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Preliminary results from the geological fieldwork on the geological map Viborg combined with informa
tion from the recently published geological map Løgstør to the north of the area have resulted in the 
recognition of a differentiated geological model for the Pleistocene events during the Middle Weichselian 
in northern Jutland. Three kineto-stratigraphic drift units are distinguished within the area. The ice 
advances have taken place between two marine sequences, i.e. the Skærumhede Sea deposits and the 
Younger Yoldia Sea deposits (appr. 24,000 B.P. - 15,000 B.P.). Comments on the Holocene marine 
deposits within the map Viborg displayed in raised beaches are given on the basis of faunal analysis. The 
changes of marine bottom communities through time are demonstrated from well data. 
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LEIF AABO RASMUSSEN OG KAJ STRAND PETERSEN 

I foråret 1978 indledtes kortlægningen af det 
geologiske kortblad 1215 IV Viborg (fig. 1). 
Området er behandlet i forbindelse med den 
amtskommunale hydrogeologiske kortlægning 
(geologisk basisdatakort, grundvandskemisk ba
sisdatakort, kort over grundvandspotentiale og 
kort over prækvartæroverfladens højdeforhold 
(Rasmussen et al., 1978). Arealet, som kortbla
det dækker, har haft en fremtrædende plads i for
bindelse med overvejelser vedrørende afsmelt
ningen af det sidste isskjold, som dækkede Dan
mark (Ussing, 1903; Milthers, 1935). 

Den genoptagne geologiske kortlægning af de 
overfladenære lag bliver udført efter de retnings
linier, som er opstillet af Sørensen og Nielsen 
(1978) og af Rasmussen et al, (1979). 

Et tidssvarende kvartærgeologisk kort skal li
gesom andre geologiske kort illustrere en tredi
mensional opbygning af de geologiske formati
oner. Som en følge heraf får studier af geologiske 
profiler en fremtrædende plads i kortlægningsar
bejdet. I Danmark har undersøgelser af disloce-
rede klinter en lang tradition (Johnstrup, 1874; 
Ussing, 1907; Jessen, 1930, 1931). En egentlig 
glacialtektonisk analyse af dislocerede sedimen
tære lag blev første gang foretaget af Gry (1940). 
Profilobservationer giver et kendskab til områ
dets lithostratigrafi, som er forudsætningen for en 
meningsfuld arealkortlægning. Arealkortlægnin

gen udføres ved hjælp af et 1 m håndbor og 
suppleres med oplysninger fra luftbilleder og to
pografiske kort. Afstanden mellem observations
punkterne afhænger af geologiens kompleksitet. 
Under feltarbejdet udføres geoelektriske under-
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Fig. 1. Det geologiske kortblad Løgstør (A), kortbladet Viborg 
(B) og lokaliteten Skærumhede (C). 

Location of the geological maps Løgstør (A) and Viborg (B) as 
well as the location of the well at the village Skærumhede (C). 
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Fig. 2. Den nordlige og den sydlige del af Melbjerg Hoved kyst
klinten. Overskydninger er indlagt som storcirkler i den stereo-
grafiske projektion. 

søgelser, og DGU's boresektion foretager borin
ger til støtte for konstruktion af den geologiske 
model af området. Arbejdet resulterer i opstilling 
af kinetostratigrafiske enheder, hvis princip op
rindeligt blev defineret af Berthelsen (1973). Det 
bør nævnes, at kombinerede strukturelle og stra
tigrafiske studier har en fremtrædende plads i den 
nyere glacialgeologiske litteratur inspireret af 
Uppsala Symposiet 1972: »On till and till strati
graphy« (f.eks. Petersen, 1973, Petersen og 
Konradi, 1974; Rasmussen, 1973, 1975; Sjør-
ring, 1973,1974,1978; Houmark-Nielsen, 1976; 
Jacobsen, 1976; Berthelsen, 1974, 1978). Imid
lertid eksisterer der modsatte synspunkter ved
rørende Weichsel glaciationen og deglaciationen i 
Danmark (f.eks. Marcussen, 1977, diskuteret af 
Petersen, 1978 og Berthelsen, 1979). 

