
Hjorte og hinder
Krondyrets hanner kaldes hjorte, mens 
hunnerne kaldes hinder. Krondyret kaldes 
også for kronhjort. Krondyret er den største 
hjorteart og landlevende pattedyr i Danmark.

Hannen kan veje op til 250 kg og måle 200 
cm i længden. Hinderne er lidt mindre.

Krondyrets sommerdragt er rødbrunt på hele 
kroppen og halsen. Hovedet er gråligt, og 
bugen er gullig-hvid. Omkring halen er der et 
stort område med lyse hår, som kaldes spej-
let. Sommerdragten bæres fra maj til sep-
tember-oktober. Vinterdragten er gråbrun og 
mere tæt og tyk.

Hannen har et imponerende gevir. Når hjor-
ten bliver ældre, vil den hvert forår kaste sine 
stænger og danne et større gevir. Et stort 
gevir kan veje over 8 kg. Det er halvdelen af, 
hvad hjortens skelet vejer!

Hinden er drægtig i ca. 235 dage, og i juni 
måned føder hun en kalv på omkring 7 kg. 
Kalven dier i ca. 3 måneder. Krondyret kan 
blive ca. 15 år. 

Brunst og mudderbad
Krondyrenes parringstid kaldes også for 
krondyrenes brunst. I Thy er de i brunst fra 
sidst i august til oktober. I brunsttiden for-
svarer kronhjortene hver deres territorium  
og flok af hinder. Gevirets størrelse og 
brølets dybde, styrke og længde giver stor 
status til hjorten. 

Hjortene skraber store fordybninger i jorden, 
som kaldes sølehuller. Her laver hjorten en 
mudderblanding af jord, vand, duftstoffer, 
urin og sæd, som han vælter sig rundt i.  
Bagefter dufter han helt uimodståeligt  
– synes hinderne.

Hjortene parrer sig med hinderne – og gerne 
med så mange som muligt. På den måde 
sikrer hannen bedst, at det er hans gener, 
der føres videre til næste generation.

Hjorten er hele tiden på vagt. Den må kæm-
pe og løbe rundt for at holde andre hjorte 
ude og holde styr på hinderne. Han når næ-
sten ikke at æde i denne periode. Derfor kan 
hjorten tabe sig 50 kg i løbet af 3-4 uger.

Flokdyr
Krondyr lever i kønsopdelte flokke kaldet 

rudler. Hinderne danner store rudler 

uden for parringstiden, der kan svinge 

i størrelse fra nogle få dyr til 50-100 

dyr. Rudlen ledes af en gammel erfaren 

hind. Hjortene har ingen leder. Hver hjort 

sørger for sig selv.

Krondyr er glad for græs

Krondyr er planteædere. De lever af 

græsser, rensdyrlav, bark fra træer 

eller dværgbuske som fx lyng og pors. 

Krondyrene kan også godt lide at spise 

landbrugsafgrøder, som fx raps, korn, 

majs eller kartofler, men det går ud over 

landmandens pengepung.

1.   Hvad kaldes krondyrenes 
parringstid?

   A: Elskovstid 
   B: Brunst
  C: Kælvning
 
2.   Hvor lang tid er hinden 

drægtig?
   A: 35 dage
   B: 235 dage
  C: 335 dage
 
3.   Hvor lang tid får kalven 

mælk hos hinden?  
   A: 3 måneder  
   B: 6 måneder
  C: 8 måneder 
 Se svarene på side 53.

Quiz

Oplev brølende krondyr 
Krondyr kan opleves hele året i Nationalpark 
Thy. Som regel er krondyrene mest aktive 
morgen og aften, men i nationalparken kan 
de være aktive om dagen, da de kan færdes 
uforstyrrede på klithederne. I sensommeren i 
brunsttiden er det en uforglemmelig oplevelse 
at høre kronhjortens ”urtidsbrøl”. 
Krondyr efterlader sig store og tydelige spor. 
Hjortens er 8-9 cm langt og 6-7 cm bredt.  
Hindens er et par centimeter mindre. Kron- 
dyrets lort er som regel sorte, glatte, korte 
og cylindriske ligesom det yderste led på en 
tommelfinger. 
På side 4 og 5 kan du se, hvor du kan observe-
re krondyr.

