WORKSHOP-RAPPORT

Geologien i Nationalpark Mols Bjerge
- om behov for ny viden og formidling
Rapport fra ekskursion og workshop 4. - 5. maj 2013

Af
Anette Petersen, GEON, og
Jette Sørensen, DGF repræsentant i
Nationalparkbestyrelsen

Rapport til Nationalparkbestyrelsen,
Nationalpark Mols Bjerge
August 2013

1

Titel: Geologien i Nationalpark Mols Bjerge - om behov for ny viden og formidling
Tekst: Anette Petersen, GEON og Jette Sørensen, Dansk Geologisk Forenings repræsentant i
Nationalparkbestyrelsen
Foto: Anette Petersen, GEON
Opdragsgiver: Nationalpark Mols Bjerge

GEON
Geologi og Natur
Præstegårds Alle 20
2700 Brønshøj
Tlf. 5170 3000
e-post: ape@geologiognatur.dk

2

INDHOLDSFORTEGNELSE
1. Baggrund

s. 4

2. Formål

s. 4

3. Mål

s. 4

4. Ekskursion

s. 5

5. Workshop

s. 10

5.1 Workshop oplægsdel

s. 10

5.2 Status over nuværende formidling af geologien

s. 10

5.3 Workshop gruppearbejdsdel

s. 15

5.4 Referat fra grupperne

s. 15

6. Konklusion

s. 21

Bilag 1

Deltagerliste

Bilag 2

Ekskursionsguide

Bilag 3

Præsentationen: Nuværende formidling og aktiviteter vedrørende geologi i Nationalpark
Mols Bjerge samt eksempler på formidling fra andre områder i Danmark og udlandet

3

1. Baggrund
Bestyrelsen i Nationalpark Mols Bjerge har ønsket, at der skulle sættes fokus på geologien i nationalparken.
Derfor bad man på bestyrelsesmøde den 11. december 2012 sekretariatet om at udarbejde en sag om
afholdelse af et geologiarrangement i 2013. I samarbejde med konsulentfirmaet GEON opsatte
sekretariatet og Jette Sørensen fra bestyrelsen formål og forventet udbytte af arrangementet, og der blev
lavet oplæg til afholdelse af en geologisk ekskursion og workshop. Med udgangspunkt i oplægget blev det
på efterfølgende bestyrelsesmøde, den 31. januar 2013, besluttet at afholde en arrangementet over to
dage, hvor den første dag bestod af en ekskursion til geologiske lokaliteter i nationalparken og den anden
dag af en wordshop med oplæg fra forskellige fagfolk og efterfølgende gruppediskussioner. Workshoppen
var rettet mod nationalparkbestyrelsen og -rådet (se deltagerliste i bilag 1).
Denne rapport er den samlede afrapportering af geologiarrangementet.

2. Formål
Ifølge Bekendtgørelse om Nationalpark Mols bjerge (nr. 789 af 21/08/2009) er formålet med oprettelsen af
nationalparken bl.a. (jf. § 2 stk. 2) at:
• bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier i det unikke istidslandskab
Målsætninger for udviklingen af nationalparken er beskrevet i § 3 stk. 4 og 10:
• Nationalparkens karaktergivende landskabselementer og markante geologiske formationer,
herunder randmoræner og dødislandskaber, skal bevares og synliggøres.
• Formidling og naturvejledning af nationalparkens landskabsdannelse, natur- og kulturhistoriske og
friluftsmæssige værdier og adgangsforhold skal styrkes og koordineres i samarbejde med lokale
aktører gennem udbygning og etablering af aktiviteter, servicefunktioner og faciliteter.
For at styrke beslutningsgrundlaget for en prioritering af de indsatsområder, der er beskrevet i
Nationalparkplan 2012-2018 om ”at bevare, styrke og udvikle de geologiske særpræg og give de besøgende
gode muligheder for information om området”, afholdes et to-dages arrangement med ekskursion og
workshop.
Formålet med workshoppen er dels at få belyst, hvad der allerede er af geologisk viden inden for
nationalparken, og hvor der rent geologisk fagligt kunne være behov for yderligere undersøgelser. Her
tænkes på undersøgelser med henblik på at få afklaret faglige spørgsmål eller på anden måde øge
vidensgrundlaget om landskabets dannelse i området. Endvidere er det formålet, at få det faglige miljø
inddraget i nationalparkens arbejde på det geologiske område. Endelig skal workshoppen give inspiration
til, hvordan geologien i nationalparken kan formidles.

