
Lodbjerg kystklint  
– en 25 millioner år gammel lagkage
Kystklinten i Lodbjerg er særlig i forhold til 
de andre kystklinter i Nationalpark Thy. Lod-
bjerg-området var en ø i stenalderhavet. Det 
betyder, at vi her kan se jordlag, der er dannet 
før stenalderhavet begyndte at brede sig for ca. 
12.000 år siden.

Undergrunden i Thy er bygget op gennem 
mange millioner af år. Landet har på forskellige 
tidspunkter været dækket af hav eller is. I sten-
alderen har temperaturen været som i Spanien, 
men der har også været meget kolde periode 
med frostgrader om sommeren.

I kystklinten ved Lodbjerg kan du se lag fra 
forskellige geologiske perioder. Lagene i kyst-
klinten ligger ikke så jævnt fordelt som i en 
almindelig lagkage. Isgletsjere har i meget kol-
de perioder skubbet til jordlagene, så de nogle 
steder ikke ligger vandret.

De forsvundne landsbyer
Der er gennem årene sket en voldsom kystned-
brydning omkring Lodbjerg, og en gang imellem 
dukker der oldsager frem fra de mørke lag i 
klinten. Det vidner om, at der levede menne-
sker her både i stenalderen, bronzealderen og 
i vikingetiden. Kystlinjen var for få hundrede 
år siden op til 2 km længere ude i havet ved 
Lodbjerg. Hele landsbyer er gennem tiden 
blevet spist op af havet. Landsbyen Nabe er en 
af de forsvundne landsbyer, og i Agger kan du 
finde Nabestenen. Den står til minde om slaget 
ved Nabe i 1657, hvor folk på egnen forgæves 
forsøgte at standse de svenske tropper.

Kystklint
Sorte næse ved Lodbjerg

Ved “Sorte næse” lidt syd for Lod-

bjerg Fyr er der i den nederste del af 

klinten et op til 10 meter højt lag af 

moræneler. I bunden af klinten ses 

en opskudt flage af mørkt glimmerler. 

Det er en 25 mio. år gammel hav-

aflejring, som kan indeholde fossi-

ler som små snegle, muslinger og 

søpindsvin. Oven på moræneleret er 

der flere meter flyvesand. I flyvesan-

det kan man se flere mørke lag, som 

er nedbrudte planter. De mørke lag 

er dannet i perioder uden sandflugt, 

hvor planter har haft ro til at kunne 

gro. Når man står på stranden og kig-

ger på klinten, ligner det en lagkage 

med mange lag. 

FAKTA
En kystklint er en større, stejl klint 
ved kysten, hvor materialet er 
sammenhængende nok til at danne 
en fast væg, selv om havet løbende 
æder af den.

Moræne er forskellige typer af jord 
og sten, som istidernes gletsjere  
har taget fra andre områder og ef-
terladt sig, da de trak sig tilbage.

Oplev kystklinter 
Ved flere af kystklinterne i nationalparken 

kan du se lag med flyvesand og plante- 

rester, som er op til 5.000 år gamle. 

Særligt efter kraftige storme kan det være 

spændende at undersøge de nye blottede 

lag i klinterne. 

“Sorte Næse” er nok det mest spænden-

de udflugtsmål. Her kan virke helt frem-

medartet og eksotisk med dramatiske 

farver og former. Det kan ligefrem være 

farligt, for der kan en gang imellem opstå 

steder med kviksand på stranden. Kvik-

sand er løst vandfyldt sand, som har en lav 

bæreevne. Gå ikke i panik, hvis du træder 

i kviksand. Du er lettere end sandet, og du 

vil flyde ovenpå, hvis du ikke bevæger dig.

Se kort side 4 og 5.

Hvornår?

11

Aktivitet!
Fossiljagt

Led efter fossiler ved bun-
den af Lodbjerg klinten. 
Skil forsigtigt leret fra 
hinanden, og undersøg 
for fossiler. Måske finder 
du det næste danekræ. 

Lad fossiljagten begynde.

Sorte næse 
ved Lodbjerg.



Jordskælv og saltpude
Den nordlige del af Nationalpark Thy er et af de 
steder i Danmark, hvor der sker flest jordskælv. 
De er dog så små, at vi sjældent mærker dem. Vi 
kan alligevel se tydelige resultater af jordskælv 
ved de søer i nationalparken, hvor undergrunden 
består af kalk. Nors Sø er en karst-sø, og den er 
afgrænset af stejle skrænter på flere sider. De 
stejle skrænter er skabt af mini jordskælv, ved at 
kalken i undergrunden er revnet, og jordlagene 
har forskubbet sig.

