P R O J E K T R A P P O R T
Østsjællands Museum

Møns geologi
- en præsentation af den
geologiske litteratur om Møn
af Tove Damholt, Østsjællands Museum

Rapport til Natur- og
Geologigruppen,
Pilotprojekt Nationalpark Møn
Januar 2005

1

Møns geologi
- en præsentation af den geologiske litteratur om Møn

1. Introduktion
Få steder kan man se dele af den danske geologiske historie så spektakulært som på Møn, hvor
vældige ismasser under istiden pressede skrivekridt og istidslag op og dannede vekslende kalkrygge
og dale. Dette ses så tydeligt ved den stejle Møns Klint, men kan også ses i det østmønske landskab
bag klinten. Fra Kridttiden, hvor skrivekridtet blev dannet, og frem til Kvartærtiden, hvor isen
deformerede landskabet, er der et hul i den geologiske historie. Hullet repræsenterer over 65
millioner år.

Isfremstødene dannede de imponerende randmorænebakker, og smeltevandsfloder, der ledte vand
bort fra isen, dannede de brede dale. Nogle af disse dale har siden været vandfyldte, og dalene ses i
dag som tørre dale, moseområder eller overskyllede nor. I perioder mellem isfremstødene har søer
og have helt eller delvist dækket Møn og lag fra disse perioder kan ses i øens mange klinter. Siden
det sidste isdække smeltede bort har havet ændret på Møns omrids og havets grus og sten udgør
Møns yngste geologiske historie.

Det mønske landskab vidner altså om en lang og fascinerede geologisk historie. Vi kender historien
fordi naturvidenskabsfolk gennem 300 år har beskrevet og tolket geologien. I det følgende nævnes
først den tidligste litteratur om Møns Klint, derefter præsenteres nyere tids forskning om hele Møns
geologi. Formålet er at sætte fokus på den geologiske litteratur, der findes om Møn.

2. Den tidligste litteratur
Figur 1. Kort over geologiske lokaliteter på Møn
omtalt i teksten (efter Kandrup 2004).
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2. Den tidligste litteratur
Møns Klints skønhed og klintens store højde og dramatiske vekslen mellem kridtets spir og
sandfyldte skår førte tidligt til stor opmærksomhed blandt danske og udenlandske
naturvidenskabsfolk. Denne tidligste historie er kort refereret fra den udførlige gennemgang i
Hintze (1937). Møns Klint blev først nævnt i 1546 af Georg Agricola. I 1700 tallet fulgte de første
beskrivelser og diskussioner om klinten ,og blandt de første bud på en forklaring af dannelsen af
Møns Klint var Skabelsen (Dyssel 1757), eller lynende stød og tordnende rystelse, som udover
klintedannelsen også medførte Syndfloden (Abildgaard 1759, 1781). I 1800-tallet fulgte en lang
række arbejder bla. med den første samlede tegning af klinten (Bedemar 1820), Forchhammers
betydningsfulde arbejder (1826, 1835) og hans forrygende diskussioner med en af datidens førende
geologer Charles Lyell (se Hintze 1937), og Puggaards omhyggelige tegning af klinten (Puggaard
1851) (figur 2).

Figur 2. Puggaards fantastiske kobberstik fra 1851 er stadig det bedste publicerede profil af Møns Klint.
Profilet er her gengivet gentegnet fra Surlyk og Håkansson (1999). Pilene angiver nedgange til
stranden.
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I slutningen 1800-tallet vandt istidsteorien frem, og i 1874 var J.F. Johnstrup den første, som
beskrev deformationerne i Møns Klint som et resultat af isfremstød. Siden har forskellige
dannelsesmekanismer relateret til isfremstød været dominerende i diskussionen af klintens og
landskabets oprindelse, selvom der langt ind i 1900-tallet har været fremført argumenter for andre
oprindelser (Hintze 1937).

3. Møn i Kridttiden
Skrivekridtet på Møn er ikke faststående, men findes i utallige større og mindre flager, der er revet
løs og skubbet op af istidens gletschere. Flagerne ses i klinterne langs Møns kyster, og i
jordoverfladen, som hvide områder på markerne, særligt på Østmøn. Det faststående skrivekridt
findes begravet under istidens lag, i kote ca. –20 til -40 meter DNN. De største kridtflager ses på
Hvideklint og Møns Klint (Surlyk 1971).

