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Endelig sommer

En travel vårsesong er over i 
geoparken, med åpning av informa-
sjonssenter på Porsgrund Porselæn 
og med kontrollbesøk fra geopark-
nettverket som noen av de viktige 
hendelsene. Et slikt kontrollbesøk 
må vi gjennom hvert fjerde år, og da 
blir geoparkens aktiviteter gjennom-
gått. Geologien vår har jo heldigvis ikke endret seg i 
løpet av de siste årene, men vi må alltid kunne vise 
den siste tidens utvikling innenfor undervisning, 
partnere, geoparkattraksjoner og andre saker. 

I løpet av fem hektiske dager i juni fikk vi besøkt 
alle geoparkkommunene, og alle fikk vist seg fram fra 
sin beste side. Været var nokså blandet, riktignok, 
men vi fikk gjort alt vi skulle av båtturer, skoleopp-
legg og visitter. Vi ble servert masse god og lokal mat, 
og representanter for alle eierne stilte opp og  fikk vist 
sin kommune.

Vi var også veldig fornøyd med pressedekning, 
nesten alle aviser var på banen, noe som er viktig for 

I nyåpnet senter. Fra venstre Yuanhai Zhang, Elisabeth Pickett, Geoparkens daglige leder og Fylkesmann Kari Norheim Larsen. 

Geoparken har åpnet et nytt info-senter 
på Porsgrund Porselænsfabrik. Det er 
utstilling med informasjon om geologien 
og naturhistorien i hele Geoparken, 

Geoparken har åpnet nytt informasjonssenter

oss. Våre gjester, Eliza-
beth Pickett og Yuanhai 
Zhang fikk med seg 
geologi, botanikk, fauna, 
kultur og historie de 
dagene de var her. I 
september får vi vite hva 
disse vil anbefale for de 
andre geoparkene; grønt 
eller gult kort for Gea 

Norvegica Geopark. 
Nå forbereder vi oss til en aktiv høstsesong. Vi har 

skrevet en del prosjektsøknader i år, og har har fått 
inn en del midler. Dette vil vi komme tilbake til i 
neste informasjonsbrev, men vi gleder oss til å sette 
igang med steinprosjekt på Stavern Torg, videreut-
vikle SmartGuide og TurfHunt med nyinnkjøpte 
ipader og lage «verktøykasse» til bruk i skolen. Mer 
om dette siden! 

Følg med på Geoparkens hjemmesider og på 
facebook; turene ruller og går, og vi legger ut tips til 
turer på egen hånd. 

Vi i Geoparken ønsker alle en god sommer!

samt brosjyrer og tidsskrifter som man 
fritt kan ta med seg hjem. 
Du finner oss ved å gå gjennom pors- 
elensutsalget og utstillingen Design til 

folket. Her finnes også generell turistin-
formasjon fra kommunene i Geoparken.



Rokua – verdens nordligste geopark – er lokalisert litt sør for 
polarsirkelen, omtrent midt i Finland. Her finnes en mosaikk av 
landformer avsatt og formet under og etter siste istid. 

Store rygger av løsmasser (eskere 
og drumliner) bukter seg gjen-

nom morenelandskapet. Oppå rager 
høye furuer med et mykt moseteppe 
rundt føttene. Gamle strandlinjer, 
elvedaler, myrer og små og store 
vann ble til etter hvert som landet 
steg opp av havet etter siste istid. Da 
fant også menneskene veien hit og 
flere spor etter steinalderbosetninger 
finnes i området. I tillegg rommer 
parken flotte lokaliteter med 2.6 mil-
liarder år gamle grunnfjellsbergarter.

Rokua Geopark challenge 
I Rokua Geopark arrangeres det 
hver sommer en ”geopark challen-
ge” hvor lag på to og tre deltagere 
konkurrerer mot hverandre i for-
skjellige sportslige grener i opptil 24 
timer. Her kreves det erfaring innen 
løping, orientering, sykling, svøm-
ming, padling, dykking, klatring og 
utholdenhet. Konkurransen er av 
høy intensitet og er svært populær.

