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Forord
"Sen palæozoisk udvikling af den nordatlantiske rand af superkontinentet Pangæa" er titlen
på en samling af 16 afhandlinger, der den 8. marts 2001 af det Naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet er antaget til offentligt at forsvares for den naturvidenskabelige doktorgrad. Denne rapport giver et danske resume af afhandlingerne.
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Dansk resume
Dannelsen af superkontinentet Pangæa midt i Karbon repræsenterer en unik begivenhed i
jordens historie. Alle kontinenterne var samlet og udgjorde en sammenhængende landmasse strækkende sig fra Gondwanaland kontinenterne omkring den geografiske sydpol til
nordranden af den europæiske og den nordamerikanske kontinentalplade på ca. 25°N
palæobredde. I løbet af Sen Karbon og Perm tid drev den europæiske kontinentalplade 2025 grader længere mod nord, og i slutningen af Perm tid lå nordranden af Pangæa på ca.
50°N palæobredde. De marginale dele af Nordgrønland, Barentshavet, Spitsbergen og
Bjø rnøya udgjorde den centrale del af en intrakratonisk platform, der strakte sig langs nordranden af Pangæa fra Arktisk Canada i vest til Arktisk Rusland i øst, og studiet af øvre
palæozoiske aflejringer fra dette område kan således bidrage til en øget forståelse af ændringer i sedimentationen og palæoklimaet som følge af kontinenternes forskydning mod
nord.
Sedimentbassinerne i Barentshavsregionen var mod syd forbundet med det østgrønlandske sedimentbassin gennem den nordatlantiske rift, og i seneste Perm tid etableredes
en marin forbindelse til det Nordvesteuropæiske Zechstein Bassin (afhandling 1, 6, 8, 15).
Forståelsen af den sen palæozoiske udvikling af det nordatlantiske område er primært baseret på viden fra landblotninger i Nord- og Østgrønland samt på Spitsbergen og Bjørnøya,
med supplerende data fra olieefterforskning i den norske del af Barentshavet og i den nordligste del af Nordsøen. Dette arbejde belyser især den øvre palæozoiske sedimentologi,
sekvensstratigrafi og palæogeografi i det østlige Nordgrønland, Østgrønland og på Bjørnøya. Den geologiske udvikling er syntetiseret i en serie af palæogeografiske kort over hele
det nordatlantiske område med en opløslighed svarende til en serie i Karbon og en etage i
Perm (4-15 millioner år). Disse kort udgør en regional palæogeografisk ramme inden for
hvilken en række eksempler belyser aflejringssystemerne mere detaljeret.
Overordnet set består de øvre palæozoiske aflejringer i Barentshavs regionen af fire
andenordens aflejringssekvenser, der kan erkendes både i Nordgrønland, på Spitsbergen
og Bjørnøya samt i offshore områderne. Længere mod syd, i Østgrønland er successionen
stratigrafisk mindre komplet, og kun tre af sekvenserne kan erkendes. Grænserne mellem
disse andenordens sekvenser afspejler vigtige tektoniske begivenheder i det Nordatlantiske
og Arktiske riftsystem, samt regionale ændringer i relativt havniveau, palæohydrografi og klima.
Den øverste Devon - nedre Karbone sekvens består næsten udelukkende af kontinentale aflejringer aflejret i et varmt og humidt klima. Sedimenterne er aflejret i kontinentale
riftbassiner og kun mod nordøst var der sporadisk forbindelse til havet. Sedimenterne er
adskilt fra den overliggende midt Karbon - midt Perme sekvens af en inkonformitet, der
afspejler et regionalt opløft af hele det nordatlantiske område. Den midt Karbon - midt
Perme sekvens er domineret af marine aflejringer i Nordgrønland, på Svalbard og i Barentshavet, mens den består af kontinentale aflejringer længere mod syd i Østgrønland.
Sedimenterne blev aflejret i en periode med højfrekvente, høj amplitude eustatiske havniveausvingninger som følge af glaciationer på den sydlige halvkugle. I Barentshavsregionen, der på dette tidspunkt lå på ca. 30°N bredde, var klimaet generelt varmt og tørt, og der
blev især aflejret varmtvandskarbonater og evaporiter. Sedimenterne danner cykliske enheder, 1-15 m tykke, af varierende sammensætning. I områder med ringe tektonisk aktivitet
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består cyklerne overvejende af karbonatbjergarter, mens cykliske enheder af vekslende
siliciclastiske sedimenter og karbonater dominerer i områder med lokal tektonisk aktivitet.