3. Mål
En samlet rapport fra workshoppen, der skal fungere som inspiration til, hvordan der i nationalparken kan
arbejdes med geologi, videnskabeligt og formidlingsmæssigt. Rapporten giver bestyrelsen mulighed for at
indkalde projektideer, som er målrettet temaer og emner fremkommet på workshoppen.
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4. Ekskursion
Første del af det samlede arrangement bestod af en ekskursionsdag, lørdag d. 4. maj, rundt i
nationalparken arrangeret af af geolog Jette Sørensen, medlem af bestyrelse og råd i Nationalpark Mols
Bjerge for Dansk Geologisk Forening.. Til ekskursionen havde Jette udarbejdet en ekskursionsguide, Der i
sin indledning indeholder en grundig og fyldestgørende beskrivelse af de geologiske forhold i
nationalparken.
Dagen startede med morgenbrød på Molslaboratoriet, Nedre Strandkær. Herefter blev ekskursionen
indledt med en velkomst af bestyrelsesformand Erling Post, og derefter var der afgang med bus ud i
nationalparken.
Nedenfor er indsat en oversigt over de besøgte lokaliteter (fra programmet):
Lokalitet
Tema
Århus Plantage
Området ved Århus Plantage mellem Strandkær og Agri
var tidligere dækket af en tæt nåletræsplantage. Nu er
plantagen ryddet og de flotte dødishuller i området er
blevet synlige. Naturstyrelsen vil fortælle om
skovrydningen og tankerne bag det.
Agri Bavnehøj
Vi vil gå op på Agri Bavnehøj og kan herfra kigge ud over
det stærkt kuperede landskab i denne del af Mols Bjerge,
som er præget af isens afsmeltning. Der er desuden mod
nord kig til det flade landskab på Tirstrup Hedeslette.
Trehøje
Fra Trehøje er der udkig til Kalø Vig, Begtrup Vig og
Ebeltoft Vig. Trehøje er et godt udgangspunkt for en snak
om, hvordan isen har dannet randmorænerne omkring
vigene.
Ebeltoft Færgehavn Lidt nord for Ebeltoft Færgehavn findes en blottet
kystklint med lag af moræneler og morænesand. Klinten
er et godt udgangspunkt for en snak om
aflejringsprocesser under isen og om de ledeblokke, vi
finder på stranden.
Jernhatten
Vi vil gå op på Jernhatten og undervejs standse op ved en
tidligere råstofgrav i flager af Kerteminde Mergel. På
toppen af Jernhatten har vi udsigt ud til Stubbe Sø og det
område, hvor havet i Stenalderen trængte ind til søen.
Ruggaard Klint

Ruggaard Klint indeholder en spændende lagserie, bl.a.
med lag fra Holstein Mellemistid. Lagserien har været
udsat for kraftigt tryk fra isen og er derfor foldet og
deformeret.
Langs klinten vil vi også se flere eksempler på, hvordan
jorden skrider ud ovenpå lag af fedt ler.

Oplægsholder
Kim Egefjord
Naturstyrelsen

Stig Schack
Pedersen
GEUS
Stig Schack
Pedersen
GEUS
Jette Sørensen
Dansk Geologisk
Forening
Stig Schack
Pedersen
GEUS
Lars Clemmensen
IGN*
Jette Sørensen,
Dansk Geologisk
Forening

*Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

Ekskursionsdagen er dokumenteret gennem ekskursionsguiden (bilag 2) og af følgende fotos fra dagen.
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Afgang fra Molslaboratoriet

Århus Plantage, dødishul

Der fortælles om naturplejen i området og om
dannelse af dødishuller

På vej op til Agri Bavnehøj
mellem

Dødislandskabet forklares og herunder sammenhæng
randmoræne og smeltevandsslette
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Øverst: Opstigning til Trehøje
Nederst: Fortælling om randmorænelandskab og
”den glaciale serie”

Det demonstreres, hvordan snart hele Danmark efterhånden er blevet kortlagt ved nedstik af spyd til
bestemmelse af de øverste jordlag

Øverst t.v.: Klinten ved Ebeltoft Færgehavn. Moræneaflejringernes
aflejringsprocesser gennemgås, og der fortælles om de udvaskede
ledeblokke på stranden
Øverst t.h.: Der skrabes i klinten, så man kan se moræneaflejringerne
Nederst t.h.: Farveforskel pga. kemisk udvaskning demonstreres i det
afskrabede profil
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Øverst t.v.: Lille mergelgrav på vejen op til
Jernhatten
Øverst t.h.: Der fortælles om hævet havbund efter
isens tilbagesmeltning og om strandvolde som
eksempel på nutidige kystprocesser. Jernhattens
opbygning af opskudte flager af Kerteminde Mergel
forklares. Der er indkig til Stubbe Sø som eksempel på
Stenalderhavets maksimale indtrængning i området
Nederst t.h. Alt sammen giver det stof til eftertanke

Ruggaard Klint viser blotninger af aflejringer fra tidligere
Istider

De lerede aflejringer som blottes i Ruggård besigtiges
nærmere
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Afslutning af ekskursionen ved Ruggaard Klint inden hjemkørsel til Nedre Strandkær

Opsummering
Ud fra de tilbagemeldinger, der er kommet fra deltagerne i ekskursionen, har dagen været en succes.
Geologien er blevet vist og forklaret, og der begynder at tegne sig et billede af de muligheder, der er for at
arbejde med geologien fremadrettet.
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5. Workshop
Anden del af det samlede arrangement var en workshop, som blev afholdt søndag den 5. maj 2013 på
Standkærgårdene, Strandkærvej, Femmøller, 8400 Ebeltoft. Dagen blev inddelt i en oplægsdel og en
gruppearbejdsdel. Oplægsdelen med udpegning af foredragsholdere m.v. var primært tilrettelagt af Jette
Sørensen mens afvikling og opsamling på dagen samt afrapportering fra gruppearbejdet primært blev
udført af Anette Petersen.
5.1 Workshop oplægsdel

