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Based on fourteen radiocarbon datings, mainly of marine molluscs, a shoreline displacement curve has
been constructed for Verdalsøra, Central Norway. The sample localities are described briefly. The curve

30

is compared to curves based on datings of gyttja, especially the curve from Frosta

km further SW.

Radiocarbon datings and morphological features at Verdal point to a slow regression during the time
interval

7,000-8,000

B.P. A preliminary equidistant shoreline diagram is presented.
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En

strandforskyvningskurve

er

framstilt

på

grunnlag av 14C-dateringer utført i forbindelse

minst 186 m før den viser litt fallende tendens
igjen øst for Vuku.

med NGUs kvartærgeologiske kartlegging i Ver

Isobaseretningen i

området

ble av Undås

Ø,

dalsregionen (Sveian 1981a, b; Sveian in press).

(1942) antatt å være N 30-35°

Det er utført i alt 11 dateringer av skjell, en

senere fastholdt av Sollid & Kjenstad (1980) og

og dette er

datering av torv fra bunnlaget i ei myr, en dater

Kjemperud (1981). I området Frosta-Inderøy

ing av en trestokk og en av pelemark fra denne

beregnet Kjemperud (1982) retningen N 30-35°

trestokken. Torvdateringen og omlag halvparten

Ø for tidsintervallet 8700-8400 B.P. Ved Bjugn i

av skjelldateringene er primært gjort for å datere

ytre Trondheimsfjord (Fig. 6) beregnet hanN 32-

isavsmeltingen (Reite et al. 1982), men gir i til

34° Ø for tidsintervallet 5600- 5300 B.P. For de

legg holdepunkter for strandforskyvningskurvens

eldste strandlinjene antyder han N 33-37°

Ø.

Isobaselinjen gjennom Verdalsøra ble valgt

øverste del. Dateringene av trestokken, pele
markgangene og de øvrige skjelldateringene er

som referanselinje. Lokalitetens avstand fra den

utført for å bestemme alderen på postglasiale

ne linjen varierer mellom 2 og 15 km. Korrek
sjoner av strandnivåene var derfor nødyendig

strandnivåer.
Dateringene tyder på at isavsmeltingen i nedre

for utarbeidelse av kurven. Lokaliteter vest for

del av Verdalen skjedde i slutten av Yngre

referanselinjen har positive korreksjoner mens
lokaliteter øst for linjen har negative, se Tabell

Dryas. Hoklingentrinnet har en antatt alder på
ca. 10 300-10 200 B.P. (Reite et al. 1982). Av

smeltingen i Verdalen skjedde like etter dette,

l.

Korreksjonene er basert på data fra Undås

(1942) og Kjemperud (1982). Undås antydet

og det er noe tidligere enn før antatt av Sollid &

strandlinjegradienten

Sørbel (1979). Iskanten trakk seg tilbake til en

hvilket sannsynligvis må tilsvare Tautratrinnet

posisjon like øst for Vuku (Fig.

l)

1,4

m/km

for

Ratiden,

for ca. 10 000

tidlig i Yngre Dryas. Siden Verdalsområdet ble

år siden før den rykket fram til Vukutrinnet som

isfritt helt mot slutten av Yngre Dryas må det

er av tidlig Preboreal alder (Sveian 198lb). Kur

forventes en noe lavere gradient for den eldste

ven for Verdalsøra (Fig. 4) starter derfor i aller

strandlinjen her. Kjemperud (1982) publiserte en

siste del av Yngre Dryas.
Den marine grense (MG) er meget nær 180 m

kurve for gradientenes endring over tid, basert
på sitt 14C-daterte strandlinjediagram for profilet

o.h. ved Verdalsøra. På isranddeltaet Granheim

gjennom Bjugn. Her er gradienten 1,3 m/km ved

(Fig.

like ved !ok. 6 er den 181 m o.h.

slutten av Yngre Dryas. Kjemperuds kurve er

Disse to stedene ligger omtrent på samme iso

benyttet ved beregning av korreksjonene i Tabell

2)

base (Fig. 1). Dannelsen av Granheim-deltaet
skjedde antagelig like før oppkalvingen ved Ver

l.

