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Spejling i Roddenbjergsø i den sydlige del af nationalparken. Tidligere var den en del af Flade sø.   Foto: Susanne Worm
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Af Anna Gudrun Worm  
og Sophie Christensen
redaktion@nordjyske.dk

N
edbørsmængden i det 
nordvestlige hjørne af 
Danmark ligger i den hø-
je ende.  De seneste tre år 

har den gennemsnitlige nedbørs-
mængde på 860 mm om året været  
tæt på landsrekorden i den centra-
le del af Jylland, der er på godt 900 
mm i gennemsnitlig årsnedbør. 

En af hemmelighederne bag det 
rene vand i Thy er, at mange af sø-
erne ikke har tilløb fra vandløb el-
ler grøfter. Søerne dannes altså 
udelukkende af vand fra neden 
(grundvandet) og fra oven (regn-
vandet). Dermed er næringsstof-
tilførslen minimal i søerne i Natio-
nalpark Thy.

De store søer er op til 20 meter 
dybe, men alligevel kommer der 
sollys næsten helt ned til bunden. 
Det klare vand gør at mange for-
skellige vandplanter kan vokse 
selv de dybe steder i søerne. 

Alt vand i verden er en del af det 

store kredsløb. Vandet i dag er det 
samme, som det der var for tusin-
der af år siden, og som vil være på 
kloden om tusinde år. 

Formen ændrer sig derimod alt 
efter klimaet. 

Under istider stabiliseres dele af 
vandet som is. I mellem-istider, 
som nu, smelter isen og hæver 
vandstanden i havene. Men den 
samlede mængde af vand er altid 
den samme. 

Vand bevæger sig i et kredsløb. 
Det fordamper til luftform, fortæt-
ter, når temperaturen falder, og 
falder så som regn ned på jorden. 
Når vandet falder på landjorden, 
kan der ske forskellige ting, men 
på intet tidspunkt er vandet sta-
tisk. Det fordamper, løber til et 
vandløb eller siver ned til grund-
vandet. 

Ligesom formen er dynamisk, er 
også opholdstiden på landjorden 
forskellig. Vandet på havebordet 
fordamper hurtigt, vandet i vand-
løbet er tilbage i havet i løbet af ti-
mer eller dage, mens vandet, der 
siver til grundvandet, kan være 

flere tusinde år om at komme ud 
til havet igen. 

Søerne der forsvandt            
På kanten af Nationalpark Thy lå 
engang to store søer, Sjørring Sø, 
der med sine 850 ha var den 11. 
største sø i Danmark, og Storkjær 
på 165 ha. Begge blev drænet i lø-
bet af 1800-tallet og anvendes 
endnu den dag i dag til landbrugs-
jord. 

I årene op gennem 1800-tallet 
var det praksis at inddrage så me-
get af jorden som muligt til land-
brugsjord, og også i de store klit-
landskaber i Nationalpark Thy 
blev der gravet grøfter for at ud-
nytte jorden til afgræsning, land-
brugsafgrøder eller skovbrug. Det-
te arbejde var - i tråd med tidens 
ånd - et udtryk for effektivisering 
og nyttiggørelse af naturen. 

Nogle steder er søerne helt for-
svundet, mens de andre steder har 
ændret karakter. Eksemplerne er 
desværre talrige.

 En af de søer, der er blevet æn-
dret markant hedder Tvorup Hul. 

Den er i dag en sø på blot 3,9 ha, 
mens den på kortet fra 1790 hed-
der Tvorup Vestersø og var hele 63 
ha stor. 

Tilsvarende har Fredskilde Sø 
frem til 1800-tallet været cirka 30 
ha mod de kun 1,3 ha, som søen 
måler i dag. 

Vandet Sø er i dag reguleret med 
en grøft og en dæmning, men tidli-
gere strakte søen sig de knap to ki-
lometer til kirken i Øster Vandet. 

Det ældste kort, der findes over 
det område, som i dag udgør Nati-
onalpark Thy, er fra 1790. Den-
gang var der cirka 40 km vandløb 
inden for nationalparkens afgræs-
ning, som vi kan genkende i dag.

Kortet fra 2017 viser cirka 384 
km vandløb. Forskellen består af 
menneskeskabte grøfter. Denne 
forandring har selvsagt betydning 
for naturen og de planter og dyr, 
der findes i området. 

Når så store mængder vand ledes 
væk, sænkes grundvandstanden, 
og søer forsvinder. Dermed for-
svinder også levevilkårene for en 
række vand- og fugtigbundsplan-

ter, fugle, padder, sommerfugle og 
andre insekter.  Den lyse side af 
fortællingen er, at naturen hurtigt 
kvitterer, når den naturlige vand-
balance i landskabet genopstår. 

På fagsprog kaldes ”vand i land-
skabet” for hydrologi, og i Natio-
nalpark Thy er arbejdet med at 
skabe naturlig hydrologi skrevet 
ind i bekendtgørelsen for national-
parken.

