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skala 1:20.000 i form af Videnskabernes Selskabs konceptkort fra 1789, det høje målebordsblad fra 1883, det lave målebordsblad 
fra 1918, US Airforce Bacic Cover luftfotografering den 10. maj 1954, COWI´s ortofoto DDO®2004 optaget den 1. juni 2004 og CO‐
WI´s ortofoto DDO®2016 optaget den 16. august 2016, ©SDFE og ©COWI. På kortene ses i 1789 og 1883 det åbne klithede‐land‐
skab med søer, moser og klitter, den tilplantede nåletræsplantage i 1918 med afvandingsgrøfter og kun een efterladt sø, området i 
1954 efter rydning af den første nåletræskultur og flere småsøer samt området i 2004 og 2016 efter tilplantning med nye kulturer 
og med en større lysning. Skalaforholdene i denne rapport er baseret på A3‐format.  
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1. BAGGRUND 
 

Nationalpark Thy arbejder med at bevare, styrke og udvikle naturen i parkens 245 km2 store område mellem Hanstholm og 

Agger Tange. Det fremgår af formålsparagrafen i bekendtgørelsen om Nationalpark Thy, BEK nr. 866 af 27/06/2016, hvor der 

også står, at nationalparken skal bevare og forøge den biologiske mangfoldighed af naturligt hjemmehørende arter i planta‐

gerne og på de dyrkede arealer. Nationalparken skal endvidere bevare og styrke nationalparkens kulturmiljøer og de kultur‐

historiske spor i landskaberne.  

I arbejdet med at opfylde disse formål og flere andre, er der brug for at indsamle viden om de nuværende natur‐ og land‐

skabsværdier, og om hvordan disse værdier er opstået og har udviklet sig frem til i dag. 

Københavns Universitet, Center for Makroøkologi har for nationalparken udarbejdet et program for basisregistrering og na‐

turovervågning i Nationalpark Thy (Heilmann‐Clausen et al. 2015). En af de anbefalede aktiviteter er en historisk gennem‐

gang af kort (håndtegnede kort og luftfotos), som kan bidrage med stor indsigt i landskabsmæssige ændringer, både naturli‐

ge og menneskeskabte i tid og rum. 

Københavns Universitet peger konkret på muligheden for at analysere  

� Omfang af dræning og dets betydning for vådområder og søer  

� Udretning af vandløb og indsigt i deres tidligere naturlige forløb  

� Klitplantagers anlæg og omfang, samt spredning af selvsået opvækst  

� Ændringer i vegetation, særligt omfang af blottet sand, grå klit og klithede  

� Ændringer i udstrækning og forekomst af vandspejl i klitlavninger  

� Udvikling af nærliggende landbrug. 

Københavns Universitet anser således en landskabshistorisk analyse som en unik mulighed for at opnå en markant bedre for‐

ståelse af udviklingen af landskabet i Nationalpark Thy, hvilket er vigtigt for fremtidige indsatser med genskabelse af naturlig 

hydrologi, sammenhæng i klithede‐naturen og bevaringsarbejde. 

På baggrund af Københavns Universitets anbefalinger har Nationalpark Thy anmodet NaturRådgivningen A/S om at udføre en 

sådan landskabshistorisk GIS‐analyse. GIS betyder Geografisk Information System og er en betegnelse for muligheden af at 

koble informationer til objekter i et kort, således at man kan søge informationer i kortet.  

Til løsningen af opgaven er det besluttet at foretage 6 tidsmæssige nedslag i den landskabshistoriske udvikling. Hvert af disse 

nedslag er baseret på kortværker af god kvalitet, som repræsenterer landskabets tilstand og udnyttelse på det pågældende 

tidspunkt. 

Fra ældre tid er der et meget begrænset udvalg af kortlægninger, der er egnede som kilde til beskrivelse af den landskabs‐

mæssige udvikling, mens der i de seneste år er kommet mange forskellige kortlægninger at vælge mellem.  

På baggrund af de foreliggende kortdata har vi valgt at anvende følgende 6 udvalgte historiske kort:  

� Videnskabernes Selskabs konceptkort 1789‐1791 

� De høje målebordsblade fra 1882‐1883 

� De lave målebordsblade fra 1917‐1918 med rettelser 1931‐1937 

� Ortofoto DDO®1954 fra COWI fra maj 1954 

� Ortofoto DDO®2004 fra COWI fra juni 2004 

� Ortofoto DDO®2016 fra COWI fra juni og august 2016. 

 

De første tre udvalgte kort er alle håndtegnede kort, der er baseret på målebordsopmålinger, som er produceret i målestok‐

forholdet 1:20.000. De sidste tre kort er såkaldte ortofotos, som er luftfotos, der ved hjælp af en digital højdemodel og ind‐

målte paspunkter er oprettede til at være målfaste og vinkeltro. De anvendte ortofotos kan udtegnes i skala 1:1.000 eller 

større. 

NaturRådgivningen har adgang til de historiske topografiske kort dels fra indkøb hos Kort‐ og Matrikelstyrelsen, dels fra sta‐

tens Frie Data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, der er stillet gratis til rådighed på hjemmesiden 

www.kortforsyningen.dk . NaturRådgivningen har endvidere købt licens til Kort fra COWI via WMS, der bl.a. giver on‐line ad‐

gang til COWIs egne landsdækkende ortofotos fra perioden 1954‐2016. 

 I det næste Kapitel 2 redegøres nærmere for de 6 kortværker, som vi har valgt at anvende til de historiske nedslag. Her re‐

degøres for, hvordan kortværkerne er udarbejdet, og hvilke styrker og svagheder de har. 

I det efterfølgende Kapitel 3 redegøres der for den valgte opdeling af nationalparkens område i et antal kortblade, og hvor‐

dan vi har håndteret den sammenlignende optegning af kort. 

I det store Kapitel 4 gennemgår vi de enkelte kortblade med hvert af de 6 udvalgte kort, med en analyse af den synlige land‐

skabsudvikling. 

Endelig har vi til det sidste Kapitel 5 udvalgt 5 landskabelige temaer, som vi analyserer på tværs af hele Nationalpark Thy i et 

historisk perspektiv. Disse temaer omfatter jordbundsforholdene, kystudviklingen, vandløbene, søerne og arealanvendelsen 

med fokus på etableringen og udviklingen af klitplantagerne. 
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2. KORTLÆGNINGER AF THY 

 Videnskabernes Selskabs kort 2.1

Den topografiske kortlægning af vores landskab er gradvist blevet forbedret igennem tiden. Den første detaljerede kortlæg‐

ning af Thy baseret på videnskabelige metoder er Det Kgl. Videnskabernes Selskabs opmåling, som blev udført ved landmå‐

ling i 1789‐91. Denne opmåling blev udført ved hjælp af vandret stillede måleborde, hvor der på et papirkort blev optegnet 

sigtelinjer til bygninger og markante punkter i landskabet. Afstandene blev opmålt med 50 alen lange metalkæder. Herved 

fremkom de originale konceptkort, hvor man kan se de forskellige sigtelinjer og målepunkter. Kortene er samtidig påtegnet 

markante bygninger og topografiske detaljer som veje, søer, vandløb, kyster, skove, moser, heder, klitter og bakker. Endelig 

er der påskrevet de lokale stednavne. 

De oprindelige opmålinger og registreringer findes rentegnede som et originalt konceptkort i skala 1:20.000, der er vist i ud‐

snittet på Figur 1. Dette konceptkort har fungeret som kladde for det trykte kortblad over Thy i skala 1:120.000, som Viden‐

skabernes Selskab udgav i 1795 baseret på en original kobberstukket trykplade (Figur 2). Konceptkortene har en væsentlig 

større detaljerigdom, og er derfor velegnede til at vurdere store landskabelige forandringer som udtørring af søer og fjorde, 

men kortene giver en mere begrænset viden om f.eks. skovbryn og naturtyper.  

 

 

 

Figur 1. Udsnit af Det Kgl. Videnskaber‐
nes Selskabs konceptkort 05i fra 1791 
tegnet af J. Ellung med området omkring 
Tvorup med den tidligere Tvorup Sø i den 
nuværende Tvorup Klitplantage og lands‐
byen Tvorup med den nu nedrevne Tvorup 
Kirke vist som originalen i skala 1:20.000. 
Nationalparkens afgrænsning mod øst er 
forsøgt vist med rød streg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 2. Det Kgl. Videnskabernes Sel‐
skabs Kort over Ørum Amt med Stykker af 
Aalborghuus og Vestervig Amter og Vend‐
syssel tegnet af Harboe i 1795 og vist i det 
originale målestoksforhold 1:120.000. Ud‐
snit af området omkring Sjørring Sø, Tvo‐
rup og Nørhå. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konceptkortene har en uregelmæssig opdeling. Nationalpark Thy er således delt på 3 konceptkort med en takket afgræns‐

ning. Den nordlige del af nationalparken findes på Kortblad 05h fra 1789, som strækker sig mod syd til Stenbjerg Klitplantage. 

Den sydlige del af nationalparken findes på Kortblad 05l fra 1790, som strækker videre mod syd helt ned til Harboøre. Den 

østlige del af nationalparken fra Tvorup (Figur 1) og mod syd til Nørhå er dækket af Kortblad 05i fra 1791 som strækker sig 

helt ind til Thisted. Alle tre kort er tegnet af J. Ellung og har dermed et meget ensartet topografisk udtryk med en forholdsvis 

ensartet brug af signaturer (Figur 3). 

De originale konceptkort er tegnet på papir. Kortene er med tiden blevet slidte og er i mange tilfælde revnet i de oprindelige 

folder. Konceptkortene er derfor nu opklæbet på lærred. Alle de tre konceptkort over Nationalpark Thy forefindes således i 

hver 4 stykker. Heraf ligger hovedparten af hvert kort på ét stykke. De forskellige kortdele er skannet med samme høje op‐

løsning. Vi har derfor forsøgt at samle de enkelte kortdele i et billedbehandlingsprogram svarende til de oprindelige kort. Da 

der er tale om papir og lærred, er det tydeligt, at de enkelte kortdele har givet sig således, at det ikke fuldt ud er muligt nøj‐

agtigt at rekonstruere de oprindelige kort. Der er derfor sprækker i flere af kortene. 
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Figur 3. J. Ellungs signaturplan til Det 
Kgl. Videnskabernes Selskabs konceptkort 
over Thy fra 1789‐1991. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For området, hvor de tre kort mødes har vi yderligere lavet et sammenstukket kort, som dækker den centrale del af natio‐

nalparken. Dette er gjort for at sikre, at vi får fuld kortdækning i overgangszonerne.  

Da der er tale om håndtegnede kort, er der ikke nogen knivskarpt tegnet overgang mellem de enkelte kort. Kortene har ikke 

en veldefineret projektion, og sigtelinjerne mellem de enkelte kortstykker er derfor ikke rette. Dette vil bla. kunne ses lidt 

vest for Tvorup, hvor 4 kortstykker mødes. 

Vi har endelig georefereret den digitale udgave af konceptkortene til koordinater i System UTM32N, ETRS89 ved at orientere 

efter 3‐4 udvalgte kirker, hvis placering er markeret med små cirkler i tegningerne på konceptkortet, med koordinater til kir‐

ketårne eller kirkegavle udtrukket af ortofotos fra 2016. Pedersen (2004) har tidligere vurderet nøjagtigheden ved en tilsva‐

rende georeferering af konceptkort til at være på 100‐200 meter. Det er vores vurdering, at vi har opnået en tilsvarende nøj‐

agtighed ved den her beskrevne georeferering. Da der ikke er tilstrækkeligt med kirker på de små kortstykker, er det kun de 

store kortstykker, som er georefereret. Unøjagtigheden er derfor større i yderområderne og især mod vest, hvor der ikke var 

kirker i klitlandskabet. 

 Generalstabens høje målebordsblade 2.2

Os bekendt er Thy ikke blevet topografisk kortlagt op igennem 1800‐tallet indtil 1882‐83, hvor området blev kortlagt på de 

høje målebordsblade i skala 1:20.000. Denne kortlægning blev udført af Generalstabens Topografiske Afdeling og var en 

fuldstændig nyopmåling baseret på et geodætisk datum med en ny triangulation og en matematisk projektion. Projektionen 

var Lamberts konform‐koniske projektion kaldet GS‐projektionen. Terrænhøjder er i udvalgte punkter er angivet i fod målt 

med 1 decimal i forhold til lokale definitioner af havets overflade. Højdeforholdene er endvidere vist med højdekurver for 

hver 5 fod (1,57 m). Kortene kaldes derfor også for ”fodskort”. 

Kortbladene ligger hver i en regelmæssig ramme, som danner et landsdækkende net. Størrelse af hvert kortblad var define‐

ret med den danske mil på 7.532 m som måleenhed, idet hvert blad dækker 5/6 mil i bredden og 1 mil i højden. Hvert kort‐

blad er derfor ca. 0,314 × 0,377 cm stort og dækker et areal på godt 47 km2. Nationalpark Thy er i alt dækket af 16 kortblade, 

som er opmålt i 1883 på nær de 3 sydligste kortblade med Flade Sø, Ørum Sø og Agger Tange, der er målt i 1882. 

De høje målebordsblade rummer en meget omfattende information med angivelse af bygninger, jernbaner, veje og stier, 

jordvolde og levende hegn, søer, grøfter og vandløb, gravhøje, mineraljordsgrave, skov, eng, mose, hede og klit mv. Særlige 

bygninger og mindesmærker mv. er navngivet, som det kan ses af eksemplet i Figur 4. Alt er målfast optegnet på nær en 

overdrevet bredde af veje og jernbaner. Man skal dog være bevidst om, at kortene primært var lavet til militære formål. 