I Fig. 4 er dataene framstilt med rektangler.

dalsøra. En eventuell forskjell i MG vil derfor

Det er valgt å angi et standardavvik til hver side

være svært liten. Øst for Verdalsøra stiger MG til

av dateringen på den horisontale aksen. Langs
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Tabelll
Table

l

Lokalitet

l
2
2
3
4
5
6
7
8
9
9
lO
11
12
13

Materiale

Leinskammen•
Herstad øvre
Herstad øvre
Leirådalen
Tromsdalen
Granavatn
Granheim
Jørem
Sundby
Follobekken
Follobekken
Mo
Alstadhaug
Sund
Trones

skjell
168
torv
205
torv
205
skjell
140-145
skjell
190-195
skjell
147
155
skjell
skjell
104
skjell
80
tre
60
pelemark
60
skjell
60
skjell
40-45
skjell
21
skjell
10-12

Locality

•

Funnhøyde
(m)

Material

Eievation
m a.s.l.

Lokalt
havnivå
(m)

Korr.
(m)

Havnivå
Verdalsøra Datering
t4C-år
(m)

169-175
169-173
172-182
167-182
111-116
80-90
6:>--71
6:>--71
61-66
47-52
ZJ--25
9-11

10710± 460
10000± 130
10280± 150
9990±130
9930± 130
9550± 130
9880± 40
9120± 60
8770± 120
8180± 120
8020± 60
7460± 190
6140±100
3780± 60
1630± 70

T4258
T4259 A
T4259 B
T3999
T3998
T4257
T3997
T4260
T4003
T4263
T4262
T4000
T4001
T4261
T4002

Sea-level
Verdalsøra

Datings
t4C-yrs.
B.P.

Lab.ref.
NTH

170-175

9

179-184

180-186
18:>--187
155--165
165--180
105--110
85--95
67-75
67-75
65--70
45--50
21-23
9-11

11
14
17
2
6
5
4
4
+ 4
2
2

Local
sealevel

+

+

�

.,_

Corr.

Lab.ref.
NTH

Ny dateringi 1984

Redating in

1984

l, Leinskammen, er fun

den vertikale aksen er angitt den antatt maksi

mentpakken, etc. Lok.

male usikkerheten i bestemmelse av tilhørende

net meget nær MG og gir dermed liten usikker

havnivå. Denne angivelsen bygger på en helhets

het for havnivå. I 1981 ble det funnet bare

vurdering av lokalitetene. Strandforskyvnings

skjell og prøvens alder må betraktes som orien

kurven er framstilt med ei brei stripe som om

terende. Utgraving i 1983 viser at de finkornige,

l

g

slutter rektanglene. Det er vanskelig å trekke en

skjellførende sedimentene er overkonsolidert og

mer nøyaktig kurve uten et større antall dater

foldet på grunn av istrykk. Ny datering vil bli

inger.

utført i 1984 på hele, relativt store individer av
steinboreskjell

Lokaliteter

ca. 40 m over MG. De gir derfor ingen punkter

Lok. 1-6
Skjelldateringene

(Hiatella arctica) og noen få

fjæreskjell (Macoma calcarea) og biter av rur
(Ba/anus sp.) Dateringene ved !ok. 2 er utført på
de nederste 2 cm av organisk materiale i ei myr
på kurven, men viser at 10 000 B.P. er en abso
er

minimumsdateringer

av

lutt minimumsalder for isavsmeltingen.

isavsmeltingen, men gir samtidig holdepunkter

Til sammen utgjør lokalitetene 1 - 6 en samling

for havnivå avhengig av lokalitetens høyde over

punkter for den øverste del av kurven. Av plass

havet, skjellenes lokalisering i den marine sedi-

hensyn er bare lok. 4 og 5 vist på Fig. 4. Ut fra

l. Oversiktskart over indre deler avTrondheimsfjorden med dateringslokaliteter. De viktigste morenetrinnene og isobaseret
ningener også antydet.

Fig.

Topographical map of the inner part of Trondheimsfjorden with dating /ocalities. The most important moraines and the direction of
the isobases are shown. Contour interval

200 m.

