
1.3 Geologi, jordbund og grundvand 
 
1.3.1 Landskabet 
Landskabet i Thy veksler markant mellem lavtliggende flader og højtliggende kuperet landskab. 
De store flader er hævet havbund, der siden Stenalderen er hævet op over havniveau. Istidens 
gletschere har formet det kuperede morænelandskab. Grænsen mellem hævet havbund fra 
stenalderen og istidens morænelandskab markeres de fleste steder i Thy af en stejl kystskrænt. 
 
Omkring Hanstholm har bevægelser i undergrunden præget landskabet. Her er kalk- og 
kridtbjergarter presset op ovenpå en salthorst. Men også Korsø, Bulbjerg og Svinkløv er flotte 
eksempler på kridtøer, der bestod på trods af indlandsisen og siden ragede op i Stenalderhavet. 
Klitlandskabets flyvesand dækker flader og bakker i en seks til ti km bred zone langs vestkysten 
syd for Hanstholm og langs nordkysten øst for Hanstholm. 
 
Langt størstedelen af plantagerne under Thy Statsskovdistrikt ligger i klitlandskabet i den kystnære 
bræmme af flyvesand. 
 
Fra Lodbjerg til Hanstholm snor den gamle kystskrænt fra Stenalderen sig ned gennem 
klitplantagerne. Plantagerne ligger derfor både i klitlandskab på hævet havbund og klitlandskab på 
morænelandskab. Flere af plantagerne ligger i begge landskabstyper. I Lodbjerg, Nystrup, Vilsbøl 
og Tved plantager ses Stenalderhavets kystlinie flere steder som en markant skrænt. I andre 
plantager syd for Hanstholm erkendes overgangen mellem morænelandskab og hævet havbund 
kun svært. Kronens Hede, Vandet, samt Hanstholm Byplantage ligger udelukkende i moræne-
landskab overpræget af flyvesand. Hanstholm Vildtreservat ligger udelukkende på hævet havbund 
overpræget af klitter. 
 

 
 

Typisk vandreklitterræn fra Thy med den hævede havbund i forgrunden og morænelandskabet bag Sten-
alderhavets kystlinie i baggrunden.  Diagrammet er fra bogen Geologisk Set, Det Nordlige Jylland, men er 
oprindelig fra Atlas over Danmark af A. Schou 1949. 
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Fra Hanstholm til Svinkløv var landet et ørige i Stenalderen. Landskabet præges derfor i dag af 
store flader med hævet havbund isprængt de knolde af morænelandskab og kalkknuder, der var 
øer i Stenalderen. Hjardemål og Madsbøl Plantager samt størstedelen af Korsø, Østerild og Lild 
plantager ligger på hævet havbund, som parabelklitterne vandrede ind over. Parabelklitterne blev 
født af vestenvinden. De ligger i dag i det flade landskab som hestesko med benene mod vest og 
snuden mød øst. 
 
Syd og øst for Svinkløv ligner landskabet igen landskabet syd for Hanstholm. Svinkløv og Kollerup 
plantager ligger på overgangen mellem hævet havbund og morænelandskab, der i begge tilfælde 
er overpræget af klitlandskab. Fosdal og Langdal plantager ligger ovenfor Lien, der er navnet på et 
af de højest og mest imponerende stykker af Stenalderhavets kystline. 
 
Landskabet og landskabets historie for Thy og Mors som helhed samt for de enkelte plantager, 
skov og andre arealer findes i hæftet ”Geologi og Jordbund, Thy Statsskovdistrikt, 2005”. 
 
1.3.2 Geologiske interesseområder 
Beskrivelsen af de nationale geologiske interesseområder omkring Thy Statsskovdistrikt findes i 
bogen ”Geologisk Set, Det nordlige Jylland” udgivet i 1992 af Geografforlaget og Skov- og 
Naturstyrelsen. Hvor der er overlap mellem Thy distrikts arealer og de nationale geologiske 
interesseområder, bør der tages særlige hensyn til de geologiske interesser. En kort præsentation 
af de syv arealer ses neden for samt en opremsning af, hvilke arealer under Thy distrikt, der 
berøres. Numrene følger nummereringen i Geologisk Set. 

