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ANDØY AS MESOZOISKE BERGARTER 
OG FOSSILER 

ARJ\TE KRISTOFFER NORBORG OG ERIK WULFF-PEDERSEN 

Dt'll 11c 11 rtikkele11 er 111e11 t som et 11 tfyl
Tt·111-fe ::.11pple111e11t til de11 11ye 11tstil
li11gc11 otier A111toy11s mesozoiske berg
cnter (170-114 millio11er år gamle) på 
,\fo1anlogisk-geologisk museum i Oslo. 
A11doy1111tstilli11gen ble ferdig i jn1111nr 
1996, og i1111eliolder represe11tntive berg
artsproi.'er og fossiler funnet i den meso
:oiske lagrekken. 

. ..\ndoyas mesozoiske lagrekke er unik for 
fastlands-Norge, og andre avsetninger fra 
denne tidsepoken finnes kun som mindre 
forekomster (Froøyene, Hanøy, Beitstad.fjor-

::...,:: .:.:.n5'c·'f~r N,ir/:wg. fodt 1969 i Oslo. Studerer geo

;.}::j ,.,:,j Cnl\er:itt::et i Oslo fra 1990. Cand. Scient. mai 

i ~S-6. Titt~j pa ho,·L'°Cliagsoppgave: En paleontologisk, 

t;; • ,_,n.;mi;l· o.~ >lrahgrafisk beskrivelse av fiskeøgle 

' .. :':t;:-::,-·02:,ni; ~p 1 fra Andøya i Nord-Norge. Har del

t:·:! i produksjon a\' uto;tillinger ,·ed Paleontologisk 

rr;~e'Jm r,;; Andoyaul5tillingen ved Mineralogisk-geo

l~ .;~~i< mu.:-tum 

[r.!: 1·;,,/'f.p,_.1,,,,~1. lødt 1965 i Oslo. Studerte geologi 

·.•::-:i L ni' er:;1tetE:t i T romso 1986-92 til cand. scient grad. 

Fra 1 :.92-9-l ·:it.a~~- og 1"94- stipendiat ved Mineralo

<,"l>k-j!<::O!ogi~k mu~eum. Tøyen. Oslo, på prosjektet: 

\l•:ta.Y::omahsl<.r, pms..>s<.4,r i mantelen und..,r o;eanske 

mw. Har •id1:n 1992 lag1:t C'n rekke ul~tillinger ved 

'1".•J;..:r:t Har La;;•:t Andoy.iu!-,!Jllingen som ble 
f,_•7d1~-,t1lt 1 januar 1941) 

den og Bjorøy; fig. 1 ). Lagrekken som består 
av sedimentære bergarter ligger i kontakt 
med eldre prekambrisk granitt(> 570 mill. 
år) og kaledonsk gabbro (450-350 mill. år). 
Sedimentene er bevart i et nedforkastet bas
seng, og har som følge av nedforkastningen 
unngått å bli erodert bort under senere isti
der. Mesozoiske (230-65 mill. år) sedimenter 
som har eksistert i resten av Norge er ero
dert bort og avsatt på kontinentalsokkelen 
som følge av flere istider i kvartær tid ( < 2 
mill. år). 

HISTORIKK 
"Ved den lille elv, som falder 11d ved gaarden 
Ramsaa, nordøstligst paa Andøen i Dverberg 
prestegjæld, blev sandsten med kullag første 
gang observert. Siden blev bituminøs skifer med 
lerjernsten iagttaget længere inde ved elven, 
hvoriros sandsten ogsaa fandtes i dagen paa et 
enkelt punkt ved den nordenfor beliggende gaard 
Breivik». 