 

Gea Norvegica Geopark presenterer en av våre europeiske søsterparker: 
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Vi i Geoparken ønsker alle en god sommer!

Omtrent midt i Finland finner vi verdens 
nordligste geopark.

Rokua Geopark 

Finland

Norge

Sverige

Rokua  
Geopark Finland

Over: Innsjøen Oulu i Rokua Geopark. Innsjøen er Finlands femte største.  Foto: Mikko Kiuttu

v/ Jane Dolven



Til høyre: Muhos kirke er den eldste trekirken 
i Finland som fremdeles er i bruk året rundt. 
Kirken ble innviet i 1634.  
Foto: Henri Luoma.

Fakta om Rokua Geopark
Størrelse: 1300 km2

Lokalisering: midt i Finland, strekker seg fra Muhos i 
nord, langs elven Oulujoki til innsjøen Oulujärvi i sør. 
Nærmeste store flyplass ligger i Oulu.
Kommuner i geoparken: Muhos, Utajärvi og Vaala. 
EGN-medlem siden 2010.

Stort foto: Sammen med furu dominerer artsfattig lav- og buskvegetasjon i Rokua Geopark. Foto: Henri Luoma 

Enkelte steder lyser kråkefot (lycopodium) 
fargerikt mellom lav og busker.  
Foto: Ilpo Okkonen

44

Rokua 
        Geopark 
Panoramakart over Rokua Geopark.  
(Teksten i nedre, venstre hjørne betyr «Finlands eneste, verdens nordligste»).
© HS-Visual Art Hannu Sievilä.



Geoparken går nye veier i formidlingen
Gea Norvegica Geopark tar nå i bruk digitale apper som en ny formidlingsmåte 
 for å nå frem til og inspirere folk i alle aldre.I samarbeid  
med det islandske firmaet Locatify (www.locatify.com) er vi i ferd med å utvikle  
to varianter: SmartGuide og TurfHunt. 

Hva betyr 
digital formidling?

En slik digital formidling er et sup-
plement til Geoparkens øvrige for-
midling. Her får man mulighet til å 
legge opp et individuelt opplegg på 
egenhånd, uten å være bundet av 
oppmøtetider og gruppeorientering. 

Det vil også være mulighet for 
engelsk versjon og derfor tilpasset 
turistene som vil se vår natur og 
oppleve gode autentiske miljø. 

Digital formidlingsform er også et 
ledd i Geoparkens ønske om bære-
kraftig tilrettelegging for å redusere 
behov for fysiske installasjoner i 
naturen. 

SmartGuide er en digital turguide 
hvor brukeren får informasjon 

via appen underveis på turen. Dette 
kan for eksempel være bilder og 
muntlige guiding (via audiofiler) av 
det turdeltageren ser rundt seg og/
eller en filmsnutt/animasjon. 

TurfHunt minner om geocaching 
og er bygd opp som en digital "skat-
tejakt" i terrenget med spørsmål/
svar. Deltagerene får poeng når de 
finner det angitte stedet i naturen 
og poeng hvis de svarer riktig på 
ekstra spørsmål. Mer informasjon 
om  denne appen vil komme i neste 
informasjonsbrev.

SmartGuide og TurfHunt er laget for smarttelefoner og nettbrett, 
og kan lastes ned gratis via App Store og Google play. Navigasjonen 
i naturen skjer via kartsystemet i appen og innebygd GPS-system i 
mobilen/nettbrettet, og informasjonen vises automatisk når brukeren 
kommer frem til angitt sted.
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...les videre om lansering av app til Århus gård!



P A R T N E R
M E D

Gea Norvegica Geopark lanserte 9.juni, i forbindelse med EGN-
uka, Århus gård-appen, vår første digitale turguide-app. Dette 
er en «digital natursti» med 6 informasjonsstopp i området rundt 
hovedhuset og flerbrukslåven på Århus gård nord i Skien. 