2. Snitt i isranddeltaet ved Granheim i nærheten av lok.6 . Topset-laget er1-2 m mektig.Foresetlagene faller ca. 20° mot vest.
Dette er en av de beste lokalitetene for bestemmelse avMG.

Fig.

Section in the ice-marginal delta at Granheim, c/ose to loe. 6. The topset bed is 1-2 m thick. The foreset layers are dipping c.
towards the west. This is one of the best localities for determining the marine limit.

20"
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MG-observasjonene må kurvens høyeste punkt

havnivå på minst 67 m, men neppe mer enn 75 m.

ligge på 180--182 m, og de eldste skjelldateringe

Trestokken og pelemarkgangene har så liten al

ne ser ut til å stemme godt overens med dette.

dersforskjell at de overlapper hverandre innenfor

For nærmere beskrivelse av disse lokalitetene

et standardavvik.

henvises til Reite et al. (1982).

Fra omtrent samme sted har Øyen (1908, s.
26) presentert en artsliste for skjell funnet dels i

Lok. 7. Jørem. - Strandgrus i nordre del av en

fast leire i nordsiden av den gjenstående "holme"

lokal forhøyning på en israndavsetning ca. 105 m

og dels i bløt leire i bunnen av skredgropa.

o.h. inneholder en del skjell (vesentlig butt
sandskjell: Mya truncata). Grusen er resedimen

Lok. 10. Mo.- I flere massetak i 65-70 m nivået

tert på grunt vann ved et havnivå 105- 1 10 m

like vest for skredgropa fra Verdalsraset i 1893

høyere enn i dag da forhøyningen begynte å

sees tydelige deltastrukturer (Fig. 3). Skrålagene

stikke opp som en liten holme. Skjellene må ha

faller ca. 15-20° mot vest. På 5-6 meters dyp i

levd på stedet, og de finnes i hele skall. Lokalite

disse sandlagene ble det i et av sandtakene fun

ten ligger åpent i terrenget.

net skjell i voksestilling (hjerteskjell: Cerasto

Lok. 8. Sundbyterrassen. - Like innenfor isrand

fjæreskjell, blåskjell: Mytilus edulis, butt sand

avsetningen på Sundby i Verdalen ligger en tykk

skjell, vanlig sandskjell: Mya arenaria og strand

derma edule, teppeskjell: Venerupis de<;ussata,

lagpakke av marin leire med et tynt lag av post

snegl: Littorina littorea) som daterer et havnivå

glasial grus på toppen. Skjellene (kuskjell: Arctica

korresponderende til toppflaten på 65-70 m.

islandica) ble funnet øverst i leira ca. 80 m o.h.

Skrålagene tilhører dette nivået fordi hele terras

En elveterrasse som ligger inntil og dels over

sen er bygd opp ved akkumulasjon analogt til

funnstedet når opp til 85 m o.h. Den skjell

dagens delta ved Verdalsøra. Fig. 3 viser at del

førende leira har derfor blitt avsatt ved et hav

taets skrålag er overdekt av en ca. 2 m tykk serie

nivå på minst 85 m. Elveterrassene langs dalsida

av topplag, og øverst er det et 0,5- 1,5 m tykt

innenfor funnstedet når opp til 95 m o.h. Leira

strandsediment med form som en lav og bred

med skjellene kan være avsatt i tilknytning til

strandvoll.

disse terrassene. Leirsedimentasjonen .i dette
dalføret har generelt vedvart inntil gruntvannsfa

Lok. Il. Alstadhaug. - I østskråningen av rand

cies har inntrådt. Toppen av leirpakken er derfor

morenen på Alstadhaug ligger strandsedimenter

lite sannsynlig dannet ved et havnivå på mer enn

omvasket fra morenen. Meget høyt innhold av

95 m. Prøven antas å representere et havnivå
mellom 85 og 95 m.

skjell ble funnet i nivå 40--45 m o.h. hvor sand
og grusmektigheten er minst 2 meter. Blant an

