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Et blikk tilbake  
– og videre framover

I denne utgaven av informasjons-
brevet kan du oppdatere deg på små 
og store hendelser fra Geoparkens 
virke det siste halve året. En spen-
nende nyhet som bare skal videreut-
vikles framover, er lanseringene av 
nye turer og skattejakter rundt i 
Geoparken ved hjelp av mobil-apper.  Nå kan du lære 
mer på tur på egen hånd rundt Århus gård i Skien og, 
helt ferskt, på Jomfruland. Snart kommer Mølen-tur, 
og flere blir det etter hvert. Gjennom Drømmemila på 
Ulefoss blir det også mulighet for digital turguiding 
her neste år. 

Snart er 2013 historie, og det er tid for et tilbake-
blikk og en smugtitt på planene for neste år. Våre 
aktiviteter har vært preget av revalideringen av 
Geoparken; kontrollen av virksomheten for å få 
fornyet medlemskap i det globale geoparknettverket. 
Vi skrev utførlig om besøket i forrige utgave av 
informasjonsbrevet, og resultatet er nok kjent for 

På årets EGN-konferanse i Italia 
var Norge særdeles godt repre-

sentert. Magma Geopark og Gea 
Norvegica Geopark var selvsagt til 
stede, men det var ekstra hyggelig at 
to nye norske geoparkprosjekter be-
nyttet anledningen til å presentere seg 
for geoparknettverket.  Begge disse 
ligger i hovedsak i Nordland fylke. 

Geopark Nord er et forprosjekt 
for å etablere en geopark i Narvik-
regionen. Her er fantastiske geolo-
giske landskap og en mangfoldig 
bergverkshistorie. Noen av Norges 
eldste bergarter finnes i fjellene her. 
I tillegg er det en svært rik kulturhis-
torie fra fortid til i dag, med samisk 
kultur og mange spor fra steinalder 
som noen høydepunkter. 

Ansvarlig for forprosjektet er 
Ofoten Friluftsråd og arbeidet gjøres 
i samarbeid med ei prosjektgruppe 

Nye geoparker i Nord-Norge?

mange, men vi er utrolig 
stolte av vårt nye grønne 
kort og fire nye år som 
European and Global 
Geopark. Avgjørelsen falt 
på konferanse i Cilento e 
Valle de Diano Geopark i 
Italia, som du kan lese 
om i denne utgaven. 
Mens vi venter på vinte-

ren og påfølgende vår, jobber vi med nye skoleopp-
legg på Mølen og på Rakke, mange skiltplater skal få 
ny design og nytt innhold, brosjyrer skal revideres og 
oversettes til engelsk. Nye brosjyrer skal lages og 
nettsidene skal gjøres om.  Så planlegger vi også 
spennende prosjekter med kultur og geologi, så følg 
med på Geoparkens hjemmesider og facebookside!

Alle vi i Gea Norvegica Geopark ønsker å takke 
våre guider og andre medhjelpere for innsatsen så 
langt. Vi gleder oss til å fortsette samarbeidet og til å 
videreutvikle aktiviteter med gode partnere. Og til alle 
som følger med oss: Ha en riktig god jul! 

Vi i Geoparken ønsker alle en riktig god jul!

sammensatt av representanter for 
Museum Nord, Ofoten regionråd, 
Ofoten amatørgeologiske forening, 
Høgskolen i Narvik og Narvikregio-
nen Næringsforening.

Trollfjell Geopark ligger lenger 
sør i Nordland, på Helgeland, og 

omfatter Torghatten, Vega og Leka, 
helt nord i Nord-Trøndelag. Her er 
natur og myter tett knyttet sammen 
med den geologiske historien; hullet 
i Torghatten og historien om Leka-
møya og de sju søstre er noen ek-
sempler. Norges grunnfjell og kale-
donsk fjellkjededannelse er sentrale 
elementer i den geologiske historien, 
men også landskapet formet under 
de siste millioner års istider viser de 
geologiske prosessene. 

Øya Leka har sin helt spesielle 
historie, her er Norges geologiske 
naturmonument, det eneste stedet 
her til lands hvor vi finner bergarter 
fra mantel (dyptliggende lag i jorda)  
til jordskorpe på overflaten.

