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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 dannel-

seshistorie, herunder 227.900 kr til projektet ”Digital landskabsmodel mm”. Projektet udfører dels en ny landskabs-

analyse baseret på den nye højopløste digitale LiDAR-højdemodel og dels en række dateringer af istids- og mellemis-

tidslag i og nær ved nationalparken vha. OSL-teknikker (optisk stimulerede luminescens). 

Landskabsanalysen synes overvejende at understøtte den ”klassiske forklaringsmodel” , bakkerne dannet ved, at isen 

virkede som en bulldozer og pressede lag op i store hesteskoformede randmoræner fra en sydlig retning (Figur 1). 

Derfor kan randmorænerne være opbygget af mange typer af aflejringer, lige fra prækvartært plastisk ler til moræne-

ler og smeltevandsaflejringer af sand og grus, afhængig af den lokale geologi i områderne bag randmorænerne. De 

såkaldte inderlavninger, som dannes bag randmorænerne, udgør i dag Kalø og Ebeltoft Vig. I forbindelse med at isen 

stod ved den Østjyske Isrand, løb smeltevandet nordpå hen over dødisen, som blev efterladt allerede i forbindelse 

med Hovedfremstødet, og dannede nu Tirstrup Hedeslette. 

De foreløbige OSL-resultater viser, at istidshistorien i Nationalpark Mols Bjerge er mere kompliceret, end hidtil anta-

get. Aflejringerne i klinterne, som udgør basis for bakkelandskabet i Mols Bjerge, er ældre end tidligere foreslået og 

stammer fra Saale eller Elster Istid. Disse foreløbige konklusioner stemmer overens med, at Mols Bjerge samt nogle 

bakkedrag øst for Djursland og op mod Randersområdet blev anlagt som randmoræne allerede i forrige istid, Saale 

(Kronborg & Larsen 1994). I skrivende stund fortsætter arbejdet med at analysere flere OSL-prøver, bl.a. laves der 

single-grain analyser på udvalgte prøver for at kunne fastlægge, hvor meget nedarvet signal de enkelte kvarts og 

feldspatkorn indeholder. Det forventes, at disse analyser vil kunne belyse om kvarts- eller feldspatmetoden giver de 

mest pålidelige resultater i Mols Bjerge, og at man derefter kan udlede en mere præcis istidshistorie for Nationalpark 

Mols Bjerge. 

Samtidig fortsættes arbejdet med analyse og tolkning af data fra det nye (2016) GeoRadar-projekt med henblik på at 

understøtte tolkningen af Mols Bjerge-områdets mange aflange bakkekamme.  
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INDLEDNING: 

De danske nationalparker har som et af deres formål at sikre og bevare enestående dansk natur, landskaber og kul-

turhistoriske værdier. Vores viden om geologien og landskaberne i nationalparkerne er dog ofte mangelfuld, og der-

med er grundlaget for at forvalte og formidle naturen noget usikker. Det gælder også Nationalpark Mols Bjerge. 

Selvom det er indlysende, at Mols Bjerge er et istidslandskab, og aflejringerne repræsenterer en kompleks istidshi-

storie med flere isfremstød, er vores viden om lagenes alder og dermed landskabernes dannelse ikke fuldt belyst.  

På den baggrund har vi med støtte fra Nationalpark Mols Bjerge foretaget en række optisk stimulerede luminescens-

dateringer (OSL) af  istids- og mellemistidsaflejringer fra nøglelokaliteter i og omkring Nationalpark Mols Bjerge samt 

lavet en analyse af landskaberne baseret på en ny digital højdemodel (Kristensen 2016). Undersøgelsen havde til 

formål at belyse områdets istidshistorie, og der var en forventning om at aflejringerne i Nationalpark Mols Bjerge 

tilhørte Weichsel Istid og var afsat i forbindelse med tre isfremstød i Sen Weichsel for mellem 30.000 og 18.000 år 

siden (Pedersen & Petersen 1997; Houmark-Nielsen 2010). Af samme årsag blev det besluttet at benytte optisk sti-

muleret luminescens (OSL) metoden til at datere kvartskorn. Denne metode fungerer godt på aflejringer, der er afsat 

inden for de sidste 100.00-120.000 år. Vores foreløbige resultater afslørede imidlertid at aflejringerne overraskende 

ofte var ældre, end hvad det er muligt at datere vha. af kvartsmetoden, og vi fortsatte dateringsarbejdet med feld-

spatkorn, som giver mulighed for at datere ældre istidsaflejringer. De endelige resultater er derfor ikke færdiganaly-

seret, og vi præsenterer således kun de foreløbige resultater i denne rapport. 