Hvornår?
FAKTA
Klasse: Pattedyr
Orden: Hovdyr
Familie: Hjorte

Latinsk navn: Cervus elaphus

Når et voks
ent krondyr  

tager et s
kridt er det

 omkring 

1 meter. Når krondyret løber 
i 

trav, er de
ns skridtlængde  

3 meter. Hvad 
er din stør

ste  

skridtlængde?

Se og lyt

Krondyr

Kronhjort.
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Knopper og skæve kogler
Bjergfyrren kan kendes på sine slanke knopper 
og skæve kogler. Knopperne er 6 mm lange, 
brune og med harpiksovertræk. Koglerne er 
2-7 cm lange, ægformede og i sort-rødbrunlige 
nuancer. Kogler udvikles i spidsen af skuddene 
og modnes på to år.

Hanblomster og hunblomster
I maj blomstrer bjergfyr. Hanblomsterne sidder 
samlet i gullige cylindre. De sidder mange sam-
men på grenene. Hunblomsterne er gulgrønne 
til violette. Når planten både har han- og hun- 
blomster, kaldes planten en enbo.

Nogle planter har brug for insekter til at bære 
pollen fra hanblomster til hunblomster. Bjerg-
fyrren bruger en anden teknik til bestøvningen. 
Den bruger nemlig vinden til at bære blomster-
støv (pollen) fra hanblomsten til hunblomsten.

Bjergfyr bliver lige så gammel som mennesker.

Efter 80-100 år dør de fleste bjergfyr langsomt, 
men fornyr sig gennem selvsåning. Frøene sid-
der inde i koglerne. De er forsynet med en vinge 
og spredes af vinden omkring maj måned.

Bjergfyrren er importeret til Danmark
Bjergfyrren har en central plads i historien om 
sandflugten og klitplantagerne. Bjergfyrren 

stammer fra Centraleuropas bjerge. Den er 
meget hårdfør og tåler tørke, megen regn og 
den salte blæst. Derfor er den i stand til at gro 
i klitternes næringsfattige sand. Det er måske 
Danmarks mest hårdføre træ.

I slutningen af 1700-tallet opstod den tanke, at 
man kunne plante træer som dæmpning til at 
stoppe sandflugten. Der blev gjort flere forsøg 
uden succes. I 1853 forsøgte man igen. Der blev 
plantet mange forskellige træarter herunder 
bjergfyr. Denne gang lykkedes det. Bjergfyr 
blev anset for en rigtig god træart, og blev de 
følgende årtier plantet på store arealer. Man 
sagde, at man rullede et tæppe af bjergfyr ud 
over klitterne.  

I dag anvendes bjergfyr mest til afbrænding på 
varmeværker, så vi kan få varme i husene. Efter 
de er blevet fældet, skal de ligge og tørre et 
stykke tid. Så bliver de hugget til flis og kørt til 
varmeværkerne i store lastbiler.

Hvorfor er bjergfyrren uønsket?
Bjergfyr anses i dag for at være en invasiv art, 
fordi den spreder sig kraftigt, og fordi den ikke 
er en oprindelig art. Nationalpark Thy er ud-
peget som nationalpark på grund af de store 
åbne klitheder. Uden bekæmpelse vil det åbne 
klitlandskab vokse til i bjergfyr. 

Skal vi lege?
Jongler med pinde
Du skal bruge 3 tynde og lige 
pinde på cirka 50 cm. Tag en 
pind i hver hånd og hold dem 
vandret. Læg den sidste pind, 
så den ligger tværs over de to 
andre. Du kan prøve at jongle-
re med den pind, der ligger på 
tværs. Du kan kaste den op i 
luften og gribe den igen, snurre 

rundt i luften eller kaste pinden 
til hinanden. Hvad kan du finde 
på af tricks? 