Trollfjell Geopark er en reiselivs-
satsning i regi av Sør-Helgeland 
Regionråd.

Til venstre sitter Anne Marie Roll fra 
Geopark Nord og til høyre Kristin Floa fra 
Trollfjell Geopark.

 Kristin Rangnes

         Parco Nazionale  
del Cilento e Vallo  

     di Diano Geopark                      

Foto: Jane Dolven



Denne geoparken ligger i Sør-Italia, i provinsen 
Campania, sør for Salerno. Området er også 
nasjonalpark, med stor vekt på et mangfold av 
økosystemer. 

Cilento e Vallo di Diano har en lang kystlinje, mens 
sørlige deler av fjellkjeden Appenninene utgjør 

innlandsdelen.  Appenninene er en ung fjellkjede, dannet 
i neogen tid (23–5 millioner år siden), men selve berg-
grunnen er i hovedsak kalkavsetninger fra kritt (145–66 
millioner år siden). Erosjon av kalksteinen har ført til 
flotte landskap, med klippekyster, grotter, daler og juv. 

Over: Forrevne kalkklipper langs kysten.

Gea Norvegica Geopark presenterer en av våre europeiske søsterparker: 
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v/ Kristin Rangnes

• Cilento e Vallo di Diano Geopark 

Italia

•

Bilde fra NASA                                                                   Google Earth

 Kristin Rangnes

         Parco Nazionale  
del Cilento e Vallo  

     di Diano Geopark                      
Italia



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
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Over: Utsikt fra landsbyen 
Altaville Silelentina.

Denne delen av Italia har også en svært interessent 
kulturarv, med tidligere tiders gruver og rester etter 

gresk bebyggelse (Paestum) fra omkring 650 e. 
Kr, samt tidlig italienske klostre fra 1300-tal-

let. Karteusersordenens kloster i Padula fra 
1306 er på UNESCOs Verdensarvliste.

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di 
Diano Geopark var vertskap for den 
12. europeiske geoparkkonferansen 
i september. Konferansen ble holdt i 
Ascea ved kysten, og den samlet om 
lag 600 geoparkinteresserte fra hele 
verden.

 To nye land ble ønsket velkom-
men i det europeiske nettverket; 
Nederland og Tyrkia, og alle de 

nye geoparkene var: Idrija Geopark 
(Slovenia), Hondsrug Geopark (Neder-

land), Sesia Val Grande Geopark (Italia) 
og Kula Geopark i Tyrkia.

Til høyre: Stalagmitt i  
grottene i Castelcivita.

 Under: Fra Castelcivita-grottene.

Under: Grotter og smale  
strender er karakteristisk for 
denne delen av kysten.

 Over: Athene-tempelet i Paestum.

         Cilento e Vallo di 
                   Diano Geopark
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Geologi for de minste 
i Steinvika 
Torsdag 15. august arrangerte Gea Norvegica Geopark geologidag for 
de minste i Steinvika. Barna fikk være med på å gjenskape det tropiske 
havet som var her for 450 millioner år siden.
 

På den tiden lå dette området sør 
for ekvator og var dekket av et 

varmt, grunt hav, fullt av liv. I 
havet levde spennende organismer 
både på bunnen og i vannmas-
sene. 

To av disse var trilobittene 
(utdødde ledd-dyr) og blekkspruter 
med skall, som vi på forhånd hadde 
laget avstøpninger av. 

Med maling og pensler fikk barna 
utfolde seg med å sette valgfrie 
farger på avstøpningene. Og vi kan 
bekrefte at resultatet ble et mangfold 
av fargesprakende versjoner. Om 
trilobittene og blekksprutene virke-
lig hadde slike flotte farger, er det 
ingen som vet. 

Til slutt ble et fossil-eksemplar 
fra hvert barn montert på et bilde og 
kunstverket gitt navnet Det gamle 
tropiske havet i Steinvika. Dette 
står nå utstilt i Geoparkens informa-
sjonssenter på Porsgrund Porselen.

