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Mange av Norges bratte fjellsider er ustabile og utsatt for fjellskred. Ved å ta 
steinprøver fra fjellskredblokker er det mulig å finne ut når et skred har gått. I 
avhandlingen har Paula Hilger undersøkt når ras har skjedd Vest- og Nord-
Norge, med mål å finne ut om klimaendringer har vært en grunn til 
destabilisering av steinmassene. Studien finner sammenheng mellom et 
varmere og våtere klima og at ustabile fjellpartier plutselig kan rase ut. 
 
Det norske landskapet er formet av gjentatte istider som etterlot seg dype fjorder og daler med 
bratte fjellsider. Et landskap utsatt for fjellskred. Fjellskredavsetninger med store steinblokker 
vitner om høyt skredaktivitet siden siste istid. Per i dag er det mer enn 500 ustabile fjellparti som 
viser tegn på deformasjon, men som ikke har rast ut (NGU). Ved 7 av disse, inkludert Mannen i 
Møre og Romsdal, er rasfaren vurdert såpass høy at de er under kontinuerlig overvåkning. 
 
Hilger og hennes kollegaer søkte svar etter hvorfor har det gått fjellskred for å vurdere tenkelig 
aktuelle destabiliserende faktorer. Den bratte fjellsida ved Mannen har hatt store skred flere 
ganger tidligere. Avsetningene til tre fjellskred tyder på at de raste ut for mellom 12 000 og 
10 000 år siden, kort tid etter at isen hadde smeltet ut av dalen etter siste istid. Dette stemmer 
overens med flere daterte fjellskredhendelser i Vest- og Nord-Norge og tyder på at avlastningen 
av de bratte fjellsider førte til økt skredaktivitet.  
 
Men fjellskredaktivitet fortsatte på en lavere nivå siden. En del av destabiliseringen kan forklares 
med klimatiske forendringer og degradering av permafrost, som betyr at temperaturen i bakken 
er under null grader året rundt. Dette medfører at berggrunnen og alt vanninnholdet er frossent, 
som tydeligvis har en stabiliserende effekt. Men øker bakketemperaturen så tiner permafrosten 
og sprekker kan reaktiveres. Fra Mannen fjellmassivet raste tre til seks ytterligere hendelser ut 
for omkring 5000 år siden. Rekonstrueringer av klima og permafrost tilbake i tid tyder på at det 
ha vært en sterk økning i nedbør og sannsynligvis ikke noe permafrost i fjellet da disse 
skredhendelsene skjedde. Høyt vannrykk i åpne sprekker kan derfor ha hatt en destabiliserende 
effekt, mens ytterligere hendelser kan også ha vært følge av første raset.  
 
I tillegg til avsetninger av gamle skred har Hilger undersøkt noen av de aktive ustabile 
fjellpartier. Mange av disse viser en veldig tydelig flere titalls meter høy bakskrent, som 
representerer den øverste delen av glideplanen til de ustabile fjellmassene. Ved å analysere 
steinprøver herfra kunne hun finne ut når deler av glideplanen har vært eksponert og kunne 
dermed beregne tidligere bevegelseshastigheter. Dette viste at hastigheter som blir målt i dag ved 
Mannen og to ustabile fjellpartier i Troms er signifikant høyere enn tidligere. 
Permafrostmodelleringer viser at klimaoppvarming og tilknyttet svinnende permafrost er trolig 
en grunn til dette. 