Du vil her bli kjent med naturgrunnlaget og geologien i området samt 
hvordan dette er nært knyttet opp mot det rike jordbruket og kultur-

historien her. På rundturen vil du kunne skue utover jordbruksområder 
som for rundt 10.000 år siden var gammel havbunn. Du vil få se en utstil-
ling som viser tverrsnitt av den spennende geologien i området; titte innom 
fangekjelleren og lære mer om jernverksindustrien på Fossum, som var i 
drift i årene 1538-1867; og ikke minst besøke det stemningsfulle jernalder-
gårdstunet som ble ferdigstilt i 2005.

I tillegg til oppsatt program 9.juni   og lansering av Århus gård-appen var 
det kreativ barneaktivitet i bryggehuset med «Vi lager det tropiske havet».

SmartGuide

App til Århus gård

Et tropisk hav blir til  – av gips og penselstrøk. 
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v/Jane Dolven

ÅRHuS GÅRd



App til Århus gård
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v/Jane Dolven

Geodag på Mølen

...fortsettes neste side

Mandag 17. juni var det Geodag på Mølen for rundt 
70 barn fra Stavern skole. Med supert vær og veldig 
motiverte elever og lærere startet dagen med en tauopp-
gave som viser jordas historie. 

Deretter ble barna delt i grupper på 10-12 barn, og nede 
på gress-sletta og på rullesteinsstranda ble de utfordret 
med mange forskjellige oppgaver.



Når du betrakter en blå, foredlet 
larvikitt, kan du være sikker på at den 
opprinnelig kommer fra et av bruddene 
i eller omkring Larvik. For larvikitt er en 
unik, norsk bergart; den finnes bare her!

Som fasadestein og annen prydstein kan 
du imidlertid møte den i alle verdensdeler. 
Nettopp det blå fargespillet er det som gjør 
larvikitten så populær; dette er et sjeldent 
fenomen i naturen!

Under the auspices 
 of UNESCO
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Geodag på Mølen

Jane Dolven

Oppgavene barna fikk var:

1) Lære om vulkaner, se på den 
300 millioner gamle lavaen på Salt-
stein og lage sin egen vulkan av 
Pepsimax og Mentos var populært. 

2) Natursti med spørsmål/svar om 
fossiler, steiner og magnetisme. 

3) Sitte på toppen av en Jernalder-
gravhaug og bli fortalt om Mølens 
spennende kulturhistorie.

4) Lage fantasifossiler av marin leire.

5) Lære om istiden og hvordan Mølen 
ble dannet og hvordan steinene ble run-
det. Errosjon ble illustrert med risting av 
sukkertbiter i et glass! 

6) Og sist men ikke minst en digital 
skattejakt. Barna ble her delt i tre grup-
per med 3-4 barn på hver gruppe. Hver 
gruppe fikk låne en iPad hvor det var 
installert en app, dvs. et navigasjons-
spill (TurfHunt) laget av Geoparken. 

Dette spillet gikk ut 
på å finne fem punkter 
på Mølen ved hjelp av GPS og 
flyfoto og svare på to spørsmål på hvert 
punkt. Som belønning fikk barna digitale 
gullmynter. Spillet var en stor suksess! 

Målet var at barna skulle lære geologi, 
være aktive og nyte den flotte naturen 
– og vi håper og tror at alle målene ble 
oppnådd!

Geoparken har utgitt to sm
å hefter  

som
 er vel verdt å få m

ed seg!
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Jane Dolven

v/Jane Dolven

Ny geopark-lokalitet i  
Lerkåsparken i Brevik
Det er nå kommet tre nye geopark-skilt i Brevik. Disse er plas-
sert på fjellveggen i Lerkåsparken (også kalt Olympia-parken). 
Skiltene forteller på en lettfattelig måte om geologien i området 
og hvordan kalksteinen i Brevik ble dannet for rundt 450  
millioner år siden i et grunt, tropisk hav. 

steinsindustrien i Breviksområdet. 
Dette for å vise sammenhengen 
mellom geologien og industrien i 
området - hvordan geologien har gitt 
muligheter for både arbeidsplasser 
og produksjon av viktige produkter 
(slik som sement, fasadestein og 
kunstgjødsel) gjennom snart 100 år. 