 

 

 

Figur 4. Det høje målebordsblad fra 
1883 over en del af den nuværende Tvo‐
rup Klitplantage samt søen Tvorup Hul 
(Vestersø) i skala 1:20.000 i samme ud‐
snit, som vist i Figur 1. Nationalparkens 
grænse mod øst er vist med rød streg. 
©SDFE.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De høje målebordsblade er således en vigtig kilde til forståelse af landskabet i slutningen af 1800‐tallet. Kortene blev udar‐

bejdet efter bl.a. kaptajn O. N. Olsens instrukser i et skrift fra 1831, men der må påregnes en vis variation og dermed usik‐
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kerhed i brugen af signaturer for bla. forskellige naturtyper igennem en landsdækkende produktionsperiode fra 1842‐1899, 

som har involveret mange topografer. De høje målebordsblade blev trykt i sort/hvidt og er efterfølgende individuelt håndko‐

lorerede med den usikkerhed, dette kan medføre.  

De anvendte signaturer på de høje målebordsblade er samlet på det såkaldte eventyrkort i Figur 5, der er en konstrueret 

modeltegning af et landskab. 
 

 
Figur 5. Udsnit af Skrift‐ og Signaturpla‐
nen til Generalstabens Maalebordsblade 
(eventyrkort 1901‐2), ®SDFE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De høje målebordsblade er blevet digitaliseret ved skanning, tilskåret, samlet og georefereret af Kort‐ og Matrikelstyrelsen i 

projektion UTM32N med datum ed50 (europæisk datum 1950). Vi har efterfølgende samlet kortbladene til et sømløst kort 

over Danmark. 

 Generalstabens lave målebordsblade 2.3

I 1901 påbegyndte Generalstaben udarbejdelsen af en ny kortserie af Danmark, som blev kaldt de lave målebordsblade. 

Navnet skyldes, at kortbladene er en halv gang bredere end de høje målebordsblade, således at hver 3. af de høje måle‐

bordsblade blev delt lodret på midten og lagt til de to kortblade på hver side.   

De lave målebordsblade er baseret på den samme grundopmåling af landet, som de høje målebordsblade, men kortene blev 

grundigt rettet igennem og nytegnet, som man kan se af kortudsnittet i Figur 6. Højder blev på de ældste høje målebordsbla‐

de fortsat angivet i fod, hvilket omfatter de her anvendte udgaver. 

 

 
 
Figur 6. Det lave målebordsblad fra 1918 
med en del af den nuværende Tvorup Klit‐
plantage samt søen Tvorup Hul (Vestersø) 
i samme udsnit i skala 1:20.000, som vist i 
Figur 1. Nationalparkens grænse mod øst 
er vist med rød streg. ©SDFE. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationalpark Thy blev kortlagt til de lave målebordsblade i årene 1917‐1918, og er i alt dækket af 10 kortblade. På de lave 

målebordsblade er der en meget ensartet brug af signaturer, som er vist på det såkaldte eventyrkort i Figur 7, der er en kon‐

strueret modeltegning. 

 

 

 
Figur 7. Udsnit af Skrift‐ og Signaturplan 
til Kort i 1:20.000 til de lave målebords‐
blade fra Geodætisk Institut (eventyrkort 
1940), ®SDFE.  
 
 
 
 
 
 
 

 

De lave målebordsblade er løbende blevet revideret med rettelser. I Nationalpark Thy er alle kortene revideret med enkelte 

rettelser i årene 1931‐37 bortset fra målebordsblad 1302 Stenbjerg. Og de fleste af kortene er igen rettet i 1942, og Agger 
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Tange i 1943. Der er dog kun tale om få og små rettelser som f.eks. nye veje. Det har ikke ved en række sammenligninger væ‐

ret muligt at finde rettelser af bygninger eller signaturer for arealanvendelsen på de omhandlede kort. På flere af kortene er 

der tilsyneladende ingen rettelser, hvilket også er en information.  

De lave målebordsblade er blevet digitaliseret ved skanning, tilskåret, samlet og georefereret af Kort‐ og Matrikelstyrelsen i 

projektion UTM32N med datum ed50. Vi har efterfølgende samlet kortbladene til et sømløst kort over Danmark. Desværre 

har Kort‐ og Matrikelstyrelsen ikke registreret præcis, hvilken rettede version af målebordsbladene, som de skannede. Vi har 

tidligere fået oplyst hos styrelsen, at det er de rettede udgaver fra perioden 1928‐1940, hvilket i Thy vil sige 1931‐1937. Vi 

har ved kontrol af kortene bekræftet dette af bl.a. en ny omfartsvej omkring Ræhr. 

Siden 1957 er de lave målebordsblade fra første halvdel af 1900‐tallet blevet erstattet af 4‐cm‐kortene i skala 1:25.000 som 

det grundlæggende topografiske kortværk. Her blev Nationalpark Thy i årene 1957‐64 dækket af den første generation af 4‐

cm‐kortene, som var baseret på den oprindelige topografiske kortlægning fra 1882‐83, men selvfølgelig nytegnede og revide‐

rede. Det var først i 1976‐78, at Thy blev nyopmålt baseret på flyfotos og fotogrammetri. Vi har derfor valgt at forbigå 4‐cm‐

kortene i denne analyse. 

 

 Ortofoto 1954 Basic Cover 2.4

I 1944 blev Danmark for første gang luftfotograferet i sammenhæng af Luftwaffe, men kvaliteten var dårlig på grund af man‐

gel på sølv. I sommeren 1945 gentog Royal Airforce en luftfotografering af Danmark, som var af bedre kvalitet, og som kan 

ses på blandt andet Danmarks Miljøportal, Arealinformation, men opløsningen var stadig ikke optimal.  

I maj 1954 udførte US Airforce en næsten fuldstændig flyfotografering af Danmark i lav højde og dermed stor opløsning kal‐

det Basic Cover. Der var ved fotograferingen næsten fuld dobbeltdækning af luftfotos, hvilket muliggør fotogrammetrisk høj‐

demodellering. Fotografering blev udført i dybeste hemmelighed midt under den kolde krig af ca. 10 amerikanske fotofly, 

som dækkede 90 % af Danmark i dagene 6. til 12. maj. I dagene 18.‐29. maj 1954 blev de opståede huller mellem flyvelinjer‐

ne dækket af supplerende fotografering.  

Nationalpark Thy blev i maj 1954 dækket af i alt 357 luftfotos ud i en afstand af 1,0 km fra nationalparkens grænser. Heraf 

blev de 304 luftfotos optaget den 10. og 11. maj 1954, mens resten blev fotograferet den 18., 19., 26. eller 28. maj 1954. Et 

fotoindeks med farvelægning af de enkelte luftfotos centerpunkter efter fotodato er vist i Figur 8. 

 

 

 

Figur 8. Fotodato for luftfotos i og om‐
kring Nationalpark Thy optaget til Basic 
Cover i 1954 og vist med blåt den 10. maj, 
rødt den 11. maj, lyseblåt den 18. maj, ly‐
segrønt den 19. maj, gult den 26. maj og 
lilla den 28. maj, ©COWI. Vist på Kort500 
i skala 1:500.000 fra SDFE©. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 9. Ortofoto optaget den 10. maj 
1954 af en del af den nuværende Tvorup 
Klitplantage samt søen Tvorup Hul i sam‐
me udsnit i skala 1:20.000, som vist i Figur 
1. Nationalparkens grænse mod øst er vist 
med rød streg. DDO®1954, ©COWI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Der blev til Basic Cover i alt optaget ca. 42.000 sort/hvide luftfotos i format 25 x 25 cm fra ca. 3.000 m højde i skala ca. 

1:10.000 svarende til, at hvert foto dækker ca. 2,5 x 2,5 km. Fotoserien var klassificeret i mange år og kom først til offentlig‐

hedens kendskab i 1970’erne. De originale film ligger i dag på Washington National Archives. Der blev lavet mindst to analo‐
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ge kopier af filmene, hvoraf det ene sæt i mange år blev benyttet af Flyvertaktisk Kommando i Karup, og som efter endt brug 
blev overdraget til Kort og Matrikelstyrelsen. Denne kopi er slidt med mange ridser og påtegninger. 

COWI fandt i samarbejde med Det Kgl. Bibliotek frem til den anden filmkopi, som havde ligget hos Royal Air Force og var endt 
på Keele University i England. Disse ca. 42.000 luftfotos er blevet skannet og georefereret. Billederne er herefter blevet op‐
rettet med en målestokskorrektion, orienteret i et koordinatsystem og korrigeret for højdeforskydninger ud fra en lands‐
dækkende højdemodel, idet Læsø, Anholt og Christiansø mangler. Resultatet er et næsten landsdækkende ortofoto med 25 
cm opløsning, som er mål‐ og vinkelfast, og som derfor med stor præcision kan vises sammen med andre korttemaer.  

COWI afsluttede i 2011 sin produktion af ortofotoet, som kaldes DDO1954, og et udsnit er vist i Figur 9. 
  

 Ortofoto 2004 COWI 2.5

Det næste landsdækkende ortofoto blev udarbejdet af COWI i 1995 baseret på farvefotos og efterfulgt af nye ortofotos i 
1999, i 2002 og siden hvert andet år. Der er samtidig i de sidste 10 år udarbejdet landsdækkende ortofotos af Danmark hvert 
eller hvert andet år af andre leverandører som BlomInfo samt Kort‐ og Matrikelstyrelsen, der siden har skiftet navn til Styrel‐
sen for Dataforsyning og Effektivisering, og som nu i samarbejde med GeoDanmark laver op til to årlige ortofotos hhv. før og 
efter løvspring.  

Ortofotos giver en meget detaljeret beskrivelse af landskabet, som det ses fra oven på et veldefineret tidspunkt. Ortofotos er 
derfor uden den tolkning, som udføres af en tegner, topograf, kartograf eller stereooperatør. Til gengæld er ortofotos ”flade” 
og uden den mulighed for at se dybder i billederne, som en operatør kan gøre i et stereoinstrument, når to luftfotos taget af 
et område fra hver sin vinkel projiceres ind over hinanden, hvorved der opstår et 3‐dimensionelt billede. Det gør det bl.a. 
vanskeligere at se og tyde grøfter i forhold til jordvolde på ortofotos. 

Vi har valgt at anvende COWIs ortofoto fra 2004 til beskrivelse af forholdene i Nationalpark Thys område i tiden op til natio‐
nalparkens etablering i juni 2007. Dette ortofoto er produceret på grundlag af farveluftfotos optaget den 1. og 2. juni 2004 
fra ca. 2750 m højde i målestok ca. 1:17.500. Det færdige ortofoto ligger i system UTM32N ETRS89 med en opløsning på 0,25 
m i 16,7 mio. farver og med en forventet middelfejl på under 1,0 m. Et udsnit af ortofotoet er vist Figur 10. 
 
 
  
Figur 10. Ortofoto optaget den 1. juni 
2004 af en del af den nuværende Tvorup 
Klitplantage samt søen Tvorup Hul i sam‐
me udsnit i skala 1:20.000, som vist i Figur 
1. Nationalparkens grænse mod øst er vist 
med rød streg. DDO®2004, ©COWI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ortofoto 2016 COWI 2.6

Det store udbud af ortofotos i de seneste år skyldes en stigende grad af automatisering af produktionen, som både giver en 
kortere produktionstid og normalt også et mere præcist og dermed bedre resultat. 

COWIs nyeste landsdækkende ortofoto fra 2016 er således optaget ved digitalfotografering, hvor kameraets position og ret‐
ning løbende samples med RTK‐GPS og en tredobbelt gyro. Det meste af Nationalpark Thy er fotograferet den 16. august 
2016, men den sydligste del fra Lodbjerg og ned til Agger Tange er fotograferet den 4. juni 2016, hvor der desværre ses en 
svag dis på billederne, som dæmper farverne. Det færdige ortofoto ligger i system UTM32N ETRS89 med en billedopløsning 
på 0,125 m i 16,7 mio. farver og med en forventet middelfejl på under 0,5 m. Et udsnit af ortofotoet er vist Figur 11. 
 

 
  

Figur 11. Ortofoto optaget den 16. august 
2016 af en del af den nuværende Tvorup 
Klitplantage samt søen Tvorup Hul i sam‐
me udsnit i skala 1:20.000, som vist i Figur 
1. Nationalparkens grænse mod øst er vist 
med rød streg. DDO®2016, ©COWI.  



Nationalpark Thy: Landskabshistorisk GIS‐analyse   
 
 
 

 
 

NaturRådgivningen    www.naturogvand.dk Side 7   

 

3. KORTBLADSINDDELINGEN 
 
 
Til brug for den videre analyse af den landskabshistoriske udvikling har vi opdelt Nationalpark Thy i 34 delområder, som er 
vist på hvert sit kortblad. Kortene på hvert af kortbladene dækker et delområde, som er 2,5 km højt i nordlig retning og 5,5 
km bredt i øst‐vestgående retning. Hvert kort dækker således et areal på 13,75 km2. 

Kortbladsinddelingen fremgår af kortet i Figur 12 på næste side og af det vedlagte Bilag 0. 

Størrelsen af kortene i kortbladsinddelingen er valgt således, at der på et lodretstillet A3‐ark kan være tre kortfelter hver 
med en størrelse på 12,5 gange 27,5 cm, hvor der i hvert kortfelt kan vises det pågældende område i skala 1:20.000 svarende 
til den oprindelige skala for såvel Videnskabernes Selskabs konceptkort, de høje og de lave målebordsblade. Vi har valgt at 
arbejde med dobbeltopslag, således at der for hvert kortblad er to A3‐ark, hvor der på det andet ark er vist de tre ortofotos 
fra 1954, 2004 og 2016 i samme skala 1:20.000, som er anvendt på de ældre håndtegnede kort. 

De enkelte kortblade er valgt således, at de følger UTM Zone 32N ETRS89 projektionen med 0,5 km opløsning. Kortbladene 
er lagt således, at de næsten dækker hele Nationalpark Thy. Der er 10 små hjørner af nationalparken, eller spidser om man 
vil, som ligger uden for kortbladsinddelingen. Disse små områder har tilsammen et areal på 0,77 km2 og ville have krævet 
mindst 5 ekstra kortblade for, at de alle kunne komme med i kortlægningen. 

