
Landskabsdannelsen i Thy

Syd for linien:
Isen
Havet 
Vinden
mennesket

Nord for linien:
Undergrundens 
bevægelser
Isen 
Havet
Vinden
mennesket



Landskabsdannelsen gennemgås      
lag på lag

Undergrunden (ældre end 2,5 mio år)
Isen
Vandet
vinden



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



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

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

En aktiv undergrund trykker, trækker og vrider 
lagene

Den store lagkagemodel



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



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



l Plesiosaurus

De første former dukkede op i sen Trias. 

De trivedes indtil den store uddøen i 

slutningen af Kridttiden. 

Der var ingen dinosaurer 
der flintrede rundt i Thy –
men måske ….



Brudzonen til det gamle kontinent 
Baltica bliver aktiv

Baltica







Nordthy
skrivekridt 
og 
bryozokalk

Sydthy
Sand/ler





Hanstholm knuden - en horst 
skabt af tryk fra en saltpude



Nordthy på modelform





karstsøerne



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



Næste lag: 
Gletscheris spiller en 
afgørende rolle
- Isen modellerer 
overfladen i hele Thy



Isen dækker lige 
akkurat Thy og 
stopper lige 
nord for 
Holstebro





Vidnesbyrd om, at der har været en istid



Hvad kan vi sige om iskappen? Metode: finde moderne parallel.
Lavlandsgletscher – Hofsjøkull på Island

isskjold

istunge

isranden



Isen modellerer det 
eksisterende landskab 
og tilfører nyt 
materiale



En hypotese



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

Doggerland



Den skandinaviske og nordamerikanske 
iskappe smelter bort. 
Havstigning - eustasi



slaraffenland – et ørige og varmt



Indikationer for 

gamle kystlinier



Danmark begynder at ”vippe om en akse
Landhævning – isostasi  - efter isens nedtrykning



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



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



Vinden og milliarder af sandkorn modeller landskabet





vindens landskab - sandflugten

Kystklitter

Vandreklitter/
Parabelklitter

Afblæsnings
-flade



Havets landskabsformende virksomhed

Nedbrydning



Havet transporterer og aflejrer og  
modellerer kystlinien



Fra indskåret kyst til udligningskyst



Bølger og strøm  - erosion, transport, aflejring 





Mennesket som 
landsskabs dannende 
element



Men under overfladen modellerer havet videre



Helheden: Isens, havets, vindens og det 
menneskeskabte landskab

Moræneflade

Hævet havbund

Klitter/afblæs-
ningsflader

udligningskyst

Menneskeinflueret kyst

Litorinahav-
skrænter

Nr. Vorupør Inderlavning

randmoræne



Det var det