Her formidles også om historiske 
funn av Thorium (grunnstoff) 

og Thoritt (mineral) som ble oppda-
get i pegmatitter like utenfor Brevik 
på slutten av 1800-tallet av davæ-
rende prest og ordfører i Brevik, 
Hans Esmark. 

I tillegg vies et helt skilt til kalk-

Ordovicium:450 millioner år siden

Over: Den gule sirkelen viser plasseri-
gen av Geoparkens nye skilt i Brevik.

Skiltene er plassert godt synlige og 
med enkel adkomst på fjellrabben i 
Olympia-parken. 

Litt av Brevik med Øya til høyre



Elisabeth og Zhang (i midten) noterer ivrig, mens Kjærra-guide Sølver 
Sjulstad samtaler med daglig leder i Geoparken.
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Revalidering av Gea Norvegica Geopark

Ny godkjenningsrunde for  
Gea Norvegica Geopark

Revalideringen, som den kalles, foretas hvert fjerde år og i år er det fire år siden sist. Det var med 
stor forventning og fyldig program vi kunne ønske de to inspektørene, Elisabeth Pickett fra England 
og Yuanhai Zhang fra Kina velkommen 11.-15. juni. Med en så stor geopark som denne er det mye å 
vise..

v/Anne Aasmundsen 

ulike tema. Og sist 
men ikke minst, de 
fikk med seg variert 
norsk vær!

Elizabeth og 
Zhang skal ikke 
uttale seg til oss om 
utfallet av revalide-
ringen. De skriver 
nå en rapport som 
alle i geopark-
nettverket får lese, 
med anbefalinger 
basert på det de fikk 
oppleve. Disse får 
ikke våre delegater 

se. Så blir rapporten først behandlet 
i Advisory Committee i nettverket, 
før saken diskuteres og stemmes 
over i Coordination Committee. 
Dette skjer på neste møte, som er i 
Italia første uken i september.

En slik revalidering 
har til hensikt å se 

om vi oppfyller våre 
målsettinger og nett-
verkets kriterier for å 
være medlem av det 
europeiske og globale 
nettverket av geoparker. 
Og dette er ingen liten 
prosess, mye skal doku-
menteres og ettersees. 
Likevel skal vi også vise 
utviklingspotensialet en 
geopark har og derfor 
viktig å vise til pågåen-
de arbeid og langsiktige 
prosesser. 

Inspektørene fikk besøkt alle kom-
munene og mange geopark«siter», 
blitt bespist med lokal mat, truffet 
politikere, ressurspersoner i kom-
munene, guider, partnere og repre-

sentanter for lokale lag. De fikk vært 
med «ute i felten», lært om norsk 
kultur, biologi, jordsmonn, historie, 
samfunn og selvsagt geologi. Og 
sett på prosjekter og pågående sam-
arbeid der vi bidrar i en helhet av 



...Inspektørene fikk besøkt alle kommunene og 
mange geopark«siter»; noen av dem ser vi her...

...og ble bespist med lokal mat, fikk
truffet politikere, ressurspersoner i  
kommunene...

11

Revalidering av Gea Norvegica Geopark

Til venstre: På Rognstranda gav Jan Erik Tangen en levende fram-
stilling av stedets flora, fauna og geologi.

Under: I Kragerø fikk vi Munch-vandring og gruvehistorie ved  
Katja Aarflot og Sverre Okkenhaug. Ordfører Kåre Preben Hegland 
(i blå jakke) og rådmann Ole Magnus Stensrud (ikke på bildet) var 
viktig del av et hyggelig vertskap.

Geoparkens nye info- 
senter på Porsgrund  
Porselænsfabrik ble et 
viktig stoppested.

