
Notat; 

 "Landskapsformer og Løsmasser i Bjørndalen-Vestpynten, Svalbard" , produksjon av kart 
med populærvitenskaplig kartbeskrivelse i samarbeid med Longyearbyen skole. 

 

Bakgrunnen for prosjektet er et mindre forskningsprosjekt, 
Cryoslope II, som løpt ved UNIS med Store Norske og 
Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) som partnere. 
Prosjektet produserte landforms- og løsmassekart  over flere 
områder innenfor Longyearbyens planleggingsområde. NGU 
søkte så finansiering fra Svalbard Miljøvernfond for å kunne 
formidle noen av disse dataene til lokalsamfunnet i 
Longyearbyen i form av et kartprodukt. 

 

 

 

 

Resultatet fra dette Miljøvernfondprosjektet er todelt: 

1. Ett geofagligt kart om landformer og prosesser i det spesielle Svalbardlandskapet, i direkt 
anslutning til meget brukte "marka-områder" for Longyearbyens beboere i ytre del av Bjørndalen og 
Vestpynten. Teksten er lagt på et nivå passende for elever på vidergående skole og kartet vil kunne bli 
brukt både i undervisning, men også som interessevekker for turfolk og andre beboere og besøkere i 
Longyearbyen, med nærområde. Kartet vil også bli brukt in i undervisning på bachelornivå ved UNIS. 

 



Kartet er utgitt i en Norsk og en Engelsk variant, og teksten beskriver noen av de viktigste 
landskapsformende prosessene på kartet; Skredprosesser, Havnivåforandringer og Frostprosesser i 
bakken. Kartet blir gratis delt ut ved Svalbard Museeum, og formiddles til studenter på Longyearbyens 
skole og UNIS. 

 

  



 

2. Undervisning ved Longyearbyen videregående skole. I mars 2013 gjennomførtes en reise i 
samarbeid med daværende lærer Priita Trøyen ved Longyearbyen videregående skole, hvor 
forskeren/geologen Lena Rubensdotter fra Norges Geologiske Undersøkelse besøkte skolen.   

Resultater fra arbeidet, som ledde frem til kartet, ble presentert i leksjoner og øving for elever som 
leste Geografi på videregående. Her brukte vi de lokale dataene om skråningsprosesser i Bjørndalen-
Vestpynten i diskusjon om hvordan samfunnet kan beskytte seg mot slike prosesser i fremtiden. 
Reisen blev også gjennomført for å diskutere utformingen og teksten til selve kartproduktet med 
samarbeidspartnere ved både skolen og UNIS. 

 

 

 

 

 


