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A Marine Geology Unit was established in 1990 at the Department of Geosciences, Aarhus University. 
Scientific members of the unit has formed an informal Research Group of Marine Geology to promote 
multidisciplinary cooperation between Danish scientists in Marine Geology. The first symposium initiated 
by the research group took place 3 . 4 .  October, 1991, at Aarhus University, with 22 oral presentations 
and 7 posters. Extended abstracts of more half of these presentations are published in this volume. 

Olaf Michelsen, Geologisk Institut, Aarhus University, 8000 Arhus C. 29. november 1991. 

Indledning 

Geologisk Institut ved Aarhus Universitet har 
igennem en årrække i stigende grad beskæftiget 
sig med de geologiske problemstillinger i forbin- 
delse med efterscbgning af råstofferne sand og 
grus og med geotekniske undersogelser på hav- 
bunden. Udbygningen af udstyr og ekspertice til 
optagelse og processering af marinseismiske data 
er gennemfort. Der er ligeledes ansk'affet udstyr 
til modellering af bassinudviklingen og af den 
sekvensstratigrafiske udvikling. 

De senere års Øgede opmzrksomhed omkring 
milj0problemer i de danske farvande og globalt 
har fort til, at Geologisk Institut har intensiveret 
opbygning og udvikling af det maringeologiske 
fagområde. Derfor oprettedes Maringeologisk 
Afdeling ved instituttet fra begyndelsen af 1990. 
Det forskningsmzssige og undervisningsmæssige 
arbejde varetages af seks geologer i samarbejde 
med geologer fra andre afdelinger ved instituttet. 
Afdelingens faglige spektrum er stort. Det er ba- 
seret på et tæt samarbejde mellem fagdiscipli- 
nerne seismisk strukturel analyse, seismisk strati- 
grafi, biostratigrafi, mikropalzontologi, palreoo- 
kologi, sedimentologi og hydrografi. 

De internationale relationer omfatter bl.a. del- 
tagelse i det europæiske samarbejdsprojekt Mer- 
cator, som indebzrer mulighed for udveksling af 
studerende og for gensidig deltagelse i forsk- 
ningsprojekter. 

På den forskningsmzssige side er  der gennem- 
fort tvarfaglige projekter, som f.eks. »Geokat«, 
der har til formål at bidrage til forståelse af den 
geologiske udvikling af Kattegat-regionen i Kz- 
nozoikum. I Nordso-området gennemfores en 
rzkke projekter vedrorende den sekvensstrati- 
grafiske udvikling i Kænozoikum og den struk- 
turelle udvikling i bassinerne. 

Maringeologisk Forskningsgruppe 

På baggrund af den intensiverede udvikling inden 
for det maringeologiske fagområde blev det i 
1990 ved Aarhus Universitet besluttet at danne 
en uformel maringeologisk forskningsgruppe, 
som er åben for alle, der beskzftiger sig med 
maringeologi. Den har til formål at etablere kon- 
takt mellem personer eller institutter, der driver 
forskning og uddannelse inden for det maringeo-. 
logiske område. Den skal vzre et forum for ud- 
veksling af problemer, erfaringer og resultater 
inden for maringeologisk forskning og uddan- 
nelse. Det er tanken, at skabe mulighed for koor- 
dinering og justering af de maringeologiske akti- 
viteter i forhold til hinanden. 

Det er hensigten at afholde et årligt heldags- 
mede (workshop eller symposium), - helst med 
deltagelse af forskere ansat ved såvel offentlige 
som private danske institutioner, samt forskere 
fra udlandet. 
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Maringeologisk made 

Det forste mode i Maringeologisk Forsknings- 
gruppe blev afholdt d. 3 . 4 .  oktober 1991 på 
Aarhus Universitet. Modets tema var de indre 
danske farvandes geologi: 1) de havbundsnære 
aflejringer og 2) de dybere bassiners geologi. 

Det blev et vellykket mode med mange særde- 
les interessante indlzg. Der blev holdt 22 fore- 
drag. 7 posters og en videofilm blev præsenteret. 

De fleste indlzg på modet var koncentreret 

omkring Kattegat, hvilket er  en naturlig folge af, 
at det SNF-finansierede forskningsprojekt GEO- 
KAT nzrmer sig sin afslutning. De faglige temaer 
omfattede seismiske tolkninger, sedimentologi, 
biostratigrafi og aflejringsmiljo, samt havbunds- 
kortlægning, kemiske processer på og i havbun- 
den og analyse af næringssaltes forekomst. MØ- 
det afsluttedes med indlæg vedrorende den struk- 
turelle udvikling af området, samt den 
sen-tertiære htevning. 
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