Program for workshoppens 1. del; Oplæg
Aktivitet
Indhold og oplægsholder
Djurslands geologi – med fokus på Nationalpark Mols Bjerge
Geologien i
Stig Schack Pedersen (Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse,
Nationalpark Mols
GEUS)
Bjerge, status
Istidslandskabet omkring Nationalpark Mols Bjerge
Michael Houmark-Nielsen (Geologisk Museum, København)
Arbejde udført i Nationalpark Mols Bjerge af Geologisk Institut, Aarhus
Universitet
Nicolai Krogh Larsen m.fl. (Institut for Geoscience, Århus Universitet)
Værdifuld viden om geologien fra grundvandskortlægningen
Tom Hagensen (Naturstyrelsen)

Status på formidling
og aktiviteter
vedrørende geologi

Undergrunden under nationalpark Mols Bjerge – geologi i 3D
Jette Sørensen og Theis Raaschou Andersen (Dansk Geologisk Forening)
Nuværende formidling og aktiviteter vedrørende geologi i Nationalpark
Mols Bjerge samt eksempler på formidling fra andre områder i Danmark og
udlandet
Anette Petersen (Geologi og Natur, GEON)

Oplæggenes formål var dels at informere om status vedrørende geologien fra forskellige fagfolk dels at
skabe en sammenhæng mellem gårsdagens diskussioner på ekskursionen og opbygning til den
efterfølgende diskussion i grupper.
5.2 Status over nuværende formidling af geologien
I forbindelse med forberedelse af workshoppen bad sekretariatet GEON udarbejde en status over
formidlingen af geologien i nationalparken. Denne blev præsenteret på workshoppens oplægsdel, og da
den samtidig udgør en platform for videre opgørelse af det materiale, der findes vedrørende geologi,
præsenteres det også her i et særskilt afsnit. Status er fra april 2013.
De følgende tabeller 1-3 indgår også i præsentationen i bilag 3, men er her tilpasset og delvis opdateret.
I afsnit 6 er en kort opsummering mht. status over formidlingen af geologien.
a) Oversigt over formidlingen
Først blev der lavet en oversigt over, hvem der formidler i nationalparken overhovedet. Dette blev
sammenholdt med, hvad de forskellige aktører, efter hvad GEON kunne erfare, formidlede af overordnede
temaer og formatet for formidlingen, se tabel 1. Lokale stenklubber er ikke identificeret og fremgår derfor
ikke af nedenstående skema.
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Hvem formidler?

Hvilket format?

Er geologi inkluderet i
formidling?

Naturstyrelsen - ”Skovfolket”

Hjemmeside

Lille afsnit om geologi under
Naturoplevelser/Mols

Foldere Mols Bj. (2011), Kalø (2008),

Ja, afsnit om landskabet, nej, nej

Kalø Slotsruin (digital)
Udstillingssteder Øvre Strandkær,

Ja, begge steder (nyt!)

Karlsladen
Informationstavler liste over

Nogle indeholder afsnit om geologi,

lokaliteter hvor de er opsat

men der er ikke komplet oversigt

Audioguider 10 stk. i Kalø og

?

Hestehave Skov
Naturstyrelsen - Nationalpark

Hjemmeside Det særlige ved

Ens sider, hvor geologien ridses op

Mols Bjerge

Nationalpark Mols Bjerge, Om

(fra folder), første linker til mere

Nationalpark Mols Bjerge

fyldigt afsnit fra folder

Foldere (4 stk.)

1 folder om geologi

Nationalpark TV (You Tube): 26 stk.

Geologiske begreber nævnes i 2-3

App

af klippene
Ingen geologi

Private aktører/ professionelle

Turguider

Der bliver næsten altid fortalt om

formidlere

Naturcenter Syddjurs v. Anita Søholm

geologien i området

Naturhistorisk Museum,
MolsLaboratoriet v. Pernille Andersen
DGI – Karpenhøj v. Jens Reddersen
Natours v. John Simoni
Nationalparken v. Poul Erik Bærentzen
Kristian Herget
Museum Østjylland v. Jannie
Wedderkop
Private aktører/

DN, Biologisk forening, Ornitologerne,

ikke professionelle formidlere/

Dansk Geologisk Forening m.fl. udbyder

ikke kommercielle formidlere

ture i området.

???

Fodslaw Ebeltoft, Cykelguiderne, og
diverse uorganiserede turledere i
foreningsregi.
En række private enkeltpersoner
udbyder ture med eller uden betaling
Turistorganisation

Destination Djursland

??

Frontpersonale
Udleverer NST’s foldere – andet?
Tabel 1. Oversigt over aktører der formidler i Nationalpark Mols Bjerge, hvilket format der formidles via og om geologi
er indbefattet i formidlingen. GEON, april 2013.
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b) Fysiske udgivelser i papirformat
Der findes forskelligt bogmateriale og foldere udgivet af forskellige aktører. Nationalparken har udgivet fire
tematiserede foldere med hver deres udflugtsmål. Derudover har Naturstyrelsen udgivet tre foldere (se
tabel ovenfor), hvor den om Mols Bjerge indeholder et afsnit om landskabet. I bogform findes Geologisk set
- det mellemste Jylland (udgivet af geografforlaget og Miljøministerier), Djurslands Geologi (udgivet af
GEUS), og et temanummer i Dansk Geologisk Foreningstidsskrift beskriver geologien i Mols Bjerge. De
sidste tre udgivelser må betegnes som værende vanskelligt tilgængelige for de fleste lægfolk eller i hvert
fald for den særligt interesserede.
De fire foldere som Nationalparken selv
har udgivet, hvor den ene beskriver geologien.

