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Ovenfor: 
Nordlys over Svolvær og Svolværgeita. 

Til høyre: 
Regnbue over Reine og Kirkefjorden i Lofoten.

Havlandet 
– NORSKEKYSTENS maNgE aNSiKTER
foto oG tEKSt: orSolya HaarbErG oG ErlEnd HaarbErG

norskekysten regnes som unik 
i verdenssammenheng – både i 

form av sin skjønnhet og store 

variasjon. Fjorder omringet av 

majestetiske fjell, strandflater 

med tusenvis av øyer, fjellkje-

der langt ut i havet og arktiske 

kystlandskap er bare noen av 

høydepunktene vi finner langs 

Norges langstrakte kystlinje. 

I vårt prosjekt var det ikke en 

målsetning å prøve å dokumen-

tere flest mulig plasser, men hel-

ler fokusere på noen få utvalgte 

steder. Vi ville bruke den tiden 

som var nødvendig på hvert enkelt område for å bli kjent med små og 

store detaljer i landskapet, finne nye og spennende vinkler, vente på det 

rette lyset eller spesielle værforhold som gir det lille ekstra til bildet. 

Om vi har greid å vise litt av essensen og dramatikken i dette spen-

nende landskapet som vi alle i Norge er vokst opp med men kanskje tar 

for gitt, har vi lyktes med vårt mål. 

 

Et satellittbilde over norskekysten viser tydelig de mange tynne fingrer 

av saltvann som skjærer seg innover landet. Disse er et resultat av is-

breenes framarsj under istidene. Årevis påvirkning av isens eroderende 

krefter har skapt de spektakulære fjordene vi finner på Vestlandet og 

videre nordover. Mer enn tusen av dem er også navngitt. Blant disse er 

noen av de lengste, dypeste, trangeste og vakreste fjordstrekningene 

som finnes på kloden. Geirangerfjorden og Nærøyfjorden ble oppført 

på UNESCO verdensarvliste i 2005. 

 

Kontrasten er stor fra de trange fjordene som trenger seg inn i landet til 

storhavets vidstrakte horisont. Utallige skjær og øyer utenfor kystlinja 

bryter monotonien og skaper viktige leveområder for både folk og dyr. 

 

de flate partiene av Norges kyst-

områder er dannet ved omfat-

tende erosjon under og etter, de 

mange periodene med isdekke i 

Fennoskandinavia. Effekten av is, 

frostsprengning og havets utøm-

melige krefter har formet Norges 

kystlinje til hva den er i dag. 

Mesteparten av kyststrekningen 

ligger på strandflaten, som er 

det lave landet og det grunne 

kystnære sjøområdet som er 

typisk for det norske kystland-

skapet. Fra strandflaten stikker 

spredte og iøynefallende kystfjell 

seg opp fra den flate bremen med 

lave holmer og skjær. Disse landemerkene består av hardere bergar-

ter også kalt rauker. Sidene på raukene er bratte og utilgjengelige og 

skaffer gode hekkeplasser for millioner av sjøfugl. Et yrende fugleliv 

og et forbløffende landskap er karakteristisk for kysten av Helgeland, 

som blant annet omfatter de berømte øyene Lovund og Træna like ved 

polarsirkelen. 

 

bredden på strandflaten varierer fra 50-60 km utenfor kysten av 

Nordland, til nesten å bli borte lengre sør. Den er utrolig viktig for bo-

settingen langs kysten, og aller viktigst er den i Nord. I Nord Norge bor 

nemlig ¾ av befolkningen på strandflaten. Klimaet her er i stor grad 

bestemt av havet. Det store overflate arealet fungerer som en termostat 

og det er liten forskjell på sommer og vintertemperatur. 
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Ruggigt väder

Skarpe fjæresteiner skjærer bølgene på kysten av Varangerhalvøya.

Kystlandskapet endrer totalt karakter nord for Træna. Strandflaten blir 

plutselig forandret til en imponerende fjellkjede langt ut i havet. Lofoten 

består av fem store øyer som er knyttet til hverandre med en serie bruer. En 

dramatisk kystlinje løper langs disse øyene som er blitt formet gjennom flere 

istider. Men øygruppa slapp billig unna den dramatiske erosjonen fra den 

siste istiden; størsteparten av de enorme ismassene fra de sentrale delene 

av Fennoskandinavia unngikk øygruppa. Bare noen små breer satte sine spor 

på de nederste partiene og lot de spisse tindene forbli intakte. Derfor kan 

vi i dag nyte synet av en fjellrekke som kan ta pusten fra den mest blaserte. 

