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Af geofysikerne Esben Auken, Jens E.
Danielsen, Kurt Sørensen, GeoFysikSam-
arbejdet, Geologisk Institut, Aarhus Uni-
versitet og geolog Gunnar Larsen, Fyns
Amt, Miljø- og Arealafdelingen

Geofysiske data fra Skarø i det Syd-
fynske Øhav viser, at hvis man
samtolker geoelektriske og transient
elektromagnetiske sonderinger på
en ny måde, den såkaldte MCI-tolk-
ning, får man mange flere detaljer
med i de geologiske modeller.

Skarø har et areal på ca. 2 km2, omkring 27
fastboende og en del husdyr. Som på andre
danske øer har man på Skarø prøvet at
sikre mod affolkning ved f.eks. at indrette
campingpladser og andre faciliteter til be-
søgende. Skarø har en indtagende natur,
der gør den til et attraktivt udflugtsmål,
men en forøgelse af indbyggertallet selv på
sæsonbasis kræver, at der er tilstrækkeligt
med rent grundvand til bad, toiletter o.l.

Derfor blev der i 1992 indgået et samar-
bejde imellem Geologisk Institut, Aarhus
Universitet og Svendborg Vandforsyning
om at udføre en hydrogeofysisk kortlæg-
ning på Skarø i det Sydfynske Øhav. Kort-
lægningen blev sat i gang, fordi der var
problemer med faldende indvundne vand-
mængder og stigende forurening af nitrat
og klorid i grundvandet.

I artiklen vil vi præsentere de geofysi-
ske og geologiske resultater, der er frem-
kommet på baggrund af undersøgelsen fra
1992, og som i samarbejde med Fyns Amt
er retolket i 2001. Det drejer sig om udvik-

Kortlægning af Skarø
- samtolkning af geoelektriske og transiente sonderinger

lingen af forbedrede geofysiske regne-
koder, samt ikke mindre end en helt ny
måde at samtolke de transient elektromag-
netiske og de geoelektriske data på.
Samtolkningen har ført til en geologisk
model, der har en langt større detaljerings-
grad end den model, man havde såvel før
som efter den første tolkning af de geofysi-
ske data. Vi håber, at det forklarer, hvorfor
der er gået næsten 10 år, før vi har kunnet
skrive denne artikel.

Øens vandindvinding
Den ældste registrerede indvindingsboring
er fra 1979 og ligger nordvest på øen. Der

blev indvundet fra et lag morænegrus 13,0-
14,6 meter under jordoverfladen, men på et
tidspunkt blev der konstateret et højt nitrat-
indhold i magasinet.

Fra 1983 blev der på vestsiden af øen
etableret en indvindingsboring, hvor der
indvindes drikkevand i et sandlag 30,0-
31,5 meter under overfladen. I 1984 blev
der imidlertid konstateret et stigende
kloridindhold i vandet sandsynligvis på
grund af saltvandsindtrængning.

I 1994 blev der med en halv meters mel-
lemrum udført to nye boringer øst for
1983-boringen, dvs. lidt længere ind ad
mod øens midte. Den dybeste boring gav
chloridholdigt og grumset vand, mens den
anden giver drikkevand fra et sandlag der
ligger i 7,2-9,0 meters dybde.

Målet er derfor at finde et  grundvands-
magasin, som er dækket af et tilstrækkelig
tykt lerlag, så der ikke sker nitratnedsiv-
ning fra overfladen, og hvor der ikke sker
indtrængning af salt grundvand og dermed
kloridforurening.

De geofysiske metoder
Formålet med de hydrogeofysiske undersø-
gelser var at lave en detaljeret kortlægning
af geologien i de øverste ca. 30-35 m. Ud
fra boringsresultaterne formodede man, at
eventuelle vandressourcer ville være at
finde i forholdsvis tynde sandlag med en
forholdsvis ringe modstandskontrast til den

Skarø

Skarø ligger i det Sydfynske Øhav ved mundingen af Svendborg Sund. (Grafik:UVH og kortudsnit fra
pjecen“Øhavets geologi” af Gunnar Larsen, Fyns Amt)
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GeoFysikSamarbejdet er et samarbejde
mellem 13 danske amter og Geologisk
Institut, Aarhus Universitet. GeoFysik-
Samarbejdet beskæftiger sig med me-
tode- og softwareudvikling samt kvali-
tetssikring af de metoder, der anvendes i
hydrogeologiske kortlægninger i Dan-
mark. Derudover udbyder GeoFysikSam-
arbejdet en række efteruddannelseskurser
i brugen af hydrogeofysiske metoder.