De forskellige kortblade omfatter således to A3‐sider og er vedlagt som bilagene nr. 1 til 34. Kortbladene er foruden numme‐
ret navngivet efter et markant stednavn på kortbladet. På alle kortbladenes kortfelter vises også nationalparkens ydre af‐
grænsning i rød farvet streg. Der er ingen andre påtegninger i kortfelterne, hvor man om nødvendigt må orientere sig efter 
veje og stednavne mv. på målebordsbladene. 

 
 

 
 
Figur 12. Den anvendte kortbladsindde‐
ling vist med lilla firkanter og kortblade‐
nes numre sammen med afgrænsningen 
af Nationalpark Thy med omrids i rød 
streg på baggrund af Kort200 i skala 
1:250.000 fra SDFE©. 
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4. DEN LANDSKABSHISTORISKE UDVIKLING 
 

 Metodik 4.1

I dette kapitel beskrives den landskabshistoriske udvikling i Nationalpark Thy baseret på de 6 udvalgte kortværker: 
 

� Videnskabernes Selskabs konceptkort 1789‐1791 

� De høje målebordsblade fra 1882‐1883 

� De lave målebordsblade fra 1917‐1918 med rettelser 1931‐1937 

� Ortofoto DDO®1954 fra COWI fra maj 1954 

� Ortofoto DDO®2004 fra COWI fra juni 2004 

� Ortofoto DDO®2016 fra COWI fra juni og august 2016, 

som er nærmere beskrevet i Kapitel 2. 

Beskrivelserne består i en gennemgang af de 34 kortblade, kort for kort, hvor der redegøres for de væsentlige landskabelige 
ændringer, som ses i perioden 1789‐2016. Beskrivelserne er forsynet med årstal for væsentlige forandringer, hvor disse har 
kunnet findes blandt de anvendte kilder. Vi har endelig suppleret med oplysninger om en række ændringer i landskabsudnyt‐
telsen, som er registreret under Nationalpark Thys virke i årene 2007‐2017. 

Til brug for stedfæstelse af landskabsforholdene har vi anvendt de stednavne, som fremgår af statens kortværker, Kort 25 og 
Kort 100, hvoraf det sidste ses på Bilag 0. Vi har således ikke anvendt den gamle retskrivning af stednavne, som ses på måle‐
bordsbladene. Det betyder, at ældre stednavne som f.eks.”kjær” er stavet ”kær”, og at stednavne fra 1948 er stavet med å i 
stedet for dobbelt a. 
 

 Kort for kort 4.2

4.2.1 Kortblad 1, Hansted Mølleå 

Videnskabernes Selskabs konceptkort fra 1789 viser den tidligere herregård Nørtorp på sydsiden af Hanstholmknuden ved 
foden af skrænterne fra den gamle litorinakyst.  

Hansted Mølleå var på dette tidspunkt opstemmet ved Torper Mølle, og opstrøms for vandmøllen var der et system af min‐
dre søer med Torp Sø som den største beliggende ved herregården. Nørtorp og den frodige ådal hører til Ræhr Sogn, der her 
strakte sig som en kile ind i Hansted Sogn. Nørtorps jorder har været præget af sandflugt. I 1791 blev herregården opkøbt af 
lokale bønder og udstykket. På såvel det høje målebordsblad fra 1883 som på det lave målebordsblad fra 1918 ses, at der 
dels stadig findes en Nørtorp Gård på stedet og et voldsted efter en ældre herregård. Hansted Mølle ligger stadig ved Mølle‐
åen, men opstemningen er tilsyneladende fjernet, og de tidligere mølledamme fremstår som fugtige enge. Nørtorp ligger 
stadig som en mindre gård ved foden af den gamle kystskrænt, og ådalen omkring Hansted Mølleå er ifølge de tre ortofotos 
fra 1954‐2016 næsten uforandret. 

Syd for Hansted Mølleå er et 1400 meter langt læhegn blevet fjernet på Nationalpark Thys foranledning, som det ses på orto‐
fotos fra 2004 og 2016. 

Området syd for Hansted Mølleå udgør i dag den nordlige del af Hanstholm Vildtreservat med et storslået klitlandskab. I 
1890 er det centrale, højtliggende klitområde Gråbjerg Sande delvist blevet forsøgt tilplantet med bjergfyr. Plantningen kan 
genfindes på målebordsbladet fra 1918 og på ortofotoet fra 1954, hvor den er udvidet med mindre områder mod nord og 
syd. Og plantningen ses stadig på de nyeste ortofotos. 

4.2.2 Kortblad 2, Sårup – Gråkær Sande 

Kortbladet viser den centrale del af Hanstholm Vildtreservat og mod øst til området omkring de tidligere små landsbyer Sav‐
bjerg Huse og Sårup, som ifølge Videnskaberne Selskabs konceptkort fra 1789 lå indenfor nationalparkens grænse, men som 
ifølge det høje målebordsblad fra 1883 kun bestod af spredte huse, hvoraf der i dag kun er ét tilbage. Betegnelsen Sårup an‐
vendes nu også om en række husmandssteder langs vejen mod øst.  

Næsten hele området var i 1789 og 1883 lysåbent klitlandskab med en række søer mod sydøst, hvoraf Sokland er den stør‐
ste. Længst mod øst ses ovenfor den gamle kystskrænt enkelte dyrkede marker omkring de spredte huse ved Savbjerg og 
Sårup. Nord for Savbjerg var der enge, som på målebordsbladene fra 1883 og 1918 er vist grøftet mod øst med afløb i retning 
mod den øvre del af Hansted Mølleå. 

I 1890 er det centrale klitområde Gråkær Sande blevet tilplantet med bjergfyr. Efter 1918 er den østlige del af området om‐
kring Sårup blevet påbegyndt tilplantet med det, som i dag, er den nordlige del af Tved Klitplantage, og tilplantningen er fort‐
sat i tiden mellem 1954 og 2004, hvor nogle mindre landbrug er blevet opgivet. 

4.2.3 Kortblad 3, Hanstholm Vildtreservat 

Kortbladet viser det meste af den sydlige del af Hanstholm Vildtreservat, hvor man kan se, at kysten igennem de seneste 227 
år er rykket ca. 200 meter tilbage, svarende til ca. 0,9 meter pr. år.  

På konceptkortet fra 1789 ses to hjulspor på tværs af klitlandskabet, som har forbundet henholdsvis Hansted og Sårup med 
Klitmøller. Vejsystemet er ifølge det høje og det lave målebordsblad fra 1883 til 1918 blevet udvidet. Flere af vejene ses sta‐
dig på ortofotoet fra 1954 og 2004, men i 2016 er der kun et nord ‐sydgående spor tilbage. Til gengæld ses på de to nyeste 
ortofotos Kystvejen mellem Klitmøller og Hanstholm, som blev anlagt i 1967 og dermed har erstattet de gamle hjulspor. 

Området er helt domineret af klitter med enkelte søer på afblæsningsflader længst mod øst. En sammenligning af søer på de 
anvendte kort giver indtryk af, at antallet er steget i perioden fra 1789 til 1954. Det er ikke muligt at fastslå, om der er tale 
om en reel forøgelse af vandfladerne som følge af f.eks. en forhøjet grundvandsstand, da der ligger en menneskelig tolkning 
bag kortene. Flere søer er således vist på det lave målebordsblad fra 1918, og på det tilsvarende høje målebordsblad fra 
1883 er de vist som fugtige lavninger med sumpsignatur. Der kan her være anvendt forskellige definitioner for sommerudtør‐
rende søer. 
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På det høje målebordsblad fra 1883 ses en 1 ha stor træbeplantning ved en lille ejendom Skovhus, der var en forsøgsplant‐
ning fra 1820’erne, som i 1918 er fordoblet i størrelse og suppleret af to mindre plantninger ved Kobbelsbakke og af en 
plantning længst mod øst på kortbladet, vest for Blegsø. Disse plantninger ses stadig i landskabet. 

4.2.4 Kortblad 4, Tved Klitplantage 

Kortbladet viser de østligste søer i Hanstholm Vildtreservat, Blegsø, Tormål og Hykær med det omgivende hede‐ og klitland‐
skab med flere småsøer og hedemoser.  

Kortbladet viser også den nordlige del af Tved Klitplantage, hvor der i 1789 og 1883 var et åbent hede‐ og klitlandskab med 
små hedemoser oven for den gamle kystskrænt, som til dels var skabt af opblæst sand fra det marine kystlandskab. Fra 1902 
er det højtliggende hede‐ og klitlandskab gradvist blevet tilplantet med nåletræsplantager fra syd, og som i 1918 strakte sig 
fra Tved Kirke til lidt syd for Tormål. I tiden frem til 1954 er tilplantningen fortsat mod nord omkring Hans Rasmussens Vej 
helt op til Sårup og mod nordvest til Blegsø, idet der stadig findes et åbent hedelandskab med moser og enge længst mod 
nordøst omkring hedesøen Kokkærvand.  

Inde midt i Tved Klitplantage, syd for det lille bevarede hedeområde Langsande, var der på målebordsbladet fra 1918 to små 
søer, som med tiden er vokset sammen og har bredt sig i en lavning mod øst og nordøst til en i 2016 6,4 ha stor oversvøm‐
melse, der nu kaldes Langsande Sø, og som har fortrængt den tidligere plantage. Søens størrelse varierer meget på de for‐
skellige ortofotos.  

4.2.5 Kortblad 5, Klitmøller 

Det lille fiskerleje med den tidligere ladeplads ved Klitmøller ligger i læ bag det kalkstensrev, som har skabt pynten Ørhage. 
Klitmøller har fået sit navn fra de i alt tre vandmøller, der blev drevet af vandet i Klitmøller Å, som udspringer i Vandet Sø. 
Som det ses af konceptkortet fra 1789 var mølleriet suppleret af vindmøller. Byen bestod i 1918 stadig af spredte huse i det 
gamle klitlandskab, der var afbrudt af små marker og enge. Syd for den nuværende bygrænse er der mellem 1883 og 1918 
plantet den nordvestligste del af Nystrup Plantage, som strakte sig helt op til klitten Trøjborg. Efter 1954 er der plantet yder‐
ligere plantage syd og øst for Klitmøller. Skovgrænsen er samtidig siden 1954 blevet trukket tilbage fra kysten og ind i land på 
bl.a. foranledning af Nationalpark Thy, som det ses ved sammenligning af ortofotos fra 1954, 2004 og 2016. 

4.2.6 Kortblad 6, Nors Å 

Målebordsbladet viser den sydligste del af Hanstholm Vildtreservat og den tidligere klithede med småsøer og hedemoser, 
som strakte sig ned til Nors Sø og Vandet Sø. Konceptkortet fra 1789 og det høje målebordsblad fra 1883 viser et lysåbent 
landskab med en betydelig landskabsudnyttelse med spredte ejendomme, mindre landbrugsarealer og veje til Vandet, Nors 
og Thisted. Konceptkortet viser afløbet fra Vandet Sø gennem Klitmøller Å, men der er ikke vist noget afløb fra Nors Sø igen‐
nem Nors Å, som først er gravet i 1863 for at sænke vandstanden i Nors Sø. Nors Å ses på det høje målebordsblad fra 1883 
og alle de senere kort. Man ser her, at de østligste ca. 1700 meter af vandløbet er en lang lige kanal.  

I 1892 påbegyndtes plantningen af Vilsbøl Plantage i området mellem Nors Sø og Vandet Sø. I 1918 strakte Vilsbøl Plantage 
sig mod nordvest til Nors Å. Frem til 1954 fortsatte plantningen mod nordvest ind over de lavtliggende Tuekær og Raspkær til 
Høje Rimme i kanten af det nuværende Hanstholm Vildtreservat. I de senere år er der sket betydelige rydninger i plantagen 
omkring Nors Å, som det ses ved sammenlignende ortofotos fra 2004 til 2016. Disse rydninger er en driftsomlægning til en 
mere lysåben og ekstensiv skovform med naturlig opvækst af buske og træer. 

4.2.7 Kortblad 7, Nors Sø 

Nors Sø er ligesom Vandet Sø og Blegsø en såkaldt karstsø, der ligger som en fordybning i kalkgrunden, og som er opstået 
ved, at syrligt vand har opløst kalken og skabt sprækker eller store jordfaldshuller i undergrunden. I stenalderen nåede havet 
i en periode ind til Nors og Vandet søer, som var dybe havbugter. Sprækkerne i undergrunden gør, at Nors Sø både modtager 
vand fra omgivelserne og afgiver vand til grundvandet. Nors Sø har derfor tidligere i en lang periode næppe haft noget afløb, 
hvorved vandstanden har svinget meget. På konceptkortet fra 1789 ses det, at Nors Sø dengang strakte sig helt ind til Nors 
by ved foden af Nors Kirke. Med gravningen af Nors Å i 1862 ud til Vesterhavet nord for Klitmøller blev der skabt et overløb 
fra søen, som siden har sikret en nogenlunde konstant vandstand i søen. 

Nors Sø var i 1789 og 1883 omgivet af et lysåbent landskab med en vekslen mellem hededækkede klitter og opdyrkede mar‐
ker rundt om søen. I dag er søen mod nordøst og syd omgivet af klitplantagerne Tved og Vilsbøl, som ses plantet på det lave 
målebordsblad fra 1918, mens klitheden mod nordvest fra Isbjerg og ind til Hanstholm Vildtreservat er bevaret. Omkring Is‐
bjerg er der i de seneste år foretaget en 6 ha stor rydning af beplantningen, som sikrer en storslået udsigt fra områdets høje‐
ste punkt ud over Nors Sø og klitlandskabet helt til Vesterhavet. 

4.2.8 Kortblad 8, Vangså 

Den lille bebyggelse Vangså er opstået i en lavning mellem klitterne, hvor det har været muligt at opdyrke marker og afvande 
gennem to små vandløb ud til Vesterhavet, som det ses af de ældste kort fra 1789 og 1883. Det øvrige landskab bestod af en 
mosaik af høje klitter og lave afblæsningsflader dækket af klithede og fugtige hedemoser, men der var ingen væsentlige søer 
i området.  

