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FORORD & 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. Dette projekt har støtte fra Nationalpark Mols Bjerge & Geoscience-fællesprojekt ”Digital
landskabsmodel” samt separat et tilskud fra Nationalpark Mols Bjerge på 80.000 kr til projektet ”Dannelseshistorie
for markante bakkekamme i Nationalpark Mols Bjerges israndslandskab undersøgt via Georadar ”.
Dette bachelorprojekt er udarbejdet af Pia Højsager og er lavet i forbindelse med bacheloruddannelsen på Institut for
Geoscience, Aarhus Universitet. Opgaven omhandler indsamling, processering og tolkning af georadarmålinger lavet
på ni bakker fordelt i to hovedområder i Mols Bjerge. Projektet henvender sig til læsere med geologisk
baggrundsviden.
Der er fremsat forskellige teorier om dannelsen af bakkeområderne omkring Mols Bjerge på Djursland. Denne
rapport vurderer tre dannelsesteorier. (1) Den klassiske teori, hvor opbygningen af den sydlige del af Djursland er
formet af Det Østjydske Isfremstød under Det Ungbaltiske Isfremstød. Her skød isen frem fra øst og sydøst. To
istunger blev dannet pga lokale variationer i isbevægelser, og de dannede hestesko randmoræner bag bugterne, Kalø
og Ebeltoft Vig (inderlavninger). (2) En anden teori fremfører at hele landskabet ikke blev dannet under
isfremstødene som randmoræner men under isafsmeltningen. Bakkerne er således smeltevandsaflejringer i sprækker
i isskjoldet. (3) Den sidste model fortolker bakkerne som dannet af en vifte af is fra Det Østjyske Isfremstød, men
med retning fra øst. Bakkerne er her randmoræner fra trinvise fremstød af den vestgående is. Derfor er nogle af
bakkerne på Syd-Djursland fortolket som ”kamer” - udfra deres jordbundssammensætning og deres varierende
orientering.
Ground Penetrating Radar (GPR - Georadar) blev anvendt på ni udvalgte bakker i Mols Bjerge i to delområder,
Kejlstrup og Agri. Formålet med denne rapport er at beskrive den indre struktur vha af Georadar for at afgøre
dannelseshistorien. Data fra Georadar er analyseret og ”reflektorernes” strukturer er underopdelt i 6 ”radarfascier” –
overskydninger, folder, hummocky strukturer, bassiner, horisontale lag, diffrations hyperbler og ikke-fortolkede
strukturer.
Undersøgelsen viser, at i alle fem Kejlstrup bakker har de indre sedimentlag været udsat for glaciotektonisk
deformation. Overskydninger hælder mod nord, nordøst og øst. Disse resultater indikerer, at bakkerne er rester af
Weichsel-hovedfremstødet under det sidste Glaciale Maksimum. Bakkerne fra Agri fortæller en anden historie.
Overskydningerne i tre af bakkerne rundt om Agri Bavnehøj hælder mod vest, sydvest, nordøst og sydøst. Dette
passer med den klassiske teori. Kun en bakke ved Agri viser alene hummocky-strukturer, som kunne være
smeltevands-aflejringer. Georadar-profilerne viser mest kaotiske former og lav penetrationsdybde, hvilket
komplicerer fortolkningen. Flere bakker skulle undersøges, før en komplet dannelseshistorie for Mols Bjerge kan
fastslås.
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1 INDLEDNING
Djursland er karakteriseret af varierende glacialt landskab, der primært er skabt af de to seneste isfremstød fra Sen
Weichsel; Hovedfremstødet og Det Ungbaltiske Isfremstød. Karakteristiske glaciale træk i området er blandt andet
randmoræner, dødishuller, issøbakker og smeltevandssletter. Det sydlige Djursland har to markante vige, Kalø Vig
mod vest og Ebeltoft Vig mod øst. Der er forskellige teorier om landskabets dannelse. Ifølge den klassiske teori
skyldes dannelsen af Molsbuerne to sydfra kommende islober fra den Ungbaltiske Isstrøm. Bakkerne langs vigene er
randmoræner og er dannet ved bulldozermetoden (Harder 1908; Milthers 1948; Pedersen & Petersen 1997). En
anden forklaring på bakkedannelserne stammer modsiger bulldozermetoden og hævder i stedet, at hele landskabet
er dannet under afsmeltning af is fra Hovedfremstødet, og at alle bakkerne på Mols er issøbakker (Marcussen &
Østergaard 2003). Den nyeste teori anser bakkerne som dannet af den Ungbaltiske Is i forbindelse med flere separate
isfremstød fra en østlige retning (Houmark-Nielsen 2010). Teorien bygger blandt andet på observationer fra geologen
Henning Wienberg Rasmussen, der beskriver fund af lagdelte sand- og grusaflejringer oven på till-enheder
(Rasmussen 1977).Her en nogle af bakkerne i Mols Bjerge vurderet til at være issøbakker, som således understøtter
teorien (Houmark-Nielsen 2010; Geopark Odsherred 2013).
I dette bachelorprojekt er der indsamlet cirka seks kilometer data med georadar, GPR (Ground Penetrating Radar) på
ni forskellige bakker lokaliseret i Mols Bjerge. Formålet med projektet er at belyse den interne opbygning i de
overfladenære sedimenter i bakkerne ved hjælp af georadarmålinger. Yderligere ønskes en tolkning af
dannelsesmekanismerne på baggrund af fremkomne data. Tolkningsresultaterne sammenstilles med den allerede
eksisterende viden om områdets dannelse samt de forskellige teorier vedrørende Molslandskabets opståen.
Georadar er benyttet som metode, da tidligere studier har vist, georadaren har været nyttig til at belyse strukturerne
i undergrundens lag (van Overmeeren et al. 1997; Møller 2001; Overgaard & Jakobsen 2001; Bakker & Van Der Meer
2003; Neal 2004; Møller 2005; Tvelia 2007). Profilerne er placeret på bakker, der er tolket til at være henholdsvis
issøbakker eller randmoræne. Der ønskes en tolkning af eventuel istryk retning, hvis det viser sig, at de er dannet
aktivt af isen som randmoræner.

2 INTRODUKTION AF GEOLOGIEN I OMRÅDET OG HYPOTESERNE OMKRING DET
2.1 Prækvartær
Den nordlige del af Djursland består af Danienkalk, mens ler fra Eocæn og Paleocæn udgør den sydlige del (Figur 1)
(Pedersen & Petersen 1997). Danienkalk er bryozokalk fra Nedre Danien, mens ler fra Paleocæn er merglet og gråt.
Leret fra Eocæn kan kendes på dets indhold af vulkanske askelag. Dybden til de prækvartære sedimenter varierer en
del over Djursland men overvejende mellem kote 0 og -50 meter (GEUS 1994). Aflejringerne går i dagen på den
nordlige del af Djursland, mens aflejringerne i den sydlige del af Djursland kan ses i daglokaliteter. Den prækvartære
overflade er påvirket af istidernes gletsjere, der har bredt sig ned over Danmark og omlejret dele af disse aflejringer
(Madsen 1897; Pedersen & Petersen 1997; Houmark-Nielsen 2010).
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Figur 1: Danmarks Prækvartære bjergarter. Det sydlige Djursland markeret med rød firkant (Jakobsen et al 2011).

2.2 Kvartær
Den geologiske tidsperiode, Kvartær, der begyndte for cirka 2,6 millioner år siden, er delt op i to serier, Pleistocæn og
Holocæn (Houmark-Nielsen et al. 2012). Pleistocæn indeholder både istider og mellemistider, mens Holocæn er den
nuværende mellemistid. Under istiderne i Pleistocæn blev et isskjold opbygget i Skandinavien, som bredte sig fra
Norge og Sverige ned over Danmark ad flere omgange. Inddelingen i serier og etager inden for Pleistocæn ses i Fig. 2.
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Figur 2: Inddeling af de kvartære serier og
etager i tidsperioden Pleistocæn. Hertil
også temperaturskala, geomagnetiske
epoker samt alder (Houmark-Nielsen et
al., 2012).

