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RESUMÉ 
I perioden 2013-16 har Nationalpark Mols Bjerge indgået en række samarbejder med Institut for Geoscience, Aarhus 

Universitet med henblik på at skaffe bedre viden om områdets enestående geologiske formationer og deres 

dannelseshistorie, herunder 220.000 kr til projektet ”Seismisk kortlægning af Mols Bjerge”.  

I projektet er der for første gang indsamlet refleksions-seismiske data for at belyse den indre opbygning af Mols 

Bjerge – ikke mindst beliggenheden af den hårde undergrund, der kunne have påvirket isstrømmenes retning og den 

glaciale landskabsdannelse og terrænformer. Projektet har desuden inkluderet tidligere indhentede data: 

højopløselige marine seismiske data fra de omkringliggende havområder, boringer samt den nye højopløste digitale 

DHM (Danske Højde Model). 

Den seismiske analyse af Mols Bjerge har således vist, at den tidligere antagelse om, at Top Danienkalk Fladen er 

jævnt og svagt hældende mod sydsydvest, ikke holder under Mols Bjerge. Top Danienkalk Fladen er derimod 

domineret af en række nordøst-sydvest strygende højderygge, der har deres absolutte højdepunkt under de 

nuværende Mols Bjerge. Topografiens gradienter er af samme størrelsesorden som det nuværende overlejrede 

landskab. Geometrien af de indre refleksioner i kalkhøjderyggene peger på, at højderyggene er dannet som banker, 

dvs. dannet som rygge i Danien-havet og dermed ikke som tektoniske rygge. Kalkryggene  er således tolket som et 

aflejringsbetinget fænomen: Mols Bjerge Bankekomplekset. 

Den geologiske heterogenitet af post-Danien-sedimenterne samt den intense kvartære deformation gør, at det ikke 

er muligt at kortlægge detaljer i den kvartære lagserie. Det er derfor ikke muligt, at bekræfte eller afkræfte gængse 

teorier omkring dannelsen af ”randmorænerne”, men sammenfaldet mellem Mols Bjerge Bankekomplekset og de 

højeste områder i Mols Bjerge antyder kraftigt, at den gamle topografi har kontrolleret, hvor og hvorhen isen har 

bevæget sig. 

 

INDLEDNING 
Den gældende geologiske model og dannelseshistorie for Mols Bjerge er grundlæggende baseret på grundig 

geologisk overflade-kortlægning og morfologisk analyse af terrænet. Dannelsen af randmorænekomplekset, som 

udgør Mols Bjerge er således generelt tolket til at være kontrolleret af særligt de to sidste isfremstød (NØ-isen og 

den Ung Baltiske Is), der har bevæget sig ind over området fra hhv. NØ og SØ (Pedersen & Petersen 1997; Houmark-

Nielsen 2010). Det har skabt en imponerende topografi med Agri Bavnehøj (kote 137) som højeste punkt kun få 

kilometer fra hhv. Kalø Vig og Ebeltoft Vig med dybder på ca. – 20 meter. Da det er velkendt, at den nuværende 

topografi kan afspejle underliggende større strukturer så som saltstrukturer og forkastningsstrøg, er det naturligvis 

interessant at undersøge, om der er en sammenhæng mellem den prækvartære geologi og det kvartære landskab 

(Lykke-Andersen et al. 1996) 

Den dybe undergrund i og omkring Nationalparken herunder præ-kvartærfladens geologi er kortlagt vha nogle dybe 

boringer samt et meget åbent net af kommercielle seismiske linjer (Håkansson og Pedersen, 1992). Derudover 

foreligger der en række marine højopløselige seismiske linjer indsamlet omkring Mols af Institut for Geoscience i 

årene 1989-2000 (figur 1). De dybe linjer har resulteret i et meget overordnet topografisk kort over toppen af 



 

 

Naturrapporter fra Nationalpark Mols Bjerge nr 19 – Clausen OR m.fl. 2017: Seismisk kortlægning af undergrunden i Mols Bjerge.                                  |   4 

Danienkalken (Clausen & Huuse 1999; Vejbæk et al. 2007), der befinder sig i 130-80 m under havniveau i 

Nationalparken (figur 2). 

