
Geologi i Nationalpark Thy 
– forslag udnyttelse. 
Nationalpark Thy tager udgangspunkt i et sammenhængende areal i Vestthy fra Hanstholm til 
Agger Tange – et område præget af klitter, klitheder, plantager og søer. Området er således præget 
af geologiske aflejringer af flyvesand på en gammel havbund fra Stenalderhavet.

De geologiske forhold i området – geotoperne* – er i vid udstrækning bestemmende for de 
biologiske forhold – biotoperne – i form af plantevækst og dyreliv. Men geotoperne har også været 
afgørende for menneskets indvandring og udnyttelse af området – f.eks. lagde Stenalderhavet store 
begrænsninger på menneskets muligheder for at bosætte sig i området, og siden har flyvesand 
præget menneskets vilkår. 

Den geologiske viden er således af fundamental betydning for forståelsen af nationalparkens 
biologiske interesseområder og kulturhistorie. 

Ved udpegningen af undersøgelsesprojektet Nationalpark Thy er der imidlertid ikke taget hensyn til 
geodiversiteten* – den geologiske mangfoldighed – i området. Thy omfatter både nationale og 
internationale geologiske interesser. 

Status geologi i Thy

Den geologiske viden er udtryk for kendskabet til geologiske materialer i et givet område og 
dannelseshistorien for området. Dette omfatter således viden om undergrund, jordarter, landskaber, 
hydrologi og særlige lokaliteter af national eller international interesse. Oversigt over de geologiske 
forhold i Nationalpark Thy er beskrevet i: 

Andersen S. og Sjørring, S (1992): Geologisk Set – Det Nordlige Jylland. En beskrivelse af 
områder af national geologisk interesse. Geografforlaget, Skov- og Naturstyrelsen, 208s. 

Granat, Henrik J. og Secher, Karsten (2006): Geologi og Jordbund, Thy Statskovsdistrikt.



De nationale geologiske interesseområder i og omkring Nationalpark Thy omfatter: a) Hanstholm-
Hjardemål området med Thisted saltstruktur og Kridt- Palæogen grænsen (tidligere kaldet Kridt-
Tertiær grænsen). b) Hundborgbuen, som er en randmoræne med moler – et landskabselement fra 
istiden. c) Lodbjerg Klint, som viser et kystprofil med oligocænt glimmerler i aflejringer fra istiden. 



Hanstholm-Hjardemål området

Undergrunden i Thy er interessant, idet en stor saltstruktur har presset aflejringer af kalk fra Kridt 
og Palæogen op til overfladen, hvilket præger landskabet i et cirkulært område mellem Hanstholm 
og Thisted. Her findes flere lokaliteter af international interesse, hvor man kan se Kridt-Palæogen 
grænsen, som markerer en verdensberømt geologisk begivenhed – nemlig dinosaurernes uddøen. 
Etagen over denne grænse har det internationale navn Danien – opkaldt efter Danmark. Danien 
omfatter 5 millioner år. Undergrunden vurderes at være kendt i et omfang af interesse for 
formidlingen af Nationalpark Thy. 

Området er udpeget som nationalt geologisk interesseområde nr. 14 – Hanstholm - Hjardemål. Flere 
af de mest interessante lokaliteter indgår i den internationale geosite udpegning, men disse 
lokaliteter ligger perifert i forhold til afgrænsningen af Nationalpark Thy. 

Hanstholm-Hjardemål-området er som helhed et instruktivt eksempel på, hvorledes saltbevægelser i 
undergrunden har påvirket landskabet. For studiet af Kridt/Palæogen-grænsen er området af 
international betydning. 

Der er talrige mindre grave i kridtet, som især har været anvendt til jordforbedring, men også til 
bygningssten og mørtel har kridtet haft betydning. Ved Bulbjerg kan man endnu se savmærker fra 
brydning af limsten til kirkebyggerier. 



Hundborgbuen

Hundborgbuen udgør den vestligste del af et strøg af randmoræner, der kan følges mod øst over Mors og Fur til 
Randers-egnen. Hundborgbuen er en overskuelig og næsten intakt randmoræne fra en nordfra' kommende 
isstrøm. Hundborgbuen er utvivlsomt opbygget af stærkt deformerede lag og flager af moler, glimmerler og 
glaciale aflejringer, således som det ses i profiler i de tilsvarende bakkestrøg på Mors og Fur. I Hundborgbuen 
er dog ikke fundet nævneværdige profiler. 

Lodbjerg Klint

I Lodbjerg Kystklint findes et op til 10 meter højt profil i istidslag med en flage af glimmerler fra Oligosæn. 