Her skyter den ene spisse tinden etter den andre rett opp fra havet, den 

største strekker seg over 1000 meter mot himmelhvelvingen. Ved foten av 

disse steile og glattslipte skråningene, ligger noen av de mest billedskjønne 

tettstedene som finnes i Norge.  

lengre nord finner man et annet ansikt av norskekysten, spesielt i det 

nordøstlige hjørnet av Norge, Varangerhalvøya. Ved passering av tregrensa 

i sørvest, kommer man inn i et begivenhetsløst, ufruktbart steinørkenland-

skap som viser typiske karaktertrekk for tundraen. Men når man nærmer 

seg kysten blir landskapet straks mer variert og levende. Forskjellige geolo-

giske formasjoner, blomsterrike gressenger, støyende fuglefjell og fargerike 

fiskelandsbyer gjør den karrige tundraen til et vennlig og beboelig område. 

Geologien fra Varangerhalvøya er både spennende og spesiell i Skandina-

via. I perioden fra 1000 – 510 millioner år siden ble lag med løsmasser fra 

havet, elver og isbreer avsatt i tur og orden. Disse lagene har senere blitt 

smeltet sammen, presset, foldet og forskjøvet under bevegelsene av jordo-

verflata. Som et resultat finner vi en god blanding av sandstein, slamstein, 

konglomerater, kalkstein, dolomitt og metamorifiserte leirskifer og kvarts 

på halvøya. Lagene i fjellgrunnen er synlig på langt hold der de er blitt 

eksponert gjennom erosjon – mest vanlig ligger lagene horisontalt, men 

ved kystlinja i nord rager de vertikalt mot himmelen. Som skarpe knivblad 

ligger de i lagdelte rekker og skjærer bølgetoppene ved fjære sjø. Det golde 

innlandet bærer preg av et kjedelig månelandskap, mens kystens formasjo-

ner er som hentet ut fra en dramatisk scene fra ”Ringenes herre”. 

 

fastlandet i norge er hele 1699 km i luftlinje mellom Lindesnes (sørligste 

punkt på fastlandet) og det nordligste punktet Knivskjelodden. Regner en 

med alle fjorder, nes og øyer kommer en opp i svimlende 101000 kilometer 

kystlinje. Med tallenes harde fakta blir vårt prosjekt langs Norskekysten 

bare et lite glimt av alle perlene som finnes langs vår langstrakte kyst. ■

Til høyre: 
Mønster i sand ved Lofoten.
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haVLaNdet

Vinteroffer

tidevannspytt med sterk rødfarge i Møre og Romsdal.

tang skylt opp på stranda, danner intrikate mønstre i nysnøen.
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”Krykkjekamp” (Rissa tridactyla).
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”Norskekysten regnes som unik 
i verdenssammenheng .”

Som fargerike sukkertøy ligger steinene og lyser i Varanger.

Denne side, øvre:
Midtsommernatt i ytre Sognefjorden.

Til venstre: 
trænstaven opplyst av dagens siste solstråler.

haVLaNdet
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har jobbet sammen som freelance naturfotografer siden 2004 da 
Orsolya flyttet fra Ungarn til Norge. deres spesialiteter er innen land-
skap og dyr fra Norden. de er idag bosatt i trondheim og tilbringer 
mer enn seks måneder ute i felt på ulike oppdrag og personlige 
prosjekter. 
 deres bilder har blitt publisert over hele verden, inklusive GeO og 
BBC Wildlife Magazine. 
 de siste årene har de jobbet med flere prosjekter for det 
amerikanske National Geographic Magazine. den første artikkelen 
Iceland’s resilient beauty er et resultat fra deres ti måneders opp-
hold på Island. artikkelen Follow the water – journey to the heart of 
Norway viser et glimt fra Norskekysten, et prosjekt som de fortsatt 
vil jobbe med de neste årene. 
 de har tilsammen gitt ut tre bøker: Lapland – the alaska of 
europe, Iceland - land of contrast og Iceland in all its splendour. 
Begge har flere premierte bilder i de største internasjonale naturfoto 
konkurranser som BBC Wildlife Photographer of the Year, Gdt 
european Nature Photographer of the Year og Nature’s Best.
hjemmeside: www.haarbergphoto.com

Erlend Haarberg (1966) og orsolya Haarberg (1977)     

Til venstre: 
Fargede og avslipte steiner formet av havets eroderende krefter i Varanger.

Venstre side: 
Kveldslys ved stranda på Utakleiv.

høst over Geirangerfjorden.


