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Den ubekvemme sandhed
Denne ganske passende titel dækker - ud
over den just Oscar-belønnede dokumentarfilm - også over et tilsyneladende voldsomt
energiforbrug, som USA’s tidligere vicepræsident Al Gore, fadder til filmen, uden tvivl
havde ønsket ikke ville komme til offentlighedens kendskab.
Uden at kende noget særligt til indholdet
af filmen eller at ville tage stilling til den,
virker det temmelig utroværdigt, at Al Gore
i lyset af sit eget kæmpe energiforbrug rejser kloden rundt og advarer mod menneskeskabte klimaforandringer, der har resulteret i
den globale opvarmning.
I begyndelsen af marts er den nybagte
Oscar-vinder i Danmark for at agitere.
Al Gores el-forbrug lå i 2006 på 221.000
kWh, dvs. 21 gange gennemsnitsforbruget
for en almindelig amerikansk husstand
(10.656 kWh), hvilket igen er det dobbelte
af gennemsnitsforbruget for en dansk husstand. Det voldsomme el-forbrug dækker
familien Gores hus inklusive en gæstebolig
på i alt 929 m2.
Ud over Al Gores ovennævnte private

domicil i Nashville i staten Tennessee ejer
familien Gore i forbundshovedstaden Washington D.C. et stort hus, som heller ikke
just er et lavenergihus.
I mindre målestok har vi flere gange set
noget tilsvarende i Danmark. Bl.a. foreslog
en politiker sidste år at skærpe kravene til
bilers effektive udnyttelse af brændstof på
grund af de aftagende oliereserver (JP kronik 31.7-06). Et i øvrigt yderst fornuftigt
forslag! Man kunne så blot undre sig over,
at selv samme politiker, der stod bag forslaget, selv kørte i en yderst tørstig vogn!
Eller den trafikpolitiske ordfører for et
af landets store partier, der var glødende
fortaler for lavere hastigheder, men selv for
1½ år siden røg ind i en fartkontrol med 170
km/t.
Man må spørge sig selv, om den slags
dobbeltmoral ikke forplumrer gode politiske
tiltag, og om det i tilgift ikke fremmer politikerleden? Man kan ikke fortænke almindelige mennesker i at tage debatten mindre
seriøst, når de erfarer, at politikerne ikke
fejer for egen dør først!
■
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Aktuel geologi i bladet

Vulkaners klimaeffekter
Vulkaner har altid har stor indflydelse på vort klima – på kortere
sigt ser man en global afkøling og på en større geologisk tidsskala
virker vulkanerne modsat, idet de frigiver CO2 til atmosfæren.
Vulkaner har således både en afkølende og en opvarmende effekt.
Læs artiklen s. 18.

Bakterier renser vand
Hver femte danske drikkevandsboring er forurenet med stoffet
BAM, der stammer fra brugen af pesticider. To nye bakterier,
såkaldte aminobacter, har vist sig at kunne omdanne BAM til
CO2 og vand, og de er derfor en naturlig og ufarlig vandrenser!
Læs artiklen s. 26.

Sic-system redder strande

Danmarks Geologipris

Forsøg med at anbringe drænrør i stranden vha. det såkaldte SIC-system har vist sig på meget effektiv vis at give ophav til bredere og højere sandstrande, viser projekter bl.a. ved Hvide Sande og Gl. Skagen.
Kunne det måske være løsningen på den globale vandstandsstigning?
Læs artiklerne s. 4 og s. 10.

Danmarks Geologipris gik i år til lektor Søren Bom Nielsen
fra Geologisk Institut, Aarhus Universitet for hans arbejde,
der bl.a. præsenterer en ny teori for palæocæn hævning af
visse indre dele af det europæiske kontinent.
Læs artiklen s. 25.
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SIC-systemet

- løsning på den globale vandstandsstigning

Projektet ligger i læsideerosionsområdet syd for Hvide Sande Havn. (Foto: Poul Jakobsen)

Af ingeniørerne Poul Jakobsen og Claus
Brøgger, SIC – Skagen Innovation Center

Resultatet af SIC-projektet med miljøvenlig kystbeskyttelse udført over
11 km på Vestkysten mellem Hvide
Sande og Nymindegab viser, at den
gennemsnitlige strandhøjde fra klitfoden i kote 4 og 100 meter ud mod
havet er hævet op til 1,47 meter i
forhold til referenceområde 2 uden
trykudligningsmoduler.
Dette er endnu en bekræftelse på projektet
ved Gl. Skagen, hvor middelstrandhøjden
var 47 – 63 cm højere i testområdet i forhold til referenceområderne efter 5 år
Projektområdet
Projektet er placeret 5 km syd for Hvide
Sande havn på en 11 km. lang strækning i
et meget typisk læside-erosionsområde syd
for Hvide Sande havn (se kortet til højre og
fotoet ovenfor).
Den gennemsnitlige kysttilbagerykning i
projektområdet er 2 meter om året, svarende
til 330.000 m3, idet klithøjden i området er
ca. 15 meter.
Projektområdet er opdelt i 3 referenceområder (1.800 meter) uden trykudligningsmoduler og 2 områder med trykudligningsmoduler rørområde 1 og rørområde 2 på
henholdsvis 4.700 meter og 900 meter, (se
placeringer på kortet til højre)
4

Kortet viser projektområdet med
dets inddelinger i
referenceområder
og rørområder.
(Gengivet med tilladelse af KDI)
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Første års resultat
Opmålingerne viser, at der er et samlet kysttillæg fra klittoppen til kystlinien i området
på 475.940 m3.
Hertil kommer den normale kysterosion
på 330.000 m3, så den samlede effekt er
806.000 m3 (se beregning).

1.800 m

Offshore 1
300 m

Forstrand
100 meter

Ref. 1

Rørområde 1

1.800 m

4.700 m

Offshore 2
300 m

Ref. 2

Rørområde 2

Ref. 3

Klit

Klitten er defineret fra kote +4 i DVR 90 (Dansk Vertikal Reference 1990) til klittop. Forstranden er fra kote +4 i klitfod til kystlinien. Kote +4 i klitfoden er fastlåst til opmålingen i januar
2005, hvor anlægget er etableret. Gennemsnitlig strandhøjde beregnes fra kote +4 januar
2005 og 100 meter ud mod havet. Offshore 1 er 300 meter bred og fastlåst til referencelinien
i kote +4 januar 2005. Offshore 2 er 300 meter bred og fastlåst til offshore 1 og dermed referencelinien i kote +4. (Grafik: UVH modificeret efter udlæg af forfatterne)

Resultatet kan opgøres, som følger:
Tillæg i rørområderne 1 og 2
336.640 m3
Læsidetillæg i referenceområde 3
139.300 m3
Tillæg i alt
475.940 m3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Erosion i feferenceområderne 1 og 2
-36.820 m3
Normal kysterosion med 2 m kysttilbagerykning
330.000 m3
Samlet effekt af SIC-systemet (januar 05 - januar 06)
806.000 m3
============================================================

Trykudligningsmodulerne nedbores i stranden med 10 meters afstand
i tværprofilet fra Klitfoden til kystlinien max 11 moduler i hver række
(dvs. strandbredde 100 m). (Foto: Poul Jakobsen)
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Opdeling af projektområdet

900 m

Formål med de fastlåste referenceliner
Formålet med de fastlåste referencelinier er
at følge udviklingen i strandplanet volumenmæssigt.
Man skal være meget opmærksom på, at
vinderosion på stranden er en meget væsentlig faktor over et eller flere år, og den bliver
meget større, når man dræner strandene, så
middelstrandhøjden bliver højere.
Ved højere og bredere strande bliver sandet mere tørt, hvilket medfører meget stor
sanddrift til klitområdet. Man skal derfor
skelne mellem vinderosion og bølge/strømerosion i stranden, som er de eroderende
faktorer i forstranden.
Vinderosionen i forstranden kan kun
beregnes, hvis vi kender sandtilvæksten i
klitterne på den jyske vestkyst, hvor vindretningen primært er vestlig.

Fastlåste linier

1.800 m

Måleprogram
Anlægget, som er baseret på lodrette drænmoduler, er etableret ultimo januar måned
2005, hvor der blev foretaget en initialopmåling af klittoppen, forstranden og 600
meter offshore ud i havet.
Opmåling af klitten samt forstranden er
efterfølgende udført af ingeniørfirmaet Carl
Bro A/S kvartalsvis med en afstand mellem
målelinierne på 100 meter langs stranden og
10 meter i tværprofilet.
Søopmålingen er foretaget med en afstand på 200 meter mellem linierne langs
stranden og 600 meter ud i havet kvartalsvis
i det første år og efterfølgende halvårsvis.

Opmålinger fra kystlinien og 600 m ud i havet foretages med 200
meters afstand vinkelret på kysten med KDI’s opmålingsfartøj DIGI.
(Foto: Poul Jakobsen)
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Samtidig viser resultaterne, at der er læsidetillæg ved SIC-systemet modsætningsvis
hårde konstruktioner som høfder og bølgebrydere, som giver stor læsideerosion.

Forkant af klit+strand

m3/m

150,0

100,0

Opbygning i forkanten af klitten
Der er en meget nøje sammenhæng mellem
vinderosionen i stranden og opbygningen af
klitsystemet.
Analyser af forkanten af klitten fra klitfod kote +4,0 til klittop viser, at opbygningen i forkanten af klitten er ca. 55 % større
i de drænede områder i forhold til ref. 1 og
ref. 2 (se figuren øverst til højre).
Ref. 3 er atypisk på grund af det store
læsidetillæg.
Når opbygningen i forkanten af klitten alene er ca. 20 m3 pr. meter i det første
år, kan man konkludere, at forstranden er
sænket med minimum 20 cm i 100 meters
bredde på grund af vinderosion.
Den årlige vinderosion i forstranden
bliver nok nærmere 30 – 40 cm årligt, idet
store sandmængder også lægger sig længere
inde i klitterne. Dette forhold vil blive nærmere undersøgt senere.
Vi har imidlertid også registreret, at sandet fanges af den første vegetation, som sandet møder på sin vej ind i klitterne, og det er
derfor formålstjenligt at plante hjælme fra
kote 4 og 10 meter ud mod havet, så sandet
fra forstranden ikke går tabt inde i klitsystemet. SIC har udvidet sit patent med denne
løsning med en ny patentansøgning, som er
indleveret i efteråret 2006.
Middelstrandhøjde
SIC har udviklet en ny evalueringsmetode,
som er baseret på middelstrandhøjden i en
given bredde i relation til tidevandsforskellen i området.
Ved Hvide Sande er tidevandsforskellen
ca. 1,0 meter, og der kan opstå højvandssituationer med vandstande helt op til 3,0
meter.
Målingerne over det første år viser, at
SIC-systemet genererer ca. 100 meter brede
forstrande mellem Hvide Sande og Nymindegab i et balanceprofil, når stranden er
drænet med SIC-systemet.
Videnskabsfolk på området anerkender
generelt, at det er forstranden, som beskytter
klitterne og baglandet mod kysterosion.
SIC har derfor fastlåst referencelinien
til kote 4,0 meter januar 2005 og beregner
middelstrandhøjden fra referencelinien og
100 meter ud mod havet (se figuren øverst
på næste side).
Succeskriteriet er en middelstrandhøjde
på 1,3 meter svarende til 130 m3 pr. meter
langs stranden. I Tyskland regner myndighederne også med 130 m3 pr. meter på stranden på Sild uanset strandbredden.
Sandfodringen på den jyske vestkyst er
designet til 3,5 x 70 meter, hvilket svarer til
122,5 m3 pr. meter. (Badevej Søndervig)
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Rørområde 2
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Rørområde 1

Ref-område 1

apr-05

27,9

jul-05

39,6

49,4

1,0

37,2

16,6

74,0

-2,9

40,8

8,1

okt-05

45,5

67,8

-34,0
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-23,1
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Grafen viser udviklingen på stranden og forkanten af klitten i m3 pr. meter langs stranden.
Beregningerne er foretaget af ingeniørfirmaet Carl Bro A/S for projektgruppen. (Grafik: UVH
modificeret efter udlæg af forfatterne)
1. Års resultat B1+B2

m3/m

250.000

Kubikmeter

200.000

150.000

100.000

50.000

0

-50.000
m3/m

Ref-område 3

Rørområde 2

Ref-område 2

Rørområde 1

139.300

126.400

-39.270

210.240

Ref-område 1
2.450

Grafen viser tillæg og erosion i forstranden (B2) og forkanten af klitten (B1) i rørområderne
og referenceområderne i m3. (Grafik: UVH modificeret efter udlæg af forfatterne)
Kli t ud vikli ng januar 0 5 - j anuar 0 6
m
25

meter

20

15

10

5

0
m

Ref-område 3
16,3

Rørområde 2
20,7

Ref-område 2
13,2

Rørområde 1
19,4

Ref-område 1
12,9

Grafen viser opbygningen i forkanten af klitten fra klitfod til klittop. Opbygningen er ca. 60
% større i de drænede rørområder i forhold til ref. 1 og ref. 2. Ref. 3 er atypisk på grund af
læsidetillægget. (Grafik: UVH modificeret efter udlæg af forfatterne)
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Klittop