Lok. 9. Follobekken. - Bekken renner sentralt
gjennom den store skredgropa fra Verdalsraset i
1893. Ved !ok. 9, midt ute i rasgropa, står det
igjen en liten uforstyrret rest, en "holme", av
den gamle terrengoverflaten på 65 m o.h. Dette

strandsnegl og østers: Ostrea edulis. Sedimentet

er et nivå som i dag har stor utbredelse på vest

44 og 47 m o.h. i det samme området omkring

sida av rasgropa, bl.a. ved !ok. 10, hvor den

Alstadhaug kirke.

net fins butt sandskjell, knivskjell: Ensis ensis,
er så grovkornig at det trolig må være avsatt på
grunt vann ved et havnivå 45-50 m høyere enn i
dag. Øyen (1932, s. 5-7) publiserte faunalister
med en lang rekke arter fra to lokaliteter h.h.v.

nordligste del av terrasseflata når opp i nesten 70
m o.h. På toppen ligger det her en rekke strand

Lok. 12. Sund. - En skjellførende grov strand

voller. I følge gamle kart har denne 65-70 m

grus 0,5 m mektig overlagrer ca. 1,5 m skjell

terassen strukket seg over nesten hele rasgropa

førende

før 1893. Lok. 9 ligger i sydenden av den gjen

nordøstskråningen av randmorenen på Straumen

stående rest av 65 m nivået. En trestokk (or:

ved Sund gård. Her ble det funnet en rekke

alnus) med pelemarkganger ble funnet i en sand-,

arter, bl. a. kuskjell, butt sandskjell, knivskjell,

finkornig

strandsand

over

silt

i

silt- og leirsekvens ca. 60 m o.h. Stokken lå ca 4 - 5

snegler, østers og blåskjell. Butt sandskjell i

m under overflata og ca. l m under den øvre

voksestilling fra nedre del av det grove topplaget

terrasserte sandavsetningen. Siden sanden på top

ble tatt ut til datering fra snittvegg 21 m o.h. Dette

pen er avsatt i strandsonen og bygd opp til ca. 65

grove materialet er avsatt ved et havnivå i over

m o.h. antar vi at den underliggende sekvens med

kant av 21 m høyere enn i dag.

trestokken er avsatt i en oppgrunningsfase ved et
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3. Snit t i65-70 m-t errassen vedMo iVerdal, nær lok. 10 . Øverst 0 5
, -1,5 m st randgrus som danner en bred, flat st randvoll hvor
skrålagene faller mot øst . Derunder ca. 2 m t ykt t opset avhorisont ale sandlag. Nederst sees øvredel av en ca. 20 m mekt ig
sandavset ning med foreset lag som faller 15 - 20 ° mot vest . Under denne sanden ligger marine silt - og leiravset ninger med st or
mekt ighet .

Fig.

Section in the

65-70 m terrace at Mo, Verdal, c/ose to loe. JO. At the tap is a 0.5-1.5 m strandgravel, forming a broad beach ridge

with layers dipping toward the east. This is underlain by a c. 2 m thick fluvial topset bed of sand. Beneath the lapset is the upper part
of a c. 20m thick fluvial sand deposit with foreset layers dipping 15-200 towards the west. This sand is underlain by marine silt and
c/ay deposits of great thickness.

I toppen av en strandvoll ca.

dateringer av isolasjonskontakter i gytjer fra

10-12 m o.h. ble det funnet hjerteskjell som
eneste skjellart. De er gruntvannsindikatorer og

Frosta (Kjemperud 1981). Til slutt diskuteres
strandforskyvningen og detaljer ved kurvefor

antas å datere

løpet.

Lok. 13. Trones.

-

havnivået ved dannelsen

av

strandvollen, dvs. ca. 9-11 m over dagens hav
nivå.

