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Verdens bedste geologi
- i Danmark

Udsnit af de bornholmske grusgrave ved Robbedale. Her ses det såkaldte “ormesand”, hvor ormerør
dekorativt er eroderet fri. En mulig geosite. (Foto: K. Raunsgaard Pedersen)

Lønstrup Klint ved Nørre Lyngby – en mulig
Geosite. (Foto: K. Raunsgaard Pedersen)

Af geologerne Carsten Rabæk Kjaer og
Gunnar Larsen.

En verdensomspændende oversigt
over de bedste geologiske lokalite-
ter – det lyder unægteligt som en
appetitlig affære. Men hvordan bli-
ver en sådan oversigt til, hvordan
skal den forvaltes – og ikke mindst,
hvad skal den bruges til? Nogle
svar blev givet, og nye spørgsmål
rejste sig, da et møde om udpegel-
sen af danske såkaldte Geosites
blev afholdt i Odense den 20. sep-
tember.

I et tidligere nummer af GeologiskNyt 
(2/97) kunne man læse en opfordring til at
indsende forslag om danske Geosites.
Disse er danske lokaliteter, der har interna-
tional geologisk og geomorfologisk værdi.
Initiativet er blevet til på foranledning af
UNESCO og IUGS (Intenational Union of
Geological Sciences). Meningen er, at en
database skal oprettes i Trondheim, hvor
de udpegede Geosites skal registreres. I
Danmark er Nationalkommiteen for Geo-
logi under Videnskabernes selskab blevet
opfordret til at komme med et oplæg om
kandidater til listen. Skov- og Natur-
styrelsen forestår indsamlingen af forslag i
samarbejde med Dansk Geologisk For-
ening (DGF) og Det Kongelige Danske
Geografiske Selskab (DKDGS).

Mødet i Odense
Lørdag den 20. september afholdtes så et
møde om udpegelsen af Geosites i Dan-
mark. På forhånd var der til Skov- og
Naturstyrelsen indløbet et halvt hundrede
forslag til lokaliteter. Opfordringen til at
indsende forslag var sket via danske fag-
blade samt faglige og amatørfaglige for-
eninger. I oplægget, gennem artikler, an-
noncer og det tilsendte mødeoplæg, blev
det fastlagt, at det overordnede kriterium
for valg af en lokalitet var dens værdi som
udgangspunkt for forskning og videns-
opbygning. Af mødeoplægget fremgik det,
at som supplerende vurdering af lokaliteten
kan der inddrages f.eks.
– Formidling og undervisning på forskel-

lige niveauer.

– Landskabsbilledet og den æstetiske værdi.
– Lokalitetens geologiske-historiske betyd-

ning
– Sammenkoblingen med tilgrænsende fag:

Arkæologi, historie og biologi.
– Oplevelsesmulighederne, den turistmæs-

sige værdi.

På mødet præsenterede en række fore-
dragsholdere deres bud på specielt værdi-
fulde lokaliteter inden for deres fagområde.
Dagen blev således også en særdeles spæn-
dende og lærerig gennemgang af Dan-
marks geologi fra Bornholms Prækam-
brium til de nutidige landskabsprocesser.

Mødet var bygget op som en temarække
bl.a. Bornholms stratigrafi, Tertiær strati-
grafi, landskab, havbunden osv.

Hvad er Geosites?
Efter de mange indlæg og den ret korte
diskussion kunne man imidlertid forlade
mødet med en fornemmelse af, at man
egentlig ikke var kommet en endelig enig-
hed om listen særlig meget nærmere. Det
var ikke den gode vilje eller forslag, det
skortede på, men nærmere en uklar for-
nemmelse af, hvad udpegningskriterierne
var, og hvad udpegningen i det hele taget
skulle bruges til.



7GeologiskNyt 5/97

Nye Kløv i Thy - en mulig geosite. Et godt eksempel
på en ikke særlig flot lokalitet i en sørgelig forfat-
ning. Til gengæld er den verdensberømt for sin
Kridt-Tertiær grænse. (Foto: Jørgen Dahlgaard)

Et spændende landskab i området omkring Frederikshavn, hvor det glaciale landskab ses i samspil
med ishavssletten og stenalderslatten. (Foto: K. Raunsgaard Pedersen)

Steen Andersen fra Skov- og Natur-
styrelsen gjorde det på et tidspunkt klart, at
der fra international side ikke var noget
direktiv om, hvordan udpegelsen af
Geosites skulle foregå. Med andre ord var
der ikke krav om, hvilke kriterier en lokali-
tet specifikt skulle leve op til for at komme
på tale, eller hvor stor den eksempelvis
måtte være. Således er den danske udpeg-
ning med til at forme de internationale kri-
terier for udvælgelsen.