Kurserne henvender sig såvel til dem, der
ønsker at være bredt orienteret omkring
hydrogeofysiske metoder som til dem,
der er eksperter. På GeoFysikSamarbej-
dets hjemmeside, www.gfs.au.dk, kan der
læses mere om hydrogeologisk kortlæg-
ning. Der kan også hentes artikler, kursus-
noter og freeware- samt demo-program-
mer udviklet i GeoFysikSamarbejdet eller
på Geofysisk Afdeling, Aarhus Universitet.

GeoFysikSamarbejdet
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overliggende moræneler.
I 1992 blev det besluttet, at kortlæg-

ningsopgaven på Skarø skulle løses med en
kombineret brug af slæbegeoelektrisk pro-
filering, TEM- og Schlumberger-sonderin-
ger samt ellog/gammalog boringer. Selvom
mange i dag kender til brugen af disse me-
toder, var deres effektivitet ikke bevist for
10 år siden, og metoderne var som sådan
kun kendt hos få rådgivere og hos amterne.
Den slæbegeoelektriske metode var nyud-
viklet på Geofysisk Afdeling, Aarhus Uni-
versitet, og TEM-metoden havde på davæ-
rende tidspunkt kun været anvendt i Dan-
mark i omkring et år.

Under feltkampagnen blev der målt ca.
14 km 3-kanalsslæbegeolektrisk profile-
ring, 56 traditionelle TEM-sonderinger, 29
Schlumberger sonderinger og udført to
ellogboringer.

Den slæbegeoelektriske metode udføres

af en lille bæltedrevet traktor, der trækker
et slæb, hvorpå der er monteret elektroder.
Slæbet består af to strømelektroder og tre
potentiale-elektrodepar. Mens traktoren
slæber elektroderne hen over jordoverfla-
den, sendes strøm ud i jorden via strøm-
elektroderne, og potentialeforskellene må-
les simultant for alle tre potentiale-elektro-
depar også kaldet kanaler.

De tre potentiale-elektrodepar udgør
det, der kaldes Wenner-konfigurationer
med elektrodeafstande på 10, 20 og 30 m.
Indtrængingsdybden for disse tre afstande
ligger i intervallet fra omkring et par meter
til lidt over tyve meter. For god ordens
skyld skal det nævnes, at de tre kanaler i
1998 blev afløst af et nyt udstyr med otte
kanaler. Det er udelukkende dette mere
moderne udstyr, der anvendes i hydrogeo-
fysiske kortlægninger i dag.

Schlumberger-sonderinger er som

slæbegeoelektrikken en geoelektrisk me-
tode. Der anvendes to spyd som potentiale-
elektroder og to spyd som strømelektroder.
Potentialeelektroderne står fast, mens
strømelektroderne flyttes langs opstilling-
ens længdeakse udefter. Dermed består en
Schlumberger-sondering af en række må-
linger med stigende afstand mellem
strømelektroderne.

De slæbegeoelektriske profileringer
blev gennemført som det første element i
feltkampagnen for at få et overblik over
den elektriske modstand af de øverste ca.
20 m af den geologiske lagpakke og for at
kunne placere Schlumberger-sonderingerne
på steder, hvor der ikke inden for sonde-
ringsudlægget var væsentlige modstands-
variationer i den overfladenære geologi.
Det sidste blev gjort for at sikre, at
Schlumberger-sonderingerne havde opti-
mal kvalitet, når der efterfølgende skulle

,

Gr
e

1 L

Geoelektrisk profile-
ring fra 1992. De
lysegrønne, gule og
orange områder er let
sandede, de øvrige er
lerede. (Grafik: For-
fatterne)
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gennemføres en samtolkning (også kaldet
joint-tolkning) imellem Schlumberger-
sonderingerne og TEM-sonderingerne.
Teoretisk set har man nemlig kunnet vise,
at en samtolkning af TEM og geoelektriske
data fører til, at selv mindre lag, der nor-
malt ikke kan opløses med metoderne hver
for sig, kan opløses ved samtolkning. En
forudsætning for at gøre dette er dog, at de
to datasæt er af ekstremt høj kvalitet.

