
Naturhistorien om Nationalpark Thy. 
Hvad skete der?  
Hvornår skete det?  
Og hvordan kan vi se det? 

 

 
• Lidt baggrundshistorie 

(geologi) 
• Hvilke fænomener og 

tidsaldre er særligt 
relevante? 

• Hvad skete der i disse 
perioder? 

• Hvordan kan vi se det? 
• Gode steder at 

observere 
 



Oversigt 

 

• Lidt om pladetektonik og hvad Danmark i grunden er  

• Kridttiden 

• Istiderne 

• Stenalderen 

• Menneskets indflydelse 

• Sandflugten 

• Eksempler: 
– Nors Sø/Isbjerg 

– Lodbjerg Kystklint 

 



Lidt om pladetektonik og hvad Danmark i grunden er  

• Kort og godt! 

– Danmark har (næsten) altid været havbund 

– Og det har Thy derfor også. 



Kridttiden! 
For ca. 99 millioner år siden. 

• Yngre kridt 

• Danmark var relativt dybt hav 

• Klimaet var roligt 

• Der var langt til nærmeste kontinent 

• Hvad blev der aflejret i denne periode? 

 

 



Kridt! Op til 2.200 meter! 
I Thy over 1 km 



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  



Moderne opblomstring 

 



Hvor kan vi se det? 

• Ny Kløv                                

(uden for NPT, men hvad pokker) 
• Gammel stenalderkystlinie 
• Stærkt eroderet 
• Nederste del ca 80 mio år 

gammel 
• Kridt/Tertiær-grænsen ca. 

4/5 oppe 
• Øverste kridtlag: knapt 60 

mio år gammelt  
 



Nordthy på modelform 



Karstsøerne 

• Nors Og Vandets Sø 
• Begge meget rene 
• - og sine steder meget dybe 
• Begge omgivet af stejle 

skrænter 



 - Og Fossilerne og flintestenene naturligvis. 

• Især forstenede søpindsvin 
• Begravet i kridt og senere forstenet som flint. 



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 

 

 

 



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 

• En lørdag eftermiddag  

 

 

 



Diverse isfremstød 

• Vandstand og ismængder ændrer sig cyklisk 

• https://www.youtube.com/watch?v=cb5gBY_J
o9s 

• Sidste store isfremstød når til midten af Jylland 

• Overfladen slides  

• Der opstår sprækker og foldninger 

• Det øverste morænelag dannes 

 

 

 

 

 

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


Isen dækker lige 
akkurat Thy og 
stopper lige 
nord for 
Holstebro 



Isen modellerer det 
eksisterende landskab og 
tilfører nyt materiale 
 
Der bøjes, knækkes, 
strækkes, skubbes osv. 



Silstrup Hoved 



Efter istiden ? 

• Stenalder 
• Koldt til for ca. 6000 år 

siden 
• Derefter varmere 
• Vandstandsstigning 
• Bunden var lavt hav! 
• Kysten var længere inde 

i landet 
• Find skrænterne – og du 

finder de gamle 
kystlinier  



Indikationer for 
gamle kystlinier 
 
Kig efter Gravhøje! 



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



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



Nyere tid 

• Landskabshævning     Havbunden tørlægges 

• Klit og tangedannelse 

 



Klitdannelser set fra oven 

 



 Menneskets indflydelse: 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


Hvor kan man se helheden? 

Lodbjerg Kystklint! 

• Gamle lag: Glimmerler 30 mio år 
gamle 

• Istidslag:  
• Sammenpresset 

bundmoræne fra Weichsel 
• Aflejringer fra 

smeltevandstuneller og 
smeltevandssletter 

• Skiftende lag af hhv. 
sandflugtsperioder og perioder 
med plantevækst 

• Meget kraftig kysterosion 
 

 



Det var det 