Det lidt luftige oplæg kom i høj grad til
at sætte sit præg på mødet og især den til-
knyttede diskussion. Det blev nemlig hur-
tigt klart, at der blandt de fremmødte og
oplægsholderne var flere fortolkninger af,
hvad en Geosite overhovedet var for en
størrelse. I forbindelse med diskussionerne
fik man uvilkårligt indtryk af, at der var
mange – og ikke altid lige objektive – bud
på udvælgelseskriterier f.eks.: Lokalite-
terne skal have appeal – dvs. være spekta-
kulære, de skal repræsentere dansk geologi
og geologisk forskning, Danmark skal
have flest mulige med, personlige
forskningslokaliteter skal med, de skal
være så store som muligt, de skal være så
afgrænsede som muligt, de skal være
bevaringsværdige, turistmæssigt interes-
sante osv.

Lokalitet eller tema
Skal man fremtrække essensen af den for-
skellighed, hvormed begrebet Geosite op-
fattedes kan man sige, at uenigheden gik
på, om begrebet strengt er knyttet til en
geografisk lokalitet eller et geologisk tema.
Denne skelnen er nemlig ikke kun af aka-
demisk interesse.

Agnete Steenfelt fra Nationalkom-
miteen for Geologi pointerede under dis-
kussionen, at kriterierne for udvælgelsen
skulle være et ønske om at udpege den
bedste lokalitet for et bestemt fænomen,

det være sig en bestemt type vulkan, en
bestemt aflejring eller et bestemt indhold
af et mineral. At lade dette sublimitets-
kriterium være hovedkriteriet, drejer i sa-
gens natur hele udvælgelsen væk fra loka-
liteterne som naturligt midtpunkt, over til
et geologisk tema-kriterium. Er det geolo-
giske tema grundsubstansen i udvælgelsen,
er der i realiteten ingen grænse for, hvor
mange temaer, man kan finde på. Emne-
afgrænsningen bliver yderst diffus, da et
geologisk tema kan være flertydigt: Der
findes eksempelvis utallige forskellige mi-
neraler, og hvis man skal udpege de lokali-
teter, som er de bedste til at finde hver en-
kelt, bliver opgaven uendelig stor.

Arealafgrænsningen bliver også proble-
matisk, da temaet ofte vil brede sig over et
stort område, som ikke nødvendigvis er
særlig homogent. Hvor afgrænser man
eksempelvis Gram-leret, skal lokaliteter,
der kun kendes fra boringer og seismiske
profiler, medtages, og skal hele Bornholm
udlægges på grund af brudtektonikken?

Forfølger man tanken ud i det ekstreme,
kan man måske forvente, at udenlandske
geologer udpeger det bedste bjerg, den
bedste bjergkædefoldning eller måske det
bedste kraton!

En yderligere komplicering af tema-
prioriteringen er, at  mange lokaliteter in-
deholder flere kategorier af geologiske te-
maer. Konsekvensen af en sådan priorite-
ring kan meget let blive, at databasen bli-
ver svær at strukturere og håndtere.

Skal en Geosite være synlig?
Med hensyn til synlighed af en Geosite var
der heller ikke generel enighed. Møns
Klint er en afgrænset og særdeles synlig
lokalitet, men hvad med et lille, sammen-
skredet og næsten utilgængeligt hul på en
mark, der indeholder en international sjæl-
den lagfølge? Og kan en lokalitet medta-
ges, hvis den kun kendes fra boringer eller
seismiske profiler. Videnskabeligt set vil et
seismisk profil jo være dækkende, og der
vil i princippet også fysisk være en lokali-
tet – blot kan den kun ses indirekte og kan
ikke føles på. Ligeledes kan et grund-
vandssystem være forskningsmæssigt inte-
ressant – det kan beskrives, men kan det
ses eller fastholdes? Tektonik kan i mange
tilfælde ses på land, men sjældent så godt
og i samme målestok som på et seismisk
profil.

Værdien af en registrering
Ud over den i og for sig indlysende gode
ide med en database over verdens bedste
forskningslokaliteter, hvad end udvælgel-
seskriteriet så måtte være, står spørgsmålet
om de valgte lokaliteters efterfølgende sta-
tus. En lokalitet kan være nok så forsk-
ningsmæssig betydningsfuld, men hvis den
skrider til, beplantes eller simpelthen fjer-
nes, har registreringen simpelthen i læng-
den ingen værdi. Dette aspekt burde være
af yderste vigtighed, men det blev dog al-
drig direkte formuleret på mødet. Hvis man
fra danske eksperters side udpeger en loka-
litet som værende helt unik på verdensplan
og dermed af uerstattelig international
værdi, må man som et minimum forvente,
at man med alle til rådighed stående midler
prøver at formidle, pleje – og ikke mindst
– bevare den!
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Hvad nu?
Hvis man, som overskriften på mødet pe-
ger på, holder godt fast i den tanke, at det
er lokaliteterne som sådan, der står i cen-
trum, vil man arbejde med størrelser, der i
langt højere grad er entydige. Samtidig
skal der lægges overordentlig megen vægt
på indsatsen for at bevare lokaliteterne.
Hvorfor ikke bruge denne verdensomspæn-
dende registrering som løftestang til at
sikre nogle af de mest betydende lokalite-
ter her i vores egen andedam? De Natio-
nale Geologiske Interesseområder, som
blev udpeget i 1984, er tit blevet nævnt
som basis for udpegningen af Geosites.
Problemet med De nationale Geologiske
Interesseområder er imidlertid, at de geo-
grafisk er for store og for diffust afgrænse-
de, så deres udpegning næsten ingen værdi
har i arealforvaltningen.