Middelstrandhøjde
Forkant af klit
Klit
Kote 4
(4 m)
Forstrand
DVR 90
Offshore 2
(300 m)

Offshore 1
(300 m)

Strandbredde
(100 m)
Referencelinie

4 meter
100 meter
Volumen: 4 x 100/2 = 200 m3

Figuren viser tværsnittet af strandprofilet og grundlaget for beregningen af middelstrandhøjden i 100 meters bredde. Det er forstranden,
som beskytter baglandet i en stormsituation. (Grafik: UVH modificeret
efter udlæg af forfatterne)
Analyser
I jan 2005 var ref. 2 det stærkeste profil med
en middelstrandhøjde på 1,25 meter.
Ref. 2 uden drænrør er nu det svageste
profil med en middelstrandhøjde på kun
0,81 meter, og havet er på vej ind gennem
klitterne i ref. 2.
Modsætningsvis er strandhøjden hævet
med henholdsvis 19 og 92 cm i rørområde 1
og rørområde 2.
Samtidig er der registreret læsidetillæg
i referenceområde 3, som resulterer i en
større middelstrandhøjde i den nordlige del
af ref. 3.
Den højere middelstrandhøjde kompenserer for den globale vandstandsstigning,
som er beregnet til 28 - 59 cm over de næste
100 år ifølge FN (ifølge UN’s seneste rapport om den globale vandstandsstigning).
SIC-systemet kunne derfor være en mu-

I referenceområde 2 er klitfoden rykket hen mod 20 meter tilbage
– herved er klitten helt forsvundet. (Foto: Poul Jakobsen)

lig løsning på den globale vandstandsstigning på verdensplan.
Transport- og Energiudvalget kommer
på besøg i projektområdet d. 21 marts 2007,
og SIC har anbefalet Trafikudvalget, at der
sideløbende etableres et anlæg på 20 km
ved Søndervig, som skal vise effekten i stor
skala.
Læsidetillæg
Referenceområde 3 ligger umiddelbart syd
for rørområde 2, hvor der meget hurtigt
opstod et kysttillæg på helt op til 65 meter
på kystlinien, efter at stranden blev drænet i
januar 2005 (se foto på næste side).
Når man genererer en sandtunge på
kystlinien med trykudligningsmodulerne og
presser kystlinien op til 65 meter ud i havet, forøger man strømhastigheden, hvilket
medfører, at sandet udvasker de grove mate-

Middelstrandhøjde januar 05 - januar 06
m
2,5

Jan-05

rialer, som lægger sig på læsiden nedstrøms
som vasket sand.
Offshore
Opmåling med Kystdirektoratets målebåd,
DIGI, viser ikke erosion i havbunden ud for
rørområde 1 og rørområde 2 samt referenceområde 3.
Revlefodringen i referenceområde 1 og
nord for projektet, som man har udført i
nogle år, virker ikke, men giver derimod
erosion i den nordligste ende i referenceområde 1 ude i havet, og KDI (Kystdirektoratet) forsøger nu at dele revlefodringen
op i længder af 1.200 meter. Der laves for
øjeblikket mange forsøg med revlefodring
og kunstige revler bestående af skrot mv.
I Italien vil man forsøge at bygge kunstige revler af vandretliggende betonrør.

MALÅ

ABEM

GEOSCIENCE

Instrument AB

Jan-06

2

1,5

1

0,5

www.orica.dk.
0
Jan-05
Jan-06

Ref-område 3
0,75
1,31

Rørområde 2
1,25
2,17

Ref-område 2
1,35

Rørområde 1
1,23

0,81

1,41

Ref-område 1
1,06
0,95

Dyno Nobel Danmark A/S
Tel.: (+45) 43451538

Grafen viser middelstrandhøjden fra klit foden kote +4 og 100 meter ud mod havet. (Grafik:
UVH modificeret efter udlæg af forfatterne)
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Sandtillæg på projektområdet

Ref. 2
Normalt 2 meter kysttilbagerykning
pr. år svarende til -330.000 m3

Rørområde 2

Sandopbygning:
476.000 m3

Ref. 3
Kysttillæg: 65 meter
på 6 måneder.

Klit

Forstrand

Luftfoto august 2005. (Foto: Poul Jakobsen)

Konklusion
SIC-systemet har haft en effekt i projektområdet på 11 km på i alt 806.000 m3, idet SICsystemet for det første har stoppet den årlige
erosion i området på i alt 330.000 m3.
Samtidig er der opbygget en buffer på
476.000 m3 sand foran klitten, som beskytter baglandet i højvandssituationer med
storm.
Ifølge FN vil vandstanden i verdenshavene stige mellem 28 og 59 cm i løbet af de
næste 100 år.
Sandopbygningen i forstranden hæver
strandprofilet i forstranden med 72 - 147 cm
i forhold til referenceområde 2, således at
SIC-systemet samtidig løser problemet med
den globale vandstandsstigning.
Der er registreret læsidetillæg nedstrøms
for projektet modsat hårde konstruktioner,
der giver læsideerosion.
Der er ikke registreret vandrende sandbølger i projektområdet, men kun normal
fluktation på kystlinien.
Kysten har været ramt af 5 storme i denne vinter, hvor de 4 storme har ligget mellem den 1. januar og den 20. januar 2007.
Der er generelt ikke registreret kliterosion i rørområderne, mens der er kliterosion
i alle tre referenceområder.
I ref. 2 er klitfoden rykket op mod 20
m tilbage med det resultat, at klitten er forsvundet (se foto på foregående side).
Næste skridt
Med baggrund i de signifikante resultater
afgiver SIC nu tilbud på 100 km på den jyske vestkyst.
Tilbudet er på ca. 33,5 mio. kr., og samfundet sparer således ca. 50 mio. kr. årligt,
så hele Danmark kan beskyttes for det
samme beløb, som tidligere blev anvendt til
sandfodring i 5 vestjyske kommuner.
SIC foreslår samtidig, at stenene fra
de gamle bølgebrydere og høfder laves til
skærver og lægges ind i klitfoden. Vestkysten bliver på denne måde sikret mod en
100 års storm ved højvande.
8

Figuren viser den normale årlige kysttilbagerykning på 2,0 meter i alt
330.000 m3 samt kystopbygningen i forstranden og forkanten af klitten
476.000 m3 i 2005.(Grafik: UVH modificeret efter udlæg af forfatterne)

Offshore 1
m3
m3

20,00
10,00
0,00
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Ref-område 3

Rørområde 2

Ref-område 2

Rørområde 1

Ref-område 1

15,82

17,99

-17,76

-0,20

-32,44

m3

Grafen viser tillæg og erosion i offshore 1 fra kystlinien og 300 meter ud i havet pr. meter
langs kysten i de enkelte områder. (Grafik: UVH modificeret efter udlæg af forfatterne)
Sandvolumen offshore 1
m3

m3

30.000,00
20.000,00
10.000,00
0,00
-10.000,00
-20.000,00
-30.000,00
-40.000,00
-50.000,00
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Ref-område 3
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-960,00
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Grafen viser volumenberegningen i de enkelte områder. Der er ikke erosion ud for rørområderne og det kan derfor konkluderes, at opbygningen på forstranden og forkanten af klitten
kommer fra den langsgående materialetransport. Vi vurderer, at den store erosion ud for ref.
1 skyldes KDI’s forsøg med revlefodring syd for Hvide Sande havn.(Grafik: UVH modificeret
efter udlæg af forfatterne)
Der er i dag meget omfattende dokumentation for, at bølgebrydere og høfder reelt

har forøget kysterosionen på de danske kyster.
■
GeologiskNyt 1/07

Ilden i havet
- Santorini-vulkanens naturhistorie og Atlantis-myten
haft for både dyre- og planteliv på øen. I
denne forbindelse er der afbilledet nogle
meget flotte eksemplarer af aftryk efter
planter i pimpstenen, ligesom der er gjort
rede for, hvordan rester af forkullede oliventræer, der stod “i vejen for” vulkanudbruddet, har været meget værdifulde for kulstof14-bestemmelsen af udbruddets alder.

Af Susanne Plesner, cand.scient., ph.d. i
geologi, Vestas Wind Systems

I begyndelsen af 2007 udkom Ilden
i havet, en spændende og velillustreret bog, der fører læseren ind i
vulkanøens interessante geologiske
og arkæologiske historie.
Santorini ligger, med sin placering i det
Ægæiske hav, på pladegrænsen mellem
den afrikanske og den eurasiske lithosfæreplade og er et produkt af aktivitet fra denne
subduktionszone. Egentlig er Santorini en
gruppe af øer, der omslutter en stor central
lagune, i dette tilfælde en caldera på 12
km x 7 km. Den er mest kendt for det store
vulkanudbrud, der udslettede den minoiske
kultur, og har gennem historien også været
kædet sammen med det sagnomspundne
Atlantis, der efter sigende forsvandt i havet.
De senere år er Santorini ydermere blevet et
yndet turistmål.
Kvalificeret forfatter
Med sine talrige besøg på øen gennem en
lang årrække, hvem kan så være mere kvalificeret til at nedfælde Santorini-vulkanens
naturhistorie og geologiske udvikling end
Walter L. Friedrich? Det er der næppe nogen, der er, og det er da også et fremragende
stykke arbejde, han har leveret i denne
letlæste og velillustrerede bog, hvor der er
gjort brug af geologiske kilder såvel som
arkæologi; historie og mytologi er med til at
danne en veldokumenteret helhed.
Natur- og kulturhistorie
Bogen præsenterer en god kombination af
geologi og kulturhistorie. Den er inddelt i
fire hovedafsnit plus et appendiks indeholdende et uddrag af Platons skrifter, der i
visse kapitler ofte refereres til, samt diverse
lister over fossiler, nutidig flora, mv.
Det første hovedafsnit beskriver Santorinis geografi, geologiske opbygning og
udvikling, også set ud fra en pladetektonisk
sammenhæng. Afsnittet er samtidig et minikursus i geologi, idet de brugte geologiske
termer forklares, så stoffet også er letforståeligt for folk uden geologisk baggrundsviden.
Det minoiske udbrud er efterfølgende
detaljeret beskrevet såvel på baggrund af
vulkanske aflejringer, man visuelt kan tage
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ud og betragte, som på baggrund af aldersdateringer.
“Vulkanens hemmelighed” afsløres i
tredje hovedafsnit ved hjælp af en spændende kombination af geologi og arkæologi.
Denne måde at sætte den komplette historie
sammen på er med til at gøre bogen til
interessant læsning. Samtidig får læseren
serveret forskningsresultaterne lidt efter
lidt, så man næsten kan føle den spænding,
forfatteren må have oplevet gennem årene,
når nye resultater så dagens lys, og han kom
tættere på at afsløre vulkanens og historiens
hemmeligheder. Ligeledes i det fjerde afsnit
er der gjort god brug af historiske skrifter
og overleveringer for at afdække begivenhedernes gang siden det minoiske udbrud.
Det være sig både vulkanudbrud og hvad
deraf følger som lava og aske, jordskælv og
tsunamier. Der gøres desuden rede for den
nuværende vulkanske aktivitet, der trods
“øjeblikkelig” mangel på deciderede udbrud
manifesterer sig ved fumaroler, solfatarer
og varme kilder. Den “slumrende” vulkan
tegner sig også for umiddelbare farer for
befolkningen i form af gasudslip og mindre
jordskælv. Som så mange andre steder i
Verden er der etableret et moderne overvågningssystem af aktiviteten, og læseren
efterlades med et tydeligt indtryk af, at Santorini-vulkanen absolut ikke er færdig med
at lade høre fra sig.

Illustrationer og bokse
Hvert eneste kapitel i bogen er rigt illustreret med billeder og figurer med tilhørende
forklarende tekster, der understreger det, der
er beskrevet i hovedteksten. Dette gør fornøjelsen ved læsningen endnu større. Hvor
der er brug for at forklare særlige geologiske begreber eller principper, er dette gjort
i bokse, ligesom historisk dokumentation
flere steder er uddybet i bokse.
Anbefalelsesværdig
Jeg kan varmt anbefale bogen, der både kan
bruges til sammenhængende læsning og
som opslagsværk, og vil slutteligt blot gentage, at det er en utroligt velskrevet og flot
illustreret bog, der giver én lyst til at vide
endnu mere om Santorini.
Ilden i havet af Walter L. Friedrich (bogen
er en opdateret version af Feuer im Meer,
2nd edition. 280 sider, illustreret og indbundet. 348 kr. ISBN 9788779342750. Udgivet
på Aarhus Universitetsforlag. 348 kr.
■

Fossilt og nuværende planteliv
I tillæg til geologi, natur- og kulturhistorie
får læseren en grundig beskrivelse af nuværende og fossil flora, og hvilke katastrofale
følger det store minoiske udbrud må have
9

Trykudligningsmoduler
- skaber brede ligevægtsprofiler

Man ser meget tydeligt høfdevirkningen ud for rækken af trykudligningsmoduler ved Gl. Skagen. (Foto: Poul Jakobsen 1999)

Af ingeniørerne Poul Jakobsen og Claus
Brøgger, SIC – Skagen Innovation Center

I forbindelse med SIC-projektet
mellem Hvide Sande og Nymindegab er der foretaget trykmålinger i
stranden for at dokumentere funktionen af trykudligningsmodulerne,
som er lodrette drænmoduler.

nien, hvor den amerikanske professor D.K.
Todd sammen med en lang række andre siger følgende om udstrømningszonen X:
X=q/2 * (Ps-Pf)*K , hvor
q = Ferskvandsflow pr. meter
Ps = Densitet af saltvand
Pf = Densitet af ferskvand
K = Hydraulisk ledningsevne

I forbindelse med måling af trykgradienten
på ferskvandstrykket ved Gl. Skagen blev
der nedsat ålefiltre for hver 10 meter fra
kystlinien og ind gennem klitterne.
Umiddelbart efter, at disse filtre blev
placeret, fandt et større kysttillæg ud for
rækken af filtre sted, og høfden har efterfølgende ligget passiv inde på stranden under
normale vejrforhold siden 1998. Dette er
løbende dokumenteret med fotos (se disse).