I perioden mellem 1888 og 1918 er den nordlige del af Vangså Hede blevet tilplantet med nåletræer som en del af Nystrup 
Plantage, og tilplantningen er i tiden frem til 1954 fortsat mod sydøst ned til Glarbjerg Sande. Siden 1954 er klitplantagen 
rykket 100‐200 m tilbage fra kysten, og i de seneste år er skovbrynet af Nystrup Plantage ud mod Vangså Hede rykket mod 
nord, således at det lysåbne areal er forøget med ca. 18 ha, som det ses af ortofotoet fra 2016. 

Det meste af klitheden er bevaret, men i den vestlige del er der i perioden 1954 til 2004 anlagt en række sommerhuse i klit‐
terne. Den østlige del af Vangså Hede er til gengæld bevaret uberørt, og der er her længst mod øst ifølge de tre ortofotos op‐
stået flere vandflader, som ikke ses på de ældre målebordsblade. 
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4.2.9 Kortblad 9, Vandet Sø 

Vandet Sø er ligesom Nors Sø en såkaldt karstsø, der ligger som en fordybning i kalkgrunden, og som er opstået ved, at syrligt 
vand har opløst kalken og skabt store jordfaldshuller i undergrunden. Vandet Sø har fra gammel tid haft afløb mod nordvest 
gennem Klitmøller Å til Vesterhavet, og den modtager et par mindre tilløb. Størrelsen af Vandet Sø har været næsten uæn‐
dret igennem de undersøgte 237 år. 

Vandet Sø er i dag mod øst og syd overvejende omgivet af åbent landbrugsland, som den har været gennem hele den under‐
søgte periode.  

I 1888 og 1910 købte staten godt 800 ha af Nystrupgård, som blev beplantet med klitplantage fra Vandet Sø og mod vest helt 
til Klitmøller. I omtrent samme periode blev Vilsbøl Plantage nordøst for Vandet Sø plantet.  

4.2.10 Kortblad 10, Nors 

Kortbladet omfatter den østligste del af Vilsbøl Plantage syd for Nors Sø, som er plantet i et meget kuperet terræn ned mod 
søen, hvor de første to plantninger ses på det lave målebordsblad fra 1918. Beplantningen er sket på et areal, hvor der er af‐
lejret flyvesand mellem bakker af moræneler. Indtil beplantningen lå området hen med hede og små partier af indsande. Be‐
plantningen er primært sket omkring 1960, og er senest fortsat mod vest ind over morænelandskabet. Området lå indtil da 
hen som hede og dyrkede marker. Der er altså ikke her tale om en klithede, men om et terræn, som dårligt har kunnet ud‐
nyttes til dyrkning. Nærmest Nors Sø ligger der fortsat lysåbne plantesamfund med hede, eng, mose og overdrev på skrånin‐
gerne ned mod søen. 

4.2.11 Kortblad 11, Bremerholm Sande 

Kortbladet viser Vangså Klithede syd for Vangså med klitten Bremerholm Sande ned til kanten af Tvorup Klitplantage. Områ‐
det har i hele undersøgelsesperioden ligget som et overvejende lysåbent klitlandskab uden anden bebyggelse end den sydli‐
ge del af Vangså med tilhørende marker. De ældre kort viser hver kun en enkelt mindre sø, mens ortofotos fra 1954 til 2016 
viser et stigende antal småsøer i den østlige del med varierende forekomst og udbredelse, som sandsynligvis afspejler, at sø‐
erne er temporære, og at deres størrelse afhænger af en svingende grundvandsstand.  

Igennem klitheden løber den gamle redningsvej mellem Vangså og Vorupør i en afstand af godt en kilometer fra stranden. 
Ifølge det lave målebordsblad fra 1918 var det den eneste vej igennem området. I 1967 er Redningsvejen blevet erstattet af 
den asfalterede Kystvejen, Rute 181, som vejforbindelse mellem Vorupør og Klitmøller. 

4.2.12 Kortblad 12, Vang 

Øst og nord for landsbyen Vang er sand fra vest føget ind og har dannet et imponerende højt kuperet klitlandskab, som næ‐
sten er nået frem til den tidligere Vang Sø. Længst mod nord har sandet tilfyldt den tidligere sø Houkær, som dermed er for‐
svundet. Vang Sø havde ifølge konceptkortet fra 1789 et areal på 75 ha, og den ses stadig på det høje målebordsblad fra 
1883, hvor arealet dog var svundet til 29 ha som følge af en vandstandssænkning efter udtørringen af Sjørring Sø syd for i 
1860. Vang Sø forsvandt ved aktiv afvanding i somrene 1886‐87, hvor der blev gravet grøfter. Projektet så ud til at mislykkes, 
men man har på en eller anden måde fået brudt et tyndt lerlag og skabt nedsivning til sprækker i kalken i undergrunden, der 
har medført, at søen som hovedregel har været forsvundet siden, hvilket kan ses på målebordsbladet fra 1918. Den nordlige 
del af søen dukker dog delvist op i nogle år og forsvinder i andre, som det ses af ortofotos fra 1954 til 2016. I øjeblikket pågår 
der et naturplejeprojekt omkring Vang Sø, hvor Thisted Kommune i samarbejde med nationalparken har fået ryddet 8 ha op‐
vækst af nåletræ og pil for at beskytte og bevare de rigkær, der er opstået på bunden af den tidligere sø. 

Det markante klitterræn vest for Vang Sø blev allerede tilplantet i årene 1851 til 1877, som det ses af målebordsbladet fra 
1883. Beplantningen fortsatte gennem årene til alle sider og skabte den nuværende Tvorup Klitplantage, der mod nord fort‐
sætter som Nystrup Klitplantage og mod øst som Vandet Klitplantage. Plantagerne omslutter dermed tilsammen markerne 
omkring Vang By og Vang Sø mod nord og vest. Blandt de yngste tilplantninger ser man det tidligere åbne hedelandskab Kro‐
nens Hede, som er tilplantet efter 1954, og hvor der nu kun er en enkelt hedeklædt lysning tilbage. 

4.2.13 Kortblad 13, Vandet Klitplantage 

Dette kortblad dækker den østlige del af Vandet Klitplantage. Områdets jordbund består primært af moræneler med mindre 
områder dækket af flyvesand. Området er kuperet og var tidligere bevokset med hede. I 1883 var der mod øst en lille be‐
plantning på 4 ha, og det tilplantede areal i plantagen blev i de følgende år forøget til 333 ha i 1918. I tiden frem til 1954 er 
plantagen blevet udvidet til sit nuværende omfang, der stort set udfylder nationalparkens område i kortudsnittet, mens de 
omkringliggende landbrugsarealer næsten alle ligger uden for nationalparken.  

4.2.14 Kortblad 14, Bøgsted Rende 

Kortbladet omfatter den vestlige del af den nuværende Tvorup Klitplantage, som består af høje klitter nærmest Vesterhavet 
og en central afblæsningsflade, der mod øst igen bliver til et højt klitlandskab med Råbjergkær Sande. Som det ses af kon‐
ceptkortet var hele området i 1789 ét stort lysåbent klithedelandskab med hedemoser og småsøer mellem de mindre klitter 
på den store centrale afblæsningsflade. 

I området nord for det lille vandløb Bøgsted Rende begyndte sandflugtskommissær Laurits Thagaard i 1816 etableringen af 
ét af i alt 8 forsøg på at etablere klitplantager i Thy. Træerne i Thagaards Plantage, som stadig bærer hans navn, havde svært 
ved at klare sig i det barske kystklima og var mange år undervejs. Erfaringerne var så dårlige, at man i 1842 indstillede plant‐
ningsforsøgene. Den oprindeligt 15 ha store plantage skrumpede ind til kun 5 ha i 1883 og består stadig af mange forkrøble‐
de træer af birk og rødgran. I 1870 genoptoges plantningsforsøgene med en 29 ha stor plantage på sydsiden af Bøgsted Ren‐
de og lidt vest for Thagaards Plantage, som det ses af det høje målebordsblad fra 1883. Her efter gik det stærkt, og i 1918 var 
næsten hele kortudsnittet tilplantet med den vestlige del af den nye Tvorup Klitplantage. Kun de yderste klitrækker langs Ve‐
sterhavet blev ikke tilplantet foruden hedesøen Grubevand og lavtliggende arealer langs Bøgsted Rende. Beplantningerne 
længst mod vest lykkedes dog ikke, og bevoksningsgrænsen er ifølge de tre ortofotos rykket 100‐600 m ind i land. Senest er 
der i samarbejde med nationalparken længst mod vest afbrændt ca. 11 ha bjergfyr og dermed frilagt gamle klitter. 
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Ni søer på målebordsbladet fra 1883 er siden forsvundet, og søen Grubevand, der har afløb mod øst er skrumpet fra 9 til 1 
ha. I den centrale del af Tvorup Klitplantage på den næsten vandrette afblæsningsflade ser man på ortofotoet fra 1954 spor 
efter en omfattende grøftning eller grøbling af skovbunden vinkelret på de gravede grøfter igennem plantagen.  

Bøgsted Rende er på kortet fra 1789 kun vist som vandløb på den yderste strækning vest for den nye Kystvejen fra 1967, syd 
for Thagaards Plantage og ud til udløbet i Vesterhavet. Det er dermed uklart om, og i givet fald hvordan, Bøgsted Rende har 
været afløb fra den store Tvorup Sø mod vest, som omtales på næste kortblad. Det er derimod en kendsgerning, at Bøgsted 
Rende på kortet fra 1883 og de følgende kort og ortofotos er vist som afløb fra resterne af Tvorup Sø, der på målebordsbla
dene kaldes Vestersø, og som nu kaldes Tvorup Hul. Det måske nye forløb mod vest til Kystvejen er meget retlinet og dermed 
sandsynligvis et gravet vandløb.  

4.2.15 Kortblad 15, Tvorup 

Landskabet i den østligste del af Tvorup Klitplantage er et meget kuperet klitlandskab skabt af sandfygning fra den store af
blæsningsflade i den centrale del af plantagen. Sandflugten var hård ved de lokale landbrug, som skulle have været ganske 
velstillede, men som gradvist mistede alt. I konsekvens heraf blev den lille Tvorup Kirke, som ses på konceptkortet fra 1791, 
nedrevet i 1794, og det hærgede sogn blev sammenlagt med Vang sogn. Sandflugten blev herefter standset, nok først ved 
plantning med hjælme. I 1853 påbegyndte kammerherre H.C. Riegels en tilplantning af de høje klitter omkring Tvorup, som i 
1883 dækkede godt 200 ha, og som 35 år efter i 1918 dækkede næsten hele det tidligere klitlandskab i kortudsnittet. 

I en lavning mellem de østlige klitter vest for Tvorup Kirkeruin lå i 1791 den ca. 63 ha store Tvorup Sø. Søen havde dengang 
et vandspejl i omkring kote 19,0 m DVR90, og den var mod vest afgrænset af en næsten plan flade med nuværende terræn 
mellem kote 19,0 og 19,5 m DVR90. Det er derfor sandsynligt, at søen ikke havde et egentligt afløb. Det overskydende vand 
er enten sivet ned til grundvandet eller er løbet hen over terrænet mod vest, hvor det først vest for den nuværende Kystve
jen er blevet til det egentlige vandløb Bøgsted Rende.  

Engang i løbet af 1800 tallet og før 1883 er Bøgsted Rende tilsyneladende blevet gravet som en grøft igennem det plane ter
ræn vest for Tvorup Sø. Samtidig er der efter Sjørring Søs afvanding i 1860 sket en grundvandssænkning mod øst, således at 
den tidligere Tvorup Sø i dag ligger på vandskellet mellem øst og vest. Vandstanden i Tvorup Sø er som følge af disse aktivite
ter blevet sænket med ca. 1,0 meter. Resultatet ses på målebordsbladene, hvor Tvorup Sø er skrumpet kraftigt ind til en 
vandflade på 4,3 ha, der lå som en mindst 5 meter dyb sø kaldet Tvorup Hul, eller Vestersø. Vandspejlet i søen dækker i dag 
3,7 ha. Det sydøstligste hjørne af den tidligere Tvorup Sø er i dag en dyrket mark, som ligger uden for nationalparken, og som 
må afvande mod øst eller til grundvandet. Ifølge ortofotoet fra 1954 var der tilplantet tæt rundt om søen, og der er tegn på 
et tæt grøftesystem i den lavtliggende plantage. I 1992 er det største tilløb fra syd blevet lagt vest om søen for at begrænse 
tilførslen af okker og humusstoffer til søen, som havde forringet vandkvaliteten. Det ses endvidere af ortofotoet fra 2004, at 
der er foretaget en rydning af plantagen nærmest søen, som fortsat ses i 2016. 

4.2.16 Kortblad 16, Nørre Vorupør 

Nørre Vorupør er opstået i en stor lavning mellem høje klitter, hvor få familier har kunnet ernære sig ved lidt landbrug kom
bineret med kystfiskeri. Vorupør har fra gammel tid været forbundet med Thisted via en vej forbi Førby. Man kan se på må
lebordsbladene, at landsbyen er vokset kraftigt fra 1883 til 1918, efter at læmolen var blevet bygget i årene 190411. Siden 
1954 er Nørre Vorupør vokset fra at være en landsby til en egentlig kystby med ca. 600 indbyggere og mange sommerhuse. 
 
Det åbne klitlandskab nord og syd for Nørre Vorupør har undgået større tilplantninger med klitplantager og fremstår i dag 
meget lig landskabet på målebordsbladene og ortofotoet fra 1954, mens der er plantet flere læhegn øst for byen.  

4.2.17 Kortblad 17, Ålvand 

Klitlandskabet nord for landevejen fra Vorupør over Hundborg til Thisted var ifølge konceptkortet fra 1789 og det høje måle
bordsblad fra 1883 helt åbent med en stor meget plan afblæsningsflade omgivet af klitter mod nord og sydøst. Allerede den
gang var der i den centrale del af Ålvand et vidtstrakt vådt klitlandskab med mange lavvandede klitsøer og små hedemoser. 
På de tre ortofotos fra 1954 til 2016 ser det ud som om, at antallet af søer er forøget. Det behøver ikke at være tilfældet, da 
det kan skyldes en forskellig opfattelse af, hvornår en temporær sø skal registreres.  