Glaciale og ekstramarginale aflejringer 
Umiddelbart nord for kortbladet 1215 IV Viborg 
findes velblottede klintprofiler dels på Sallings 
østkyst og dels ved Lovns Bredning. Melbjerg 
Hoved klinten på Lovns halvøen har haft en be
tydelig indflydelse på opfattelsen af stratigrafien i 
det kortlagte område. På fig. 2 er dele af kystpro
filet udtegnet som det ses fra kysten. Tolkningen 
af strukturerne i profilet fører til følgende kon
struerede geologiske lagsøjle: Nederst findes 
gråt, lagdelt silt og ler, som ifølge oplysninger fra 
vandforsyningsboringer i området er af betydelig 
mægtighed. Denne enhed overlejres af en leret og 
siltet mørkegrå moræneler med talrige klaster af 
kalksten. Dette morænekompleks overstiger 10 

Markegrat morceneler 

Lagdelt silt og ler 

The northern and the southern section of the Melbjerg Hoved 
coastal cliff. Thrust folds are plotted as large circles. 

m. Herover følger en serie af lyst, lagdelt silt og 
sand, som er af mindst 8 m's mægtighed. Disse 
enheder er opfoldet og gennemsat af overskyd
ninger af et istryk fra NNV, og er markant af
skåret ved en erosionsdiskordans. Over denne 
diskordans følger en ca. 2 m mægtig moræne-
sandsformation, som igen er overlejret af smelte-
vandssand. Øverst i profilet findes en grovkla-
stisk, noget lagdelt moræneenhed, der er karak
teriseret ved et indhold af Eocænt materiale (se 
fig. 3, nr. 4). 

På fig. 4 ses udvalgte konstruerede geologiske 
Iagsøjler fra syv daglokaliteter og fra en af DGU's 
undersøgelsesboringer. Observationerne er ind
ført på en generelt nord-sydgående linie forlø-
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Fig. 3. Udvalgte stratigrafiske lagsøjler fra syv daglokaliteter og 
fra én boring (nr. 8). 1. Thiese Klint Nordpå Salling; 2. Thiese 
Klint Sydpå Salling; 3. Store Ravnshule Klint på Lovns halvøen; 
4. Melbjerg Hoved Klint på Lovns halvøen; 5. St. Klinthøj Klint 
nord for Virksund; 6. Klinten på Lundø, Fjends; 7. Dalsgd. 
grusgrav nord for Dommerby ved Skive; 8. Boringen ved Sdr. 
Ørum, Fjends. Lagsøjlerne er tentativt korrelerede. 

Selected stratigraphic columns from seven localities and from 
one well (No. 8). The columns are tentatively correlated. 
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f/g. 4. Hypotetisk geologisk hændelsesforløb i den nordlige del The hypothetical genesis of the landscape in the northern part of 
af det geologiske kortblad Viborg. Se teksten. the geological map Viborg. 

bende gennem det karterede område. Profilerne 
er tentativt korreleret i overensstemmelse med 
det kinetostratigrafiske princip. Hvis disse tenta
tive korrelationer er korrekte, kan der opstilles 
tre kinetostratigrafiske enheder eller subenheder 
(Berthelsen, 1978) inden for det kortlagte områ
de. Den ældste enheds aflejringer (Wi på fig. 3) 
har været afsat af en indlandsis kommende fra N, 
og som har dækket hele regionen. Den interme
diate enhed (W2 på fig. 3) tilhører et yngre is-
fremstød med en isbevægelse ligeledes fra N mod 
S. Denne glaciations maksimale udbredelse fin
des inden for det kortlagte område. Den yngste 
enhed tilhører et isfremstød, som atter en gang 
overskred regionen fra N til S (W3 på fig. 3). 