For at forstå måleopstillingen beskrives hér
kort de fysiske betingelser i en sandstrand.
Sandstranden
Ferskvandet inde i baglandet står normalt
over havet og afstrømmer under klitterne og
forstranden ud til havet og strømmer ud i en
ca. 10 meter bred zone uden for kystlinien.
Fra havet står der en saltvandskile ind
under land, idet saltvand har større vægtfylde end ferskvand.
Der er nogle meget simple naturlove på
området, hvor Ghyben Herzbergs lov siger,
at for hver meter, som grundvandet står over
havet, er der 40 meter ned til saltvandet. Det
vil sige, at hvis ferskvandet står 5 m over
havet, er der 200 meter ned til saltvandet.
Dette gælder imidlertid ikke ude ved kystli10

Klit
Forstrand
Udstrømningszone
Vertikalt filter
Udstrømning af ferskvand
Saltvandstunge
Skematisk figur af en strands opbygning. (Grafik: UVH modificeret efter Poul Jacobsen)
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Et eksempel fra Malaysias østkyst, Teluk Chempedak

Strandprofil fra Malaysia. Man ser meget
tydeligt de impermable lag (slam) i stranden som sorte striber. Udsnit: ca. 75 cm
gange 1,0 meter (Foto: Poul Jakobsen)

Billedet stammer fra Teluk Chempedak i Malaysia.
De store vandmængder på stranden viser, at der er
tale om impermeable lag. (Foto: Poul Jakobsen)

Malaysia. Efter at vandet er bortledt fra området, ser man et tyndt lag slam, som skaber
det impermeable lag i stranden. Området er
ca. 30 x 150 m. (Foto: Poul Jakobsen)

To eksempler fra Vestkysten, Hvide Sande og Gl. Skagen

Trykudligningsmoduler indtegnet på hævet
Trykudligning af stranden skaber sandhøfder ud for havbund ved Gl. Skagen. Modulerne er 175
Samme tynde lag findes på den jyske
rækkerne af rør ved Gl. Skagen. (Foto: Poul Jakob- cm lange og 6 cm i diameter. (Foto: Poul
vestkyst, men vurderes til at bestå af lerpartikler eller tungsand, der ligger mellem sen)
Jakobsen)
sandskornene. Udsnit: 75 x 100 cm. (Foto:
Poul Jakobsen)
Lagene i stranden
Trykudligningsmodulerne er reelt lodrette
dræn, som skaber forbindelse mellem lag
med forskellig hydraulisk ledningsevne i
stranden.
Disse lag kan også være meget tynde
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lag mellem sandskornene og bestå af ler
partikler, humuspartikler eller tungsand,
som ligger mellem sandkornene og danner
impermeable lag, som øger grundvandstrykket i stranden.
Disse meget tynde lag finder man over

hele verden i strandene. Billeder ovenfor viser eksempler fra de faktiske forhold i Malaysia og eksempler fra den jyske vestkyst.
Tryksonderne
For at dokumentere funktionen af SIC-sy-
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Tungsand på stranden på Vestkysten
Det impermeable
lag ligger ikke
vandret, men
har en faldende
tendens ud mod
havet, og vandtrykket er derfor
stigende under
det impermeable
lag ud mod havet. Udsnit ca. 50
x 800 m (Foto:
Poul Jakobsen)
Vi ser ligeledes det sorte impermable lag her nord for
Søndervig, hvor der også er stor erosion i klitterne
efter stormene i januar 2007. (Foto: Poul Jakobsen)
Næsten impermeabelt lag af tungsand

Forstrand

Trykforøgelse

Mellem Hvide Sande og Søndervig ser vi helt tydeligt tørvelagene, som er sammenpressede plantedele
i stranden. Det er ferskvand, der er frosset til is, som
ligger oven på tørvelaget. (Foto: Poul Jakobsen)

stemet blev det besluttet at nedsætte tryksonder i stranden 5 km syd for Hvide Sande
havn.
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Figuren til venstre viser skematisk den trykforøgelse, der finder sted ud mod havet. (Grafik:
UVH efter forlæg af Poul Jakobsen

Partiklerne fra det udtagne tungsand fra strandprofilet er meget finkornede og ligger pakket mellem sandskornene. (Foto: P. Jakobsen)

Trykmålerne fra Holland er af fabrikat
Diver, som er piezoelektriske følere kombineret med en computer, der låses rent tids-

mæssigt, så alle målinger i stranden foregår
nøjagtigt samtidig (se næste side).
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Installation i stranden.
Testinstallationen blev etableret på stranden
5 km syd for Hvide Sande havn i 3 rækker,
hvor sensor nr. 1 i alle tre rækker blev placeret i kote 0, og der er 10 m mellem sensorerne ind mod klitten.
Forsøget blev opdelt i 2 faser. Alle sensorer markeret med rødt blev nedsat i stranden i ovenstående konfiguration d. 20 marts
2006, og drænmodulerne blev nedsat 6 dage
senere mellem sensorerne.
Alle dataloggere blev låst rent tidsmæssigt og målte vandstanden for hver 2 min.
Formålet med den nordlige række (N)
var at sammenligne målingerne med sensorerne i centerrækken (C) for at se, om
det var muligt at bruge nordrækken til referencemålinger. Dette var ikke muligt på
grund af forskellene i geologien og dermed
forskelle i måledata.
Den sydlige række var reserveret til studerende fra RUC og DTU, hvis installation
af data-loggere mv. desværre slog fejl, og
eleverne stod derfor efterfølgende med deres projektvejleder uden data efter en uges
ophold på Vestkysten.

Vest

Tryksonde i kote 0, DVR 90

Øst

N
1

2

3

4

5

6

7

10 m

50 m
PEM 1

PEM 3

PEM 2

PEM 4

PEM 6

PEM 5

C
a

1

b

2

c

3

d

4

e

5

f

6

5m

50 m

S
a

1

b

2

c

3

d

4

e

5

6

7

5m

Sensor anbragt i stranden med fri adgang til vandspejlet i stranden
Drænmodul med Diver

Tryksonderne er placeret i 3 rækker med 50 meter mellem rækkerne langs kysten og 10 meter
i tværprofilet. (Grafik: UVH modificeret efter forfatterne)

Diver
1,8 cm

Målestation: C1
Grundniveau: 3 cm

C2
35 cm

C3
59 cm

11 cm

(Sensorernes
placering i forhold til kote 0)

a

1

5m

C6
121 cm
Hældning
på stranden

PEM 3

PEM 2

2

b

3

c

PEM 4

4

d

PEM 6

PEM 5

5

e

6

f

10 m

Trykudligningsmodulerne med sensorer er betegnet PEM 1 - 6. (Grafik: UVH modificeret efter Poul Jakobsens forlæg)

Trykudligningsmodulerne bores ned i stranden og sættes ca. 25 cm under overfladen. (Foto: Poul Jakobsen)
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C5
92 cm

Forstrand

PEM 1

Sensorerne er nedsænket i 1,75 meter lange rør med
10 cm fri adgang
til grundvandet i
bunden. (Grafik:
UVH)

C4
63 cm

Placering af modulerne i et af profilerne. (Foto: Poul Jakobsen)
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Vandstand i stranden

m
1,20
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Poly. (C1 vsp)
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0,80

0,60

0,40

0,20

0,00
1

463 925 1387 1849 2311 2773 3235 3697 4159 4621 5083 5545 6007 6469 6931 7393 7855 8317 8779 9241

dage

-0,20

20. marts, 2006

-0,40

2. april, 2006

Trykgradient mellem C1 og C2

m
0,40

0,30

0,20

0,10

0,00
1

457 913 1369 1825 2281 2737 3193 3649 4105 4561 5017 5473 5929 6385 6841 7297 7753 8209 8665 9121

-0,10

26. marts

-0,20

Serie1

Poly. (Serie1)

dage

-0,30

20. marts, 2006

2. april, 2006

-0,40

Trykgradienten mellem C1 og C2 er reduceret fra 12 - 18 cm til 5 - 6 cm, efter at trykudlignings-modulerne er nedsat i stranden d. 26 marts 2006. (Grafik: Forfatterne)

Evaluering
Evalueringen af funktionen af trykudligningsmodulerne er derfor baseret på
målingerne i centerrækken med samme
geologiske forhold, så vi arbejder med de
nøjagtige samme geologiske forhold i uge
1 og efterfølgende i uge 2, hvor trykudligningsmodulerne blev nedsat mellem sensorerne C1 – C6.
Vejrforholdene
I den første periode fra d. 20. marts til d.
26. marts, hvor der ikke var nedsat trykudligningsmoduler i stranden, var der primært
østlig vind og små bølger i området.
Den 26. marts skiftede vinden først på
aftenen fra østlige til vestlige vindretninger
med vestlig kuling op til 18 – 19 m/sek.
Samtidig fandt en væsentlig rejsning i
middelvandstanden på kysten sted.
Vi kan desværre ikke bruge data fra
14

DMI’s vindmåler i Hvide Sande, da denne
er placeret på rensningsanlægget og dermed
er i læ ved vestenvind.
Datakontrol
Sensorerne af fabrikat Diver har givet nogle
helt fantastiske data, når vi tager i betragtning, at vi taler om trykforskelle mellem 0
og op til 15/1000 atmosfære.
Der er således tale om meget små fysiske
trykforskelle, som skal behandles med megen omtanke.
Datakvaliteten er kendetegnet ved, at
vi får positive data ved opadgående vandstrømme og negative værdier ved nedadgående vandstrømme.
Der er således ikke konstateret ensidige
datafejl i målingerne og den efterfølgende
analysemetode.
Analyserne er derfor fokuseret på centerrækken, idet man ikke kan sammenligne
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Geologisk tidsskala

Trykudligningsmodulerne under vand ved højvande
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Analysemetode
Vi har derfor indledningsvis analyseret trykgradienten mellem C1 og C2, hvor man har
en afstand mellem sensorerne på 10 meter.
Efterfølgende har vi analyseret dræ-
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ningseffekten ved at sammenligne vandstanden i trykudligningsmodulerne med
middelhøjden mellem de to nærmeste sensorer (C1+C2)/2, (C2+C3)/2, (C3+C4)/2,
(C4+C5)/2, (C5+C6)/2
I ovenstående dobbeltfigur (PEM 1 og
PEM 2) er trykudligningsmodulerne under
vand i tidsrummet fra d. 26 marts til d. 2.
april 2006 og er således ude i udstrømningszonen, og man ser tydeligt, at modulerne
dræner opad i overensstemmelse med de
grundlæggende teorier for udstrømningszonen.
Man skal hele tiden holde sig for øje, at
sensorerne viser vandtrykket i stranden i
såvel sensormodulerne som trykudligningsmodulerne.
Det er således dræneffekten fra trykudligningsmodulerne, som giver en ændring
i trykket og dermed vandspejlet omkring
modulerne.

Devon

Mellem
397,5

Nedre
418,7

Silur

disse meget små trykforskelle over bare 50
meter og slet ikke over 5 km, som nogle har
forsøgt sig med.
Det er ligeledes det rene utopi at sammenligne dynamiske forskelle fra uge 1 og
uge 2 på grund af forskellig vandstand i de
to perioder.
Alle tryksonder er låst tidsmæssigt til
starttidspunktet, således at alle målinger i
stranden foregår samtidig med 2 minutters
mellemrum, og det er derfor målenummeret
i tidsrækken fra starttidspunktet, man ser på
x-aksen i graferne.
Man ser meget tydeligt tidevandsændringerne i målingerne.