I denne rapport lægges fokus på istiden Weichsel fra Sen Pleistocæn i perioden 117.000-11.700 år siden. Vigtigst for
landskabsdannelsen på Djursland er Hovedfremstødet og det Ungbaltiske Isfremstød, som begge påvirker det danske
område i Sen Weichsel. Hovedfremstødet (også kaldes Nordøstisen) bredte sig fra Mellemsverige og ned over det
danske område, indtil det nåede Hovedopholdslinjen for 23.000-21.000 år siden (Houmark-Nielsen et al. 2003).
Hovedopholdslinjen udgør den maksimale isudbredelse i Sen Weichsel, som går ned gennem Jylland (Figur 3A).
Afsmeltningen blev afbrudt af flere genfremstød og ses stadig den dag i dag som randmoræneefterladenskaber. De
Ungbaltiske Isstrømme bredte sig over Danmark nogenlunde samtidigt med nedsmeltningen af isen fra Nordøst for
omkring 19.000-16.000 år siden (Houmark-Nielsen et al. 2003).
Isfremstødet, der nåede det sydlige Djursland for cirka 19.000 år siden, kaldes Det Ungbaltiske Isfremstød. Isen
stødte ind i Nordøstisens aflejringer og dannede yngre randmoræner. Aflejringer fra tidligere isfremstød kan ses
bevaret den dag i dag, hvilket kan skyldes permafrost eller dødis i området (Smed 2013).
Udbredelsen af gletsjerfronten kan følges i form af et bueformet randmorænekompleks tværs over det sydlige
Djursland. Den danske geolog Poul Harder kortlagde den maksimale isudbredelse for Ungbalten allerede i 1908
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(Harder 1908) og i dag benævnes den enten Harders Israndslinje eller Den Østjyske Israndslinje (Figur 3B) (Larsen &
Kronborg 1994).

Figur 3 A-B: A) Nordøstisens maksimale udbredelse med Hovedopholdslinjen gennem Jylland. B) Den maksimale
udbredelse af det Ungbaltiske Isfremstød med den Østjyske Israndslinje langs det sydlige Djursland. Linjerne i isen
indikerer flydelinjer og israndens forløb (Larsen et al, 2009).

2.3 Landskabsbeskrivelse af Djursland
Den nordlige del af Djursland er et ensartet glacialt landskab præget af Nordøstisens fremrykning og tilbagesmeltning
over området (Pedersen & Petersen 1997). Der er et drumliniseret landskab og terrænstriber i form af mega-scale
glacial lineations (MSGL) med orientering parallelt med isretningen, nordøst-sydvest. Randmorænekomplekser
orienteret vinkelret på isfronten kan også observeres, og de menes at være dannet i forbindelse med aflejringen af
Nordøstisen. Landskabet i den nordlige del er et moræneplateau i en højde af cirka 40 meter. Midt på Djursland
ligger Tirstrup Hedeslette, der er en stor smeltevandsslette, som ligger topografisk lavt i forhold til det
omkringliggende landskab. Her har smeltevandet strømmet ud foran isen og fulgt terrænforholdene og aflejret en
blanding af sand og grus (Pedersen & Petersen 1997; Larsen et al. 2017).
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Figur 4: Geomorfologiske tolkninger baseret på LiDAR-kort over det sydlige Djursland. Spor fra Hovedfremstødet samt
Ungbalten er observeret. Den stiplede brune linje indikerer Ungbaltens maksimale isudbredelse. Hovedområderne
Kejlstrup og Agri er markeret med røde stjerner (Larsen et al. 2017).

Den sydlige del af Djursland er meget kuperet og har varierende topografi. Figur 4 viser en tolkning af den sydlige del
af Djursland på et LiDAR-kort (Larsen et al. 2017). Der ses et ordnet landskab med bueformede bakker, som følger
både Kalø Vig og Ebeltoft Vig. Terrænet er op til fem kilometer bredt, og det højeste punkt er i Agri Bavnehøj med en
højde på 137 meter over havets overflade. Bakkerne skæres nogle steder af erosionsdale, og området er generelt
præget af dødislandskab og issøbakker. Ud fra boringer og daglokaliteter i området vides det, at bakkerne i det
sydlige Djursland indeholder en blanding af ældre kvartære aflejringer fra andre istider samt genaflejrede flager af
prækvartære aflejringer (Madsen 1897; Larsen & Kronborg 1994; Houmark-Nielsen 2010). Tidligere mente man ikke,
at landskaber kunne bevares efter et gletsjerfremstød, men det er senere vist, at bakkerne på Mols indeholder rester
fra flere forskellige istider (Rasmussen 1977). Det vides, at nogle af bakkerne nord for Mols Bjerge er randmoræner
fra Saale Istid, og andre kystklinter indeholder også rester fra Elster og Holstein (Larsen & Kronborg 1994). Der findes
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ingen daglokaliteter i Agri Bavnehøj eller andre steder i Mols Bjerge, som kan bidrage til tolkning med hensyn til
dannelsen af disse bakker.
Rapportens fokus ligger i to hovedområder. Det ene område ligger mellem byerne Kejlstrup og Krakær. Dette
hovedområde benævnes Kejlstrup i resten af rapporten, og fem bakker er undersøgt med georadar. Det andet
hovedområde, Agri, ligger cirka 4 kilometer i fugleflugt sydvest for førstnævnte område hvor fire bakker er undersøgt
med georadar. Hovedområdernes placering ses på Figur 4, markeret som stjerner.

Figur 5: Randmoræner og isbevægelse ud fra skurestriber, folder, overskydninger på det sydlige Djursland.
Isudbredelsen er markeret med skygget område. A) Nordøstisens fremstød B) Den Ungbaltiske Isstrøms fremstød
(Houmark-Nielsen 2010).

2.4 Hypoteser om dannelsen af bakkerne af det sydlige Djursland
Der findes flere hypoteser om dannelsen af området omkring Mols. I denne rapport opstilles tre af hypoteserne, som
beskrives herunder.
A: Den klassiske teori stammer fra den danske geolog Poul Harder (Harder 1908) og anses stadig som den mest
anerkendte teori i Danmark. Harders teori refereres som den klassiske teori i resten af rapporten. De førnævnte
bueformede bakker omkring Kalø Vig og Ebeltoft Vig tolkes som værende dannet af to islober fra den Ungbaltiske
Isstrøm. Isen har delt sig op i to lobeformede gletsjere, der har bevæget sig ind i vigene sydfra og presset sedimenter
op, hvormed Molsbuerne blev dannet. Med trykretninger fra alle sider af isloberne fremkommer de indbyrdes
parallelle randmoræner i vigene. De brede dele i randmorænerne skyldes en langsom og gradvis tilbagesmeltning.
Bakkerne i det sydlige Djursland er tolket som randmoræner, skubbet op som af en bulldozer af den fremrykkende
gletsjer. Dermed dannes en bueformet randmoræne som tydeligt kan ses på LiDAR-kortet (Figur 4). Tidligere mente
man, at de to isstrømme havde hver deres vej gennem Lillebælt og Storebælt, før de nåede Djursland, på grund af
fund af forskellige ledeblokke i vigene (Milthers 1948). Dette er dog ikke eftervist siden (Houmark-Nielsen 2010).
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Figur 6. Dødisefterladenskaber fra Den Ungbaltiske Isstrøms passive fase ud fra Houmark-Nilsens teori. Issøbakker er
markeret med sort og tolket udfra deres orientering ift teorien samt geologiske materialer (Houmark-Nielsen 2010).

B: I en anden teori forkastes den klassiske model med dannelsen af randmoræner under aktivt ispres idet det anses
for usandsynligt at gletsjere kan skabe så store randmoræne (Marcussen & Østergaard 2003). I stedet for forklares
landskabets dannelse som et resultat af passiv udsmeltning i forbindelse med Hovedfremstødet. Teoriens
argumenter bygger på en analyse af bakkernes form, orientering og lithologi. Det viser ifølge forfatterne, at bakkerne
består af lagdelte finkornede smaltevandssedimenter uden tegn på tektonik, og at det dermed er issøbakker dannet i
forbindelse med afsmeltningen af Hovedfremstødet. De varierende orienteringer af bakkerne forklares da med en
dannelse i varierende isstrømme i forkanten af isskjoldet .
C: En af de nyere teorier kommer fra den danske geolog Michael Houmark-Nielsen (Houmark-Nielsen 2010). Han
holder fast i den klassiske teori med, at det er Den Ungbaltiske Isstrøm, som har præget Djursland op til Harders
Israndslinje. Ifølge denne teori er det dog ikke islober men en bred vifteformet is, som kolliderede med ældre
randmoræner. Gennem flere genfremstød og tilbagesmeltninger fra en østfra kommende is er Molsbuerne dannet
med ældste del mod nordvest og yngste mod sydøst. Figur 5A og B viser randmoræner fra henholdsvis Nordøstisen
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og den Ungbaltiske Isstrøm. Her er isbevægelsesretninger indikeret med pile, og randmorænedannelserne ses
orienteret vinkelret på isfronten. Som Figur 5 viser, er der endnu ikke fundet isretninger fra vest, kun syd og sydøst
(Rasmussen,1977; Kjær et al. 2003), som der ellers forventes ud fra pilene på Figur 4. Derfor er denne nye teori
blandt andet opstillet. Nogle af bakkerne er tolket som issøbakker (Figur 6), da deres jordartstype og orientering
ellers ikke kan forklares med hensyn til istrykretning fra øst.
Som argumentation for teorien benyttes blandt andet en rapport udarbejdet af den danske geolog, H. Wienberg
Rasmussen (Rasmussen 1977). Rapporten indeholder observationer, hvor bakkerne nederst består af overlevende
glaciale rester fra Nordøstisen, mens uforstyrrede, lagdelte sand- og grusaflejringer ligger ovenpå dannet i issøer på
dødis fra den Ungbaltiske Isstrøm. Bakkernes indre er ikke kun issøbakker i denne teori, men de kan også indeholde
efterladenskaber fra ældre istider. Modsat Houmark-Nielsen, afviser Rasmussens rapport ikke den klassiske teori
med isloberne.