Lodbjerg-området var en ø i Littorinahavet, og klintens istidsaflejringer er omgivet af Littorinafladen, der når 
en højde på 2-2,5 meter over havets overflade. Hele området er senere dækket af flyvesand, der skjuler de 
oprindelige terrænformer. De glaciale lag i kystklinten består især af moræneler, der overlejrer 
smeltevandssand og -grus. Centralt i profilet ses desuden en flage af Oligocænt glimmerler. 

Stenalderhavets kystklinter

Stenalderhavets kystklinter er et meget markant landskabelement, som viser området historie som 
hævet havbund. Stenalderhavets korrekte betegnelse er den Flandriske Transgression, men 
benævnes også Littorina-havet, efter den almindelige havsnegl, som ofte findes i aflejringerne. 

Den relative landhævning i området har været 4-5 m. 



Klitter og flyvesand

Klitter og flyvesand er elementer, som er skabt af samspillet mellem landhævning af 
Stenalderhavets bund, havets aflejringer af sand og den dominerende vestenvind. Sandflugten har 
stor indflydelse på bevoksning og dyreliv – og naturligvis også på menneskets vilkår for bosættelse 
i den vestlige del af Thy. Sandflugten kulminerede i 1600-1700-tallet og lagde store begrænsninger 
på mulighederne for bosættelse og anvendelse af kystnære arealer. 

På sandsletten optræder spredte klitdannelser, smårimmer og vindkuler. Parabelklitter er den 
egentlige vandreklitform under danske forhold, og findes lidt inde i land – specielt i den nordlige 
del af Nationalparken. 

Parabelklitter vender spidsen i vindens retning. 

Anbefalinger

Nationalparks Thys geologi er et enestående grundlag for nationalparkens naturdiversitet og 
kulturhistorie. 

� Der foretages indsamling af den geologiske litteratur og viden om nationalparken. 
� Der bør tages hensyn til beskyttelse og pleje, som anbefalet i Geologisk Set – Det 

Nordlig Jylland. 
� Der bør udarbejdes information – plancher, brochurer etc., inddrager parkens geologi 

med henblik på at formidle den særlige naturhistorie og det spændende samspil med 
mennesket. 

� Formidlingen kan med fordel inddrage modeller og eksperimenter, som viser parkens 
udvikling – f.eks. dannelsen af klitter. Det vil være særlig spændende, hvis et mindre 
område med flyvesand kunne retableres, således at man kan opleve en aktiv klit. 

� Grundlaget for den geologiske formidling bør samles, f.eks. kan Geologisk Institut i 
Århus give supplerende oplysninger om Lodbjerg Klint – der findes en meget detaljeret 
opmåling. 

� De internationale lokaliteter med Kridt-Palæogen grænsen, som ligger perifert til selve 
nationalparken kan med fordel inddrages i formidlingen. 



Ordforklaring

Definitionerne i denne ordforklaring er baseret på nyere arbejder i regi af Nordisk Ministerråd. 
Disse arbejder er publiceret i: 

Geodiversitet i Nordisk Naturvård; Nord 2000:8, 152pp. Nordisk Ministerråd 2000. 
www.norden.org 

Geologisk Mangfoldighed, 16pp., brochure, Nordisk Ministerråd 2000. www.norden.org og 
www.skovognatur.dk  

Geodiversitet = Geologisk mangfoldighed. Geodiversitet dækker variationerne i bjergarter, jordarter 
og landformer samt de geologiske processer, som til stadighed opbygger og nedbryder jordskorpen. 

Geodiversitet skal forstås i bred forstand som geovidenskabelig mangfoldighed, som 
ikke blot omfatter geologi og geomorfologi, men også meteorologi, klimatologi, hydrologi og 
oceanografi.

Geodiversitet er beslægtet og ligestillet med biodiversitet. Geodiversitet finder sit 
fysiske udtryk gennem geotoper. 

Geotop En geotop er et afgrænset område med særlige geologiske kvaliteter. 

En geotop kan bestå af et enkelt geologisk fænomen – f.eks. en ås, en krumodde – 
eller den kan omfatte et udsnit af et mere sammensat geologisk område, f. eks. hævet havbund med 
tilgroede klinter og klitter af flyvesand. 

Ethvert område på Jorden indgår i en eller flere geotoper. 

Naturdiversitet = Naturens mangfoldighed. Geotoperne har grundlæggende betydning 
for biotoperne, og de to begreber smelter sammen til ét begreb, som vi kan kalde naturens 
mangfoldighed. 

Det er naturens mangfoldighed, som indgår i vor forståelse af bæredygtig natur. 
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