Øvre
385,3

416,0
422,9

Pridoli
Ludlow
Wenlock

428,2

Llandovery

Kambrium Ordovicium

Trykudligningsmodulerne PEM 1 og PEM 2 dræner opad. (Grafik: Forfatterne)
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medtaget.
For Arkæikum
forligger der
ingen systemnavne.
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Det er ikke kun inde i modulerne, man
opnår effekten af trykudligningsmodulerne,
men også omkring de lodrette dræn, som
virker som selvspulende filtre.
PEM betyder på engelsk Pressure Equalization Modules, og de enkelte grafer kommer fra SIC’s 1. års rapport fra Vestkysten,
som ligger på SIC’s hjemmeside www.
shore.dk.
Triplefiguren til højre viser PEM 3, PEM
4 og PEM 5, som er placeret på den tørre
del af stranden under de givne forhold, og
man ser meget tydeligt, at modulerne dræner nedad og sænker vandstanden i stranden
i forhold til de nærmeste tryksensorer som
forventet af lodrette dræn inde på stranden.

Trykudligningsmoduler placeret på tør del af stranden
m

P E M 3-(C 3 + C 4)/2

0,2
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0 ,1 5
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89 3 11 16 1 33 9 15 62 1 785 20 08 22 31 24 54 26 77 290 0 31 23 33 46 35 69 37 92 401 5 42 38 4 46 1 468 4

-0 ,0 5
-0,1

dage

-0 ,1 5

Analyser
Vi ser en meget tydelig effekt af trykudligningsmodulerne uden for kystlinien i
udstrømningszonen, idet analyserne viser
en klar opadgående vandstrøm i trykudligningsmodulerne PEM 1 og PEM 2 og dermed det omkringliggende område.
Samtidig ser vi meget tydeligt dræningseffekten af trykudligningsmodulerne inde
på stranden, hvor modulerne dræner vandet
nedad til lag med eventuelt bedre hydraulisk
ledningsevne.
Lodrette dræn har imidlertid en dobbeltfunktion, idet drænene både kan dræne
opad og nedad i relation til vandtrykket i
stranden.
Lodrette dræn er en anerkendt dræningsteknik i lighed med horisontale dræn, men
er ikke nær så kendt i videnskabelige kredse
som horisontale dræn.
Vi vil gå så langt og påstå, at lodrette
dræn generelt ikke er kendt i de mere videnskabelige kredse inden for kystteknik, og vi
har mødt højt uddannede videnskabsfolk,
hvor indgangsreplikken har været: “Lodrette
dræn – hvad er det for noget, og hvor løber
vandet hen?”
Disse replikker er reelt baggrunden for
denne meget interessante undersøgelse, som
viser de meget små trykforskelle i stranden.
Disse trykforskelle har imidlertid en meget
stor betydning for kystprofilets udseende.

S erie 1

-0,2

m

PEM 4- (C 4+C 5)/2

0,15

26. marts, 2006

2. april, 2006

0,1
0,05
0
1

239

477

715

953 1191 1429 1667 1905 2143 2381 2619 2857 3095 3333 3571 3809 4047 4285 4523 4761

-0,05
-0,1

dage
-0,15
-0,2
-0,25
Serie1

-0,3

m

PEM 5-(C5+C6)/2

0,15

26. marts, 2006

2. april, 2006

0,1

0,05

0
1

239 477 715 953 1191 1429 1667 1905 2143 2381 2619 2857 3095 3333 3571 3809 4047 4285 4523 4761

-0,05

Trigger
Modulerne virker som en trigger, der holder
processerne i gang, når de mere eller mindre
impermeable lag er gennembrudt med modulerne.
Når der er vandstrømme i filterne, har vi
samtidig en selvspulende effekt, som også
åbner de impermeable lag uden for modulerne, og man kan derfor ikke bare regne på
vandstrømmene inde i modulerne.
Dræneffekten er derfor en vedvarende
proces, som vedligeholdes af den selvspulende proces fra trykudligningsmodulerne.
Ordet trigger er et engelsk udtryk fra
elektronikkens verden; den lille trigger kan
på nogle få mikrosekunder og få milliwatt
styre mange megawatt fx i et stort Nato
radaranlæg.
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PEM 3, PEM 4 og PEM 5 dræner nedad og sænker vandstanden i stranden i forhold til de
nærmeste tryksensorer. (Grafik: Forfatterne)

Barometertrykket
Barometertrykket er samtidig en faktor i
processen, idet det atmosfæriske tryk får
adgang til vandspejlet under eventuelle impermeable lag.

Barometertrykket kan give en vandspejlsændring på op til +/- 20 centimeter og
kan dermed være med til at dræne vandet
hurtigere ud af stranden ved stigende barometerstand.
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Ref. 2
Rørområde 2
Ref. 3
Sandhøfde ved Gl. Skagen. (Foto: Poul Jakobsen)

Konklusion.
Der er videnskabelig enighed om, at når
vandtrykket er højt i en strand, får man kysterosion, mens der opstår et balanceprofil,
når vandtrykket sænkes i en strand.
Der er nu fuld dokumentation for, at
trykudligningsmodulerne ændrer trykgradienten på ferskvandet i stranden, når lagdelingen gennembrydes med lodrette dræn,
og at stranden drænes i såvel udstrømningszonen som stranden.
Vi kan derfor konkludere, at der er god
overensstemmelse med de videnskabelige
teorier på området, når der opstår sandhøfder på kysten ud for rækkerne med trykudligningsmoduler, som dræner stranden.
Disse sandhøfder opfanger den langsgå-

Flere skred på Møns Klint
Inden for den sidste halvanden måneds
tid har Møns Klint oplevet to voldsomme
skred. Det første store skred fandt sted natten mellem d. 26. og 27. januar i år – heldigvis om natten, så ingen kom til skade. I
1994 faldt der et stort stykke af klinten ned,
hvorved en fransk turist omkom i skredmasserne.
Skredet sidst i januar 2007 bestod af
omkring 460.000 tons kridt, sand og ler, der
har dannet en halvø, der rager ca. 300 m ud
i Østersøen. Skredet er det største i 50 år.
Natten mellem d. 1. og 2. marts fandt der
så et nyt skred sted mellem Freuchens Pynt
og Græderen. Det nye skred, der primært
udgøres af kridt, strækker sig ca. 150 meter
ud i Østersøen.
Skov- og Naturstyrelsen valgte derfor at
lukke for al færdsel på strand og skredmasser neden for Møns Klint d. 3. marts. Indtil
da havde mange interesserede været ude
på den nye halvø og samle fossiler, der var
dukket op i store mængder efter skredet.
D. 4. marts fandt et lille skred sted nær Jydelejetrappen. Samme dag havde Skov- og
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Kysttillæg: 65 meter
på 6 måneder.

Trykudligningsmodulerne har resulteret i et kysttillæg på 65 meter over 6 måneder på Hvide Sande. (Foto: Poul Jakobsen, august 2005)

ende materialetransport, og der opstår brede
og høje sandstrande, som man ser på ovenstående billeder fra henholdsvis Gl. Skagen,
hvor SIC-systemet blev udviklet og efterfølgende ved Hvide Sande, hvor systemet vises
i stor målestok.
Projektet har vist, at SIC-systemet har
stoppet den naturlige tilbagerykning på 2,0

meter årligt i læside-erosionsområdet syd
for Hvide Sande havn.
Dette svarer til 330.000 m3 årligt på den
11 km lange strækning, og de uvildige opmålinger og beregninger udført af ingeniørfirmaet Carl Bro A/S viser, at der derudover er
et kysttillæg på 476.000 m3, så den samlede
effekt i det første år er ca. 800.000 m3.
■

Det største skred på
Møns Klint i 50 år.
Bemærk de 3 ivrige
samlere ovre til højre
i fotoet. (Foto: Birgit
Larsen, Næstved; taget 3. februar 2007)
Naturstyrelsen sat adgang forbudt-skilte op
ved alle nedgange til klinten.
Ca. 200.000 m3 klint er skredet ud i
havet. Det er formentlig det høje porevandstryk – udløst af ophobning af vand i jorden
som følge af voldsom nedbør – der er
skyld i skredene – herved dannes der sprækker, som fyldes med vand, og kombineret
med en vis frostaktivitet er store dele af

klinten skredet i havet.
Møns Klint består i den nedre del af
skrivekridt fra Øvre Kridt. Enheden har en
mægtighed på op mod 60 m. Oven over
kridtet mangler hele den tertiære og store
dele af den tertiære lagserie, der derfor
overlejres af istidsaflejret sand og ler. På sit
højeste sted er klinten omkring 125 m.o.h.
www.skovognatur.dk/UVH ■
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Lidt om vulkaners klimaeffekter
- og global opvarmning

Pinatubo i udbrud i 2005. (Copyright: The USGS/Cascades Volcano Observatory)

Af professor i meteorologi Eigil Kaas, Niels
Bohr Institutet, Københavns Universitet

Vulkaner har til alle tider haft stor
betydning for Jordens klima. Afhængigt af hvilken tidshorisont man
taler om, er effekten dog meget
forskellig. På korte tidsskalaer, som
vi primært skal se på i denne artikel,
ses en global afkøling i op til flere
år efter visse store vulkanudbrud. På
længere geologiske tidsskalaer kan
man tværtimod sige, at vulkaner virker modsat, fordi de i det lange løb
er med til at frigive drivhusgassen
CO2 til atmosfæren.
Jordens energibalancer og energistrømme
Det gennemsnitlige klima ved Jordens
overflade bestemmes især af den samlede
absorberede mængde sollys og af styrken af
drivhuseffekten.
Den absorberede solstråling
Vores planet opvarmes af sollys, som absorberes i oceanerne, på landjorden og i
atmosfæren. Planetens såkaldte albedo er
18

omkring 0,31. Det vil sige, at ca. 31 % af
den stråling, der fra solen når ud til Jorden,
kastes tilbage til verdensrummet, medens
resten, altså ca. 69 % absorberes. Hvis den
samlede mængde solstråling, som når Jorden, tiltager, og/eller den planetære albedo
aftager, vil der absorberes mere sollys,
hvilket normalt vil føre til globale temperaturstigninger. De vigtigste mekanismer,
der kan ændre Jordens albedo, er ændringer
i overfladens farve, ændringer i skydækket
og ændringer i atmosfærens indhold af små
partikler, såkaldte aerosoler:
• En mere hvid overflade pga. fx forøget
sne- og isdække vil føre til øget refleksion
af sollys.
• Flere lave og tætte skyer i atmosfæren vil
generelt føre til forøget albedo og dermed
en afkøling af planeten, fordi solens stråler
reflekteres i de lavtliggende skyer.
• Små partikler, især såkaldte sulfat-aerosoler, kan i sig selv reflektere en del af
sollyset. Det er netop vulkanske sulfat-aerosoler, som via eksplosive udbrud er sendt
op i stratosfæren (ca. 12 – 30 km’s højde),
der er vigtige i forbindelse med vulkaners
afkølende klimaeffekt. Flere sulfataerosoler
i den nedre del af atmosfæren – troposfæren
– kan udover den forøgede refleksion af sol-

lys desuden medvirke som kondensationspartikler for vanddamp og således øge skyernes hvidhed og levetid. Menneskeskabte
troposfæriske sulfat-aerosoler giver på
denne måde et betydeligt afkølende bidrag
til vores planet.
Den balancerende infrarøde udstråling
Jorden slipper af med den absorberede
solenergi ved at udstråle infrarød stråling
(“sortlegemestråling”). I gennemsnit over
lang tid udstråles stort set lige så meget
energi, som der modtages i form af absorberet solstråling. For sortlegemestråling gælder Stefan-Boltzmann’s lov, der siger, at den
samlede udstrålede energi per kvadratmeter
integreret over alle bølgelængder afhænger
af legemets (fx jordoverfladens) absolutte
temperatur i fjerde potens:
E = σT4 ,