En direkte sammenligning av kurvene fra Ver
dalsøra og Frosta krever korreksjon for en isoba
seavstand på ca. 16 km. I Fig. 5 er dette utført på

Diskusjon og konklusjoner

Verdalsørakurven. Det viser seg at kurvene fal

Ved å datere en trestamme med pelemark og en

ler praktisk talt sammen. Hvis også Frostakurven
14
var trukket gjennom C-verdiene i stedet for de

rekke skjell fra marine terrasser, strandlinjer og

MASCA-kalibrerte aldrene, ville det blitt full

andre strandnære sedimenter har det lyktes å få

stendig sammenfall for nederste del av kurvene.

fram en strandforskyvningskurve. Kurven må i

I øvre del av kurvene er det heller ingen stor

første rekke betraktes som resultat av et metode

forskjell. Ut fra originaldataene for Frostakur

forsøk, men siden den framstiller såvidt mange

ven (korte horisontale streker) vil det være rom

dateringer, gir den likevel et godt bilde av

for litt forskjellige tilpasninger av linjen her. Den

strandforskyvningen i Verdal.

skjellbaserte Verdalsørakurven kan være en om
metodeforsøket.

trent like god tilpasning som den heltrukne lin

Kurven sammenlignes med en kurve basert på

jen. De eneste virkelige forskjeller er da tenden-

Nedenfor

diskuteres

først
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4. Strandforskyvningskurve forVerdalsøra.

Shoreline displacement curve from Verdalsøra.

sen til utflating på toppen av Verdalsørakurven,

at denne usikkerheten kan holdes innenfor aksep

og den utflating vi finner ved 8000 - 7000 B.P.

table rammer ved å anvende lokaliteter hvor det

Utflatingen på toppen bygger på nyere dater

korresponderende havnivået kan bestemmes med

inger som er kommet til etter at Frostakurven ble

noen få meters margin. Det skal likevel bemerkes

tegnet. Den andre utflatingen ligger i et område

at metoden er best egnet i områder med relativt

hvor Frostakurven er interpolert og følgelig ikke

rask regresjon_ I dette konkrete tilfelle er usikker

kunne avsløre noen utflating.
Hvis man prøver å analysere de to metodenes

heten i Verdalsørakurven neppe større enn usik
kerheten i Frostakurven.

nøyaktighet er det klart at gytjekurvene har mini

De to metodene med datering av isolasjons

male feil langs høydeskalaen. Derimot har de en

kontakter i bassenger og datering av marine ni

viss usikkerhet langs tidsskalaen på grunn av me

våer ved hjelp av skjell ser ut til å gi svært god

todiske problemer, f.eks. resedimentasjon av or

overensstemmelse.

ganisk materiale, bioturbasjon eller vanskelighe

samme nøyaktighet. Metodene utfyller derfor

ter med å bestemme isolasjonskontakten nøy

hverandre, og de bør kunne kombineres for å

aktig. Dateringer av gytjer blir dessuten ofte opp

oppnå kurver med flest mulig punkter. I områder

gitt med relativt store standardavvik fra laborato

med liten organisk produksjon kan skjelldater

Kurvene

kan

få

omtrent

riet. Når en kurve baseres på skjelldateringer blir

ingsmetoden være fordelaktig, eventuelt i kom

usikkerheten langs tidsaksen ofte noe mindre.

binasjon med datering av drivved o.a. En usik

Med denne metoden kommer en ikke utenom en

kerhet ved skjelldateringer er havvannets reser

større usikkerhet på høydeskalaen, men vi mener

voaralder. Nå benyttes en korreksjon på 4 40 år

NORSK GEOLOGISKTIDSSKRIFf l (1984)

En strandforskyvningskurve fra Verdalsøra

m

:: :::''::::;�;:;:: Strandforskyvningskurve for Verdalsøra,

·:·::·:.·:.·.··-··· rigert til Frostaisobasen.

33

kor

Shore dlsplacement curve for Verdalsøra, cor
rected to the Frosta isobase.

150

+--..:...:t�:----+---t -t-' Strandforskyvningskurve for Frosta (Kjempe
�

�

rud 1981). Dateringer med et standardavvik er
vist med horisontale streker.
Shore dlsplacement curve for Frosta (Kjempe
rud 1981). Datlngs /nclud/ng ane standard
devlatlon are shown wlth short horlzontal
lines.
MASCA-kallbrert alder, Frosta
MASCA-callbrated age, Frosta
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5. Sammenligning av strandforskyvningskurver fraFrosta(Kjemperud1981 ) ogVerdalsøra.