Skrivekridtets alder
Skivekridtet er afsat i Kridthavet, for omkring 70 millioner år siden. Skrivekridtet ved Hvideklint er
det ældste skrivekridt i Danmark og stammer tilbage fra Kridttidens næstyngste tidsinterval:
Campanien. Skrivekridtet på Møns Klint stammer fra Kridttidens yngste tidsinterval: Maastrichtien
(Surlyk 1972, se desuden referencer i Surlyk 1984). Den første detaljerede inddeling af det danske
kridt fra Maastrichtien var baseret på foraminiferer og udvalgte fossiler (Troelsen 1937). Baseret på
undersøgelser af belemnitter blev denne inddeling af flagerne fra den sydlige del af Møns Klint
senere korreleret til internationale systemer (Jeletzky 1951, Birkelund 1957). Tidligere var denne
del af kridtet relativt aldersbestemt ved at følge en horisont med særlig hård kalk (en hardground)
(Troelsen 1937). En lignende undersøgelse blev senere udført på basis af talrige horisonter af flint,
eller med andre karakteristika som sporfossiler, øget ler-indhold eller fragmenter af østersskaller
(figur 3) (Surlyk i Surlyk & Birkelund 1977).
Langt den mest detaljerede aldersbestemmelse af skrivekridtet på Møn er baseret på store mængder
af millimeterstore armfødder (brachiopoder) (Surlyk 1970, 1972, 1984). Ved hjælp af enkelte arter
og forekomstmønstre er de enkelte flager på Møns Klint og Hvideklint dateret. Undersøgelsen viser,
at flagerne på Møns Klint bliver yngre og yngre fra syd mod nord (figur 4) og desuden, at flagerne
ved Hvideklint er fra Campanien, dvs. ældre end flagerne ved Møns Klint (Surlyk 1972).
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Markante flader (diskontinuitetsflader)
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Gravegange (Thalassinoides)
Østersskaller (Pycnodonte)

Figur 3: Korrelation af fire kridtflager i den sydlige del af Møns Klint baseret på talrige horisonter af flint, eller med
andre karakteristika som sporfossiler, øget ler-indhold eller fragmenter af østersskaller (fra Surlyk & Birkelund 1977).

Figur 4: Aldersrelationer mellem armfødder (brachiopoder) fra en række lokaliteter på Møns Klint og Hvideklint
sammenlignet med Stevns Klint, Karlstrup og Kongsted på Sjælland. Bemærk at det ældste kridt findes på Hvideklint
og at kridtet på Møns Klint er yngst i klintens nordlige flager (fra Surlyk 1980 gengivet fra Surlyk & Håkansson (1999).
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Skrivekridtets sedimentologi og fossiler

Skrivekridtet består overvejende af mikroskopiske skeletdele fra planktoniske alger, kokkolitter
(Håkansson et al. 1974, Surlyk og Birkelund 1977, Surlyk 1997, Surlyk & Håkansson 1999).
Kridtet indeholder en artsrig fauna med få store og mange små (millimeterskala) fossiler fra
organismer, der levede på og i bunden samt i de frie vandmasser: belemnitter, muslinger,
kalkrørsorm, brachiopoder, kalksvampe, kiselsvampe, regulære søpindsvin, irregulære søpindsvin
samt rester af søliljer og søstjerner m.fl.. I skrivekridtet findes horisonter med flint.

Kridthavet dækkede ikke bare Møn, men det meste af Nordeuropa, og i dag findes skrivekridt fra
dette hav mange steder i Nordeuropa (se f.eks. Håkansson et al. 1974, Surlyk og Birkelund 1977,
Thomsen 1995, Surlyk 1997, Surlyk og Håkansson 1999). Den store udbredelse af skrivekridt fra
denne periode betyder, at mange beskrivelser af skrivekridtets sedimentologi såvel som dets flora
og fauna findes i værker, der omhandler andre lokaliteter end de mønske, bla. Rügen. En række
generelle værker beskriver skrivekridtets sedimentologi, fauna og flora (f.eks. Håkansson et al.
1974, Bromley 1975, Nestler 1975, Surlyk og Birkelund 1977, Birkelund & Bromley 1980, Surlyk
1980, Surlyk 1997, Surlyk & Håkansson 1999, Heinberg 2000). Enkelte dyregrupper fra det
mønske skrivekridtet behandles sammen med skrivekridt fra andre lokaliteter: bla. kokkolitter
(Perch-Nielsen 1968, brachiopoder (Surlyk 1972, 1973, 1974, 1979, 1984), ostrakoder (Jørgensen
1970 i Surlyk & Birkelund 1977), pighuder (Nielsen 1913, Ravn 1928, Rasmussen, 1950, 1961),
enkelte bryozoer (Thomsen & Håkansson 1995, Håkansson & Voigt 1996). Sporfossiler fra
skrivekridt behandles af Bromley (1996 og referencer heri). Skrivekridtets sedimentologi er ikke
udforsket i detalje på Møn men fra bla. Rügen (f.eks. Steinich 1967, 1972) og England (f.eks.
Garrison & Kennedy 1977), den danske del af Nordsøen (f.eks. Damholt & Surlyk 2004). Nye
undersøgelser i havbunden udfor Stevns Klint dokumenterer skrivekridtlagenes oprindelige
geometri (Lykke-Andersen & Surlyk, 2004).