Den primære årsag til jordskælvene findes tre 
km nede i jorden under Hanstholm Vildtreservat 
og Nors Sø. Her er en kæmpe saltpude nemlig 
på vej op gennem jordlagene. Saltpuden består 
af salt, der er aflejret fra et hav for omkring 
250 mio. år siden. Saltet er presset så hårdt 
sammen, at det næsten er flydende. Saltet kan 
sammenlignes med en ballon. Det er lettere end 
de omkringliggende lag, og vil derfor, med en 
fart på 2,5 mm pr. år, arbejde sig langsomt op til 
jordoverfladen. 

Det er det opadgående tryk fra saltpuden, som 
skaber de små jordskælv ved at knække de 
mere hårde kalklag under søen. Når kalklagene 
knækker eller revner, bliver lagene forskubbet i 
forhold til hinanden. På denne måde er de stejle 
skrænter omkring søen opstået.

Karst-søerne hænger sammen under jorden
Vand opløser kalk og kan derfor danne under-
jordiske sprækker og vandløb i kalklagene, som 
vandet kan bevæge sig i. Der er lavet under-
søgelser, som viser, at vand fra Hanstholm 
Vildtreservat kommer op af kilder øst for Tved 
Klitplantage 5 km derfra. Vandet Sø og Nors Sø 
menes også at være forbundet via underjordiske 
kanaler og sprækker. 

Tegneleg!
Tegn,  hvordan du tror, at søerne er forbundet med 

underjordiske sprækker og gange i kalken.

Oplev karst-søer 
De to mest tilgængelige karst-søer er Nors Sø  

og Vandet Sø, og de er et besøg værd  

hele året rundt.

Se kort side 4 og 5.

Hvornår?

FAKTA
En karst-sø er en sø, der ligger i 
en fordybning af kalkgrunden.  
I karst-søer sker udskiftningen  
af vandet delvis gennem under- 
jordiske sprækker. 

Sprækkerne opstår ved at vandet 
opløser kalken i undergrunden. 

Karst-søer er sjældne i Danmark, 
og de to største findes i National-
park Thy. 

Karst-søer

Nors Sø og
 Vandet S

ø  

er blandt
 de 

reneste 
søer i Da

nmark.
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Nors Sø.

Blegsø.



Landet hæver sig  
og vandet trækker sig tilbage
Under den sidste istid var Thy og den 
nordlige del af Jylland dækket af kilometer 
tyk is, som med sin enorme vægt pressede 
jorden ned i undergrunden. Den enorme 
vægt forsvandt, da isen smeltede. Siden da 
har landet hævet sig, fordi isen ikke læn-
gere trykker landet ned. Landhævningen er 
stadig i gang, og i stenalderen lå Thy 4-5 
meter lavere end i dag, og store dele af Thy 
var dækket af vand. 

Den centrale del af Hanstholm Vildtreservat 
ligger endda ca. 16 meter over havets over-
flade. Denne ekstra voldsomme landhæv-
ning skyldes en opstigende saltpude, som 
du måske allerede har læst om i forbindelse 
med karst-søer.

Aktivitet...!
Prøv at kælke ned ad Hanstholmknuden.

Stenalderhavskrænterne er glimrende kælke-
bakker. Skrænterne er dog ofte så stejle, at det 
nok er mest egnet for de store børn. Prøv en tur 
efter et godt snevejr.

Oplev  
stenalderhav- 

skrænt
Hanstholmknuden, der strækker 

sig fra Hanstholm til Vigsø og 

Ræhr, var en ø i stenalderhavet. 

Hele vejen rundt om Hanstholm 

Knuden kan du opleve de stejle 

stenalderhavskrænter. 

Se kort side 4 og 5.

Hvornår?

Stenalderhavskrænt
Nationalpark under  
havets overflade

Fra Hanstholm i nord til Lodbjerg 

i syd snor den gamle stenalder 

kystskrænt sig ned gennem land-

skaberne i Nationalpark Thy. Mange 

klitplantager ligger derfor både i 

klitlandskaber på hævet havbund og 

klitlandskaber på morænebund. 

I jægerstenalderen for ca. 12.000 år 

siden smeltede resterne af isen fra 

sidste istid, og det hævede vandstan-

den i verdenshavene. Det forvandle-

de bl.a. Nationalpark Thy og resten af 

Nordjylland til et ø-rige, hvor kun de 

højeste områder stak op af vandet. 

