
GEOLOGI OG JORDBUND 
 

Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Henrik J. Granat 
Skov- og Naturstyrelsen 

August 2007 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forside billeder: Øverst til venstre: Blegsand og udfældningslag træder frem i et vejprofil i Hjermind Skov. Øverst til 
højre: Udsigt over Hald Sø fra Niels Bugges Bænk. Nederst til venstre: Ulbjerg Klint ved Lovns Bredning. Nederst til 
højre: Podzolprofil fra Viborg Plantage med såkaldte leopardpletter. 

 2



Indholdsfortegnelse 

INDHOLDSFORTEGNELSE 3

INTRODUKTION 4

KORTMAPPEN 4 

GEOLOGI OG JORDBUND GENEREL DEL 5

LANDSKABET 5 
GEOLOGISKE INTERESSEOMRÅDER 6 
GEOLOGISKE JORDARTER 8 
JORDBUNDEN 9 
GRUNDVAND 11 

GEOLOGI OG JORDBUND SPECIEL DEL 13

VIBORG PLANTAGE, FU 401 15 
OMRÅDER VED HALD, FU 402 TIL 406 16 
BRUUNSHÅB, FU 407 17 
KLOSTERMARKEN, FU 408 18 
AREALER VED SUNDSTRUP, FU 322 OG 234 18 
HÆRUP P-PLADS, FU 232 19 
VINDUM SKOV, FU 201 19 
HJERMIND SKOV OG BUSBJERG, 202 OG 211 19 
IND- OG UDSKOVENE; FU 101 OG 102 20 
AREALER VED MARIAGER FJORD, FU 221 TIL 226 21 
ØER I RANDERS FJORD, FU 510 21 
AREALER VED RANDERS BY; FU 103, 104 OG 507 22 
FRISENVOLD LAKSEGÅRD OG ENG, FU 212 22 
LYSNET, FU 213 22 
GJERRILD STRAND, FU 340 23 
MÅGEØEN, FU 330 23 
KLOKKERHOLM SKOV, FU 503 24 
ELLØV ENGE, FU 603 24 
OMRÅDER VED KALØ, FU 501, 502, 601 OG 602 24 
MOLS BJERGE, FU 301 25 
HELGENÆS SYD, FU 311 25 
HELGENÆS NORD, FU 312, 313, 315 OG 316 26 
BJØDSTRUP STRAND,  FU 314 27 
AREALER VED STUBBE SØ; FU 334 TIL 339 27 

KILDEHENVISNINGER 29

 

 3



Introduktion 
Dette hæfte omhandler geologi og jordbundsforhold på Fussingø Statsskovdistrikt. Teksten er 
udarbejdet i forbindelse med revision af driftsplanen for Fussingø Statsskovdistrikt i 2007. I de 
generelle afsnit beskrives distriktet som et hele og teksterne indgår i driftsplanens indledende afsnit. 
Derefter beskrives de enkelte arealer hver for sig. Beskrivelsen af de enkelte arealer indgår i 
driftsplanens skovvise beskrivelser. 
 
Kortmappen 
Teksterne støtter sig til en Kortmappe, hvor en stribe kort med geologiske og jordbundsmæssige 
temaer er samlet.  Kortmappens kort indledes af regionale kort over hele distriktet i målestokken 
1:300.000. Derefter følger lokale kort i 1:10.000, hvilket er samme målestok som skovkortene af 
den grund, at det skal være nemt at overføre de geologiske informationer til skovkortet. Rygraden i 
de lokale kort er det geologiske jordartskort. Jordartskortet viser jordarten i én meters dybde og 
udarbejdes af GEUS. Jordartskort findes for hele distriktet undtagen arealer ved Randers Fjord og 
Mariager Fjord. Mangler jordartskortet er i stedet sat et ortofoto fra 2004, ligesom ortofoto 
supplerer jordartskortet for udvalgte kystarealer. 
I Hestehave Skov, Ringelmose Skov, Ind- og Udskove, Hjermind Skov og Vindum Skov er 
jordartskortlægningen suppleret med en lokalitetskortlægning, der fokuserer mere på jordbunden 
som grobund for skovtræer, end på aflejringernes art og alder, som er hovedtemaet på 
jordartskortet. De jordbundsprofiler, som er gravet i forbindelse med lokalitetskortlægningen er 
samlet i et Jordbundskatalog for Fussingø Statsskovdistrikt, 2007. 
 
Kortmappe, jordbundskatalog og dette hæfte findes som bilag til driftsplanen. Digitale udgaver 
ligger på direktoriet M:\SNS\Distrikt\Kronjylland\Driftsplan FU 06\geologi jordbund samt 
distriktets hjemmeside ?? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eksempel på kort fra Kortmappen. Kortet viser fordelingen af arealer under Fussingø Statsskovdistrikt og geologiske 
jordarter på Fussingø Statsskovdistrikt. Udsnit af Geologisk jordartskort 1:200.000 fra GEUS. 
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Geologi og jordbund generel del 
 
Landskabet 
Fussingø Statsskovdistrikt spænder over en bred vifte af landskaber i det mellemste Jylland. Vest i 
distriktet findes flade hedesletter og kuperet terræn mellem Hald og Viborg, hvor indlandsisens rand 
stod for 23.000 år siden. I øst med Mols i centrum findes frodige kystskove og magre overdrev i de 
syddjurske randmorænelandskaber, som indlandsisen pressede op for 19.000 år siden. De to 
israndslinier – Hovedstilstandslinien i vest og Den Østjyske Israndslinie i øst - bindes sammen i et 
fletværk af fjorde og ådale gennem det mellemliggende morænelandskab, langs hvilke de øvrige af 
distriktets større skove ligger med Fussingø og Ind- og Udskovene i centrum på flankerne af 
Skalsådalen og Nørreådalen. Til distriktets små arealer hører en stribe kystnære steder, der 
tilsammen repræsenterer et bredt udsnit af kystformer. Helgenæs knyttes til Molslandet af et drag 
ved Dragsmur. Vænge Sø er spærret af fra havet af en krumodde. Mågeøen i Kalø Vig består af to 
modsat rettede odder, som er vokset sammen og danner et vinkelforland. Ved udsejlingen til Århus 
Bugten ligger Helgenæs, hvor strandvoldene er tydelige. 
 

 
Fordeling af land, hav og is da Nordøstisen stod ved Hovedstilstandslinien (venstre) og den Ungbaltiske Is stod ved den 
Østjyske Israndslinie (højre). Nordøstisen kom fra Sverige og efterlod sig sandede og næsten kalkfrie 
moræneaflejringer. Den Ungbaltiske Is kom fra østersøegnene og efterlod lerede og kalkrige moræneaflejringer. De 
palæografiske kort er fra Varv nr. 2 1989 af M. Houmark-Nielsen. 
 
At Fussingø distrikt har arealer på begge sider af den Østjyske Israndslinie betyder, at distriktet 
ligger i to skovregioner: Den nord- og midtjyske skovregion samt den østdanske skovregion. Den 
østdanske skovregion dækker Østjylland og øerne øst for helt til og med Bornholm. Karakteristisk 
for regionen er, at leret og kalkholdig moræneler dominerer overfladen, men at jordbundsforholdene 
i øvrigt varierer meget. Kaløskovene har jordbundsforhold, som er typiske for den østdanske 
skovregion. 
I den nord- og midtjyske skovregion var Nordøstisen sidste isfremstød. Foran Nordøstisen 
aflejredes mægtige lag af smeltevandssand, som isen efterfølgende gled henover. Derved opstod en 
lagserie med få meter næsten kalkfri morænesand og moræneler hvilende på op til 30 meter 
smeltevandssand. Denne lagdeling præger skovene langs ådalene og betyder, at jordbunden er 
sandet på skråningerne, medens mere lerholdige moræneaflejringer dominerer på fladerne. 
Indskovene, Udskovene, Hjermind Skov, Vindum Skov og skovene omkring Hald Sø har 
jordbundsforhold, der er typiske for skræntskove i den nord- og midtjyske skovregion. 
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Geologiske interesseområder 
Fussingø distrikt har arealer indenfor fire af Danmarks knap 200 nationale geologiske 
interesseområder. Se Kortmappen. Beskrivelsen af de nationale geologiske interesseområder 
omkring Fussingø Statsskovdistrikt findes i bogen ”Geologisk Set, Det mellemste Jylland” udgivet i 
1994 af Geografforlaget og Skov- og Naturstyrelsen. Udpegningen af de nationale geologiske 
interesseområder skal sikre, at de geologiske værdier indgår i planlægningen af det åbne land, så 
lokaliteterne får den nødvendige pleje og fortsat kan bruges til at præsentere Danmarks ældste 
historie for offentligheden og videnskaben. I disse arealer bør der tages særlige hensyn til de 
geologiske interesser. En kort præsentation af de fire arealer ses nedenfor samt en opremsning af, 
hvilke arealer under Fussingø distrikt, der berøres. Numrene følger nummereringen i Geologisk Set. 
I Danmark findes også en udpegning af kystlandskaber, hvis geologi, geomorfologi og kystdynamik 
er i national særklasse. Rapporten med de 99 kyststrækninger findes på www.skovognatur.dk. 
Molslandet er udover at være nationalt geologisk interesseområde også indrammet af en kystlinie af 
national interesse. 
Et udpluk af de nationale områder er ophøjet til Geosites. GeoSites er enestående lokaliteter af 
international geovidenskabelig betydning og behandles på www.geosites.dk. Fussingø distrikt 
administrerer ingen geosites.  
 