 Det er altså vigtigt - endda me-
get vigtigt. For nationalparken hu-
ser noget af det reneste i Danmark 
- ja, endda i Europa. Her forurenes 
vandet ikke som andre steder, og 
det samles i landskabet som karst-
søer,  klitsøer, og fugtige klitlav-
ninger. Den slags findes kun gan-
ske få andre steder i Europa. 

Efter grundige forundersøgelser 
for at undgå at oversvømme ste-
der, hvor det vil volde skade på hu-
se og produktionsjord, og i tæt 
samarbejde med offentlige og pri-
vate lodsejere, lukkes nu grøfter, 
så søer og vådområder genopstår. 

Det giver igen liv til sjældne 
planter, insekter, fugle og padder. 

Søerne i Nationalpark Thy er    
blandt Danmarks reneste
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Rundbladet soldug blandt mange an-
dre fugtigbundsplanter. Soldug er af-
hængig af fugtig bund og de tåler kun 
forsvindende lidt nærring.  
 Foto: Anna Gudrun Worm
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Nogle kommer hurtigt igen, mens 
andre måske aldrig finder tilbage. 

Vandets betydning for klimaet
Ikke kun naturens udseende og 
karakter ændres, når vandet ledes 
hurtigt væk fra landskabet. Også 
klimaregnskabet lider. 

I jord mættet med vand dannes 
der med årene et tørvelag, som er 
et lag af gamle planterester, der 
binder store mængder CO2. Gen-
nem hundredevis af år med op-
bygning af tørvelag er der lagret 
store mængder CO2, som frigives, 
når et areal drænes for vand. 

På drænet landbrugsjord kan det 
ses med det blotte øje, når ilt ram-
mer tørvelaget og omsætter kul-
stoffet i jorden. Brøndringe står 
højt over jordoverfladen, fordi jor-
den omkring dem har sat sig i takt 
med, at tørvelagets kulstof er ble-
vet omsat. Denne proces kan sam-
menlignes lidt med det, der sker i 
din kompostbeholder. Orme, bak-
terier og andet godt omsætter 
kompostbunken ved at æde alt det 
organiske materiale og udlede 

CO2 - men kun når, der er ilt til ste-
de. Når man fjerner vandet, kom-
mer der ilt til processen, og orme 
og bakterier har kronede dage. 
Under vand derimod er der iltfrie 
forhold, og derfor omsættes tørve-
jorden ikke; den opbygges, efter-
hånden som vandplanter, blade og 
andet organisk materiale visner 
hen. Mange steder, hvor der er 
drænet for vand, sætter tørvejor-
den sig med én til to centimeter 
om året. I løbet af et menneskeliv 
kan jorden altså have sat sig halv-
anden til to meter og i samme peri-
ode have udledt betragtelige 
mængder CO2. 

Så snart man igen sætter vand 
på arealerne, bremses denne pro-
ces, og lige så langsomt opbygges 
tørvelagene - men det tager mange 
hundrede år før tørvelaget igen 
har en anseelig tykkelse.  

I højmoser, som vi i Nordjylland 
har to af med Lille Vildmose og 
Store Vildmose, lagres kulstoffet i 
helt særlig grad. I den intakte del 
af Lille Vildmose - som ikke er ble-
vet drænet og udnyttet til tørve-

gravning - har forskere fundet 
frem til, at der er lagret lige så me-
get CO2, som i alle danske træer 
tilsammen. 

Når man gennem historien har 
udnyttet store dele af både Lille og 
Store Vildmose skyldes det, at tørv 
gennem tiderne har været anvendt 
til brændsel, og at spagnum, som 
det også kaldes efter det latinske 
navn på tørvemos, sælges som 
muld til anvendelse i køkkenha-
verne, rhododendronbede og 
krukkerne med forårsblomster.

Bagsiden af medaljen er bare, at 
der som følge af tørvegravning og 
dræning udledes store mængder 
CO2. I Lille Vildmose arbejdes der 
dog aktivt på genopretning af 
vandbalancen, også til gavn for 
mosens sjældne planter og dyr.

Krystallerne i Nationalparken
Naboskabet med Vesterhavet bety-
der, at jorden i Thy er domineret af 
kalk og sand. Dette forhold har og-
så indflydelse på søerne. Søer på 
et underlag af sand er typisk lav-
vandede og kaldes klitsøer, mens 

søer på kalkundergrund kaldes 
karstsøer og typisk er dybe. Begge 
er helt særlige for Thy og deres 
krystalklare vand giver liv til for-
skellige sjældne planter og dyr.  

Der er omkring 220 søer i Natio-
nalpark Thy, disse kan opleves fra 
nord til syd. På klithedernes af-
blæsningsflader ligger klitsøerne 
smukt fordelt. På solskinsdage får 
solens spejling dem til at lyse som 
små og store krystaller.

 I den nordlige del af National-
park Thy er kalkindholdet i jorden 
særlig højt; her findes karstsøerne. 