 
Figur 1: Kortet viser det sydlige Djursland og tilstødende havområder. Viser også placeringen af de refleksions-
seismiske linjer (inkl. de i projektet indsamlede data), der har været tilgængelige for undersøgelsen, samt de boringer 
hvorfra data er anvendt. 

Den højopløselige marine seismiske linje K90-4A lige syd for Helgenæs (figur 3b) antyder, at der er en sammenhæng 

mellem den høje topografi på Helgenæs (figur 3a) og strukturer i Top Danienkalk Fladen (TDF). Baggrunden for 

studiet og placeringen af de seismiske linjer har således været at forsøge at eftervise, om noget tilsvarende finder 

sted under Mols Bjerge, med andre ord undersøge om kernen af Mols Bjerge består af Danien og/eller ældre 

kalkbjergarter. For at undersøge undergrunden er der derfor indsamlet og analyseret en række højopløselige 2D 

refleksionsseismiske linjer i de centrale dele af Mols Bjerge (figur 3a).   
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Figur 2: Kortet viser den tidligere kortlægning af toppen af Danienkalken i det sydlige Djursland og tilstødende 
områder. Datamængden har været meget begrænset, og kortet viser derfor kun overordnede tendenser. Det ses, at 
de i studiet indsamlede data (røde streger) delvist udfylder et hul i data. Højdeangivelser ift DVR90 (”havniveau”). 

METODE: 

REFLEKSIONSSEISMISK METODE 
Refleksionsseismik går i al sin enkelhed ud på at sende energi i form af lydbølger ned i undergrunden og så opfange 

de bølger, der reflekteres, når bølgen rammer geologiske diskontinuiteter f.eks. lagflader eller forkastninger (Lykke-

Andersen 2003). Energien kan skabes ved hjælp af dynamit eller en vibrator. Dynamit påvirker omgivelserne p.g.a. 

eksplosionerne, og det er derfor ikke hensigtsmæssigt at anvende dynamit i beboede områder eller følsomme 

naturområder. 
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Højopløselige 2D-refleksionsseismiske data på land kan således med fordel indsamles ved hjælp af en vibrator med 

tilhørende udlæg af geofoner. Vibratoren sender bølger ned i undergrunden, og de reflekterede bølger opsamles af 

geofonerne. Metoden berører således hverken veje eller det omkringliggende miljø på nogen negativ måde. De 

indsamlede data behandles og sektioner svarende til figur 3 vil give indsigt i geometrien af sedimenter og strukturer i 

undergrunden. 

 
Figur 3: I (a) ses det sydlige Djurslands topografi (den Danske Højde-Model) samt placeringen af de i projektet ind-
samlede data. Desuden vises placeringen af den marine refleksionsseismiske linje K90-4A (rød), der er vist i 3b. I (b) 
ses hvorledes en overflade, der er tolket til at være toppen af Danienkalken har et betydeligt relief med en kulmina-
tion, der korresponderer med toppen af Ellemandsbjerget på Helgenæs. Et øst-vest topografisk snit gennem Helgenæs 
er angivet i toppen af sektionen. 
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INDSAMLING AF REFLEKSIONSEISMISKE DATA I MOLS BJERGE 
Refleksionsseismiske undersøgelser i Mols Bjerge er udført ved hjælp af en seismisk vibrator som kilde. Den 

seismiske vibrator er en mini-vib fra Industrial Vehicles Inc. (figur 4). Modtagerne består af enkelt-geofoner, der 

måler den vertikale komponent af bølgefeltet. Geofonerne er monteret på en landseismisk streamer med i alt 72 

kanaler og en indbyrdes afstand på 2,5 m. Slæbet er med lead-in ca. 200 m langt. Afstanden mellem 

vibrationspunkterne er 10 m, og på hver kildepunkt er der sendt bølger ud (et ”sweep”) 3-4 gange, typisk i et 

frekvensinterval på 20-300 Hz. Den praktiske udførsel af dataindsamlingen var en betydelig udfordring med det lange 

kabel, der skulle flyttes i det kuperede terræn og langs de snoede veje. 