2.5 Dannelse samt sedimentære strukturer under udvalgte glaciale processer
De opstillede teorier om dannelsen af bakkerne i Mols Bjerge omhandler randmorænedannelse og issøbakker.
Herunder beskrives dannelsen og udseendet af de interne sedimentære strukturer, som forventes i georadardata fra
området.

2.5.1 Randmoræne
Randmoræner dannes langs yderkanten af gletsjere og markerer dermed ofte den maksimale israndslinje. Der findes
flere dannelsesmekanismer, som hører til randmorænedannelse. I den klassiske teori er Molsbuerne dannet ved
’bulldozermetoden’, hvor isen skubber og danner istektonisk foldning og overskydning af forlandets sedimenter
(Sørensen 1982; Pedersen & Petersen 1997). Randmoræner ses som højtliggende aflange bakker og udformer et
kuperet terræn. Orienteringen af bakkerne er vinkelret på isranden og ligger ofte sammen i flere parallelle bakker
(Milthers 1948; Sørensen 1982; Benn & Evans 2010). Aflejringerne består af usorterede kornstørrelser samt
sammenskubbede og foldede lag. Foran randmorænerne ses ofte en hedeslette, dannet hvor smeltevandet
strømmer ud. En gletsjer kan erodere en inderlavning i terrænet bag randmorænen (Sørensen 1982). Isretningen kan
blandt andet vurderes ud fra overskydninger og flagers orientering (Figur 7). Foldninger vil ikke indikere en direkte
isretning, men mere en orientering - dog med undtagelse af tilstedeværelsen af overkippede lag.
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Figur 7: Gletsjer får forlandets sedimenter
til at deformere i form af overskydninger,
forkastninger og folder (Houmark-Nielsen
et al. 2012).

Figur 8: A) Aflejring sker mellem sprækker
og fordybninger i isen af smeltevandet. B)
Området efter isens nedsmeltning. Tilbage
står enkeltstående bakke med lagdelte
aflejringer og forkastninger ved siderne
(Humlum 2017).

2.5.2 Issøbakke
En issøbakke, også kaldt kame, ses i naturen som en forhøjning i landskabet. Silt, sand og grus føres med
smeltevandet supraglacialt og aflejres i huller, sprækker eller andre former for lavninger i isen (Sørensen 1982).
Grundet denne aflejringsmetode dannes en lagdeling af sedimenterne, som er vandrette og velsorterede (Milthers
1948). Når isen smelter tilbage, udsættes sedimentet ikke yderligere for pres fra isen, og derfor er aflejringerne helt
uforstyrrede (Benn & Evans 2010). Isen vil dog ikke længere støtte om de løse sedimenter, så tilbage ligger en lagdelt
enkeltstående bakke i landskabet med normalforkastninger ved siderne (Figur 8). Materialet i issøbakker kan også
stamme fra shearplaner i gletsjeren, hvor subglacialt materiale føres op og aflejres efterfølgende i aflange bakker.
Bakkerne er ofte ovale eller runde og dannes i nærheden af isens rand med en flad top (Milthers 1948). Dog findes
der undtagelser. De ’Fynske alper’ samt ’Jyske ås’ i Vendsyssel består af såkaldte kame-bånd (Smed 2013). Her ses
aflange rækker af issøbakker ved israndslinjen. Dannelsen kan ses på Figur 9, hvor afsmeltning af dødisrygge gør, at
bakkernes interne strukturer bliver lagdelte, selvom de er opskudt af isen i begyndelsen.
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Figur 9: Dannelse af kame-bånd. A) Isen har efterladt et istektonisk område med aflange og runde bakker, som
indeholder opskudte aflejringer med dødis i. Trugene dannes, hvor isen smelter hurtigere, og smeltevandet aflejrer
materiale heri. B) Isen indeni bakkerne smelter ud, hvilket giver de lagdelte smeltevandslag inden i bakkerne (Smed
2013).

3 METODER
3.1 Georadar, Ground Penetrating Radar
Georadar (Ground Penetrating Radar, GPR) er en elektromagnetisk metode. Georadaren blev opfundet af tyske
videnskabsmænd, og i 1926 blev georadaren brugt for første gang. Først i 1980’erne blev georadaren et udbredt
udstyr, hvor data nu kunne behandles med bedre nøjagtighed. Det skyldes både udstyrsforbedring og større erfaring
med processering samt tolkning (Neal 2004; Reynolds 2011). Redskabet blev oprindeligt opfundet til kortlægning af
iskappetykkelser, men det er en teknik, der også har vist sig at være brugbar til at undersøge den øvre del af
undergrunden. Georadaren er brugbar, da den kan opløse relativt små strukturer under optimale forhold.
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Figur 10A-B:
A) Den geologiske model med overfladen
øverst og to underliggende reflektorer. For
tre forskellige steder på overfladen vises
georadarbølgernes bevægelse og
refleksion.
B) Resultatet af registreringen af
radarbølgernes ankomster (van
Overmeeren et al. 1997).

3.1.1 Georadarens funktion
Georadar er en højfrekvent elektromagnetisk metode, der udsender en puls med så høj frekvens, at signalet
udbreder sig som bølger gennem jorden. Noget af signalet reflekteres tilbage, når den møder en flade, hvor
sedimentets dielektriske egenskaber ændres (figur 10). Den resterende del af signalet transmitteres videre ned
igennem jorden, hvorfra det successivt og på samme vis reflekteres fra forskellige dybereliggende lag (figur 10).
I luft bevæger radarbølger sig med lysets hastighed, c = 0,3

m

ns

. Hastigheden for radarbølgers udbredelse i

sedimenter er væsentligt lavere. Hastigheden, v, afhænger af dielektricitetskonstanten, ε, der kan simplificeres ved
ligning (3.1) (Møller 2001; Neal 2004).
v=

c

(3.1)

√ε

Dielektricitetskonstanten, ε, afhænger mest af vandindholdet i sedimenterne. Bilag I viser typiske værdier for ε og
beregnede elektromagnetiske bølgehastigheder ved hjælp af ligning (3.1) (Neal 2004). En hastighed på 0,1

m

ns

benyttes i databehandlingen, da der ikke foretages en yderligere sedimentbeskrivelse af materialerne i denne
rapports hovedområder. Signalet fra radarbølgerne mindskes ned gennem jorden, blandt andet på grund af
refleksion, refraktion, geometrisk spredning samt dæmpning. Når bølgerne udbredes i geologiske materialer,
mindskes signalet med forskellig dæmpning - afhængigt hovedsageligt af materialets resistivitet samt
dielektricitetskonstant, ε (Reynolds 2011).
I materialer med høj elektrisk modstand sker udbredelsen af bølgerne uden betydningsfuld dæmpning. Georadaren
fungerer dermed mest effektivt i kortlægning af resistive aflejringer, eksempelvis grus- og sandaflejringer. Signalet
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udsættes for mindre dæmpning og får derfor en større indtrængningsdybde i sedimenterne. For konduktive lag,
såsom ler og aflejringer med saltholdig porevæske, dæmpes signalet relativt hurtigt, og penetrationsdybden
mindskes. Bølgeudbredelsen i ler når eksempelvis kun cirka en meter ned, før signalet forsvinder (Møller 2001).
Penetrationsdybden afhænger som førnævnt blandt andet af dæmpning, men også af hvilken centerfrekvens
georadarens senderantenne benytter. En højere centerfrekvens giver lavere indtrængningsdybde, men derimod en
bedre vertikal opløsning af sedimentstrukturerne i underlaget. For at kunne adskille to reflektorer i undergrunden,
skal afstanden mindst være ¼-½ pulsbredde (Møller 2001). Den vertikale strukturopløsning i georadaren er lavet
således, at den svarer til ligning (3.2):
Vertikal opløsning = ½ ∙

radiobølgehastighed
crenterfrekvens

(3.2)

Den vertikale opløsning for den benyttede centerfrekvens, 100 MHz, er cirka 0,75 m i tørt sand/grus, og
indtrængningsdybden kan være op til 10-20 m, jf. ligning 3.2 (Neal 2004). Der benyttes ofte også centerfrekvenser på
50 MHz og 200 MHz, hvor deres vertikale strukturopløsning i ideelle sedimenter kan nå til hhv. cirka 1,5 m og 0,18 m
og en indtrængningsdybde op til hhv. 30 m og 5-12 m (Møller 2001).
Penetrationsdybden i georadarprofilerne fra denne rapport er maksimalt 10 m og gennemsnitsligt på 5 m. Nogle
steder ses knap en meter ned i jorden, hvilket giver en meget begrænset adgang til strukturgenkendelse, som
umuliggør tolkning af lagene. Det er også et problem, når bakkerne er for stejle. En løsning på dette kan dog være, at
man tolker på data, før det bliver topografisk korrigeret.

