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Geologiske Interesseområder
- Storstrøms Amt

Af geolog Per S. Sundberg, GeologiskNyt

For nylig udkom “Geologiske Interesse-
områder” udgivet af Storstrøms Amt, Tek-
nik- og Miljøforvaltningen. Det er en rigt
illustreret rapport, der søger at samle geo-
logisk information om bevaringsværdige
lokaliteter i Storstrøms Amt.

Hensigten med rapporten er, at beskrive
en række geologiske nøglelokaliteter i
Storstrøms Amt. Dette sker dels for at sætte
fokus på geologi som en bevaringsværdig
naturtype og for at fremme den proces, der
skal sikre og bevare de mest informative
lokaliteter. Når der udlægges nye områder
til råstofindvinding, er det meget vigtigt at
man allerede i planlægningsfasen har et
overblik over geologiske interesseområder,
så de vigtigste af disse kan friholdes helt
eller delvist for gravning. I forbindelse med
Storstrøms Amts revision af råsto
fplanen har man således valgt at kortlægge
og beskrive 20 lokaliteter af international,
national og regional værdi.

Geologisk set?
I sin opbygning kan det ikke nægtes, at
man sidder med fornemmelsen af, at der er
skelet kraftigt til Geologisk set-serien. I
Geologiske Interesseområder indledes der
som i Geologisk set med nogle sider om
grundlæggende geologi - her særligt om
Kridt- og Danientiden samt Kvartærtiden.

Hvert profil er beskrevet med lokalitets-
type, geologi, værdi og pleje. Dertil titler
på udvalgt litteratur. Altså samme opbyg-
ning som det er set i Geologisk set. Men
det kan jo ikke nægtes, at det er en ganske
fornuftig opdeling, og på denne måde kan
rapporten jo bruges på lige fod med Geolo-
gisk set-serien og dermed få en bredere
anvendelse, som jo også er håbet fra forfat-
ternes side.

Flot layout
Formatet på rapporten er A4, og dette gør,
at der er plads til mange billeder og illu-
strationer. Og rapporten er rig på billeder i
farver, som er af god kvalitet og i en stør-
relse, der giver et fint indtryk af den en-
kelte lokalitet - dette være sig landskabs-
mæssigt som profilmæssigt. De fleste loka-
liteter er fulgt af et oversigtskort med loka-
liteten afmærket, en god og guidevenlig
ting. Rapportens øvrige illustrationer er for
en dels vedkommende hentet fra andre
publikationer, hvilket giver et lidt uensartet

indtryk. En ting man godt kunne have kæ-
let lidt for, set i lyset af ønsket om bred
anvendelse som guide, var opbygningen af
siderne, når de ses i dobbeltopslag. Visse
steder flyver øjnene lidt forvirret rundt, og
andre steder er der ubalance i siderne, hvil-
ket egentligt er synd for den ellers flotte
rapport.

Beskrivelserne
Beskrivelserne er holdt i et let forståeligt
sprog og på et niveau, der gør det muligt
for de fleste at få det fulde udbytte. Hver
lokalitet har en til formålet udmærket geo-
logisk beskrivelse og er ganske interessant
læsning. Den geologiske værdi er kort be-
skrevet og begrundet, og der angives po-
tentielle trusler samt plejeforslag.

Alt i alt er rapporten en positiv ople-
velse og bestemt ikke en, der kun kan læses
af fag-nørder. Og dermed kan den anbefa-
les til alle med interesse for geologi eller
måske bare den lokalinteresserede - prisen
burde ikke kunne skræmme nogen væk.
Den kunne også tjene til eksempel for an-
dre amter og således blive anstødssten for
indsamling og registrering af værdifuld
geologisk viden, med beskyttelse og beva-
ring for øje.

Rapporten er blevet til i et samarbejde mel-
lem Storstrøms Amts Teknik- og Miljø-
forvaltning og firmaet Falkenberg A/S -
Rådgivende Geologer. Udgives af Stor-
strøms Amt, 88 sider, pris 150,- kr.

Djurslands
Geologi
Af Stig A. Schack Pedersen
og Kaj Strand Petersen
Omfattende og velskrevet bog om
Djurslands geologiske historie.
Med bilag: Stort geologisk kort, 1:50.000.
Fuldt farveillustreret med fotos, detajlkort
og instruktive tegninger .
Indbundet. 225 kr.

Geologisk Set
Håndbøgerne beskriver lokaliteter af
national geologisk intersse. Har fyldige
afsnit med landsdelens almene geologi.

BORNHOLM
208 sider . 200 kr.

Det mellemste Jylland
272 sider . 275 kr.

Det nordlige Jylland
208 sider . 200 kr.

Fra det nordlige
Sokkelund
 (- det er faktisk titlen !)

Af Ole Berthelsen.
Noget om geologi, teglværker,
grusgravning og tørveskæring i
Københavns nordlige omegn.
En flot og interessant bog med mange
kort og fotos.
72 sider . Indbundet. 180 kr.

LÆSØ
– om øen der rokker og hopper
Af Jens Morten Hansen, GEUS
Fagligt spændende og meget flot
illustreret bog om Læsø
56 sider , fast bind.  168 kr.

Priserne er incl. moms, excl. fragt.
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