 

ISTIDSHISTORIEN I NATIONALPARK MOLS BJERGE 
Man ved fra studier fra hele landet, at Danmark gentagne gange er blevet overskredet af den Skandinaviske Iskappe i 

forbindelse med Kvartærtiden (seneste 2.6 millioner år). De første spor efter istider i Dannark er mere end 800.000 år 

gamle, mens de ældste spor i Nationalparken (ved Rugård) er fra Elster Istid, som fandt sted for 490.000-410.000 år 

siden (Kronborg & Knudsen 1985). Endvidere er der på Djursland fundet spor efter istidsaflejringer fra Saale og 

Weichsel samt mellemistidsaflejringer fra Holstein og Eem (Larsen & Kronborg 1994). Dvs. at det nuværende land-

skabs dannelse formentlig har en lang forhistorie, der kun kan belyses ved at kombinere landskabsanalyse af den 

nuværende topografi med studier af hvilke lag, landskabet er opbygget af. Det er dog klart, at landskaberne inden for 

Nationalpark Mols Bjerge primært er udformet i forbindelse med de to seneste isfremstød, Hovedfremstødet og det 

Ungbaltiske Isfremstød (Figur 1), og især  sidstnævnte, hvor de markante randmorænebakker, som udgør Mols Bjer-

ge, blev skabt. Hovedtrækkene i dannelsen af landskabet blev allerede præsenteret i 1908 af tidligere statsgeolog 

Poul Harder, der kortlagde den Østjyske Isrand (også kaldet Harders Isrand) som blev dannet i forbindelse med det 

Ungbaltiske Isfremstød (Harder 1908). Herefter er der lavet en række kvartærgeologiske undersøgelser af kystprofiler 

og grusgrave for at belyse istidshistorien, men der er ikke rokket grundlæggende ved landskabets dannelse (Tham-

drup 1970: Kronborg & Knudsen 1985; Houmark-Nielsen 1987, 2008; Larsen & Kronborg 1994; Pedersen & Petersen 

1997). Derudover er der lavet en række upublicerede speciale- og bachelorafhandlinger. 
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Figur 1. Udbredelsen af de to seneste isfremstød i Danmark: Hovedfremstødet (tv) samt det Ungbaltiske fremstød 
(th). Det er i forbindelse med det Ungbaltiske isfremstød, at det glaciale landskab i Nationalpark Mols Bjerge primært 
blev skabt (Efter Larsen et al. 2009).Tidsangivelse ”ka BP” = 1000 år før nu. 

 

 

EN REVIDERET MODEL FOR ISTIDSLANDSKABERNE I NATIONALPARKEN 
I 2007 blev der lavet en ny og meget detaljeret højdemodel (LiDAR) for Danmark baseret på en ny teknik, der benyt-

ter laserstråler til at bestemme terrænets højdeforhold. Kort- og Matrikelstyrelsen har udført en omfattende kvali-

tetssikring af data, og den gennemsnitlige usikkerhed på højdemodellen er kun 5-10 cm på højden, hvilket er en 

uhørt nøjagtighed der giver mulighed for ekstremt detaljeret kortlægning af landskaberne. Vi har i forbindelse med 

projektet genanalyseret landskabet i Nationalpark Mols Bjerge vha. de nye LiDAR kort. Den overordnede tolkning af 

landskabet ændrer sig dog ikke, men der er fremkommet nye detaljer, som yderligere belyser, hvordan de to seneste 

isfremstød har skabt landskaberne i Nationalpark Mols Bjerge (Figur 2). I forbindelse med analysen af landskaberne 

gennemgås de kronologisk og med særlig fokus på de nye opdagelser, dvs. først dem som relaterer til Hovedfremstø-

det, og derefter dem som relaterer til det Ungbaltiske Isfremstød (Houmark-Nielsen et al. 2003). 