 
Figur 4: Til indsamling af refleksionsseismikken i dette projekt blev der anvendt en ”mini vib” fra Industrial Vehicles 
Inc.  Skitsen viser, hvorledes vibratoren udsender bølger (et sweep), der reflekteres fra toppen af Danienkalken. 
Refleksionen fra punkterne P1 og P2 optages i de to geofoner. Ved næste sweep, der foretages forskudt, optages 
refleksionen fra P1 i en anden geofon, og så fremdeles. Under processeringen samles alle informationer fra P1 i 
samme datapunkt, og der korrigeres således at det ser ud som om bølgen har bevæget sig vertikalt. Derved fås en 
tovejs tid, der viser, hvor længe bølgen har været om at bevæge sig vertikalt ned og op igen.  
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Positionering er optaget med differentiel GPS for hvert sweep-punkt. Præcisionen vurderes at være ned til ca. 1,0 m. 

Den relative positionering fra et kildepunkt til et andet er foretaget med en afstandsmåler, hvor præcisionen er 

betydelig bedre - ed til +/-5 cm over en afstand på 10 m.   

 
Figur 5: Et kort over Mols med angivelse af de anvendte seismiske sektioner. Linierne 04-05 er kasseret. 
 

PROCESSERING AF DE INDSAMLEDE RÅDATA 
Processering af rådata er gennemført for at fremhæve refleksioner og for at sammensætte fragmenterne af 

observationerne til sammenhængende profiler, der afbilleder lagenes geometri, deformationsintensitet o.lign. I 

grove træk har processeringen bestået i at korrelere de rå data med det udsendte sweep. Støjbefængte kanaler er 

dernæst editeret væk. Støjen kan eksempelvis optræde ved at en person bevæger sig i nærheden af streameren eller 

vibratoren, eller den kan forårsages af trafik. 

For at kunne gennemføre en CDP-stackning (summation af data med samme formodede refleksionspunkt) er der 

udført en hastighedsanalyse af data. Da refleksionerne langt fra er særlig tydelige på alle profiler, er der betydelig 
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usikkerhed forbundet med de fundne hastigheder. Af samme årsag er data generelt, og hvis ikke andet er angivet, 

repræsenteret som tovejsløbetid fra et nærmere fastsat referenceniveau og ikke i form af dybdekonverterede 

profiler. Under den senere præsentation af de tolkede profiler, vil der dog kunne optræde dybdekonverterede 

profiler. I disse tilfælde må man derfor påregne betydelige usikkerheder i de angivne dybder.    

Normalt vil man udføre en migration af data for at hældende strukturer afbildes korrekt. Migrationen er forholdsvis 

uproblematisk at udføre, men resultatet er på de herværende data ofte dårlig pga. det forholdsvis høje støjniveau og 

de udfordrende akustiske betingelser for dataindsamlingen. Således er data kun forsøgsvis blevet migreret og 

resultatet kun sporadisk anvendt i forbindelse med tolkningen af data.  

De dybdekonverterede seismiske linjer er omregnet fra den målte tovejstid til en reflektor til den sande dybde (i 

meter) under havniveau med hastigheds funktionen:  V=1650 + 0.62*z (hvor V er hastigheden og z er dybden i m). 

Denne hastighedsfunktion er empirisk bestemt udfra en række borehuller og har tidligere været anvendt i området 

(Ter-Borch 1990). Dybden er naturligvis behæftet med en vis usikkerhed, men vi har her for den bredere forståelse 

valgt at anvende dybden i m i nogle figurer i stedet for den måske lidt abstrakte tovejstid.  

Alle højdeangivelser (dybde) er angivet ift Dansk Vertikal Reference 1990 (DVR90) sv.t. højde (+/-) i meter ift normal 

vandstand (”hav-niveau”). 

 
Figur 6: Top Danienkalk Fladen (TDF) er her vist på en del af Mols-line03, der stryger NV-SØ gennem de centrale dele 
af Mols Bjerge. Sektionen er i tovejstid, men 0 m koten er angivet (msl). Danienkalkens karakteristiske seismiske 
signatur med kraftige forholdsvis sammenhængende refleksioner er tydelig forskellig fra det overliggende mere 
kaotiske refleksionsmønster. 

DE INDSAMLEDE DATA 
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Der blev i alt indsamlet 8 linjer på tilsammen ca.  11 km (figur 5). Linjernes placering og dermed orientering er 

betinget af det eksisterende vejnet. Tidligere erfaringer viser, at befæstede veje er at foretrække. Desuden er det 

forsøgt, at lade linjerne skære hinanden indbyrdes for at fremme en sammenhængende seismisk tolkning.  To linjer  

(mols_line04-05) var desværre af en så dårlig kvalitet, at vi har udeladt dem af undersøgelsen. På figur 5 er vist de 

indsamlede og anvendte linjer. Indsamlingen blev delvist fulgt af et hold fra Undergroundchannel, og videoen kan ses 

her http://www.undergroundchannel.dk/a-vibroseismic-field-study . 