På grundlag af den nævnte kinetostratigrafiske 
klassifikation, som bl.a. er fremkommet ved 
lithologiske korrelationer, overfladekortlægning, 
morfologiske analyser, undersøgelsesboringer og 
geoelektriske undersøgelser, kan landskabets ge
nese i den nordlige del af undersøgelsesområdet 
forklares som det er illustreret på fig. 4. 

Den første af de registrerede glaciationer som 

dækkede kortbladsområdet har overskredet sand 
og lagdelt silt og ler, tilsyneladende uden at de
formere underlaget. Under denne glaciation blev 
den grå ler- og siltrige moræneenhed aflejret (W, 
morænen på fig. 4, 1). Efter afsmeltningen af 
denne ismasse fulgte et nyt isfremstød, hvis mak
simale udbredelse findes inden for det kortlagte 
område. Dette fremstød dislocerede de tidligere 
afsatte aflejringer i den nordlige del af regionen 
og efterlod en sandet moræneenhed (W2 moræ
nen) diskordant over dislokationerne. Smelte-
vandsmateriale fra denne fase findes bl.a. som 
flodsletteaflejringer foran isranden (Fig. 4, 2). 
Tilbagesmeltningen fra kortbladsområdet af 
dette intermediære isskjoid var tilsyneladende 
afsluttet, før det yngste isfremstød fandt sted. 
Dette sidste fremstød overskred og eroderede i 
de tidligere dannede dislokationer, og var an
svarlig for dislokationerne, som er observeret i 
den sydlige del af den kortlagte region. Isskjoldet 
aflejrede spredte forekomster af morænemateri
ale inden for området (W3 morænen på fig. 4, 3). 
Denne moræneforekomst er observeret øverst i 

4 D.G.F. årsskrift 
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Fig. 5. Tentativt stratigrafisk hændelsesforløb i den nordlige del 
af Jylland. Se teksten. Kronostratigrafisk inddeling efter Man
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Tentative event stratigraphic section through the northern part of 
Jutland. Chronostratigraphic subdivision according to Man-
gerudet al. (1974). 

Melbjerg Hoved profilet og findes bl.a. diskor-
dant på de yngste dislocerede strata i den sydlige 
del af området. I dødisen fra den sidste glaciation 
blev der aflejret issøaflejringer, som optræder 
som kamebakker, der især findes på Fjendshalvø-
ens højeste partier. 

Gry (1979) har i beskrivelsen til det geologiske 
kortblad Løgstør (fig. 1) konstateret tre nedis
ninger inden for kortbladsområdet. Han antager, 
at det ældste af disse tre isfremstød er af Weichsel 
alder, og at denne glaciation har nået den maksi
male udbredelse ved den nordlige og øst-vestlig 
forløbende del af hovedopholdslinien i Jylland. 
Tilsyneladende har de to yngre isfremstød inden 
for Løgstørbladet medført dislokationer (se f.eks. 
konstruktionen af klintprofilet ved Skærbæk, fig. 
35, Gry, 1979). Inden for det kortlagte område 
på kortbladet Viborg antages det (fig. 4), at de to 
yngste glaciationer har været dislocerende. På 
grund af dette har forfatterne forsøgsvis korrele
ret isfremstødene, som er observeret i de to 
kortlagte områder, som illustreret på fig. 5. 

Skærumhedeboringerne (Jessen et al., 1910; 
Bahnson et al., 1973) indicerer, at der eksisterer 
en komplet marin succession fra Eem gennem 
Tidlig og ind i Mellem Weichsel. Det er bemær
kelsesværdigt, at der optræder en marin moræne-
aflejring (aqua till) i Turritella erosa zonen inden 
for zone IV i Skærumhede II boringen tilhørende 
Tidlig Weichsel. Egentlige nedisninger har følge
lig ikke nået det nordlige Jylland før tidligst ca. 
24.000 B.P. (Bahnson et al, 1973). I den sidste 
del af Mellem Weichsel blev det nordlige Jylland 
transgrederet af det Yngre Yoldiahav; denne 
transgression fandt sted ca. 15.000 B.P. (Knud
sen, 1978). Nedisningen i det nordlige Jylland 
formodes derfor at have fundet sted i Mellem 
Weichsel. 