I tillegg til å male på «fossiler» 
hadde vi laget en natursti for de litt 
større barna, hvor det var spørsmål 
om geologi, fossiler, Norges nasjo-
nalstein og mye mer. 

Sola strålte og det ble en fantastisk 
dag for både store og små.

v/Jane Dolven

...se mer fra geologidagen  
på neste side

  «Blekksprut-fossilet» ble kjempeflott!
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...mer fra geologidag i steinvika

Oppskrift på en super dag: Å utfolde seg kreativt, under strålende augustsol i 
sjøkanten – og samtidig lære om tidligere tiders underlige og rikholdige dyreliv; i 
dag som fossiler gjemt i fjellet.

  Naturstien bød på adskillige utfordringer for de større barna.
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...fortsettes neste side

Geologilæring med 
smarttelefon og GPS i 
nærmiljøet
Brunla ungdomskole og Geoparken har fått penger fra Den 
naturlige skolesekken til å gjennomføre et samarbeidsprosjekt 
i skoleåret 2013/2014. 

I prosjektet tar vi i bruk et skatte-
jaktspill (app) laget for smarttele-

foner og nettbrett. Spillet går ut på å 
løse flest mulige oppgaver/spørsmål 
og få flest mulig poeng. For å få til-
gang til oppgavene må elevene først 
finne «digitale skatter» (poster) ute i 
naturen. 

Navigasjonen skjer ved hjelp av 
kart, kompass og GPS som er inne-
bygd i appen på smarttelefonen eller 
nettbrettet. På kartet i spillet kan 
elevene hele tiden se hvor de selv 
er lokalisert i forhold til de digitale 
skattene, og de kan også følge med 
på hvor motspillerne befinner seg.

Brunla skoles første spill ble laget 
i begynnelsen av skoleåret og testet 
ut på utvalgte 8. klasser på skolen. 
De digitale skattene med oppgaver 
ble fordelt mellom Signalen i Sta-
vern og Brunla gravfelt. Klassene 
som deltok ble delt i grupper på 4-5 
elever. 

I klasserommet ble app og spill 
lastet ned på elevenes smarttelefoner 
eller en av Geoparkens seks iPader, 
som de fikk låne med seg ut i felt. 
Og så var spillet i gang. Gruppene 
spurtet av gårde og hadde ca. to 
skoletimer på seg til å finne de fem 
skattene og løse tilhørende oppga-

TurfHunt er en digital 
skattejakt som utøves i naturen, 
der deltageren utfordres med 
spørsmål og oppgaver på sin 
smarttelefon. 

8.klasse-elever i aksjon.   – YES! Vi fant posten. Hvordan løser vi dette, mon tro? Kanskje finner vi noe info på skiltet?

v/Jane Dolven

ver. Den gruppen som samlet flest 
poeng til slutt vant spillet. 

Gjennomføringen gikk bra. Alle 
lagene jobbet hardt og var konsen-
trerte. Lagånden var stor og svarene 
ble livlig diskutert på hver post. 

D i G i t A l  f O R m i D l i N G
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Elevene var flinke til å oppmuntre 
hverandre til å finne neste «skatt», 
eller til å lete etter informasjon på 
nærliggende informasjonsskilt. De 
lærte av sine feil og var veldig «på» 
hele tiden. Og spilldeltagelsen ga 
dem masse god mosjon. De fleste 
var gode og varme etter «jakten» da 
de kom tilbake til skolen. 

Tilbakemeldingene fra elevene var 
svært positive. Alle syntes det var 
gøy å teste skattejaktspillet! Mange 
sa de hadde lært ting de ikke visste 
på forhånd.

 Noen spurte om det var flere slike 

For å få til-
gang til opp-
gavene må spilleren 
først finne angitte steder 
ved hjelp av kart og GPS inne-
bygd i TurfHunt-appen. 

TurfHunt er et godt eksempel 
på hvordan moderne teknologi 
kan nyttes til å fremme lokal-
kunnskap og naturglede på en 
ny og inspirerende måte. 