Koglekast
Find kogler i skovbunden. Find 
et træ og gå 10 meter væk. Det 
gælder om at ramme træet 
med koglerne. Man får 1 point 
for hver kogle, der rammer. 

Et busket nåletræ

Bjergfyr ses ofte som en busk 

eller flerstammet træ. Stammen 

er ofte kroget, og den har grålig 

bark.

Nålene er ret korte og stive, og 

farven er mørkegrøn. Nålene har 

en levetid på omkring 5 år. 

Bjergfyr er et såkaldt lystræ, der 

ikke tåler skygge. Til gengæld er 

den meget hårdfør og kan vokse 

på tør og sandet jord. 

1.  Hvorfor er bjergfyrren uønsket i dag? 
  A:  Fordi nålene stikker
  B:  Fordi bjergfyrren er en inva-siv art lige som rynket rose  C:  Fordi træerne er blevet for 

gamle 
 
2.  Hvorfor plantede man bjergfyr i Danmark i 1800 tallet?
  A:  Fordi børnene manglede 

træer at klatre i
  B:  Fordi man manglede træ til træsko
  C:  For at stoppe sandflugten

3.  Hvordan gør bjergfyrren nytte for mennesker i dag?
  A:  De brændes af og bliver til 

varme i vores huse
  B:  De er gode at lave flag- 

stænger af
  C:  De bruges til at lave tænd-

stikker af

 Se svarene på side 53.

Quiz

Oplev bjergfyr i NPT 
Bjergfyr kan findes mange steder i nationalpar-

ken. Den er mest udbredt i plantagernes vestlige 

dele.

I Thagårds Plantage ved Bøgsted Rende kan du 

opleve nogle af de ældste træer i Thy. Der er fx 

gamle krogede rødgran og birk, der er op til 200 

år gamle. Se kort side 4 og 5.

Hvornår?

FAKTA
Klasse: Nåletræer

Orden: Granordenen

Familie: Granfamilien  

Latinsk navn: Pinus mugo

Bjergfyr

Bjergfyr i Hanstholm Vildtreservat

Det er kun 
hunblom-
ster, der 
udvikler 
sig til 
kogler.
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Hanblomsterne sidder i gullige cylindre.
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Havørnen kan svømme
Havørnens føde består mest af fisk, men også 
mellemstore fugle og ådsler. Havørnen overflyver 
langsomt vandoverfladen for pludselig at dykke 
ned imod overfladen og nuppe fisken. Hvis fisken 
er for stor, er havørnen en fantastisk svømmer. 
Havørnen svømmer nærmest butterfly med 
byttet i kløerne. Den kan svømme i land med fisk, 
der vejer det samme som fuglen selv. Havørnen 
kan veje op til 7 kg. 

Havørnen har en lidt speciel jagtteknik, når den 
fanger svømmefugle som fx ænder eller blis-
høns. Den flyver lavt ned over fuglen gentagne 
gange og presser den til at dykke. Havørnen 
udmatter sit bytte. Om vinteren kan det være 
svært at finde føde. Derfor kan den blive nødt til 
at spise ådsler. Ådsler er døde dyr, som den ikke 
selv har slået ihjel.

Kæmpe rede med soveplads og spiseplads
Havørne danner par for livet. De bygger sammen 
en kæmpe rede i et løv- eller nåletræ, som de 
genbruger år efter år. Havørnen får typisk unger 
i en alder af 4-6 år. Når havørnen ikke er ved 
reden, hører man den sjældent sige noget. De 
høres ofte kun ved redepladsen, hvor parret mar-
kerer deres område med mågeagtige skrig.

De får et kuld om året og lægger 1-3 æg. Æggene 
udruges i fællesskab på ca. 38 dage. Ungerne er 
flyvefærdige en gang i juli, men mades af foræl-
drene indtil slutningen af september, hvor famili-
en opløses. Reden er opdelt i en hvileafdeling og 
en spiseafdeling. Man ved, at vilde havørne kan 
blive 36 år gamle.