40 Molslandet: Molslandet betegner et større landskabsområde, der breder sig mellem 
Kaløskovene i vest til Hyllested bjerge i øst til Helgenæs i syd med Mols Bjerge i centrum. 
Området viser en landskabsserie ved den Østjyske Israndslinie i tydelige og efter danske forhold 
storstilede terrænformer. I de lavere områder findes udstrakte områder med hævet havbund fra 
Stenalderen. De vigtigste arealer under Fussingø distrikt indenfor interesseområdet er skovene og 
markerne ved Kalø, Mols Bjerge, Hyllested Bjerge og arealerne på Helgenæs og samt en række 
mindre kystnære arealer. Alle arealer i ”Molslandet” ses af kortet med de nationale geologiske 
interesseområder i Kortmappen. I det geologiske interesseområde er udvalgt ti underlokaliteter, som 
påkalder sig særlig interesse. Forvaltes disse underlokaliteter af Fussingø distrikt, forklares det 
særlige ved stederne i gennemgangen af de enkelte skove, plantager og naturarealer. 
 
46 Lysnet Bakken: Lysnet Bakken er geologisk interessant, fordi bakken allerede fandtes under 
forrige istid (Saale), men overlevede isfremstødene under sidste istid (Weichsel). Endvidere betyder 
lergravningen i bakken, at lokaliteten byder på muligheden for at se havaflejret plastisk ler fra 
Eocæntiden (55 til 34 millioner år før nu).  

 
Fra toppen af Lysnet bakke er der både udsigt over 
landskabet og indblik til plastisk ler. Arealet Lysnet 
ligger helt centralt i et nationalt geologisk 
interesseområde og giver oplagte muligheder for 
geologisk formidling. 
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57 Fladbro – del af Gudenåsystemet: Fladbro er en af otte lokaliteter, som hver for sig fortæller 
om Gudenåsystemets opståen og smeltevandets veje fra indlandsisen i øst til den daværende Nordsø 
i vest i slutningen af sidste istid. Interessen ved Fladbro samler sig om terrasseniveauer, hvor 
Gudenådalen og Nørreådalen mødes. På grænsen til interesseområdet ligger Frijsenvold Laksegård 
og Midtbæk Museumseng. 
 
60 Faldborgdalen – del af Gudenåsystemet: Faldborgdalen er en af otte lokaliteter, som hver for 
sig fortæller om Gudenåsystemets opståen og smeltevandets veje fra indlandsisen i øst til den 
daværende Nordsø i vest i slutningen af sidste istid. Faldborgdalen ledte smeltevand fra det 
Midtjyske Søhøjland gennem området ved Tange til Lovns Bredning i Gudenåsystemet tidligste 
stadie. Viborg Plantage ligger midt i interesseområdet. På grænsen til interesseområdet ligger 
Klostermarken, Brunshåb samt de nordlige og østlige dele af arealerne til Hald Hovedgård. 
 
Kystlandskab 64 - Molslandets kyster: Kystlinien fra Følle Vig til Glatved Strand er udpeget som 
nationalt interesseområde for geolog, geomorfologi og kystdynamik. I beskrivelsen fremhæves 
særligt Ahl Hage og Bogens Strand i Ebeltoft Vig, Strands Gunger og Stavsøre i Begtrup Vig, 
klinterne ved Mols Hoved, Ørby og Lushage, samt udligningskysten på Ebeltoft-halvøens østside. 
Blandt de fremhævede kystperler forvalter Fussingø distrikt kystklinten Lushage i Helgenæs Syd og 
Holme Strandarealer på Stenalder-strandvolden mellem Kobberhage og Jernhatten på Ebeltoft-
halvøens østside. 
 
 

Ingen lokaliteter i Mariager Fjord er udpeget som værende af national geologisk, geomorfologisk eller kystdynamisk 
interesse. Men det er nu alligevel et ualmindeligt smukt sted at fiske efter havørred i solnedgangen som her på Katbjerg 
Odde. 
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Geologiske jordarter 
Overblik over de geologiske aflejringer, der findes i overfladen på Fussingø distrikt som et hele, 
stammer fra det geologiske jordartskort med oprindelig målestok 1:200.000. Se jordartskortet i 
Kortmappen. Jordartskort i oprindelig målestok 1:25.000 findes i Kortmappen for de enkelte arealer 
hver især. Jordartskortene viser den geologiske jordart i én meters dybde, og udarbejdes af GEUS.  
 
Jordbunden fra Viborg til Grenå domineres af de istidsaflejrede jordarter moræneler, morænesand, 
smeltevandssand samt terrassesand (ekstramarginale aflejringer på jordartskortet) i dalstrøgene. I 
dalstrøgene findes også aflejringer fra tiden efter istiden i form af tørv (ferskvandsdannelser), 
medens havaflejriner og strandvolde ligger langs kyster og fjorde. Kun et enkelt sted når jordarter 
fra før istiden op til overfladen. Det er Eocænt ler på Lysnet Bakke. 
 
Moræneaflejringer er den sammenæltede blanding af sten, sand og ler, der er transporteret og 
aflejret af ismasserne. Lerindholdet ligger typisk mellem 5 og 10 % i morænesandet, men ligger 
typisk over 15 % i moræneleret i egnene omkring Fussingø distrikt. Moræneler dominerer Kalø 
arealerne. Her har leret et kalkindhold på omkring 25 %, der dog ofte er udvasket i den øverste 
meter til halvanden. Moræneaflejringerne mellem Randers og Viborg er næsten kalkfrie. 
Smeltevandsaflejringerne optræder sorteret men i alle kornstørrelser, ler, sand og grus; ler og grus 
er dog underordnet på Fussingø distrikt. Smeltevandssand, som er skubbet op af indlandsis, 
dominerer i Mols Bjerge og omkring Hald Sø. Smeltevandssand i naturlig lejring (terrassesand) 
findes i den flade del af Viborg Plantage og er hovedbestanddelen i Gudenåterrasserne, som blandt 
andet en del af Hjermind Skov ligger på. 
Havaflejringer findes på den hævede havbund fra Stenalderen og udgøres af sand, der i kystnære 
områder suppleres af grus og sten i strandvolde. 
 

  

 

Eksempel på geologisk 
jordartskort i 1:25.000 
for skræntskoven Hjer-
mind Skov. Gul streg 
indrammer skoven nord 
og syd for landevejen. 
Langs skovens sydrand 
vises tørveaflejringerne 
med grønt på hver side 
af Gudenåen. I et bælte 
nord og syd for åen 
viser orange 
udbredelsen af ter-
rassesand. Den røde 
farve fortæller om 
smeltevandssand i 
skovens stejle skrænter. 
Brun er moræneler på 
morænefladerne. Fire 
små bække løber 
gennem skoven til 
Gudenåen. De ligger i 
tørvefyldte (grønne) 
dalbunde. 
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Jordbunden 
Jordbunden og de geologiske jordarter er selvsagt to sider af samme sag. I denne sammenhæng 
handler jordarterne om geologi (alder og aflejringsmiljø), medens jordbunden handler om de 
egenskaber, der har betydning for plantevæksten (vandholdende evne, næringsstofniveau og 
rodhæmmende forhold).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To jordbundsprofiler fra Vindum Skov. Til venstre ses et profil udviklet i smeltevandssand fra en skrænt i Kaskadedal. 
Sandet er velsorteret og hovedparten af kornene har størrelser omkrig en kvart millimeter. Lerindholdet ligger omkring 
5 % Profilet er kraftigt forbrunet. Til højre ses et profil udviklet i moræneler på morænefladen i Store Enemærke. 
Muldlaget er tykt. Alle kornstørrelser er omtrent ligeligt repræsenteret, og lerindholdet stiger fra knap 10 % i toppen til 
knap 20 % i bunden på grund af lernedslemning. Marmoreringen i rødbrune og grå farver er tegn på temporær 
vandstuvning, men det ligger for dybt til for alvor at påvirke rodudbredelsen. 
 
De to eksempler er meget udbredte jordbundstyper i skræntskovene mellem Randers og Viborg, 
ligesom sammenhængen til landskabet er typisk. Næringsstofniveau og vandholdende evne er bedre 
i de kalkholdige og lerede jorde omkring Kalø. Lerindholdet bliver dog stedvist så højt ved Kalø, at 
jorderne oplever temporære vandstuvninger. De mest magre jorder på distriktet både med hensyn til 
næringsstofniveau og vandforsyning findes i Viborg Plantage. I plantagens nordøstlige flade dele 
findes veludviklede podsoljorder, der stedvist har udviklet cementeret al-lag. En samlet oversigt 
over jordbundsprofiler i skovene under Fussingø distrikt findes i ”Jordbundskatalog, Fussingø 
Statsskovdistrikt, 2007”. 
 
I nedenstående skema kan jordbundstyper klassificeres efter vandholdende evne og 
næringsstofniveau. I profilet ovenfor til højre er den vandholdende evne moderat ringe og 
næringsstofniveauet er moderat fattigt, hvilket giver jordbundskode 33. Til venstre er den 
vandholdende evne moderat god og næringsstofniveauet er middel til god, hvilket giver 
jordbundskode 44. 
I kataloget med skovudviklingstyper findes lignende skemaer til at fortælle, hvilke jordbundstyper 
de forskellige skovudviklingstyper er tiltænkt. Skemaet bygger således bro mellem jordbund og 
valg af skovudviklingstype. Skovudviklingstypen er et centralt begreb i naturnær skovdrift, som 
består af en række principper statsskovene drives efter. En skovudviklingstype er en tilstræbt 
træartssammensætning eller skovbillede, som skoven skal udvikles hen imod. Der er defineret 19 
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skovudviklingstyper Skovudviklingstypekataloget, som hver især er tiltænkt et mere eller mindre 
snævert interval af jordbundstyper. 
 