Der findes enkelte gode danske oversigter om skrivekridtet på Møn heriblandt en række ældre
(f.eks. Rasmussen 1964, 1979), en grundig lokalitetsbeskrivelse med baggrundsstof om
aflejringsmiljø og fossiler (Surlyk 1971), og en glimrende populær beskrivelse af kridthavets
fossiler (Heinberg 2000).
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4. Møn under istiderne og sidste mellemistid
Udforskningen af istidslagene på Møn bestod fra Johnstrup i 1874 og frem til 1960’erne af en
række beskrivelser og tolkninger, der afspejlede den til hver tid gældende forståelse af gletscheres
dynamik (f.eks. Slater 1927, Hintze 1937, Gripp 1947, Haarsted 1956, Hansen & Nielsen 1960,
Rosenkrantz & Rasmussen 1960, Rasmussen 1964, Nielsen 1979). Hintzes arbejde er dog en
undtagelse, da han ikke accepterede, at klinten var dannet ved is tektonik. Blandt de øvrige arbejder
skal fremhæves kortet over bakkerygge og dalsænkninger på Møn (Haarsted 1956). Dette kort
anvendes stadig i dag, med enten direkte eller med mindre modifikationer (f.eks. figur 7). Det store
gennembrud i forståelsen af Møns istidsgeologi kom imidlertid med de banebrydende ideer om
undersøgelser af tidspunkt og rækkefølge af de glaciale deformationer i en lagserie
(kinetostratigrafi) (Berthelsen 1973, 1978). Kinetostratigrafien afslører, at den sidste istid var meget
mere dynamisk end man hidtil havde troet med gentagne nedisninger afløst af isfri perioder.
Undersøgelser baseret på kinetostratigrafi bragte nyt om klinterne på Vestmøn og Østmøn: Madses
Klint, Hjelm Nakke og Hvideklint, Vagtbo Bakke/Feriehjemmet, Kraneled, Kobbelgård samt Møns
Klint (Berthelsen et al. 1976, 1977, Berthelsen 1979, 1981, 1986, Aber 1980, 1982,). Siden disse
arbejder har en række moderne undersøgelser på Møn udover kinetostratigrafien også inddraget en
lang række andre metoder bla. litostratigrafi og senest også suppleret med absolutte aldersdateringer
af lagene mellem morænerne. Disse undersøgelser har forbedret forståelsen af Møns geologiske
historie. Bedst undersøgt er klinterne ved Klintholm Havn (Berthelsen 1981, Houmark-Nielsen
1988, 1994, 1999, Kolstrup & Houmark-Nielsen 1991, Bennike et al. 1993, Bennike et al. 1994)
samt undersøgelser af søbassiner bla. ved Tøvelde (se nedenfor). Blandt de nyere arbejder findes en
række specialer (Hyde 1986, Kjær 1996, Stockmarr 1996, Faurbye 1999). Den Mønske
istidsgeologi præsenteres ligeledes i en lang række ekskursionsguides (f.eks. Berthelsen et al. 1976,
Berthelsen et al. 1977, Berthelsen 1981, Pedersen et al. 1995) samt som dele af syntetiserende
oversigtsværker om glacialtektonik og nedisningshistorie (f.eks. Houmark-Nielsen 1981, 1999;
Aber 1985, 1988, Aber et al. 1989, Kolstrup 1993, Houmark-Nielsen & Kjær 2003, Kjær et al.
2003). De kvartære aflejringer i Møns Klint er vanskelligt tilgængelige og meget komplekse.
Aflejringerne er løst beskrevet (f.eks. Hintze 1937) eller tolket (f.eks. Berthelsen 1981, Aber et al.
1989), men der mangler stadig en indgående beskrivelse og tolkning af klinten. En generel model
for deformation af klinten er dog opstillet af Pedersen (2000), som også har lavet undersøgelser af
klintens stabilitet (Pedersen 2003, Pedersen & Møller 2004), og som har en omfattende
undersøgelsesprogram i gang på Møns Klint, med bl.a. færdiggørelse af den geologiske kortlægning
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af Møn. Undersøgelser af havområderne omkring Møn har bidraget med nye data om bla.
randmorænesystemer og om udviklingen efter sidste istid (Jensen 1992, Jensen et al. 1997) (figur
7).