De unge strejfer 
De gamle og ynglende havørne bliver i 
nærheden af ynglepladsen året rundt. Men 
de unge havørne strejfer en del omkring, 
og Danmark får ofte besøg af ungfugle fra 
Nordtyskland.

Udryddelse af havørnen
Sidst i 1800-tallet blev rovfugle jaget intenst i 
Danmark. Det betød, at havørnen blev udryddet 
omkring år 1900 i Danmark. Heldigvis er fuglen 
genindvandret i 1990’erne, og bestanden er 
steget lige siden. I 2014 var der 56 ynglende par 
i Danmark.

Skal vi lege?
Hvor lang er havørnens rute?
Del jer i to hold. Et hold tegner en 
zig-zag rute i sandet eller byg en 
rute med grene og strå. 
Det andet hold skal gætte 
længden. Der måles efter med 
et målebånd. Er gættet rigtigt, 
vinder holdet en sten eller kogle. 
Vinderne er dem, der har flest 
kogler eller sten, når legen er 
slut.

Et mega stort vingefang 

Havørnen er Nordeuropas største 

rovfugl, og med sit gigantiske vin-

gefang på op til 260 cm er fuglen et 

imponerende syn. 

Den unge havørn har en brun fjer-

dragt. Når havørnen bliver ældre, 

bliver halefjerene mere hvide. 4-5 

år gammel har den helt hvid hale og 

lyst hoved. Den voksne havørn har 

en længde på 75-103 cm. Næbbet 

er meget stort, dolkformet og gult. 

Hunnen er større end hannen.

1.  Hvad kaldes havørne 
også?

   A: En flyvende bil
   B: En flyvende dør
   C: Havets hersker

2.  Der er vandrehistorier 
om, at havørne er fløjet 
ned og har taget små 
børn. Hvor meget kan en 
havørn løfte?

   A: 7 kg
   B: 27 kg
   C: 37 kg 

 Se svarene på side 53.

Quiz

Oplev den flyvende dør 
Du kan være heldig at opleve havørnen, når 
den jager ved de store søer samt over Agger 
Tange. Du kan også se havørne svæve over de 
store klitheder i Hanstholm Vildtreservat og ved 
Ålvand.
Når havørnen svæver med dens lange, brede og 
helt lige vinger – siger nogle, at den ligner en 
flyvende dør.
Se kort side 4 og 5.

Hvornår? FAKTA
Klasse: Fugle
Orden: Rovfugle
Familie: Høgefugle
Latinsk navn: Haliaeetus albicilla

Husk at give 

HIGH5, når 
I 

svarer rigt
igt!

Se og lyt

Havørn

8

Hvor langt er ørnens vingefang?
Find en gren eller noget andet, der 
måler 260 cm ligesom havørnens 
vingefang? 

22 23



w

Et liv som dronning

Det summer det af liv i 30-40 meters højde 
mellem nåletræerne. Det er sommer, og parrin-
gen eller sværmningen, som det også kaldes, er 
begyndt.  Myredronningen har travlt. Hun flyver 
rundt mellem de vingede hanmyrer for at blive 
befrugtet.

Efter parringen anlægger dronningen et my-
rebo. Ofte i en gammel træstub af nåletræ. 
Dronningen bygger sig en rede, og hun dækker 
indgangen til med sten eller små træstykker. 
Dronningen får et kuld arbejdere, som hjælper 
med at lave boet større. Myreboet består af 
mange hulrum og gange i træet. Redens gange 
kan strække sig mange meter op i stammen og 
ned i jorden, hvor de kan skjule sig for frosten. 
Herkulesmyrer er meget tolerante myrer, da de 
ikke har noget imod at leve sammen med andre 
myrearter.

Efter vinteren er dronningen vildt sulten. Hun 
sender derfor en duft ud til arbejdermyren, der 
bringer mad til dronningen. Hendes livret er 
forskellige insekter, smådyr og honningdug. 
Honningdug er sukkerholdig afføring fra blad-
lus, som lever i træerne.