Resultatet fra en tolkning af de slæbe-
geoelektriske data er vist på figuren øverst
på forgående side. Som det ses, ligger
modstanden på den centrale del af øen i
intervallet 40-60 ohm-m, hvilket indikerer
let sandede moræner.

Under den sidste del af feltkampagnen
blev TEM-sonderingerne udført. TEM er
en elektromagnetisk metode, hvor en hurtig
afbrydelse af en jævnstrøm i en sender-
spole inducerer et henfaldende magnetfelt i
omgivelserne, der måles som en spænding.
Henfaldet er et udtryk for modstandsforde-
lingen i jorden. TEM-metoden har tidligere
været omtalt i GeologiskNyt, se fx nr. 1/98.

Der blev placeret en TEM-sondering
oven i alle Schlumberger-sonderingerne,
og derudover blev der målt ca. 25 andre
sonderinger.

Samtolkning af sonderinger
Den transiente og den geoelektriske metode
måler den samme fysiske parameter nemlig
modstanden, og begge metoder tolkes i
dette tilfælde med én-dimensionale model-
ler. Der er dog forskel på den modstand, de
to metoder måler, idet TEM-metoden kun
måler modstanden i horisontal retning,
mens den geoelektriske metode måler mod-
standen i både vertikal og horisontal ret-
ning. Forholdet imellem de to modstands-
målinger kaldes for lagets anisotropi.

Ligeledes er statiske skift kun et fæno-
men, der er relevant for den geoelektriske
metode. Det betyder, at man let får inkon-
sistente datasæt, selvom de to metoder må-
ler samme parameter. At metoderne er for-
skellige, er også samtolkningens styrke; de
komplimenterer hinanden. Den geoelek-

triske metode, dvs. Schlumberger-sonde-
ringerne, har en overlegen opløsning i
overfladen af jorden, mens TEM opløser
dybere dele af geologien.

Det skulle vise sig, at en traditionel
samtolkning af data fra Skarø var yderst
problematisk på trods af den høje data-
kvalitet. I traditionel samtolkning forsøger
man at tilpasse én model til de to datasæt.
Modellen består af et antal lag hver med en
elektrisk modstand, en tykkelse og en
anisotropi-faktor.

Under tolkningen i 1992 var det proble-
matisk at få de to datasæt til at passe sam-
men, og ofte fremkom der værdier for
anisotropien, som ikke gav mening i geolo-
gisk sammenhæng. Et faktum, der indikerer
at indgangsvinklen ikke var optimal.
Anisotropifaktoren er et udtryk for forskel-
len imellem den elektriske modstand målt
med TEM-metoden og den geoelektriske
metode.

Således henstod data i en årrække, uden
at der var foretaget en tilfredsstillende sam-
tolkning. I 1999 blev data atter fundet
frem, da man på Geofysisk Afdeling i År-
hus  havde påvist betydningen af at inklu-
dere TEM-instrumentets elektroniske filtre
i tolkningsprogrammet. Disse filtre har be-

tydning for måling af den øverste del af
geologien; dvs. i en dybde hvor der er
overlap med Schlumberger-sonderingerne.
En traditionel samtolkning blev foretaget
igen, men resultaterne var stadigvæk ikke
tilfredsstillende, og tolkningerne udviste
ikke tilstrækkelig kontinuitet.

MCI-tolkning
Erfaringen indikerede, at der ikke var til-
strækkelig frihed i den traditionelle samtol-
kning. For at imødekomme dette søgte man
inspiration i tolkningsmetodologien udvik-
let til slæbegeoelektrikken, hvor man bin-
der en-dimensionale modeller sammen, så
de danner et pseudo to-dimensionalt profil.