σ = 5.67×10-8 Wm-2K-4

De fleste legemer er ikke såkaldt perfekte
sorte legemer, og de kan derfor ikke udstråle
den fulde sortlegemestråling svarende til deres temperatur. Groft set kan man dog regne
med, at jordoverfladen er tæt på at være et
sort legeme. Da man kender den samlede
solstråling og albedoen, kan man lave en
meget simpel klimamodel for Jordens
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overfladetemperatur ved at antage, at sortlegemestrålingen fra overfladen alene skulle
balancere al den indkommende solstråling.
Resultatet af denne simple beregning er ca. 19 ˚C, hvilket jo er langt under de ca. 15 ˚C,
der i gennemsnit er på Jordens overflade. Da
den simple energibalanceberegning giver et
så forkert bud på, hvad Jordens overfladetemperatur er, må der være en meget effektiv mekanisme, der ikke er medtaget, som
kan holde på varmen. Denne mekanisme er
drivhuseffekten.
Drivhuseffekten
Drivhuseffekten er helt afgørende for, at den
form for liv, vi kender i dag, kan eksistere
på Jorden. Effektivt set virker drivhusgasserne og – især højtliggende – skyer som en
slags isolerende lag, der holder på varmen
i atmosfæren, oceanerne og jordoverfladen.
Temperaturen ved jordoverfladen bliver
ifølge den simple energibalancebetragtning
ovenfor ca. 34 °C højere, end den ville
være uden atmosfærens tilstedeværelse. De
vigtigste drivhusgasser er vanddamp (H2O),
kuldioxid (CO2), metan (CH4), lattergas
(N2O), CFC-gasser (freongasser) og ozon
(O3).
Alle naturlige og menneskeskabte variationer i atmosfærens indhold af CO2 vil – alt
andet lige – føre til væsentlige variationer
i Jordens klima pga. af dette molekyles
bidrag til drivhuseffekten. En række feedbackmekanismer – dvs. selvforstærkende
processer – medfører, at variationerne bliver
større, end man umiddelbart skulle forvente.
Fx er atmosfærens indhold af vanddamp
stærkt afhængigt af temperaturen (atmosfæren kan indeholde knapt 7 % mere vanddamp for hver grads temperaturstigning).
Dette giver en feedback, idet en opvarmning
som følge af fx et forøget CO2-indhold i atmosfæren vil medføre, at der kommer mere
vanddamp og dermed, at drivhuseffekten
tiltager yderligere.
Vulkaner og klima
Vulkanudbrud er særdeles vigtige medspillere i Jordens “naturlige” klimavariationer,
og de virker tilmed på to fronter.
Vulkaners opvarmende effekt
Variationer i atmosfærens indhold af CO2
har altid været en vigtig – og ofte helt afgørende – faktor i forbindelse med globale
klimavariationer. Dette skyldes det fundamentale og særdeles velforståede bidrag til
drivhuseffekten fra CO2. På geologiske tidsskalaer indgår vulkaner som et led i det globale kulstofkredsløb og dermed i planetens
klima, idet der ved vulkanudbrud frigives
CO2 fra dybtliggende geologiske lagre til atmosfæren og dermed også oceanerne. I øjeblikket vurderes det, at der på denne måde
tilføres (uddunstes) omkring 0,1 milliarder
ton (Gt) kulstof til atmosfæren hvert år.
Den vulkanske uddunstning skal sammenholdes med, at de menneskeskabte ud-
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Et af de nyeste estimater af energistrømme i procent for hele planeten. 100 % svarer til den
gennemsnitlige indkomne solstråling på 342 W/m2 hen over døgnet og hen over året ved
toppen at Jordens atmosfære. Der er faktisk en igangværende global opvarmning med netto
tilførsel af energi til planeten. Denne ubalance er dog så relativt lille, at den ikke er medtaget
i figuren.(Grafik: Artiklen, som denne figur er baseret på, er af Kiehl og Trenberth (1997))

slip gennem afbrænding af fossile brændsler
p.t. er på omkring 6,4 Gt kulstof per år. Man
kan derfor sige, at vi mennesker kortslutter kulstoffets kredsløb ved pludseligt at

flytte meget store mængder kulstof til de
i geologisk sammenhæng hurtigt koblede
lagre af kulstof i atmosfære, oceaner og de
øvre jordlag (herunder biomassen på land

Lidt om kulstoffets kredsløb
Over lange tidshorisonter, dvs. millioner af år, er den grundlæggende kilde
til kuldioxid en magmatisk omdannelse
af kalk og kvartsholdige aflejringer til
silikatbjergarter, fx.
CaCO3 + SiO2

CO2 + CaSiO3

Dette sker under højt tryk og temperatur.
CO2 på højre side uddunstes i forbindelse med vulkansk aktivitet. Når man
ser hen over mange millioner år, virker
vulkansk aktivitet således isoleret set
opvarmende på planetens klima.
Den opmærksomme læser vil naturligvis spørge, hvordan den dybtliggende
kalk og kvarts på venstre side af processen ovenfor er dannet. Dette er sket
via en langsom forvitring af kalk og
silikatbjergarter. På simplificeret form
omfatter dette bl.a. ligevægtene:
CO2 + H2O + CaCO3
2CO2 + H2O + CaSiO3
Mg2SiO4 + 4CO2 + 4H2O

Ca(HCO3)2
Ca2+

+ 2HCO3- + SiO2

2Mg2+ + 4HCO3- + 4H4SiO4

Ligevægtene forskydes mod højre (dvs.
kalk- og silikatbjergarter nedbrydes),

når der er meget CO2 og vand i luften
og jorden. Processerne påvirkes også af
temperaturen. Forvitringsprodukterne
på højre side føres med floderne ud i
havet, hvor de – evt. via biologisk aktivitet – sedimenteres. Forvitring virker
generelt som en meget langsomt virkende og stabiliserende klimamekanisme:
Jo mere CO2 i luften (på venstre side),
jo varmere og jo mere vand (nedbør
og skyer), hvilket medfører hurtigere
forvitring, end når klimaet er køligere
med mindre nedbør: Altså øget fjernelse
af kulstof fra atmosfæren (og dermed
oceanerne) til de geologiske lagre, når
klimaet er varmt.
Der oplagres også kulstof i geologiske lagre gennem ophobning og sedimentering af organisk materiale. Den
mængde kulstof, der på denne måde er
bundet i kul, olie og gas, er dog meget
lille i sammenligning med den samlede
mængde kulstof. Lige nu har den dog
stor betydning, fordi afbrændingen af
fossile brændsler på ekstrem kort tid,
geologisk set, medfører overførsel af
store mængder kulstof til de øvre sammenkoblede kulstoflagre (atmosfæren,
oceanerne og de øverste jordlag).

19

og i havet). Selv om afbrænding af fossilt
brændsel er en anden kemisk proces end
uddunstningen af CO2 fra vulkaner, kan man
dog godt tillade sig at sige, at den industrielle revolution har været og er et meget stort
og spændende eksperiment, også set med
geologiske briller (se evt. debatindlægget af
Klaus Petersen i GeologiskNyt 6/06)
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Vulkaners afkølende effekt
Visse eksplosive vulkaner udspyr store
mængder svovlholdigt materiale helt op i
stratosfæren. (Heroppe kan partiklerne blive
hængende i lang tid, nogle gange i flere
år. Disse sulfat-aerosoler kan – ligesom
sulfat-aerosoler nærmere jordoverfladen
– reflektere noget af Solens stråling tilbage
til verdensrummet, så den ikke kan nå ned
og opvarme jorden. Vulkaner virker dermed
generelt afkølende på Jordens klima og i
særdeleshed på klimaet nede ved jordoverfladen og i troposfæren (fra overfladen op
til stratosfærens begyndelse). Oppe i det
stratosfæriske lag med vulkanske aerosoler
er der en yderligere effekt: Her sker der ud
over refleksionen også en vis absorption af
solenergien i aerosolerne og dermed en lokal opvarmning af stratosfæren.
Den opvarmede stratosfære giver et
indirekte opvarmende vulkanbidrag til
temperaturen nær jordoverfladen, idet der
udstråles lidt mere infrarød stråling end normalt nedad mod troposfæren og overfladen.
Dette er dog langt fra nok til at opveje den
formindskede mængde solstråling.
Ikke alle vulkaner har samme klimatiske
betydning. Selv om mange vil huske eller
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Det “aktuelle” globale kulstofkredsløb udtrykt i lagre (enhed Gt kulstof) og i overførsler mellem lagre (enhed Gt kulstof per år). Uddunstningen fra vulkansk aktivitet (ca. 0,1 Gt/år) skal
ses som et estimeret gennemsnit over mange århundreder, medens de øvrige pile modsvarer
estimater af aktuelle overførsler. Fra atmosfæren fjernes gennem forvitring af bjergarter omkring 0,2 Gt kulstof per år. (Grafik: UVH modificeret efter forfatterens udlæg)

har hørt om Mount St. Helens eksplosive
udbrud 1980 i USA, havde dette udbrud kun

begrænset klimatisk indflydelse i forhold
til fx. udbruddet af El Chichon i 1982 og
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T4-UAH : UAH: University of Alabama, Huntsville baseret på mikrobølgedata (MSU - “kanal 4” på amerikanske NOAH-satellitter) (Christy et al., 2000, 2003).
T4-RSS : RSS: Remote Sensing System (også baseret på mikrobølgekanal 4) (Mears et al., 2003; Mears and Wentz, 2005) and by Vinnikov and Grody
(2003) version 1 (VG1), now superseded by version 2 (VG2: Grody et al., 2004; Vinnikov et al., 2006).

T4-HadAT2 : HadAT2: Hadley Centre Atmospheric radionsonde data. Kvalitetskontrollerede atmosfæriske radiosonde (ballon) -målinger (Thorne et al., 2005),
som er skaleret, så de modsvarer mikrobølgekanal 4.

T 4-RATPAC : RATPAC: Radiosonde Atmospheric Temperature Products for Assessing Climate. Et andet datasæt baseret på radiosonder.

Vulkanske sulfataerosoler virker generelt afkølende på klimaet nær ved jordoverfladen; men de giver et opvarmende bidrag i stratosfæren.
Dette skyldes, at aerosolerne ud over at reflektere sollys også absorberer en lille del af sollyset, hvilket opvarmer stratosfæren. Figuren viser
forskellige typer målinger af temperaturen i den nedre del af stratosfæren (omkring 15-30 km’s højde). Den generelt aftagende trend skyldes
tiltagende drivhuseffekt fra CO2 i kombination med udtynding af ozon-laget. De tre viste vulkaner er Agung, El Chichon og Pinatubo. (Grafik:
UVH modificeret efter figur i IPCC-rapporten)
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Pinatubo i 1991. Dette skyldes at de to sidste udspyede store mængder sulfat (SO2) til
stratosfæren, mens dette ikke var tilfældet
for St. Helens. Det er således helt afgørende,
hvilken kemisk sammensætning materialet,
der når helt op i stratosfæren, har.
Den bedste og mest nøjagtige metode,
man har til at vurdere den relative klimaeffekt af tidligere tiders vulkanudbrud, er at se
på surhedsgraden af borekerner i gletschere
og iskapper. Er der nogle islag, hvor isen er
relativt sur pga. forøget indhold af svovlsyre
(H2SO4), er det tegn på, at der har været et
klimapåvirkende vulkanudbrud. Svovlsyren
dannes helt automatisk, når sulfat-aerosoler
fra stratosfæren “drysser” ned i troposfæren
og virker som kondensationspartikler for
skyer eller direkte vaskes ud af atmosfærens
nedbør.
Isoleret set er den afkølende effekt af
vulkanske aerosoler naturligvis størst i
troperne, hvor der er mest sollys, som kan
reflekteres; men vulkanske aerosoler på
højere breddegrader har bestemt også betydning i sommerhalvåret. Forekommer der
meget sure lag i isborekerner fra flere steder
på kloden (fx både i Grønland, i Peru og i
Antarktis) dateret til samme tid, er det tegn
på, at der umiddelbart før det pågældende
tidspunkt har været et meget kraftigt udbrud
med betydeligt afkølende virkning. Dette
skyldes, at sulfat-aerosoler fra meget kraftige udbrud – især i de tropiske egne – kan
føres med den stratosfæriske cirkulation til
højere breddegrader på begge halvkugler og
dermed få effekt ikke kun i troperne, men på
hele kloden.
Året uden sommer
Vulkaners afkølende effekt har været sær-

Landsat-billede af Lake
Toba – den vandfyldte
caldera, som primært er
opstået i forbindelse med
vulkanen Tobas udbrud for
ca. 71.500 år siden, men
senere modificeret af mindre
udbrud. Søen er ca. 100 km
lang.(Copyright: NASA)

deles mærkbar på menneskets aktiviteter. I
starten af 1800-tallet var der flere kraftige
udbrud, som medvirkede til, at netop denne
periode formentlig blev noget af det koldeste siden sidste istids afslutning. Det største
udbrud på vores planet i nyere tid var ubetinget Tamboras udbrud på øen Sumbawa
i Indonesien. Det fandt sted i april 1815.
Det skønnes, at der blev udslynget omkring
150 kubikkilometer aske og pimpsten, og at
klodens gennemsnitstemperatur blev sænket
mærkbart det følgende år. 1816 blev således kendt som “året uden sommer” i både
Europa og Nordamerika. Blandt andet faldt
der sne i London i august måned. Katastrofen krævede formentlig mere end 90.000
dødsofre i Indonesien, primært på grund af
hungersnød, fordi afgrøderne blev ødelagt
på øerne Sumbawa og Lombok. Hertil kommer et ukendt antal ofre i resten af verden
som følge af misvækst og kuldebetingede
epidemier.