De mest udbredte jordbundstyper i Fussingøs skove er cirklet ind i skemaet nedenfor. Den sorte ring 
er Viborg Plantages nordøstlige del. Det er tørre jorde uden grundvand indenfor røddernes 
rækkevidde og fattige på næringsstoffer. Den røde ring er jorderne på de sanddominerede skrænter 
mellem Viborg og Randers. De er to blå ringe, der omkranser jorderne på morænefladerne mellem 
Viborg og Randers. Den venstre gælder de veldrænede jorder, den højre dækker de dårligt drænede 
morænelersjorder, som findes i en del af Vindum Skov. Endelig viser den grønne cirkel de frodige 
jorder ved Kalø. Ringen omkring Kaløs jorder er trukket hen over grænsen til de dårligt drænede 
jorder på grund af stedvise dræningsproblemer. 
 

Vandforsyning 
Jorde med fri dræning 

i dybden 0-160 cm 
 

Tør →   →   →   →   →   →   →   → fugtig 

Jorde med 
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Jordbundsskema 
 
.. efter hvilket man kan give en 
jordbundskode. 
En jordbund med god vandforsyning 
og middel næringsstofniveau får kode 
54, idet vandforsyningen nævnes først. 
 

Fussingø 
Statsskovdistrikt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Grundvand 
Med afsæt i vandforsyningsloven inddelte amterne Danmark i områder med begrænsede 
drikkevandsinteresser, almindelige drikkevandsinteresser og særlige drikkevandsinteresser. 
Sidstnævnte kaldes kort OSD. I områderne med særlige drikkevandsinteresser skal der gøres en 
særlig indsats for grundvandet. Kort over områder med særlige drikkevandsinteresser findes i 
Kortmappen. Hvilke arealer under Fussingø distrikt, der ligger i indsatsområderne fremgår af 
nedenstående liste. Indsatsen i grundvandsområderne er todelt: Først kortlægges geolog, grundvand 
og vandkvalitet. På det grundlag laves indsatsplanen. Amterne påbegyndte arbejdet. Men efter 
amternes nedlæggelse overtog Miljøcentrene arbejdet med kortlægning og kommunerne står for at 
lave indsatsplaner. Strukturændringerne har selvfølgelig betydet forsinkelser af arbejdet. Af listen 
nedenfor fremgår, hvor langt arbejdet med kortlægning og indsatsplanerne er nået. 
 
Skov under Fussingø, der 
helt eller delvist ligger i 
OSD. 

Indsatsområde Grundvands 
kortlægning 
afsluttes 

Indsatsplan Kommune Miljøcenter 

Nordlig del af Mols Bjerge 
Ørnbjerg Mølle 

Lyngsbæk 2013  

Hyllested Bjerge Tirstrup 2013  
Sydlig del af Mols Bjerge Skellerup 2013  
Klokkeholm Skov Mørke 2013  

Syddjurs 

Randers Sønderskov Vilstrup 2013  
Mosely Gjerlev 2013  
Nordlig del Randers 
Øvelsesterræn 

Råsted 2009  

Randers Nørreskov Råsted / Harridslev 2009 / 2013  

Randers 

Århus 

Hjermind Skov Bjerringbro Nord Afsluttet Dec. 2006, 
www.viborg.dk 

Del af Viborg Plantage 
Del af Hald Hovedgård 
Del af Stanghede 

Viborg Syd   

Viborg Ringkøbing 

 
De fleste af skovene under Fussingø Statsskovdistrikt ligger udenfor områderne med særlige 
drikkevandsinteresser. Det skyldes, at skovene ligger forholdsvis langt fra større beboelsesområder. 
Af de arealer, der ligger indenfor har flertallet kun minimal betydning for indsatsområdets 
nedsivning og grundvandskvalitet. Viborg Plantage og Hald Hovedgård dækker et større areal af 
indsatsområdet Viborg Syd, og er nedsivningsområde til boringer, hvorfra der indvindes drikkevand 
i større mængde. Hjermind Skov dækker måske en væsentlig del af indsatsområdet Bjerringbro 
Nord. 
 
Viborg Plantage er sammen med Lisborg Plantage nedsivningsområde for grundvand til 
kildepladsen Viborg Syd øst for plantagerne. Der er tre undersøgelsesboringer i Viborg Plantage. 
Boringerne viser, at smeltevandssand findes til mere end 40 meter dybde, og at grundvandet ligger 
mellem 5 og 10 meter under terræn. Viborg Syd har haft forhøjet indhold af kloroform, som GEUS 
sammen med Rambøll og Dansk Hydraulisk Institut (DHI) har påvist stammer fra de 
svampedominerede morlag i plantagernes granbevoksninger. 
 
Vilstrup Vandværk, der hører under Energi Randers Vand A/S, ligger på grænsen til Randers 
Sønderskov. Fra fire boringer pumper vandværket knap 400.000 m3/år op til Romalt, der ligger 
nord for. Vandboringerne går næsten udelukkende gennem sand og grus, indtil kalkoverfladen nås i 
75 meters dybde. Grundvandsspejlet ligger omkring 40 meters dybde. 
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Indsatsområdet Bjerringbro Nord er foreløbig det eneste af de indsatsområder, som berører arealer 
under Fussingø distrikt, der har noget, der ligner en indsatsplan. Der er foreløbig kun tale om et 
forslag til indsatsplan, der venter på endelig vedtagelse. Forslaget findes offentliggjort på Viborg 
Kommunes hjemmeside www.viborg.dk . I forslaget til indsatsplan snitter indsatsområdet kun lige 
nordranden af Hjermind skov. Indvindingsboringerne ligger nord for skoven ved Hjorthede og Sdr. 
Tulstrup. Som det fremgår af forslaget til indsatsplan sker grundvandsstrømningen ud mod 
Gudenådalen. Hjermind Skov har derfor minimal betydning for vandværkerne nord for skoven. 
 
I forslaget omtales to forhold til beskyttelse af grundvandet, som kan være af generel interesse for 
Fussingø Statsskovdistrikt i forbindelse med forvaltning af alle de skove, som ligger i eller tæt ved 
områder med særlige drikkevandsinteresser. Grundejere skal sløjfe ubenyttede boringer og brønde i 
indsatsområdet for at undgå at forurening finder den vej til grundvandsmagasinerne. I afd. 418 i 
Hjermind Skov f.eks. findes en brønd ved Sortekilde, som måske kan sløjfes, hvis det ikke allerede 
er gjort. Skovrejsning kan komme på tale som grundvandsbeskyttende foranstaltning. Måske bliver 
der med en revision af kommuneplanen mulighed for at lave samarbejdsaftaler med vandværk og 
kommune om at udvide de skove eller plantager som ligger i eller ved indsatsområderne. 
 

Profil, der viser udbredelsen af kloroform i jordlagene, under Viborg Plantage og vandværket Viborg Syd. 
Fra GEUS, Rambøll og DHI. 
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Geologi og jordbund speciel del 
 
Den følgende tekst gennemgår Fussingø Statsskovdistrikt areal for areal. Gennemgangen følger den 
gruppering og nummerering, som de enkelte skove, plantager og naturarealer er ordnet efter i 
nedenstående liste. Listen viser også hvilke kort, beskrivelserne understøttes af. Kortene er samlet i 
en Kortmappe, som findes på direktoriet M:\SNS\Distrikt\Kronjylland\Driftsplan FU 06\geologi 
jordbund  
 

 Navn Omfatter flg. arealer Jordartskort Jordbundskort Ortofoto 
1 Viborg Plantage Viborg Plantage, 401 1:10.000 1:10.000  
2 Hald Hald Hovedgård, 402 

Stanghede, 403 
Hald Sø, 404 
Inderø Skov, 405 
Bisballe-Almind, 406 

1:10.000 
1:10.000 
 
1:10.000 
(1:10.000) 

  

3 Bruunshåb Bruunshåb, 407 1:10.000   

4 Klostermarken Klostermarken, 408 1:10.000   

5 Arealer ved Sundstrup Ulbjerg Klint, 233 
Sundstrup Arealerne, 234 

 
1:10.000 

 1:10.000 
1:10.000 

6 Hærup P-plads Hærup P-plads, 232   1:10.000 

7 Vindum Skov Vindum Skov, 201 1:10.000 1:10.000  

8 Hjermind Skov og 
Busbjerg 

Hjermind Skov, 202 
Busbjerg, 211 

1:10.000 
1:10.000 

1:10.000  
1:10.000 

9 Ind- og Udskovene Indskovene, 101 
Udskovene, 102 

1:15.000 
1:15.000 

1:10.000 
1:10.000 

 

10 Arealer ved Mariager 
Fjord 

Frydensbjerg, 221 
Katbjerg Odde, 221 
Hohøj Arealer, 222 
Hadsund Bane, 224 
Ajstrup Strand, 225 
Mosely, 226 

  1:10.000 
1:10.000 
1:10.000 
 
1:10.000 
1:10.000 

11 Øer i Randers Fjord Øer i Randers Fjord, 510   1:10.000 

12 Arealer ved Randers by Randers Nørreskov, 103 
Randers Nordre Fælled, 104 
Randers Sønderskov, 507 

 
(1:10.000) 
1:10.000 

 
 