Denne fremgangsmåde kan umiddelbart
overføres til situationen, hvor man har to
datasæt målt med hver sin metode. Dette er
gjort som skitseret på figuren ovenfor. I
modsætning til den traditionelle tolkning
får hvert datasæt hver sin model med sam-
me antal lag. Tanken er, at parametrene i
modellerne, altså modstande og tykkelser
af lagene, er bundet sammen. Det betyder,
at fx modstanden af første lag i TEM-model-
len er bundet sammen med modstanden af
første lag i DC-modellen, dybderne til før-
ste lag i TEM-modellen er bundet sammen

De øverste kasser viser, hvor-
dan henholdsvis Schlum-
berger- og TEM-metoderne
tolker jordlagene. De nederste
kasser viser resultatet af MCI-
samtolkningen. (Grafik: For-
fatterne)
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Forskellen mellem en traditionel samtolkning (joint) og en MCI-samtolkning af Schlumberger og TEM-sonderinger. (Grafik: Forfatterne)
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med dybden til første lag i DC-modellen osv.
Erfaringen har vist, at et bånd på en fak-

tor 1,1 er tilpas løst til, at metoderne får
råderum, men også tilstrækkeligt stramt til
at producere modeller, der er ens inden for
de usikkerheder, der er på data og i tolknin-
gen. En faktor 1,1 betyder, at modelpara-
metrene ikke må afvige fra hinanden med
mere en ca. 10 %.

Denne indgangsvinkel til tolkning er
blevet døbt “Mutually Constrained Inver-
sion”, eller kort MCI. Figuren ovenfor vi-
ser, hvordan de to metoder opfatter den
samme lokalitet forskelligt, men at MCI-
tolkningen giver to modeller, der er lidt for-
skellige, men ens for en geologisk tolkning.

En traditionel samtolkning svarer til en
MCI-tolkning, hvor båndene er sat til 1.0.
Det lyder ganske ligetil, men der er faktisk
tale om et paradigme-skift for nichen: Hvor
man i traditionel samtolkning prøver at om-
fatte metodernes forskelligheder ved at in-
troducere flere tolkningsparametre, som fx
anisotropi-faktoren, så accepterer man i en
MCI-tolkning, at metoderne er forskellige,
og forsøger ikke yderligere at specificere,
hvor forskelligheden kommer ind i billedet.

Forskellen på de to indgangsvinkler ses
på figuren nederst på modstående side. Til
venstre ses en traditionel samtolkning og til
højre en MCI-tolkning. Den traditionelle
samtolkning resulterer i én model (yderst
til højre), hvor det ikke er muligt at tilpasse
Schlumberger-datasættet (sort kurve) for
AB/2 omkring 10 eller TEM-data til tidlige
tider. MCI-tolkningen tilpasser derimod
data udmærket, og de resulterende model-
ler ligger inden for den usikker, der er på
modelparametrene.

MCI-tolkning blev anvendt til sam-

tolkning på alle lokaliteter, hvor der var
målt både TEM- og Schlumberger sonde-
ringer.

Figur øverst viser seks modeller fra
MCI-tolkningen, der ligger syd for Skarø
By langs den profillinie, der er vist på figu-
ren nedenfor. Læg mærke til laget med re-
lativt høj modstand i en dybde af cirka 20
meter. Det 10-15 meter tykke lag er til
stede på lokalitet 2 til 6, men fraværende
på lokalitet 1. Laget kan ikke erkendes på
uafhængige tolkninger, men ved MCI-tolk-
ning dukker det konsistent op i det område,
der er markeret på kortet. Dette højmod-
standslag kan være et eller flere sandlag og
således et egnet grundvandsmagasin. Re-
sultatet af alle MCI-tolkningerne ses på
figuren nedenfor, hvor udbredelsen af høj-
modstandslaget under øen er vist, både
hvor det er veldefineret, og hvor grænsen
er mere usikker.

Udbredelsen af et 10-
15 meter tykt højmod-
standslag i ca 20 me-
ters dybde. Sonderin-
ger markeret med rødt
indeholder højmod-
standslaget, mens mar-
keringer med sort ikke
indeholderhøjmod-
stands laget. Profilet
er vist på figuren oven-
for.(Grafik:Forfatterne).