Dette skrev bergmester T. Dahll i 1891, 
etter at han i 1867 hadde besøkt Andøya og 
foretatt de første geologiske undersøkelser. I 
tillegg til Dahll står Friis (1903), Vogt (1905) 
og Sokolov (1912) sentralt i arbeidet med å 
beskrive områdets alder og stratigrafi. T. 
Dahlls primære oppgave var å kartlegge 
kullag i den sedimentære lagrekken, og 
drivverdigheten av disse. Vogt arbeidet med 
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Figur 1. Mesozoiske bergarter på land i Nord-Atlanter-områ
det (modifisert etter Birkelund et al. 1978). Stiplet linje viser 
ko11ti11e11talra11d. 

Andøyas stratigrafi, og delte avsetningene 
inn i tre enheter ut fra hvor kullagene befant 
seg i lagpakken. Han var den første som ga 
en fullstendige beskrivelse av Andøyas 
mesozoiske sedimenter. På basis av informa
sjon fra borehull estimerte han også mektig
hetene av de sedimentære lagene: «Den nu 
levnede rest af Andø-afleiringene viser sanledes, 
for at regne med et rundt tal, mæktighed mindst 
500 meter, kanskje endog 550-600 meter eller 
lidt derover». 

Senere estimerer Dalland (1975 og 1980) at 
mektigheten på de mesozoiske lagene er i 
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underkant ilV lOUt~ r.;etcr. li·on i~.·;~;· 1 < ·~ 
Sokolov (1912) var de forsle som !·:c'uhn!.ds

vis beskrev områdets pbntt>fossilcr, ,:-; 
invertebrater (blekksprnter og muslin~t>r). 
og Heer daterte på bakgrunn av dette de 
nederste sedimentene til «brun» jura alder 
(170-150 mill. år). 

Arbeider etter 1950 retter seg mot en 
generell geologisk beskrivelse av sedimen
tene og er ikke konsentrert rundt kullagene, 
som ble funnet lite drivverdige. 1 forbindelse 
med oljefunn i mesozoiske avsetninger på 
sokkelen fikk området en renessanse. Ørvig 
(1953) gjorde det første vertebratfunn i 
mesozoiske bergarter på fastlands-Norge 
(ryggvirvler og ribbein av fiskeøglen 
Ichthyosnums sp.), og ga en oversikt over 
arbeider som var gjort fram til 1953. Manum 
(1968) beskrev Andøyas palynologi (plante
fossiler: pollen) og daterte bergartene ved 
hjelp av disse. Dalland (1975, 1980) ga hver 
enkelt stratigrafisk enhet nye fom1asjons- og 
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ieddnan1 på grunnlag av sedirnentenes 
mineralogiske sammensetning. Det er denne 
inndelingen som benyttes i dag (figs. 2, 3). 
Birkelund et al. <1978) beskrev biostratigra
f~ke soner, noe som har vært av stor betyd
ning for aldersbestemmelse av lagpakken. 

STRATIGRAFISK OVERSIKT 
And øyas mesozoiske lagrekke består av 
turassiske '17(}-135 mill. år) og krittassiske 
1 I25-95 mill. år) sedimenter. De jurassiske 
sedimentene er avsatt på den paleozoiske 
i35J--290 mill. år) Holenformasjonen (kalk
a\·setningl. Tidsgapet mellom disse er på 
mer enn 120 millioner år. 

Den jurassiske lagrekken består av, Ram
~formasjonen <nederst) og Dragnesforma
>JOnen <øwrst) <fig. 3i. Nederst opptrer 
fersk- og brakkvannsavsetninger med kul
lag. Det finnes tre kullag med mektigheter 

på opptil en meter i Ramsåformasjonen. 
Dette er forøvrig den eneste opptreden av 
kull på fastlands-Norge. Kt~let, også ~alt 
«Cannelkull», opptrer assosiert med bitu
miøs skifer (leirskifer med høyt innhold av 
hydrokarboner) og ildfast !eire i sand_stein, 
og representerer opphoprung a: fossilt plan
temateriale av mange slag. Trolig har det 
opprinnelig vært tykke torvlag dannet i 
myrer eller skoger i sumpområder nært kys
ten. Blant plantefossilene som er funnet, 
dominerer rester av nåletrær og bregner. 
Den overliggende Dragnesformasjonen (fig . 
3) har innslag av mer marine avsetninger 
(laguner til fullt marint miljø). De domine
rende fossilene her er muslinger, blekkspru
ter (ammonitter og belemnitter; se fig. 4a, b, 
c), enkelte fisk og sporfossiler (spor etter 
gravende organismer), som viser at området 
har vært under havnivå . 