Supervulkaner
Ekstreme vulkanudbrud er i en BBC udsendelse blevet opkaldt supervulkaner, men
betegnelsen bruges nu også nogle gange i
den videnskabelige litteratur. Det seneste
rigtigt store udbrud (Toba) fandt sted for
godt 70.000 år siden på Sumatra. Toba var
måske det største vulkanudbrud på Jorden i
de seneste 2 millioner år.
Selv om mindre kan gøre det, ville et
udbrud af Tobas størrelse formentlig give
pludselig global afkøling, der måske varer

Strålingspåvirkningen i watt/m2
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Strålingspåvirkningen i watt/m2 i perioden fra 1750 og frem til 2003 for forskellige drivhusgasser. Kurven er baseret på beregninger ud fra koncentrationer og kendt strålingsfysik.LLGHG er summen af drivhusgasser. (Grafik: UVH modificeret efterfigur i IPCC-rapporten)
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Figuren viser estimerede variationer i strålingspåvirkning fra solen (rød kurve) og fra vulkansk aktivitet (blå kurve) i perioden 1850 – 2004, som typisk benyttes i klimamodeller, der
simulerer klimaudviklingen i de seneste 150 år. Den store, men relativt kortvarige afkølende
effekt fra vulkanudbrud ses tydeligt (Krakatau (1883), Santa Maria (1902), Agung (1963),
El Chichon 1982, Pinatubo 1991)). Vulkanpåvirkningen er beregnet ved at kombinere strålingsfysik og viden fra nyere satellitobservationer med mængden af svovlsyre i isborekerne
flere steder på Jorden. Bemærk at kurven for solpåvirkning kun medtager den direkte effekt af
variationer i strålingsenergien fra solen. En mindre, relativt velforstået, indirekte effekt, der
skyldes solens påvirkning af stratosfærens ozonlag er ikke medtaget. Kurven inkluderer heller
ikke en mulig indirekte soleffekt fra variationer i kosmisk stråling. (Grafik: UVH modificeret
efter forfatteren)
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Vulkaner og klimaudvikling i det 20. årh.
Menneskets afbrænding af fossilt brændsel
(kul, olie og gas) betyder, at de naturlige
balancer mellem atmosfærens, landmassernes og oceanernes kulstofindhold forskubbes. Oceaner og landmasser kan i øjeblikket
kun følge med til at “opsuge” omkring
halvdelen af de knapt 7 milliarder tons kulstof, vi mennesker slipper ud i atmosfæren
hvert år. Derfor stiger atmosfærens indhold
af CO2 ekstremt hurtigt for tiden – også set
i geologisk sammenhæng. I slutningen af
sidste istid lå koncentrationen nede omkring
190 ppm, dvs. der var 190 CO2-molekyler
pr. million luftmolekyler. Derefter har koncentrationen ligget ganske stabilt omkring
260-280 ppm igennem Holocæn, vores
nuværende mellemistid. Siden starten af
1800-tallet begyndte koncentrationen at
stige, og den ligger i dag på ca. 380 ppm,
hvilket med stor sandsynlighed er den højeste koncentration i de seneste 2 millioner år,
dvs. langt højere end i nogen anden mellemistid. Det er uden for enhver rimelig tvivl,
at den seneste ekstremt hurtige stigning er
menneskeskabt. Det samme kan siges om
atmosfærens indhold af en anden vigtig
drivhusgas, metan, der er steget fra omkring
750 ppb (dvs. 750 CH4-molekyler pr milliard luftmolekyler) til nu omkring 1.800 ppb.
Dog ser metan-koncentrationen i disse år ud
til at være stabiliseret.
Der er også andre drivhusgasser, hvis
koncentration er steget som følge af menneskets aktiviteter. Desuden påvirker mennesket, som nævnt ovenfor, klimaet gennem
udsendelse af forskellige partikler, hvoraf
nogle, især sulfat, virker afkølende. Sodpartikler virker derimod generelt opvarmende,
fordi de absorberer sollys. Den samlede effekt af menneskeskabte partikler er næsten
helt sikkert afkølende.
Det er dog ikke kun mennesket, der har
haft indflydelse på klimaudviklingen i de
seneste ca. 150 år. Både varierende solaktivitet og vulkansk aktivitet har også givet
anledning til perioder med opvarmning og
afkøling.
For at vurdere den energimæssige effekt
af forskellige klimapåvirkninger, opererer
man med begrebet strålingspåvirkning, der
er den netto-energitilførsel – eller tab – udtrykt i W/m2, som planeten oplever, hvis
solindstrålingen eller mængden af drivhusgasser pludselig ændres.
Man kan benytte klimamodeller til at
simulere klimavariationerne som følge af
de varierende strålingspåvirkninger fx. hen
gennem de seneste 150 år. I klimamodeller
løses mange billioner matematiske ligninger, som beskriver de fysiske love, der sty-

Variationer i strålingspåvirkning fra vulkansk aktivitet og solen

Afvigelser i forhold til temp-gennemsnittet

i århundreder. Toba menes således at have
haft så alvorlige globale konsekvenser, at
det har været en alvorlig trussel for mange
dyrearter og økosystemer. Måske var det
årsagen til, at vore forfædre kan have været
tæt på at uddø for omkring 70.000 år siden.

År

Observeret udvikling i global gennemsnitstemperatur nær ved Jordens overflade (sort kurve)
samt i gennemsnittet af to beregninger med en britisk og en tysk klimamodel (rød kurve).
Y-aksen viser afvigelser i forhold til temperatur-gennemsnittet i perioden 1961-1990. Begge
modeller er blevet påvirket med variationer i estimeret vulkansk aktivitet, solens udstråling,
koncentrationer af drivhusgasser samt udslip af aerosoler og kemiske stoffer, der kan danne
aerosoler. Det ses, at modellerne i rimelig grad er i stand til at simulerede den observerede
temperaturudvikling bortset fra, at de tilsyneladende overvurderer betydningen af vulkanen
Krakatau i 1883. Både effekten af Agung (1963) og Pinatubo (1991) kan ses i observationer
og modelberegninger, medens El Chichon kun ses i modellerne. Det sidste skyldes formentlig,
at der i 1983 tilfældigvis var en kraftig El Nino-begivenhed, der gav høje observerede temperaturer, hvilket modvirkede effekten af El Chichon. (Grafik: UVH modificeret efter forfatteren)
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rer atmosfærens og oceanernes strømninger
samt relevante love og processer vedrørende
energi- og hydrologiske forhold. Desuden
indgår ligninger for temperatur og vandforhold i de øverste meter af jorden.
Teoretiske overvejelser og beregninger med
klimamodeller har gjort, at man i dag med
betydelig sikkerhed kan sige noget om årsagerne til de seneste ca. 150 års klimavariationer. Og her spiller vulkaner en væsentlig
rolle.
Den globale temperaturstigning i første
halvdel af 1900-tallet skyldes sandsynligvis
en kombination af aftagende vulkansk aktivitet, tiltagende menneskeskabt drivhuseffekt, tiltagende indstråling fra Solen og ændringer i varmetransporten i Atlanterhavet.
De tre første effekter har i denne periode
givet et relativt jævnt stigende bidrag til den
globale opvarmning. Ændringer i varmetransporten i Atlanterhavet har formentlig
været en vigtig årsag til en særligt stærk
temperaturstigning i de polare egne på den
nordlige halvkugle frem til omkring 1940.
I de seneste ca. 30 år er det meget sandsynligt, at langt hovedparten af den globale
temperaturstigning skyldes tiltagende menneskeskabt drivhuseffekt. Efter ca. 1950 har
solaktiviteten ikke været tydeligt stigende
eller faldende. Der har dog været 11 årsvariationer i solaktiviteten, der ser ud til at

Hos Watertech involveres flere fageksperter i opgaveløsningen.
Erfaringsmæssigt opnåes herved det
bedste resultat.
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Pinatubo i udbrud 1991. (Copyright: Dave Harlow, Cascades Volcano Obs., USGS)

have haft en svag cyklisk effekt på klimaet.
Der har i samme periode været tre kraftige
vulkanudbrud: Agung (1963), El Chichon
(1982) og Pinatubo (1991), som isoleret set
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•

Topografiske data
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Geokemiske data

har givet en afkølende effekt set i forhold til
1950. På grund af oceanernes træge reaktion
har den afkølende effekt fra vulkanerne varet i flere år efter udbruddene.
■

til GIS-baserede geologiske modeller
- hvor forståelsen af den geologiske
opbygning er i fokus!

watertech.dk
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4 danske tidsskrifter i 2006
- oversigt over artikler
VARV
Udgiver: Geologisk Institut, Øster
Vold-gade 10, 1350 København. K.
Nr. 1
Den russiske forbindelse
Nr. 2
Skærende relationer & bornholmske granitter
Dinosaur fodspor
Nr. 3
Flyvning og aerodynamik
Dinosauræg fra Himalaya

Geologisk Tidsskrift
Udgiver: DGF, Øster Voldgade 5-7, 1350
Kbh. K.
2006 hæfte 1
Rubjerg Knude glacialtektoniske kompleks
2006 hæfte 2
Specialeartikler
Boganmeldelser
DGF Grundvandsmøde 2006
Bestyrelsens beretning for 2006

GeologiskNyt
GeologiskNyt 1/2006
Geologi og grundvand i 3 D
Bøger: Forsteninger fra Danmark
Øl ud af undergrunden
Falske fossiler i lak og...lim
Runesten
4 danske tidsskrifter i 2005
Sermilik Stationen
Bøger: Viden om vandt
Hawaii
GeoSites i Danmark
NASA og Google Travels
GeologiskNyt 2/2006
Livsstil på flaske
Bøger: Fossiler fra Faxe Kalkbrud
Debat: Det ærlige jordartskort
Debat: Geologiske kort i Danmark
Bøger: Sporfossiler
Steno
Diamantfund i Grønland
Debat: Jordens tid i spiral?
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Geologi er gudi
GeologiskNyt 3/2006
Det minoiske udbrud
Bøger: Geografihåndbogen
Mars og Marsaktiviteter
DAMOCLES
Bøger: Naturvidenskabeligt grundforløb
Gebyrkortlægning i Århus Syd
DanMiljømesse 2006
Vulkansk aktivitet på Jorden
Reportage fra Merapi
GeologiskNyt 4/2006
Tsunamiens spor i grundvandet
Borggård-1-Kernen på Bornholm
Geologiens Dage 2006
Debat: Rend mig i traditionerne
Kortlægning af begravede dale
Begravede dale i Århus Amt
Fossiler i opløsning
Skeleton Coast National Park
Hvorfor læse geologi?
Vulkansk sang
GeologiskNyt 5/2006
Debat: Geologi
Naturhistorisk Guide
Fra altings oprindelse
Bøger: Når jorden går amok
Bidespor i søpindsvin
Røntgenpulverdiffraktion
Bøger: Geologi og landformer i Norge
Debat: Den omstridte tidstavle
En feltarbejders bekendelser
GeologiskNyt 6/2006
Borggård-1
Bøger: Geologien
Kuk i tidsplanen
Geologiens Dage
Debat: Klima-deroute
Bøger: Livets udvikling
Dunarobba
Vulkansk aktivitet på Jorden

Vulkansk aktivitet på Jorden

Geoviden
Udgiver: GEUS, Øster Voldgade 10, 1350
København K.
Nr. 1, 2006
Vandressourcer
- Udnyttelse af vand i store flodbassiner
Nr. 2, 2006
Klima
- Klimaproblematikken og kulstofkredsløbet
Nr. 3, 2006
Solsystemet
- Fra altings oprindelse til Livets opståen
Nr. 4, 2006
Fortidens drivhusverden
- Indsigt for fremtiden
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Danmarks Geologipris 2006
- “skorpe er andet end tørt franskbrød”

Af geolog Ulla V. Hjuler, GeologiskNyt

Danmarks Geologipris 2006 gik
lørdag d. 24. februar til lektor Søren
Bom Nielsen fra Geologisk Institut, Aarhus Universitet, for hans
arbejde, der bl.a. præsenterer en ny
teori for palæocæn hævning af visse
indre dele af det europæiske kontinent.
Trods det kraftige snefald inden weekenden og det deraf afledte trafikkaos på
veje og jernbanenet havde omtrent 100
geoentusiaster trodset vejret og var mødt
op på Geocenteret i København til DGF’s
Årsmøde og dagens alsidige program med
hovedoverskriften: “Nye landvindinger i
dansk geologi”.
Foredrag og posters
Foredragsrækken begyndte kl. 10.30 efter
registrering og velkomst. Der blev holdt 11
foredrag med masser af interessant information lige fra genmobilisering af sedimenter
i Siri Canyon over bryozodomineret fauna
i Rørdal Kalkbrud til begravede tunneldale
under Nordsøen. Efter hvert indlæg, var
der mulighed for at stille spørgsmål, hvilket flere benyttede sig af, og diskussionen

kunne så eventuelt fortsætte i kaffepauserne
og frokostpausen.
Efter foredragene var der mulighed for at
strække benene og få en økologisk forfriskning i rotunden i form af Thy-bryg, samtidig
med at man kunne beundre de flotte posters,
der var udstillet. Efterfølgende blev den
bedste poster kåret – valget var svært, for
der var mange flotte, men det var Jesper
Miláns poster omhandlende fossile fodspor,
og hvilke vigtige informationer disse kan
give, der løb af med sejren. Efter generalforsamling i DGF’s regi var forsamlingen klar
til festmiddag og uddelingen af Danmarks
Geologipris.
Prisuddelingen
Prisen på 25.000 kr. blev tildelt lektor Søren
Bom Nielsen fra Geologisk Institut i Aarhus, som er førsteforfatter til en artikel bragt
i Nature i 2005. I artiklen redegøres der for,
hvordan visse indre områder af det europæiske kontinent undergik hævning i midt
paleocæn tid, hvilket tilsyneladende ikke
er i overensstemmelse med den aftagende
kompression i denne periode. Oprindeligt
antog man, at det var den modsatte mekanisme, altså en forøgelse af spændingerne
i kontinentpladerne, der forårsagede også
denne hævning. En sådan mekanisme var
nemlig aktiv gennem Sen Kridt, men endte
altså på overraskende vis i en afslapning
af spændingerne, der så gav anledning til
endnu en hævning.
Årligt tilbagevendende begivenhed
Det var 12. gang, at Danmarks Geologipris
blev uddelt – første gang i 1993 gik prisen
til Professor Asger Bertelsen. Prisen er indstiftet af DGU (nu GEUS).
DGF’s årsmøde er en glimrende lejlighed
til at møde op og høre om nye spændende
tiltag inden for geologiens vidtrækkende
interesseområder og få snakket og diskuteret
med ligesindede.