3.1.2 Måleudstyr
Instrumentet består af en vogn, som trækkes af en eller to personer (Figur 11). På vognen sidder en sender- og en
modtagerantenne med en fast indbyrdes afstand på en meter. Bagpå vognen hænger et odometerhjul, der måler
afstanden langs profilet og styrer udsendelsen af signalet i form af en elektromagnetisk puls. Mens vognen flyttes
langs en ønsket profillinje, registrerer odometerhjulet afstanden fra starten af profilet. Odometerhjulet er indstillet til
at tricke et ¨skud¨ for hver 0,2 meter.
Senderantennen udsender en kort højfrekvent elektromagnetisk puls. Energien fra senderantennen kan have
forskellig centerfrekvens, men ved det anvendte udstyr i rapporten benyttes 100 MHz-antenne.
Modtagerantennen registrerer de reflekterede signaler, og disse stackes og vises med det samme på en
computerskærm, feltpersonen bærer foran sig (Figur 11). Skærmen viser et radargram med amplitude og polaritet
med distance [m] på den horisontale akse og tovejstid [µs] på den vertikale akse.
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Figur 11: Vognen med georadar. Fra venstre Nicky Witt, Kasper Radl Mortensen og Pia Højsager og (privat foto,
2017).

Georadaren er benyttet i forskellige sedimentære miljøer såsom bakkeøer (Møller 2005) og strandvolde (Nielsen et al
2012), men også miljøer med istektonisk påvirkning, hvor eksempler på folder, overskydninger, lagdelinger og
bassinudfyldninger kan ses (Overgaard & Jakobsen 2001; Jakobsen & Overgaard 2002; Bakker & Van Der Meer 2003;
Tvelia 2007).
Et studie fra en grusgrav i Odsherredbuerne, Sjælland, viste tilstedeværelse af isdeformerede strukturer i et område
ellers markeret som smeltevandssand og –grus (Overgaard & Jakobsen 2001; Jakobsen & Overgaard 2002).
Figur 12 viser en tolkning fra dette studie. Det er et godt eksempel på, hvor brugbar georadarmetoden kan være, når
der ikke findes andre materialer i området, der kan fortælle om bakkernes interne sedimentære strukturer i områder
med isistektonisk påvirkning.

Naturrapporter fra Nationalpark Mols Bjerge nr 20 – Højsager P 2017: Dannelsen af bakkekamme i Mols Bjerge undersøgt med Georadar

| 17

Figur 12: Strukturtolkning af georadarprofil fra et istektonisk udsat område, Højby, Sjælland (Jakobsen & Overgaard
2002).

3.2 Global Positioning System, GPS
Positionsbestemmelse af objekter på jordkloden kan bestemmes ved hjælp af Global Positioning System (GPS), der er
baseret på satellitter. Positionen på Jorden og tiden kan bestemmes med en GPS-modtager, som i dette projekt har
mærket Leica Geosystems. Det er en højpræcisions GPS med en præcision ved gode betingelser ned på 20 mm. Da
rapporten omhandler georadarmålinger i bakket terræn ses topografiske ændringer langs profilerne. Derfor må
profilerne terrænkorrigeres for at refleksionerne vises med korrekt hældning og geometri. GPS’en påsættes
georadarvognen midt mellem modtager- og senderantenne for at registrere profillinjernes placering samt topografi.
Ikke alle GPS-punkter blev registreret under dataindsamlingen, da signalet til GPS’en var svækket i området.

3.3 Kort
3.3.1 LiDAR-kort
LiDAR står for Light Detection And Ranging. Kortet er baseret på en analyse af reflekteret lys fra laserbestråling på et
område eller et objekt udsendt fra et fly. Denne metode benyttes blandt andet til at fremstille højdemodeller af
landskaber. Metoden blev udviklet i 1960’erne (NOAA 2017) og lavet i perioden 2005-2007 i Danmark. Datatætheden
er 4-5 punkter/m2 og bidrager dermed til højopløselige kort, der kan bruges til kortlægning og identifikation af
landskabsstrukturer (GST 2015). LiDAR kortet er frit tilgængeligt under baggrundskortet, skyggekort, i MiljøGIS fra
Miljø- og fødevareministeriet (Miljø- og fødevareministeriet 2016).
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Figur 13: Jordartskort over det sydlige Djursland. De sorte linjer markerer georadarprofilernes placering. Agri
indeholder A1-A3, og Kejlstrup indeholder K1-K5 (GEUS 1989)..

3.3.2 Jordartskort
Jordartskortet, benyttet i denne opgave, er udgivet af Danmarks Geologiske Undersøgelse i 1989 og er offentlig
tilgængelig på deres hjemmeside: (GEUS 1989; Jakobsen et al. 2011). Figur 13 viser et digitaliseret kort over Mols’
jordartstyper og udbredelse i en meters dybde samt georadarundersøgelsernes GPS-koordinater fra denne rapport.
Dybden på en meter er benyttet, da eventuelle pløjelag og menneskeligt påvirkede lag undgås, så det er de
oprindelige jordarter, der kortlægges. Kortet er dannet på baggrund af karteringsspyd med 100-200 meters
mellemrum. Data er vektoriseret, georefereret og udgivet i størrelsesforholdet 1:200.000. Der regnes med en
usikkerhed på mellem 50-100 meter.
Det digitale kort er åbnet i programmet MapInfo Professional 12.0, og GPS-målingerne fra georadarmålingerne er
påsat i programmet. Jordartstyperne, som georadarmålingerne er kørt hen over, er listet herunder samt deres
indbyrdes jordartsbeskrivelse (Jakobsen et al. 2011).
Ferskvandsdannelser: Er knyttet til både aflejringer med organisk indhold (gytje og tørv) og mineralsk indhold (ler og
sand). Knyttes til dræningsmønstre og moser/vådområder samt vandløbssystemer og søområder. (K2).
Moræneler: Benævnes også till. Indeholder sandet ler med relativt store sten. Består af genaflejrede ældre
sedimenter oparbejdet af gletsjere under istiderne. På Djursland dominerer kalk og flint. Indeholder ledeblokke.
(Dele af K3 og K5).
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Morænesand- og grus: Usorteret sediment aflejret af gletsjer. Består af henholdsvis sandet og gruset aflejring med
lidt ler, hvor grundmassen indeholder sten og relativt store blokke (K4).
Smeltevandsler: Velsorteret sand, silt og ler. Aflejringerne er lagdelte og knyttet til issøaflejringer. (Østlige bakke A2).
Smeltevandssand og –grus: Aflejring fra smeltevandsfloder med dårligt sorteret sand/grus. Aflejringerne er
krydslejret og lagdelt - nogle steder forstyrret af isoverskridelser af senere isperioder. (A1, A3, vestlige bakke i A2,
største delen af K1 og K3).

3.3.3 Baggrundskort
Georadarprofilernes placering vises visuelt på baggrundskort hentet fra VisIT Plus 6.1 med korttypen DTK Kort25
Dæmpet. Kortet georefereres og indsættes i MapInfo Professional 12.0, hvorpå GPS-koordinaterne fra georadaren
påsættes.

Figur 14: Kort over GPS-koordinaterne fra georadarprofilerne fra Kejlstrup og Agri med bakkerne A1-A3 (tv.) og K1-K5.