Skal laves 

 

13 Frisenvold Laksegård og 
Eng 

Frisenvold Laksegård, 212 
Frisenvold Eng, 212 

  1:10.000 
1:10.000 

14 Lysnet Lysnet, 213   1:10.000 
15 Gjerrild Strand Gjerrild Strand, 340 1:10.000  1:10.000 
16 Mågeøen Mågeøen, 330 1:10.000  1:10.000 
17 Klokkerholm Skov Klokkerholm Skov, 503 1:10.000   
18 Elløv Enge  Elløv Enge, 603 1:10.000   

19 Kalø Kalø Hovedgård, 601 
Markerne, 602 
Ringelmose Skov, 501 
Hestehave Skov, 502 

1:12.000 
1:12.000 
1:10.000 
1:10.000 

 
 
1:10.000 
1:10.000 

 

20 Mols Bjerge Mols Bjerge, 301 1:20.000   
21 Helgenæs Syd Helgenæs Syd, 311 1:12.000   
22 Helgenæs Nord Dragsmur, 312 

Rønnen, 313 
Karpenhøj, 315 

1:10.000 
1:10.000 
1:10.000 

 1:10.000 
1:10.000 
1:10.000 
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Vænge Sø, 316 1:10.000 1:10.000 

23 Bjødstrup Strand Bjødstrup Strand, 314 1:10.000  1:10.000 
24 Arealer ved Stubbe Sø Areal ved Stubbebro, 334 

Ørnbjerg Mølle, 335 
Natursti Ebeltoft-Gravlev, 336 
Vibæk Strand, 337 
Holme strandarealer, 338 
Hyllested Bjerge, 339 

1:10.000 
1:10.000 
1:25.000 
1:10.000 
1:10.000 
1:10.000 

 1:10.000 
 
 
1:10.000 
1:10.000 
1:10.000 
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Viborg Plantage, FU 401 
Den nordøstlige del af Viborg Plantage ligger i Faldborg Dalen. Faldborg Dalen er en 
smeltevandsdal, der kan følges fra Tange Sø gennem Hjarbæk Fjord til Lovns Bredning. Faldborg 
Dalen er første stadie i dannelsen af Gudenå Systemet. Mod slutningen af sidste istid, da isen var 
smeltet tilbage til en linie gennem Ry, Ulstrup og Fårup cirka 25 km øst for Viborg, strømmede 
smeltevand helt fra den sydlige del af det Midtjyske Søhøjland gennem Gudenådalen til Tange Sø. 
Da isen blokerede det videre forløb af Gudenå Dalen mod nordøst, fandt smeltevandet vej mod 
nordvest gennem Viborg området til Lovns Bredning. Den flade nordøstlige del af Viborg Plantage 
består af smeltevandssand fra den geologiske begivenhed. 
Den mere kuperede sydvestlige del af Viborg Plantage hører til de randmorænebakker, som kan 
følges fra Dollerup gennem Mønsted til Fly. De er dannet efter et mindre genfremstød under 
indlandsisens tilbagesmeltning fra Hovedopholdslinien. 

 
Isranden er smeltet tilbage til en linie fra Tange Sø til Skive. 
Smeltevand helt fra Silkeborgegnen danner Faldborgdalen og 
Viborg Hedeslette. Fra Ussings Danmarks Geologi 1913.  
 
 
 
 
 
 
 

Den geologiske historie afspejler sig i fordelingen af de geologiske jordarter på jordartskortet. Mod 
nordøst findes hedeslettesand eller terrassesand TS, hvilket betegner smeltevandssand, der ikke 
senere er forstyrret af isoverskridelser. Det er Faldborg Dalens aflejringer. Sydøst i Viborg Plantage 
samt i Viborg Krat findes morænesand MS og moræneler ML, der begge er afsat direkte af 
indlandsisen, samt smeltevandssand DS, hvis oprindelige vandrette aflejring er forstyrret af istryk. 
 
I hedeslettesandet findes veludviklede podsoller, der stedvist har udviklet sig til jorde med 
cementeret al-lag. Det er næringsfattige mordannende jorder. Smeltevandssandet i 
randmorænestrøget er brunjorde med lav vandholdende evne og moderat næringsstofniveau. I 
moræneaflejringerne (moræneler og morænesand) omkring Røverhøje og i den vestlige del af 
Viborg Krat er både vandholdende evne og næringsstofniveau bedre end hos 
smeltevandsaflejringerne grundet et højere finjordsindhold (ler og silt). Jordbundsprofiler gravet i 
forbindelse med jordbundsundersøgelser i 2006 findes præsenteret i et jordbundskatalog sammen 
med jordbundsprofiler fra det øvrige Fussingø Distrikt. 
 
Viborg Plantage er sammen med Lisborg Plantage nedsivningsområde for grundvand til 
kildepladsen Viborg Syd øst for plantagerne. Der er tre undersøgelsesboringer i Viborg Plantage. 
Boringerne viser, at smeltevandssand findes til mere end 40 meter dybde, og at grundvandet ligger 
mellem 5 og 10 meter under terræn. Viborg Syd har haft forhøjet indhold af kloroform, som GEUS 
sammen med Rambøll og DHI har påvist stammer fra de svampedominerede morlag i plantagernes 
granbevoksninger. 
 
Ved Rævehøje findes to gamle lergrave. Hullerne efter gravningen står tilbage med vand i bunden. 
Ved en oprensning af hullerne er det oplagt at blotlægge et lille profil, hvor skovens gæster kan se 
de lerlag, som var grundlag for teglværkindustri i området tilbage i tiden. 
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Områder ved Hald, FU 402 til 406 
 
Hald Hovedgård FU 402, Stanghede FU 403, Hald Sø FU 404, Inderø Skov, FU 405, Bisballe-
Almind FU 406 
 
Områderne omkring Hald ligger i knækket på Hovedopholdslinien, der markerer det mest 
betydningsfulde landskabsskel i Danmark fra sidste istid. Linien forløber fra Bovbjerg ved 
Vestkysten til Skelhøje og Hald Sø, hvor den bøjer brat om og fortsætter mod syd til Padborg ved 
grænsen. Området er klassisk ved studier af overgangen mellem glaciallandskabet i øst og 
afstrømningsområdet i vest. Bemærkelsesværdigt er det, at området mangler egentlige 
randmorænebakker på dette stykke af Hovedopholdslinien. Bemærkelsesværdigt er det også, at der 
findes så mange sten og blokke af typen Larvikit, således ved Kvindhøje på Stanghede. Det skyldes 
ifølge Pedersen og Jakobsen (2006), at Hovedopholdslinien fra Hald og et stykke mod vest er en 
overprægning af en tidligere israndslinie, nemlig Norskeisens rand, der lå på dette sted for 29 til 
27.000 år siden. 

 
Norskeisen har sin maximale udbredelse for 29 til 27.000 år 
siden. Norskeisen rand falder sammen med Hovedopholdsisens 
rand vest for Hald Sø. De mange ledeblokke af Larvikit, som 
findes på blandt andet Stang Hede, er bragt til området med 
Norskeisen. 
Figur fra Geoviden, geologi og geografi nr. 2, 2005 skrevet af M. 
Houmark-Nielsen, J. Krüger, og K.H. Kjær. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Området er desuden centralt for forståelsen af tunneldalsbegrebet. Undersøgelser af undergrunden 
viser, at dalen med Hald Sø samt Viborg Søerne fandtes før istiden. Istiderne gletschere har derfor 
ikke dannet tunneldalene, men mødt og modeleret et eksisterende dalsystem. 
 
Skelhøje fremstår som kegletoppen på den smeltevandsslette, der blev aflejret foran isen. Og man 
skulle tro, at dalsystemet med Hald Sø i har ført smeltevandet frem til isfronten. Højdeforskellen er 
imidlertid for stor til, at det fysisk kan lade sig gøre. Hald Søs bund ligger hele 30 meter under 
havniveau. Hedeslettens toppunkt ligger 80 meter over havniveau. I stedet må smeltevandet være 
løbet i kanaler ovenpå eller i isen. Hald Sø er dermed det dødishul. Det falder godt i tråd med, at 
området i øvrigt er meget dødispræget, idet det er småkuperet med talløse afløbsløse lavninger. 
Hjortedalen og Fløjgårddalen skærere sig ned i smeltevandssletten og er dermed yngre end 
Hovedopholdslinien. De to smeltevandsdale blev dannet, da isranden var rykket et stykke mod øst. 
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Hovedopholdslinien til venstre, hvor Karup Hedeslette dannes fra gletscher porte ved Skelhøje samt Moselund ved 
Silkeborg. Dette skete for knap 22.000 år siden. Til højre er isfronten rykket mod øst og Hjortdal og Fløjgårddalen 
eroderer sig ned i Karup Hedeslette. Fra Ussings Danmarks Geologi 1913. 
 