Nu er dronningen blevet mæt, og hun er klar til 
at lægge en hel masse små hvide æg. Faktisk 
kan dronningen blive op til 25 år og når derfor 
at lægge flere millioner æg i sin levetid.

Arbejdermyrerne tager sig af æggene, der 
udklækkes til larver, som efter en tid forpubber 
sig, og til sidst forvandles de til myrer. Men det 
er dronningen, der bestemmer, om larverne skal 
blive til en arbejdermyre, hanmyre eller dron-
ning. Det gør hun ved at sende en duft ud. Hvis 
hun sender en duft ud, hvor der skal spares på 
føden, udvikles larverne til arbejdermyrer.

ALARM... der er sendt duft ud i hele myrebo-
et af soldatermyrerne og arbejdermyrerne. En 
duft der fortæller, at der er fare på færde. Det 
er sortspætten, som er i gang med at indtage 
dens livret - store sorte herkulesmyrer. Det blev 
en meget trist dag for kolonien, da det lykkedes 
sortspætten at spise myredronningen. Uden 
dronningen vil kolonien dø.

Skal vi lege?
I skal være mindst to personer. Det gælder om først at forvandle sig til en 
myre i fire stadier. Stadierne er: æg-larve-puppe-myre. I starter med at 
være æg og skal forme kroppen som et æg ved at sidde på hug over for 
hinanden. Der sker kun en forvandling 
til næste stadie, når man vinder i ”sten-
saks-papir”. Som larve skal man ligge 
på jorden foldet som en larve. Som 
puppe skal man stå op på benene, men 
røre jorden med hænderne. Når du for-
vandles til en myre, skal du kravle som 
en myre. Den, der først bliver myre, vin-
der. Er I fire deltagere eller mere, kan I 
bevæge jer rundt mellem hinanden og 
finde en ny makker.

Hvem forvandler sig først til en myre?
Kend herkulesmyren  
fra andre myrer 

Herkulesmyren er Danmarks største 

myre. Den er kraftigt bygget med 

et stort og bredt hoved. Hoved og 

bagkrop er sort eller sortbrun. Hun-

myrens hoved er tydeligt bredere 

end forkroppen. Vingerne er svagt 

brunligt tonet. Hanmyren er sort 

med mørkebrune ben og følehorn.

Arbejdermyren er den mindste og 

findes i to udgaver. Der er soldater-

myrerne, som har et bredt hoved. De 

holder vagt og forsvarer bopladsen. 

Den lidt mindre arbejdermyre samler 

føde ind og fodrer larverne i myre-

boet.

1.    Hvor kan herkulesmyren 
godt lide at bo? 

  A: I en myretue
  B: I et myrebo
  C: I en boligblok

2. Hvad er en sværmning?   A: En dans
  B: Parring
  C: Myretis

3.  Hvor gammel kan en 
dronning blive?  

  A: Op til 5 år
  B: Op til 15 år
  C: Op til 25 år   
 Se svarene på side 53.

Quiz

Oplev herkulesmyrerne 
Herkulesmyren er relativt sjælden i Danmark, 

men den kan findes mange steder i Nationalpark 

Thys klitplantager. Den er især udbredt i den 

nordlige del, hvor den gnaver sig ind i gamle 

nåletræer, som fx sitkagran og bjergfyr.

Hele sommerhalvåret kan man være heldig at se 

den løbe rundt på sine vante myreveje. Arten er 

sky og skjuler tit sine indgange og veje til reden. 

Den er mest aktiv om natten, men led efter 

gennemgnavede træstammer i de stakke af træ, 

som ofte er stablet op langs skovvejene. Er du 

heldig, er myrerne stadig aktive i det fældede 

træstykke.

Se kort side 4 og 5.

Hvornår?
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FAKTA
Klasse: Insekter
Orden: Årevinger
Familie: Myrer
Latinsk navn: Camponotus  
herculeanus

Herkulesmyre

16

42 43



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.