Afhandling 7, 9, 11, 16 omhandler forskellige aspekter af cyklisk sedimentation i Nordgrønland, på Bjørnøya og i Barentshavsområdet. I områder med lille tilførsel af siliciklastisk
materiale blev der lokalt dannet rev. De fleste rev er små isolerede strukturer domineret af
enten Pa/aeoaplysina, phylloide alger eller bryozoer; større komplekse rev findes især over
begravede tektoniske lineamenter. Disse rev er beskrevet i afhandling 3 og 5. Den komplekse opbygning af revene skyldes gentagne blotlægninger af revene som følge af fald i
havniveau; blotlægningen har ført til tidlig opløsning af aragonitskaller og gennemgribende
dolomitisering af revkomplekserne, således af disse i dag er porøse og udgør potentielle
reservoirbjergarter i den norske del af Barentshavet. Aspekter af diagenesen af disse bjergarter og deres reservoirpotentiale er behandlet i afhandling 4, 12, 13.
De midt Karbon - midt Perme cykliske varmtvandskarbonater overlejres abrupt af noncykliske koldtvandskarbonater i Barentshavet, på Spitsbergen og Bjørnøya og i Nordgrønland. Artinskien - nedre Kungurien andenordens sekvensen blev aflejret i forbindelse med
en regional stigning i havniveau, der gradvist førte til oversvømmelse af de marginale dele
af bassinet. Sekvensen består i den nedre del af tykke aggraderende til svagt retrograderende enheder af bryozo- og crinoid-rige kalksten, der lokalt danner store rev. Den øvre
del består af brachiopod- og bryozo-rige sokkel karbonater i Nordgrønland og på Bjørnøya,
og af dybtvandsskifre og flint på Spitsbergen og over store dele af Barentshavet (se afhandling 10). Området udgjorde på dette tidspunkt en del af en stor tempereret sokkel domineret af koldvandskarbonatsedimentation, der strakte sig vestpå til Arktisk Canada. I den
seneste del af Kungurien tid blev platformområderne af denne sokkel blotlagt, og en veludviklet subærisk eksponeringflade adskiller Artinskien - nedre Kungurien sekvensen fra den
overliggende øverste Kungurien - Kazanien sekvens. Den efterfølgende stigning i havniveau var meget hurtig, og de fleste steder ligger der dybtvandsskifre og flint direkte på sekvensgrænsen. Havniveaustigningen var sandsynligvis knyttet til tektonisk aktivitet i det
Nordatlantiske riftsystem; i løbet af den seneste del af Kungurien tid trængte havet sydpå
og oversvømmede først det østgrønlandske og senere det Nordvesteuropæiske Zechstein
Bassin. Sedimentation i Nordgrønland består af to, 80-100 m tykke transgressiveregressive enheder af skifer og flint overlejret af bryozo-rige kalksten. De bryozo-rige kalksten er typiske Perm koldtvandskarbonater (se afhandling 10). Sydpå, i Østgrønland og
Nordvesteuropa udviser karbonatbjergarterne træk, der er karakteristiske for varmtvandskarbonater, som beskrevet i afhandling 2 og 14. Grænsen mellem de to typer karbonataflejringer ligger i dag mellem 74°45'N og 80°1 S'N i Østgrønland.
De opnåede resultater repræsenterer et meget væsentligt bidrag til forståelsen af den
geologiske udvikling af nordranden af Pangæa i sen palæozoisk tid, og det dokumenterede
skift i sedimentationen langs nordranden af Pangæa fra typiske varmtvandskarbonater og
evaporiter i Sen Karbon og Tidlig Perm tid til koldtvandskarbonater i den sene del af Perm
tid understøtter teorien om at Pangæa drev mod nord i løbet af Sen Palæozoikum. Resultaterne har dannet grundlag for formuleringen af en model for sammenhængen mellem
karbonatbjergarternes aflejringstorhold, alder og reservoiregenskaber til brug for olieefterforskning i Barentshavet og tilgrænsende områder. Ligeledes har de ført til udviklingen af
en aflejringsmodel for Perm koldtvandskarbonater, en sekvensstratigrafisk model for en
lavproduktivitet karbonatplatform, modeller for de cykliske aflejringer i Nordgrønland og på
Bjørnøya samt til en ny model for udviklingen af det Nordvesteuropæiske Perm Bassin i
Rotliegend tid.
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