4 DATAINDSAMLING
Georadarmålingerne er indsamlet gennem fem feltdage i december 2016 i de to hovedområder, Kejlstrup og Agri.
Bakkerne er udvalgt ved at se på satellitfotos fra Google Earth over området. De er vurderet ud fra deres udseende,
mængden af vegetation og lithologi jf. jordartskortet. Derefter blev områderne observeret i felten, hvor nogle af
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bakkerne blev fravalgt på grund af begrænset adgang, der skyldes vegetation og lavninger i undergrunden. Profilerne
måtte ikke ligge nær skovområder, da de kan påvirke georadarsignalet og danne diffraktionshyperbler, samt blokere
for den fysiske gennemgang med georadarudstyret. For at opnå et tredimensionelt billede af undergrunden er
georadarmålingerne lavet vinkelret på hinanden. Den første del af feltarbejdet skete i Agri (Figur 14, venstre) og blev
udført af stud.scient. Nicky Witt og stud.scient. Kasper Radl Mortensen. De resterende feltdage er udført i Kejlstrup
(Figur 14, Højre) af de to ovenstående samt undertegnede stud.scient. Pia Højsager. Udstyret blev trukket af to
personer, mens den tredje person dirigerede med kompas for at opnå så parallelle linjer som muligt.

4.1 Agri
På feltdag 1 og 2 blev georadardata fra området ved Agri indsamlet. Profilerne ses på venstre figur af Fig. 14, hvor de
målte bakker har fået navnene A1, A2 og A3. Profilerne langs Agri Bavnehøj er forsøgt målt ned af flankerne på højen
fra forskellige sider. Hegn og vegetation var en hindring i dette område for at få godt placerede linjer. A2 er placeret
på to bakker ved Låddenbjerg, mens A1 og A3 ligger hen over Agri Bavnehøj.

4.2 Kejlstrup
På feltdag 3 blev en forundersøgelse for det andet hovedområde, Kejlstrup, lavet samt profillinjerne for K1 og K2
(Figur 14, venstre). På fjerde dagen blev feltarbejdet for K3, K4 og K5 lavet (Figur 14). K4 er lavet med et brud mellem
de parallelle vest-østgående linjer grundet en gennemløbende lavning, som ikke var mulig at gennemføre
georadarmålinger i. I K5 er data fra to af de tre parallelle linjer gående vest-øst mistet under dataindsamlingen.

5 DATABEHANDLING
Behandlingen af data fra georadarmålinger kan ske på samme vis som ved seismiske data mht. antagelser og
processering. Det skyldes, at seismiske og elektromagnetiske bølger fra georadaren opfører sig ens i undergrunden
(Møller 2001; Neal 2004). Georadardata måles dog i nanosekunder modsat seismiske data, der måles i millisekunder.
Dette er vigtigt at være opmærksom på, når der anvendes seismiske processeringsprogrammer.

5.1 Processering af georadardata
Processeringen af data fra georadarindsamlingen skete på følgende vis:
•

Dewow-filter. Automatisk under dataindsamlingen pålægges et dewow-filter på målingerne. Denne fjerner
den uønskede effekt af initial DC signal component og lavfrekvent signal i data. Dette medfører at positive
og negative polariteter kan benyttes på radargrammerne (Jol 2009).

•

Time-zero korrektion. Forskellige mekanismer kan danne forskydninger i ankomsttiderne på data. Derfor
skal der ske en justering af time-zero positionen, så alle traces har en fælles time-zero. Dette gøres
automatisk.

•

Interpolation af GPS-koordinater og georadartrace samt terrænkorrektion. GPS-data skulle kobles til
georadardata, da GPS-observationerne ikke er sammenfaldende med georadar-observationerne. Under
dataindsamlingen lavede georadaren som førnævnt ét trace per 0,2 meter, mens GPS’en lavede en
positionsbestemmelse for hver 1,0 meter. Derfor skal GPS-positioner interpoleres, så der er et GPS-punkt
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for hvert georadartrace. Dette blev gjort i programmet MATLAB med den indbyggede funktion interp1.
Under udlæsning af data fra programmet er positioner og terrænkoter defineret. Desuden er der udført
terrænkorrektion. De terrænkorrigerede data indlæses i programmet ProMAX 2D.
•

Filter i ProMAX 2D - Ormsby Bandpass. Data filtreres med Ormsby Bandpass filtering med 15-20-600-700
MHz. Dette filter fjerner støj uden for det interval, der er interesse i. Der bruges et sampleinterval på 0,8 ns.

•

Migration. For at undgå diffraktionshyperbler på data, laves en migration på profilerne. Migrationen
hjælper også ved at flytte stejlt hældende reflektorer til deres korrekte placering. Terrænkorrektionen er
fjernet før migrationen for at blive tilført umiddelbart efter migration igen. Der migreres med 0,08 m/ns ved
alle profiler. Hastigheden er mindre end hastigheden benyttet til terrænkorrektionen, og det skyldes, at det
er bedre at migrere for lidt end for meget. Hvis der migreres med en for høj hastighed, kan man komme til
at overmigrere på reflektorernes geometri.

•

Automatic Gain Control. Efterfølgende påføres to Automatic Gain Control (AGC) på 50 ns og 10 ns, der
blandes i forholdet 3:1 med størst vægt på den med 10 ns. Endvidere blev der bottom-muted på 375 ns for
at fjerne unødvendig støj i bunden af profilerne. Data fra profilerne gemmes som seg-y fil.

•

Filter i KINGDOM Software 8.8. Resten af processeringen sker i programmet The KINGDOM Software 8.8,
der er et program, som normalt benyttes til seismiske data. På alle profiler tilføjes et filter for at forbedre
data kosmetisk, så det lettere kan tolkes på. Først pålægges Butterworth filter fra 100-300 MHz med slope
på 48 dB/oct og til sidst endnu en AGC på 0.05 sekund. Efter flere forsøg med forskellige indstillinger viste
dette filter sig at være det bedste til videre tolkning af lagene.

Figur 15 viser forskellene før (A), under (B) og efter (C) processeringen.

5.2 Grafisk fremstilling af data
Radargrammerne importeres fra Kingdom Suite til Adobe Illustrator CC. Støjen, som ikke er nødvendig at kigge på i
den videre tolkning, markeres med hvid. Derefter pålægges et transparent lag, så stregtegninger i resultatafsnittet
kan ses. Distanceakser tilføjes både horisontalt og vertikalt på profilerne. Ved hjælp af omregning af antal
skudpunkter til meter (0,2 m per skud) er skalaen på den horisontale akse over radarprofilerne lavet.
Dybdekonverteringen på den vertikale akse findes ud fra ligning 5.1:
m

dybde [m] = v � � ∙ �
ns

TWT [ns]
2

�

(5.1)

Bølgeudbredelseshastigheden, v, benyttet i omregningen, er 0,1 m/ns, da dette er en god approksimation for
udbredelseshastigheden i almene overfladenære sedimenter jf. afsnit 3.1.1. TWT er tovejstid for radarbølgernes
bevægelse ned og op igen i sedimentet – derfor divideres den målte tovejstid med 2, hvorved dybden til fladen, der
skyldes reflektoren, findes. Profilerne er vist med en høj grad af overhøjning, så den vertikale akse er ikke lig med den
horisontale. Derfor er reflektorerne relativ stejle i forhold til realiteten. Overhøjningen er lavet, da man ellers ikke
kan få et indtryk af lagenes interne strukturer.
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Figur 15A-B: Før- og efterbilleder fra profillinjen K4.4. A) Radargram direkte efter terrænkorrektion, men uden filtre.
B) Efter filter i KINGDOM men før migration. Her ses diffraktionshyperbler. C) Efter migration og filter i ProMAX 2D.

Figur 16: Eksempler på hældende reflektorer i en dominerende retning mod øst i profilet fra K4.3. Viser før- og
efterbilleder af stregtegning.

6 RESULTAT OG TOLKNING
I alt er knap seks kilometer georadarlinjer indsamlet. I følgende afsnit gives eksempler på radarfacies, efterfulgt af et
afsnit der berører, hvor disse observeres på georadarprofilerne.

6.1 Radarfacies og eksempler derpå
Der ønskes et overordnet indtryk af reflektorerne i georadarprofilerne, som repræsenterer sedimentstrukturerne i
undergrunden. Hvert profil er observeret og analyseret ved at finde teksturmønstre, som kan inddeles i hver deres
facies. Mønstrene i radargrammerne er inddelt i seks facies. Herunder ses eksempler på observationerne af de seks
facies.
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Figur 17. Før- og efterbillede af eksempel på ondulerende reflektorer på georadarprofil fra K1.3 - faciestype ”folder”.