c) Hjemmesiden
På hjemmesiden er geologien beskrevet under: Det særlige ved Mols Bjerge - Formet af is og vand,
http://www.danmarksnationalparker.dk/Mols/Det_saerlige/Formetafisogvand/ . Det er en helt overordnet
beskrivelse af geolog Jette Sørensen, DGF.
Herefter blev hjemmesiden gennemgået for links til udvalgte udflugtsmål. I hvilke er geologi inkluderet?
Der blev fundet 27 links som er listet op i tabel 2 nedenfor.
Kriterierne for, hvilke links der henvises til, kendes ikke. Dvs. om der er gjort overvejelser om kvalitet af
udflugtsmål, eller om de er vægtet i forhold til fx kulturhistorie, natur, geologi osv. med henblik på en
vægtning indbyrdes mellem disse overordnede emner. Links er heller ikke tematiseret på hjemmesiden,
således at brugeren kan gå ind under en kategori og finde udflugtsmål herunder. Med andre ord, når man
trykker på et link, ved man ikke om man kommer til en kulturhistorisk lokalitet eller en geologisk lokalitet eller begge dele.
1. Kalø Slotsruin m.v.
2. Kalø Hovedgård
3. Porskær Stenhus
4. Stabelhøjene
5. Karpenhøj
6. Tinghulen
7. Agri Bavnehøj, Århus Plantage
8. Trehøje
9. Fuglsø Strand
10. Toggerbo
11. Tremosegaard
12. Dragsmur
13. Skovbjerg
14. Strandkær, Molslaboratoriet

15. Femmøller
16. Egil Fischers Ferieby
17. Ørnbjerg Mølle
18. Ahl hage
19. Ebeltoft Færgehavn
20. Tolløkkeskoven
21. Ebeltoft – Gravlev
22. Ebeltoft Købstad
23. Bjørnkær-Egedal Skoven
24. Gåsehage, Hassensør, Øer Havn
25. Dråby Kirke
26. Gravlevstien, Stubbe Sø
27. Jernhatten

Tabel 2. Oversigt over links til forskellige udflugtsmål som findes på nationalparkens hjemmeside. GEON, april 2013.
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d) Nationalpark TV
På hjemmesiden er der links til 26 film fra nationalparken, se tabel 3. Filmene blev gennemgået med
henblik på at se, om filmene indeholder beskrivelser af geologien, og samtidig blev de inddelt efter temaer,
se tabel 3. Temaerne er de samme som for nationalparkens foldere med udflugtsmål for natur, geologi og
kulturhistorie. Derudover er filmene blevet vurderet efter, om de retter sig mod lokale borgere eller
turisten (ikke at der ikke ofte er et sammenfald, men der kan være overvejelser, man med fordel kan
foretage her). Endelig blev lokale borgere inddelt efter, om filmen kan siges at henvende sig til den unge
borger, defineret som unge i alderen 15 - 20 år, familier eller ældre. Det samme vil ofte være gældende for
turisten.
Nationalpark TV
Film nr. Titel
Målgruppe
Tema
1
Hestehaveskoven
T
U/F/Æ
N
(G)
2
Kalø Slotsruin
T
U/F/Æ
N
K
3
Lægeurterne på Kalø
T
F/Æ
N
K
4
Jægerskolen
Interesseorganisation
5
Kalø Jagtslot
T
F/Æ
K
6
Ørnbjerg Mølle
T
F/Æ
(N)
K
7
Naturcenter Syddjurs
T
F/Æ
N
G
8
Agri Baunehøj
T
U/F/Æ
N
K
(G)
9
Femmøller
T
U/F/Æ
N
K
10
Molslaboratoriet
Naturhistorisk Museums feltstation
11
Skovbjerg
T
U/F/Æ
N
12
Skovbjerg 2
T
F/Æ
K
13
Skovhjælpere
Frivillige
14
Poskær Stenhus
T
F/Æ
K
15
Trehøje
T
U/F/Æ
N
K
(G)
16
DGI-Karpenhøj
T
F/Æ
N
G
17
Dykning Mols
T
U/F
N
18
Stubbe Sø Fugleværnsfonden
T
F/Æ
N
19
Ebeltoft Gårdbryggeri
T
F/Æ
K
20
Dråby Kirke
T
F/Æ
K
21
Siamesisk Samling
T
U/F/Æ
K
22
Farvergården
T
F/Æ
K
23
Ebeltoft Cykelguider
T
Æ
(N)
24
Ebelfestival
T
U/F/Æ
K
25
Dampbarkasse
T
Æ
K
26
Veteranskibet Skødshoved
T
F/Æ
N
K
Tabel 3. Liste over nationalpark TV og deres målgruppe og tema.
Lokale borgere: U = unge, F = familier, Æ = ældre, T=turisme
N=natur (biologi, botanik), G=geologi, K=kulturhistorie.
GEON, april 2013.
Lokaliteterne for nationalparkfilmene er vist i figuren t.h.
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Det fremgår af tabel 3 at få film omhandler geologi. Når G står i parentes, betyder det, at der er nævnt et
enkelt geologisk begreb, eksempelvis ”plastisk ler” under filmen om Hestehaveskoven. Det fremgår også, at
få af filmene henvender sig til gruppen unge.
e) Samlet oversigt
Nedenstående liste er en samlet oversigt over de lokaliteter der formidles i nationalparken.
Nationalpark film
Titel/Lokaltitet
Hestehaveskoven
Kalø Slotsruin
Lægeurterne på Kalø
Jægerskolen
Kalø Jagtslot
Ørnbjerg Mølle
Naturcenter Syddjurs
Agri Baunehøj
Femmøller
Molslaboratoriet
Skovbjerg
Skovbjerg 2
Skovhjælpere
Poskær Stenhus (staves forskelligt)
Trehøje
DGI-Karpenhøj
Dykning Mols
Stubbe Sø Fugleværnsfonden
Ebeltoft Gårdbryggeri
Dråby Kirke
Siamesisk Samling
Farvergården
Ebeltoft Cykelguider
Ebelfestival
Dampbarkasse
Veteranskibet Skødshoved

