
Landskabsdannelsen i Thy 

Syd for linien: 
Isen 

Havet  
Vinden 

mennesket 

Nord for linien: 
Undergrundens 
bevægelser 
Isen  
Havet 
Vinden 

mennesket 



Landskabsdannelsen gennemgås       
lag på lag 

Undergrunden (ældre end 2,5 mio år) 
Isen 

Vandet 
Vinden 
Mennesket 



Begyndelsen: 
Danmark ligger på shelfen til det ældgamle 
kontinent, Baltica 



At Danmark er havbund betyder, at Danmark er 
bygget op af en serie organiske og uorganiske 
aflejringer. Aflejringernes art er betinget af 
havdybde og klima 
 

Aflejringer i af betydning for nutidensThy er 
-Salt 
-Ler/sand 

-kridt  
 

En aktiv undergrund trykker, trækker og vrider 
lagene 
 

Den store lagkagemodel 



Altså: Danmark – grundlæggende en stor 
dynge affald  fra urfjeldet og havet. 
Nederste lag i dagens historie : salt (aflejret 
for ca. 300 mio år siden) 



Perm! (299 millioner år siden – 251 millioner år siden eller.  

Pænt længe siden vi snakker før de der nymodens 

dinosaurer.)  
 



Danmark i Perm?  

• 30 grader nord 

• Sahara 

• Stor fordampning 

• Lav havbund 

• Middelhavet! 

• Hvad betyder det? 

 

 



Dannelse af saltaflejringer! 
 

• Skiftende perioder med hhv. oversvømmelse og fordampning 

• Svarende til middelhavet nu om dage 

• Resultat:  

• Flere 100 meter tykke saltaflejringer på det der senere bliver DK!  



Nu springer vi lidt frem… 

 



150.000.000 år frem 

•Trias Jura og Kridt 

•Danmark var havbund 

• Lækkert klima! 10-15 grader højere end 
nu 

• Ingen is ved polerne 

• Aflejringer: Sand, ler og ikke mindst 

• Organisk stof  godt for Norge! (og os..) 

 

 
 

 



Efter en mellemperiode med ler/sand:    
Kridt: Miljø - Varmt tropisk dybhav. Skaller, 
kemisk udskilt kalkslam iblandet sand, flint 



Kridt! Op til 2.200 meter! 



Lidt om kalk og kridt 

• Skeletter af enten plankton eller koraller 

• I denne periode især Coccolitter 

• Store opblomstringer i visse perioder 

• Der er ikke aflejret andet (langt til land) 

• Består af CaCO3  

• Gennem resten af kridttiden og de næste 5 
millioner år dannedes meget tykke lag 

 

•   



 



Elektronmikroskopi  
af skrivekridt 

 

 



Moderne opblomstring 

 



• Tykke lag 

• Med variationer 

• Og ikke mindst..  

• Kridt – Tertiær grænsen!  



BANG!  



Hvad skete der her!!! 

 

• Ikke noget videre… 

• Danien (60 mil.) 

 

 

 

 

• En lidt anden type organisme 

• Stadig kalkaflejringer 

• Men vi kan se Kridt-Tertiær grænsen! (Ny Kløv) 



Nu springer vi igen.. 

• Det næste lange stykke tid er DK stadig havbund 

• Det betyder at der aflejres materiale 

• Men vi finder det bare ikke i det nordlige Thy 

• Det var lige godt grov.  

• Hvorfor ikke? 

 



Tilbage til perm! 

• Husk saltaflejringerne.  

• De er stille og roligt blevet presset dybere og 
dybere ned i undergrunden 

• Når salt bliver presset nok bliver det til stensalt 

• Og yderligere pres gør stensalt plastisk 

• Stensalt har en massefylde på ca. 2,2 g/cm3 

• Andre lag typisk omkring 2,5 g/cm3 





Hanstholm knuden - en horst 
skabt af tryk fra en saltpude 



Nordthy på modelform 





Karstsøerne 



Opsummering: Kridtet er overalt og ligger nordpå 
lige under morænen. I sydthy ligger kridtet 
dybere 



Næste lag!  