Under afsmeltningen udformede smeltevandet 
udbredte dalsystemer, og extramarginalt sand og 
grus blev aflejret i disse dale. På grund af isafs
meltningen mod nord blev erosionsbasis sænket, 
og de tidligere dannede dalsystemer blev gen
nemskåret af yngre flodsystemer. Den morfolo-
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giske udvikling af disse dalsystemer er behandlet i 
bl.a. Ussings (1903), Milthers (1935) og Milthers 
(1948) klassiske arbejder. 

Holocæne marine aflejringer 
Ved gennemgangen af de marine aflejringers ud
bredelse inden for kortlægningsområdet har det 
vist sig, at disse strækker sig med en artsrig fauna 
helt ind i de nuværende ådalsområder. Dette gæl
der således for Skals Å-dalen og Simested Å-da
len samt Jordbro Å-dalen omkring Hjarbæk 
Fjord. 

Den store artsrigdom forekommer i områder 
med østersbanker, hvor der udover østers kan 
nævnes Tapes decussatus og Tapes pullastra samt 
talrige eksemplarer af Bittium reticulatum. I den 
let sandede marine gytje, som findes i den største 
udstrækning inden for det karterede område, 
dominerer Cardium edule, Scrobicularia plana og 
Peringia ulvae med spredt forekomst af Ostrea 
edulis og Mytilus edulis. 

Denne tidligere store marine influens i de syd
ligste forgreninger af Limfjorden skal ses på bag
grund af den meget sparsomme artsmængde i nu
tidens Hjarbæk Fjord, før inddæmningen 1966. 
Den åbne forbindelse med Vesterhavet over 
Hanherrederne, som fandtes fra Tidlig Atlanti-
kum til op i Subatlantikum (Petersen, 1976), for
klarer disse forhold. Ved denne forbindelse har 
man haft en større tidevandsamplitude for de 
indre dele af Limfjorden. 

Forbindelsen nordover fra Hjarbæk Fjord 
området var i ældre tid mere åben, idet det vest 
for Virksund liggende strøg af søer: Nørre Sø, 
Torsholm Sø (udtørrede) og Ørslevkloster Sø har 
fungeret som et sund parallelt med det nuværen
de Virksund. Jessen (1920) mente, at dette sund 
har været lavvandet, men boringer i Torsholm Sø 
lavningen viser marin gytje til 9 m under terræn i 
den centrale del. Marginalt i lavningen findes en 
mere vekslende lagserie med indslag af skalgrus 
domineret af store former af Ostrea edulis samt 
Stenalderhavets karakteristiske Tapes arter, der 
stedvis har spillet en væsentlig rolle som fødeem
ne for kystbopladsernes beboere. Køkkenmød
dingerne, som er fundet under karteringen, af
spejler den rige fauna, som tidligere fandtes i 
denne del af Limfjorden, og giver en arkæologisk 
datering til Ertebølle. 

Tidspunktet for lukningen af sundet vest for 
Virksund er bestemt ved C-14 datering til Sen 

Subboreal, 800 ± 80 f.Kr., K-3157, på basis af 
skalmaterialet fra den lagunære fases mollusk-
fauna. Denne findes i Nørre Sø udviklet, som en 
sandet gytje med arterne Cardium edule, Mytilus 
edulis, Scrobicularia plana, Littorina saxatilis te-
nebrosa og Hydrobia stagnorum, som helt domi
nerende. 

Inden for kortbladets vestlige område findes 
ligeledes tidligere marine aflejringer udbredende 
sig længere mod syd end det nuværende Skive 
Fjord område. Således i Tastum Sø, der kun gen
nem et snævert løb mellem Dalsgårde og Øster
ris, har stået i forbindelse med Skive Fjord. 