En lang række topografiske strukturer er under dette arbejde tolket som  dødishuller, randmorænebakker mv. og 

afleveret til nationalparken som GIS-kort med signaturer til brug for formidlingen af nationalparkens istidsgeologi. 
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Figur 2. Det geomorfologiske kort baseret på det nye LiDAR kort. I forbindelse med Hovedfremstødet blev hele områ-
det overskredet af isen fra en NØ-retning, og senere blev den sydligste del af området overskredet fra S-SØ  af det 
Ungbaltiske isfremstød. Landskaber fra Hovedfremstødet ses primært i de nordligste områder (mørkebrun), mens 
landskaber som hidrører fra det Ungbaltiske isfremstød, udgør resten af området. Maksimal udbredelse af det Ung-
baltiske isfremstød er markeret med en stiplet linje. 

 

NYE LANDSKABER I NATIONALPARK MOLS BJERGE 
I forbindelse med Hovedfremstødet, som nåede sin maksimale udbredelse i Midtjylland  23.000-21.000 år før nu, 

blev der skabt en række istidslandskaber i den nordlige del af nationalparken. Det ses bl.a. nord for den Ungbaltiske 

Isrand, hvor der er udviklet en række aflange bakker (terrænstriber, grønne striber) med en NØ-SV-orientering (Figur 

3). Disse bakker er 5-10 m høje, 100-200 m brede og op til 10 km lange. Terrænstriberne er en del af det subglaciale 

landskab, dannet da Hovedfremstødet overskred Djursland fra en nordøstlig retning (Figur 1). Lignende terrænstriber 

er kortlagt under recente hurtigt flydende isstrømme, bl.a. i Antarktis, og viser at de er dannet i forbindelse med, at 

isen har bevæget sig hurtigt hen over Djursland med en hastighed på 1-2 km om året. 
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Figur 3. Terrænstriber i landskabet nord for den Østjyske isrand (grøn) dannet i forbindelse med, at NØ-isen bevægede 
sig hurtigt ned mod Hovedopholdslinjen. Terrænstriberne er overpræget af yngre landskaber dannet i forbindelse med 
det Ungbaltiske isfremstød (signaturforklaring,  se figur 2).  

Landskaberne fra Hovedfremstødet er overpræget af det Ungbaltiske Isfremstød, der fremstår som en markant is-

randszone i nationalparken. Overgangen mellem de to landskaber er nogle steder præget af dødislandskab som viser 

at der i forbindelse med Hovedfremstødet opstod en randzone, hvor dele af isfronten blev begravet af sedimenter, 

der forhindrede isen i at smelte (Figur 4). Dvs. dødisen blev efterladt i forbindelse med afsmeltningen efter Hoved-

fremstødet og indlejret i de landskaber som blev dannet i forbindelse med det efterfølgende Ungbaltiske Isfremstød. 

Dødisområdet omfatter bl.a. Stubbe Sø, Langsø og Øjesø samt hele området med terrænstriber.  

For  ca. 19.000 år siden overskred det Ungbaltiske Isfremstød Sjælland og Fyn fra en sydøstlig retning, og den nåede 

sin maksimale udbredelse i Mols Bjerge. Der er dog forskellige opfattelser af, hvilken indflydelse dette isfremstød 

havde på landskabsdannelsen i Nationalparken. 

I den klassiske tolkning er bakkerne dannet ved, at isen virkede som en bulldozer og pressede lag op i store heste-

skoformede randmoræner fra en sydlig retning (Figur 1). Da isen fungerer som en bulldozer, kan randmorænerne 

være opbygget af mange typer af aflejringer, lige fra prækvartært plastisk ler til moræneler og smeltevandsaflejringer 

af sand og grus, afhængig af den lokale geologi i områderne bag randmorænerne. 
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De såkaldte inderlavninger som dannes bag randmorænerne, udgør i dag Kalø og Ebeltoft Vig (Figur 2 & 5). I forbin-

delse med at isen stod ved den Østjyske Isrand, løb smeltevandet nordpå hen over dødisen, som blev efterladt alle-

rede i forbindelse med Hovedfremstødet, og dannede nu Tirstrup Hedeslette (fx Harder 1908; Larsen og Kronborg 

1994; Pedersen og Petersen 1997).  

