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Kernefelter i GEUS´ forskning
Viden om Jorden vi lever af
Vi lever af Jorden. Den leverer energi og råstoffer, og vi henter vores livsvigtige drikkevand op fra den.Væksten på jorden er
afhængig af tilgængelige råstoffer til industri og byggeri, og der skal fortsat i mange år bruges olie og gas til opvarmning, industri
og samfærdsel. Forurening kan ødelægge vores rene drikkevand, og rent vand er en mangelvare i mange områder på jorden.
Den geologiske forskning er en vigtig nøgle til, at vi til stadighed kan finde og forvalte vores ressourcer på en fornuftig måde.
Det afspejler sig i kernefelterne i GEUS´ forskning.
Danmarks Forskningspolitiske Råd udsendte i maj 2005 en høring til forskningsinstitutionerne. Høringen havde til formål at
identificere særligt løfterige forskningsområder, der bør prioriteres højt – de såkaldte kernefelter. Efter ønske fra Rådet har
GEUS indmeldt tre nuværende kernefelter og to spirende kernefelter.

Nuværende kernefelter:

Spirende kernefelter:

Grønlands grundfjeld
gennem fire milliarder år
Grønlands grundfjeld udgør en af de største sammenhængende masser af klodens ældste bjergarter.
De rummer vigtige mineralske råstoffer, som vi har
brug for, og studier af geologien fortæller os om
jordens store geologiske processer, hvor kontinenter brydes op og samles igen.

Dannelse og udvikling af Labradorhavet,
Nordatlanten og det Arktiske Ocean
Store geologiske processer, der styrer dannelsen af
oceaner, har hersket omkring Grønland og i hele
Nordatlanten. Geologisk viden om, hvad der skete,
er en vigtig forudsætning for en vurdering af havområdernes tilhørsforhold, og hvad der eventuelt ligger
af ressourcer under havbunden.

Oliegeologi i Rigsfællesskabet
Danmark er endnu selvforsynende med olie og gas,
og i Grønland forventer man at finde de eftertragtede energiressourcer. Geologisk forskning er en
vigtig forudsætning for at kunne gøre nye fund og
for at kunne indvinde de eksisterende forekomster
mest effektivt.

Geomikrobiologi
Mikroorganismernes liv og aktivitet i jord og grundvandssedimenter har stor betydning for nedbrydningen af de stoffer, der forurener. Geomikrobiologisk
forskning sætter fokus på kortlægning af mikroorganismernes liv i jorden og deres nedbrydning af forurening.

Vandressourcer
I Danmark er rent drikkevand stadig en selvfølge,
men forurening og uhensigtsmæssig forbrug af ressourcen kan true dette.Viden om grundvandet og
vandets kredsløb er en forudsætning for fortsat god
overvågning og forvaltning af de vigtige vandressourcer.

Den fulde beskrivelse af GEUS´ kerneforskning kan
læses på www.geus.dk
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On-line adgang til grønlandske
mineralforekomster
I begyndelsen af 2005 åbnede GEUS en ny web-facilitet
“Greenland Mineral Occurrence Map (GMOM)”, hvor mineindustrien og andre interesserede kan hente oplysninger om
hundredvis af mineralforekomster i Grønland. Søgningen foregår via interaktive kort, og GMOM giver mulighed for at vise
mineralforekomsterne sammen med andre typer af kortdata
såsom kystlinjer, floder, søer og digitale terrænmodeller.
Desuden er en hel række forskellige geodata som fx flybårne
geofysiske målinger og geokemiske data gjort tilgængelige som
baggrundskort. Brugeren kan kombinere de forskellige datatyper med kortene over mineralforekomsterne og danne plots
og filer til eget brug. Endvidere har brugeren adgang til at se
pdf-filer som indeholder GEUS´ fortolkninger af de kortlagte
mineraliseringer, inklusive billeder og specialkort i de områder,
hvor denne type information er tilgængelig. Alle beskrivelser
indeholder en oversigt over publikationer og selskabsrapporter, der beskriver mineralforekomsten. GMOM er udviklet i
samarbejde med Råstofdirektoratet i Grønland, og indtil videre er det muligt at søge oplysninger fra området mellem 66ºN
og 70º 15’N i Vestgrønland. Mineralforekomster er ofte skabt i
specielle geologiske miljøer, og sidst på året blev GMOM udvidet, så det nu er muligt at søge oplysninger frem om de geologiske hovedmiljøer i hele Grønland og få dem vist sammen
med udvalgte forekomster af mineraler, der er knyttet til disse
miljøer.