Comparison of shoreline displacement curves from Frosta (Kjemperud 1981) and Verdalsøra (shaded). The Verdalsøra curve is
co"ected for this comparison, as in reality there is a distance of c. 15 km between the isobases.

bygd på dagens forhold (Gulliksen 1981). Hvis
denne reservoaralderen har variert over tid, vil

Verdalsørakurven viser et flatere parti ved
8000 -7000 B. P. da havnivået var ca. 65 m høyere

dette ha noe innvirkning på kurvens forløp.

enn i dag. En slik utflating virker sannsynlig på
bakgrunn av at 65- 70 m nivået sees som en stor

Verdalsørakurven kan trekkes helt tilbake til

terrasseflate med en serie av tydelige strand

slutten av Yngre Dryas da havnivået sto 180-182
m høyere enn i dag. Strandforskyvningen i Yngre

voller omkring lok. 9 og 10. Før Verdalsraset i
1893 var terrassen enda større. Øyen ( 1908,

Dryas ble av Reite et al. (1982) funnet å være

1910, 1914, 1932) beskrev også dette nivået og

gjennomsnittlig ca. 2 m pr. hundreår i Trond

fant at det korresponderer med Tapes-nivået

heimsområdet. I Preboreal var strandforskyv

som han bestemte til 67-70 m o.h. Strukturene i

ningen betydelig større enn i Yngre Dryas (Fig.

denne terrassen viser deltaoppbygning med skrå

4). Strandforskyvningskurvene for ytre Trond

lag og topplag samt strandmateriale i overflata

heimsfjordområdet (Kjemperud 1982) viser den

(Fig. 3). Etter NGis boringer i 1980 ved lok. 10

samme tendensen enda tydeligere: Bjugn-kurven

er sandmektigheten ca. 20 m før en kommer ned

er tilnærmet horisontal i Yngre Dryas og bratt i

på gradvis finere materiale av stor mektighet (T.

Preboreal. Ut fra dette har vi antydet en liten

Løken, pers. medd.). Ingen andre postglasiale

utflating helt i toppen av vår kurve, men den gjør

elveterrasser i Verdalen har så store sandmek

seg nesten ikke gjeldene før den raske regre

tigheter, og ingen andre steder er det så godt

sjonen i Preboreal setter inn.

utviklete strandvoller bortsett fra et område bare

3

-
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Fig. 6. Strandforskyvningskurver fra Trøndelag og Sotra. (Etter Hafsten 1983, Fig. 3).
Shoreline displacement curves from Trøndelag and Sotra. (From Hafsten 1983, Fig. 3).

10 - 12 m o.h. sør for Verdalsøra.
Utflating i kurven skyldes først og fremst !ok.
9. Det kan ikke helt utelukkes at stokken med
pelemarkgangene (omtrent lik alder) har vært
retransportert etter først å ha ligget i sedimenter
på et litt høyere nivå lenger opp i dalen. I så fall
skulle !ok. 9 i kurven ligget noe høyere, og utfla
tingen blitt mindre markert. Bare nye dateringer
kan gi en avklaring på dette. Lok. 10 regnes som
en sikker datering da skjellene er funnet i vokse
stilling i skrålag som korresponderer med 65- 70