Jordartskortet for Hald Sø områderne viser, at området helt domineres af smeltevandsaflejringer. 
Dels som bakkesand (DS og rød på jordartskortet) og dels som terrassesand (TS og orange på 
jordartskortet). En meget tydelig terrasseflade 40 m oh. strækker sig på vestsiden af Hald Sø mod 
nordøst forbi Hald Hovedgård og videre gennem Hald Ege til Viborg Hedeslette. På toppen af 
mange bakketoppe findes morænesand (MS og brun på jordartskortet). Dette er f.eks. tilfældet med 
Ravnsbjerg og bakken med Niels Bugges Bænk. På Stanghede krones bakketoppene af 
smeltevandsgrus (DG og meget rød på jordartskortet). Der er tolket som residualgrus og består af 
grus, sten og blokke, der er udvasket af forhenværende morænesand. Residualgruset er rigt på sten 
og blokke af bjergarten Larvikit. I områdets lave dele findes ferskvandstørv (FT og grøn på 
jordartskortet), bl.a. dalen med Non Mølle Å og dalen med Gjelbro. 
 
Området er nationalt geologisk interesseområde og beskrives derfor i bogen Geologisk Set – Det 
mellemste Jylland. I bogen anbefales bl.a. skovrydninger i Guldborgland Plantage, hvor 
Hovedopholdsliniens knækpunkt findes, fjernelse af jernbanedæmningen, der blokerer Hjortedalen 
og Fløjgårddalen, samt udtyndinger langs Hald Sø, så man bedre kan opleve de hængende dale. 
 
Bruunshåb, FU 407 
Arealet Bruunshåb ligger i bunden af en lille smeltevandsdal med Mølleøen, der i dag er afløb for 
Viborg Søerne over i Nørreåen. Dalbunden dækkes af ferskvandssand og ferskvandsgytje. 
 

Målebordsbladet fra slutningen af 1800 tallet viser, at 
Nørreåen dengang løb gennem flere søer. Således løb 
Bruunshåb Møllebæk ud i Neder Bredningsø. Søen er i 
dag drænet væk. 
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Klostermarken, FU 408 
Den nordlige del af Klostermarken ligger på en jævnt skrånende moræneflade. Den sydlige del 
ligger på kanten en lille smeltevandsdal med Mølleåen, der er afløb for Viborg Søerne over i 
Nørreåen. Flanken af dalen fures af erosionsdale, hvilket giver et bakket og kuperet terræn. 
Morænefladen dækkes af morænesand, kun afbrudt af mindre lavninger med tørv og gytje. De 
falske bakker langs ådalen præges af smeltevandssand. 
 
Arealer ved Sundstrup, FU 322 og 234 
 
Ulbjerg Klint FU 233, Sundstrup Arealerne FU 234 
 
Arealerne ved Sundstrup ligger, hvor morænelandskabet møder havet ved Lovns Bredning og 
Hjarbæk Fjord. Morænefladen afgrænses af nutidige kystklinter og fossiler kystklinter fra 
Stenalderhavets tid. 
Bølger skabt af vestenvinden over Lovns Bredning gnaver stadig i den vestvendte Ulbjerg Klint. 
Klinten er 30 meter høj, og på grund af den stadig pågående erosion i klintfoden, skrider klinten 
indimellem ned og blotter landskabets indre. 
 
Dalen syd og øst for Store Klinthøj er en smeltevandsdal, der strækker sig mod øst helt til Ulbjerg. 
En fjordarm omsluttede Store Klinthøj mod syd og øst i Stenalderen, hvor havet stod 2 til 3 meter 
højere end i dag. Søen syd for Store Klinthøj er en gammel mergelgrav, der blev udnyttet i perioden 
1914-16. Klintens kerne består af kalkblandet ler, der blev brugt til at kalke store dele af 
Vesthimmerland. Gravningen blev genoptaget i 1938 og varede måske helt til 1947, og igen i 
perioden 1951- 55.  

 

 

Stranden neden for kystklinten dækkes af sten udvasket af klinten. Der er 
mange ledeblokke blandt andet rhombeporfyr, larvikit og flintkonglomerat, 
der alle vidner om indlandsis fra Norge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klintprofilets lag fortæller spændende geologiske historie. Der uddybes i: J. Lund 1987: 
Kystklinterne i det centrale limfjordsområde, Speciale Århus universitet. Og DGF årsskrift 1979 s. 
47-54. Referencer fra Geologisk Set mellemste Jylland 26 Melbjerg Hoved. 
 
Det geologiske jordartskort dækker endnu ikke Ulbjerg området, men findes derimod for Sundstrup 
Arealerne. Morænefladen dækkes af morænesand MS, kystskrænterne domineres af 
smeltevandssand DS og ved foden af skrænterne findes havaflejret sand HS og ferskvandsgytje FP. 
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Hærup P-plads, FU 232 
P-pladsen ligger ovenfor Hærup Sø. Hærup Sø ligger i en lille sidedal til Skals Ådalen. Skals 
Ådalen var en smeltevandsdal, som ledte smeltevand fra isranden til Hjarbæk Fjord, da isranden var 
smeltet tilbage til en linie mellem Randers og Hobro. I Stenalderen var havspejlet 2 til 3 meter 
højere end i dag ved Hjarbæk Fjord, som derfor strakte sig helt ind til Hærup Sø og Rødsø sydvest 
for. 
 
Vindum Skov, FU 201 
Vindum Skov ligger på en moræneflade mellem dødislandskab mod syd og en tunneldal med 
Rindbækken mod nord. Vinkelret på tunneldalen strækker Kaskadedalen sig med forgreninger mod 
syd og deler skoven i en østlig og en vestlig del. Kaskadedalen er en markant erosionsdal med stejle 
sider. Dødislandskab præger den sydøstlige del af skoven, hvor der er mange afløbsløse og 
lavninger. Nordvest i skoven er morænefladen mere jævn. 
Morænefladen præges af morænesand og moræneler. Smeltevandssand findes i de stejle dalsider til 
Kaskadedalen og ned mod Rindbækken. Større og mindre lavninger med ferskvandstørv og 
ferskvandssand præger den sydøstlige del af skoven. 
 
Størstedelen af moræneaflejringerne i Vindum Skov er præget af lernedslemning. Det har ført en 
lagdeling af jordbunden. Lerprocenten i de øverste 80 til 100 cm ligger mellem 5 og 15 procent, 
men stiger derunder til omkring 20 procent. Det er jorder med middelt næringsstofniveau og 
moderat god vandforsyning. I det sydøstlige og sydvestlige hjørne af skoven præges 
morænejorderne desuden af vandstuvning, idet jordbunden er så tæt at større nedbørsmængder især 
om vinteren fører til dannelse af et hængende grundvandsspejl. Det giver jordbundsprofilerne et 
plettet udseende i grå, brune og rødbrune farver. 
Smeltevandssandet i dalsiderne domineres groft mellemsand, hvor den middel kornstørrelse ligger 
mellem 0,25 og 0,50 mm. Det er forbrunede moderat fattigt jorde med en moderat ringe 
vandforsyning. Tørvejorderne i dalsænkninger og lavninger har alle permanent høj 
grundvandsstand. 
 
Hjermind Skov og Busbjerg, 202 og 211 
 
Hjermind Skov FU 202, Busbjerg FU 211 
 
Hjermind Skov nord for landevejen ligger i et meget kuperet terræn. Skoven ligger på overgangen 
mellem højtliggende morænelandskab mod vest og nord og de lavereliggende jævne 
smeltevandsterrasser i Gudenådalen. Bakkerne er såkaldte falske bakker mellem dybe dale. Dalene 
er dannet af rindende vand efter istiden. Hjermind Skov syd for landevejen ligger på jævne 
terrasseflader gennemskåret af fire dale fra nord og den dybestliggende del af Gudenådalen langs 
arealernes sydlige rand. 
 
Tørv og ferskvandssand viser med grønne farver på jordartskortet den overfladiske afstrømnings 
veje fra nord mod syd gennem Hjermind Skov og fra vest mod øst langs Gudenåen. Glacialt 
ferskvandssand dækker Gudenådalens terrasser. Moræneler og morænesand findes langs skovens 
nord og vestrand på morænefladen, samt som mindre øer på toppen af de falske bakker. De stejle 
sider af erosionsdalene består af smeltevandssand i forstyrret lejring samt mindre områder med 
sandet skredmateriale. I den brede dal i ”Bakkerne” (afd. 432) findes sammenskyllet 
smeltevandsgrus og derunder glimmersand, som er langt ældre, idet der er tale om havaflejringer fra 
Tertiærtiden. 
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Lerjordene og de sandblandede lerjorde er brunjorde præget af lernedslemning. Lerindholdet stiger 
typisk fra omkring 10 % i toppen til omkring 20 % i én meters dybde. Det er næringsrige jorde med 
høj vandholdende evne. Sandjordene på skråningerne er præget af podsolering med blegsandslag og 
udfældningslag beriget med humus samt jern og aluminium. De har tykke morlag. I dalen i 
”Bakkerne” er jorderne præget af sten og grus. Enkelte steder har podsoleringen ført til dannelse af 
cementeret al-lag. I bunden af dalslugterne findes tørvejorde med høj grundvandsstand og okker. 
Busbjerg ligger i et terræn af falske bakker på Gudenådalens sydflanke. De stejle bakkesider består 
af smeltevandssand (DS). 
 
Busbjerg ligger på sydsiden af Gudenådalen. Det er en bakke af smeltevandssand, der står frem 
mellem erosionsdale på kanten af ådalen. 
 
Ind- og Udskovene; FU 101 og 102 
 
Indskovene FU 101, Udskovene FU 102 
 
De overordnede linier i landskabet med Fussing Ind- og Udskove tegnes af de store ådales forløb. 
Indskovene strækker sig ned over sydflanken af Skals Å dalen, der løber mod øst og nord. 
Udskovene bevokser nordflanken af Nørreå dalen, der strømmer mod øst. Herimellem rejser sig et 
morænelandskab, der som en halvø er forbundet med morænelandskabet nord for Randers. Toppen 
af halvøen krones af landsbyen Svinding. Se Per Smeds landskabskort i kortmappen. 
 