 
Bulbjerg med rugende rider i maj. Bulbjerg 
et ét af syv geologiske områder af national 
interesse, der er beskrevet i bogen Geolo-
gisk Set, Det nordlige Jylland. 
Bulbjerg består af Bryozokalk med banke-
struktur, der fremhæves af flintlag. I kalken 
findes pigge fra søpindsvin, der bruges til at 
inddele lag fra Danientiden. Danientiden er 
tiden fra 65 til 60 millioner år siden. Danien-
tidens lag findes også på Møns og Stevns 
Klint, samt i Hanstholm Kystskrænt. 

I Bulbjergs bagland findes Troldsting, der er 
en samling store sten inden for en radius af 
knap 300 m. På billedet ses Larses Måle-
kar, der er den største sten på Troldsting. I 
hæftet ”Store sten i Bulbjergs bagland” fin-
des beskrivelser 32 store blokke fra stedet. 
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12 Svinkløv-Klim Bjerg: Interesseområdet omfatter størstedelen af ”Fjerritslev-øen”, de mindre 
”øer” Torup stenbjerg og Klim Bjerg samt den omgivende, hævede havbund. Voldsom sandflugt 
har præget området, som rummer nogle af landets bedst udviklede parabelklitter. Følgende 
arealer er berørt af interesseområdet: Slettestrand, Svinkløv Plantage, Kollerup Plantage, Hingel-
bjerg, Fosdal Plantage og Langdal Plantage. 
 
13 Bulbjerg: Bulbjerg er nordpynten af en hvælvet knude af bryozokalk, dækket af glaciale aflej-
ringer. Knuden er omgivet af hævet havbund fra Stenalderhavet med et udbredt dække af flyve-
sand. Følgende arealer er berørt af interesseområdet: Vester Thorup Plantage og Lild Plantage 
(østlig del). 
 
14 Hanstholm-Hjardemål: Lokaliteten præsenterer en mosaik af geologiske elementer fra forskel-
lige tider: Saltbevægelser i undergrunden, profiler i kridt- og kalkbjergarter, hævet havbund fra 
Stenalderen samt nutidige klitdannelser. Følgende arealer er berørt af interesseområdet: Korsø 
Plantage, Vigsø Rallejer, Hanstholm Kystskrænt, Hanstholm Byplantage, Hanstholm Vildtreservat, 
Vilsbøl Plantage, Tved Plantage, Vigsø og Ballerum Plantager 
 
15 Hundborgbuen: Hundborgbuen er en randmoræne, hvor Sjørring Sø er tolket som den tilhø-
rende inderlavning, selvom beliggenheden i randen af Thisted saltstrukturen også kan spille en 
rolle. Følgende arealer er berørt af interesseområdet: Tvorup Plantage og Sjørring Volde. 
 
16 Lodbjerg: I Lodbjerg Kystklint findes et op til 10 m højt profil i istidslag med en indlejret flage af 
glimmerler fra Tertiærtiden. Et enkelt areal er berørt af interesseområdet: Lodbjerg Plantage. 
 
18 Hanklit: Hanklit er et imponerende kystprofil på Nordmors. Fra kysten hæver klinten sig 
næsten lodret til 61 m højde, og fra toppen af klinten har man udsigt over randmorænestrøget 
langs nordkysten, hvis indre struktur er blotlagt i profilet. Et enkelt areal er berørt af interesseom-
rådet: Areal ved Hanklit. 
 
19 Nordlige Mors: Det nordlige Mors er et varieret storbakket istidslandskab, hvis indre opbyg-
ning kan ses i kystklinter og molergrave. Hævet havbund fra Stenalderen sætter yderligere sit 
præg på øens landskab. Følgende arealer er berørt af interesseområdet: Ejerslev Vang og den 
nordligste af ”Øer omkring Mors”. 
 
1.3.3 Geologiske jordarter 
Oversigt over de geologiske aflejringer der findes i overfladen i Thy stammer fra det geologiske 
jordartskort fra GEUS. Jordartskortet viser den geologiske jordart i én meters dybde.  
 
