
Basiskursus 1: 
Introduktion til Nationalpark Thy

Geologi og Landskabsdannelse



Oversigt:
• Tusse gamle aflejringer: Thisted saltpuden og Karstsøer

• Istider: Kæmpe modellering

• Stenalder: Stenalderhavskrænter

• Sandflugtsperioder: Sidste Sandflugt og Tilplantning

Nationalpark Thy
- Skabt af havet, vinden, sandet og saltet



De tusse gamle aflejringer

Zechstein/Sen Perm,
ca. 250 mio. år siden:

• Havet fordampede 
 Saltaflejring

Kridttiden,
145-65,5 mio. år siden:
• Coccolitter (alger med kalkskelet)

• Kalkaflejring: I Thy over 1 km



Thisted saltpuden
JORDSKÆLV!!!

• Salt lettere end omgivelser 
 presser op 

• Kalken (skrivekridt) eroderes 
lettere end den andre lag 
 dal/ringform



Karstsøer
• Saltpude  Kalken ligger højt
• Vand opløser kalk  vand gennem underjordiske 

sprækker 
• Nors Sø, Vandet Sø (DKs to største, 14 m.o.h.) og 

Blegsø (16 m.o.h.)
• Meget rene (få tilløb), steder meget dybe



Istider og mellemistider 
2,5 millioner – 11.500 år siden

• Is ved polerne 
 Lav vandstand 
 DK kommer oven vande!

• Landet slibes og bygges op af 
aflejringer (moræne)

• Seneste istidsperiode, Weichsel
sluttede for 11.500 år siden



Efter istiden: 
Stenalderen

• Varmere 
Vandstandsstigning

• Isen var tung 
begyndende 
landhævning

• Stenalderhavskrænterne

Hvid: Landjord under stenalderen
Grøn: Kysten i dag



Moræneflade

Hævet havbund

Klitter og 
afblæsningsflader

Stenalderhav-skrænter

Nr. Vorupør

Inderlavning

Randmoræne



Efter Stenalderen, ca. 4000 år siden:

Sandflugtsperioder
• Landhævning  blottet sand

• Koldere vejr 
 isdannelse 
 lavere vandstand 
 blottet sand

• Koldere vejr 
 dårligere vækstbetingelser 
 overudnyttelse 
 blottet sand

• Flere storme



Tværsnit af de øverste meter

Tidsperioder for sandflugternes begyndelse:

• ”Lille Istid” ca. 400 år siden 
(Lille istid var fra år 1550-1750)

• Start middelalder, ca. 900 år siden

• Slut bronzealder, ca. 2700 år siden

• Slut stenalder, ca. 4000 år siden

Havsand

Tørvelag

Flyvesand

Tørvelag

Tørvelag

Flyvesand

Flyvesand



Hvor kan man se helheden?

Lodbjerg Kystklint!

• Tørvelag/Flyvesandlag ---------------------

• Gammel jordbund fra stenalderen------
• Stenet moræneler ca. 20.000 år --------

• Glimmerler 
25 mio. år



Nationalparken afgrænset af 
sandflugtens udbredelse



Efter den Lille Istid: 
Afslutning på den sidste sandflugt, ca. 200 år siden

• Varmere klima 
 højere vandstand 
mindre blottet sand

• Færre storme

• Øget indsats: 
• Begrænsning på 

kreaturer i klitterne
• Tilplantning af flere 

sandhjælme



Skovrejsning

• Mål: 
o Anvendelse af jorden 
o Dæmme den aftagende sandflugt

• Thagaards Plantage:
o Anlagt 1816
o De fleste træer klarede sig dårligt 
o Men erfaringerne kunne bruges

• Tæppe af bjergfyr, 
ca. 1850-1900
o Nye udfordringer…



Hver tid kæmper med sine udfordringer
Ikke længere spørgsmål om sult 
-nu er det naturen, der skal have en hånd



Mest anvendte kilder: • Naturen i Danmark, Saltdiapirer: 
https://naturenidanmark.lex.dk/Saltdia
pirer_-_saltlagenes_senere_historie

• Oplev Nationalpark Thy med Storm og 
Pil, Geologien: 
https://undervisning.nationalparkthy.d
k/media/191354/geologitekster_a128.
pdf

• Kampen mod Sandet: 
http://museumthy.dk/UserFiles/Formid
ling/Kulturhistorisk%20studiekreds/Ka
mpen_mod_sandet_low.pdf

https://naturenidanmark.lex.dk/Saltdiapirer_-_saltlagenes_senere_historie
https://undervisning.nationalparkthy.dk/media/191354/geologitekster_a128.pdf
http://museumthy.dk/UserFiles/Formidling/Kulturhistorisk%20studiekreds/Kampen_mod_sandet_low.pdf