Links på hjemmeside
Lokalitet

Foldere
G

Kalø Slotsruin m.v.

K
K

G
G

N

K
N
F
G

N
K

√

Kalø Hovedgård
Stabelhøjene
Tinghulen
Fuglsø Strand
Toggerbo
Tremosegaard
Dragsmur
Egil Fischers Ferieby
Ahl hage
Ebeltoft Færgehavn
Tolløkkeskoven
Ebeltoft – Gravlev
Ebeltoft Købstad
Bjørnkær-Egedal Skoven
Gåsehage, Hassensør, Øer Havn
Jernhatten
Nappedam

F
K

Porskær Stenhus
√
√
Gravlevstien, Stubbe Sø

F

N

√
Agri Bavnehøj, Århus Plantage
√
Strandkær, Molslaboratoriet
√

N

K
G
G
G

N
K
F
F
K
N

G
F
K
K
G

N
N

F

K

Tabel 4. Lokaliteter i Nationalpark Mols Bjerge der formidles på nationalpark TV, i foldere med nationalparkens
udflugtsmål (G, K, N, F) og links på hjemmesiden. G = Geologiens Udflugtsmål, K = Kulturens Udflugtsmål, Naturens
Udflugtsmål, F = Friluftslivets Udflugtsmål. GEON, april 2013.
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Opsummeret fra foregående kan det siges, at der bliver formidlet mange lokaliteter i nationalparken: 26
små film, 27 links til udflugtsmål og 4x10 udflugtsmål i nationalparkens foldere. Der blev derfor lavet en
samlet tabel (tabel 4) for at illustrere, hvilke lokaliteter der total set bliver formidlet i nationalparken i de
tre nævnte formater. Samlet set er der tale om 43 lokaliteter, dog udgår også de fra filmene, som ikke er
lokaliteter men præsentation af interessegrupper og lokale aktører, dvs. ca. 6, hvorefter ca. 37 lokaliteter
samlet set formidles i nationalparken enten geologisk, kulturhistorisk, naturmæssigt eller friluftsmæssigt.
5.3 Workshop gruppearbejdsdel
Program for workshoppens 2. del;
Fremtidigt arbejde med
14.00-16.00
nationalparken

Gruppediskussioner

Gruppearbejde
v/ Anette Petersen (GEON)

5.4 Referat fra grupperne
Gruppe 1 blev bedt om at drøfte følgende:

Vi har brug for ny viden om geologien i nationalparken!
a) Der ønskes forslag, til hvilke områder/lokaliteter/emner det kunne være fagligt interessant at få
undersøgt/klarlagt.
b) Er der geologi, der ikke bliver formidlet i nationalparken?
Der opfordres til at lave en prioriteret liste over emnerne.
Deltagere: Morten Hundahl (Syddjurs Kommune), Stig Schack Pedersen (GEUS), Tom Hagensen
(Naturstyrelsen), Theis Raaschou Andersen (DGF), Lars Clemmensen (Københavns Universitet), Nicolai
Krogh Larsen (Aarhus Universitet)
Ordstyrer: Jette Sørensen (Nationalparkbestyrelsen)

Gruppe 1 i arbejde
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Opsamling på gruppearbejdet:
Gruppen definerer følgende:

”Vi har en nationalpark, der hedder Mols Bjerge, men vi ved ikke, hvordan den er skabt”
”Vi kender geologien i overordnede træk i Nationalparken, men ikke i detaljen”
Områder/lokaliteter/emner
Dannelse af Mols Bjerge