Ha det gøy og lære på samme 
tid, gjerne ved lagarbeid og 
konkurranse mellom flere del-
tagere/lag, er hva som venter 
en «TurfHunter»!

spill som de kunne teste i området 
og eventuelt når de kunne gjøre 
dette igjen på skolen.

Og ja, flere spill er tilgjengelige 
i området Stavern – Mølen, og to 
til kommer i nærområdet til skolen 
innen kort tid. Disse er også tilgjen-
gelige for andre som har lyst til å 
teste sine kunnskaper innen natur, 
lokalhistorie og navigasjon.  
Kom og prøv! 

For mer informasjon sjekk ut  
www.geoparken.no. 

...fortsettes neste side

D i G i t A l  f O R m i D l i N G

Godt lagarbeid er ofte en viktig og positiv del av TurfHunt-opplevelsen, i tillegg til rikelig 
med fysisk utfoldelse (stort bilde).
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Bakgrunnen for prosjektet
Brunla ungdomsskole i Stavern og Gea Norvegica Geopark har nylig inngått et 
tverrfaglig samarbeid hvor ny digital teknologi for smarttelefon og nettbrett tas i 
bruk i undervisningen, som et supplement til tradisjonelle formidlingsmåter. Skat-
tejaktspillet (TurfHunt) er laget av det islandske firmaet Locatify.

Målet er å aktivisere elevene på en ny og spennende måte ute i 
naturen i skolens nærområde. Gjennom dette prosjektet ønsker vi 
å gi elevene masse spennende geologikunnskap og annen nyttig 
kunnskap om naturen og lokalhistorien i området de bor i. 

Tanken er at økt kunnskap og gode naturopplevelser vil bidra 
til et ønske om å bedre ivareta naturen og de ressursene vi har til 
rådighet, og dermed forvalte disse på bærekraftig vis – både lokalt 
og globalt.

I tillegg er målet å gi elevene muligheten til økt fysisk aktivitet 
i skoletiden. Undervisningen dekker flere kompetansemål innen 
samfunnsfag, naturfag og kroppsøving. I pilotprosjektet er målgruppen 8. trinn, 
men planen er at undervisningen på sikt kan utvides til andre klassetrinn på skolen. 
Pilotprosjektet har også stor overføringsverdi til andre skoler i Geoparken i fremti-
den.

Gode grunner til å ta i bruk slike spill i undervisningen:

• Gjør læringsprosessen gøy og givende - øker engasjementet hos elevene og 
interessen for å lære.

• Tar i bruk ny spennende teknologi som elevene liker å bruke.

• Elevene blir utfordret på en positive måte og oppfordret til å bli bedre/flytte    
grenser.

• Elevene får umiddelbar tilbakemelding og kan dermed lære av sine feil.

• Fungerer som lagspill og oppfordrer til samarbeid – grupper kan spille mot hver-
andre. Øke samholdet i klassen.

• Spilles utendørs. Dette gir naturopplevelse, mulighet for å se naturen på nært 
hold og ikke bare lese om den i en bok, og i tillegg masse god trim underveis til  
postene. 

• Elevene lærer i tillegg om navigasjon ved hjelp av kart, kompass og GPS.

Gave fra Sparebankstiftelsen

Geoparken har fått tildelt 30.000 
kr. fra Sparebankstiftelsen innen 

gaveområdet «natur og friluftsliv». 
Vi setter stor pris på tildelingen, og 
gaven, som var øremerket innkjøp av 
nettbrett, passer perfekt inn i Geo-
parkens nye satsningsområde hvor 
vi ønsker å ta i bruk digitale app’er i 
undervisningen som et supplement til 
geoparkens øvrige formidling. 

Geoparken har nå gått til innkjøp 
av seks iPad’er med beskyttelses-
deksler og kontantkort. Disse lånes 
ut til skoler og andre grupper i for-
bindelse med bruk av Geoparkens to 
app’er, SmartGuide og TurfHunt. 

Og iPad’ene har vist seg svært 

nyttige! Vi har allerede tatt dem i 
bruk under flere av Geoparkens ar-
rangementer i sommer og høst, hvor 
vi har tilrettelagt digitale skattejak-
ter/turguider. Blant annet på Åpen 
dag på Århus gård i Skien, Geologi-
ens dag på Mølen og under Kultur-
natt i Porsgrunn, for å nevne noen.