m nivået. Dessverre har ikke Frostakurven noen
data akkurat i dette intervallet. Går vi lenger
unna til Namdalskysten hvor MG er noe lavere
(Fig. 6), er det funnet en klar utflating i samme
tidsrom (Ramfjord 1982). Kurven fra Bjugn
(Kjemperud 1982) viser egentlig samme tendens
(Fig. 6). I de ytre kystområdene Hitra og Frøya
har Kjemperud (1982) utarbeidet preliminære
kurver. På Hitra antyder han et horisontalt kur
veforløp, men på Frøya er det sannsynligvis en
transgresjon (Tapes) i dette tidsrommet. Forøv-
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rig er det påvist Tapestransgresjon i kystområ
dene med lav MG lenger sør på Vestlandet også
(Hafsten & Tallantire 1978, Krzywinski & Sta
bell 1978, Lømo & Lie 1981, Longva et al. 1983),
se Fig. 6. Nye kurver fra Uppsala og Stockholm
hvor MG er omtrent som for Nærøy viser et
nøyaktig tilsvarende flatt parti som Nærøykurven
ved 8000-6500 B.P. og i tillegg utflatinger/trans
gresjoner ved ca. 3500 B.P. og ved ca. 1200 B.P.
(Åse & Bergstrøm 1982). Kurver fra områder med
høy MG i Øst-Norge viseringen utflating (Hafsten
1983).
Kurver basert på isolasjonskontakter i gytje
fra Trøndelag er tegnet gjennom punkter med
14C-alder i øverste del og gjennom MASCA
kalibrerte punkter i nederste del. I og med at
dette skiftet foretas ved 7000--6000 B.P. bidrar
det til å svekke inntrykket av utflating i kurvene
ved 8000-7000 B.P. Kurvene ville derfor fått en
enda klarere utflating om det var brukt bare 14C
verdier.
Vi har valgt å tolke de spesielle morfologiske
trekkene ved 65-70 m nivået i Verdal til støtte for
at strandforskyvningskurven skal ha en viss ut
flating ved 8000-7000 B.P. også her i indre strøk
av Trøndelag.
Yngre deler av kurven er for lite undersøkt ennå
til å kunne avdekke noen uregelmessigheter, men
morfologisk kan en peke på markerte terrasse
nivåer i nedre del av Verdal ved ca. 45 m o.h. og ca.
25 m o.h., samt flere tydelige strandvoller lO - 12
m o.h.
Kjemperud (1982) presenterte et ekvidistant
strandlinjediagram for et profil fra ytre
kyststrøk, gjennom Bjugn og til indre strøk av
Trøndelag. De heltrukne linjene i Fig. 7 gjengir
den østlige delen av dette diagrammet. Ut fra
Verdalsørakurven vil man i stedet få det stiplete
linjesettet. Dette er også i god overensstemmelse
med dateringene fra Frosta. For begge linjeset
tene gjelder at strandlinjer er tegnet for hvert
1000-år, men med kortere intervall i Preboreal.
Termen strandlinje er brukt om en imaginær
linje som representerer grensen mellom sjø og
land på et gitt tidspunkt, og må ikke forveksles
med den morfologiske termen.
Kjemperud stopper sin 10 000-linje ved Frosta.
Nyere dateringer (Reite et al. 1982) har vist at
det var isfritt inn til Vuku ved lO 000 B.P. Samti
dig har havnivået her inne neppe vært høyere
enn 185-190 m (Sveian 1981b). Vi legger derfor
vår 10 000-linje noe lavere enn Kjemperud og
trekker den helt inn til Vuku. I tidsrommet 8000-
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7000 B.P. ligger de stiplete linjene nær hver
andre som en følge av Verdalsørakurvens utflat
ing i dette tidsrommet. Dette er de to største
avvikene fra Kjemperuds materiale. Begge vil
forhåpentligvis kunne belyses nærmere gjennom
videre undersøkelser og flere dateringer. Om
kring 9500 B.P. er strandforskyvningskurvene
steile, og små differanser her gir store utslag i
diagrammet i Fig. 7.
De tilsynelatende avvikene i nedre del av dia
grammet skyldes bare bruken av MASCA-ver
dier i Kjemperuds linjesett.
Strandforskyvningsdata for Verdalsøra publi
sert av Synge (1980) er ikke i samsvar med andre
data fra området. Hans strandforskyvningskurve
ligger betydelig lavere enn vår Verdalsørakurve
og Kjemperuds Frostakurve. Synge benyttet
dessuten strandlinjegradienter som er mye større
enn angitt av Undås (1942) og Kjemperud
(1982).

Summary
A shoreline displacement curve for Verdalsøra
(Figs. l, 4) has been constructed on the basis of
fourteen 14C-datings mainly of shells of molluscs
from marine terraces, strandgravels and other
shallow water deposits. In Fig. 4 the curve is
drawn through boxes showing the datings with
one standard deviation along the horizontal axis.
The corresponding sea levels are given with their
uncertainties along the vertical axis. The uncer
tainties are estimated on the basis of exposure
and morphology at the localities, and the strati
graphy and texture of the sediments.
The deglaciation of the Verdal area started
shortly befare 10,000 years B.P. (Reite et al.
1982). Some of the datings are related mainly to
the deglaciation history (loe. 1-6) but also pro
vide information on the early shoreline displace
ment. The curve is therefore drawn back to the
end of the Younger Dryas Chronozone when the
sea leve! (marine limit) was c. 180 m above the
present mean sea leve!.
The isobases as proposed by Undås (1942),
and more recently confirmed by Sollid & Kjen
stad (1980) and Kjemperud (1981, 1982), are
directed towards N 30 - 35° E (Fig. 1).
The isobase through the village of Verdalsøra
was chosen as the reference line. In view of the
distances between our localities some corrections
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En