6.1.1 Overskydninger
I georadarprofilerne ses refleksioner med hældende til svagt hældende reflektorer, som skråner i en dominerende
retning. I alle bakkerne i Kejlstrup observeres reflektorer med en gennemgående tilsyneladende retning mod øst og
nordøst. Eksempler på disse hældninger ses på Figur 16, der stammer fra georadarprofilerne fra linje K4.3. Figuren
viser, at reflektorerne tilsyneladende hælder mod øst. Hældende reflektorer som disse er tolket som værende
overskydninger.

6.1.2 Folder
Få steder observeres svingende kontinuerte reflektorer, herunder profillinjerne K2.0 og K1.3. Reflektorerne afbrydes
relativt hurtigt. Der observeres ikke store, ondulerende og sammenhængende reflektorer, som det ses i Overgaard
og Jacobsens rapport (Overgaard & Jakobsen 2001). Mønsteret benævnes folder, og et eksempel ses på Figur 17 fra
linje K1.3. Ingen overkip observeres, så folderne kan ikke benyttes som retningsindikator.

6.1.3 Hummocky strukturer
På Figur 18 ses korte, svagt ondulerende refleksioner, der hurtigt brydes. Reflektorerne varierer mellem at være
horisontale og hældende ved forskellige vinkler. Inden for dette facies kan der observeres trugformede refleksioner.
Dette facies er genkendt fra en undersøgelse af geologen Ingelise Møller (Møller 2005) og kendetegner hummockystrukturer.
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Figur 18: Før- og efterbillede af stregtegning over korte, svagt ondulerende refleksioner af typen Hummocky-facies.

Figur 19: Synklinal observeret i tre parallelle linjer, K4.2, K4.3 og K4.4. På begge sider af synklinalerne ses hældende
reflektorer med dominerende hældning mod øst. Afstanden mellem linjerne er cirka 20 meter.

6.1.4 Bassiner
På georadarprofilerne er synklinaler med horisontale til subhorisontale reflektorer inden i observeret. Figur 19 viser
stregtolkning af profilerne fra linje K4.2, K4.3 og K4.4. Synklinalerne formodes at kunne følges over bakken, der vises
på de tre parallelle profiler. Bredden bliver mindre mod syd. Reflektorerne inden i synklinalerne giver overvejende
anledning til horisontale refleksioner med nogle undtagelser. Dette karaktertræk tolkes som udfyldte bassiner.
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Figur 20: Stregtegning af relative kontinuerte refleksioner med svag eller ingen hældning i A1.3, hvorunder ses
hældende reflektorer mod SSV.

6.1.5 Vandrette reflektorer
Vandrette reflektorer er karakteriseret ved stor kontinuitet i refleksionerne. Dette er kun observeret i svag grad ét
sted i profilerne, linje A1.3 fra Agri Bavnehøj (Figur 20). Her ses horisontale reflektorer øverst og overskydninger med
hældninger mod sydvest herunder. Figur 21 viser et eksempel på vandrette, kontinuerte strukturer, som er forventet
i dette facies. Her ses radargrammer fra en bakkeø i det Nordlige Vestjylland. Denne grad af kontinuitet er ikke
observeret i Kejlstrup eller Agri.

6.1.6 Diffraktionshyperbler
Profilerne indeholder antiklinale strukturer. Linje K4.0 er et eksempel på dette, Figur 22. På denne figur tolkes
antiklinalen til at stamme fra omkringliggende træer, der kan gå ind og påvirke georadarsignalet. Det kan også
stamme fra store sten i undergrunden, der kan forstyrre signalet (Jol 2009). Antiklinalerne i reflektorerne kan opstå
som resultat af folder eller diffraktionshyperbler. Da strukturerne ses i hele støjintervallet på radargrammerne, tolkes
antiklinalerne som diffraktionshyperbler. Antallet af diffraktionshyperbler mindskes under migrationen, men de
forekommer stadig i georadarprofilerne efter processeringen. Derfor er store hyperbler som disse ikke taget med i
den videre tolkning, da de let kan forveksles med store foldninger i undergrunden.

6.1.7 Ikke-tolkede strukturer
Områder markeret med mærket ’??’ indikerer reflektorer, der ikke hører under ovenstående facies. Herunder hører
reflektorer, der viser tegn på forstyrrelse men tilfældig orientering. Disse mønstre kan ikke overføres til en
dannelsesbetydning og benævnes derfor som ikke tolkede strukturer.
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Figur 21: Georadarprofiler målt med 100 MHz-antenne på en bakkeø ved Alle, Jylland. Dybdekonverteringen er
foretaget med en bølgeudbredelseshastighed på 0,06 m/ns (Møller 2005).

Figur 22: Eksempel på antiklinal i georadarprofilet fra K4.0. Antiklinalen fortolkes som en diffraktionshyperbel fra
træer i området samt store sten i undergrunden, der forstyrrer georadarsignalet (Jol 2009; Møller pers. medd.).
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Figur 23: Fem områdekort over Kejlstrupbakkerne, K1-K5 samt en signaturforklaring til de benyttede symboler. Under
hver profillinje er der med standard-symboler vist resultaterne fra tolkningerne af radarfacies.

6.2 Radarfacies på georadar-profillinjerne
Generelt varierer refleksionsmønstrene betydeligt både horisontalt og vertikalt gennem profilerne, mens
penetrationsdybden i gennemsnit ligger på cirka 100 ns (fem m.u.t.) og enkelte steder på 20-30 ns (én til halvanden
m.u.t.). Disse er med til at komplicere identifikationen af facies på linjerne. Herunder vises alle georadarlinjerne, lavet
i undersøgelsen, sammen med symboler, der repræsenterer hvert facies. Faciessymbolerne er placeret under
profilernes GPS-koordinater, så det illustrerer undergrunden langs profilerne. Symbolet på overskydningerne
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orienteres alt efter, hvilken retning de observerede overskydninger tilsyneladende hælder. Navnet på linjenumrene
er placeret ud for, hvad der svarer til det første skudpunkt på profilerne.

6.2.1 Kejlstrup
Kejlstrup indeholder fem forskellige bakker, K1-K5, Figur 23. I disse bakker er alle seks radarfacies observeret. Den
overordnede tendens i profilerne for Kejlstrup er, at lagene har tilsyneladende hældninger mod øst, nord og nordøst.
Ingen af georadarprofilerne fra Kejlstrup viser tegn på vandrette, kontinuerte strukturer, der karakteriserer
issøbakker.
Figur 24: Områdekort over Kejlstrup. Sorte
linjer markerer georadarens GPSkoordinater for profillinjerne. Røde pile
markerer tilsyneladende
overskydningsretninger fra georadarresultaterne.
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Figur 25: To områdekort over
bakkerne i Agri, A1-A2 samt
en signaturforklaring til de
benyttede symboler.
Under hver profillinje vises via
standardsymboler
resultaterne fra radarfacies.

Opløseligheden af radargrammerne er ikke god nok til at sige noget om eventuel overlejring af lagdelte sedimenter
på toppen. Bakkerne i Kejlstrup-området indeholder hummocky-strukturer, men det er hovedsageligt i aflejringerne i
bunden af bakkerne, dvs. på de topografisk flade dele af profilerne. På alle fem bakker observeres synklinaler, og kun
bakke K1 og K2 indeholder identificerbare folder. Synklinalerne i Kejlstrup er tolket som bassiner. Disse bassiner kan
være dannet af dødis og efterfølgende udfyldt af sedimenter fra smeltevandet. Synklinalerne kan også stamme fra
folder i området, men her er georadardata ikke nok til at vurdere den præcise dannelsesmekanisme. Dog virker
bassinudfyldningen som den bedste observation.
Linje 2.0 strækker sig over en bakke med en stejl østlig side, der umuliggør tolkning. Resultaterne fra Kejlstrup viser
generelt tegn på glacialtektonik i de målte bakker. Lagene er forstyrrede i deres interne strukturer og bærer præg af
deformation. K4 og K5 er beliggende på morænesand og –ler (Figur 13), så det stemmer overens med de tydelige
tegn på istektonik. K1 og K3 ligger på smeltevandssand og –grus, men der er dog observeret tegn på deformation.
Ligeledes med K2, som ligger på ferskvandsdannelser.

Naturrapporter fra Nationalpark Mols Bjerge nr 20 – Højsager P 2017: Dannelsen af bakkekamme i Mols Bjerge undersøgt med Georadar

| 30

Reflektorerne i dette område varierer ikke i forhold til, hvad der er observeret i de fire andre bakker. Figur 24 viser
pile, der indikerer tolkninger af gletsjerflyderetning ud fra overskydningernes orientering på georadarprofilerne. Den
tilsyneladende orientering er dominerende fra nord/nordøst og tolkes som værende levn fra Nordøstisen.