 
Figur 7: Figuren viser dybden til top Danienkalk (TDF) i boringen DGU 90.198 samt sedimentsammensætningen af det 
overliggende. Som det ses ligger boringen i umiddelbar forlængelse (ca 600m) af sektion Mols_line08. Den meget 
heterogene sammensætning af post-Danien-sedimenterne og deres aflejrings-karakteristika betyder, det er umuligt 
at følge enkelte enheder i post-Danien-enheden. 
 

 

http://www.undergroundchannel.dk/a-vibroseismic-field-study
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RESULTATER 
Kvaliteten af de seismiske data varierer noget, specielt mht at kunne genkende og geologisk tolke de øverste meter. 

Alle sektioner er dog karakteriseret ved et øverste interval, hvor refleksionerne er meget lokale og forstyrrede til det 

kaotiske. Under dette kaotiske interval ligger et interval, der er karakteriseret af kraftige mere kontinuert 

sammenhængende reflektorer (parallelle til sub-parallelle) (figur 6).  I den relativt dybe boring DGU nr 90.198  i 

Knebel, der ligger ca 600 m fra den sydlige afslutning af profil 8, ligger toppen af Danienkalken ved kote -115 (figur 7). 

Den sydlige ende af Mols-line08 er karakteriseret af, at grænsen mellem de ovennævnte to intervaller ligger kote -

120 +/- 10m. I hele den østlige Nordsø og på land i Danmark er toppen af Danienkalken karakteriseret af en kraftig 

markant refleksion, og det er derfor rimeligt at konkludere, at den markante refleksion observeret på alle 

sektionerne i Nationalpark Mols Bjerge svarer til toppen af Danienkalken (TDF). Det overliggende interval indeholder 

i Knebel-boringen Paleogene lersten lige oven på kalken, men ellers Kvartære sedimenter (ler, sand og grus) (figur 7). 

Det er som nævnt stor lithologisk variabilitet i disse overliggende post-Danien-lag, og de giver meget lokale og 

kaotiske refleksioner, og de få tilgængelige sektioner, der findes, er det ikke muligt at genkende og korrelere mellem 

de forskellige målepunkter.  

 
Figur 8: Top Danienkalk Fladen ift. havniveau (m). Kort håndtegnet (pga datas heterogene fordeling) og derfor med 
forbehold, da flere data var ønskeligt. Røde linier viser de til grund liggende seismiske data, hhv Poskærvej (7-8), Mols 
Bjerge Vej (1), Agri Bavnehøj Vej-Tyvelhøjvej (6) og Låddenbjergvej-Tremosevej (5) og Toggerbovej (2). Ift Fig. 2 ses 
tydeligt, at højopløselige 2D seismiske data øger detaljegraden meget. Der er dog stor usikkerhed om SV-
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forlængelsen af Mols Bjerge Bankekomplekset, da der mangler data. Banken kan dog ikke observeres på de marine 
linjer vest for Helgenæs, og må derfor terminere et sted mellem Mols Bjerge og havet mod SV. 
 

DANIENKALK OVERFLADENS TOPOGRAFI I MOLS BJERGE 
Grænsen mellem de kraftige sammenhængende refleksioner og de kaotiske refleksioner er således tolket på alle 

sektioner, og data er brugt til at håndkonturere et topografisk kort over Top Danienkalk Fladen (figur 8). Det har 

været nødvendigt at håndkonturere, da data er meget heterogent fordelt. Det er derfor vigtigt at huske, at kortet 

derfor som sådan indeholder et element af tolkning. 

Kortet (Figur 8) viser, at under Mols Bjerge er Top Danienkalk Fladen karakteriseret af to nordøst-sydvest strygende 

og 500-750 meter brede rygge. Disse rygge er adskilt af en mellemliggende centrallavning, der mod nordøst er ca 1 

km bred, aftagende mod sydvest til ca. 500 m. På hver side af Mols Bjerge komplekset mod henholdsvis Kalø Vig og 

Ebeltoft Vig falder koterne til under -100 m. 