I 1918 var der kommet enkelte små landbrug til i den vestligste del af Ålvand, og mod nord var Tvorup Klitplantage blevet 
plantet omkring år 1900 i sydøstlig retning mod Egebaksande Gods. Herved var det nordligste vådområde med Færgegård Sig 
blevet adskilt fra resten af den våde klithede. Siden er klitterne i den østlige del blevet tilplantet, som det ses på ortofotos fra 
1954 og 2004. I 19922005 er der ryddet en lysning i plantagen omkring Færgegård Sig, hvor der også efter 2004 er genop
stået en vestlig sø.  

Der er gravede grøfter i Tvorup Klitplantage og i terrænet omkring selve Ålvand, men ingen antydning af grøfter inde i den 
centrale del af området, som både er fredet og udlagt som vildtreservat. Overskudsafstrømningen fra de centrale søer i Ål
vand siver derfor igennem jordlagene mod vest, idet der i klitterne længst mod øst er vandskel mod øst.  

I 1954 strakte Ålvand Klithede sig mod øst helt til Egebaksandevej, hvor der siden er plantet plantage omkring vejen og etab
leret en skydebane. Klitheden er også efter 1954 blevet omgivet mod syd og vest af en række små plantager og læhegn. På 
ortofotoet fra 2016 ses spredt opvækst af nåletræer ind i klitheden og især fra øst. Senest er der i 201516 øst for klitheden 
ryddet to mindre områder på tilsammen ca. 2 ha, hvorved plantagen er blevet rykket lidt tilbage mod sydøst.  

Søerne i Ålvand har i de senere år udviklet sig til en vigtig overnatningsplads for 1000tallige flokke af grågæs og kortnæbbe
de gæs. Dette har medført en eutrofiering af de næringsfattige søer. Naturstyrelsen har derfor i 2016 i samarbejde med Na
tionalpark Thy forsøgsvist foretaget en oprensning af næringsrigt bundslam fra en af søerne.  

Længst mod øst i kanten af Nationalpark Thy lå indtil 1860 den ca. 850 ha store Sjørring Sø, som dette år blev udtørret af 
kaptajn Christian Jagd, der havde fået gravet en op til 12 meter dyb kanal gennem morænen ned til Faddersbøl og derfra vi
dere mod syd ned til Årup Å og ad denne til Ove Sø. Ifølge konceptkortet fra 1789 strakte Sjørring Sø sig lidt ind i den nuvæ
rende nationalpark øst for Egebaksande, der blev etableret i forbindelse med afvandingen af Sjørring Sø. 
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4.2.18 Kortblad 18, Stenbjerg 

Bebyggelserne i Sønder Vorupør og Stenbjerg er opstået på plant terræn i læ af et en til to kilometer bredt terræn af markan
te klitter ud mod Vesterhavet. Hele området er dannet af flyvesand på hævet havbund bortset fra et mindre område med en 
bakke af moræneler under Stenbjerg, som har givet stedet sit navn. Klitterne mod Vesterhavet ligger stort set uændret fra 
1789 og frem til i dag, bortset fra at der i 1970erne er etableret en omfartsvej nord om Stenbjerg ud til den gamle landings
plads ved stranden. Tilsvarende er Kystvejen fra Vorupør og mod syd til Vestervig etableret omkring 1967. Stenbjerg er på 
det lave målebordsblad fra 1918 vokset til at blive en egentlig landsby med egen kirke og er siden vokset med yderligere be
byggelse og sommerhuse spredt rundt i klitterne, som næsten alle ligger indenfor det område, der ikke indgår i nationalpar
ken. 

Øst for Stenbjerg og Sønder Vorupør bredte der sig tidligere klithede, som ifølge konceptkortet fra 1789 strakte sig mod syd
øst ned til den dengang 12 ha store sø Karens Vand, der i 1883 ifølge det høje målebordsblad var skrumpet ind til 0,6 ha, og 
som er helt forsvundet på det lave målebordsblad fra 1918, hvor der til gengæld et vist et system af grøfter i området langs 
Karens Vand og fra området nord for.  

På klithederne sydøst og øst for Stenbjerg omkring Karens Vand er der i årene fra 1895 plantet Stenbjerg Klitplantage.  

Nord for Stenbjerg og Sønder Vorupør var der både i 1918 og 1954 en række små dyrkede marker i klitheden, hvoraf de 
nærmeste omkring Stenbjerg nu er ekstensiveret, mens der stadig er dyrkede marker omkring Sønder Vorupør. Øst for Sten
bjerg og vest for klitplantagen er et 34 ha stort hedeareal nord for Marensbakke blevet opdyrket efter 1954.  

4.2.19 Kortblad 19, Førby Sø 

Førby Sø havde ifølge konceptkortet fra 1789 tidligere et areal på 72 ha. Søen kaldtes dengang for Worup Sø. Søens størrelse 
er aftaget gennem tiden til 55 ha i 1883 og 1918 og frem til den nuværende størrelse på ca. 50 ha. Førby Sø har sit afløb mod 
øst gennem Førby Å til udløb i Sjørring Sø Kanal ved Faddersbøl. Det har derfor antageligt været overkommeligt at uddybe af
løbet, hvilket allerede ses at være påbegyndt i 1789, hvor Førby Å er vist som en næsten lige streg igennem terrænet ud til sit 
udløb i det oprindelige afløb fra Sjørring Sø, Mølleåen. Det er herved blevet muligt at indvinde land omkring søen, som man 
blandt andet kan se af, at den nyere Vorupørvej to steder krydser den tidligere sø og at det oprindeligt nordøstlige hjørne af 
søen er drænet af grøfter til afløbet.  

Syd og sydøst for Førby Sø lå der tidligere et varieret landskab af klitter og klitheder vekslende med små hedemoser. Områ
det er fra 1895 gradvist blevet tilplantet med Stenbjerg Klitplantage, således at ca. halvdelen af kortudsnittet var tilplantet i 
1918, mens de resterende klitter og klitheder med bl.a. området Præstens Bakker først er blevet tilplantet efter 1954. På or
tofotoet fra 2016 ses store centrale rydninger på over 130 ha store arealer omkring Præstens Bakker, som skyldes en kæmpe 
plantagebrand i 2004, der opstod samme dag den 2. juni, som ortofotoet blev optaget. I 2016 er der kommet et par nygrave
de vandhuller til.  

Mellem Stenbjerg Klitplantage og Førby Sø ligger der stadig mindre områder med klithede, som aldrig er blevet tilplantet, og 
hvor der stadig ses vindbrud i terrænoverfladen. Samtidig er der siden 1954 etableret flere læhegn i området. 

4.2.20 Kortblad 20, Stenbjerg Klitplantage 

Klitlandskabet syd for Stenbjerg består af flyvesand, der har lagt sig som høje klitter i et kilometer bredt bælte langs kysten, 
og som længere inde i land veksler mellem store afblæsningsflader og mindre klitter. Hele området lå fra 1789 til 1883 som 
klitter, klitheder og hedemoser med enkelte mindre søer. Kun ved Nørre Orkær var et område på 6 ha opdyrket, og det dyr
kede areal er her tredoblet i 1954. Fra 1894 påbegyndtes plantningen af Stenbjerg Klitplantage, som strakte sig fra en kilo
meter fra kysten og ind i land mellem Nørre Orkær og Saltkær mod syd. På ortofotoet fra 1954 ses mange skovveje og 
brandbælter samt dræning/grøbling mod de grøfter, der var anlagt med afløb mod øst og ned til Ove Sø.  

De nyeste ortofotos viser, at plantagen mellem 2004 og 2016 er blevet rykket ca. 800 meter mod øst og næsten til Rednings
vejen. Rydningen er sket i overensstemmelse med Naturstyrelsens driftsplan fra 2006 for at skabe et varieret landskab med 
åben klithede og genskabelse af temporære søer ved lukning af de eksisterende grøfter. To søer i Saltkær i det sydvestlige 
hjørne af den tidligere plantage er således genopstået, og den ene er nu større, end den var i 1883. Længst mod syd på kort
bladet strækker klitlandskabet i den sydlige del af Saltkær sig stadig næsten ind til den gamle vej fra Stenbjerg til Istrup ved 
Ove Sø. 

4.2.21 Kortblad 21, Nørhå 

Kortbladet omfatter den sydøstlige del af Stenbjerg Klitplantage, der i tiden efter 1894 er anlagt på et tidligere hede og klit
landskab. Områdets hedemoser er med et system af grøfter blevet drænet mod syd til Ove Sø. Flere af de afvandede hede
moser ligger i dag utilplantede som enge i skovlysninger.  

På konceptkortet fra 1789 ses Fredskilde Sø med et areal på 25 ha. På målebordsbladet fra 1883 ses søen afvandet til et areal 
på 4 ha af et system af tre koncentriske grøfter, som har skullet afdræne kildevæld i området med afløb til det offentlige 
vandløb Fredskilde Bæk, der har udløb i Ove Sø. I 1918 er grøftesystemet omlagt til radiære grøfter ind mod resterne af 
Fredskilde Sø. På ortofotoet fra 1954 ses det tydeligt, at grøfterne er blevet erstattet af rørlagte dræn, og søens areal er 
skrumpet yderligere ind til 1,5 ha. Ifølge de nyeste ortofotos fra 2004 til 2016 er driften af engene rundt om Fredskilde Sø 
ophørt. Området omkring søen ligger i dag hen med rørskov og pilekrat som § 3 beskyttet mose. Fredskilde Søs areal er i dag 
reduceret til 1,2 ha, hvilket måske er udtryk for den samme vandspejlskote som i 1954. 

4.2.22 Kortblad 22, Lyngby 

Klitlandskabet nord og vest for Lyngby var i 1790 ubeboet. Lyngby opstod først i 1864, da 6 familier fra Aggerområdet bosat
te sig på en lyngslette imellem klitterne, og de første huse ses på det høje målebordsblad fra 1883 med den netop etablere
de redningsstation. Lyngby er gradvist vokset til den nuværende lille landsby. Klitlandskabet nord og vest for Lyngby er næ
sten uforandret bortset fra etablering af en række små nåletræsplantager rundt om Lyngby og søen Bisole Vandet, hvoraf 
den første er etableret før 1918, og de fleste ses på ortofotoet fra 1954. 

Den nordsydgående Redningsvejen er etableret mellem 1883 og 1917. Der er siden etableret en række små sideveje ud til 
sommerhuse bygget mellem klitterne. 
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Kysten ud for Lyngby er siden 1790 flyttet ca. 270 meter ind i land, som følge af kysterosion. Det har medført, at den tidligere 
landingsplads med et fiskepakhus og en større parkeringsplads skyllede i havet i dagene omkring 1. februar 2008. 

Den 56 ha store sø Bisole Vandet modtager tilløb fra en del af Hvidbjerg Klitplantage og har afløb gennem en grøft mod vest 
til Grønbakke Sø, der er en temporær sø med meget svingende vandstand. Grønbakke Sø optræder derfor kun på nogle af 
kortene. Søen var udtørret på ortofotoet fra 2004, men er genopstået på ortofotoet fra 2016. Søen har ikke noget afløb, men 
må formodes at afvande ved udsivninger gennem klitterne.  

4.2.23 Kortblad 23, Lillehav 

Området øst og nordøst for Lyngby var i 1790 ubebygget og uden veje bortset fra den gamle vej mellem Stenbjerg og Istrup 
længst mod øst. Landskabet var dækket af klitter, klitheder og hedemoser samt sandsynligvis også søer, selv om der kun er 
vist een på konceptkortet. Det beskrevne landskab genfindes på det høje målebordsblad fra 1883, men da var der opstået en 
række veje og spor igennem den sydlige del af heden og i den nordlige del fra Istrup ud til kysten. Klitheden var i 1883 kende
tegnet af et stort antal hedesøer dels i området Lillehav mod nord og dels i den sydlige del med bl.a. et søsystem omkring 
Røddekær.  

Området Lillehav er bevaret næsten uændret frem til nutiden, men der er vist et skiftende antal søer af varierende størrelser 
på de forskellige kort og ortofotos. Dette viser, at vandstanden i søerne svinger meget med grundvandsstanden. Lillehav er i 
dag en fredet klithede, hvor der også er et administrativt adgangsforbud i fuglenes yngletid. 

I den sydøstlige del af kortbladets område er der fra 1892 tilplantet med Istrup Klitplantage, som udgør den nordlige del af 
Hvidbjerg Klitplantage. På det lave målebordsblad fra 1918 kan man se forsøg på tilplantning af store arealer og mod nord 
ind i det nu fredede område Lillehav. Tilplantningerne ind i Lillehav nord for Uglbjerg Sande er ikke lykkedes, og området 
fremstår på de tre ortofotos stadig som klithede. Til gengæld er et stort centralt område fra Røddekær ind til Per Madsens 
Kær og ind til Istrup siden blevet tilplantet både før og efter 1954. 

På målebordsbladet fra 1918 er næsten alle søerne i den sydlige del af kortbladets område forsvundet. Det drejer sig om 13 
søer med et samlet areal på 40 ha, hvoraf der i 1918 kun er 3 små søer med et areal på under 2 ha tilbage i bunden af en af 
de tidligere søer. Der, hvor de tidligere søer lå, er der i dag et system af skovgrøfter, som med retlinjede forløb afleder områ
dets afstrømning dels mod vest til Bisole Vandet ved Lyngby og dels igennem klitrækken mod øst og til Ove Sø. Det er derfor 
nærliggende at antage, at søerne er drænet væk i forbindelse med etableringen af plantagen. 

Per Madsens Kær længst mod øst i klitplantagen ses på målebordsbladet fra 1883 sammen med en sø lige vest for. De mang
ler begge på målebordsbladet fra 1918, men Per Madsens Kær ses igen som sø på ortofotoet fra 1954 og er øget i størrelse, 
hvilket angiveligt er sket efter etablering i 1927 af vejen vest om søen. I dag genfindes desuden den ene af de tre søer fra 
1918, og der er i den højliggende lysning ved Narkosak (gen)opstået en sø ved gravning. 