Tolkninger af landskabet er præsenteret på en række landskabskort med forskellige mængder af
data og tolkninger (f.eks. Haarsted 1956, Aber 1980, 1982, 1985; Smed 1981, Aber et al. 1989,
Rasmussen 1999).

Borrelavningens dannelse har senest været diskuteret, da en model om en tektonisk dannet
gravstruktur er præsenteret (Marcussen & Østergaard 2003). Det er dog senere påpeget, at modellen
er spekulativ, da den ikke er underbygget af data (Houmark-Nielsen 2003). Bogen Danmarks
Geologiske Seværdigheder omtaler flere mønske lokaliteter (Marcussen & Østergaard 2003).
Bogens tolkninger af istidslandskabet er dog stærkt kontroversielle og er blevet kraftigt modsagt af
bl.a. Houmark-Nielsen (2003).

Der findes enkelte beskrivelser af det vestmønske landskab. For eksempel er det vestmønske
bakkelandskab er beskrevet i lettilgængeligt skrift om de Mønske Bakker (Ellitsgaard-Rasmussen
1999), den hatformede bakke Præstebjerg ved Store Damme er beskrevet i populærgeologiske
tidsskrift Varv (Berthelsen 1980). Landskabet bag Hvideklint er behandlet af Aber (Aber 1980,
Aber et al. 1989).
Infobox
Geologiske undersøgelser på Møn har påvist spor efter følgende overordnede begivenheder:

1. Næstsidste istid, Saale:

En isoverskridelse

2. Mellemistid, Eem:

Mildt klima. Havdække

3. Sidste istid, Weichsel:

To isoverskridelser fra det baltiske område
Isfri forhold: En stor issø
En isoverskridelse fra NØ
Isfri forhold
En isoverskridelse fra med genfremstød fra sydlige og
østlige retninger
Isfri forhold: mange mindre søer

4. Efter sidste istid:

Mildt klima. Delvist havdække.
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Figur 5: Sammenstilling af den kvartære lagserie, der ses i Møns klinter. Istidslagene er oftest stærkt deformerede og
udaterede, og det er derfor vanskelligt at genfinde lag mellem de enkelte klinter på Møn. Denne figur viser et forsøg på at
følge enkelte lag er baseret på tidligere tolkninger samt på nyt arbejde ved Stubberup Have i forbindelse med
kandidatspeciale (Kandrup 2004).

