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Austefjorden

I KONTAKT MED MANTELEN
Nordsjøjordskorpa vart utsett for strekkrefter både i perm- og triastida
og seinare i juratida. Denne strekkinga førte til at Nordsjøen sokk inn,
og til store forkastingar vest for Hordaland og på fastlandet.
AUSTEFJORDEN i Sund følgjer ei slik forkasting.

D

en snorrette Austefjorden er utgraven langs ein nesten bein geologisk struktur. Denne strukturen
skjer seg djupt ned i jordskorpa. Like nede
frå mantelen strøymde det fjellsmelte, ein
gong for om lag 250 millionar år sidan. Det
smelta berget størkna til gangar langs
somme av brota i Austefjordstrukturen.
Desse gangbergartane er ein del eldre enn
dei fleste liknande gangane i Sunnhordland
(R292),men dei har truleg eit nært slektskap,
trass i aldersskilnaden. Geologane trur at
danninga av desse basaltgangane kan ha å
gjera med spenningar som vart utløyste i
jordskorpa langs forkastingar i perm- og
triastida. Seinare grov isen ut dalar og fjordar
i nord-sør-retning i desse sonene med oppsprokke fjell. Døme på slike fjordar og dalar
forutan Austefjorden er Lokksundet, Romarheimsdalen og Mundheimsdalen–Kikedalen.
Vegskjeringa i svingen
før vegkrysset ved Spildepollen er ein av fleire
stader der gangbergartane
frå permtida er å sjå.

Den beine Austefjorden
og landskapsdraget
vidare mot nord vart til
langs ei forkasting som
strekkjer seg djupt ned
i jordskorpa.
Raude prikkar viser kvar
det er gangbergartar
frå perm-trias-tida.
(Haakon Fossen)

HAUSTSTEMNING
Har du vore på vestsida av Sotra ein mild
og fin haustdag i oktober? Kvifor ikkje
leggja søndagsturen hit? Her er landskapet like ope og fritt som på høgfjellet.
Opplevinga av storhavet like utanfor får
du med på kjøpet. Trongt om plassen er
det garantert ikkje. Om hausten kan det
godt vera vakre fargar i lyngheia, men du
må gå tett innpå for å oppleva dei.
Grastustane har mist grønfargen og er
no brune, grå eller gule. På toppen av
stenglane til romen (biletet) sit dei oransje
fruktene, som er minst like vakre som dei
gule blomane. Stenglane står like oppreist i
torvjorda seint om hausten som under
bløminga om sommaren. Det er fordi frøa
ikkje blir sleppte før utpå vinteren.
Røsslyngen er det ikkje så mykje farge i,
for han er helst avblømd i oktober. Men
håpet om å finna blømande lyng kan
vera der likevel, for purpurlyngen har
ikkje trekt seg tilbake. Denne planta står
og står med dei raudfarga blomane, utan
tydelege teikn på å vilja førebu seg til
vinter og kulde. Noka djup vinterkvile har ikkje purpurlyngen heller (T115). Ikkje rart
han trivst svært godt heilt vest på Sotra, der den kalde årstida er etter måten kort.

Geologar frå heile verda kom for å studera
gangbergartane (den mørke stripa på biletet)
ved Spildepollen. No ligg gangane under eit nytt
rorbuanlegg. Liknande gangar, om enn ikkje
like godt synlege, finn ein i den bratte vegskjeringa i svingen om lag 50 meter til høgre
for naustet på biletet. (Haakon Fossen)

GAMLE TRESTUBBAR
Gamle trestubbar i myr er tydelege prov
på at det har vakse skog før i tida. Slike
trestubbar er ikkje uvanlege i torvjorda
på Sotra. Den gongen skogen voks her,
var jorda langt tørrare enn i dag. Fordi
røtene til trea tek opp mykje vatn, var
det lite myr på den tida Sotra var skogkledd. Menneska brende og hogg bort
skogen fordi dei trong gode beite for
husdyra (R366). Etter hogsten grodde det
fram meir eller mindre tørre røsslyngheiar der vatnet rann unna, medan
myrar breidde seg utover dei fuktigare
flatene. Etter at skogen var borte, vart det
mangel på ved til brensel. Derfor byrja
kystfolket omfattande torvtaking i
myrane. Vi kan rekna med at det har
vore henta ut torv frå svært mange
myrar på Sotra. Når torva blir spadd ut,
aukar erosjonen, og det blir danna parti
utan vegetasjon på myra. Eldre lag med
jord og humus kjem til overflata, og dei
gamle trestubbane kjem til syne. (Foto:Bjørn Moe)
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