Søren Bom Nielsen fik overrakt Danmarks
Geologipris 2006 af vicedirektør Kai Sørensen, GEUS. I tillæg modtog pristageren
et satellitfoto over området ved Danmarks
Fjord i Nordøstgrønland, hvor han har foretaget sine undersøgelser af sedimentbassiner. (Foto: Morten L. Hjuler)
Der holdes i øvrigt jævnligt foredrag,
som man kan læse om på DGF’s hjemmeside: www.2dgf.dk
■

Danmarks Geologipris

Johan B. Svendsen, Altinex, giver nye ideer til
olieefterforskning – og beretter om sandets
inderste væsen! (Foto: Morten L. Hjuler)
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Danmarks Geologipris tildeles en person eller gruppe af personer, som inden
for de seneste 5 år har publiceret én
eller flere afhandlinger eller kort, der i
særlig grad har bidraget til forståelsen
af Danmarks eller Grønlands geologi.

Posteren ovenfor kreeret af Morten L. Hjuler beskriver ved hjælp af SEM-billeder diagenesevariationer mellem øvrekretassiske
kridtforekomster fra forskellige lokaliteter i
Nordsø-området. (Foto: Ulla V. Hjuler)
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Bakterier renser drikkevand
- ny metode til fjernelse af BAM undervejs
Af Maria Sommer Holtze og Jens Aamand,
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS).

I hver femte af de danske drikkevandsboringer er vandet forurenet
med stoffet BAM, der stammer fra
brug af pesticider. To ufarlige bakterier fundet i jord kan sandsynligvis
fjerne BAM fra drikkevandet, inden
det når frem til din vandhane.
Forestil dig, at din lokale vandværksmand
står med en dåse i hånden. Han læser på
mærkaten: “Frysetørret Aminobacter”, inden han drysser det uskadelige pulver ned i
vandværkets sandfilter. Mærkeligt tænker du
måske. Men det er ikke så mærkeligt endda.
Aminobacter er navnet på to nye bakterier
fra dansk jord, der har den unikke egenskab,
at de omdanner pesticidresten BAM til det
rene ingenting – eller rettere til CO2 og
vand. Bakterierne vil derfor kunne bruges
som en naturlig og ufarlig vandrenser.
BAM i grundvandet
BAM i grundvandet stammer fra brugen af
dichlobenil i sprøjtemidlerne Prefix og Casoron, der siden 1997 er forbudte at anvende
i Danmark. Dichlobenil er anvendt til at
bekæmpe ukrudt i haver, på stier og kirke-

CN

Hver femte drikkevandsboring er forurenet med stoffet BAM. (Foto: GEUS, Peter Warna-Moors)
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(Grafik: Maria Sommer Holtze)
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gårde m.m. Landmændene brugte ikke dichlobenil på markerne, da det slår afgrøderne
ihjel. Bakterierne i jord omdanner hurtigt
dichlobenil til BAM, men da dichlobenil
blev anvendt, kunne bakterierne ikke omdanne BAM videre i jorden. Med det næste
regnskyl er det meste af det dannede BAM
transporteret gennem jorden ned til grundvandet. Her ligger det mange steder endnu.
I overvågningen af det danske grundvand
er der udtaget 5.851 prøver, der er analyseret for indholdet af BAM, og der er fundet
BAM i næsten hver femte af disse prøver!
Dette giver BAM en suveræn førsteplads
i kampen om at være det forurenende stof,
der oftest findes i det danske grundvand.

Hvorfor er BAM et problem?
I Danmark får vi 99 % af vores drikkevand
direkte fra grundvandet. Da indholdet af
sprøjtemidler i drikkevand ifølge lovgivningen stort set skal være nul (maksimalt
0,1 mikrogram per liter), bliver mange
drikkevandsboringer lukket pga. BAM,
selvom stoffet i sig selv ikke er giftigt for
mennesker. Det er imidlertid uvist, hvordan
kroppen reagerer, hvis BAM indtages sammen med andre miljøfremmede stoffer, og
om stoffet på sigt kan give kræft.
For drikkevandsforsyningen er BAM et
stort problem, da der sjældent er andre steder at hente drikkevand. Nogle steder er der
givet tilladelse til at rense vandet ved hjælp
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af et filter af såkaldt aktivt kul. Dette filter
er dyrt at etablere og dyrt at drive, hvilket
betyder dyrere vand til dig som forbruger.
Nogle mener endda, at vandet ændrer smag
ved denne rensning.
Fjernelse af BAM fra drikkevandet ved
hjælp af bakterier er et billigt og grønt alternativ til denne rensning.
Bakterier renser vandet
På vandværkerne i Danmark bliver det oppumpede grundvand luftet, hvorefter det
ledes videre til filtre med sand. Formålet
med sandfiltrene er at fjerne naturligt forekommende uønskede stoffer såsom metan,
svovlbrinte og jern, inden vandet bliver til
drikkevand. BAM fjernes ikke i disse filtre,
selvom der lever en del bakterier i filtrene.
Ved at tilsætte frysetørrede Aminobacterbakterier formoder vi, at de fra deres faste
plads i filtrene kan fjerne BAM fra vandet.
Vores undersøgelser viser nemlig, at bakterierne er i stand til at fjerne BAM fra grundvand i laboratoriet.
Fleksible bakterier
De to bakterier, der kan fjerne (nedbryde)
BAM, har vi fundet i forurenet jord fra hhv.
Marstal og Hvidovre, hvor dichlobenil er
anvendt indtil forbuddet i 1997. I jord er der
ofte ikke næring nok til alle typer bakterier.
Bakterier, der kan tilpasse sig udnyttelsen af
nye typer næring, vil derfor have en større
chance for at overleve. Selv giftige stoffer kan på denne måde blive nedbrudt af
bakterier, som er i stand til at tilpasse sig og
bruge giftstofferne som næring.
Tilpasningen af jordens bakterier til at

Det kræver mange arbejdstimer i laboratoriet at opnå en ren kultur af én bestemt bakterie fra
en jordprøve. (Foto: GEUS, Peter Warna-Moors)

udnytte nye typer næring tager tid. Hvor
lang tid afhænger af, hvor besværlige
stofferne er at gå til – og hvor anderledes
stofferne er i forhold til de stoffer, bakteri-

Bakterier fjerner BAM
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48

60
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På figurens blå graf ser man, at bakterien Aminobacter fjerner det tilsatte
BAM effektivt fra grundvandet. Efter to dage er koncentrationen lavere end
0,02 mikrogram pr. liter, hvilket er under de 0,1 mikrogram pr. liter, der højst
må være i vandet, hvis det skal bruges til drikkevand. Kun få bakterier er i
stand til at fjerne pesticider ved så lave koncentrationer i grundvand, da deres
enzymer kun tændes ved højere koncentrationer. Hvis vi ikke tilsætter bakterien, forbliver BAM i grundvandet, som vist på den røde graf. Hvert punkt
repræsenterer gennemsnittet af forsøg i tre flasker tilsat grundvand, BAM
og evt. Aminobacter ved 10 °C. Desuden er standardafvigelserne angivet for
hvert punkt. (Grafik: Maria Sommer Holtze)
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erne normalt udnytter som næring. Nogle
miljøfremmede stoffer ligner simpelthen
de naturlige stoffer mere end andre. Fx
adskiller BAM sig fra det naturlige stof
benzamid ved at have to klor-atomer påsat.
Klor-atomerne forhindrer, at de enzymer,
der nedbryder det naturlige stof benzamid,
kan komme til at nedbryde stoffet, men enzymerne er formodentlig blot ændret i mindre grad for også at kunne nedbryde BAM.
Hvor lang tid det tog bakterierne at få smag
for BAM, ved vi ikke, men selv i dag har de
en fordel af at kunne nedbryde BAM i de
jorder, hvor der stadig ligger en rest dichlobenil eller BAM tilbage.
Bakterierne er ufarlige
De to bakterier, der fjerner BAM, tilhører
slægten Aminobacter. Heldigvis ved vi, at
denne gruppe bakterier ikke omfatter sygdomsfremkaldende bakterier, og at de ikke
er i stand til at vokse ved 37 °C, som jo er
vores legemstemperatur. Det er desuden
vigtigt, at der kun er én type bakterier – eller at vi i det mindste kender alle bakterierne – i det pulver vandværksmanden drysser ud over sandfilteret. Kender vi ikke alle
bakterierne, er der risiko for, at der er en
sygdomsfremkaldende bakterie i pulveret.
Fra laboratoriet til vandværket
Nu står vi så i laboratoriet med bakterier,
der kan fjerne BAM – tilmed i grundvand.
Men hvad skal der til for, at det i stedet er
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Isolering af BAM-elskende bakterier
Fra at have en jord, hvor de naturlige
bakterier kan nedbryde BAM, til at
have bakterien i en helt ren kultur på
bordet i laboratoriet, kan der være lang
vej. For at øge antallet af de bakterier,
der kan nedbryde BAM, påbegyndte
vi en såkaldt berigelse. De blå kugler
i flaskerne symboliserer bakterier,
der fjerner BAM. I flasken længst til
venstre tilsættes jord til væske med
BAM. Når bakterierne har fjernet al
den tilsatte BAM, vil de bakterier, der
kan leve af BAM, udgøre en større del
af det samlede antal bakterier – det
ses i den midterste flaske, at flere
kugler er blå. I modsætning hertil vil
de bakterier, der ikke kan spise BAM,
udgøre en mindre del, da de fortyndes
ud af opløsningen ved overførsel til
ny væske med BAM.
Efter flere overførsler vil der stort
set kun være de bakterier tilbage, der
kan fjerne BAM – næsten alle kuglerne er blå i flasken til højre. Det er nu
tid til at overføre en del af væsken til
en agarplade for at få bakteriekulturen
helt ren og således være sikker på, at

vandværksmanden, der står med bakterierne i hånden? Vi skal nu undersøge, hvilke
mængder bakterier vi tilsætter sandfilteret
for at opnå en effektiv fjernelse af BAM. Vi
skal sikre os, at BAM bliver fuldstændigt
omdannet til CO2 og vand inden for den tid,
vandet opholder sig i filteret. Evt. skal vandet være længere tid i sandfilteret, end det er
tilfældet i dag. Desuden undersøger vi, om
bakterierne kan overleve i et allerede eksisterende sandfilter i kampen med de andre
bakterier om plads og næring. Og endelig
skal vi sikre os, at bakterierne ikke bare løber gennem filteret til drikkevandsledningen
og dermed ender i din vandhane frem for at
blive i filteret.

Plade med
bakterier.
Set i mikroskop.

(Grafik: Maria Sommer Holtze)

der blot er én type bakterie tilbage.
På pladen ses bakterierne som store
kolonier af mange bakterier. For at
se de enkelte bakterier må man tage
mikroskopet til hjælp, som vist på

billedet til venstre. Denne fremgangsmåde i vores laboratorium har ført til,
at der i dag kendes to bakterier, der
kan leve af BAM: Aminobacter sp.
ASI1 og Aminobacter sp. MSH1.

Alt dette undersøger vi i øjeblikket i projektet PESTICON i samarbejde med vandværker i København (Københavns Energi),
Odense, Hvidovre og Svendborg. Indtil
videre giver projektet lovende resultater.
Synet af vandværksmanden, der læser “Frysetørret Aminobacter” på mærkaten, inden
han drysser pulveret ud over sandfilteret,
ligger måske derfor slet ikke så langt ude i
fremtiden.

Denne artikel er tidligere bragt i Aktuel Naturvidenskab nr. 6-2006
■

Forslag til yderligere læsning:
Miljøprojekt nr. 732 og 1000 fra Miljøstyrelsen
www.pesticon.dk
www.grundvandsovervaagning.dk

VI HAR JORD I
HOVEDET..!

Et kig ned i et sandfilter på et vandværk.
(Foto: Odense Vandselskab as)

Bioteknisk Jordrens SOILREM er
Danmarks landsdækkende jordrenser , når det gælder olie- og
kemikalieforurening – med anlæg
i Kalundborg, Esbjerg, Aalborg og
på Ærø, Samsø og Bornholm.
Kontakt os på tlf. 59 50 46 68.