 I tillegg har vi brukt iPad’ene i 
forbindelse med undervisning av 
flere skoler, for eksempel Greve-
skogen videregående skole, Brunla 
ungdomskole, Stavern barneskole 
og Grevle barnehage. 

Vi oppfordrer skoler og andre grup-
per til å ta kontakt dersom dere 
ønsker mer informasjon om Geopar-
kens digitale formidling. 

Bakgrunn
Hvert år deler Sparebankstif-
telsen ut gaver til lokale og 
nasjonale prosjekter. Visjonen 
er «å utløse gode krefter» og 
«å støtte forskjellige områder 
av allmennyttig virksomhet». 
I dette inngår bl.a. «Kunst og 
kultur», «Kulturminner og histo-
rie», «Nærmiljø, idrett og lek» 
og«Natur og friluftsliv». Innenfor 
disse kategoriene prioriteres 
tiltak som medfører økt aktivitet, 
bidrar til god formidling, og som 
appellerer til undring, reflek-
sjon og engasjement hos barn, 
ungdom og unge voksne.

For mer informasjon se:  
www.sparebankstiftelsen.no

D i G i t A l  f O R m i D l i N G



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

SmartGuiden for Jomfruland er  
utarbeidet og tilrettelagt av Jane Dolven. 

Lydsporene er innlest av Amy Dale 
 (engelsk versjon) og Johannes Fredriksen.

for Jomfruland

10

Jomfruland – Ny digital tur-guide i Geoparkens 
App for smarttelefon og nettbrett!

Jane Dolven

Jomfruland har nå fått sin egen digitale tur-
guide. Gjennom 10 innlagte punkter på øyas 
nordlige halvdel vil du ved et besøk få vite 
mer om øyas spesielle geologi, unike fugle- og 
planteliv samt historien om hvordan landskapet 
er blitt formet – av naturen selv, og gjennom 
generasjoners bruk. Informasjonen får du  
gjennom lydfiler og bilder. 

Turguiden er tilgjengelig både på norsk og  
engelsk. Prøv den gjerne ut på din smarttelefon 
eller ditt nettbrett neste gang du besøker øya. 
Last den ned gratis i «SmartGuide»-appen  
i AppStore eller GooglePlay.  

For mer informasjon se  
www.geoparken.no.

D i G i t A l  f O R m i D l i N G

Last
 de

n ned
 og

 pr
øv

!

SmartGuide



Dårlig vær er ingen hindring – i hvertfall ikke for de som liker Mølen. Dette fikk vi 
erfare på «Geologiens dag»-arrangementet vårt søndag den 15. september.

Geologiens Dag  
– familiedag på Mølen 15. september

I flott høstdrakt viste Mølen seg 
frem like spektakulær som alltid, 

med frisk bris, lett regn og store 
brytende bølger mot rullesteinstran-
da. Med andre ord en forfriskende 
høstdag! 

Og oppmøtet var over all forvent-
ning. Godt og vel 70 store og små 
fant veien til gress-sletta. Her hadde 
vi lagt ut natursti for de minste med 
seks poster som bl.a. omhandlet 
steinfamilien, magnetisme, larvikitt, 
fossiler og forskjellige typer ord-
rebuser. De voksne fikk tilbud om 
guidet tur på Saltstein av geopark-
guide og geolog Henrik Heyer. 

I tillegg testet mange barn og 
voksne ut Geoparkens nye spill-app, 
TurfHunt, som er utviklet av Lo-
catify på Island (se mer utfyllende 
beskrivelse tidligere i dette Informa-
sjonsbrevet). 

I spillet fikk deltakerne oppgitt 
steder rundt om på Mølen som ble 

funnet ved hjelp av innebygd kart 
og GPS i smarttelefon/nettbrett. På 
hvert sted ble spilleren utfordret 
med forskjellige typer geologiske 
spørsmål. 

