
JORDSKJELV FRÅ DEVONTIDA

Jordskjelv kjem av rørsler langs for-
kastingar, soner i fjellet der berg-
blokker gnurar mot kvarandre. 
I devontida var det store og mange
skjelv som førte til at Hordaland vart
brote opp langs forkastingar. Nokre
av desse forkastingane viser att i
vegskjeringane mellom Toftøyna og
Turøyna. Langs Hordalandskysten
hender det framleis at jorda skjelv,
men skjelva er heller svake.

Gjennom den kaledonske kollisjons-
historia vart grunnfjellet pressa
djupt ned i mantelen (T32).Deretter

flytta berggrunnen seg raskt opp mot over-
flata att. Medan fjellet i devontida enno var
på 10–15 kilometers djup, på veg oppover,
oppstod det jordskjelv som gjorde at
grunnfjellet vart brote sund. På denne tida
var det truleg mange fleire jordskjelv enn
i dag. Mange av forkastingane som vart
danna, er synlege i dag fordi det overlig-
gjande fjellet er vorte fjerna. Nedbrytande
krefter, som vatn og vind gjennom fleire
hundre millionar år, og til slutt også isens
arbeid, har saman tært bort fjellet og sytt
for at vi no kan sjå korleis ei forkasting ser
ut i djupet.

Få stader visest forkastingsflatene så klart
som langs vegen som fører til Turøybrua.
Dei har eit grønt belegg av mineralet
epidot, og mange stader skin det i flatene.
Dette har samanheng med at rørslene langs
forkastingane har gnura og polert dei grøne

mineralkorna. Den glatte og fine strukturen
kan vi lett kjenna ved å føra fingrane langs
forkastingsflata. Stripene viser retninga på
rørslene då jordskjelvet skjedde.Fastsetjing
av alderen på forkastingane ved hjelp av
avanserte dateringsmetodar tyder på at dei
eldste er frå byrjinga av
devontida. Dei blank-
polerte flatene ved
vegen til Turøybrua kan
altså vera opp mot 400
millionar år gamle.
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Toftøyna

FALDINGAR: 
NATURENS KRUSEDULLAR

Flotte faldestrukturar i bandgneis er komne til syne
i vegskjeringane langs den nye vegen på TOFTØYNA,
like nord for krysset til Vik. Slike strukturar gir eit
dramatisk bilete av dei sterke kreftene som ein gong
var i sving djupt nede i jordskorpa.Liknande falding
finst fleire stader i gneisane vest og nordvest for
Bergen, i område der gneislaga no står på høgkant.
Faldingane er resultat av rørslene i berggrunnen på
slutten av den kaledonske fjellkjedefaldinga. Då låg
desse laga på store djup, der dei vart stilte på høgkant
og klemde saman i fine faldingar.Som oftast ligg laga
nokså flatt i  Øygarden, med eit svakt fall mot aust.

Centimeter-
tjukke lag falda
saman i gneis.
(Haakon Fossen)

Det vesle høgdedraget på biletet stikk opp fordi  laga  står på høgkant.
Den nye vegen skjer på tvers av faldingane si lengderetning. Mørke amfibolitt- og
biotittlag sammen med lyse gneislag gjer faldingane synlege. (Svein Nord)

Forkastingsflate frå Turøyvegen. Fjellpartiet til
venstre for den grøne flata (biletet t.h.) sklei ned-
over då jordskorpa vart strekt i nordvest-sør-
austretning i jorda si oldtid. Fjellet låg då på
mange kilometers djup. Dette er ei såkalla
normalforkasting (teikning R243).
Normalforkastingar er òg vanleg i oljefelta 
i Nordsjøen. (Haakon Fossen)

FORKASTING

Forkastingar er brot i berggrunnen der
fjellet på den eine sida av brotet har
flytta seg i høve til den andre sida. Når
det blir danna forkastingar, kjem det
gjerne jordskjelv. Ei enkelt forkasting
kan ha ei lang rørslehistorie bak seg,
med mange skjelv.

Svein Nord

NATURHISTORISK VEGBOK. RUTEDEL
TEMA: Fast fjell T20

Fjellkjeden forsvinner T39