4.2.24 Kortblad 24, Spajlskær  Skomagerrimme 

Kortbladet viser den måske mest isolerede del af klitlandskabet i Thy. Konceptkortet fra 1790 og det høje målebordsblad fra 
1883 viser ingen bebyggelse og kun tre hjulspor ud til kysten. Det lave målebordsblad fra 1918 viser, at Redningsvejen var an
lagt fra Lyngby mod syd til Lodbjerg, og at der var foretaget en tilplantning af klitområdet Mortenssande længst mod syd, 
som stadig ses på ortofotoet fra 2016. Ellers er landskabet stort set uforandret fra 1790 til 2016. Nærmest kysten ligger et 
bælte af klitter, som øst for Redningsvejen afløses af en stor afblæsningsflade med klithede, hedemoser og småsøer afbrudt 
af enkelte klitrækker. Dette område er i dag omfattet af et administrativt adgangsforbud i fuglenes yngletid. 

I den nordligste del af området, syd for Lyngby hvor der i dag i klitterne ligger enkelte spredte sommerhuse, har Nationalpark 
Thy i 2016 åbnet landskabet ved at fjerne små nåletræsbevoksninger og træopvækst. I den østlige del af dette område mel
lem Skomagerrimme og Lyngby ligger et lille engområde, som ses afvandet og drevet på det lave målebordsblad fra 1918 og 
ortofotoet fra 1954, men som nu er sprunget i skov. 

4.2.25 Kortblad 25, Hvidbjerg 

Kortbladet er i dag domineret af Hvidbjerg Klitplantage i området nord og vest for Hvidbjerg Kirke.  

Der er to store områder med klitter, som under den store sandflugt, der kulmineredei 16001700tallet, er skabt ved sand
fygning fra den store afblæsningsflade fra vest. Det er dels fra Lejbakke Sande mod syd over Kasund Sande til Stenhøj Sande 
og Messingtoft Sande og dels længst mod øst fra Alstrup Sande ved Per Madsens Kær og mod syd til Stengjæv Sande. Alstrup 
var en landsby, som forsvandt i sandet. 

Imellem klitterne lå der ifølge det høje målebordsblad fra 1883 klitheder med en række småsøer og hedemoser. Der var in
gen bebyggelse i området, som til gengæld var gennemskåret af en række veje og hjulspor. Dette viser, at området har været 
benyttet af befolkningen på ejendommene øst for den nuværende nationalpark. Fra 1892 og til 1918 blev næsten hele om
rådet tilplantet med nåletræsplantage, bortset fra den vestligste rand fra Lyngby ned til Grøntoft Sande og Stenhøj Sande. 

På ortofotoet fra 1954 ses, at de vestligste plantninger på Skomagerrimme og syd for på Store Tyvbakke er mislykkedes. Til 
gengæld er Stenhøj Sande blevet tilplantet.  

Der ses ikke de store forandringer på de to ortofotos fra 2004 og 2016 bortset fra, at der er en betydelig opvækst af spredte 
nåletræer ind på klithederne vest for plantagen.  

Af 16 søer vist på målebordsbladet fra 1883 i klitplantagens område, er der i dag 6 tilbage i den sydlige del med Holme Sø og 
Tyrkær. I den nordlige del af klitplantagerne er der i dag grøfter, hvor flere af de tidligere søer lå.  

I et område omkring den tidligere sø Lille Sivikær har Naturstyrelsen i samarbejde med Nationalpark Thy i 2016 lukket grøf
ter, og der er påbegyndt en konvertering fra nåletræ til løvtræ.  

4.2.26 Kortblad 26, Lortpøt 

Målebordsbladene og konceptkortet viser et meget varieret sandflugtslandskab med klitter nærmest kysten, et stort centralt 
klitområde fra Bodbjerg Rimmer til Lortpøt Sande og mod nordøst til klitterne Lyskær Bakker og Bodbjerg Sande. Ifølge må
lebordsbladet fra 1883 ligger der imellem klitterne flere afblæsningsflader med klitheder og hedemoser. Den største af disse 
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flader, Lortpøt (tidligere Lovtpot) er efter 1935 blevet opdyrket og afvandet mod øst til Grønslets Rende. I samme periode 
mellem 1918 og 1954 er Grønslets Rende blevet forlagt til et gravet forløb mod sydøst, øst om Bavnesande til et sydligere 
udløb i Storkær Å. Herved er vandets vej mod Ørum Sø blevet kortere, og man har bedre kunnet afvande den østlige del af 
den nuværende Lodbjerg Klitplantage. Den tidligere strækning af Grønslets Rende mod øst til Storkær er bevaret, og her er 
flere områder med klithede blevet afvandet og opdyrket mellem 1918 og 1954. 

Længst mod nordvest kan man på målebordsbladene og de senere ortofotos se en lavning med flere temporære søer, som 
har været forsøgt afvandet gennem en regulering af vandløbet Bodbjerg Rende til et retlinet og antageligt dybere forløb næ
sten helt ud til stranden. På ortofotos fra 2004 og 2016 er flere af søerne genopstået, og grøften er blevet mindre synlig. 

Det meste af klitlandskabet er næsten uforandret, men mod nordøst er Lyskær Bakker blevet tilplantet før 1918, og siden er 
der fra 1934 blevet plantet nåletræsplantage hele vejen rundt om Lortpøt, som en del af Lodbjerg Klitplantage, der fortsæt
ter mod syd.  

I 2016 har Naturstyrelsen, Nationalpark Thy og Thisted Kommune gravet fladvandede vandhuller i den nordlige del af Lort
pøt, såkaldte paddeskrab, for at forsøge at redde resterne af en strandtudsebestand i området. Der er samtidig lukket af
vandingsgrøfter i klitheden og i et opdyrket engområde øst for Lortpøt. 

4.2.27 Kortblad 27, Possø  Storkær 

Kortbladet dækker kun et lille hjørne af Nationalpark Thy, hvor klitlandskabet i 1790 nåede næsten ind til søen Storkær og 
rundt om Possø længst mod nord. 

De markante klitter og mellemliggende hedemoser udgjorde i 1883 et åbent landskab. I tiden frem til 1918 blev 3 af klitterne 
tilplantet, Kropbakker, Nørkær Bakker og Kirsten Smeds Sande. 

På ortofotoet fra 1954 er tilplantningerne blevet udvidet til blandt andet området omkring Possø.  

På de nyeste ortofotos fra 2004 og 2016 ses træopvækst spredt ud over de resterende hedeområder.  

Vest for Nørkær Bakker ligger der i den nuværende klithede landbrugsarealer, som er grøftet og opdyrket efter 1918 og 
1954. 

Possø længst mod nord er i dag en 2,3 ha stor hedesø, som i 1790 var på 22,8 ha eller 10 gange så stor. Possø er svundet ind 
som følge af uddybning af afløbet mod syd til Storkær. Possø var tidligere levested for flere sjældne planter, som Tvepibet 
Lobelie, Sortgrøn Brasenføde, Gulgrøn Brasenføde og Sekshannet Bækarve, men disse arter er nu forsvundet, som følge af 
dårlig vandkvalitet. 

Storkær Sø lå i 1790 på den østlige grænse af den nuværende nationalpark. Den angives til at have været ca. 155 ha stor og 
blev afvandet i årene 1815 til 1836 ved gravning af en afvandingskanal mod syd til Ørum Sø.  

4.2.28 Kortblad 28, Lodbjerg 

I dette afsnit omtales kun den nordlige del af kortbladet med områderne omkring Lodbjerg Kirke og Lodbjerg Klitplantage, 
mens den sydlige del af kortbladet med dele af Flade Sø og Ørum Sø omtales sammen med resten af søerne under det sene
re Kortblad 30. 

Landskabet var ifølge kortene fra 1790 og 1883 meget kuperet og varieret med høje klitter vekslende med små afblæsnings
flader med klithede og hedemoser, hvoraf den største var Følkær.  

Kysten ud for Lodbjerg er rykket op til ca. 500 m tilbage siden 1883 svarende til næsten 4 meter om året. Herved er et helt 
kystlandskab af klitter forsvundet. Der står en op til 10 meter høj kystklint tilbage af moræneler overlejret af flyvesand og 
striber af tørv, som ikke har kunnet modstå havets kræfter.   

Lodbjerg Kirke er måske før år 1500 pga. sandflugten blevet flyttet til sin nuværende placering, hvor den i dag ligger neden 
for høje klitter mod nord og vest samt ud mod det frodige landskab omkring Ørum Sø mod syd. Den gamle ”kirkegård” 850 m 
nordvest for kirken, der fremgår af målebordsbladene, har vist sig at være resterne af en gård. Nord for kirken lå tidligere 
landsbyen Skovsted, som omkring 1739 gik tabt til sandflugten, der også i 1725 var ved at tilsande den nuværende kirke.  

Lodbjerg Fyr er opført i 1883 af svensk granit på en langstrakt morænebakke. På det høje målebordsblad fra samme år ser 
man kun fyrmesterboligen. Omkring fyret er der i de følgende år opført en lille plantage, som ses på målebordsbladet fra 
1918, hvor der også ses en nyplantet plantage i klitterne syd for Følkær. 

I de følgende år fra 1923 blev Lodbjerg Klitplantage plantet mod øst og nord, som den yngste af plantagerne i Thy. Ifølge or
tofotoet fra 1954 var det meste af området fra Lodbjerg Fyr mod øst og syd ned til nationalparkgrænsen tilplantet inkl. Føl
kær. Lodbjerg Klitplantage har i dag en næsten uændret udstrækning. I plantagen ligger flere mindre lysåbne områder tilbage 
bevokset med hede eller græsoverdrev. Den største lysning udgøres af morænebakken Bavnhøj, som når 31 m op over ha
vet. 

I de seneste år er 5 arealer på tilsammen 13 ha længst mod sydvest ud mod Vesterhavet og Flade Sø i samarbejde med nati
onalparken blevet ryddet for træbevoksning for at sikre et åbent landskab. Samtidig er Naturstyrelsen ved at konvertere 
granplantagen på vestsiden af Lodbjerg Fyr til løvtræ. 

4.2.29 Kortblad 29, Ørum 

Kortbladet rummer kun et hjørne af Nationalpark Thy med lidt af Lodbjerg Klitplantage og en del af Ørum Sø. Lodbjerg Klit
plantage er allerede omtalt under Kortblad 28, og Ørum Sø omtales sammen med Flade Sø under Kortblad 30. 

4.2.30 Kortblad 30, Flade Sø – Agger 

Klitlandskabet i Thy slutter mod syd i de to søer Flade Sø og Ørum Sø med vandflader på henholdsvis 482 og 441 ha. De to 
lavvandede søer har haft en omskiftelig historie. I en fjern fortid har de to søer været en del af Limfjorden, og ifølge koncept
kortet fra 1790 var de to søer dengang en stor sammenhængende sø, Flade Sø på ca. 1200 ha. Søen modtog tilløb af Hvid
bjerg Å og fra Storkær, og den havde afløb gennem en kort åstrækning ud til Krik Vig i Limfjorden. Vandet drev her Gaardhus 
Mølle. Vandmøllen blev nedlagt i 1868 i forbindelse med et engelsk finansieret udtørringsprojekt, hvor man efter at have 
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gravet en 7 kilometer lang landkanal fra Ørumgård syd om Flade Sø til uændret udløb i Limfjorden og med kanaldiger rundt 
om søen i 1875 fik søen udtørret med to vindmøller og en dampmaskine. I 1882 var der kun mindre vandflader tilbage i de 
dybeste dele af søen med et areal på tilsammen 37 ha. På målebordsbladet fra 1882 ser man det omfattende system af 
dæmninger, grøfter og kanaler, som dels førte oplandsafstrømningen uden om den afvandede sø og dels førte afstrømnin
gen fra søbunden frem til pumperne nord for Tåbel, således at søbunden kunne anvendes til græsning eller høslet. 

Målebordsbladet er samtidig det sidste glimt af afvandingsprojektet, der samme år måtte opgives på grund af gentagne di
gebrud og store omkostninger til at vedligeholde anlæggene. Landkanalen blev opgivet. Hvidbjerg Å samt Storkær Å blev igen 
ført ind i den østlige del af søen, som nu hedder Ørum Sø, og gennem den anlagte vejdæmning fra Lodbjerg til Krik videre til 
Flade Sø, hvor der blev gravet et nyt afløb gennem diget ned til kanalen ud til Krik Vig, som det ses på det lave målebordsblad 
for 1918 og på ortofotoet fra 1954. I 1908 blev systemet suppleret af en højvandssluse ved Tåbel. 

I 1958 blev der som en del af stormflodssikringen omkring Agger By bygget et dige syd og øst om Flade Sø, som hermed helt 
adskilte Ørum Sø fra Flade Sø. Dette dige forløber fra halvøen Tolbøl igennem Flade Sø ned til det gamle kanaldige, som den 
følger rundt om søen over til Agger By. Herved blev de to søer helt adskilt, og afløbet fra Ørum Sø sker nu igennem den lille 
Roddenbjerg Sø, som er en afsnøret del af Flade Sø, og videre ned ad den gamle kanal, der nu kaldes Kastet Å, ud til fjorden 
øst for Agger Havn. Flade Sø er hermed i dag helt isoleret fra Hvidbjerg Å systemet og har sit eget afløb gennem en højvands
sluse ud til Kastet Å.  

Naturstyrelsen arbejder i dag med et muligt vådområdeprojekt, hvor man igen vil lede noget af vandløbsvandet fra Hvidbjerg 
Å og Kastet Å ind igennem Flade Sø for at mindske udledningen af kvælstof til Limfjorden.  

Kysten vest for Agger er siden 1790 rykket 600 til 900 meter tilbage, svarende til mellem 34 meter om året. Herved er tre 
små landsbyer Nørre Aalum, Sønder Aalum og Vester Agger, som tidligere lå vest for Flade Sø, forsvundet i havet sammen 
med den oprindelige Agger Kirke, der styrtede i havet i 1839. Den nuværende Agger By er den tidligere landsby Øster Agger, 
hvor man i 1838 opførte en ny kirke til erstatning for den gamle middelalderkirke. Som det ses af de to målebordsblade, er 
der etableret et kystbeskyttelsesanlæg i form af høfder, som dog ikke har kunnet standse kysttilbagerykningen. I dag er der 
kun en smal klitrække og en lille arbejdsvej tilbage mellem Vesterhavet og Flade Sø, og det er måske et spørgsmål om tid in
den, at Flade Sø bliver til en havbugt i Vesterhavet. 

