
Løykjedalen, tropisk hav til 
fruktbar jord

En lang geologisk historie ligger til grunn for de naturressurser Løykjedalen i dag 
representerer. Tidlig tok menneskene disse verdier i bruk. God jord, naturlig drenering 
og solrike lier ga de rette forutsetninger for en tidlig bosetting. 

Årsaken til områdets naturkvaliteter ligger i geologiske prosesser og skiftende 
klima gjennom millioner av år. 

 
 
Løykjedalen er en del av en større geologisk enhet som strekker seg fra Ringsaker 
kirke i vest til Botsenden  (innerst i Furnesfjorden) i øst. Området fortoner seg som et 
mindre øst-vestgående  dalføre.

 
Bergartene i Løykjedalen stammer fra en periode da mjøsområdet lå syd for ekva-
tor. Mjøsområdet var da en del av det Baltiske kontinent, som i sin opprinnelse lå nær 
Australia for deretter å gli sydover til så å dreie mot nord igjen. For 430 mill. år siden  
(i ordovicium) lå Løykjedalen 30° syd for ekvator. Hele mjøsområdet var dekket av et 
grunt hav med et yrende dyreliv. Her var blekkspruter, trilobitter og kolonidyr som byg-
get opp sjøliljestilker og korallrev. Kalk og skalrester av dyr ble avsatt på havbunnen 
og ulike kalksteinslag ble etter hvert dannet. Mellom disse lag finner vi mørkere skifer 
som viser et rikt innhold av organisk materiale.  

 
Et snitt gjennom berggrunnen i Løykjedalen viser bergartstyper og hvordan disse lig-
ger i forhold til hverandre. Bergartene i dalføret har en trauformig struktur, og med de 
eldste i bunnen og yngste på toppen. Se figuren på neste side.

 
Dalførets nordre høydedraget mellom Bolstadhøgda, Simenstadhøgda og Storlihøgda 
består av Orthocerkalkstein (3). Litt nord for denne linje ligger en stripe med alunskifer 
(2), som avsluttes mot Rustadberget som består av harde sandsteinsbergarter (1).  

Navnet Orthocerkalk kommer fra en forsteinet blekkspruttype som vi finner i kalk-
steinen. Blekkspruten bodde i et kremmerhuslignende skall som var oppdelt i kam-
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mer. Den vide åpningen var beboelseshuset, her var hode og fangarmer. Blekksprutene 
kunne bli over en meter lange. På svaberg av kalksteinen finner en ofte hele beboelses-
hus av blekksprut, i åkersteinen som oftest bare deler av dyret.

Kalksteinen er lagdelt og lett å bryte, 
og har i generasjoner vært benyttet 
som bygningsstein i landbruksbygg- 
og kirker. Mesteparten av steinen i 
Ringsaker kirke består av Orthocer-
kalk. Steinbruddet på Simenstadhøgda 
viser at befolkningen i Løykjedalen 
også har benyttet denne fossilrike ber-
gart i uminnelige tider. Mange fjøs og 
låver har denne stein i sin grunnmur.
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Skisse av et geologisk berg-
grunns-snitt i nord-syd retning: 
Rustadberget - Åshøgda

Orthocerasblekksprut fra kalk-
steinsbrudd på Simenstad gård. 
Bergarten stammer fra en periode 
da Løykjedalen lå syd for ekvator 
og hadde tropiske forhold. Det er 
ikke fangarmene på blekkspruten 
som er forsteinet, men det krem-
merhuslignende beboelseshus.

Orthceraskalkstein i låven på 
Simenstad
 



Over Orthocerkalen ble det avsatt leire, som herdnet til 
mørk leirskifer. Store deler av jordene på Bolstad, Simen-
stad,  Båberg, Storlien og Veslelia består av denne bergart. 
Skiferen inneholder diskosformede kalkboller. I disse kan vi 
finne fossiler eller forsteininger av trilobitter. Mest almin-
nelig er avtrykk av dyrets haleskjold som kan minne om en 
sommerfugl. 