1. Saale moræne (næstsidste istid) 2. Eem havaflejringer (sidste mellemistid) 3. Gammelbaltisk moræne (sidste istid) 4.
issø-ler (sidste istid) 5. NØ-isens moræne (sidste istid) 6. NØ-isens smeltevandslag (sidste istid) 7. Ungbaltiske moræner
(sidste istid) 8. Søbassiner (slutningen af sidste istid og tiden efter sidste istid).
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Problemstillinger hvor Møn indtager en særlig stilling
Møn har haft en særlig videnskabelig placering i kvartærgeologien omkring de glaciale
deformationer og nedisningshistorien i sidste istid. Derfor behandles disse emner mere indgående i
det følgende efterfulgt af et afsnit om de ældste kvartære lag (fra Saale og Eem), da dette emne er af
stor lokal interesse.
A. Deformationerne og landskabet
Møns Klint kan udfra strukturerne inddeles i tre zoner (Hintze 1937, Aber et al. 1989, Pedersen
2000). Den sydligste zone strækker sig fra Fyret og op til Maglevandsfald. Denne del af klinten er
den mindst komplicerede og består af en række opskudte flager, der hælder stejlt mod syd. Den
centrale zone omkring Dronningestolen er flere store kridtskiver overskudt hen over hinanden, så de
ligger vandret. Den nordligste zone er meget kompliceret med irregulære strukturer, der inkluderer
sammensatte folder. Orienteringen af bakkerygge i landskabet bag Møns Klint viser et mønster, der
ligeledes kan inddeles i tre zoner, hvis grænser mere eller mindre passer sammen med de tre
strukturelle zoner, der ses i klinten. Mod syd danner bakkeryggene en stor bueform, der er konkav
mod syd (lukker sig mod syd). Centralt fortsætter området omkring Dronningestolen indlands mod
nordvest i en massiv bakkeryg. Mod nord danner bakkeryggene indlands for strækningen fra
Vitmunds Nakke til Slotsgavlene en bueform, der er konkav mod øst.
De forskellige mønstre af tektoniske deformationer, der kan ses i klinten og af
bakkeorienteringer har ført til en række forskellige tolkninger af de glacialtektoniske
deformationers forløb. Frem til og med 1960’erne blev Møns Klint tolket som et resultat af
samtidigt istryk fra syd i den sydlige del og fra øst og nordøst i den nordlige del (f.eks. Rasmussen
1964) det vil sige, at Møn skulle have ligget som en nunatak omgivet af aktiv is på de tre sider.
Nyere opfattelser inkluderer et mere kompliceret is-tektonisk hændelsesforløb, der inkluderer
deformationer i flere faser under flere isfremstød, der har været adskilt i tid og rum.
Hændelsesforløbet er søgt forklaret med en første deformationsfase forårsaget af Hovedfremstødets
isbevægelse fra nordøst efterfulgt af en senere fase forårsaget af et ungbaltisk isfremstød fra syd
(Berthelsen 1981). I den nyeste tolkning af Møns Klints strukturgeologi er begivenhedernes
rækkefølge ændret, så den første deformationsfase inkluderer deformation fra sydsydøst forårsaget
af et ungbaltisk isfremstød, og den anden deformationsfase inkluderer deformation fra øst forårsaget
af et sent ungbaltisk genfremstød fra østnordøst (Pedersen 2000) (se figur 6). I havområderne i
Fakse Bugt og Hjelm Bugt ses forlængelser af såvel randmorænebakkerne som dalstrøgene på Møn
(se figur 7) (Jensen 1992).
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Figur 6: Model for deformation af
Møns Klint. Første deformationsfase
fra SSØ (øverste blokdiagram)
efterfulgt af deformation fra ØNØ af
klintens nordlige del (nederste
blokdiagram). Fra Pedersen (2000)

Figur 7: Kort over glaciale spor på Møn
og omliggende havområder fra Jensen
(1992). Data fra landområderne er fra
Haarsted (1956).

1: dale
2: bakkeretninger på Møn
3: bakkeretninger i lavvandede områder
4: smeltevands-aflejringer
5: landområder (undtagen Møn)
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B. Nedisningshistorien i sidste istid
Alderen og udbredelsen af et isdække tidligt i sidste istid har været diskuteret blandt danske
geologer. Lokaliteterne Kobbelgård og Kraneled omkring Klintholm har været nøglelokaliteter i
denne debat. Studier af lagene her og dateringer af lagene har vist, at der er hele to isoverskridelser
fra det baltiske område i denne periode (Houmark-Nielsen 1988, 1994, 1999: Kolstrup & HoumarkNielsen 1991, Bennike et al. 1993, Bennike et al. 1994).
Netop lokaliteterne omkring Klintholm har også været centrale i påvisningen af, at en stor sø
dækkede området omkring Møn i tiden efter de tidlige nedisninger (Kolstrup & Houmark-Nielsen
1991, Bennike et al. 1993, Bennike et al. 1994, Houmark-Nielsen 1994). I lagene, afsat i søen
findes rester af den sparsomme, steppelignende og træløse, arktiske vegetation der omgav
søbassinet (Kolstrup & Houmark-Nielsen 1991, Bennike et al. 1994, Houmark-Nielsen 1994) og det
første danske fund af lemming (Bennike et al. 1993). Søaflejringerne kan bestå af ler, vekslende ler
og sand, rent sand eller ler med sten og er også beskrevet fra en række af de øvrige klinter på Møn:
Feriehjemmet/Vagtbo Bakke (Faurbye 1999), Hvideklint/Hjelm Nakke (Stockmarr 1996), Møns
Klint og Stubberup Have (Kandrup 2004). Ikke alle disse beskrivelser er dog understøttet af
dateringer.