 
Figur 9: Figuren viser Mols_line03, dybde-konverteret og hvor post Danien aflejringerne er fjernet. Viser også 
opbygningen af et stakket bankesystem (de grønne horisonter), hvor toppen af banken (rød stjerne) migrerer mod NV 
gennem tiden. Mod SØ er der mindre banker, der kan tolkes som submarine overskyls-banker, dannet langs med 
bundstrømme. Bundstrømmenes forløb er styret af den daværende topografi, hvilket vil sige Mols Banke Komplekset. 
 

Internt i kalken kan der i området under Mols Bjerge iagttages en række stakkede refleksioner. Dette ses tydeligt i 

figur 9, der er en nordvest-sydøst strygende sektion på tværs af Mols Bjerge. Der er markeret fem flader internt i 

kalken, der alle udviser et centralt toppunkt (apex) med dels en svag hældning mod nordvest og dels en stejlere 

hældning mod sydøst. Disse refleksioner udviser således alle et bølget forløb og bølgeformerne (antiklinalerne) 

gentages, med en sideværts forskydning mod nordvest af apeks – fra ældre til yngre refleksioner (lag). Den sydøstlige 

flanke udgør afgrænsningen af den tidligere nævnte centrallavning af Top Danienkalk Fladen. Dette fænomen er her 

tolket som, at der under aflejringen af Danienkalken har været dannet en række banker, der succesivt bygger oven 

på hinanden samtidig med, at de rykker mod nordvest (Mols Bjerge Bankekomplekset). Fænomenet er velkendt fra 

skrivekridtet ved Stevns Klint (Lykke-Andersen & Surlyk 2004) og i Kattegat (Surlyk & Lykke-Andersen 2007), hvor det 

tolkes som et resultat af genomlejring af kalkpartikler - en genomlejring der skyldes bundstrømme i kalkhavet. Den 

centrale lavning kan med den model betragtes som et af paleo-bundstrømme kontrolleret topografisk element, der 

må have været tilstede på Danienhavets bund ved overgangen til den efterfølgende periode Selandien. I den 
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forbindelse skal det understreges, at der således ikke er noget der tyder på, at der er en tektonisk årsag til den lokale 

top på Top Danienkalk Fladen. Tværtimod viser geometrien og denne tolkning, at der er en aflejringsbetinget årsag. 

Der er i Top Danienkalk Fladens forløb, selv i bankens top, ingen tegn på deformation eller borterosion, og det er 

næppe sandsynligt, at nogen af Kvartærets isfremstød har nået ned til selv de højestliggende Danien-lag. 

 
Figur 10: Figur 10a viser, at der er god overensstemmelsen mellem topografien på Top Danienkalken (TDF) og det 
nuværende Terræn. Profilets placering er vist på Fig. 10b, der også viser den nuværende topografi fra den Danske 
Højde-Model. De forskellige datatyper er angivet.  
 

MOLS BJERGE BANKEKOMPLEKSET I EN REGIONAL SAMMENHÆNG 
Ved at inddrage de øvrige seismiske data i området (figur 1) samt dybere boringer på land er der konstrueret et 

tværsnit, der viser både Top Danienkalk Fladen og det nuværende terræn (figur 10). Profilet viser, at det dybeste 

punkt på Top Danienkalk Fladen ligger under Kalø Vig, og der er jævnt stigende flanker mod øst og vest. Det er i 

overensstemmelse med det regionale kort af top Kalk fladen (figur 2). 
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Når man betragter det nuværende terræn og top Danienkalk Fladen er det slående, at de på profilet følger samme 

tendenser. Mols Bjerge Bankekomplekset ligger således på den overordnet mod sydvest hældende flade 7-13 km øst 

for det dybeste punkt i Kalø Vig.  Bakkerne på Ebeltoft-halvøen mod øst er dog ikke afspejlet i dette profil, men det 

kan enten skyldes, at der ikke er eller har været nogen lokal topografi på Top Danienkalk Fladen, men måske også 

manglende viden, da vi ikke har andre data end en enkelt boring i lavt terræn på Ebeltoft-halvøen (figur 10b). 