Til venstre: På Århus fikk  
gruppen lokal mat og 
- historie, og demonstrert 
Geoparkens nye digitale 
turguide.

Til høyre: Fylkesordfører 
Terje Riis-Johansen, flan-
kert av Fylkesmann Kari 
Norheim Larsen og varaordfører 
Geir Arild Tønnesen under  
besøket på Ibsen Venstøp.  

Yuanhai i Tuftestollen på Fen i Nome.  Regiongeolog Sven Dahlgren kunne øse av sin store kunnskap om Fensfeltets geologi.  



 ...fikk snakket med guider, partnere og
 representanter for lokale lag... 

...De fikk vært med «ute i felten», lært om  
områdets kultur, biologi og jordsmonn,  
historie, samfunn – og selvsagt geologi. 

Revalidering av Gea Norvegica Geopark

I Gorningen i Siljan ble de besøkende tatt hånd om av 
ordfører Gunn Berit R. Holmelid og geoparkguide Lars 
Vaagland. 

Under til venstre: I Kjærra i Lardal møtte inspektørene 
bl.a. leder av Kjærra-stiftelsen Oddvar Steinsholt, Tove 
Lisbeth Vasvik (nestleder i Geoparkens styre) og Liv 
Grinde, ordfører i Lardal (helt til venstre i bildet).

Under: I Tjølling gav historielagets karer, Edgar Skow  
og Reidar Løvås innblikk i larvikitthistorien. Knut Hjalmar 
Gulliksen, geoparkkontakt for Larvik, til høyre i bildet.

Til venstre: Mølen var siste geopark-lokalitet på 
programmet. På bildet sees bl a. ordfører i Larvik, 
Rune Høiseth (nr. fire fra høyre) og Thor Lundh 
(nr. to fra venstre).  

Under: Med sin åpenbare kombinasjon av 
særegen geologi, naturmangfold og kulturhis-
torie, var det et passende sted å avrunde noen 
hektiske og innholdsrike dager...  



Revalidering av Gea Norvegica Geopark

GEOPARKEN viL TAKKE ALLE SOM HAR STiLT OPP uNdER REvALidERiNGEN OG BidRATT TiL Å SyNLiG-

GjØRE GEA NORvEGicAS GEOPARKS KvALiTETER fOR vÅRE uTENLANdSKE GjESTER – OG vENNER!

Geoparkutstillingen på  
Jomfruland er verdt å stikke 

innom – nye skilt har også  
kommet opp i sommer.

Men helt over var det 
ikke, for siste kvelden 
inviterte Hilde Lindhjem 
Borgir på vegne av Stif-
telsen Tollerodden, på 
sen middag i tradisjons-
rike barndomshjemmet 
til Cort Adeler på  
Tollerodden i Larvik.

13

Det er mange måter å bli kjent i Geoparken i sommer – på egenhånd og 
sammen med andre. Kort fortalt kan du oppleve Geoparken ved å oppsøke 
våre tilrettelagte lokaliteter på egenhånd eller delta på en av våre guidede 
turer. Du kan til og med bestille guide til din egen gruppe. På egenhånd 
anbefaler vi blant flere av de tilrettelagte lokalitetene: 

Mølen, med medbrakt niste og god tid er Mølen flott i all slags vær. Og Steinutstil-
lingen er virkelig verdt et stopp. Stier på kryss og tvers gir deg en svært sammensatt 
opplevelse. 

Rognstranda kan være et flott mål for badeturen, og uansett er området fint for 
tur og kunnskap om geologien. Her finner du den tilrettelagte Skiltutstillinga. 

På Jomfruland kan man bruke hele dagen om man vil, både Geoparkutstillingen 
ved Tårnet og skiltene gir deg historien til øya og kunnskap om hvilke verdifulle 
naturområder vi finner her i havgapet. Badestrender og turstier gir mange mulighe-
ter. Vi anbefaler å gå av på Tårnbrygga for å komme enkelt til skilt og utstilling.