of sea level were necessary to make a curve.
These corrections were calculated on the basis of
shoreline

gradients

published

by

Kjemperud

(1982) in his equidistant shoreline diagram along
a profile from the coast through Bjugn to the
inner parts of Trondheimsfjord. The corrections,
together with the elevations of the sample local
ities, sea levels and datings, are shown in Table
l.
A comparison with the Frosta curve, which
was based on datings of 'isolation contacts'

(Kjemperud 1981), shows that the two curves are

very similar (Fig. 5). However, there is a differ
ence at 8,000- 7,000 B.P. where a flattening of
the Verdalsøra curve can be detected. Unfortu

nately the Frosta curve is interpolated here so
that a comparison of details is impossible. More
datings are clearly needed for this time interval.
If the Frosta curve had been based on 14C-ages

strandforskyvningskurve fra Verdalsøra
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(raised delta) with beach ridges on the surface
(Fig. 3). Curves from coastal areas (Fig. 6) show
a marked flattening in this interval, or even

å

transgression (Tapes-). Kjemperud (1982) re
ported this transgression also from Frøya. The
65-70 m level at Verdal corresponds to the Tapes

niveau found by Øyen (1908, 1910, 1914, 1932).
The continuous lines in the equidistant shore

line diagram (Fig. 7) are drawn from Kjemperud
(1982); the broken lines derive from the Ver
dalsøra curve. According to the datings at Loe. 16, the 10,000-line must be drawn to Vuku where
the marine limit was no more than 185-190 m.
This is c. 25 km east of Frosta-Inderøy where
Kjemperud (1982) terminated his 10,000-line.
Due to the flattening of the Verdalsøra curve at
8,000-7,000

B.P.,

the

corresponding

broken

lines in Fig. 7 are situated dose to each other.
These are the main differences between the two

instead of the MASCA-calibrated ages, the two

sets of lines.

7,000 years. The upper parts of the curves are

dalsøra are not in agreement with either the

curves would have been identical for the last

almost identical, but there is a small difference at
9,000-10,000 B.P. where the Verdalsøra curve
Iies somewhat higher than the Frosta curve.
The 'isolation contact' method allows for a

more precise determination of mean sea levels
(thresholds) than the shell-dating method. On

the other hand, datings of shells are usually more

precise than datings of peat and gyttja. If shell

samples are collected from localities with good
verification as regards stratigraphy and deposi
tional conditions, the deterrnination of the corre

Data presented by Synge (1980) from Ver
shoreline displacement curves (Fig. 5) or the
shoreline diagram (Fig. 7). His curve differs sig
nificantly from the Frosta and Verdalsøra curves,
and his shoreline gradients are too steep.
Etterord.
Dateringene er utført ved Laboratoriet for radiolo
gisk datering, NTH, under ledelse av R. Nydahl, S. Gulliksen
og F. Skogseth. Manuskriptet er gjennomlest og diskutert av J.
Mangerud, B. A. Pollestad, A. Reite og O. Longva. D. Rob
erts har vært behjelpelig med den engelske teksten. Ø. Slok
land har identifisert noen av skjellene. Forfatterne retter en
hjertelig takk til alle disse.
-
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sponding sea levels should be precise. In areas
with a high regression rate a curve based on shell
datings may be just as precise as a curve based on
isolation contacts. The two methods supply each

other and should be combined to obtain the best

curves for a region. In areas with low organic
production, the shell-dating method may be pref

erable. However, one should take into consider

ation the possible effect caused by a changing

apparent age of the sea water.

The upperrnost part of the curve (Fig.
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