Det er dette hav, vi kalder Stenalder-

havet. I tusinder år gnavede havet og 

bølgerne af nydannede øer og skabte 

de stejle klinter langs kysterne. Det 

stoppede først, da havet atter trak 

sig tilbage for ca. 4000 år siden. 

Flyvesand: 4.000 - 200 år
Hævet havbund: 9.000 - 6.500 årMoræne: 30.000 - 12.000 årDanien: 60-65 mio år

Skrivekridt: 71-65 mio år 
Salt: 250 mio år

FAKTA
Stenalderhavets kystskræn-
ter er meget markante land-
skabselementer, der fortæller 
om områdets historie som 
hævet havbund. 

Man kalder også 
stenalder- 

havet for Littor
inahavet efter 

den almindelige strands
negl 

Littorina littore
a, som ofte 

findes i aflejrin
gerne på sten- 

alderhavets bun
d. 
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Stenalderhavets udbredelse

Stenalderhavskrænt ved Blegsø.



Den lille istid og sandflugt
Det meste af Nationalpark Thy er præget af den 
voldsomme sandflugt, som har ført sand fra Ve-
sterhavet op til 11 km ind i landet. Sandet og vinden 
har dannet nogle af Danmarks bedste eksempler på 
parabelklitter.

Sandflugt er, når stærk blæst (ofte fra vest og nord-
vest) får store mængder af sand til at fyge ind over 
landet. 

Der er en sammenhæng mellem klima og sandflugt. 
Den seneste sandflugtsperiode falder sammen 
med “Den lille Istid”, som sluttede i 1800 tallet, hvor 
temperaturen var lavere end i dag. I kolde perioder 
bindes der mere vand som is på sydpolen og nord-
polen. Desuden trækker vand sig sammen ved fal-

Aktivitet...!
Tag en tur på stranden, når det blæser, og se hvor-
dan sandet lægger sig på læsiden af de store sten. 
Tjek om stenenes form og størrelse har betydning 
for, hvordan sandet lægger sig.

Lav din egen miniparabelklit på stranden.

Oplev parabelklitter 
Der er mange parabelklitter i Nationalpark Thy. 

Selvom de er tilgroet med planter som hjælme, 

lyng, revling og i nogle tilfælde træer,  

kan de sagtens opleves mange steder. 

Se kortet på side 4 og 5.

Hvornår?

FAKTA
En parabelklit har fået sit navn 
fra matematikkens verden.  
En parabel er en kurve. Når 
du kaster en sten i vandet, 
laver du en parabelkurve med 
stenens bane.

Parabelklitter
Hvad er en parabelklit

En parabelklit har form som en 

parabel, når den ses fra oven. Når 

klitterne vandrer ind over land, får 

de den karakteristiske parabelform. 

Forrest er en høj klit, og på hver side 

trækker de et langt ben efter sig. Et 

ben kaldes for en “rimme”. 

Parabelklitter flytter sig ved at vin-

den blæser sandet frem, og danner 

en forhøjning. Sandkornene lægger 

sig i læ bag forhøjningen. Når planter 

og træer begynder at gro på klitten, 

stopper den vandringen, fordi rød-

derne holder på sandet.

dende temperatur. Tilsammen betyder det et 
faldende havniveau. Når vandstanden falder, 
bliver der mere sand tilgængelig på stranden, 
som vinden kan lege med. For at der rigtig kan 
komme gang i sandflugten, skal sandet og 
klitterne være fri for planter, fordi planter, som 
hjælme, vil holde sandet fast.

I den lille istid var der mange storme og kun få 
træer i den vestlige del af Thy. Nogle planter 
blev ædt af køer og får, som græssede i klit-
terne, mens hjælme og andre græsarter blev 
brugt til tag på huse. Alt dette har sammen 
med klimaændringer, startet en ødelæggen-
de sandflugt, som mange steder har drevet 
mennesker fra hus og hjem.
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Parabelklit med rimmer i hver side  

og afblæsningsflade i midten.

Tved Kirke i 1800-tallet.



Lodbjerg Sande
Den naturlige dannelse af klitter kan kun stude-
res nogle få steder i nationalparken. Det bedste 
sted er nord for Lodbjerg Fyr.

