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Mmle i n ansk Ccologhk Furenl,,!! i Arhus. 

Grundvand og Vandhusholding 

sted: Gcologi~k Institut, Århus Univcrsitel 
Ole WorlllS Alle, Bygning 110 
(audiltlriel i Geoglafihygningen) 

G nllld vandsmængderne. 
Er der grumJvand nok? H vilke mulighede r har vi i pr:lksis for al bcstc:mmc 
mængde n af ti lgængeligt grundvand i c t givcl umrlldc? 

Ceo/ug Cm:J/(m SkO/I, Vejle Amukolltlllrlm:, 

Grund vandl'lS kVlllitct. 
Resullater fra vandmiljøplanens oYervllgninl:5program for grundvand, 
Er de r fr emknmmet ny viden om de processer, der sker i grUIl(!VandCI, Og hvi lke 
konklusioncr k:w der gi~~ m.h.1. grundvandcts ~lllIlene ,iIM:md? 

Kemiker tærke Tlrorlillg, ArIuLS AIII/Jkommrmt:. 

PauS<! 
(Illulighed for at kube øl, vand og lidt til a t stille den v,c rSlc sul l) 

Ændri nger i vandhusholdningen. 
Ilvilkc mulighede r h:tr vi for at æmJrc pli fnrhruget <Ir grundvand? 
Kan vi udnytte nedhmsvandcl direkte? Ilvnr me ge t betyue r in~l all:1tinnellle? 

Ge%s KIIJ IlalISCII, f'(ojckl: Alldcwum!wltJel "t,,1 A,lnu. 

Genl.lrUJ: a r husholdningnand. 
Il vil l e Jlmhlemer er der vcd al genIJruge hushuldllingsv:uItJct? 
K:m vi r eb, håndtere lugtgellCr ug smi ucf:lre på cn hygiejnisk fUl"5v:,rl ig m,lde? 

Ci,4fill/;c" if,r Clw,u Nit'kc/.lcrr, VKf (V/lIUJhllfilc/jinltilllllcl) i Ar/ULf. 

MIldel fllfventeS 31 være færu;g mellem kl. 19 og 20, 
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SEDIMENTOLOCISK KLUB· EFTERARSPROGRAM. 1991 

~Dt Kjær Jbusco (DTH) . 

Grundvandsrorsoring ved KJosterhede 

Mødetid og -sted: 25. september, kl . 15 .00, DGU, Thoravej 8, København , nye 
mødelokale i stuen. 

Ocr er i KJosterhede Plantage, Vestjylland, foretaget en rEkke boringer for al belyse 
sedimenternes neutralisering af den infiltrerende ·sure regn" . Der er udtaget kzrner 
fra jordbunden gennem den umEttcde zone og ned i den øvre dd af den mEttede zone . 
Disse arner er centrifugeret for at skille parevaodet fra sedimentet. Porevandet er 
lI1eget surt med pH-værdier fra 4,2 til 5. Sedimentet er karbonat-frit, og de 
dominerende bu(fermekanismer er sili..kalforvitring, aluminiums-buffering og 
ionbytning. Disse butfermebnismer udløses iUe kun af den "sure regn" men ogst If 
de naturligt forekommende variationer i det infiltrerende vands ionstyrke. 

Birgcr Larsen (DGU) 

DCII sedimentære udvikling af co shclf med Clacialpræg 

Mødetid og -sted: 16. oktober, kJ. 15.00, DGU , Thoravej 8, København, Auditoriet 
i stucn. 

Tynde lag af mora:ndag er et velkendt fa::nornen fra landområder som Danmllk, men 
hvordan dannes flere hundrede meler tykke morænelag? 
Ved ODP boringer i Antarktis sheJr i Prydz Bay viste det sig, al hårdt mora:neler med 
et meget beskedent marint pr8:g udgør hovedparten af hde den ydre glaciale sheJ f i 
en 800-1000 m tyk formation. Baseret på seismisk stratigrafi. , boringer og 
bclastningshislorien, som den afspejler sig i de geotekniske egenskaber, er der opstillel 
en model for udviklingen af de:n glacialt domine:rede shej( i PrydlZ Bay med 
sedimentation fra en strandet isshelr ved sheHbnCen som et vigtigt element. 
Den ensartede morfologi, den seismiske struktur og de få boreoplysningc:r fra andre 
Intarktiske og arktiske sheJfomrider Intyder, at elementer af modellen ogd er 
Invendelige for andre:: tidligere: glacierede områder - som Danmark.ulra:det og omkring 
F<l:roeme. 