Århus-Appen er navnet på en digital tur omkring Århus Gård nord i Skien og kan 
nå lastes ned til din Smarttelefon. Turen har både norsk og engelsk versjon. Gården 
er tilgjengelig for alle og et flott turmål i seg selv eller som del av en rundtur innom 
Fossum og Ibsen Venstøp for å få mer av kulturhistorien for området. Mulighetene er 
mange, også på egenhånd.

Bli kjent i Geoparken i sommer!
   – på egenhånd eller sammen med andre

...fortsettes neste side

Århus-Appen er noe  
nytt og spennende innen  

formidling i Geoparken.

v/Anne Aasmundsen 



Geoparken 
«minutt for 
minutt»

..og det fikk du på NRK P2  
søndag 26. august. 

I samsending med NRK TVs 

store direktesending «Telemarkskanalen minutt 
for minutt» ble geologien og naturen langs vann-
veien fokusert på – med  
artige historier og ukjente sider. 

Samtidig som vakre bilder av kanalanlegg, folkerike 
lokalsamfunn og en solfylt vannvei gikk over skjer-

men, gav Kristin Rangnes lytterne på P2 historier om 
Fenvulkanen, thorium og brynestein fra Eidsborg. Til 
tider var det dårlig dekning; de tykke steinveggene i 
slusene bød på utfordringer for moderne teknologi.

Dagen ble en folkefest av de store, og går inn i histo-
rien som et eksempel på å vise verdien av lokalt dug-
nadsarbeid og lokal stolthet. Her bidro alle frammøtte til Foto: Michaelshulen i Skien har en spennende geologi og 

en like spennende historie å by på.  

Foto: Stort oppmøte langs hele kanalen 
under «Minutt for minutt» - sendingen.  
Her fra Løveid, Skotfoss.

Foto: Geoparkstien er en av flere tiltak  
som er med å øke tilgjengelighet og  
interesse for Fensområdet. 

Vi i Geoparken ønsker alle en riktig god sommer!

Turer med guide

Husk å avlegge et besøk i 
sommer på Geoparkens nye 

informasjonssenter! 
Du finner det innenfor porselens-
utsalget på Porsgrund Porselæn.

Åpningstider som butikken 

Vi har hatt en innholdsrik vår med mange gode turer rundt i Geo-
parken. I sommer har du også mulighet til å få med deg guidede 
opplegg: 

4. juli kl. 12.00 går turen «Det var engang en vulkan» på Ulefoss i 
Nome. Her vil du få et innblikk i Fenvulkanens spennende historie. Dette er 
en gåtur med gruvebesøk og filmvisning i etterkant. Turen starter ved Øra 
og påmelding skjer til Reisemål Bø (35 06 02 00) eller direkte på turistinfor-
masjonen på Ulefoss.  
Kr. 70/30,- voksne/barn. 

I Kjærra vil det være Geoparkguiding hver torsdag etter lakseopptaket. 
Laksefangst trekker mange nysgjerrige, og det hele starter presis kl. 18.00. I 
etterkant vil guidene gi deg informasjon om naturgrunnlaget og historien til 
det frodige elveløpet. Gratis og en opplevelse for alle!  

15. august er «Geologi for de minste» er opplegg like før høstens skole-
start. Ta med barna i Steinvika og bli med å lete etter fossiler og en spen-
nende fortid.. Gratis og ingen påmelding!

Mer om alle tilbudene finner du på geoparken.no eller Facebook.

Bli kjent i Geoparken i sommer!

Guidet tur på 
Fen bringer deg 
i kontakt med en 
dramatisk og unik 
historie...

Under: Kjærra sett i «panorama».

Laksefangst og god stemning hører 
Kjærra til!



Besøksadresse:
Kjølnes Ring 30
3918 Porsgrunn

Les mer på:
www.geanor.no 
facebook.com/geanor

Kontakt oss på:
post@geanor.no

 Telefon:            Fax:
 35 57 40 00        35 57 40 10

Les mer om de europeiske og globale geoparkene på
 www.europeangeoparks.org og www.globalgeopark.org/english/