• Istiderne! (2,5 millioner – 11.500 år siden) 

• Lav vandstand grundet iskapper ved polerne 

• Danmark flyttes oven vande!  

• Skiftende istider og mellemistider 

• Landet slibes godt og grundigt 

• Sidste istidsperiode, Weichsel  

• 150.000 år og sluttede for 11.500 år siden 

 

 

 



Isen dækker lige 
akkurat Thy og 
stopper lige 
nord for 
Holstebro 





Diverse isfremstød 

• Vandstand og ismængder ændrer sig cyklisk 

• https://www.youtube.com/watch?v=cb5gBY_Jo9s 

• Sidste store isfremstød når til midten af Jylland 

• Alt det is slider på toppen af den bunke salthorsten 
har skubbet op 

• Der opstår sprækker og midten kollapser 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cb5gBY_Jo9s
https://www.youtube.com/watch?v=cb5gBY_Jo9s


Isen modellerer det 
eksisterende landskab 
og tilfører nyt 
materiale 



Hundborgbuen 

Sjørring Sø 



En hypotese 



Da isen smeltede bort fra Danmark var 
store mængder vand stadig bundet i 
tilbageværende iskapper nordpå.  
koldt vand = mindre volumen. 
Lavere havniveau - fastlandstid 

Doggerland 



Den skandinaviske og nordamerikanske 
iskappe smelter bort.  
Havstigning - eustasi 



               Stenalder! 
• Slaraffenland!  
• Ørige – østers og fisk 
• Masser af træer   
• Dejligt varmt 
• Flint til redskaber 
• 3 timers arbejdsdag 



Indikationer for 

gamle kystlinier 



Danmark begynder at ”vippe om en akse 

Landhævning – isostasi  - efter isens nedtrykning 



De gamle havskrænter findes 
nu langt ind på land (med 
mindre det hævede land er 
borteroderet af ny kysterosion 
som ved Lodbjerg) 



Vinden modellerer videre på det landskab som isen og havet 
har skabt 



Vinden og milliarder af sandkorn modeller landskabet 





vindens landskab - sandflugten 

Kystklitter 

Vandreklitter/
Parabelklitter 

Afblæsnings
-flade 



Havets landskabsformende virksomhed 

Nedbrydning 



Havet transporterer og aflejrer og  
modellerer kystlinien 



Moderne krumodde! 



Fra indskåret kyst til udligningskyst 



   Landindvinding 
Sjørring Sø 
 

• Indtil 1860 Danmarks 5. 

største sø. 

• Afdrænet i 1860   

(Kaptajn Jagd) 

• Meget stort kanalprojekt! 

 

• Helt ned til Flade og 

Ørum Sø. 

 
 

 



Vejlerne: Et fejlslagent projekt: 



Den lille Istid… 



Hvad betød den her??? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beboelse ved vestkysten 
Landbrug: Geder, får, køer mv 
Klimaforværring og deraf følgende 
overgræsning 
Jordudpining 
Plantevæksten bliver presset 
Folk langs kysten bliver nødt til at producere 
mere end økosystemet kan klare… Ellers dør 
de af sult 
Plantedækket forsvinder 
Og..... 
    Det blæser sgu fra vest 

 





Plantning af Hjelme omkring 1900 



• Thagaards Plantage 

 

• Tidligt forsøg. 

 

• De fleste træer klarede sig dårligt  

 

• Men erfaringerne kunne bruges 







Helheden: Isens, havets, vindens og det 
menneskeskabte landskab 

Moræneflade 

Hævet havbund 

Klitter/afblæs-
ningsflader 

udligningskyst 

Menneskeinflueret kyst 

Litorinahav- 
skrænter 

Nr. Vorupør Inderlavning 

randmoræne 

https://www.google.dk/maps/@56.8354339,8.5934759,27765m/data=!3m1!1e3 

 

https://www.google.dk/maps/@56.8354339,8.5934759,27765m/data=!3m1!1e3
https://www.google.dk/maps/@56.8354339,8.5934759,27765m/data=!3m1!1e3


Det var det 