Skattejakten ble både testet 
enkeltvis og spilt i lag som konkur-

rerte mot hverandre. Og tilbakemel-
dingene var veldig positive. Alle 
synes dette var gøy, og flere lurte til 
og med på om det var andre spill i 
nærheten de kunne prøve. På det 
nåværende tidspunkt ligger det 
TurfHunt-spill i Stavern, på Rakke 
og Mølen, men flere vil bli lagt ut 
rundt om i Geoparken i nær fremtid. 
Så kom og prøv! Gratis app og spill 
til alle. 

v/Jane Dolven

Ingen grunn til ikke å kose seg på Mølen!

i SAmARBEiD mED:

To glade, geologiinteresserte damer på 
Mølen-tur. 
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Geoparken deltok med fire forskjellige barne- og familieaktiviteter i  
Geoparkens informasjonssenter på Porsgrunn Porselen. To av disse  

var relatert til Kulturnattas hovedtema: Mønster.

Male på fossilavstøpninger i gips 
Her kunne barna komponere sine egne mønstre og farger, og flere hundre 

trilobitter og blekkspruter ble omgjort fra uspennende hvite til de meste 
fantastiske varianter. Fantasien alene satte grensene her, og begrensninger 
var det vanskelig å få øye på hos barna denne dagen. Heldigvis!

Dette var en svært populær aktivitet med stor pågang helt til siste minutt. 

v/Jane Dolven

Det var stor pågang for å male på «fossiler» og porselen, men det var både «fossiler» og 
porselen nok til alle. Maling også!

Kulturnatt i Porsgrunn

...fortsettes neste side

Lørdag 2. november braket det løs med årets 
Kulturnatt i Porsgrunn. Dette var den sjette i 
rekken, og programmet inkluderte en mengde 
kreative verksteder, konserter, teater, kino, 
foredrag og kunstopplevelser. Med andre ord, 
noe for enhver smak – for både store og små. 

Eksempler på «fossil-kunst» 
skapt under kulturnatta.  
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Se på mikrofossiler i mikroskop 
Her fikk barn og voksne kikke på bitte, bitte små fossiler i mikro-
skop, og oppleve deres mange forskjellige former og mønstre. 
Mange lurte på hva mikrofossiler er og hva de kan brukes til, og 
bare noen få visste at disse blir brukt i f.eks. oljeindustrien til å 
datere bergarter, eller i miljøundersøkelser for å finne ut hvordan 
miljøet eller klimaet har endret seg gjennom tiden. Mange ble 
forståelig nok svært fascinert av disse små skapningene.

 

I tillegg tilbød Geoparken to typer skattejakter:

Gullgraving 
Her fikk jenter og gutter bli «ekte gullgravere» for én dag. Ved hjelp 
av sikt og vaskepanne fikk de lete fram «gullet» som var gjemt i 
sanden. Etterpå ble «gullfunnet» veid opp på en ekte gullgravervekt 
og vekslet inn mot gullpenger (les: sjokolade) og alle mottok sitt 
velfortjente «gullgraver-bevis», med bevitnelse av Geoparken.

Digital skattejakt 
I TurfHunt-appen hadde vi laget en egen skattejakt for Kulturnatta. 
Denne inneholdt et skattekart som ledet til åtte familieaktiviteter 
forskjellige steder i byen. Ekstra spørsmål var lagt inn, og de som 
fant alle skattene var med i trekningen av en bok og andre fine 
premier. 

Den heldige vinner av skattejakten, som fikk «Nye Grenlandsboka» 
og tre buffer, heter Vår Lind (foto til venstre).
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Kulturnatt i Porsgrunn

Over: Gøy å se på ørsmå fossiler i mikroskop. Tenk at de kan være så forskjellige i 
form og mønster – enda de er så små!  

Dette var spennende! Hvis jeg står på 
stolen, ser jeg enda bedre...  

Over: Veksling av gullklumper mot gull- 
mynt av sjokolade var en god handel.

Kulturnatt i Porsgrunn

En glad vinner! 

Vi i Geoparken  
ønsker alle en riktig god jul!



Besøksadresse:
Kjølnes Ring 30
3918 Porsgrunn

Les mer på:
www.geoparken.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/