 
Forholdene i havet forandrer seg gradvis. Lysere leire-/
sandlag ble avsatt og senere herdnet til grå skifer. I Løykje-
dalen har bergarten sin største utbredelse i et belte mellom 
Rud, Løken, Tokstad og Bjørke.

 
Havet har nå fått et fantastisk dyre-planteliv og nye kalkrike lag avsettes i et grunt hav. 
Fossilene fra denne periode er utrolig godt bevart og viser detaljer i dyrenes oppbyg-
ging. Her er forsteinede skjellbanker med brachiopoder (muslinger), algekolonier og 
sjøliljestilker.  

Store deler av Løykjedalen fra Tokstad og ned til Botsenden består av denne berg-
arts-formasjon. Da den er dekket av tykk morene jord er det få steder vi kan se denne 
fossilrike havbunn, men i rasskråningene i Aslaberget og Fangberget ved Veldre stasjon 
kommer den godt tilsyne.

 
 
Denne bergart danner grunnlaget for høydedraget mellom Ottersrud og Aslaberget. 
Bergarten består av en massiv kalkstein med en tykkelse på rundt 80 m. Alger har 
bidratt til å felle ut kalken fra havvannet, og kollonidyr bygget opp svære korallrev i det 
grunne ordoviciske hav. Landet hevet seg midlertidig og store deler av mjøsområdet ble 
tørrlagt.

 
I ordovicium begynner Grønland som kontinent å bevege seg mot Norge. Dette endte 
opp i en ”kollisjon” som førte til oppbyggingen av vår store fjellkjede. Kraften av sam-
menstøtet forplantet seg inn i mjøsområdet. Store skyvedekker av sandstein ble pres-
set sydøstover og havbunnbergartene i Ringsaker ble foldet til et berg- og dallandskap. 
Løykjedalen er rester av en slik dalform, som på geologifagspråket benevnes som syn-
klinal. Legg merke til at orthocerkalksteinen på Simenstadhøgda går i en bue under 
Løkjedalen og kommer opp i dagen igjen ved Åshøgda. Sandsteinen i Rustadberget 
representerer den sydlige begrensningen av et skyvedekke, som i sin opprinnelse lå 
10-talls mil lenger nordvest.

 

18    LØykjedaLen, tropisk hav - fruktbar jord

(5) Hovinsholmskifer

(6) Furubergformasjonen

Mjøskalk

Hva skjedde med 
disse havbunnlag?

Trilobitt

(4) Ogygia-skifer



Skiftende klima med flere istider og smeltevann har erodert og utformet Løykjedalen 
til slik vi ser den i dag. Dalføret har en typisk U-form noe som viser at breene har hatt 
stor betydning for dagens topografi. Jordsmonnet domineres av tykk morenejord dan-
net av isen, men lokalt forekommer grus og sand som er avsatt av vann. Disse dannel-
ser går tilbake til innlandsisens nedsmelting for ca. 10.000 år siden, og da siste rest av 
innlandsisen lå igjen i ”Mjøsbassenget”. Isen smeltet ned fra syd, og i en periode lå isen 
igjen i Ringsakerfjorden og nordover, mens deler av Bunnefjorden var frismeltet. Smel-
tevann fra Næra og ovenforliggende områder ble demt opp (av mjøsisen) ved Kvernstua 
og i en kort periode ledet over Tandeskogen. En breelv fosset ned gjennom dalsøkket 
mellom Fulsetberget og Skyberg. Derfra rant vannet over Rudshøgda til Bunnefjorden 
som den gang hadde en høyere vannstand enn i dag. Lokale avsetninger av grus og 
sand indikerer at vannstanden sto opp til de nedre jordene på Tokstad. På enkelte andre 
steder forkommer også enkelte grusavsetninger. Disse dokumenterer også en tidligere 
drenering av smeltevann. 

Med en betydelig temperaturøkning og god jord fikk ulike planter raskt grobunn, og 
snart var både dyr og mennesker på plass i Løykjedalen.

De tærende 
krefter - jords-

monn dannes

Vakker orthoceraskalkstein i 
grunnmuren til en av hovedbygnin-
gene på Simenstad

kilder: Ringsakerboka - Opphavet 1991