Øens geologi
For at vurdere højmodstandslagets geologi-
ske beskaffenhed er det nødvendigt at ind-
drage andre geologiske oplysninger.

Det Sydfynske Øhav er et druknet mo-
rænelandskab. Det blev dannet under hav-
stigningen i Stenalderen, hvor det oversvøm-
mede landskabshøjdedrag lå tilbage som de
mange spredte øer vi ser i dag. Senere dan-
nede bølgestrømme de marine forlande,
som f.eks. Skarø Odde og Kalveodde, der
findes i randen af øens nord- og sydkyst.

I følge GEUSs jordartskort består selve
øen i overfladen af moræneler, undtagen
øens højeste punkt, Vesterbjerg på 9 meter
over havet, der i overfladen består af smel-
tevandssand. Denne kerne af øen, som jo
stammer fra det gamle morænelandskab,
formodes i de øverste lag at være præget af
de forskellige gletscherfremstød i sidste
istid, Weichsel.
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Området blev i Weichsel overskredet af
både det Gammelbaltiske Fremstød,
Nordøstfremstødet og det Ungbaltiske
Fremstød, hvoraf det sidste lavede et gen-
fremstød op gennem Bælthavene. Hver
gletscher kan have aflejret moræne- og
smeltevandsmateriale, og man kan for-
vente, at de øverste lag er blevet foldet og
skubbet fra nordøst og sydøst-øst. Både
langs Fyns sydkyst, på Tåsinge, Langeland
og på Ærø kendes mange klinter med fol-
dede og opskudte lag, og ispresset i klin-
terne er tit fra sydøst. Desuden er der i de
opskudte flager på naboøerne fundet pla-
stisk ler fra Tertiærtiden og Cyprinaler fra
sidste mellemistid, Eem.

Af konkrete undersøgelser til brug for
tolkningen af øens geologi findes de geofy-
siske målinger, ellog- og de fire traditio-
nelle boringer samt en serie vandanalyser.
Ud fra disse data synes øen at være dækket
af et mindst 5 meter tykt morænelerslag,
bortset fra området omkring og nord for
Vesterbjerg, hvor der er et overfladenært
lag smeltevandssand ned til 4-5 meters
dybde. Det er dette smeltevandssand, der
går til overfladen i selve Vesterbjerg. Un-
der disse lag synes der på øens vestlige
halvdel overvejende at være forskellige lag

af moræneler, afbrudt af 2 til 5 sandlag som
dog ikke kan korreleres med sikkerhed.

I boringerne fra 1994 blev der under
sandlaget i 7,2-9,0 meters dybde truffet et
lag marint gytje fra sidste mellemistid,
Eem, og derunder kom der igen moræneler
og tynde lag smeltevandssand. Tilstedevæ-
relsen af tynde, højtliggende Eem-lag kan
betyde, at lagene er foldet og skubbet op i
flager, men da forekomsten ikke er under-
søgt nærmere, er det ikke et endeligt bevis.
Men hvis man ser på naboøernes meget
opskudte lag, vil det være en god ide at
regne med, at det også kan være tilfældet
for lagene under Skarø.

Under alle omstændigheder kan man
forvente en vekslende leret og sandet lag-
serie på den vestlige del af øen.

Højmodstandslaget?
På den centrale del af øen, hvor højmod-
standslaget er fundet ved den nye sam-
tolkning, findes der ingen boringer. Det
kan derfor ikke med sikkerhed bekræftes
ud fra boringerne, at der er et 10-15 tykt
sandlag i ca. 20 meters dybde.

Den nærmeste boring er en ellogboring
hvori der er tolket et sandlag fra 23 meters
dybde til boringens stop i 34 meters dybde.

Laget synes at indeholde lerlinser, og mate-
rialet bliver grovere nedad. Selv om borin-
gen ligger lidt perifært i forhold til det cen-
trale sandmagasinområde (figuren nederst
på foregående side), er den dog et stærkt
indicium på, at der kan ligge et sandlag i
omkring 20 meters dybde under den cen-
trale del af øen. Man kan dog forvente, at
det ikke er et enkelt, tykt sandlag, men at
det indeholder tyndere lerlag, og at det
sandsynligvis også består af opskudte lag.
Alderen af højmodstandslaget er umulig at
afgøre uden sedimentologiske undersøgel-
ser af boreprøver, men de højtliggende
eemforekomster i en boring tyder på, at det
er fra en istid ældre end Eem-mellmistiden,
med mindre flageopskydningen har flyttet
lagene meget rundt.