 
Figur 4. Dødislandskaber nord for den Østjyske Isrand. Bemærk bl.a. de store søer, Stubbe Sø og Langsø, som 
viser at store klumper af dødis blev efterladt ved afsmeltningen af Hovedfremstødet. Området med terrænstri-
ber var formentlig ligeledes et stort dødisområde, som blev dækket af smeltevandsedimenter i forbindelse med, 
at isen stod ved den Østjyske Isrand. Smeltevandet løb via Tirstrup Hedeslette mod Kattegat. Først i Senglacial 
tid smeltede dødisen, og søerne blev etableret, og terrænstriberne blev synlige igen (signaturer, se figur 2). 

 

 

Figur 5. I forbindelse med det Ungbaltiske isfremstød skød isen frem i lober og lavede dybe inderlavninger og 
store randmoræner. Det ses tydeligt i bakkeorienteringerne i Mols Bjerge, som er et tydeligt tegn på at bakker-
ne er dannet ved at isen har virket som en bulldozer der har presset lagene op i en randmoræne (for signatur-
forklaring, se figur 2). 
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I den alternative tolkning anses landskabet for at bestå af klassiske randmoræner presset op af Ungbalten, ved at 

den overskrider området fra en øst-sydøstlig retning, samt af issøbakker dannet ved at store mængder sand og grus 

er aflejret i sprækker og søer i dødisen oven på de andre istidslandskaber (Wienberg Rasmussen 1977; Houmark-

Nielsen 2010). Dvs. de aflange N-S og NØ-SV orienterede bakker, der består af moræneler, er klassiske randmoræner 

presset op fra en øst-sydøstlig retning, hvorimod de andre bakker, som har en anden orientering og er opbygget af 

smeltevandssedimenter, er tolket til at være issøbakker.  

Umiddelbart kan de to modeller virke ens. Men der er afgørende forskelle, idet førstnævnte antager, at isen kom fra 

en sydlig retning og dannede Mols Bjerge ved at presse materiale fra inderlavningerne op i hesteskoformede rand-

moræner, mens den anden antager, at isen kom fra en mere østlig retning og at mange af de aflange bakkerygge ikke 

er egentlige randmoræner, men består af issøbakker. 

I forbindelse med projektet har vi analyseret bakkerne i Nationalparken vha. af de nye LiDAR kort, og vi har ikke fun-

det nogle markante forskelle i bakkernes morfologi mellem de områder, hvor de skulle bestå af henholdsvis randmo-

ræner og af issøbakker. De fleste steder er de aflange bakker 200 –1.200 m lange, 50-100 m brede og 5-25 m høje, og 

de er placeret i en hesteskoformet rand parallel med den Østjyske israndslinje. Denne ensartethed og geografiske 

fordeling taler klart for én fælles dannelsesmekanisme for alle bakkerne, og den mest sandsynlige synes at være, at 

de alle repræsenterer randmoræner.  

Tager man bakkernes opbygning i betragtning, ændrer billedet sig, idet en stor del af dem består af smeltevandsedi-

menter – et faktum der kunne tale for, at nogle af bakkerne kunne være issøbakker. Man skal dog huske på, at jord-

artskortet kun viser, hvad bakken består af i 1 m dybde, og at de indre dele derfor kan have en anden beskaffenhed. 

Men det, som gør det mindre sandsynligt at bakkerne er issøbakker, er igen deres aflange form, der afviger markant 

fra de gængse cirkulære eller ovale former, man oftest ser i et dødislandskab, fx på Langeland eller det centrale Fyn, 

som er præget af henholdsvis hundredvis af hatformede bakker eller store fladbakkede issøbakker. Det er mere 

sandsynligt at smeltevandsedimenterne, sammen med moræneler og andre former for sedimenter, af isen er presset 

op i en randmoræne. Det samme ser man bl.a. ved Vejrhøj-buerne i Odsherred, som er tolket til at være en randmo-

ræne bestående af både smeltevandssedimenter og moræneler (Houmark-Nielsen 1983, 1987, 2003). 