Kortlægning og nyt geologisk fund
Detaljerede geologiske kort er en efterspurgt vare i mineindustrien og et vigtigt grundlag for selskabernes efterforskning. GEUS har i 2005 publiceret det geologiske kort
“Kangersuneq, 68V.2 Nord” i skala 1:100 000 samt et kort
med geologiske profiler af basalterne på Diskoøen i
Vestgrønland. Profilerne indeholder detaljerede oplysninger
om de enkelte lavastrømme og dokumentrer opbygningen af
dele af den vestgrønlandske basaltprovins. I løbet af sommeren
har geologerne fortsat den geologiske kortlægning af
Grønland i skala 1:100 000. GEUS koncentrerer det detaljerede arbejde i områder, hvor der er de største råstofinteresser,
og i 2005 har geologerne kortlagt områder omkring Kapisillit i
bunden af Godthåbsfjorden. Under kortlægningen blev der
fundet en hidtil ukendt geologisk forekomst af karbonatit, der
er en vulkansk bjergart. Endvidere blev der nær karbonatitten
fundet faststående gange og klippestykker af bjergarten lamprofyr, der er interessant i forbindelse med diamanteftersøgning. Karbonatitter er nogle steder kendt for at rumme økonomisk vigtige mineraler; men det økonomiske potentiale af
det nye fund er endnu ukendt. GEUS har igangsat undersøgelser af indsamlede prøver med henblik på at bestemme alderen
og dannelsen af karbonatitten og lamprofyrerne.

Mineralske
Videnskabeligt grundlag for
en målrettet og miljøskånsom
udnyttelse af mineralforekomster i
Grønland og Danmark
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GEUS derude
Opbygning af viden i udviklingslandene
gennem forskning og rådgivning

Startskud for
fortsat olieuddannelse i Vietnam

Beredskab
mod olieforurening i Kenya

I 2005 gik startskuddet for fase 2 af et samarbejdsprojekt mellem GEUS og Vietnam Petroleum Institute (VPI), der har til
formål at styrke vietnamesernes mulighed for at vurdere landets olie- og gasressourcer. Projektet, der finansieres af
Danidas ENRECA-program, vil fokusere på oliegeologisk
forskning i Malay – Tho Chu Bassinet, med henblik på at forstå
den geologiske opbygning af bassinet og vurdere mulighederne
for olie/gas. Fase 2 sigter ikke kun på kapacitetsopbygning hos
VPI, men vil også styrke samarbejdet med universiteter i
Vietnam og Danmark. Med deltagelse af undervisningskræfter
fra Geologisk Institut ved Københavns Universitet vil der blive
gennemført fælles M.Sc./ph.d.-programmer for yngre forskere
og studerende fra VPI, Hanoi University of Mining and Geology (HUMG) og Hanoi University of Science (HUS). Programmerne omfatter også introduktion af vietnamesiske lektorer til
de moderne undervisningsteknikker, som anvendes på Geologisk Institut i København. I 2005 er der kommet godt gang i
uddannelsesprogrammet. Ni vietnamesiske studerende har fået
deres adgangseksamen til M.Sc/ph.d.-programmerne efter gennemførelse af en serie forberedelseskurser, og tre ph.d.-studenter har afsluttet et længere kursusforløb i København med
fine karakterer. Her har de fulgt oliegeologiske kurser på
Københavns Universitet og været på jobtræning ved GEUS.
I Vietnam er der foretaget geologisk feltarbejde på øen Phu
Quoc, som forberedelse til en ny boring, der indgår i den oliegeologiske vurdering af bassinet og i træningen af studerende.
Sidst på året er der tegnet kontrakt med et boreselskab til
gennemførelse af ENRECA-2 boringen.

Kenyas kyst er en perlerække af naturområder med koralrev,
sandstrande, mangroveskove og forevne klippekyster.
Transporten af olie til Europa og USA fra Den Persiske Golf
foregår langs Kenyas kyster, og et olieudslip fra et af de store
tankskibe kan have store konsekvenser for miljø og erhvervslivet ved kysterne. Et dansk-kenyansk projekt KenSea har i
2005 arbejdet med at kortlægge og vurdere kysternes sårbarhed over for olieforurening, så myndighederne kan prioritere
deres beredskab mod en eventuel forurening. Resultatet er 16
kort over hele landets kyststrækning, der viser følsomheden af
kysterne, og angiver, hvor man først skal sætte ind, hvis uheldet er ude. I vurderingen af kysterne indgår såvel de forskellige kysttyper og dyrelivet som menneskelige aktiviteter i form
af turisme og fiskeri. Projektet er udformet i samarbejde med
brugerne og de mennesker, der kan blive berørt af en forurening, og arbejdet har således omfattet kontakt til lokale skippere, kystfiskere samt frivillige og statslige organisationer.
KenSea-projektet ledes af GEUS og har deltagelse af firmaerne
GeoQuest og AquaSim samt Danmarks Miljøundersøgelser og
organisationen DEPHA fra Kenya. Projektet finansieres af
Danida via United Nations Development Programme (UNDP).
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e
Forberedelse
til olieefterforskning i Uganda

