
 

 

 

 

 

 

Eigerøy Fyr 
Informasjonsark 

 
 

Lokalitet:  Eigerøy Fyr 

Type vern: Kulturarv 

Koordinater: UTM 32 V 318280 6482070/ 58°26’29,1  

’’N 5°53’10,8’’E 

Adresse: Eigerøy, 4374 Eigersund, Norge 

Parkering: Ja, men bare for bilder og minibusser kan kjøre hele veien 
til startpunktet. Større busser må stoppe omtrent 1 km fra startpunktet. 
Person å kontakte får besøk:  
Magma Geopark, Elvegaten 23, 4370 Eigersund, E-post: 
post@magmageopark.com, Phone +4791782594 

Utstyr: 
• Varme klær 

• Vind- og vanntett yttertøy  
• Gode tursko 

• Håndlupe 
• Magnet 

• Kamera 
• Målestokk 
• Papir 
• Fargeblyanter 
• Kikkert 

Relevans for læreplanen: 
Geologi og geografi i videregående skole, 8. 
klasse i ungdomsskolen og 5. klasse i 
barneskolen.  

Bergartstyper og geologiske prosesser som kan 
observeres: Anortositt, noritt and sedimentære bergarter inkludert 

flyttblokker. 
Geologiske strukturer:  
Ganger, magmatiske kontakter og brekksjer, sprekker og årer, rundsva og 
platformer fra tidligere havnivå og kystlig erosjon. 

Geologiske prosesser:  
Aktiv i Prekambrium: Intrusjoner og krystallisering av magma, deformasjon 

smelting av gneiss, postmagmatiske årer.  

Aktivitet gjennom kvartær og delvis i dag: glasiale prosesser, erosjon av 

rennende vann og bølger, landhevning, forvitring. 

Geologiske perioder representert: 
Prekambrium, kvartær, nåtid. 

Mulige farer på stedet: 
• Vis hensyn til beitende dyr 

• Glatte stier og trapper i nærheten av fyret 

Begrensende tiltak: 
• Parker på parkeringsplassen og respekter 

privat jord 
• Vis respekt til dyrelivet, for eksempel 

fugler særlig i hekkesesongen 

• Vær vennlig å respekter beitende dyr og 
lukke portene etter deg 

• Hunder er ikke tillatt i perioden mellom 15. 
mars og 15. oktober 

Viste du at:  

Temaer som må gjennomgås før besøket: Platetektonikk og kontinentale kollisjoner, magmatiske prosesser, istiden og glasiale prosesser, bølgeerosjon 

og havnivåendringer 

Nøkkelord:   Røttene til en fjellkjede, magmadannelse, krystaller, anortositt, noritt, magmatiske ganger, istid, haverosjon, kulturarv 
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Format developed by the Western Education and Library Board’s Magilligan Field Centre  
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Anortositt:  
Grå med nyanser av brun og rosa 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Geologisk historie: 
Vi går på røttene til en fjellkjede. En stor fjellkjede på størrelsen med Himalaya. Det ble bygd opp da to kontinenter kolliderte og ble stablet opp på hverandre. 
Bergartene ble gradvis begravd dypere og dypere under de voksende fjellene. Ved store dyp var trykket og temperaturene betraktelig høyere og bergartene var 
ikke lenger i balanse med omgivelsene. De ble strukket og presset sammen og begynte å smelte. Da kollisjonen gikk mot en slutt, opplevde bergartene et 
minkende trykk. Store biter av fjellkjedens røtter ble for tunge å bære. De brakk av og sank inn i den delvis smeltet og varme mantelen ved røttene. Sammen 
smeltet det opp og dannet gigantiske smeltemasser (anortositt), inkludert biter av fjellkjeden (gneisen). Når smelten sakte ble avkjølt vokste store krystaller av 
pyroksen og plagioklas og dannet den enorme massive kroppen av bergarter som er eksponert i Magma Geopark. Forvitring og erosjon har slitt fjellene ned 
gjennom 900 millioner år og sakte eksponert røttene som vi ser i dag. I dag kan vi studere bølgeerosjon av fast fjell ved Eigerøy. 
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