Men da man ikke vha. LiDAR-data eller jordartskort alene kan afklare bakkernes dannelseshistorie, har vi i samarbej-

de med Nationalparken foranlediget en videre undersøgelse af bakkernes interne opbygning vha. georadar. Det er 

forhåbningen at disse geofysiske metoder vil gøre det muligt at se, om bakkerne er opbygget af lagdelte smelte-

vandssedimenter afsat i dødis, eller om de består af skråtstillede flager presset op af isen. Det forventes at disse 

resultater kan give den endelige afklaring af, hvorvidt bakkerne i Mols Bjerge er deciderede randmoræner eller issø-

bakker, eller en kombination af de to landskabsformer.  

 

KORTLÆGNING OG DATERING AF AFLEJRINGERNE I OG OMKRING NATIONALPARK MOLS BJERGE 
I forbindelse med projektet har vi genbesøgt en række af de lokaliteter, hvor det er muligt at studere istids- og mel-

lemistidsaflejringerne i kystprofiler og grusgrave. Endvidere har vi lavet komplimenterende opmålinger af kystprofi-

ler, hvor der ikke tidligere er lavet undersøgelser. Der er primært forsøgt indsamlet prøver til OSL-datering (optisk 
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stimulerede luminescens) fra forskellige nøglelokaliteter inden for Nationalparken. Men i en del tilfælde har det 

været nødvendigt at indsamle og datere prøver uden for parkens grænser for at opnå den optimale viden om istids-

historien i Nationalparken. Det var muligt at indsamle prøver fra Mols Hoved, Elsegårde og Kongsgårde i eller tæt på 

Nationalparken samt en række nøglelokaliteter lidt længere udenfor men stadig en del af samme geologihistorie. 

Andre klintprofiler inden for Nationalparken var enten skredet til (Fuglsø, Rugård), eller også indeholdt de ikke lag, 

der kunne dateres (Ebeltoft Færgehavn). Prøverne er analyseret ved Nordic Laboratory for Luminescence Dating i 

Risø, som er en del af Institut for Geoscience, Aarhus Universitet (jf. Kristensen 2016). 

OSL-metoden 

I luminescensdateringer bruger man kvarts og/eller feldspat, fordi disse mineraler har evnen til at optage og afgive 

energi. Når mineralerne udsættes for sollys (eller høj varme), tømmes de for energi, men mens de er begravet opta-

ger de energi. Energien optager de, når de rammes af den radioaktivitet, der er i sedimenterne omkring (40K, 238U og 
323Th er de vigtigste radioaktive isotoper i sediment) samt fra kosmisk stråling fra verdensrummet (Figur 6). 

 

Figur 6. Principperne i luminescensdatering af istids- og mellemistidsaflejringer. Når sedimenterne bliver aflejret, 
starter ”uret”, og der ophobes energi fra radioaktivt henfald (Alfa, Beta og Gammastråling). Ved at måle den opho-
bede energi, kan alderen beregnes når man kender raten af radioaktivitet i jorden. En forudsætning for at man får en 
alder der viser aflejringstidspunktet, er at prøven forinden er blevet ”nulstillet” hvilket sker når den udsættes for sollys 
eller høj varme (Efter Mellet 2013). Enheder: a (år) og s (sekunder). 

Kvarts- og feldspatmineraler er hovedbestanddele i mange bjergarter og findes i langt de fleste aflejringer i Danmark. 

Når vand, vind eller is eroderer disse mineraler og transporterer dem til et nyt sted, hvor de aflejres, får mineralerne 

sollys på deres rejse. Dette gør, at mineralerne mister al den energi, de har ophobet (de ”nulstilles”). Når mineralerne 

begraves på deres nye aflejringssted, begynder de at ophobe energi igen. Hvis man så tager en prøve, uden at sedi-

mentet får sollys, kan man derefter måle, hvor meget energi, der over tid gradvist er ophobet inde i mineralerne. 
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Da det også er muligt at måle, hvor meget radioaktivitet der er i jorden, kan man regne ud, hvor meget energi, der 

tilføres mineralet pr. år. Man kan så, vha. følgende simple ligning (Ligning 1), udregne alderen for hvornår mineraler-

ne sidste gang blev begravet – og derved alderen af aflejringen. 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 (å𝐴𝐴)  =
Energi i mineral

Energi tilført mineral pr. år
      (𝐴𝐴𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 1)   

Der er dog visse usikkerheder og faldgruber i målingerne, og der kan være vanskeligheder med at tolke luminescens-

aldre, fx hvis man har mistanke om ufuldstændig nulstilling ved aflejring, eller får aldre på grænsen af hvad det er 

muligt at datere med henholdsvis kvarts- og feldspatmetoden. Problemet er størst for sediment aflejret af smelte-

vand fra is og gletsjere og mindst i sediment aflejret af vinden, fordi mineralerne skal have tilpas meget sollys for helt 

at blive nulstillet. Læseren henvises til specialeafhandlingen af Kristensen (2016) for yderligere information om dette. 