14

Parabelklit med rimmer i hver side  

og afblæsningsflade i midten.

Tved Kirke i 1800-tallet.
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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. 

13

Stenalderhavets udbredelse

Stenalderhavskrænt ved Blegsø.
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Gravhøje fra bronzealderen
I Nystrup Plantage ved Vandet Sø ligger der el-
leve gravhøje fra bronzealderen, som er perio- 
den 1700-500 før Kristi fødsel. Svalhøje er en 
af de største samlinger af gravhøje i Thy, og Thy 
er et af de steder i Danmark, hvor der er bevaret 
flest gravhøje fra den tid. Gravhøjene er fredet, 
og man må derfor ikke grave i dem. Der er dog 
gennem tiden foretaget udgravninger i grav-
høje, som var ødelagt af dyrkning, og her er der 
fundet flotte bronzesværd og guldsmykker, der 
er udstillet på Thisted Museum.

I bronzealderen boede der mange mennesker i 
Thy; de levede godt af landbrug. Ved arkæolo-
giske udgravninger har man fundet spændende 
spor af bronzealderfolkenes bopladser. Klimaet 
i Thy var mildt i bronzealderen, men allerede 
dengang kendte man også til sandflugt. 

Massegravhøje
I bronzealderen begravede man de afdøde 
i gravhøje. De blev sammen med våben og 
smykker lagt i stenkister, og over kisten lagde 
man græstørv, så der dannedes en høj. Man-
ge gravhøje er blevet udvidet med tiden. Det 
startede måske med blot en enkelt mand, der 
blev begravet i højen. Med tiden er familiemed-
lemmer, venner eller trælle ”kommet til”, og 
efterhånden har gravhøjen udviklet sig til en 
form for familiegravsted. Nogle af gravhøjene 
kan man i dag se, er blevet udvidet gennem 
flere århundreder. 

Fældede træerne
I dag er der mange træer i nærheden af Sval-
høje. Da gravhøjene blev bygget, var her ingen 
skov. Træerne var blevet fældet for at rydde jord 
til landbrug, og det var først for omkring 200 år 
siden, at man fik held med et plante skov igen. 
Thyboerne i bronzealderen havde faktisk så få 
træer, at de blev nødt til at tænde bål af andet 
end træ. Så kunne man f.eks. bruge græstørv, 
lyng eller endda kokasser.

Aktivitet!
For enden af vejen Søvej ligger der et skønt udflugtsmål. Der er 
bålplads, grillplads, borde og bænke samt ikke mindst en børne-
venlig sandstrand. I dette område er der desuden læ for vesten-
vinden. Husk badetøjet og prøv efter turen i Vandet Sø at lave 
snobrød ved bålpladsen. 

Se opskriften på snobrød her:

1.  Klimaet i bronzealderen var?    A: Koldt
   B: Mildt
  C: Vådt 

2.  Hvor mange gravhøje består Svalhøje af? 
   A:  1
   B:  11
  C:  13

3.   Hvad er en gravhøj lavet af?   A:  Jern
   B:  Mudder
  C:  Græstørv 
 Se svarene på side 52.

Quiz

Besøg Svalhøje 
 GPS: 56.999962, 8.527817

Svalhøje tager sig godt ud året rundt. I de 

varme måneder er det en fornøjelse at få 

skærpet sanserne i Nystrup Plantage, og 

om vinteren ser det smukt ud, når højene 

er dækket af sne. 

FAKTA
Gravhøjene er fredede, og 
det er derfor forbudt at grave 
i dem. Landmændene må 
heller ikke pløje for nært ved 
gravhøjene, selv om de ligger 
på det, der i dag er deres jord.

Svalhøje

Bronzesværd  
fra Thy.

Svalhøje i Nystrup Plantage.
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Hugorm Skal vi lege?
Kan du reagere lige så hurtig som en hugorm?

