k1erne 1 leirski fer av undre kritt alder. Tru leg 
låg heile skjelettet samla, men berre denne 
delen var innafor lagflata i borekjernen. 


