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BLI MED PÅ KRATERJAKT! 
Det finnes mer enn 1200 store, runde strukturer spredt over hele Norge, og noen av dem 

stammer høyst sannsynlig fra asteroide- eller kometnedslag. Nå inviteres alle norske 

grunnskoleklasser til å være med på kraterjakt!  

 

Hver dag bombarderes jorden av støv, stein og is fra verdensrommet. Det meste faller ned som 

støv, men av og til treffer store partikler, som meteoritter, kometer og asteroider. Da oppstår 

enorme eksplosjoner og nedslagskratre dannes. Disse er fra få meter til hundrevis av kilometer 

store. De ligger igjen som de eneste synlige sporene etter slike katastrofale hendelser, som kan ha 

skjedd gjennom hele jordens 4,6 milliarder år lange historie. 

 

Det er til nå funnet mer enn 170 meteorittkratre på jorden. I Sverige og Finland finnes det mer 

enn 20, mens vi i Norge bare har funnet tre. Konklusjonen er at det høyst sannsynlig finnes flere 

kratre i Norge også.  

 

Ved vitenskapelig analyser av kart har vi funnet 1201 runde gropstrukturer (2 - 8 km i diameter) i 

Norge. Det kan være mange grunner til at det dannes groper. Elver, isbreer, kysterosjon, 

vulkaner, varierende bergartssammensetning, oppsprekking, forvitring og ras kan være årsaken til 

mange av dem. Men enkelte av dem kan også skyldes enorme objekter fra verdensrommet som 

har krasjlandet og dannet meteorittkratre. Og det er dette vi trenger hjelp til å finne ut av.  

 

Vi vet hvor strukturene er, men ikke hvorfor de er der!  

 

PROSJEKT 
Etter å ha gjennomført analyser av Norges overflate sitter vi igjen med 1201 store groper. På 

prosjektets nettside er alle disse store strukturene kartlagt, og man kan enkelt finne frem til sin 

egen kommune og se om den inneholder noe spennende. Da vår gruppe kun består av et fåtall 

personer har vi ikke kapasitet til å besøke alle strukturene og vet dermed heller ikke hvordan de 

er dannet. Vi trenger derfor hjelp til de første undersøkelsene. Ved å plotte våre runde strukturer 

og alle skoler i Norge på samme kart, så vi at det finnes skoler nær de fleste runde strukturene. 

Kanskje vi kan få hjelp fra skoleklasser? 
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I samarbeid med Nysgjerrigper (Norges forskningsråd) har vi lansert det nasjonale 

skoleprosjektet ”Store runde strukturer i norsk natur”. Målet med prosjektet er å få interesserte 

elever/klasser i aldersgruppen 10 til 14 år til å undersøke runde strukturer i sitt nærmiljø. 

Skoleprosjektet vil strekke seg over ett år, og oppstarten gikk ved Forskningsdagene september 

2005. 

 

Selvsagt er også andre velkomne til å bli med. Våre runde strukturer kan være fine, og sikkert 

ekstra spennende turmål. Ved å få kontakt med elever og andre interesserte, håper vi å kunne få 

den første hjelp til enkle undersøkelser og beskrivelser av disse strukturene. Dette vil forenkle vår 

oppfølging av landskapsformene og være en god faglig hjelp. Håpet er at slik deltagelse også vil 

føre til økt naturinteresse, siden undersøkelsen spenner faglig vidt og omfatter de fleste 

naturfagene. I tillegg kan de som blir med få spennende og nye turer på ukjent sti. 

 

MULIGHETER FOR SKOLEN 
De store, runde strukturene finnes spredt over hele landet, og ofte i nærheten av skoler, leirskoler, 

hytter og andre steder folk ferdes. Kanskje dette kan benyttes i forbindelse med egne turer, 

ekskursjoner eller i den regulære undervisningen?  

 

I skolen gir dette muligheter for et tverrfaglig naturfagsprosjekt med geologi, geografi og 

kartlære, biologi og matematikk (dimensjoner). Kanskje med tilknyttede spennende astronomiske 

spørsmål som: Hvor ofte har asteroider og kometer kollidert med jorden? Konsekvenser? Kan 

dette skje igjen? Faglige utetimer, kanskje til nye og annerledes mål, kan også komme ut av dette.  

 

Vi ønsker oss små, men viktige innspill. Viktigst: Er strukturen rund? Hvor stor? Er fjellet 

oppknust i strukturen? Har dere sett bruddstykkebergarter (ser ut som forsteinet lapskaus)? Hvis 

gropen ikke er et meteorittkrater, så har den blitt dannet på en annen måte, og alle bidrag, 

resultater og tolkninger er for oss nyttige og interessante.  

 

Vi tror temaet vil fenge, og elevene blir samtidig direkte deltagere i vårt forskningsprosjekt. 

Gjennom arbeidet kan elevene lære om sammenhenger i naturen og de kommer ut i skog og 

mark. Vi synes dette må være en ypperlig måte å vekke interesse for realfagene. 

 

HVORDAN 
Fra prosjektets nettside www.geo.uio.no/groper kan man enkelt søke i kart og terrengmodeller, 

og finne ut om det er noen spennende strukturer i nærheten. På nettsiden står det også hvordan 

man skal gå fram videre (bl.a. sider til lærerne og elevene, samt registreringsskjema og 

observasjonsskjema), for å bli med på den store kraterjakten.  

 

Vi håper selvfølgelig på at mange andre vil være med på dette prosjektet, ikke bare skolene, men 

spesielt for elev og klassebidragene er at vi foretar en premietrekning september 2006. 

 

Vårt prosjekt har vært presentert i en rekke aviser over hele Norge (Aftenposten, Dagbladet, 

Bergens Avisa, Sunnmørsposten, Adressa Avisa, Bladet Tromsø, mm.), på nettsider 

(forskning.no, naturfag.no, skolenettet.no mm.) i radio (Verdt å vite, P4, Radio øst, Radio 

Adressa) og TV (Newton NRK). Skoler har i tillegg blitt kontaktet direkte gjennom e-post.  

http://www.geo.uio.no/groper
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Har dere spørsmål eller vil vite mer, ta gjerne kontakt med prosjektkoordinator Svein Olav Krøgli 

(vit. assistent, tlf: 22 85 83 93, sveinkro@geo.uio.no) eller prosjektleder Henning Dypvik 

(førsteamanuensis, tlf: 22 85 66 59, henning.dypvik@geo.uio.no). 

 

Prosjektets nettside: www.geo.uio.no/groper. 

 

 

 

 
 

Bildene viser Gardnos meteorittkrater og det mulige meteorittkrateret Ritland. I tillegg til disse 

på landjorden, finnes også et meteorittkrater i Barentshavet, Mjølnir. 
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