6.2.2 Agri
Agri er inddelt i tre områder. Agri Bavnehøj med bakke A1 og A3, og Låddenbjerg med to bakker, A2 (Figur 25). A1 og
A3 (Agri Bavnehøj) domineres af hældende reflektorer tilsyneladende mod sydvest, vest og nordvest. Der ses en
enkelt overskydning, som hælder mod nord (Linje A3.2). Cirka 20 meter af linje A1.3 tyder på vandrette lagdelte
reflektorer, men lige under ses overskydninger med hældninger mod sydsydvest. A2 (Låddenbjerg) domineres af
hummocky-facies. Den østlige bakke ved Låddenbjerg viser som den eneste en overskydning fra sydøst. Linje A1.10
er i felten gået langs vejen markeret med hvid på øverste figur (Figur 25). Signalet har været forstyrret, da GPSkoordinaterne ikke følger denne vej, og derfor er denne linje ikke tolket, da terrænkorrektionen ikke passer.
Jordartskortet ved Agri Bavnehøj (A1 og A3) indikerer smeltevandssand og grus (Figur 13). Dette stemmer også
overens med, at penetrationsdybden i bakkerne omkring Agri generelt er højere end i Kejlstrup. Trods det, at alle
områderne er markeret som smeltevandsaflejringer, ses istektoniskprægede radargrammer fra områderne. Figur 26
viser røde pile, der indikerer overskydningernes tilsyneladende orientering ud fra radargrammerne. Pilene peger i
alle retninger og tolkes som værende levn fra den Ungbaltiske Isstrøm.
Figur 26: Områdekort over Agri. Sorte linjer
markerer georadarens GPS-koordinater for
profillinjerne.
Røde pile markerer tilsyneladende
overskydningsretninger fra
georadarresultaterne.
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7 DISKUSSION
7.1 Georadarmetoden
Georadar kan komme med detaljeret information omkring refleksionsmønstrene, men nogle af bakkerne har kun enmeters penetrationsdybde. Georadarens indtrængningsdybde i området er gennemsnitsligt på 5-6 meter, som er
lavere, end hvad der forventes for et område med sandede resistive aflejringer, når en 100 MHZ-antenne er
benyttet. En mulig forklaring på den lave penetrationsdybde er tilstedeværelsen af ler eller andet konduktivt
materiale, der ikke fremgår af jordartskortet på størstedelen af bakkerne. Grundet ringe penetrationsdybde er dele
af bakkerne umulige at tolke på. De tolkede overskydninger, der bidrager til vurderingen af gletsjerretning, skal man
være påpasselig med, da de kan være forårsaget af skred på bakkerne. De kan også forekomme som sider af
dalstrukturer eller være dannet under sammensynkning i forbindelse med isens bortsmeltning. Da en dominerende
tilsyneladende retning for hældningerne ses på begge sider af bakkerne, tolkes de som overskydninger og ikke som
skred.

Figur 27: Gletsjernes flyderetning tolket ud fra georadar markeret med røde pile. Randmoræner og isbevægelse ud fra
skurestriber, folder og overskydninger ses som sorte pile. Isudbredelsen er markeret med skygget område (HoumarkNielsen 2010) - A) Nordøstisens genfremstød samt røde pile fra Kejlstrup - B) Den Ungbaltiske Isstrøms fremstød samt
røde pile fra Agri.
Rapporten indeholder kun ni bakker, mens teorierne spænder over hele det sydlige Djursland. Derfor bør flere af
bakkerne undersøges for yderligere at verificere områdets dannelse. Georadarprofilerne viser, at geologien i
området er kompliceret. Nedenstående tolkning omkring dannelsen af de udvalgte bakker er udelukkende baseret på
observationer af georadarprofilerne, hvilket i realiteten ikke er nok til en endegyldig dannelsesmodel. Der ses
generelt et meget vekslende refleksionsmønster med både hældende, ondulerende samt hummockyprægede
strukturer. Georadaren viser kun lagene direkte under målingen i 2D og ikke deres rummelige udstrækning. Det er
altså ikke muligt at bestemme den præcise retning af strukturerne i lagene under jordoverfladen ud fra disse data.
Trods dette benyttes overskydningerne fra Figur 24 og Figur 26 til at vurdere en mulig flyderetning af gletsjerne.
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Tolkninger af Nordøstisens og den Ungbaltiske Isstrøms randmoræner ses på Figur 27 (Houmark-Nielsen 2010). Røde
pile er påsat, så de indikerer isretninger, tolket fra georadardata afsnit 6.2. Pilene fra Kejlstrup er påsat Figur 27A)
over Nordøstisens efterladenskaber, mens pile fra Agri ses på Figur 27B) over den Ungbaltiske Isstrøm. De to
hovedområder indeholder forskellige istidshistorier ud fra tolkningerne af georadardata.

Figur 28: Georadarprofilernes placering (Røde linjer) ovenpå dødisefterladenskaber fra den Ungbaltiske Isstrøms
passive fase (Houmark-Nielsen 2010). Agri og Kejlstrup er hhv. det SSV-lige og NNØ-lige område.

7.2 Kejlstrup
Området omkring Kejlstrup er tolket til at være dannet i forbindelse med Nordøstisens fremstød. Denne tolkning
svarer dog ikke på spørgsmålet om dannelsen af det sydlige Djursland ud fra de opstillede teorier. Den bekræfter
dog, at bakkernes orientering og jordartskortet ikke alene er nok til at konkludere, at bakkerne er dannet som
issøbakker. Hvis man kigger på placeringen af georadarprofilerne fra Kejlstrup i LiDAR-tolkningerne, Figur 4 (Larsen et
al. 2017), vil man ifølge den klassiske teori, og Nicolaj Krog Larsens tolkning, forvente en isretning fra sydvest. I
Weichsel er det Nordøstisen, der har efterladt mest dødis i det danske område (Smed 2013), og dødisens
tilstedeværelse kan have været med til at bevare disse fænomener i Kejlstrup. Figur 28 viser issøbakkernes placering
ud fra Houmark-Nielsen samt georadarens GPS-koordinater. Hvis man kigger på orienteringen af bakkerne i Kejlstrup,
så ligger de vinkelret på de MSGL’er fra Nordøstisen, som ses i området. Dette stemmer overens med tolkningen af
bakkerne i Kejlstrup som Nordøstisens randmoræner. Figur 27A viser, at der findes randmorænerester fra
Nordøstisen tæt på Kejlstrup. Overskydningerne i Kejlstrup ligger op til overfladen af profilerne, så det tyder ikke på,
at lagdelte vandrette sedimenter ligger ovenpå Kejlstrup-bakkerne.
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7.3 Agri
Agri er tolket som havende dominerende gletsjerretninger fra vest og sydvest. Dermed verificeres den klassiske teori
ud fra georadarundersøgelsen i denne rapport. Agri Bavnehøj ligger, ifølge den klassiske teori, lige imellem de to
islober, der går gennem Kalø og Ebeltoft Vig. Derfor kan istryk fra vest indikere, at isloben fra Kalø Vig har været den
dominerende faktor for dannelsen af bakken. Denne vurdering af isretning modsiger Houmark-Nielsens teori, hvor en
isretning fra vest ikke er fundet sted. Ét sted observeres tilnærmelsesvist vandrette reflektorer oven på hældende
reflektorer og flere steder udfyldte bassiner. Det kan stamme fra smeltevandet og eventuel afsmeltning af dødis.
Bakkerne omkring Låddenbjerg, A2, stemmer overens med både Houmark-Nielsens issøbakketolkning samt Ib
Markussen og Troels Østergaards teori. Her er den ene af bakkerne domineret af hummockylignende strukturer,
hvilket kan indikere smeltevandsaflejringer. Resten af bakkerne er dog ikke domineret af lagdelte, kontinuerte,
vandrette strukturer. Ud fra tolkningerne af georadardata i denne rapport er Ib Markussens og Troels Østergaards
teori ikke blevet verificeret, da der tolkes istektonik i områderne. Der er også flere ting i teorien, som ikke stemmer
overens med de observationer, som er fundet i området. Teorien forsvarer, at Djursland er dækket af
smeltevandsaflejringer. Da der er fund af flager fra prækvartæroverfladen indlejret i yngre aflejringer (Rasmussen
1977), kan det ikke verificeres at være dannet af smeltevand alene, men også af isen (Houmark-Nielsen 2003).
Rasmussen har observeret lokaliteter, hvor der er fundet områder med lagdelte uforstyrrede lag oven på
tillaflejringer, hvilket Houmark-Nielsen benytter som argument for tilstedeværelsen af issøbakker fra den Ungbaltiske
Isstrøms dødis (Houmark-Nielsen 2010). Kun ét sted i de udvalgte bakker ses et 20 meter langt profil med lagdelte
horisontale refleksioner (Linje A1.3). Da lagene under er deformerede med overskydninger, tolkes dette som
værende aflejringer fra smeltevandet, da isen smeltede tilbage eller eventuelt flyvesand. Issøbakkerne fra Figur 28,
er identificeret blandt andet ud fra jordartskortet (Houmark-Nielsen 2010). Jordartskortet viser kun den øverste
meter af aflejringerne, der indikerer Agri Bavnehøj som smeltevandsaflejringer. Grundet den begrænsede vertikale
opløselighed er det ikke altid muligt at se, om der ligger lagdelte aflejringer oven på alle profillinjerne, hvor ellers kun
isdeformerede reflektorer er observeret. Derfor vides det ikke, om det er smeltevandsaflejringerne, som er
istektonisk forstyrrede, eller om der ligger morænesand under et tyndt lag smeltevandssand, som ikke kan opløses.
Grundet overhøjning på profilerne kan vandrette reflektorer virke hældende på radargrammerne, men trods dette er
der for mange variationer i reflektorerne til at kunne tolke dem som værende uforstyrrede aflejringer. Der er ikke
lavet boringer direkte i Agri Bavnehøj, hvilket ellers kunne have bidraget til tolkningen.
De hummockylignende strukturer og områderne med uidentificerbare mønstre kan være fremkommet som resultat
af, at georadarlinjerne er placeret forkert i forhold til strukturerne i undergrunden. En del områder i både Kejlstrup
og Agri kan ikke tolkes ud fra georadar alene. Dette kan enten skyldes, at lagene er strukturløse eller, at georadaren
har målt vinkelret på strukturerne, så mønstrene ikke fremgår af data. Et eksempel på dette er K5, hvor alle linjer, på
nær NØ-SV, ikke viser tolkningsidentificerbare strukturer. NØ-SV-profilet viser modsat de andre tydelige tegn på
overskydninger, da den er orienteret parallelt med isretningen. Derfor er orienteringen af georadarprofilerne vigtig.