Opbygningen af ”Svindinghalvøen” kan sammenlignes med en lagkage. Kagefadet - altså 
underlaget for istidslagene - består af glimmerler fra Oligocæntiden (23 til 34 millioner år før nu). 
Glimmerler er truffet på markerne nedenfor Hesselbjerg Skov. Den nederste lagkagebund består af 
moræneler, som findes omkring godset og langs sydsiden af Fussing Sø. Det er de ældste 
istidsaflejringer i området, og moræneleret er sandsynligvis aflejret af Norske Isen for 28.000 år 
siden. Kagecremen i lagkagen er den mere end 20 meter tykke serie af smeltevandssand, der findes i 
alle de stejle skråninger ned mod Nørreå Dalen og Skals Å Dalen. Øverst i smeltevandsserien findes 
issøler enkelte steder, for eksempel ved Hesselbjerg i Indskovene og syd for Brændselsbjerg i 
Udskovene. Øverste lagkagebund består af morænesand og moræneler, som landbrugsjorden 
omkring Svinding ligger på. Undergrænsen for denne den yngste moræneaflejring ligger omkring 
50 m oh. Disse moræneaflejringer blev efterladt af Nordøst Isen for 24.000 år siden. 
 
Issøleret langs Brunskovdalen i Udskovene har givet anledning til store jordskred. Skredterrasserne 
langs dalsiden er stadig så tydelige, at de muligvis er yngre end 100 år. Nye jordskred på det sted 
ikke usandsynlige i fremtiden. 
 
Nørreådalens stejle skovklædte skrænter gennemskæres af dybe erosionsdale. De mest markante er 
Brunskovdalen, Mårdalen og Sanddalen. De indgår i et system af landskabelige strækmærker – 
lineamenter. Sprækkesystemet er mest tydeligt ved Hvorslev syd for Gudenåen. Se Reliefkortet i 
kortmappen. 
 
Fussing Sø ligger som en dyb gryde i morænefladen med afløb mod nordvest lige nedenfor 
Fussingø Slot til Skals Åen. Fussing Sø ligger ikke i en tunneldal, og den lidt uforklarlige 
beliggenhed kan måske forklares med indsynkning i randen af Gassum Formationen, der er en 
salthorst med centrum ved Gassum knap 15 kilometer mod nordøst. Glenstrup Sø som ligger knap 
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15 kilometer nord for Fussing Sø, har samme karakteristika Fussing Sø. Se kortet over 
Undergrundens Bjergarter i kortmappen. 
 
Indskoven blev jordbundskortlagt i 1996 i forbindelse med projekt bæredygtig skov. I Udskovene 
blev jordbunden kortlagt i 2006 forud for driftsplanrevisionen. I Indskovene nord og syd for 
Fussingø findes lerjorde og svære lerjorde, der er så tætte, at de stuver vand tæt under overfladen i 
kortere eller længere tid. Det er dårligt drænede jorde. Vest for Fussingø er jorderne mindre 
lerholdige men til gengæld veldrænede. Lerindholdet spænder fra mindre end 5 procent ler i 
sandjorde til mellem 5 og 15 procent ler i lerblandet sandjord og sandblandet lerjord. Sandjordene 
er næringsfattige og forholdsvist tørkeudsatte podsoljorde. I de lerholdige jorde er 
næringsstofniveauet og den vandholdende evne moderat til høj. Det er forbrunede jorde, hvor 
lerindholdet mange steder stiger med dybden på grund af lernedslemning. 
I Udskovene er der en tæt sammenhæng mellem landskab og jordbundsforhold. På skråningerne 
findes næringsfattige sandjorde med lille vandholdende evne. På morænefladerne findes 
sandblandet lerjord og lerblandet sandjord. I øst og nord er lerindholdet så højt at en 
lerudfældningshorisont findes omkring én meters dybde. Typisk stiger lerindholdet fra mellem 5 og 
10 procent i toppen til knap 20 procent i én meters dybde. Sydvest i Udskovene er morænedækket 
ofte tyndere end én meter, så der i stedet for en lerberiget horisont findes sandede og grusede 
smeltevandsaflejringer.  
 
Arealer ved Mariager Fjord, FU 221 til 226 
 
Frydensbjerg FU 221, Katbjerg Odde FU 221, Hohøj Arealer FU 222, Hadsund Bane FU 224, 
Ajstrup Strand FU 225, Mosely FU 226 
 
Mariager fjord er en af flere tunneldale, der som en vifte stråler ud fra ”knækket” på 
Hovedopholdslinien sydvest for Viborg. Under de fleste af disse dale findes et dalsystem, hvis 
historie kan føres længere tilbage end istiden – således også under Mariager Fjord. Mariager Fjord 
er en tærskelfjord. Den lavvandede yderfjord er flodlignende snoet og omgivet af vadehavslignende 
vader. Inderfjorden er et bådformet bassin med bund i 30 meters dybde. 
Området omkring Mariager Fjord er dannet af Nordøst Isen der for knap 24.000 år siden gled frem 
og smeltede tilbage fra Hovedopholdslinie i det midtjyske. Jordbunden på begge sider af Mariager 
fjord består hovedsagelig af smeltevandssand. Undergrunden består af kalk. 
 
Ajstrup Strand ligger ned til sejlrenden i Yderfjorden med vaden på modsatte bred. Frydensberg og 
Katbjerg Odde ligger ned til den dybe Inderfjord. Langs Inderfjordens bred findes et tyndt bånd 
med lavt vand og sandbund. Sandet er skyllet ned fra de stejle skråninger. Da vestenvinden 
dominerer, flyttes sandet med bølgeskvulpet mod øst langs kysten og danner små krumme odder på 
spidsen af Inderfjordens flade næs. Således også Katbjerg Odde. Katbjergtørven ud for Katbjerg 
Odde er en blåmuslingebanke, der rækker ud midt i fjorden. Katbjerg er nabo til det nationale 
geologiske interesseområde Cilleborg Lergrav, hvor der findes Eocæne og Oligocæne aflejringer. 
Hohøj og Mosely ligger i randmorænebakker som Nordøst Isen efterlod. Hadsund Bane krydser 
morænefladen fra tunneldalen med Mariager Fjord til tunneldalen, hvor Kastbjerg Å udspringer. På 
banestykkets nordlige del løber den langs med en fjordarm, der eksisterede i Stenalderen. 
 
Øer i Randers Fjord, FU 510 
De tre øer i den ydre del af Randers Fjord er aflange banker, som findes på kanten af sejlrenden. 
Bølgerne i Randers Fjord hvirvler sediment op, men i det øjeblik bølgerne rammer vaderne på 
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kanten af sejlrenden, mister de den energi, som er nødvendig for at holde sedimentet svævende i 
vandmassen. Sedimentet aflejres. Mest på kanten af sejlrenden fordi energifaldet her er størst. I takt 
med pålejringen falder vanddybden. Når vanddybden efterhånden bliver tilpas lille, indfinder 
vegetationen sig. Vegetation fanger endnu mere sediment og accelererer pålejringen. Når øen har 
vokset sig så stor nok, snupper staten den. 
En anden nærliggende forklaring på de tre nye øer langs sejlrenden i Randers Fjord kunne være, at 
materiale graves op fra bunden af fjorden og lægges på kanten i forbindelse med uddybning. Hvert 
fjerde år oprenses omkring 400.000 m3 bundmateriale for at dybden i fjorden kan opretholdes. 
Materialet deponeres imidlertid på såkaldte spulefelter, der ligger på enge langs fjorden helt inde 
ved Randers. De tre øer kan derfor ikke være menneskeværk. De er, som forklaret ovenfor, født af 
de tre v’er: vand, vejr og vegetation. 
 
Arealer ved Randers by; FU 103, 104 og 507 
 
Randers Nørreskov FU 103, Randers Nordre Fælled FU 104, Randers Sønderskov FU 507 
 
Arealerne ligger i morænelandskaber fra sidste istid. Landskaberne blev dannet, da Nordøstisen 
gled frem og siden smeltede tilbage fra Hovedopholdslinien for omkring 22.000 år siden. 
Jordbunden i Randers Nørreskov og Nordre Fælled er ikke undersøgt, men består sandsynligvis af 
kalkfri moræneler. 
De øverste jordlag i Randers Sønderskov domineres af morænegrus, moræneler og 
smeltevandsgrus. Fordelingen af jordarterne fremgår af jordartskortet, som findes i Kortmappen. 
Detaljerede oplysninger om jordbunden i skovrejsningsområdet findes i kortlægningsrapporten 
”Lokalitetskortlægning i skovrejsningsområdet Randers Sønderskov”. Dybere nede findes mægtige 
forekomster af sand og grus, og fra områderne omkring skoven hentes grus i store grusgrave. De 
store grus- og sandforekomster er aflejret i smeltevandsfloder foran Nordøstisen, der siden gled 
henover sine egne smeltevandsaflejringer og efterlod moræneaflejringer af vekslende tykkelse 
ovenpå. 
Vilstrup Vandværk, der hører under Energi Randers Vand A/S, ligger på grænsen til Randers 
Sønderskov ved afd. 514. Fra fire boringer pumper vandværket knap 400.000 m3/år op til Romalt, 
der ligger nord for. Vandboringerne går næsten udelukkende gennem sand og grus, indtil 
kalkoverfladen nås i 75 meters dybde. Grundvandsspejlet ligger omkring 40 meters dybde. 
 