En geologisk betragtning er altså ikke i
modstrid med den nye samtolkning, der
viser et dybereliggende magasin, som på
den centrale del af øen overvejende består
af sand, mens der i samme niveau på den
vestlige del af øen med sikkerhed er veks-
lende tykke lerlag og tynde sandlag.

Om magasinet kan/skal bruges til vand-
indvinding, eller om vandet skal ledes til
øen via en rørledning, er derfor et spørgs-
mål i fremtiden.

Polvending muligvis tæt på?
Målinger af Jordens magnetfelt foretaget af
den danske satellit Ørsted tyder på, at klo-
dens magnetiske poler kan være ved at
bytte plads. Det kan få konsekvenser for,
hvordan nordlys og rumstorme vil påvirke
Danmark i fremtiden.

Ørsted-satellitten er i kredsløb om Jor-
den på fjerde år og fortsætter med at levere
videnskabelige data i international top-
klasse. I en artikel af det ansete internatio-
nale videnskabelige tidsskrift Nature, kon-
kluderer forskere på grundlag af målinger
fra Ørsted-satellitten, at udviklingen i Jor-
dens magnetfelt gennem de seneste år lig-
ner den udvikling, der finder sted umiddel-
bart før en polvending. Det tyder på, mener
forskerne, at klodens magnetiske syd- og
nordpol kan være ved at bytte plads.

Denne konklusion støttes af andre un-
dersøgelser, der viser, at den magnetiske
nordpol flytter sig med stadig større fart i
disse år. Ørsteds målinger gennem de sid-
ste tre år har vist, at nordpolen, der nu be-
finder sig lige nord for Canada, flytter sig

ca. 50 km om året. Det er betydeligt hurti-
gere end nogensinde målt før.

“Hvis den magnetiske nordpol fortsætter
med den fart, vil den allerede om 20 år
være på den anden side af den geografiske
nordpol”, fortæller seniorforsker Nils Ol-
sen, Dansk Rumforskningsinstitut, der er
medforfatter til artiklen i Nature. “Og om
mindre end 50 år kan vi risikere, at polen
befinder sig i Sibirien. Det kan betyde, at
Danmark og resten af Europa vil blive
mere påvirket af nordlys og kraftige rum-
storme, der kan forårsage nedbrud i elektri-
ske anlæg.”
                                 www.rummet.dk/PBSJ

Ørkensand skaber problemer i Asien
Vedvarende sandstorme, som har skabt
problemer i Kina, skaber nu også ubehag
og kaos i store områder af det nordlige
Asien inklusiv Mongoliet og Sydkorea.

Sandstormene er et tilbagevendende
problem om foråret, hvor især store dele af
det nordlige Kina plages af det “gule støv”.
I år er ifølge den kinesisk meteorolog Yang

Zhidong det værste, man har oplevet i
mange år. Vindstød stærke nok til at gøre
livet besværligt for ældre gående, efterlod
mandag Beijing dækket af et flere centime-
ter tykt lag ørkensand. Den store mængde
støv blokerede samtidigt for sollyset og fik
temperaturen til at falde fra 26 grader cel-
sius i sidste uge til 12 grader celsius.

Ørkensandet fra Kina har også forurenet
luften og skabt sundhedsbekymringer i
Sydkorea, hvor flere fly er aflyst på grund
af dårlig sigtbarhed.

Værst er det gået ud over den nordøst-
kinesiske provins Jilin, hvor provinsens
hovedstad Chungchun er total indhyldet i
støv, alle fly er aflyst, og myndighederne
anmoder alle med vejrtrækningsproblemer
om at blive inde.

Flere års intensiv fældning af skovarea-
ler har forværret situationen og regeringen
forsøger at begrænse problemet ved kæm-
pemæssige skovrejsningsprogrammer om-
kring hovedstaden og områder over det
nordlige plateau.

www.cnn.com /TV 