I skal være to til legen og bruge en 15-20 cm lang gren eller lignen-
de. Den ene person holder grenen lodret. Den anden skal forsøge at 
gribe grenen, når den slippes. Der skal være en afstand på ca. 20 cm. 
fra hænderne ind til grenen. Den første, der griber grenen tre gange, 
har vundet.

Kend hugormen

Hannerne er som regel sandfarvede 

eller grå, mens hunnerne er lysebrune til 

sorte. På ryggen af hugormen ses ofte 

en mørk zigzagstribe, der er tydeligst 

hos de lyse hugorme. En voksen hugorm 

er mellem 34 og 104 cm lang. Den skifter 

ligesom andre krybdyr ham op til tre 

gange i løbet af et år, fordi den vokser 

ud af sit skind.

En hugorm kan forveksles med en snog. 

Ligesom snoge kan hugorme også være 

glinsende sorte. Snogen, der ikke findes  

i Thy, har to gule eller hvide nakkeplet-

ter. Hugormen er den eneste danske 

giftslange. Den blev fredet i 1981.

1.  Hvad sker der, når hug- 
ormen skifter ham?

   A:  Den skifter hugtænder
   B: Den skifter sit skind
   C:  Den ruller sig sammen

2.  Hvad laver hugorme om 
vinteren?

   A: De går i dvale.
  B:  De bevæger sig sydpå 

til varmere lande.
   C:  De lever inde i huse, 

hvor der er varme. 
 Se svarene på side 53.

Quiz

Oplev hugormen 
Hugormen er udbredt i hele Nationalpark 
Thy. Hugormen findes typisk på heder, klit-
ter og moser. Selvom hugormen som regel 
er at finde i ret tørre områder, svømmer den 
fremragende. Om foråret er dens reaktions- 
evne ikke så hurtig, da der på denne årstid 
kan være lave temperaturer. Derfor kan 
mennesker og hunde lettere komme i kon-
takt med den.
Se kort side 4 og 5.

Hvornår?

FAKTA
Klasse: Krybdyr
Orden: Skælklædte krybdyr
Familie: Hugorme
Latinsk navn: Vipera berus

Hugormen solbader
Hugormen vågner af vinterdvalen i marts - 
april. De samler sig ofte i grupper, hvor de 
nyder forårssolen og suger varme til sig. 
Sidst på foråret spreder hugormene sig 
og skjuler sig i terrænet. I efteråret bliver 
hugormene mere tydelige igen. Her kan du 
se voksne og unger sole sig. Hugormene går 
i dvale i oktober i huller 60-125 cm under 
jorden. 

Mus, firben og frøer som livret
Hugorme jager på flere måder. De kan ligge 
på lur efter byttet eller finde det ved hjælp af 
lugtesansen. Når hugormen er tæt på byttet, 
hugger den med stor kraft gift ind i byttet, 
som typisk er mus, firben og frøer. Den kan 
også tage fugleunger fx ved at kravle op 
i buske og tømme fuglereder. Byttet dør i 
løbet af et par minutter af hugormens bid, 
og dyret sluges helt. Firben og frøer kan tåle 
hugormens gift. Dem fanger hugormen og 
sluger levende.

Ingen kære mor
Kort tid efter vinterdvalen er det parringstid. 
Hugormene snor sig om hinanden, så de to 
kønsåbninger kommer i kontakt med hin-
anden. Hunnen føder i slutningen af august 
7-10 unger. Hugormen tager sig ikke af 
ungerne, når de er født. De må klare sig selv, 
men ungerne har allerede masser af gift i 
giftkirtlerne.

Er hugorme farlige?
Hugormen bider kun, hvis den føler sig truet. 
Fx hvis man kommer til at træde på den eller 
tager fat i den. De er ikke aggressive af natur. 
Hugormen er ikke så farlig, som mange tror. 
Men du skal for en sikkerheds skyld søge 
læge, hvis du bliver bidt af en hugorm. De 
unge på 20-30 cm. har ikke lært at styre sig 
endnu. Ligesom hundehvalpe kan de finde 
på at bide for sjov.

4
Ham fra hugorm.
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