Vinden flytter sand
Det særlige ved “sanden” er, at den er i bevæ-
gelse. År efter år vandrer den nogle få meter 
mod øst. Havets bølger sørger for, at der er 
en vegetationsfri strandbred og klint, hvorfra 
vinden kan flytte sandet mod øst. 

Ud til klinten er der en åben ladeport mellem 
klitterne. Vinden har frit spil ved Lodbjerg, og 
kan danne forskellige formationer som bølger 
og halvmåner. Andet sand blæser videre og 
falder til ro i læ af planter som hjælme.

En vindstyrke på over 8 m/sek. kan flytte san-
det. Klitsandets kornstørrelse ligger i intervallet 
0,12 – 0,50 mm, typisk omkring 0,25 mm. Ud 
over kornstørrelsen spiller også fugtigheden af 
sandet ind. Sandet skal ikke være for vådt, hvis 
vinden skal kunne få fat i det og transportere 
det af sted.

Er sandkornene lige store, opstår en regelmæs-
sig hoppelængde, når sandet sættes i bevægel-
se af vinden. Der dannes regelmæssige vindrib-
ber, som ligner små bølger i sandet.

De skulle arbejde gratis
Allerede i 1539 udstedte Kong Christian den 
tredje en lov, der forbød borttagning af klittens 
planter. Men forbuddet blev ikke overholdt, da 
klitboerne ikke kunne undvære planterne til 
dyrefoder, tag og brændsel m.v. Klitterne var 
fælles eje og brugtes til græsning for kvæg, 
heste og får. Sandet bredte sig derfor mere og 
mere ind over marker, huse og haver. Landsbyer 
måtte forlades og flyttes, og flere større gårde 
blev genopført mere end en gang længere mod 
øst. Omkring Tved Kirke lå tidligere gårde og 
huse, som nu er flyttet.

I 1792 udstedtes en lov, som påbød at bekæm-
pe sand flugten. Staten ydede ingen støtte til 
arbejdet, som beboerne i kystsognene måtte 
udføre som pligtarbejde uden løn. Arbejdet 
bestod fx i plantning og såning af hjælme.

Først i 1852 ophørte pligtarbejdet og staten be-
gyndte at betale for arbejdet. I dag udføres der 
kun dæmpning af sandflugten, hvor veje, huse 
og andre samfundsværdier er truet. 

Skal vi lege?
Kan vinden bære dig?

På en blæsende dag er det en stor oplevelse at stå på 
toppen af en klit og læne sig forover mod vinden. Når 
det stormer, kan du næsten stå bøjet i en 45 graders 
vinkel.

Mål vindens hastighed

Du skal regne ud, hvor mange meter bolden triller pr. 
sekund. Du skal bruge et målebånd, en let bold/bade-
bold og et stopur. 

Afmål et stykke strand på 20 m. Tag tid på, hvor lang 
tid bolden er om at komme 20 meter, og udregn en 
gennemsnitstid (afstand/tid). 

I hård vind er det en god ide med mange boldfangere. 

Blæser det mere eller mindre end 8 meter pr. sekund?  
Hvis det fyger med sand på stranden, ved du, at det 
blæser mere end 8 meter pr. sek.

Oplev Nationalpark Thy 
Sandflugten og den dynamiske klitdannelse i  

nationalparken kan studeres og  

opleves hele året rundt.

Lodbjerg Sande ligger kun 10 min. gang nord  

for P-pladsen ved Lodbjerg Fyr. 

Se kort side 4 og 5.

og sandflugten

Hvornår?

Lodbjerg Sande
Danmarks største sandkasse

Langs Nationalpark Thys vestkyst 

har havet i tidens løb aflejret store 

mængder sand. Vinden har i forskel-

lige sandflugtsperioder blæst sandet 

længere og længere ind i landet og 

har dannet et bredt bælte af klitter.

Nationalpark Thys grænse mod øst er 

stort set bestemt af, hvor langt san-

det er blæst ind. Klitbæltets bredde 

varierer fra få hundrede meter til 11 

km. Man kan sige, at Nationalpark 

Thy er en kæmpe stor sandkasse. 

Se nationalparkens grænser på side 

4 og 5.

FAKTA
Mange vandreklitter i National-
park Thy har navne. Deres mid-
terpartier hedder ofte noget med 
sande, bjerge eller bakker. I Vend-
syssel bruges betegnelsen “mile” 
for sandbanker af flyvesand, men 
den betegnelse bruges ikke i Thy. 
Derfor hedder sandbanken ved 
Lodbjerg Fyr “Lodbjerg Sande”.
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