Den krittassiske lagrekken består av 
marine avsetninger og deles i Nybruforma
sjonen (nederst) og Skarsteinformasjonen 
(øverst) (fig. 3). Den nederste formasjonen 
består av leirholdige silt- og sandsteiner, 
mens den øverste formasjonen består av silt
stein og siltholdige leirer i de nedre delene, 
og leirstein, skifre og tynne lag med sand
stein (turbiditter; undersjøiske rasavset
ninger) i de øvre delene. l Nybruformasjo
nen opptrer en del marine fossiler, der mus
linger er dominerende. Høyere opp i lagrek
ken avtar fossilmengden, mens skallinnhol
det av mikrofossiler (planktoniske foramini
ferer: mikroskopiske marine dyr som svever 
rundt i havet) øker. Dette indikerer stort 
havdyp under avsetrJing av Skarsteinforma
sjonens sedimenter. 

TEKTONIKK 

(FORKASTNJNGSAKTlVITET) 
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Den tektoniske utviklingen av Andøyabas
senget er sentral for bevaringen av de meso
zoiske sedimentene på Andøya. Den meso-
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zoiske lagpakken ligger med tektonisk kon
takt til eldre granittisk og gabbroisk grunn
fjell, dvs. at sedimentene er nedforkastet 
gjennom flere episoder. En hevning av 
Andøya i trias (245-205 mill . år) førte til at 
nesten alle sedimenter avsatt før mesozoi
kum ble erodert bort (stedvis finnes den 
eldre Holenformasjonen bevart). I tidlig og 
mellom jura var det forkastningsbetingede 
bassenget mellom Andøyaryggen og fast
lands-Norge etablert (fig. 5) . I dette bas
senget ble de mesozoiske sedimentene 
avsatt og bevart. Den tektoniske aktiviteten 
resulterte i et tidsgap mellom jura- og kritt
avsetningene. Heving av Andøya og ekspo
nering av sedimentene slik vi finner dem 

i dag har trolis funn el ~kd cttt-.- s1 :,t~· 
istid. 

LTKI-!ETSTREt..: :.;: ~ i ::: D r:::, :i1 C1<.V'. : · ·\ : ·; 

Det finnes m:rn ;..:1' '. ikiie t,1 , .. 1. ' :11._·li, :r··, 

Andoyas og (J,;l C. • ,111!.1i11 l- -1 _"._: , ", ·111 _, -, 

bergarter og fo s::. •!,' r F;; h·:~ ~~ t: '-l1·'1.i•, 'I ·' ( '::·

trer typiske roc"k :0ill - ('!.!, s.-.nci" i c.' ,n :; i -\ ., v ,( 

kun sm<i for.skj•?l!1:·1i ,1;·nn1011it1.-1:1-'- :,·,usl1~ 1 ,::,

fauna er funnet . Oi ss.o· iiklwl '..; cr .:· U;1:nc f,,r 

kJares ved at Norge og Gronland l.1 nt''"l c·n 

inntil hverandre i mesozoikum, slik ~H de 
avsetningsmessige forholdene var na:>rme,;;t 
de samme. Åpningen av Atlanterhavet p,1 
våre breddegrader skjedde først i tertiær, for 
ca . 56 millioner år siden. 

r-------------------------------- 1 

TRIAS - TIDLIG-JURA 
Landheving, erosjon og begynnende forkastnings-aktivitet 

:::::: ::{:::::::::::::::\:: ::: ::::: ::::::.,::: 
MELLOM-JURA 
Tidlig rift-fase 