- og plads til mere
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Rubjerg Fyr ved Lønstrup Klint, GeoSite 4-2. (Foto: Morten L. Hjuler)
GeoSites udpeget
Nu er 38 GeoSites blevet udpeget som geologiske områder af international betydning.
heriblandt naturligvis det skredramte Møns
Klint. Det er områder med en både unik og
spændende geologi – læs meget mere på
www.geosites.dk
Vejrrekorder i hobetal
Det seneste års tid har budt på vejrmæssige
rekorder i hobetal. Begynder vi med sidste
halvdel af 2006, tegnede juli sig for både
den varmeste og den mest solrige, mens månederne september til og med december alle
tegnede sig for varmerekorder. December
med hele 7,0 ˚C og dermed næsten to grader
varmere end decemberen 1934, der havde
den hidtidige rekord.
Den efter kalenderen netop afsluttede
vinter har ligeledes været den varmeste med
sine gennemsnitligt 4,7 ˚C, hvilket er 0,2 ˚C
højere end vinteren 1988-89, der sidst satte
rekord. I tilgift er vinteren 2006-07 den
vådeste i de 135 år, som DMI har foretaget
målinger.
DMI/SP

er sandsynligvis ikke derfra isen vil smelte.
Hans vurdering af situation nu er, at havene
vil stige ca. 1 mm om året over de næste
3.000 år, og det kan Jorden og menneskene
sagtens håndtere.
Den store joker i klimaets udvikling er
den CO2, vi er begyndt at udlede, og konklusionen på dens påvirkning kender vi ikke.
Ingeniøren/SP
Nordvestpassagen snart farbar
Nordvestpassagen, der forbinder Atlanterhavet med Stillehavet nord om Canada, har
normalt kun været farbar med isbryderassistance, og derfor har den næsten 6.000 km
lange “sejlrende” stort set ingen økonomisk
betydning haft.
Men som følge af opvarmningen overalt
i det arktiske område er dette ved at vende.
Den evige is er nemlig slet ikke så evig, og
man forventer derfor, at Nordvestpassagen
om ikke så lang tid vil kunne bruges om

sommeren.
Det har allerede nu ført til en strid mellem Canada og USA om passagens status
som nationalt eller internationalt farvand.
Amerikanske oliekoncerner er specielt interesseret i at lade supertankere på deres vej
fra Alaskas oliefelter til den amerikanske
østkyst sejle den vej i stedet for som nu syd
om Sydamerika. Supertankerne er nemlig
for store til Panama-kanalen.
Om Nordvestpassagen bliver sejlbar, får
ikke kun betydning for supertankerne, men
også for hele økosystemet i dette område,
for det letter også adgangen til de store
forekomster af olie og andre råstoffer, som
mange regner med blot venter på at blive
hentet. Polarforskere forventer derfor, at
det ikke kun er klimaændringer, der vil få
plante- og dyreliv til at forsvinde, men også
den stigende udbytning af geoforekomsterne
i området.
ORF/EK ■

Lynrør som klimaindikator
Lynrør dannes, når et lyn slår ned i sandet,
fx som i et tilfælde i den Libyske ørken.
Lige uden om en lynkile kan temperaturen
blive 2.500 ˚C, og da sand smelter ved ca.
1.800 ˚C, dannes derved et “forstenet” lyn.
De er forgrenede ligesom lynet selv og kan
være optil 4-5 cm tykke og 3 m lange.
Ved hjælp af termoluminiscens og analyser af gasindeslutninger i det smeltede sand
har en mexicansk forsker dels fundet ud af,
at lynrørene er 15.000 år gamle, og dels at
klimaet her var væsentlig anderledes, da
lynet slog ned. Dengang var klimaet i den
Libyske ørken, som man ser det nu i Sahelområdet 800 km længere mod syd ved overgangen mellem Sahara og troperne.
Ingeniøren/SP
Indlandsisen klarer varmen
Iskerneboringer fra Antarktis viser det højeste indhold af CO2 i atmosfæren i 800.000
år, og der er ingen tvivl om, at verdenshavene vil stige ved fortsat opvarmning.
Iskerneforsker Jørgen Peder Steffensen gør
imidlertid opmærksom på, at under den seneste mellemistid, hvor både temperatur og
havniveau var højere end i dag, lå der stadig
betragtelige ismasser på Grønland, så det
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Den russiske vulkan Karymsky i udbrud. Billedet er taget i juli 2006 fra en helikopter. (Foto: Eigil Holm)

Månedens billede

Tak til vore
støtteabonnenter:

Af Eigil Holm

Har du taget månedens billede?
Så send dit dias, papirfoto eller elektroniske forslag til:
GeologiskNyt
C.F. Møllers Allé
Bygn. 120
8000 Århus
Tlf: 89 42 35 19
E-mail: geologisknyt@geo.au.dk
Vi returnerer dit dias eller foto
bagefter!
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Månedens billede er et imponerende
vue over stratovulkanen Karymsky.
Månedens billede viser vulkanen Karymsky
i udbrud i sommeren 2006, – den er beliggende i Kamchatka i Rusland. Karymsky er
en stratovulkan (d.s.s. en keglevulkan), der
ligger midt i en kaldera med en diameter på
5 km dannet i tidlig Holocæn. Kalderaen ses
også på billedet. Hovedkrateret er omkring
200 m i diameter og over 30 m dybt.
Karymsky er den mest aktive vulkan i
den østlige del af Kamchatka.
De historiske udbrud har været vulkanske til vulkansk-strombolianske med moderat eksplosiv aktivitet.
■
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Østsjællands Museum
Tag med på fossiljagt i Fakse Kalkbrud.
Yderligere info: Østsjællands Museum
Højerup Bygade 38, DK-4660 Store Heddinge, Telf.: 5650 2806.
Særudstillinger:

Geologisk Museum
Ny permanent udstilling: Solsystemet – Fra
Altings oprindelse til Livets opståen. Få
svar på en masse spørgsmål om solsystemet,
meteoritter, Månens og Jordens dannelse og
meget mere. Udstillingen kan ses fra tirsdag
til søndag fra kl. 13-16.
Udstillingsserien: “Månedens mineral”.
Ny udstilling, der vil vare hele 2006, 2007 og
2008. Den første tirsdag i hver måned åbner
en ny udstilling om et mineral eller en mineralgruppe, med fokus på nyere forskning
og anvendelse af mineralerne og deres betydning i vores hverdag. I marts omhandler
udstillingen zeolitgruppen og i april baryt.
Ny udstilling: Oceanerne på dinosaurernes tid: Særudstilling, der kan ses frem til
d. 15. april 2007.

Experimentarium
Særudstilling: T.-Rex – Dræbermysteriet.
Tuborg Havnevej 7, 2900 Hellerup. Mandag-fredag 9.30-17.00, tirsdag 9.30-21.00,
weekender og helligdage 11.00-17.00. Voksne over 12 år: 125 kr., børn u. 12 år: 80 kr.

Molermuseet

Ingeniørhøjskolen i
Horsens – Vitus Bering
Grundlæggende GIS: Fjernundervisning
For yderligere oplysninger rettes henvendelse til Vitus Bering, CVU, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens, tlf. 76 25 50 00,
fax 76 25 58 03.

ATV Jord og Grundvand
Mega-Sites – oprensning, regulering og
eksport. Sted: Schæffergården, Jærgersborg
Allé 166, Gentofte. Pris: 3.100 kr ekscl.
moms
Yderligere oplysninger kan fås hos Bente
Bruun, Danmarks Tekniske Universitet,
bygn. 115, 1. sal tv. - rum 143, Bygningstorvet, 2800 Kgs. Lyngby. Tlf. 45252177, Fax
45 93 28 50, e-mail: atvbb@pop.dtu.dk,
www.atv-jord-grundvand.dk

Langelands Museum
Særudstilling på Langelands Museum Østergade 25, Rudkøbing i perioden 9. marts til
1. maj. Ma-fr 10-15, lø 10-13. Ca. 250 fossiler fra Nedre Kambrium til Øvre Oligocæn
fra langelandske lokaliteter

Zoologisk Museum i
København
Zoologisk Museum, Københavns Universitet, Universitetsparken 15, 2100 København
Ø. Åbningstider: Tirsdag – Søndag 11.0017.00. Mandag lukket.

Særudstillinger:

Permanent udstilling:

Danekræfisk i 2007: Fossile fisk fra Moleret, som er erklæret danekræ.

Fra mammutsteppe til kultursteppe

Udlånt fra Geologisk Museum i København
OBS: Ny kæmpefisk

Fur Museum

Naturama i Svendborg
Dronningemaen 30, 5700 Svendborg.
Tlf. 62 21 06 50. I den gamle bygningsdel
findes udstillingen: FYNSKE FOSSILER ■

Særudstillinger:
Meteoritter – Forstenede stjerneskud.
Råstoffer – Danmarks guld.
Ture kan bestilles for grupper efter aftale.

Stevns Museum
Østsjællands Museum viser danekræ fra
Stevns Klint og Fakse Kalkbrud. Entré: 20,-;
unge under 18 gratis.
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Dansk Geologisk Forening
Kontor på Geologisk Museum,
Øster Voldgade 5-7, 1350 København K
www.2dgf.dk Tlf.: 35 32 23 54,
tirsdag kl. 1015 - 1200
Kontingent 2006: 480 kr.
Studerende 240 kr.
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Afsender:
GeologiskNyt
C.F. Møllers Allé, bygn. 120
8000 Århus C
Returneres ved varig adresseændring

Geokonkurrence
- vind en flot bog

Af geolog Ulla V. Hjuler, GeologiskNyt

Test din viden om geologi – og vind
den flotte, nye bog om Santorinivulkanen, Ilden i havet,som er udgivet på Aarhus Universitetsforlag.
Vi udlodder 5 stk. af Ilden i havet til en
værdig af 348,00 kr. stykket. Bogen er forfattet af lektor Walter L. Friedrich fra Geologisk Institut, Aarhus Universitet, som også
vil signere hvert af de 5 eksemplarer. Det er
Aarhus Universitetsforlag, der har doneret
de fine præmier. Læs anmeldelsen af bogen
på side 9 i dette nummer.
Konkurrencen
Nedenfor står der en række spørgsmål, som
du skal besvare for at deltage. Nogle af
spørgsmålene finder du svar på i dette nummer – ellers kan du teste din paratviden eller
måske smugkigge i tidligere numre og på
nettet.
.
Send dine svar til:
GeologiskNyt
C. F. Møllers Allé
Bygning 120
8000 Århus C.
Mærk kuverten: “Geokonkurrence”
Eller til: geologisknyt@geo.au.dk
Vi trækker lod mellem de indkomne besvarelser og sender umiddelbart efter
konkurrencens udløb gaverne til de heldige
vindere. Vindernavnene samt de rigtige svar
offentliggøres i GeologiskNyt nr. 2.
Sidste frist for indsendelse: 16. april
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20 Spørgsmål til geoprofessoren:
1. Hvor store mængder aske og pimpsten,
skønner man, at der blev slynget ud i atmosfæren ved Tamboras udbrud på øen
Sumbawa i Indonesien i 1815?
2. Hvad kaldes den slægt at bakterier, der
kan rense drikkevandet for BAM?
3. Hvad har mineralerne fluorit, stensalt
(halit), pyrit og granater tilfælles?
4. Hvor stort et kysttillæg har SIC-systemets trykudligningsmoduler resulteret i
over 6 måneder ved Hvide Sande?

9. Hvilken periode/hvilket system ligger
efter Jura (dvs. fra ca. 145,5 mio. til ca. 65,5
mio. år siden)?
10. Nævn et olie/gas-producerende felt på
dansk sokkel.
11. Er søliljer (klasse: krinoider) blomster?
12. Hvilket mineral består marmor primært
af?
13. Ud for hvilken ø fandt det voldsomme
jordskælv anden juledag 2004 sted?
14. Har såkaldt overmættede bjergarter et
højt eller et lavt indhold af SiO2?

5. Hvem fik Danmarks Geologipris for
2006 tildelt i år?

15. Er der fundet diamanter i Grønland?

6. Nævn navnene på tre kendte aluminiumsholdige sillikater, der er polymorfe
(det vil sige, at de har samme kemiske
forbindelse, men forskellige krystalstrukturer)? (Hjælp: Det ene polymorf har forskellig hårdhed parallelt med c-aksen og
vinkelret herpå)

17. Ved Kridt-Tertiær-grænsen uddøde ca. to
trediedele af alle dyrearter på Jorden – hvilken dyregruppe nævner man ofte, når man
omtaler denne masseuddøen?

7. Hvilken kendt lokalitet i Danmark har
været udsat for nogle meget kraftige skred
inden for de sidste par måneder?
8. Hvilken film, der havde premiere i
2004, rummer flere voldsomme vejrfænomener, hvoraf de fleste ikke kan finde sted
i virkeligheden? (Hjælp: se ét af GeologiskNyt-numrene fra 2004).

16. Nævn en GeoSite-lokalitet.

18. Hvad kaldes det superkontinent, der
blev færdigdannet i Perm, da det sydligt
beliggende Gondwana bevægede sig nordpå
og stødte ind i det euroamerikanske kontinent?
19. Hvilken hændelse har resulteret i et hul
på 1.200 m i diameter og en dybde på ca.
175 m i staten Arizona, USA?
20. Hvad hedder den sidste istid, der begyndte for omtrent 117.000 år siden og slut■
tede for ca. 11.500 år siden?
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