C. Saale og Eem
Aflejringer fra forrige istid, Saale, er kun sjældent synlige i Østdanmark, men på Møn forekommer
de i flager i klinten ved Kraneled (Houmark-Nielsen 1994). Aflejringerne fra Saale ses som en op til
2 meter tyk grå og kalkholdig moræne (Houmark-Nielsen 1994). Aflejringer af mulig Saale alder er
beskrevet fra Hundevangsfaldet på Møns Klint (Berthelsen et al. 1976), strækningen mellem Hjelm
Nakke og Hvideklint (Berthelsen 1986) og Madsesklint (Berthelsen et al. 1976). Tolkningen af
forekomsten af en moræne enhed af Saale alder ved Vagtbo Bakke/Feriehjemmet (Berthelsen 1981)
bekræftes ikke af senere studie (Faurbye 1999).
Aflejringer fra sidste mellemistid, er kun sjældent synlige i Østdanmark men på Møn
forekommer lag fra Eem i dele af flager både ved Klintholm (Berthelsen et al. 1976, HoumarkNielsen 1994), ved Stubberup Have (Ødum 1933, Konradi 1973, Berthelsen et al. 1976) og ved
Feriehjemmet (Faurbye 1999). Mulige forekomster af Eem ler er beskrevet fra den sydlige del af
Hvideklint (ved Hjelm Nakke) (Berthelsen et al. 1977, Houmark-Nielsen 1988, Stockmarr 1996) og
Møns Klint (Hintze 1937, Berthelsen et al. 1976). Forekomsten af Eem ved Møns Klint betvivles,
da underliggende lag formodentlig er af Weichsel alder (Konradi 1973).
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5. Møn i slutningen af istiden og efter sidste istid – Sen- og Postglacial
Efter isen slap sit tag for omkring 15.000 år siden og frem til i dag har landet gennemgået en række
klimaændringer. I dalstrøg og større og mindre lavninger vidner op til 10 m tykke lagpakker om
klimaændringer og ændringer i havniveau fra slutningen af istiden og frem. En lang række mindre
søbassiner har eksisteret på Møn og lag fra disse findes i smålavninger på øen. Større områder med
ferskvandsaflejringer fra slutningen af istiden kan ses på jordartskortet. Nogle få af bassinerne er i
dag gennemskåret og ses i klinterne. Ved Hjelm på det sydøstlige Møn er beskrevet søaflejringer fra
slutningen af istiden i 14 m over nuværende havniveau (Kolstrup 1982). Søaflejringerne er
undersøgt ved pollenanalyse (Kolstrup 1982). Ved Tøvelde, ligeledes på det sydøstlige Møn findes
aflejringer fra en sø og mose ligeledes fra slutningen af sidste istid og herudover fra tiden efter
istiden. Søaflejringerne findes i dag 2,5-7,5 m over nuværende havniveau og er undersøgt
sedimentologisk, og geokemisk samt for indholdet af små vertebrater (Heiberg 1991, 1995,
Nygaard og Heiberg 2001). Molluskfaunaen er beskrevet i tidlige arbejder (Johansen 1904, 1906).
Herudover er der i litteraturen kort nævnt søaflejringer f.eks. ved Brunhoved på nordøstkysten af
Møn (Heiberg 1995, 1996, Nygaard og Heiberg 2001) og på Møns Klint (Hintze 1937).

Aflejringer fra slutningen af sidste istid og frem findes også i nuværende moseområder og
lavtliggende fjorde. Borre Mose er undersøgt ved boringer med studier af lagenes sammensætning
og pollenindhold, hvilket afspejler en historie som vekslende sø, mose og fjord (Mikkelsen 1949).
Udviklingen af strandvoldene på Ulvshale ses meget smukt på jordartskortet (Hermansen &
Jakobsen 2000).

En række undersøgelser af havområderne omkring Møn, dokumenterer en kompleks udvikling med
flere perioder med vanddække efter sidste istid (Jensen 1992, Jensen et al. 1997, Jensen et al. 1999,
Lemke et al. 1999, Lemke et al. 2001).
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