Frisenvold Laksegård og Eng, FU 212 
Laksegården ligger på en Gudenå terrasse langs Gudenåens nuværende løb. 
Frisenvold Eng ligger på kanten af en lille tunneldal, der støder til Gudenådalen. Engen præges af 
udsivende grundvand. Området var en fjord i Stenalderen. 
 
Lysnet, FU 213 
Lysnetbakken er med sine 131 m det højeste punkt i miles omkreds. Lysnet er geologisk set knyttet 
sammen med Ølst Bakker, idet de begge er opbygget af stærkt isforstyrrede lerlag fra Tertiærtiden. 
På sydsiden af Lysnetbakken findes en nedlagt lergrav, hvori lagene kan ses. Lagene er alle plastisk 
havaflejret ler fra Eocæn tiden. Lignende lag findes som nævnt i Ølst Bakker men også i kystklinter 
ved Lillebælt og Røsnæs (Lillebæltsler og Røsnæsler). 
Lysnet Bakke hører til en bakkeryg, der kan følges mod øst over Galten, Røved, Vorre og tværs 
over Århusbugten til Molsbjerge. Ryggen er tydelig på Reliefkortet i Kortmakken. Bakkeryggen 
udgør øjensynlig en randmoræne fra forrige istid Saale. Bakkeryggen har således overlevet 
isdækkerne fra sidste istid Weichsel. 
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De tilgængelige lerlag, der viser bakkens indre, og forhistorien som Saale randmorænebakke har 
gjort Lysnet Bakke til nationalt geologisk interesseområde. Området findes beskrevet i bogen 
Geologisk Set – det mellemste Jylland. I bogen påpeges vigtigheden af, at værne om udsigterne. 
 

Oprensning af et profil i lergraven i Lysnet Bakke ville være ønskeligt, men næppe muligt. Derimod er det muligt at 
undgå affaldshenlæggelse, og det affald, der findes, bør fjernes. 
 
Gjerrild Strand, FU 340 
Størstedelen af arealet Gjerrild Strand ligger i et grusgravsområde, der før grusgravningen var et 
flyvesandsoverføget landskab af strandvolde. Ved jordartskortlægningen kunne geologerne ikke se, 
hvad der var oprindelig strandvold, og hvad der var opfyld, udgravning og henkastet affald. Arealet 
optræder derfor som ”BY” på jordartskortet, hvilket på dette sted skal forstås som et sted med 
menneskeskabte aflejringer. Strandvoldene er dannet i forbindelse med den almindelige 
kystudligning, som hele Djurslands nordkyst er præget af. 
 
Mågeøen, FU 330 
Mågeøen ligger på et undersøisk, lavvandet flak, som stikker ud fra kysten mod syd. 300 meter fra 
Mågeøen er der stadig kun 3,5 meter dybt. Et oddekompleks bygger ud over flakket fra baglandet. 
Der er to odder, en stor mod øst og en væsentlig mindre mod vest. Odderne er skabt af det sand, 
som den langsgående materialetransport bringer med sig, i kombination med bølgernes afbøjning 
omkring flakket. Oddedannelsen er ved at udvikle sig til den type marint forland, der kaldes et 
tosidigt opbygget vinkelforland. I læ af odderne findes en lagune, der kan blive til en afsnøret 
strandsø, hvis eller når odderne vokser sammen. Strandsøen kan med tiden udvikle sig til en mose.    
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Klokkerholm Skov, FU 503 
Skoven ligger på østsiden af en lille slugt i det kuperede randmorænelandskab, som Sydøst Isen 
dannede i slutningen af sidste istid. Højdeforskellen er mere end 60 meter fra syd til nord i det lille 
terræn. 
Jordbunden består af moræneler med et enkelt indslag af morænesand og smeltevandssand i afd. 
961. 
 
Elløv Enge, FU 603 
Norddjursland var en ø i stenalderen. Havvand dækkede Kolindsund og dalen med Ryom Å. Sud 
herfor fandtes et ørige hvor havvand dækkede Elløv Enge og Korup Sø. I det statsejede areal i Elløv 
Enge findes saltvandsgytje og saltvandsand. Gytje er betegnelsen for snask af organisk og 
mineralske bestanddele, som blev aflejres under stille forhold inderst i fjorden. Siden er havbunden 
hævet og havaflejringerne hævet på. Landhævningen på Djursland andrager mellem tre og fem 
meter siden Stenalderen. 
  
Områder ved Kalø, FU 501, 502, 601 og 602 
 
Ringelmose Skov FU 501, Hestehave Skov FU 502, Kalø Hovedgård FU 601, Markerne FU 602 
 
Kalø arealerne ligger i et randmorænelandskab med bakkeretninger orienteret i nordvestlig til 
sydøstlig retning. Set i en større sammenhæng indgår randmorænebakkerne i en såkaldt "glacial 
landskabsserie". Heri indgår Kalø Vig som en lavning, der er eroderet af indlandsis kommende fra 
sydøst. Randmorænebakkerne er opstået, hvor isranden har ligget i samme position i længere tid. 
Dødislandskab findes ved Stubbe Sø. Tirstrup Hedeslette er dannet af smeltevandsaflejringer 
udenfor isranden. Føllebund og dalen vest om Rønde er en tunneldal, hvorigennem smeltevand er 
strømmet frem til isranden. 

 
Landskabet omkring Rønde er hovedsagelig udformet af den 
indlandsis, der nåede frem til den Østjyske Israndslinie. Isen trængte 
frem fra Østersø egnene til Østjylland og det sydlige Djursland i 
slutningen af sidste istid for ca. 18.000 år siden. 
Fra Varv nr. 2, 1989 af M. Houmark-Nielsen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Den geologiske jordartskortlægning forestås af GEUS. Jordartskortlægning viser, at området domi-
neres af moræneler (ML). Moræneleret i området er kalkholdig. Der er desuden karteret mindre 
områder med morænesand (MS), smeltevandssand (DS) og smeltevandsler (DL). I områdets 
lavninger er der observeret ferskvandstørv (FT) samt ferskvandsdynd og -gytje (FP). Draget, der 
forbinder slotsruinens moræneknold med fastlandet består af havaflejret sand (HS) og –grus (HG). 
Bogen ”Djurslands Geologi” udgivet af GEUS i 1997 fortæller indgående om geologi, landskab og 
jordarter på Jyllands Næse. 
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Jordbundsudviklingen på den lerede moræneaflejring er præget af kalkopløsning og ler-
nedslemning. Kalken er siden istiden opløst og udvasket ned til omkring én meters dybde. 
Lernedslemningen betyder, at en lerakkumulationshorisont er dannet under en lerudvasknings-
horisont. Lerindholdet stiger typisk fra omkring 12 procent i toppen til mere end 20 procent i én 
meters dybde. Lerudfældningshorisonten har en meget veludviklet struktur, men ses tillige i enkelte 
tilfælde, at have pseudogleystriber og -pletter, som er tegn på temporære vandstuvninger. I de mere 
sandede aflejringer har forvitring af jordens mineraler givet anledning til dannelse af en forbrunet 
horisont under muldhorisonten. 
Kaløskovenes lavbundsarealer blev drænet i 1930'erne. Derefter er tørven sunket sammen på grund 
af udtørring og iltning. 
Der er lavet lokalitetskortlægning med detaljerede jordbundskort for Hestehave og Ringelmose 
Skov i 1994. 
 
Mols Bjerge, FU 301 
Randmorænelandskabet i Mols Bjerge er et resultat af sidste istids to største isfremstød mod 
Danmark.  Nordøstisen skubbede randmorænebakker op i Molsregionen på sin vej mod 
Hovedopholdslinien. Nordøstisen dannede parallelle bakkestrøg, der stryger i nordvestlig til 
sydøstlig retning, nemlig vinkelret på fremrykningsretningen. Randmorænebakkerne fra Nordøst 
Isen har sandsynligvis været med til at styre og opdele det senere Ungbaltiske Isfremstød i to islober 
i henholdsvis Kalø Vig og Ebeltoft Vig på dennes vej mod den Østjyske Israndslinie for 16 til 
14.000 år siden. Mols Bjerge fik sin endelige form fra istryk og sedimenter fra Kalø Vig Isen i vest 
og Ebeltoft Vig Isen i øst. 
 
Bakkerækken fra Agri Bavnehøj over Låddenbjerg til Langbjerg aftegner den østlige grænse for 
påvirkning fra Kalø Vig inderlavningen. Bakkerækken Bisgyde Høj til Høvelshøj og videre sydpå 
viser den vestlige grænse for Ebeltoft Vig Isen. Imellem findes en smeltevandsdal med retning mod 
Femmøller. Dalen har ledt smeltevand mellem istungerne mod nord. Mange dødishuller findes i 
området. Nogle enkeltvis andre på række. Langmosen er et aflangt dødishul, der nu huser en 
højmose. Endelig findes veludviklede erosionsdale, der fra højlandet skærer sig ned mod det 
omgivende lavland. Hålen nedenfor Provstskov Bjerg er sådan en erosionsdal, der er dannet efter 
isen var smeltet bort. 
 
Overfladen af Mols Bjerge området består af sedimenter afsat tæt ved eller i direkte kontakt til 
isranden. Karakteristisk for de lyngklædte bakker i Mols er de store fritliggende sten og blokke, 
som er smeltet fri ved isranden. Det geologiske jordartskort fortæller, at Mols Bjerge domineres helt 
af smeltevandssand med få og små pletter af moræneler, smeltevandsgrus og ferskvandstørv. 
 