Bemærkninger
• Dokumentation vedr. dødishuller, boring for at se udviklingen,
sammenligning af ”gulvet” i dødishuller i Mols Bjerge og Skramsø,
er der moræneler? Bruge højdedata i et sammenligningsstudie.
• Hvordan er nedsmeltningslandskabet dannet, undersøge indholdet i
bakkerne, eventuelt med georadar.
• GIS data over Mols Bjerge, så man kan se hvad der er issøbakker,
dødishuller, erosionsdale m.m. Kan bruges med en app, så man kan
se landskabselementerne på et kort, når man går rundt i bjergene.
Kan vi lave tidsbilleder af landskabet, så man kan gå rundt med en
smartphone og se, hvor isen har ligget til forskellige tidspunkter.
Randmorænerne rundt om
• Hvordan er de dannet?
vigene (Molsbuerne)
• Kunne undersøges med seismik, der lægges tæt på eksisterende
boringer.
• Eventuelt en boring.
• Afklare, hvor mange flager af plastisk ler, de er bygget op af.
Stubbe Sø
• Der ligger en rigtig spændende historie gemt i, hvordan hullet er
dannet – er det et dødishul?
• Man kunne fra en tømmerflåde dels lave en boring og dels lave
seismik, så det kan afdækkes, hvordan søen er dannet og hvornår.
• Få styr på, hvor langt stenalderhavet er trængt ind, og hvornår
strandvoldene er bygget op.
• Hvornår blev forbindelsen til havet afbrudt.
• Samarbejde med arkæologer.
Kystklinterne
• Få opmålt kystklinterne, bl.a ved Ebeltoft Færgehavn, Elsegårde,
Kobberhage, Ruggård m.m.
• Få styr på, hvad det er for aflejringer, der ligger der – hvilke
isfremstød stammer de fra?
• Åben udgravning? – kom og følg geologens arbejde.
• Ruggård Klint – kortlægge skreddene. Gå tilbage på gamle luftfotos
og kortlægge, hvor meget og hvor hurtigt det sker.
Kortlægning af stenalderhavets
• Ruggård, Jernhatten, Strandkær, Stubbe Sø, Ahl Hage m.v.
udbredelse
• Se på strandvolde, tidligere fjorde, søer.
• Undersøge mollusker (muslinger) mht. palæotemperaturer.
3D modellering
• Af geologien i undergrunden – svar på spørgsmål om, hvorfor
tingene se ud som de gør.
• Af morfologien (digitalt/sandkasse), genskabning af landskabet: kan
man genskabe landskabet via modellering?
• Film af isfremstødene og deres omformning af landskabet og
afsætning af materialer.
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Områder/lokaliteter/emner
GIS projekt med geokodning af
landskabselementer,
leddeblokke, m.m.
Plejeplan for geologien
Jernhatten

Vandet i Nationalparken

Stenene

By-geologi
Formidling til havs?

Bemærkninger
GIS temaerne skal bruges til apps, hjemmeside, kort m.m.
Åbning af tidligere råstofgrav og fritlægning af profil – eksempelvis
lergraven i jernhatten.
• Hvorfor ligger bakken som den gør?
• Er den sammensat af flager af Kerteminde Mergel?
• Hvilket isfremstød har deformeret den?
• Kan den kortlægges med seismik? – eventuelt køre henover den.
• Kilder, helligkilder – kan vi kortlægge dem – findes der en oversigt?
• Grundvandet.
• Formidle historien om grundvandet og kilderne med plancher.
• Grundvandets cyklus, gerne nær en kilde.
• Der findes store ledeblokke i området – kan vi kortlægge dem? –
hvor er de og hvad består de af?
• Hvor er der stenbestrøninger?
• Hvordan er stenene brugt i byggeriet, eksempelvis
kampestenshuse, kirker, gærder m.m.
• Gamle stendynger – hvor mange tons sten er der fjernet?
Få kortlagt og beskrevet geologien i Ebeltoft, littorinaskrænter, boringer
m.v.
Hvor, hvordan?

Gruppe 2 blev bedt om at drøfte følgende spørgsmål:
Geologien skal formidles - HVOR skal vi formidle?
a) Lav en liste med ideer til lokaliteter (andre steder?), som har en geologisk interesse.
b) I hvilke af lokaliteterne på den vedlagte liste (tabel 4, s. 14) kunne det være oplagt at indflette noget
om geologi?
c) Er der andre lokaliteter, som kunne have et potentiale for kombineret formidling af kultur-geologi,
natur-geologi, lokale fødevarer-geologi, flere?
Deltagere: Erling Post (Nationalparkbestyrelsen), John Simoni (Natours), Jens Reddersen (DGI Karpenhøj),
Helge Poulsen (Nationalparkbestyrelsen), Kim Egefjord (Naturstyrelsen), Jørgen Ivar Mikkelsen
(Nationalparkbestyrelsen)
Ordstyrer: Mika Leth Pedersen (Nationalparksekretariatet)
Opsamling på gruppearbejdet:
Gruppen er fremkommet med ønske om, at der laves en selvstændig indførende formidling af geologien i
Nationalpark Mols Bjerge. Formidlingen kunne være på velkomstcentret.
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Gruppen peger også på, at formidlingen skal lægge vægt på geologien som bestemmende faktor for natur
og kultur.
Lokalitet/Stednavn
Trehøje
Agri Bavnehøj

Stabelhøjene
Glatved/Tirstrup/Feldballe
Rugård
Jernhatten
Ahl Hage
Agri Bavnehøj
Birkesig
Dragsmur
Bogens
Fuglsø Strand
Hestehaveskoven med Følle
Bund