4.2.31 Kortblad 31 til 34, fra Krik Havn til Agger Færgehavn 

De 4 sydligste kortblade over Nationalpark Thy behandles her samlet, fordi området har en fælles og meget voldsom historie. 
Området er måske det mest dynamiske stykke af Danmark, idet hele landskabet er dannet inden for de seneste 190 år fra 
bunden af Limfjorden. 

Som det ses af konceptkortet fra 1790 var Agger Tange en sammenhængende afgrænsning af Limfjorden mod vest, der 
strakte sig ned til Thyborøn og videre til Harboøre. Der var således en landevej hele vejen op over landtangen, så man har 
kunnet køre fra Lemvig til Thisted. Man mener, at Agger Tange havde lukket af mellem Vesterhavet og Limfjorden fra om
kring år 1100. Den daværende Agger Tange lå 12 kilometer længere ude i Vesterhavet end den nuværende Agger Tange, og 
Thyborøn var dengang en halvø i Limfjorden.  

Forholdene ændrede sig voldsomt den 3. februar 1825, da Vesterhavet under en stormflod brød igennem klitterne på tangen 
midt mellem Agger og Thyborøn. Herved dannedes Agger Kanal, hvorigennem der strømmede saltvand ind i Limfjorden, som 
blev til et brakvandsområde med et helt andet dyre og fiskeliv. I dag ville vi nok tale om en økologisk katastrofe.  

Den nye Agger Kanal blev med årene større og ikke mindst under en ny stormflod i januar 1839. Herefter var åbningen så 
stor, at der i 1840 og godt 20 år frem kunne sejle skibe ud og ind ad Limfjorden ved højvande. Agger Kanal sandede herefter 
til. I tiden efter gennembruddet var enorme mængder af sand skyllet ind i Limfjorden, og kysten var rykket 1000 til 1500 me
ter mod øst. Herved forsvandt i 1827 landsbyen Toft, som havde ligget ca. 700 m ud for spidsen af den nuværende Højde 72. 

 I 1862 skete der et nyt digebrud nord for Thyborøn, hvorefter den nuværende Thyborøn Kanal blev dannet, som det ses på 
det høje målebordsblad fra 1882. I årene 190008 anlagde Vandbygningsvæsenet kraftige høfder med en indbyrdes afstand 
af 377 meter hele vejen ned langs Flade Sø og ned ad Agger Tange. Til at transportere materialerne blev der anlagt en lille 
havn på sydspidsen af Agger Tange og en jernbane der fra og op til Agger og Krik. Trods den kraftige kystsikring fortsatte ero
sionen af kysten frem til i dag, som det fremgår af målebordsbladet fra 1918 og de nyeste ortofotos. Mod syd beskyttes ind
sejlingen til Thyborøn Kanal af den 900 meter lange dækmole Høfde 72, som i dag når 550 meter ud i Vesterhavet.  

I 1946 besluttede Rigsdagen, at Thyborøn Kanal skulle lukkes med et sluseanlæg for at beskytte de lavtliggende områder om
kring Limfjorden mod oversvømmelser. Som forberedelse til dette arbejde blev der bygget en dæmning ned igennem Lim
fjorden fra Agger By til den nuværende Agger Færgehavn. Dæmningen skulle udgøre en ekstra sikring af Limfjorden mod nye 
gennembrud af den smalle Agger Tange. Dæmningen stod færdig i 1953, og som det ses af ortofotoet fra 1954 er den pri
mært opført af sand opgravet ude i Krik Vig. Slusen ved Thyborøn blev aldrig bygget, men dæmningen blev færdiggjort i 1958 
med den nu 8,8 km lange Aggervej ned til den nye Agger Færgehavn. Dæmningen medførte, at den vestligste del af Krik Vig 
blev afsnøret og i dag ligger som en sø med afløb mod syd under Langmolevej frem til udløb i Thyborøn Kanal vest for Fær
gehavnen.  

Den herved skabte Agger Sø er lavvandet og omgivet af lave strandenge mod vest samt med enkelte strandengsdækkede 
småøer. Søen såvel som strandengene har siden udviklet sig til et af landets bedste yngle og rasteområder for vade og an
defugle. På de nyeste luftfotos kan man stadigvæk i sø og fjordbunden se de gravede render, ligesom der ses store sandaf
lejringer indenfor Thyborøn Kanal, hvor der til stadighed flyttes rundt på sandet og dannes nye sandbanker. 

Nationalparken omfatter i dag en del af Limfjorden i Krik Vig. Landsbyen Krik har fra gammel tid været en ladeplads ved Lim
fjorden, hvor der på målebordsbladet fra 1918 ses en opført læmole. Agger Havn længst inde i bugten er etableret i 1971 på 
grundlag af den uddybning til dæmningen på Agger Tange, som ses på ortofotoet fra 1954. 
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5. TEMATISKE ANALYSER 
 

I dette kapitel analyserer vi videre på 5 udvalgte temaer ud fra beskrivelserne på kortbladene for her igennem at få en dybe
re forståelse af den landskabshistoriske udvikling i hele Nationalpark Thy. 
 

 Jordbundsforhold 5.1

Landskabet i Nationalpark Thy har spor tilbage til kridttiden for 60100 mio. år siden, hvor området var dækket af hav, og 
hvor der blev aflejret kridt og kalk på havbunden i form af skaller fra mikroskopiske alger. I de følgende mange mio. år var 
området fortsat havdækket, men der blev i stedet aflejret ler oven på kridtet. 

Dybt i undergrunden ligger salthorste, som er dannet for 250300 mio. år siden, hvor der var saltsøer under dele af Thy. Sal
tet er lettere end lagene ovenover af kalk og ler. Det har med tiden presset de bakker op i terrænet, som man i dag ser nord 
og øst for Hanstholm Vildtreservat og rundt om Nors Sø.  

For 2,5 mio. år siden blev jordens klima koldt, og der dannedes store mængder af is i polaregnene. Igennem den sidste mio. 
år har der været 4 istider, hvor store gletsjere er gledet fra Norge og Sverige mod syd ned over landet. Herved blev terrænet 
generelt skuret ned, men kridtbakkerne var hårde og stod tilbage, da isen igen smeltede væk i mellemistiderne, mens der fra 
isen blev aflejret morænelag af ler, sand og grus oven på kridtet.  

Da isen fortsatte med at smelte nord på, steg vandstanden i havet, og for ca. 6.300 år siden lå kridtbakkerne som en række 
øer i Litorinahavet, der nåede ind til Nors Sø og Vandet Sø. Havet eroderede stejle skrænter på øerne, og mellem øerne blev 
der aflejret strandvolde af sand, grus og sten. Med tiden faldt vandstanden i havet lidt, og landskabet hævede sig langsomt 
efter isens tryk. Herved blev der dannet store landområder mellem kridtøerne og videre mod syd ned langs kysten. Det unge 
landskab bestod af strandvoldssystemer med rimmer og dopper.  

Sand aflejret langs kysten blev af vestenvinden blæst ind over land, hvor sandet igennem de sidste 23.000 år har dannet et 
ungt klitlandskab oven på strandvoldene. Der er herved generelt aflejret op til 1012 meter tykke lag af flyvesand, som lokalt 
når op i 30 m højde i klitterne. Sandflugten er flere steder nået op over de gamle kystskrænter og op i kridtbakkerne. Sand
flugten har hærget i flere perioder, og den sidste kulminerede for 200500 år siden og er siden bremset. 

Jordbunden i den øverste meter af jordlagene i Nationalpark Thy er beskrevet gennem det geologiske jordartskort fra De Na
tionale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS, som har været under løbende udarbejdelse siden 1888. 
De jordarter, som herved er kortlagt inden for Nationalpark Thy, er vist på kortet i Figur 13. 

Jordartskortet viser, at den helt dominerende jordbundstype i Nationalpark Thy er flyvesand, der er aflejret efter istiden 
(postglacialt), og som dækker 73 % af arealet, som det fremgår af opgørelsen i Tabel 1. Den næstmest almindelige jord
bundstype er moræneler afsat under istiden (glacialt), der ligger som bakketoppe i landskabet af flyvesand, eller som er den 
dominerende jordbundstype længst mod øst. Moræneler udgør 7,3 % af arealet. Til sammenligning er arealet med fersk
vandssøer større end arealet med moræneler. 

 

 
Tabel 1 Opgørelse af arealer og andele af Nationalpark Thy dækket af forskellige jordarter i 1,0 m dybde baseret på jordarts
kort 1:200.000 fra GEUS©. 

 

Jordartstype og oprindelse Areal i NP Thy Andel af NP Thy 

 km2 % 

Flyvesand, postglacialt 178,14 72,65 

Søer, ferskvand 23,27 9,49 

Moræneler, glacialt 17,95 7,32 

Saltvandssand, postglacialt 8,60 3,51 

Ferskvandssand, postglacialt 3,83 1,56 

Skrivekridt, Campanien 1,86 0,76 

Kalk og flint, Danien 1,01 0,41 

Fyldjord, recent 0,88 0,36 

Smeltevandssand, glacialt 0,16 0,07 

Saltvandsgrus, postglacialt 0,08 0,03 

Morænesand, glacialt 0,04 0,01 

Ferskvandssand, senglacialt 0,01  
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Figur 13. Jordartskort for Nationalpark Thy ifølge Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser© vist på baggrund af 
Kort200 i skala 1:150.000 fra SDFE©. 
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 Kystudviklingen 5.2

I beskrivelsen af landskabsudviklingen i Sydthy og på Agger Tange er der for kortbladene nr. 3034 redegjort for de voldsom
me landskabsforandringer, der har været i området igennem de seneste 226 år. For at give en samlet forståelse af forandrin
gerne i kystlinjen og landet bag, har vi digitaliseret kystlandskabet på konceptkortet fra 1790 og på det høje målebordsblad 
fra 1882 samt sammenlignet med det nuværende landområde, som det ses på kortet i Figur 14 over den sydlige del af Natio
nalpark Thy syd for Lodbjerg Fyr.  På kortet har vi medtaget de tidligere landområder ned til samme breddegrad som syd
spidsen af nationalparken.  
 

 
 
Figur 14. Kystudviklingen i den sydlige del af Nationalpark Thy fra Lodbjerg Fyr og mod syd til spidsen af Agger Tange samt 
vest herfor. Med rødt er vist landområdet i 1790, som forsvandt frem til 1882. Med gult er vist landområdet i 1882, som siden 
er forsvundet. I forgrunden er det nuværende landområde i Nationalpark Thy vist med lysegrønt sammen med landet vest for. 
De nuværende ferskvandsområder er vist med blå farve, og nationalparkens omrids er vist med lys lilla streg på baggrund af 
Kort100 i skala 1:70.000 fra SDFE©. 
 
 
Kortlægningen på Figur 14 og videre op ad kysten viser, at et landareal vest for Nationalpark Thy på 13,1 km2 er forsvundet 
fra 1790 til 1882. Og af det landareal, som fandtes i 1882, er der yderligere forsvundet 12,5 km2 frem til 2016. Det svarer 
samlet til et tab af landareal på 10 % af nationalparkens nuværende areal.  

Der er i samme periode opstået 3,7 km2 nyt land nord for Thyborøn Kanal. Det er primært det nye land på Agger Tange, men 
også sandaflejringer syd for molerne i Hanstholm og Vorupør. Landtilvæksten svarer til 1,5 % af nationalparkens nuværende 
areal.  
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 Vandløb 5.3

Der er ingen klar definition af vandløb i forhold til f.eks. grøfter. Her bruger vi betegnelsen vandløb om en lavning eller hul
ning i terrænet, hvor der løber vand det meste af tiden. I modsætning hertil er f.eks. gravede grøfter ofte kun vandførende i 
en mindre del af året. En rørledning kan således også være et vandløb. Og søer kan indgå i et vandløb.  

Nationalpark Thy er naturligt fattig på vandløb på grund af den meget sandede jordbund og dybtliggende kalklag med 
sprækkedannelser. Samtidig er der et vandskel ned igennem nationalparken fra nord til syd, hvor vandet vest for løber til Ve
sterhavet mens det øst for løber til Årup Å, Hvidbjerg Å og Storkær Å, som alle ender i Ørum Sø og derfra har afløb ud gen
nem Kastet Å til Krik Vig. De eneste vandløb, som fører afstrømning fra oplande øst for Nationalpark Thy og ind gennem par
ken, er de tre nordligste vandløb: Hansted Mølleå, Nors Å og Klitmøller Å. 

Vi har på grundlag af Videnskabernes Selskabs Konceptkort fra 178991 kortlagt vandløbene, som de lå dengang. Alle vand
løbene på konceptkortet er vist med naturligt slyngede (mæandrerede) forløb. Afløbet fra Førby Sø gennem Førby Å udgør 
en undtagelse, da dette vandløb allerede fremstår udrettet på kortet fra 1789. Vi har herved i alt kortlagt 36 vandløb i og 
langs med nationalparken med en samlet længde på 40,3 kilometer. Heraf havde de 16 vandløb selvstændigt udløb i Vester
havet, og de er tilsammen siden 1789 blevet afkortet med 3,9 kilometer som følge af kysttilbagerykningen. 

Blandt de markante forskelle i forhold til i dag er, som tidligere nævnt, at Nors Sø ikke havde afløb gennem Nors Å, og at Tvo
rup Sø/Tvorup Hul ikke havde afløb gennem Bøgsted Rende. Disse to ikke ubetydelige vandløb er derfor gravet senere. 
Bøgsted Rende fandtes f.eks. oprindeligt fra et sted omkring den nuværende Kystvejen og ud til Vesterhavet, og afløbet fra 
Lortpøt til Storkær var kun vist som vandløb på de nederste 1180 meter.  