De fleste amter har en mere skarp af-
grænsning af de geologiske interesse-

områder. Det giver en større seriøsitet i
udpegningen, og disse områder er i dag
reelt de eneste, som, sammen med de fre-
dede geologiske områder, kan gøre sig håb
om bevarelse og pleje. Mindre og skarpt
afgrænsede områder er derfor at fore-
trække, hvis de skal tages seriøst. Det vil
også øge chancerne for midler til pleje,
bevarelse og fredning. En videnskabelig
database i Trondheim kan aldrig blive taget
seriøst uden for snævre fagkredse, hvis
dens lokaliteter ikke er emne- og areal-
mæssigt konkret afgrænsede. Ligeledes er
de turistmæssige, etiske og æstetiske vær-
dier af lokaliteterne værdifulde, hvis loka-
liteten skal bevares til fremtidig forskning.

En anden vigtig ting for lokaliteten er,
at der ikke må være tvivl om, at den er af
international værdi. Ens eget lille hjerte-
barn kan ikke komme med, og der bør ikke
tages for mange danske lokaliteter med,
bare fordi de er danske.

En oplagt parallel, som man kunne
skele lidt til, kunne måske i virkeligheden
være de internationale fuglebeskyttelse-
sområder, Ramsarområderne. Disse områ-
der har virkeligt opnået en særstatus i for-
valtningen.

På med vanten!
Hvis man håndterer sagen på den rigtige
måde, vil man forhåbentligt ad åre kunne
skabe en slagkraftig registrering af de mest
betydende geologiske lokaliteter. Denne
registrering bør det internationale geologi-
ske samfund bruge som udgangspunkt for
at få lokaliteterne sikret for fremtiden.

Alternativet, at udpege en række lokali-
teter som enestående, for derefter over en
årrække blot at slette dem en for en i regi-
steret, på grund af deres forsvinden eller
forfald, ville være yderst utilfredsstillende
og måske også en smule pinligt.

På mødet i Odense blev mere end 60 forskel-
lige lokaliteter foreslået som mulige Geosites.
Nedenfor er alle disse nævnt og plottet ind på
et Danmarkskort. Først bliver alle de lokalite-
ter nævnt, som foredragsholderne lagde spe-
ciel vægt på. De supplerende lokaliteter er
dem, som yderligere er foreslået enten af fore-
dragsholderne eller af andre på mødet.

Albæk Hoved Klint (1), Anholt Østerev (2),
Bornholm og Rønne Banke (3), Bovbjerg Klint
(4), Draved Mose (5), Fakse bugt (6), Fakse
Kalkbrud (7), Frederikshavn – et område i
Vendsyssel,  hvor det glaciale bakkeland ses i
samspil med ishavssletten og stenaldersletten
(8), Frøslev Plantage – jordbundsudvikling
(9), Gram lergrav (10), Et afsnit af Gudenå-
dalen, f.eks. området mellem Silkeborg og
Bjerringbro (11),  Hammerknuden (12),
Hollerup kiselgurgrav (13), Horns rev Thybo-
røn  (14),  Isenvad – et hedeslette-bakkeø land-
skab (15), Karlslundejordene (16), Kalk-
søjlerne ved Hirsholmene (17), Lille Vildmose
(18), Læså - Skelbro (19), Lønstrup Klint (20),
Langeland med  de hatformede bakker (21),
Mogenstrup Ås - Tystrup Bavelse – et sjæl-
landsk Ås og tunneldalslandskab (22),  Moler-
området i Thy (23), Molslandet (24), Møns
Klint og Klintholm (25), Sjællands Odde –
nordvestsjællandsk kyst (26), Nissum salt-
struktur (27), Odsherredbuerne (28), Ringgive
– jordbundsudvikling (29),  Ristinge Klint (30),
Røgle Klint (31), Rønne Banke (32), Skagens
Odde (33), Skelhøje – et afsnit af hoved-
opholdslinien  (34), Stevns Klint (35), Det syd-
fynske Øhav (36), Thisted Saltstruktur (37),
Trelde Næs (38), Troldeskoven – jordbunds-
udvikling (39), Urhøje og Myrhøje Plantager –
jordbundsudvikling (40), Vadehavet (41), Vis-
senbjerg-Frøbjerg – dødislandskab (42),
Åmose (43).

Forslag til danske Geosites

Supplerende:
Dania Kalkbrud (44), Hammelev Kalkbrud (45),
Karlstrup Kalkbrud (46), Klintholm på Fyn (47),
Svejstrup (48), Sønderby Klint (49), Vokslev Kalk-
brud (50), Stenders og Carl Nielsens grusgrave
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(51), Arnager bugt (52), Ølst (53), Tøvelde
(54), Store Bælt (55), Gravlev Dal (56), Voer-
vadsbro (57), Rønnerne ved Læsø (58), Salt-
holm (59), Pedersker (60), Strøby (61), Kås
Hoved (62), Hanherred (63).