Foreløbige OSL-resultater  

De første dateringer baseret på kvartsmetoden viser, at mange af dem er i mætning. Vi har derfor valgt at genanaly-

sere prøverne, men denne gang med feldspatmetoden. Af samme årsag er ikke alle analyserne færdige, og derfor 

præsenteres kun foreløbige resultater. De endelige resultater forventes færdige i løbet af foråret 2017 og vil indgå i 

et planlagt hæfte af Geoviden 2017. 

De foreløbige undersøgelser viser overordnet, at mange af aflejringerne er ældre end forventet (> 100.000 år) og 

dermed fra Saale eller Elster Istid. Det strider mod tidligere undersøgelser, der konkluderer, at man kun finder aflej-

ringer fra de seneste tre isfremstød (< 30.000 år) i klinterne (Houmark-Nielsen 1987; Pedersen & Petersen 1997). Det 

skal dog nævnes, at de tidligere undersøgelser primært er baseret på korrelationer, og at der indtil for nylig kun var 

meget få dateringer til at understøtte den opstillede stratigrafi. 

Et eksempel på de foreløbige resultater fra Elsegårde viser entydigt, at dele af aflejringerne er ældre en den sidste 

istid, Weichsel (Figur 7). Stratigrafien bygger på OSL-dateringer fra sandlag, der mellemlejrer istidslagene, samt fund 

af skaller i det ene sandlag ved position 100-110 m. Vores foreløbige tolkning er, at det nederste istidslag (brun) er 

fra Saale efterfulgt af marine lag fra Eem Mellemistid (orange). Derefter følger endnu et istidslag (rød), som er afsat i 

forbindelse med Hovedfremstødet, hvorefter der bliver afsat sand (gul) i en stor isdæmmet sø, som dækkede hele 

Kattegat. Til slut skrider den Ungbaltiske Is hen over området, folder og danner overskydninger i lagene fra en sydlig 

retning og afsætter det sidste istidslag (grøn). 

 
Figur 7. Profilopmåling af kystprofil ved Elsegårde. I klinten er der spor efter tre isfremstød markeret med brun, rød og 
grøn farve (Kristensen, 2016).  
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OPSUMMERING OG VIDERE ARBEJDE 
De foreløbige resultater viser, at istidshistorien i Nationalpark Mols Bjerge er mere kompliceret, end hidtil antaget. 

Aflejringerne i klinterne, som udgør basis for bakkelandskabet i Mols Bjerge, er ældre end tidligere foreslået og 

stammer fra Saale eller Elster Istid. Disse foreløbige konklusioner stemmer overens med, at Mols Bjerge samt nogle 

bakkedrag vest for Djursland op mod Randersområdet blev anlagt som randmoræne allerede i forrige istid, Saale 

(Kronborg & Larsen 1994). 

I skrivende stund fortsætter arbejdet med at analysere flere OSL-prøver, bl.a. laves der såkaldte ”single-grain-

analyser” på udvalgte prøver for at kunne fastlægge, hvor meget nedarvet signal de enkelte kvarts- og feldspatkorn 

indeholder. Det forventes, at disse analyser vil kunne belyse om kvarts- eller feldspatmetoden giver de mest pålideli-

ge resultater i Mols Bjerge, og at man derefter kan udlede en mere præcis istidshistorie for Nationalpark Mols Bjerge. 

Samtidig fortsættes arbejdet med analyse og tolkning af data fra de nye GeoRadar-projekt med henblik på at under-

støtte tolkningen af Mols Bjerge-områdets mange aflange bakkekamme. 

En samlet oversigt over geologi-projekterne i Nationalpark Mols Bjerge forventes udgivet i et temahæfte af Geoviden 

i løbet af 2017. 
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