Videns- og kapacitetsopbygning
i Ghana

Regeringen i Uganda er i fuld gang med at forberede sig på, at
landet måske bliver en olieproducerende nation. De geologiske
forhold er lovende. Der er fundet olieudsivninger på overfladen, og der er boret i undergrunden i Albertine Graben området, der ligger i den vestlige del af landet på grænsen til den
Demokratiske Republik Congo. GEUS har i 2005 arbejdet
med kapacitetsopbygning ved Petroleum Exploration and
Production Department (PEPD) under Ministry of Energy and
Mines i Uganda, så de i fremtiden har tilstrækkelig viden og
faciliteter til at forvalte en forventet olieefterforskning og indvinding i landet på en bæredygtig måde. Arbejdet har omfattet
en kortlægning af og rådgivning om, hvilke laboratoriefaciliteter, der er behov for, samt oplæring af medarbejdere i laboratoriepraksis og analyseteknikker, samt datafortolkning og rapportering af resultater både inden for olieefterforskning og
overvågning af miljøet. Forskere fra GEUS har besøgt Uganda,
og medarbejdere fra PEPD har været på laboratoriekurser i
København, hvor de igennem forelæsninger og praktisk træning er blevet oplært i moderne laboratoriemetoder. Projektet
finansieres af Danida via United Nations Development
Programme (UNDP).

Mineralsektoren er et vigtigt erhverv i Ghana.Tidligere kaldtes
Ghana for “Guldkysten”, da en væsentlig del af landets indkomst kom fra guldminedrift. Og den dag i dag udgør mineralske råstoffer ca. 38% af landets eksport. GEUS har i 2005 vundet to projekter i internationalt udbud, der skal støtte minesektoren i landet.
Det ene projekt skal opbygge kapaciteten ved den geologiske
undersøgelse i Ghana – Geological Survey Department
(GSD), der er en nøgleinstitution i mineralsektoren. GEUS
skal i løbet af de næste to et halvt år hjælpe med at opbygge
viden, værktøjer og faciliteter, så institutionen i højere grad
kan varetage de opgaver, der er knyttet til såvel udnyttelsen af
landets mineralske råstoffer som til andre geologiske opgaver.
Arbejdet vil omfatte vurderinger af institutionens nuværende
organisation i forhold til omgivelsernes krav til institutionen
og træning af geologerne i geologisk kortlægning og en række
geologiske nøglediscipliner som fx geokemi, petrologi, sedimentologi, palæontologi og stratigrafi. Desuden vil der blive
ydet hjælp til drift af laboratoriefaciliteter og opbygning af digitale databaser og GIS-værktøjer samt produktion af geologiske
kort og rapporter af høj kvalitet.
Det andet projekt skal yde et bidrag til opbygningen af viden
om landets geofysiske forhold. Det drejer sig om kvalitetskontrol af geofysiske data fra Volta bassinet i Ghana, som skal
indgå i en større evaluering af det økonomiske potentiale af
bassinet. Frem til 2008 skal GEUS kvalitetssikre aeromagnetiske, radiometriske og elektromagnetiske data, der indsamles af
det geofysiske firma Furgro Airborne Geophysics, og i samarbejde med Danmarks Rumcenter gennemføres et tilsvarende
arbejde for tyngdedata. Arbejdet vil også omfatte oplæring af
medarbejdere ved GSD i kvalitetssikring af geofysiske data og
undervisning i de bagved liggende teorier.
Projekterne, der finansieres af Mining Sector Support
Programme (MSSP), er en del af en større europæisk EUpakke af støtteprojekter til Ghana fra European Development
Fund.
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Nøgletal
Mere detaljerede nøgletal for GEUS´ virksomhed findes i Årsrapport 2005, samt i GEUS´ virksomhed i 2005
– Faglige resultater, der begge kan rekvireres fra GEUS eller læses på www.geus.dk
Antal medarbejdere ultimo 2005: 283
Antal faglige projekter: ca. 500

Indtægter fordelt på indtægtskilder i mio. kr.