Andoy-ryggcn 
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\ 
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Figur 5. lflviklillgsmoddl for AlldoyformnsjollCll . Figur!'ll visa Jiirkn,;t 11 ;11gs11ktiuilclC11 sm11 /i1rtc til d111111dsc11 lli' et scdi11101-

ta:r1 l>11sse11g 111cl/0111 A11doy11ryggc11 og fi1s//1111ds-Norgc eller D11//1111d (1980). 
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F:_,,, o. 1, f,,~,1.r. lT111i111111 PMO 1~.007/1 ), bJ ryggvirp/cr og ribbei11 av fiskeogle I PMO 144.007/11 J IOphtalmosaurus 

-:.:· 1. F~~tl'SrJ( P,1 .-Lt.'-

FlX'.\: AV RSKEØGLE PÅ ANDØYA 
De forste funn av fiskeøgleknok.ler på 
.~doya ble gjort i den jurassiske delen av 
den sedimentære lagrekken: nederst i Drag
r.esformasjonen. Alderen er bestemt til kirn
meridge 11+!--139 mill år) på grunnlag av 
anunon.itter funnet i de samme lagene. 
Knok.lene som ble funnet var ryggvirvler, 
neuralbuer. ribbein og noen udefinerbare 
i ester. 

I augusi 1971 gjorde Arne Dalland flere 
funn av fiskeøgler. Spesielt interessant var et 
fukeøglokjelett med store deler av kraniet 

(fig. 6a, b). Ved siden av dette ble det i alt 
tatt ut 66 biter med beinrester. Prøvene er 
også rike på invertebratrester i form av mus
linger, am.monitter og belemnitter (fig. 4). 
Dallands funn fra 1971 ble gjort i det samme 
området som Ørvig fant de første fiskeøgle
knoklene sommeren 1952. Dette er fortsatt 
det mest fullstendige funn av et marint, 
mesozoisk krypdyr som er gjort på fast
lands-Norge. Under utgravingen spaltet 
sandsteinen som inneholdt fiskeøglen langs 
en svakhetssone, slik at skjelettet delte seg i 
et stykke og et motstykke. Rekonstruksjon 

- -- - - -
F•;:u r ~ Rek.:,r. '. lru.b ion--:i" fo~l-~~7,lc~ I P:vt0-144 Onl i IOph~lm-~~;urus ~J.~t{ørt ved hjelp av dnlnsi11111/eri11s . 
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av fiskeøglens utseende er utført ved hjelp 
av datasimulering (fig. 7). Avstøpninger av 
fiskeøglen finnes i dag i Paleontologisk 
museum i Oslo, Bergen museum, Tromsø 
museum og i Polarmuseet på Andøya. 

Fiskeøglene var langstrakte og strømlinje
formede og hadde samme kroppsform som 
de fleste beinfisker, haier og delfiner. Hodet 
var stort i forhold til resten av kroppen, med 
lang og kraftig kjeve og store øyne. For- og 
baklemmene var omdannet til loffer og 
halen ble brukt til å drive dem fram i van
net. På ryggen hadde de en kjøttfinne. Fiske
øglene varierte i størrelse fra 1-15 meter. De 
antas å ha eksistert i en periode på vel 150 
millioner år og døde ut i kritt for ca. 90 mill. 
år siden. 

DE NYE UTSTILLINGENE 
I den nye utstillingen ved Mineralogisk-geo
logisk museum er Andøyas sedimentære 
lagpakke tatt med som den dominerende 
representanten for mesozoiske bergarter på 
fastlands-Norge. Utstillingen inngår som en 
del av utstillingen om Norges geologi, fra 
tidlig prekambrium til nåtid. Det er lagt vekt 
på å vise mangfoldet av sedimentære berg
arter, samt plante- og dyrefossilene som er 
funnet på Andøya. Historikk, stratigrafiske 
detaljer og opplysninger om fiskeøglen er i 
liten grad presentert i utstillingen, men alle 
figurene vist her er hentet fra denne. 
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