Interesse fordi …
Man får et godt overblik over hvordan isen har skabt landskabet. Speciel
giver udsynet til havområderne en fornemmelse af gletsjernes fremstød
gennem de to vige.
Man får et godt overblik over hvordan isen har skabt landskabet. Specielt
giver udsynet et godt billede af alle de landskabselementer, som indgår i
et istidslandskab (altså en fuld glacial landskabsserie). Der ønskes et
overblik over lokaliteten. Der ønskes formidlet overordnet mht.
processer, da de to steder: Agri Bavnehøj og Trehøje - ellers har forskellig
styrke.
Man får et godt overblik over hvordan isen har skabt landskabet.
Lokaliteten har (også) interesse pga. sammenhæng med kulturhistorien.
Gletsjerporten ved Glatved og smeltevandsaflejringer mod vest. Det
informative i strøget fra Glatved til Tirstrup er vandets evne til at sortere
materialer – fra tunge i øst til små partikler i vest.
Der ønskes en lokalitetsspecifik formidling.
Der ønskes en lokalitetsspecifik formidling.
Der ønskes en lokalitetsspecifik formidling. Er også interessant at
formidle pga. lejrskolen som ligger i nærheden.
Der ønskes en lokalitetsspecifik formidling. Fundamentet på toppen er et
vigtigt trigonometrisk målepunkt i forbindelse med Danmarks
kortlægning.
Der ønskes en lokalitetsspecifik formidling. Måske ligger den udenfor
nationalparken?
Interesse pga. kalkundergrund og kalkbrænderiovne?
Der ønskes en lokalitetsspecifik formidling. Lokaliteten har interesse som
ledeblok lokalitet.
Lokaliteten kan formidle stenalderhavet.
Lokaliteten egner sig til formidling af vandreblokke og ledeblokke.
Her kan store ledeblokke formidles.

Gruppe 2 i arbejde

18

Gruppen har tilføjet en ønskeliste til steder/emner, hvor der kan laves nye film til Nationalpark TV.
1. Film om ledeblokke, hvor der henvises til gode lokaliteter.
2. Film om Trehøje som beskriver den overordnede geologi.
3. Film som viser spændende geologiske steder med god tilgængelighed
4. Film som viser Agri Bavnehøj som bunden af en sø? Hérunder ønsker gruppen at få opklaret, om
Trehøje er overlejret ad bundmoræne.
Gruppen har også ytret ønske om en mere dybtgående analyse af, hvad der er formidlet af geologi i
nationalparken.

Gruppe 3 blev bedt om at drøfte følgende spørgsmål:
Geologien skal formidles - HVORDAN skal vi formidle geologien?
a) Hvilke formater ønskes anvendt til formidlingen af geologien?
(foldere, infotavler, apps, osv.). Kom gerne med konkrete eksempler på, hvor de enkelte formater
anvendes bedst, både mht. det, der skal formidles, og til hvem der ønskes formidlet.
Kom gerne med anbefalinger til eventuelle forundersøgelser, der med fordel kunne igangsættes.
b) Hvordan sikres en koordinering af formidlingen om geologien?
C) Hvilke muligheder er der for at lave geologiske aktiviteter - og hvor?
Deltagere: Dagmar Brendstrup (Nationalparkbestyrelsen), Jan Schmidt Rasmussen (Ebeltoft Distriktsråd),
Jan Højland (Naturstyrelsen), Kirsten Jul (Nationalparkbestyrelsen), Aslaug Ryberg Glad (Københavns
Universitet)
Ordstyrer: Nicole Wolter (Nationalparksekretariatet)

Gruppe 3 i arbejde
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Opsamling på gruppearbejdet:
Gruppe 3 var enige om, at den store historie om geologien i Nationalparken skal fortælles i besøgscentrene
– og meget gerne med for eksempel 3D-modeller (gruppen fandt Jettes modeller fra oplæg om
formiddagen meget spændende) og anden levende formidling.
Gruppen var også enige om, at det er formidlingen ude i Nationalparken – på ”sitet” – der giver
udfordringer, fordi det er vigtigt ikke at plastre nationalparken til med skilte.
Nedenfor er konkrete forslag til, hvordan der kan arbejdes med formidling af geologien.
Format
Informationstavler
Naturstyrelsen

Guider
Personale i nationalparken
Ruter

App
Besøgscenter
Film

”Demonstrationstavler”

Geologiske profiler

3D-modeller

Forslag
Få tekst om geologien med på Naturstyrelsens informationstavler, hvis det
er muligt. Det er fint med informationstavler ude i landskabet, men der må
omvendt ikke være for mange.
Der kan f.eks. fortælles om vandreblokke, når de er synlige i landskabet, og
hvis der er en tavle i forvejen.
Tilbyde guidede geologiske ture.
Ansætte en naturvejleder med specialviden i geologi / en geologisk
formidler.
1. Lave nogle geologiske ruter, som folk selv kan bruge. Der kan tages
udgangspunkt i de geologiske lokaliteter, der allerede er i folderen
”Geologiens Udflugtsmål”. Ruterne kan være cykelruter eller
vandreruter.
2. En geologisk Margueriterute på Djurs.
Udnytte de tekniske muligheder, som der allerede er. Vigtigst er da
Nationalpark Mols App’en.
Den eksisterende app skal opdateres.
Der ønskes et besøgscenter til at formidle geologien i nationalparken.
1. Lave en ”Søren og Mette” fortælling om geologien.
2. Udbygge Nationalpark TV med geologiske film.
3. Animationsfilm som forklarer de forskellige typer af istidsaflejringer
med billeder af nutidige landskaber, som dannes under de forhold
man forestiller sig rådede under istiden.
Skal forstås sådan, at man ude på lokaliteten får mulighed for at se,
hvordan jordlagene ser ud lige under én. Enten i form af en tavle på stedet,
hvor det interaktivt er muligt at ”klikke” sig frem til oplysning om et snit
igennem jordlag under én eller vha. app.
Profilerne skal stå på udstillingsstederne / på formidlingsstederne og skal
tjene til at illustrere jordlagene (evt. skaleret ned), og gerne så man også
kan røre ved dem. Boreprøverne/profilerne skal ledsages af fortæller ”Sten
Steensen” som forklarer, hvilke lag der er tale om ved et tryk på søjlens
forskellige lag.
Der skal laves 3D modeller, som kan stå på besøgsstederne.