Erik Nygaard (DCU) 

Fortolkning af sporfossiler i borekæmer 

Mødetid og -sted : 13 . november, kl. 15 .00, Geologisk: Centralinstitut , øster Voldgade 
IO, København, Auditorium °lille aO . 

Indlægget er en provokeret reaktion pi Richard Brom.leys foredrag om sanune emne 
i Sedimentologisk K1ub (3. april 1991). IndfJ..ldsvinklen vil ber vere, bvad man som 
praktiker bn r.t ud af en beskrivelse af sporfossileme vod al stille de rigtige 
spørgsmtl . 

Helle II. Midtgaard 

Vertikal og rea;iooal faclesfordeliDg i deltac)'kler fra Atane Formationen, Øvre 
Kridt, Vestgrønland. 

M"detid og -sted: ll . december. kl . 15 .00. GeologisIr: Cenlralinstitut. øster Voldgade 
.IO. København. Auditorium °lille aO. 

De bJlf"rende delwske anejringer er undersogt i 400 m høje blotninger fordelt OVe( 
en strækning på 30 km. Sedimenterne er aflejrel ved gentagne prograderinger af 
deltalober på lavl vand efterfulgt li transgressioner. Pi baggrund af den vertikale og 
regionale fordeling af racies, lolku de sedimenta:re afIejringsmiljGCr i delwystemet. 
Desuden diskuteres en mulig selcverwtratignJislr:.lolkninl af delwystemets udvi kling. 

ANNONCE 

Dansk Se-dimentologisk Forslwiøgsgruppes icsmøde boldes næste gang den 29. 
februar 19!J2 på G rønlands ~lo2lske Undersøgelse. 

Tilmeldingsblanket kommer i el senere nummer af DGFnyl. 

Foredrag til Scdi mcntologisk KJubs møderække i roritet .1 992 tilmelde! snarest til: 

Peter Johannessen (DGU), tlf. 31 IO 66 00 eller 
llenrilr: Olsen (DTH), Uf. 45 93 62 66 

5 



DANSK GEOLOGISK FORENINGS ARSSKRIFT 

I de senere år har del s lået meget sløj t til med bidrag til Dansk Geologisk For
enings Ars.<>krirt Som redakt0r e r det Irist al konstatere, al der ikke længere er 
kræ fter til eller in teresse for al skrive o m landets geologiske forhold på landets 
ege t sprog, ti l trods for al en hej del af fo ren ingens medle lTlmer med glæde 
mod tager nye informa tioner om Danma rks geologiske forhold på dansk . 

Dc l er også redak tø ren bekend t . al en mængde nye oplysninSe r især 0111 Dan
Illarks ge%ei ligger skjult. ide t mange spændende specia le r i forbindelse med 
kand idateksam iner ikke når læ ngere end til vejleder og censor. Ved nogle in
stitutter er specia lern e tilg.engelige for interesserede, mens de ved andre s tilles 
på an:\slc hylder. godt gem t bort for samtidens og fremtidens geologer og geo
logi-i n te resse rede. 

De t ville være helt na lUrligt , hvis den nye kandidat (eventuelt i samarbejde med 
vej lederen) Udarbejdede nogle få (eller nere) sider om de opnåede resultater 
med henblik pli udgivelse i Dansk Geologisk Forenings Arsskrifl . Ofte indehol
der specialer fra det danske om r:tde beskrivelser af nye og ukendte lo kalite ter 
med e t spændende geologisk indhold , og det er der da ingen gru nd lil at skjule? 

Flere statslige og am tskommunale institutioner udgiver ' Inteme rapporter', 
hvo raf mange saglens tåler en stoTTe ud bredelse, men kender man ikke de res 
eksistens , er tid naturligvis vanskeligt at få kend skab til dere~ indhold . I de t 
mindste kunne titlerne på de in teme rdpporlcr o mtales i Dansk Geologisk 
Forenings Årsskrift e ller i DGFny t til orientering for de mange in teresse rede 
geologe r, der eft erhånden er spredt Ild over s tore dele af landet , hvor adgangen 
til ce ntrale geologiske bibliot eker e t vanskelig. 

De t kunne også være ønskværdigt , hvis forfattere til artikler, der Udgives i uden
landskc tidsskrifter e ller sym posiebind lIleddelte tite l og trykkested for deres 
anwnd linger. Mange qr først kendskab til sådanne artikler. når de ses refereret 
(ort e fle re :tr) senere i ' lo kale' tidsskrifte r. 

Kort sagt, lad geologe r og geologi-interesserede f:t lettere adgang t il l infomuti
oner om de nye geologiske land vindinger, der nnde r s ted , bådc på lokalt og på 
interna tionalt phwl 

Steen Sjørring 
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