 
Figur 11: Kortet viser Mols Bjerges nuværende terræn (den Danske HøjdeModel), overpræget med toppunkter og 
stejle gradienter fra Top Danienkalk Fladen. Det er tydeligt, at den tolkede TDF topografi afspejles i den nuværende 
topografi, idet der er en overordnet NØ-SV strygning af de strukturelle elementer. 
 

Vi har indtegnet gradienterne på Top Danienkalk Fladen, kortlagt i dette studie, på det detaljerede topografiske kort 

fra den Danske Højde Model DHM. Der er god overensstemmelse mellem de overordnede trends, der viser, at der er 

høje gradienter i TDF, hvor der er høje gradienter i tærren på nær den centrale lavning i TDF fladen, som slet ikke er 

afspejlet i tærrenet (figur 11). Vi tolker det som, at Mols Bjerge Bankekomplekset dannet i Danien har kontrolleret de 

isbevægelser, der har formet landskabet omkring Mols Bjerge, måske ved at isen har undgået den hårde kalkkerne. 

Mols Bjerge Bankekomplekset bør således indgå i tolkningen af glaciale strukturer, der observeres i og omkring Mols 

Bjerge. 
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KONKLUSION 
Undersøgelsen af Mols Bjerges indre geologi ved hjælp af refleksions-seismik har vist, at der kan hentes megen ny 

viden til forståelsen af vores undergrund, men også at der dukker en række nye spørgsmål op. 

Undersøgelsen viser: 

• at der er en kerne af udeformeret kalk i de centrale Mols Bjerge; 
• at der er en meget tydelig korrelation mellem det nuværende terræn og topografien på Top Danienkalk Fladen, 

og at der derfor må være en sammenhæng mellem isbevægelser og kalkkernen; 
• at den indre aflejrings-geometri i kernen viser, at den er aflejret som banker (Mols Bjerge Bankekomplekset), 

formentlig på grund af omlejring af kalksediment via en havstrøm gående i den centrale lavning; 
• at disse banker har migreret mod vest igennem aflejringsperioden; 
• at der intet er, der tyder på en sen (neo-) tektonisk oprindelse af topografien på Top Danienkalk Fladen, og 

dermed på dannelsen af Mols Bjerge. 
 

 
Specialkøretøjet (mini-VIB) i aktion på grusvej i Mols Bjerge. Stødpulsen, hvis refleksioner der måles på, ses lige foran 
baghjulet. 

Undersøgelsen er således en vigtig brik i forståelsen af hvilke processer, der virkede ikke alene under dannelsen af de 

nuværende Mols Bjerge men også under aflejringen af Danienkalken herunder dannelsen af TDF. Det er velkendt, at 

der dengang var en række tektoniske episoder, der ændrede bassinets form hvorved strømforholdende har kunnet 

ændre sig og dermed fremme dannelsen af banker visse steder. Erkendelsen af at bundstrømme spiller en stor rolle 

under aflejringen af kalksten i Danmark (både på land og i Nordsøen) er stadigt voksende, og dette studie viser med 

al tydelighed, at selv relativt små datamængder indsamlet på rette sted kan bidrage yderligere til den forståelse.  

Undersøgelsen fremhæver desuden, at samspillet mellem de glacialgeologiske processer og undergrundens topografi 

og beskaffenhed bør indgå i kommende detaljerede analyser. 

Undersøgelsen rejser dog også en række nye spørgsmål bla.: 
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• Hvorledes hænger det sammen med det oprindeligt observerede sammenfald mellem topografien på Helgenæs 
og TDF, da der jo tydeligt er en lavning i TDF fladen mellem Helgenæs og Mols Bjerge ? 

• Kan TDFs topografis effekt på isbevægelserne overføres til andre områder i Danmark ? 
• Kan hypotesen med at isen har undgået den hårde kalkkerne og fundet vej i de blødere (svagere) kænozoiske 

lerbjergarter bekræftes i glacialtektoniske observationer? 

 

TAK 
Tak til indsamlingsholdene og ikke mindst Per Trinhammer, der har sørget for alt det tekniske. Tak til Nationalpark 

Mols Bjerge, herunder specielt Jens Reddersen og Jette Sørensen for deres støtte og diskussioner. 

 

 
Mols Bjerge-Helgenæs-halvøen og Ebeltoft-halvøen med Rønde-Ugelbølle-bakkerne ø.tv. Kortet er fremstillet med 

”over-højning” for at tydeliggøre det kuperede terræn. 
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