Mht. målgruppe for formidlingen, så er det vigtigt, at der formidles på forskellige niveauer.
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På opfordringen til at komme med anbefalinger til eventuelle forundersøgelser, der med fordel kunne
igangsættes, foreslog gruppen undersøgelser af Stubbe Sø med henblik på en afklaring af, om der er tale
om et dødishul eller?
Forslag til hvilke aktiviteter, der kan laves indenfor geologi:
Aktivitet
Velegnet lokalitet(er) til aktiviteten
Geologiske ruter
Basballe råstofgrav
Guidede ture
Besøgscenter
Ude i nationalparken
Under den afsluttende opsamling skulle gruppen fremhæve 3 af deres forslag og opliste dem prioriteret og
det gav følgende:
1. Udbygning af eksisterende infotavler med geologisk information.
2. Målrettet opdatering af eksisterende app.
3. Geologi-elementer på besøgscentre - herunder 3D-modeller og boreprøver.
Emner der blev berørt under gruppearbejdet, som ikke umiddelbart lod sig strukturere under ovenstående
er nævnt nedenfor:
•
•

Et andet ønske til formidling er, at sammenhængen mellem jordbund og levevis bliver formidlet.
OBS. Det er vigtigt, at der ikke bliver lavet flere underholdnings steder.

6. Konklusion
Geologi kan være en svær tilgængelig fagdisciplin for lægmand og stiller ofte store krav til
forestillingsevnen, da de processer, som har skabt den natur, der ønskes forklaret, dels foregår over meget
lang tid og derfor ofte ikke kan iagttages direkte, dels er det geologiske miljø og klima muligvis meget
forskellig fra det, vi har i dag. Det kan derfor give særlige udfordringer, når geologien skal formidles.
Workshoppen har fået sat geologien på dagsordenen i det videre arbejde i nationalparken, og ekskursionen
gav mulighed for sammen at besigtige nogle af nationalparkens spændende geologiske lokaliteter.
Workshoppens anden del med oplæg og gruppearbejde er samlet i denne rapport, som fremadrettet skal
fungere som idekatalog for nationalparkens bestyrelse, når det skal drøftes, hvilke projekter der ønskes
igangsat inden for det geologiske område i nationalparken. Samtidig giver rapportens anbefalinger fra
grupperne bestyrelsen et fundament at træffe beslutninger ud fra, når indkomne ansøgninger skal
vurderes.
Rapporten giver også en status over den nuværende formidling af geologien i nationalparken, som
konkluderes at være fragmenteret og begrænset. Der findes én folder målrettet geologien på 10 udvalgte
lokaliteter udgivet af nationalparken. Den resterende formidling af geologien sker via Naturstyrelsens to
udstillingssteder (som bør gennemgås med henblik på at samordne den geologiske fortælling), en folder og
et antal plancher ude i området, hvor der er et mindre afsnit om geologi.
Kun få steder (på grænsen til ingen) udnyttes muligheden af at formidle geologien i sammenhæng med
andre temaer.
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Der diskuteres mellem oplæggene
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BILAG 1

Deltagere i geoworkshop

Hvem

Hvor

Jens Reddersen
Poul Erik Bærentzen
Morten Hundahl
Jette Sørensen
Dagmar Brendstrup
Jan Schmidt Rasmussen
Helge Poulsen
Peter Brostrøm
Jan Højland
Kirsten Jul
Nicole Wolter
John Simoni
Jørgen Laugesen
Bo Skaarup
Mette Foged
Eva Kullberg
Mika Leth Pedersen
Anette Petersen
Erling Post
Kristian Herget
Agnete Thomsen
Kim Egefjord
Stig Schack Pedersen
Tom Hagensen
Ole Dyrsø Jensen
Theis Raaschou Andersen
Lars Clemmensen
Aslaug Ryberg Glad
Nicolai Krogh Larsen
Michael Houmark-Nielsen
Jørgen Ivar Mikkelsen
Jakob Vedsted
Verner Damm
Peter Gjelstrup
Anita Søholm
Kim Østergaard

DGI Karpenhøj
Nationaparkrådet
Syddjurs Kommune
Nationalparkbestyrelsen
Nationalparkbestyrelsen
Ebeltoft Distriktsråd
Nationalparkbestyrelsen
Nationalparkbestyrelsen
Naturstyrelsen
Nationalparkbestyrelsen
Nationalparksekretariatet
Natours
Ebeltoft Turistforening
Naturhistorisk Museum
Nationalparkbestyrelsen
Nationalparkbestyrelsen
Nationalparksekretariatet
GEON
Nationalparkbestyrelsen
Nationalparksekretariatet
Nationalparksekretariatet
Naturstyrelsen
GEUS
Naturstyrelsen
Naturstyrelsen
Dansk Geologisk Forening
Københavns Universitet
Københavns Universitet
Aarhus Universitet
Geologisk Museum
Nationalparkbestyrelsen
Nationalparkbestyrelsen
Nationalparkbestyrelsen
Nationalparkbestyrelsen
Naturcenter Syddjurs
Naturcenter Syddjurs

Deltager i
ekskursion
lørdag d. 4/5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Deltager i
workshop
søndag d. 5/5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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