I Tastum Sø aflejringerne er det forsøgt at be
skrive den faunistiske udvikling gennem tiden på 
basis af bundsamfunds optræden i et materiale fra 
DGU-boring 55.721. Der er ved prøvetagningen 
lagt vægt på at skaffe et materiale af makrofossi
ler, der kunne tilgodese en kvantitativ behand
ling. Boringen blev sat ned i den nordlige del af 
Tastum Sø (udtørret 1872) nordvest for Søvang 
Gård i terræn +1 m o.h. og gennemborede 8 m 
Holocæne sedimenter hvilende på glaciale smel-
tevandsaflejringer. 

Den marine fase af Tastum Sø, der omfatter de 
nedre 6,5 m af de 8 m Holocæne sedimenter, 
lader sig på baggrund af faunaen (herunder 42 
molluskarter) inddele i 3 stadier, som det fremgår 
af skemaet fig. 6. Den største artsdiversitet findes 
i den nedre del af det marine indslag. Fra 8—5 m 
under terræn karakteriseret .af Echinocyamus 
pusillus, der giver navn til bundsamfundet mel
lem Abra- og Zostera samfundet i den recente 
Limfjord (Spårck & Lieberkind, 1921). Fra 3-5 
m under terræn optræder flere arter, som er ka
rakteristiske for Zostera samfundet, medens den 
for Echinocyamus samfundet karakteristiske do
minans af Bittium reticulatum ophører, idet Pe
ringia ulvae talmæssigt bliver meget fremtræden
de. Fra 3-1,5 m under terræn findes gytje med 
kun få arter, men stor individrigdom. Blandt 
sneglene kan nævnes dominans af Littorina saxa
tilis tenebrosa, der er karakteristisk i bevoksnin
ger ?d Ruppia eller Potamogeton (Muus, 1967, p. 
137), hvorfor denne sidste fase af Tastum Sø's 
marine stadier tentativt er opført i skemaet som 
Ruppia samfund. Hydrobia stagnorum, der er 
karakteristisk for et slutstadium af en marin fase 
med mindre vandbevægelse og brakvand ses her 
at have afløst Peringia ulvae. 

Dateringen fra den øverste del af Echinocy-

4* 
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Fig. 6. Faunaen fra den marine fase i Tastum Sø, syd for Skive The marine fauna from Tastum Sø, south of Skive Fjord. 
Fjord. 



Dansk Geologisk Forening, Årsskrift for 1979 [1980] 53 

amus samfundet giver 3370 ± 70 f.Kr., K-3155 
(fig. 6). Tidspunktet for den rigeste udvikling af 
faunaen som findes i dette samfund falder altså i 
Sen Atlantikum. 

Overgangen til de brakke forhold i Tastum Sø 
området med en artsfattig fauna er dateret til 
Mellem Subboreal, 1470 ± 80 f.Kr., K-3156. 
Der er heri en parallel til udviklingen i Hjarbæk 
Fjord området, hvor sundet vest for Virksund 
lukkedes op mod Sen Subboreal. 

Betragtes områdets marine fauna i sammen
hæng med udviklingen af de marine dannelser i 
den øvrige del af Limfjorden, findes det mere ud
prægede marine stadium i Tastum Sø at falde in
den for det tidsrum, hvor der var en udpræget 
forbindelse over Hanherred til Nordsøen. Dette 
ses ud fra undersøgelser ved Vust (Petersen, 
1980), hvoraf det fremgår, at vanddybden i en af 
de render, der tidligere har forbundet Limfjorden 
med Nordsøen, i perioden fra Mellem Atlanti
kum til Tidlig Subboreal var på 20-15 m. 

Som et resultat af den systematiske geologiske 
kortlægning må det indgående kendskab til 
landskabernes lithologiske og strukturelle sam
mensætning fremhæves. Et sådant kendskab er en 
nødvendig forudsætning for forskellige former for 
fysisk planlægning, specielt giver kortlægningen 
den nødvendige viden, som en detaljeret rå
stofplanlægning uomgængeligt må funderes på. 
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