De mest karakteristiske er Nors 
Sø og Vandet Sø. Nors Sø opleves 
særligt smukt fra højdedraget ved 
Isbjerg, hvor der er en fantastisk 
udsigt over søen. 

Når dagen lakker mod enden og 
solen sender sine sidste stråler 
over landskabet, mødes du af et 
storslået syn over Vandet Sø, når 
du bevæger dig fra Vester Vandet 
mod havet. Her spejler den nedgå-
ende sol sig og farvepaletten fra 
den maleriske himmel gengives i 
søens klare vand. 

Klitsøer
DE NÆRINGSFATTIGE klitsøer er en 
helt særlig naturtype. Disse søer 
er ikke ret dybe, har sandbund 
og er meget rene med så klart 
vand, at man kan se bunden 
i næsten hele søen. Det klare 
vand betyder, at solens stråler 
også rammer bunden af søen, 
hvilket sikrer gode leveforhold 
for de vandplanter, der kaldes 
grundskudsplanter. 

Engang var grundskudsplanter 
vidt udbredt i Danmark, men nu 
findes de kun ganske få steder. 
Klitsøerne dannes under sand-
flugt, når sandet tørrer, blæser 
væk og danner bar overflade 
helt ned til grundvandet. En af 
grundskudsplanterne, tvepibet 
lobelie, har lagt navn til søtypen, 
der også kaldes lobeliesøer - en 
betegnelse, der bruges om 
meget renvandede søer på jord-
bund med meget lavt mineral-
indhold.

Et godt eksempel på en klitsø 
i Thy er Førby Sø, øst for Nørre 
Vorupør. Her lever en lang 
række sjældne grundskuds-
planter, f.eks. den yderst sjældne 
sylblad, men også strandbo, 
tvepibet lobelie, sortgrøn brasen-
føde, smalbladet pindsvine-
knop, sekshannet bækarve og 
pilledrager vokser her. Klitsøerne 
er også meget eftertragtede som 
badesøer på grund af det klare 
vand og sandbunden, men de 
sarte, sjældne planter har det 
rigtig skidt med den forstyrrelse, 
som badning giver.   
 

Karstsøer
KARSTSØERNE I Nationalpark Thy 
var i stenalderen fjorde med 
kontakt til havet, men på grund 
af landhævning og sandflugt er 
deres forbindelse til havet blevet 
afskåret. Karstsøerne er nogle 
af de reneste søer i Danmark. 
I modsætning til klitsøerne er 
karstsøerne dybe. Regnvandet 
har gennem tusindvis af år for-
vitret undergrundens kalklag. To 
eksempler på karstsøer er Van-
det Sø og Nors Sø i den nordlige 
ende af nationalparken. Begge 
søer er blandt de 30 største 
søer i Danmark. I Nors Sø vokser 
den sjældne, lille brungrønne 
vandplante liden najade, som er 
fredet. Nors Sø er formentlig det 
eneste sted i Danmark, hvor den 
findes.   

 

Kildevæld
FORSKELLIGE JORDLAG får vandet 
til at komme til syne mystiske 
steder. Kilder er vand, der kom-
mer op fra undergrunden, når 
der er overtryk i grundvandsma-
gasinerne. Der er mindre kilde-
væld mange steder i national-
parken, men nogle af de mest 
imponerende er kilderne mellem 
Vandet Sø og Vodbakke. Her 
springer to store kildevæld. Året 
rundt kommer store mængder 
vand op af undergrunden - det 
er et imponerende syn! Hele 
året er vandtemperaturen otte 
grader, så trods af vinterkulde er 
der fine, grønne planter i vandlø-
bet, og om sommeren er vandet 
fantastisk svalt.

Anna Gudrun Worm er 
naturprojektleder  
i Nationalpark Thy

Sophie Christensen er  
kommunikations- 
medarbejder   
i Nationalpark Thy

Klithedelandskabet med de fladvandede klitsøer.  
 Foto: Jens Kristian Kærgård. 

Klitsøer på afblæsningsfladen. Klitformationerne ses i siden  
af billedet. Her kan man se klitsøerne som lysende krystaller. 

Bisolevande lige nord for Lyngby. Her ses det tydeligt hvordan klit-
søen ligger på afblæsningsfladen.  Foto: Signe Kappel Jørgensen

Efterårs solnedgang over Vandet Sø.  Foto: Anna Gudrun Worm

Tvepibet lobelie er 
den smukke grund-
skudsplante, der har 
lagt navn til søtypen.  
 Foto: Ib Nord Nielsen

I Nationalpark Thy betyder det særlige landskab, at 
nogle af Danmarks reneste søer er skabt der.  I mange 
af de over 200 søer findes en stor del af den danske 
bestand af spidssnudede frøer, samt både stor og lille 
vandsalamander - og de særlige grundskudsplanter 

{ Artiklen på denne 
side er blevet til i et 
samarbejde med  
Nationalpark Thy