7.4 Sammenligning med et andet eksempel i Danmark
I Odsherred, Nordsjælland, ses lignende hesteskoformer som i Molsbuerne (Figur 29, ovenfor). Vejrhøjbuerne (brun
bue, nord for Lammefjorden (oversvømmet)) er tolket som randmoræner med en blandet jordartstype som bakkerne
på Mols (Geopark Odsherred 2013). Randmorænestrukturerne ligner til forveksling buerne ved Mols og er tolket som
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lobeformede istunger, der på samme vis som præsenteret i den klassiske teori skubber materialet op som en
bulldozer. Georadarundersøgelsen, lavet i dette område, tyder på, at smeltevandssedimenterne på lokaliteten er
berørte af istektonik (Overgaard & Jakobsen 2001; Jakobsen & Overgaard 2002; Houmark-Nielsen 2003). I dette
studie verificeres det, at selvom jordartskortet identificerer smeltevandssedimenter, ligesom på Djursland, kan
sedimenterne stadig være deformeret af gletsjerstrømme.

8 KONKLUSION
Ni bakker i Mols Bjerge er undersøgt ved hjælp af georadar for at belyse dannelsesmekanismerne. To områder er
udvalgt til formålet, Kejlstrup og Agri. Fem bakker er målt i Kejlstrup. De viser alle istektoniske deformationer, blandt
andet i form af overskydninger, som indikerer isretning fra nordøst og øst. Dermed tolkes bakkerne i Kejlstrup til at
være randmorænerester fra Nordøstisens fremryk. Fire bakker er målt i Agri. Resultaterne af georadardata fra Agri
Bavnehøj verificerer den klassiske teori med to lobeformede istunger, da der ses overskydninger, som indikerer
isretning fra vest og sydvest. Én bakke fra Agri viser hummockylignende strukturer, som tolkes til at være dannet af
smeltevandet. Få andre steder ses hummockylignende strukturer, men ingen sammenhængende kontinuerte
strukturer, der ellers forventes i issøbakker. Reflektorerne er generelt uregelmæssige og usammenhængende med
hældende og ondulerende strukturer. Der ses er kaotisk refleksionsmønster i radargrammerne samt lav
penetrationsdybde, hvilket besværliggør tolkningen, men strukturerne tyder på istektonisk deformation. Rapporten
afviser ikke, at andre bakker i Mols Bjerge kan være dannet som issøbakker. Det er et kompliceret område, der bør
undersøges yderligere, da ni bakker ikke er nok til at generalisere for hele det sydlige Djursland.

9 FORBEDRINGER OG PERSPEKTIVERING
Forslag til forbedringer af dette projekt samt ideer til videre arbejde med problemstillingen.
Radargrammerne fra de udvalgte bakker viser relativt komplicerede strukturer, der er svære, at analysere uden viden
fra andre metoder. Derfor kan et viderearbejde omhandle brug af andre geofysiske metoder, såsom TEM.
Det vil også være nødvendigt at indsamle georadardata fra flere bakker for at få en bredere forståelse for
dannelsesmekanismerne på Mols - her specielt dem på østlige side af Kalø Vig tæt på kysten. Det skal undersøges,
om der kan observeres strukturer, som kan indikere isfremstød fra vest, så den klassiske teori kan bekræftes eller
afkræftes.
Yderligere kan der graves et hul i bakkerne, hvor et profil af lagenes opbygning kan beskrives detaljeret. Dette kræver
dog særlig godkendelse.
Den vertikale strukturopløsning kan forbedres i radargrammerne ved at forøge centerfrekvensen på georadaren til
200 MHz. Dette giver en mindre penetrationsdybde, men da området er præget af konduktive lag, vil det ikke have
stor betydning. 200 MHz antennen har en indtrængningsdybde på om til 5-12 m, der er passende for de strukturer,
som ønskes belyst.
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Under dataindsamlingen bliver ikke alle GPS-målinger registreret. Derfor mangles en del GPS-punkter i profilerne.
Når interpolationen senere skal ske i MATLAB mellem GPS-punkterne og georadardata, interpoleres der med et
lineært fit, hvilket giver et forkert billede af terrænet. Det samme sker, når hastigheden på vognen har været for
hurtig, så den ikke har nået at registrere et skud hver 0,2 m. For at undgå dette problem kan man forsøge at benytte
spline-funktionen til fordel for interp1-funktionen i MATLAB.
Bakkernes flanker kan være meget stejle, og i disse tilfælde besværliggøres tolkningsprocessen. En forbedring af
dette, kan være at tolke på data, der ikke har været under topografikorrektion. Dette vil dog betyde, at lagenes
strukturer ikke er så troværdige i deres form, hvorfor det heller ikke er gjort i denne opgave.
Dybdekonverteringen på y-aksen af alle profilerne fra radargrammerne er baseret på én fast hastighed gennem det
underliggende sediment. Samme hastighed er også benyttet i processeringen af georadardata. Denne hastighed kan
forbedres ved hastighedssonderinger, hvis man tager en boreprøve og laver en lithologisk log over sedimenterne.
Hastighedssondering kan være ved CMP-målinger eller transmissionstiden mellem to borehuller. Der er i denne
rapport blot valgt en hastighed på 0,1 m/s gennem materialet, da den generelle erfaring er, at det virker.
Hvad man kan arbejde videre med i projektet, kan være at sætte hældningerne fra bakkernes overskydninger ind i et
GIS-program og sammenligne med topografen. Så kan man få et bedre indtryk af, om det skyldes skred på bakkernes
kanter. Vinklerne af de hældende reflektorer kan også måles, så man kan finde den korrekte hældning af planet. Det
kræver dog en bedre præcision af data, end det har været muligt at opnå med denne rapport (Houmark-Nielsen et al.
2005).
Aarhus Universitet har i 2016 overkørt Agri Bavnehøj med en seismisk vibrator, hvor målingerne viser, at Top Danien
under Agri Bavnehøj viser en forhøjning (Clausen et al. 2017). Top Danien under Agri Bavnehøj tolkes til at være en
contorit. Et muligt viderearbejde kunne være at kigge på disse seismiske profiler. Hvis kalkforhøjningen var tilstede
under istiderne i Weichsel, kan den måske have været med til at påvirke isens flyderetning grundet topografien.
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12 BILAG

Bilag I: Elektriske egenskaber af udvalgte geologiske materialer (fra Neal 2004).
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