REGNSKAB 2005
i mio. kr
Indtægter

221,0

Nettotal (Bevilling)

126.9

Driftsindtægter

94.1

Udgifter

227.2

Lønninger

122.2

Øvrige driftudgifter

105.0

Finanslovbevilling:
Program- og fondsmidler:
Øvrig samfinansieret kontraktforskning:
Kommercielle kontrakter og datasalg:
Øvrige indtægter:

FORMIDLINGSVIRKSOMHED
Langsigtet videnopbygning
Artikler i internationale videnskabelige
tidsskrifter/publikationer

126,9
52,1
16,8
24,5
0,7

105

Artikler i egne videnskabelige serier

36

Videnskabelige publikationer iøvrigt

8

Udgifter fordelt på programområder i mio. kr.

Løbende faglig opgaveløsning,
rådgivning og formidling
Offentlige tilgængelige rapporter

75

Fortrolige rapporter

46

Notater, udtalelser, redegørelser m.v.

74

Generel formidling
Institutionsrapporter (årsberetning m.v.)

6

Populærvidenskabelige artikler

34

Populærvidenskabelige foredrag, udstillinger m.v.

48

Antal besøg på www.geus.dk

1.100.000

FORSKERUDDANNELSE
Igangværende ph.d.-studerende med GEUS-vejleder 45
Afsluttede ph.d. -grader (på GEUS)
Specialestuderende med GEUS-vejleder

5
73

Databanker og formidling:
Vandressourcer:
Energiråstoffer:
Mineralske råstoffer:
Natur og miljø:

44,1
46,2
71,1
43,1
22,7
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Organisation

Bestyrelse

Direktion

A D M I N I S T R A T I O N
Sekretariat

O G

S E R V I C E

IT og Information

F O R S K N I N G S A F D E L I N G E R

Geofysik

Geologisk
datacenter

Geokemi

Kvartærgeologi

Malmgeologi

Geologisk
kortlægning
Reservoir
geologi

Hydrologi

Stratigrafi

P R O G R A M O M R Å D E R

DATABANKER
OG
FORMIDLING

VANDRESSOURCER

ENERGIRÅSTOFFER

MINERALSKE
RÅSTOFFER

GEUS havde i 2005 ni forskningsafdelinger og to administrative/serviceafdelinger. Det faglige arbejde foregår på 5 programområder, hvor opgaverne løses i
projektgrupper i en matrix-struktur.

transport og omsætning af miljøfremmede stoffer i vandmiljøet med hovedvægt på grundvandet. Indsatsen danner
udgangspunkt for myndighedsrådgivning
samt rådgivning af amter og kommuner.

Programområde:
Databanker og formidling
Arkivering og databehandling i forbindelse med den lovpligtige indberetning af
geodata til GEUS. Målet er at sikre, at
data- og prøvesamlinger er på et kvalitetsniveau, så de kan anvendes til løsning
af opgaver inden for overvågning, beredskab, rådgivning og forskning. Desuden
omfatter programområdet IT-opgaver,
der sikrer velfungerende og moderne ITværktøjer på GEUS samt formidling til
den videnskabelige verden og offentligheden.

Programområde:
Energiråstoffer
Tilvejebringe og bidrage med grundlaget
for en fortsat efterforskning og bæredygtig udnyttelse af rigets energiressourcer. Arbejdet omfatter egne forskningsprojekter og internationalt samarbejde
inden for olie/gas og vedvarende energi.
Den indsamlede viden danner grundlag
for GEUS´ rådgivning af myndigheder i
Danmark og Grønland samt i et vist
omfang løsning af opgaver for erhvervslivet.

Programområde:
Vandressourcer
Tilvejebringelse af det nødvendige
grundlag til forvaltning af vandressourcerne. Indsatsen rettes mod vandets
kredsløb, vandressourcernes størrelse
og kvalitet, grundvandsbeskyttelse samt

Programområde:
Mineralske råstoffer
Tilvejebringe det videnskabelige grundlag
for en målrettet efterforskning og miljøskånsom udnyttelse af råstof- og mineralforekomster i både Grønland og
Danmark. Arbejdet omfatter geologisk
kortlægning og undersøgelser for mine-

NATUR OG
MILJØ

ralske råstoffer i Grønland samt myndighedsbehandling og rådgivning for Grønlands Hjemmestyre. Desuden udføres
undersøgelser i forbindelse med råstoffer og anlægsarbejder i Danmark og
internationalt.
Programområde:
Natur og Miljø
Belyse de processer, der især inden for
Danmark og det nordatlantiske område
har ført til nutidens klima og miljøtilstand. Det er et mål at forbedre mulighederne for at kunne skelne mellem
naturbetingede og menneskeskabte miljøændringer. Programområdet omfatter
også kortlægning af de geologiske forhold på landoverfladen og havbunden
samt jordskælvsforskning og -overvågning.
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Danmarks og Grønlands
Geologiske Undersøgelse (GEUS)
Miljøministeriet

Øster Voldgade 10
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Danmark
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