Til sammenligning er der i vandløbstemaet fra GeoDanmarks og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, som ses på 
Kort10 fra 2016, i alt kortlagt 383,6 km vandløb og grøfter fordelt på 2164 strækninger inden for nationalparkens grænser. 
Det er ikke muligt at adskille egentlige vandløb fra afvandingsgrøfter.  

De nuværende vandløb og grøfter er vist på kortet i Figur 16 sammen med de kortlagte vandløb på konceptkortene fra 1789
91. Det ses tydeligt, at den mest omfattende grøftning i dag findes i nåletræsplantagerne. De fleste af vandløbene fra 1789
90 findes stadig, men der er sket betydelige forskydninger af vandløbene, som ligger ud over usikkerheden på stedfæstelsen. 
Dette kan skyldes naturlige landskabsforandringer såvel som menneskelige aktiviteter, uden at det er muligt klar at skelne 
mellem årsagerne til forandringerne. 

 



Nationalpark Thy: Landskabshistorisk GISanalyse   
 
 
 

 
 

NaturRådgivningen    www.naturogvand.dk Side 20   

 

 
 
Figur 15. Vandløbskort for Nationalpark Thy med vandløbene i 178991 og vandløb og grøfter i 2016 vist på baggrund af 
Kort200 i skala 1:150.000 fra SDFE©. 
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 Søer 5.4

En sø er et vandområde på landjorden med stillestående eller langsomt gennemstrømmende vand. Søer opstår i lavninger i 
terrænet, når der er balance mellem tilførslen og afstrømningen af vand. Søfyldte lavninger kan være skabt af isen eller smel
tevandet under istiden som tunneldale, jordfaldshuller eller bag randmoræner. Søer kan opstå efter sandflugt i lavninger på 
afblæsningsflader, eller hvor lavninger lukkes af klitter eller jordskred. Søer kan opstå i afsnørede vandløb eller fjordarme. Og 
så kan søer være skabt af mennesker med dæmninger eller ved udgravning. 

Mange af søerne i Nationalpark Thy er således dannet i terrænlavninger skabt som afblæsningsflader under sandflugten. 
Nors Sø og Vandet Sø er eksempler på såkaldte karstsøer, som er skabt af surt vand, der er sivet ned og har opløst kalken i 
undergrunden, hvorved terrænet er sunket sammen i store jordfaldshuller. Længst mod syd er Ørum Sø og Flade Sø skabt 
som kystlaguner ved afsnøring fra havet og Limfjorden af strandvolde og tidligere strandenge.  

Man kan hydrologisk set groft inddele søer i grundvandsfødte søer og i vandløbsfødte søer. De grundvandsfødte søer har in
gen synlige tilløb eller afløb, som f.eks. Nors Sø før etableringen af Nors Å eller søerne i Ålvand, der står i forbindelse med 
grundvandet. Vandløbsfødte søer har til gengæld et eller flere tilløb og et afløb som f.eks. Ørum Sø. Her til kommer tempo
rære søer, der forsynes med vand fra nedbør og overfladisk afstrømning, og som typisk er uden afløb og normalt tørrer ud i 
løbet af sommeren ved fordampning og nedsivning. 

Søernes vandstand kan svinge meget. I de vandløbsfødte og temporære søer vil vandstandssvingningerne normalt følge en 
årscyklus med de variationer, der kan være fra år til år i nedbør og fordampning. Vandstanden i de grundvandsfødte søer kan 
variere endnu mere og ofte på en svært gennemskuelig måde. Det skyldes, at grundvandsstanden ikke er konstant, men er 
resultatet af en lang række faktorer over flere år som nedbør, fordampning, jordlagenes infiltrationsevne og hydrauliske led
ningsevne samt grundvandsmagasinernes størrelse både lokalt og længere væk. Når f.eks. Grønbakke Sø vest for Lyngby op
står i nogle år og forsvinder i andre, skyldes det summen af de nævnte faktorer i de foregående år, som skaber store grund
vandssvingninger. Af samme grund varierer størrelsen af mange af de små hedesøer på klithederne i f.eks. Ålvand og Lillehav 
fra år til år. 

Og søer kan ændre størrelse eller helt forsvinde ved afvanding i form af vandløbsregulering, uddybning, grøftning og rørdræ
ning, som det f.eks. er sket med Tvorup Sø, Vang Sø, Sjørring Sø, Fredskilde Sø, Possø og Storkær Sø. 

Vi har kortlagt udstrækningen af søer i Nationalpark Thy før og nu ved hjælp af konceptkortet og de historiske målebordsbla
de, hvor vi har digitaliseret alle de viste søer og sammenlignet med det nuværende søtema fra GeoDanmarks og Styrelsen for 
Dataforsyning og Effektivisering på Kort10 og Kort25 fra 2016. Opgørelsen af antallet af søer og deres areal fremgår af Tabel 
2. Da Flade Sø og Ørum Sø i væsentlig omfang har ændret areal og helt var forsvundet i 18751882, har vi i den højre kolonne 
i Tabel 2 angivet det samlede søareal inden for Nationalpark Thys afgrænsning fraregnet de to søer.  

  
Tabel 2 Opgørelse af antal søer ved 4 historiske kortlægninger af Nationalpark Thy og af søernes areal i nationalparken med 
og uden Flade Sø/Ørum Sø. 

 

Årstal og kilde Antal søer i NP Thy Søareal i NP Thy Søareal ekskl. Flade/Ørum Sø 

  km2 km2 

178991, VS konceptkort 113 25,29 13,29 

188283, høje målebordsblad 203 11,97 11,59 

191718, lave målebordsblad 122 19,56 10,43 

2016, Kort10, SDFE© 677 27,05 17,81 

 
 
I kortlægningen af søer på konceptkortet fra 178991 er der kun medregnet de dele af i alt 10 søer rundt om Nationalpark 
Thy, som lå indenfor den nuværende nationalpark. Disse søer er siden enten forsvundet eller reduceret i størrelse. Dette 
gælder f.eks. de forsvundne søer Sjørring Sø, Vang Sø og Storkær Sø. Kortlægningen fra konceptkortene er i øvrigt vanskelig 
at digitalisere nøjagtigt, da afgrænsninger er tegnet med forskellige stregtykkelser og med brede skygger. 

Når man ser på antallet af søer i de 4 kortlægninger, er det vigtigt at forstå, at de ældre historiske kortlægninger er baseret 
på et enkelt års registreringer i området. Der er derfor et element af tilfældighed i kortlægningen, som vil afspejle vands
tandsforholdene i det pågældende år i forhold til temporære og semitemporære søer. Der er tilsyneladende også lidt forskel
lige definitioner af, hvornår en sø skal kortlægges som sø eller som sump. På konceptkortet fra 178991 er der tilsyneladende 
kun medtaget søer med åben vandflade, og på målebordsbladene er en del af de nuværende søer kun vist med sumpsigna
tur. Den nutidige kortlægning fra 2016 er til sammenligning baseret på luftfotos, som normalt udføres før løvspring, hvor 
søfladerne typisk er størst, og der medtages i dag mindre søer i kortlægningen end tidligere. Man skal derfor ikke lægge så 
meget i, at antallet af søer i 2016 tilsyneladende er over tre gange så stort, som i de tre ældre kortlægninger.  

Det er derimod interessant at sammenligne søarealet før og nu fraregnet de to store og ”variable” søer Flade Sø og Ørum Sø. 
Man ser her af Tabel 2, at søarealet er faldet med 22 % fra 1789 til 1918, men at det siden igen er steget med 71 %. Næsten 
halvdelen af denne stigning skyldes etableringen af den kunstige Agger Sø med et areal på 3,10 km2 bag dæmningerne på 
Agger Tange.  
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Figur 16. Søflader i Nationalpark Thy fra henholdsvis de høje målebordsblade fra 188283 og de lave målebordsblade fra 
191718 vist med hver sin farve og med fælles søflade i begge kortlægninger vist med grøn farve på baggrund af Kort200 i 
skala 1:140.000 fra SDFE©. 
 
 
Forskelle i grundvandsstanden imellem de forskellige år kan også have haft betydning for, hvor stort det kortlagte søareal er. 
Her er der specielt markante forskelle på de to kortlægninger på målebordsbladene fra henholdsvis 188283 og 191718. I 
Hanstholm Vildtreservat, på Vangså Hede og på Ålvand Klithede er der væsentligt flere søer i 191718 end på det ældre, høje 
målebordsblad. Omvendt er næsten alle søerne i Tvorup Klitplantage, i Stenbjerg Klitplantage, i Lillehav, i Hvidbjerg Klitplan
tage og syd for Lyngby forsvundet fra 188283 til 191718, som det ses på kortet i Figur 16. De lave målebordsblade viser og
så et stigende antal grøfter, og det er nærliggende at antage, at de mange søer er forsvundet ved dræning i forbindelse med 
etableringen af klitplantagerne.  
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 Arealanvendelsen 5.5

Landbrugsarealet i Nationalpark Thy er ifølge Landbrugsstyrelsens markblokkort for 2017 på 19,29 km2 (7,9 %), men heraf er 
det kun 4,13 km2 (1,7 %), som er i omdrift, mens resten er vedvarende græsarealer eller omfatter af de særlige miljøvenlige 
jordbrugsordninger. På de forskellige historiske kort er de dyrkede landbrugsarealer som udgangspunkt vist uden fladesigna
tur som lyse felter på kortene. Det er umuligt heraf at se, hvordan arealerne har været dyrket, og om driften har været in
tensiv eller ekstensiv. Som det fremgår af gennemgangen af kortbladene, er der områder, hvor det bl.a. på ortofotoet fra 
1954 kan ses, at der har været opdyrket. Det er dog generelt små arealer, og der er ikke tegn på, at der er sket større æn
dringer i landbrugsarealet igennem den undersøgte periode. 

Den helt væsentlige forandring består i, at arealet med klitter, klitheder og hedemoser er reduceret ved tilplantning med nå
letræsplantager. Vi har opgjort de træbevoksede arealer på de tre ældste håndtegnede kortværker ved digitalisering. Og til 
sammenligning har vi opgjort det træbevoksede areal i 2016 på grundlag af skovtemaet fra GeoDanmarks Kort10 og Kort25, 
som er korrigeret for de aktuelle forhold ved hjælp af ortofoto fra 2016 og Nationalpark Thys registrering af projekterede 
ændringer. De herved beregnede træbevoksede arealer fremgår af opgørelsen i Tabel 3. De tilsvarende arealer er vist på kor
tet i Figur 17.  

 
Tabel 3 Opgørelse af træbevoksede arealer i Nationalpark Thy ved 4 kortlægninger. 

 

Årstal og kilde Træbevokset areal Træbevokset areal 

 km2 % af NP Thy 

178991, VS konceptkort   

188283, høje målebordsblad 2,42 0,99 

191718, lave målebordsblad 60,79 24,79 

2016, Kort10, SDFE© 80,79 32,95 

Bevoksning forsvundet efter 1918 8,78 3,58 

 
 

I opgørelsen i Tabel 3 og på kortet i Figur 17 er samtidig vist de arealer, som var forsøgt tilplantet med nåletræsplantage i 
191718, men som i dag igen ligger hen som klithede eller anden lysåben natur. Dette areal udgør 878 ha og er vigtigt for 
sammenhængen i de bevarede klitheder.  

Det har ikke været muligt at finde signaturer for skov på konceptkortene over Nationalpark Thy. Der var således ingen træ
bevoksede arealer af betydning i 178991, og der er dermed ingen oprindelig skov tilbage i nationalparken. De nuværende 
træbevoksede arealer har således deres oprindelse i de plantninger, som blev påbegyndt i 1816. Og det tilplantede areal ud
gjorde kun 1 % af nationalparkens areal i 188283. På dette tidspunkt var sandflugten stort set standset, og klitplantagerne 
har dermed kun haft en beskeden betydning herfor.    

Det ses herefter af opgørelsen i Tabel 3, at 52,0 km2 af det træbevoksede areal i 191718 stadig er træbevokset i dag, og at 
der siden yderligere er blevet tilplantet et areal på 28,8 km2 svarende til 11,7 % af nationalparkens areal, således at der nu er 
33 % træbevokset areal i Nationalpark Thy. Lægger vi de bevoksninger, som er forsvundet efter 1918, til det nuværende træ
bevoksede areal, ser man, at næsten 37 % af nationalparken er eller har været tilplantet med træer, 

De arealer, som er blevet tilplantet, er i al væsentlighed tidligere klitter, klitheder og hedemoser. Disse naturtyper er derfor 
gået tilsvarende tilbage. Naturbeskyttede heder og moser udgør i dag 99,5 km2. Hvis vi lidt forenklet antager, at al tilplant
ning er sket på hede og mosearealer, vil det svare til, at disse naturtyper er gået tilbage med 45 % i nationalparken siden 
1816.  

De tre ortofotos giver en mulighed for at sammenligne tilstanden af klitter og klitheder igennem de seneste 62 år. På ortofo
toet fra 1954 ses mange vindbrud i klitterne med bart sand. Det er tydeligt af de nyeste ortofotos, at vegetationen i klitterne 
er blevet mere sammenhængende. Der er også en tendens til, at vegetationen er blevet mere grøn og mindre grå, svarende 
til et skifte fra grå klit domineret af laver og til grøn klit domineret af græsser. En årsag hertil kan være den næringsberigelse, 
som sker gennem den atmosfæriske deposition af kvælstofoxider, der er forøget igennem de seneste årtier. Det er dog ikke 
muligt at tolke de tre ortofotos nærmere, da der under produktionen sker en farveafstemning, som skal gøre de moderne or
tofotos mere ”indbydende”.     
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Figur 17. Træbevoksede områder inkl. klitplantagerne i Nationalpark Thy kortlagt fra henholdsvis de høje og de lave måle
bordsblade og vist sammen med skovtemaet fra 2016 på baggrund af Kort200 i skala 1:150.000 fra SDFE©. På kortet er også 
vist de områder, som var træbevoksede i 1918, men som ikke er det i 2016. 
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