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www.geologi.dk
- ny Geoportal om Geologi i Danmark

Af geolog Erik Nyaard, Nationalkomiteen
for geologi

Der er endelig kommet en hjem-

meside for geologi; og den er san-

delig værd at kigge nærmere på.

Nu åbner Geoportalen om “Geologi i Dan-

mark” på hjemmesideadressen:

www.geologi.dk. Portalen er et nyt tilbud

til geologiinteresserede og er tænkt som et

knudepunkt for hele det geologiske spek-

trum i Danmark. Portalen indeholder derfor

masser af links til geologiske oplysninger,

oplevelser og kontakter til alle interesse-

rede inden for det brede geologiske område

i Danmark samt Grønland og Færøerne.

Geoportalen favner altså vidt inden for

geologisk stof på danske hjemmesider.

Hvis man for eksempel....

* vil være geolog

* har geologiske spørgsmål af enhver art

* skal bruge geologisk ekspertise

* vil finde en nærliggende stenklub

* skal løse en geologisk opgave

* vil vide noget om grundvand eller vulkaner

* vil opleve geologi i naturen, eller . . .

* søger oplysninger om geofysik, geotek-

   nik eller meteorologi

... så giver Geoportalen mulighed for at få

inspiration og et hurtigt overblik over emnet.

Nationalkomiteen står bag

Geoportalen er udviklet på initiativ af Na-

tionalkomiteen for Geologi, der som tidli-

gere omtalt i GeologiskNyt gør en samlet

indsats for at fremme kendskabet og inte-

ressen for geologien i Danmark. På Geo-

portalen finder man også oplysninger om

Nationalkomiteen for Geologi i Danmark.

Deltag aktivt

Den version af Geoportalen, som nu lance-

res, er den første version. Næste version

kommer i løbet af år 2002. Planerne om

nye versioner afspejler bl.a., at der er

mange geologisk relevante hjemmesider,

som bør føjes til det omfattende materiale,

der allerede kan findes på portalen. Har du

derfor spørgsmål, kritik, tilføjelser og for-

slag til udbygning og forbedring af

www.geologi.dk, så hjemmesiden også

fremover bliver spændende at bruge, vil

den frivillige arbejdsgruppe, som har ud-

viklet Geoportalen, meget gerne høre fra dig.

Måske får du ligefrem lyst til at være

med i arbejdsgruppen og få mulighed for

at stå for en del af udbygningen eller

vedligeholdelsen? Så skal du bare kontakte

Erik Nygaard (lisrik@worldonline.dk) eller

webmaster Anette Nielsen

(geologi@sol.dk) og høre nærmere.

Men først og fremmest opfordres alle

nysgerrige til at fornøje sig med fagets nye

knudepunkt på internettet, Geoportalen:

www.geologi.dk.  

Sådan ser forsiden ud på
Geoportalen med mulighed
for  at klikke på formidling &
kultur, lokaliteter, erhverv
og meget mere.

Kig ind på

www.geologi.dk

Vulkanudbrud på Hawaii. (Foto: Tom Pfeiffer)


