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En studie av isutbredelse og havnivåhistorie ved Renså i Tjeldsund 

kommune, Troms og Finnmark under deglasiasjonen med fokus på 

eldre dryas og yngre dryas.

Problemstillinger: 
• Hvordan var isutbredelsen ved Renså under 

yngre dryas (Tromsø-Lyngen trinnet)?

• Hvordan var isutbredelsen ved Renså under

eldre dryas (Skarpnes trinnet)?

• Funn av marine skjell fra Preboreal på innsiden

av proksimalskråningen til randavsetningen ved

Renså. Hvordan er dette mulig når det ikke har 

vært transgresjon i området etter

deglasiasjonen?
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Hypotese: 
Randavsetningen ved Renså består av 

tykke suksesjoner av marin leire, skjell fra

overgangen sen preboreal til tidlig boreal 

på proksimalsiden av Renså-deltaet

indikerer at et ras i sen preboreal må ha 

åpnet opp deltaet så havet kunne trenge

inn i Renså-bassenget. De batymetriske

undersøkelsene av Rensåvatnet viser at 

det er et delta som er etablert ved dagens

utløp som antyder at det på et tidspunkt har 

gått strømninger i motsatt retning av 

dagens løp.

Metoder:

• Kvartærgeologisk kartlegging

• Russerkjerne

• Innsjøkjerne

• Radiokarbondatering

• Batymetri

• Sedimentlogging

• GIS

Kvartærgeologisk kart 1:8 000 som

viser randavsetningen og dagens

utløp ved Renså.

Kvartærgeologisk kart 1:8 000 som

viser sørsiden av feltområdet

oppstrøms for Rensåvatnet.

Sedimentlogg som viser de 

forskjellige lagene i

randavsetningen ved Renså

(Vorren & Plassen, 2002)

Batymetrisk kart av Rensåvatnet og

posisjonen til kjerneprøven RENP-

119.

Feltarbeid:
Tre uker feltarbeid som ble

gjennomført sommeren 2020:

• Tre russerkjerneprøver ble tatt 

fra myrer i området.

• Batymetri av Rensåvatnet.

• Logging av den nedre delen av 

Renså-avsetningen (460 cm) + 

marine skjellprøver tatt til

datering.

• Kvartærgeologisk kartlegging.

• En innsjøkjerne ble tatt fra is i

Rensåvatnet, Mars 2019.

Bilde av den nedre delen av 

Renså-avsetningen som ble

logget under feltarbeidet. Foto: 

Halvor Hansen.

Videre arbeid:
• Prøver fra

sedimentkjerner og

marine skjell skal sendes

til radiokarbondatering.

• Analyse av 

sedimentkjerner (XRF, 

glødetap, MS). 

Kvartærgeologisk kart 1:20 0000 

som viser hele feltområdet. 

Kjerneprøvelokaliteter er 

markert med (  ). 
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