De geologiske interesser knytter sig til udsigtspunkterne, hvorfra landskabet kan overskues. Det er 
Trehøje, Agri Bavnehøj og Stabelhøje. 
 
Helgenæs Syd, FU 311 
Helgenæs Syd har samme geologiske historie som Mols Bjerge. Nordvest til sydøst strygende 
randmorænebakker fra Nordøst Isen er overpræget af den Ungbaltiske Is, der efterlod et regelløst 
kuperet dødislandskab. Jordartskortet fortæller, at områderne dækkes af et tyndt lag morænesand, 
der overlejrer smeltevandssand. Sletterhage og kysten nord for er et rimme-dobbe landskab med 
strandvolde af havaflejret grus. 
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På sydkysten af Helgenæs mellem Bursklint og Lushage findes et 30 til 40 meter højt profil. Lagene 
viser den indre opbygning af Helgenæs. Der er to morænelag fra henholdsvis Norske Is og Nordøst-
isen. I klintprofilets vestre del står lagene næsten lodret på grund af deformation fra sydøst. 
Deformationen skyldes det Ungbaltiske isfremstød. Lige vest for Bursklint findes et snit gennem et 
dødishul. Dødishullets lag fortæller om udviklingen i tiden efter isen var smeltet bort. Selve 
Lushage er et skredområde udviklet i plastisk ler fra Eocæn Tiden. 
 
Helgenæs hører med til det nationale geologiske interesseområde Mols Bjerge. De geologiske 
interesser knytter sig lige som i Mols Bjerge til udsigtpunkter, hvorfra landskabet kan overskues. 
Ellemandsbjerget er det vigtigste dels at nyde udsigten fra og at kunne se på afstand som et markant 
vartegn. Desuden er klintprofilerne mellem Bursklint og Lushage af særlig geologisk interesse. 

 
Det fortælles, at den romerske historieskriver 
Tacitus, der levede omkring år 100, kom sejlende 
forbi og beskrev Ellemandsbjerg som en vulkan. 
Om det er en røverhistorie eller en reel 
romerhistorie har i skrivende stund ikke kunnet 
verificeres. Men rigtigt er det, at Ellemandsbjerg 
rager op og sætter sit karakteristiske præg på 
skylinen, når man nærmer sig Helgenæs fra 
søsiden. 
 
 
 

 
I bogen Geologisk Set – Det mellemste Jylland påpeges det, at Ellemandsbjerget bør frilægges, så 
formen kommer til at træde rigtigt frem. Kystsikring bør undgås mellem Lushage og Bursklint. 
 
Helgenæs Nord, FU 312, 313, 315 og 316 
 
Dragsmur FU 312, Rønnen FU 313, Karpenhøj FU 315, Vænge Sø FU 316 
 
Både Dragsmur, Rønnen, Vænge Sø og Fuglsø Strand er marint forland, hvor havaflejringer er 
vokset og hævet op over havniveau og stabiliseret af vegetation. Helgenæs forbindes med 
Molslandet af et drag ved Dragsmur. Materialvandringen på begge sider af Dragsmur sker fra nord 
mod syd. 
Vænge Sø er spærret af fra havet af en odde, som udspringer fra de sydfor liggende klinter i 
morænelandskabet. Odden blev dannet i Stenalderhavets tid, da havet stod tre til fire meter højere 
end i dag. Kystudligningen førte til, at den salte fjord blev til en fersk sø. Søen blev tørlagt i 
slutningen af 1800 tallet. Jordartskortet fortæller, at den gamle søbund består af havaflejret sand. En 
geotekninsk undersøgelse gennemført i 1992 viste, at der i området nord for Vængevej findes gytje 
ned i 15 til 25 meters dybde. Gytjen er meget lidt bæredygtig og let sammentrykkelig. 
 
Øen Rønnen ligger i den østlige ende af et lavvandet flak, som stritter knap en kilometer mod syd 
ud i Begtrup Vig. Flakket kaldes Rønnen ligesom øen. Det er et såkaldt abrasionsflak, som opstår, 
når havet eroderer det eksisterende landskab. Sten og blokansamlinger fortæller, at flakkets kerne 
består af morænelandskab. Øen Rønnen er skabt af marint sand, der er akkumuleret på flakket. I 
Stenalderen var der havbund, hvor øen Rønnen nu ligger. Men landhævning siden Stenalderen, som 
er på ca. 3 meter i dette område, er den ene væsentlig faktor for Rønnens dannelse. Den anden 
væsentlige dannelsesfaktor, er den langsgående sedimenttransport, som styres af bølgestrømme. På 
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jordartskortet ses to tydelige sekvenser af krumodder vest og nord for øen Rønnen.  Odden vest for 
afspærre ekstremrigkæret og fuglelokaliteten Strands Gunger. Begge odder peger mod øst, og er 
derfor aflejret af bølgestrømme fra vest. Øen Rønnen har sin egen odde, der ligner en hale, som 
peger mod sydvest. Vestenvinden presser vand ind i Begtrup Vig, hvorefter det strømmer retur 
langs sydkysten af vigen og siden mod sydvest omkring Rønnen. Den bølgeskabte returstrøm har 
medbragt det sediment, som Rønnes hale består af. En mindre strømrende nord om øen Rønnen har 
indtil nu forhindret den lille holm i at blive landfast. Hvis tilsandingen af området fortsætter, vil 
Rønnen formentlig vokse sammen med den nord for liggende odde. 

 
Kysten ved Rønnen er meget 
dynamisk med tilsanding fra 
nordvest. Den røde stiblede 
linie viser kystlinien, som den 
ser ud på målebordsbladet fra 
slutningen af 1800 tallet. 
Ortofotoet, der danner 
baggrund, er fra 2006. 
Krumodden er vokset 300 
meter mod sydøst på 120 år. 
Det er vist kun et spørgsmål 
om tid, før øen Rønnen bliver 
landfast. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karpenhøj ligger i randmorænelandskabet på den Østjyske Israndslinie. Jordarterne er moræneler 
og smeltevandssand samt lavninger med tørv og gytje. 
 
Bjødstrup Strand,  FU 314 
Bjødstrup Strand er et resultat af kystudligning mellem moræneknoldene Hundshøje og Fjeldshoved 
i syd. Arealet består af havaflejret og hævet grus. 
 
Arealer ved Stubbe Sø; FU 334 til 339 
 
Areal ved Stubbebro FU 334, Ørnbjerg Mølle FU 335, Natursti Ebeltoft-Gravlev FU 336, Vibæk 
Strand FU 337, Holme Strandarealer FU 338, Hyllested Bjerge FU 339 
 
Ørnbjerg Mølle, Naturstien og Hyllested Bjerge ligger i landskaber, som blev dannet, da Den 
Ungbaltiske Is lå i Ebeltoft Vig og Kalø Vig for 16.000 til 13.500 år før nu og dannede Den 
Østjyske Israndslinie og Tirstrup Hedeslette. 
 
Ørnbjerg Mølle ligger centralt på en smeltevandsslette, som er afsat ovenpå og mellem de 
dødisklumper, som den Ungbaltiske Is smeltede tilbage fra. Efterhånden som dødisen smeltede, 
sank sandsletten pletvis sammen mellem enkelte tilbagestående bakker med flade toppe. Stubbe Sø 
er sammen med Langsø og Øjesø de største dødishuller på smeltevandssletten. Slettens overflade 
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lige oven for Ørnbjerg Mølle holder kote 44. De højeste fladbakkede bakketoppe ligger også i 
midten af fyrrene i Skærsø Plantage syd for Stubbe Sø. Skrænten på sydsiden af Ulstrup Å er en 
deltaskrænt dannet hvor smeltevandet sydfra strømmede ud i en isdæmmet sø, der dækkede området 
nord for Ulstrup Å. Jordarterne er smeltevandssand på skrænt og flade, medens ferskvandstørv 
dækker dalbunden. 
 
Den dødisprægede smeltevandsslette findes i trekanten mellem Øjesø, østsiden af Stubbe Sø og 
Skærsø Plantage. Naturstien mellem Ebeltoft og Gravlev forløber på det sydligste stykke på kanten 
mellem smeltevandsslette og morænelandskab. På det nordlige stykke krydser stien en fjordarm, 
som eksisterede, da Stenalderhavet var på sit højeste for 6 til 7.000 år siden.  
Hyllested Bjerge ligger på toppen af randmorænebakkerne, som blev presset op under Det 
Ungbaltiske Isfremstød. Jordarten er morænegrus. 
 

Langs fjordarmen som dækkede Stubbe Sø og 
således også Areal ved Stubbebro lå Ertebølle 
bopladserne tæt. Fra Pedersen og Petersen 1997. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Holme Strandarealer og Vibæk Strand ligger på smalle striber af marint forland, som er hævet op 
over havniveau siden Stenalderen. Stubbebro ligger sammen med Stubbe Sø i en afsnøret fjord, der 
eksisterede i Stenalderen. Landhævningen på Djurslands sydlige del andrager tre til fire meter. Ved 
Holme er der tale om et særligt flot eksempel på en udligningskyst, hvor tre tidligere fjordarme 
inden for en seks kilometers strækning er blevet afsnøret som følge af kystprocesser. Strækningen 
er af den grund udpeget som nationalt geologisk interesseområde. 
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