Jordbunden i Thy er domineret af to grupper af jordarter: Jordarter afsat af indlandsisen, kaldet 
glaciale jordarter, og det yngre postglaciale flyvesand. Kun få steder når jordarter fra under-
grunden op til overfladen. Det gælder kridt og kalk fra Kridttiden og Danientiden, der hovedsagelig 
ses i klinter. 
 
De glaciale jordarter udgøres overvejende af moræneler og smeltevandssand. Moræneler er den 
sammenæltede blanding af sten, sand og ler, der er transporteret og aflejret af ismasserne. Ler-
indholdet varierer mellem 15-50 %. Moræneler har normalt et kalkindhold på 10-35%, der dog ofte 
er mindsket pga. udvaskning. Lokalt, hvor kridtundergrunden er højtliggende (som i Thy), kan kalk-
indholdet gå op til 50-85%, og leret kaldes da mergel. 
 
Smeltevandsaflejringerne optræder med alle kornstørrelser, ler, sand og grus; ler og grus er dog 
underordnet i Thy. Smeltevandssandet er transporteret og afsat af smeltevandsfloder fra isen.  
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Af de to nævnte jordarter er moræneleret mest udbredt i Thy, navnlig i de østlige og sydlige dele, 
således f.eks. ved Tved, Hvidbjerg og Lodbjerg. Smeltevandsaflejringerne er også udbredt over 
hele Thy, men særlig i centrale og nordlige dele haves sammenhængende partier, f.eks. omkring 
Rønhede, Nystrup og Østerild plantager. 
 
Jordarter fra tiden efter isens afsmeltning omfatter materiale aflejret af hhv. havet, ferskvandet og 
vinden. Havaflejringerne findes på den hævede havbund fra Stenalderen og udgøres af sand, i 
kystnære områder suppleret af grus og sten i strandvolde. Ferskvandsaflejringerne består af dynd 
og tørv samt stenfrit blåler, dannet og aflejret i lavninger, søer og moser. Disse dannelser er særlig 
hyppige på den hævede havbund (Østerild og Hjardemål). 
 

  
Geologisk jordartskort for Svinkløv Plantage. Gul signatur er flyvesand. Brun er moræneler. Rød er smelte-
vandssand. Lyserød er smeltevandsler. Blå og mørkeblå er henholdsvis havaflejret sand og havaflejret grus. 
En detaljeret gennemgang af jordartsfordelingen i alle skove og plantager i Thy Statsskovdistrikt findes i 
”Geologi og Jordbund, Thy Statsskovdistrikt, 2005”. 
 
Det vindtransporterede materiale, flyvesandet, er aflejret henover alle de tidligere nævnte jordarter 
i varierende mægtighed. Det består næsten udelukkende af farveløse korn af mineralet kvarts og 
er derfor yderst næringsfattigt. Dog kan flyvesand på moræneaflejringer være noget opblandet 
med humus og lerpartikler. 
 
 
1.3.4 Jordbunden 
Jordbunden og de geologiske jordarter er selvsagt to sider af samme sag. I denne sammenhæng 
handler jordarterne om geologi, medens jordbunden handler om de egenskaber, der har betydning 
for plantevæksten.  
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Generelt er de østlige – flyvesandsfrie - områder udviklet som en brunjordsregion, hvor podsole-
ring er hæmmet af istidslagenes høje kalkindhold, samt kridtundergrundens nærhed. I flyvesands-
området mod vest er podsoleringen knap så fremskreden, som man skulle vente efter udgangs-
materialet. Dette skyldes flyvesandets lave alder. Enkelte steder har lokale forhold bevirket, at 
podsoleringen dog er meget stærk med svær al-dannelse, eksempelvis på Kronens Hede, i 
Vandet Plantage, og ved Langvad øst for Hjardemål Plantage.  
 

 
 
De tre jordbundsprofiler er fra Tved Plantage. Jordbundshullerne er gravet få hundrede meter fra hinanden. Fra 
venstre ses flyvesand over moræneler, flyvesand over skrivekridt og flyvesand over ældre flyvesand. Ikke alene varierer 
flyvesandet tykkelse fra få decimeter til flere meter indenfor Tved Plantage, men de geologiske lag der findes under 
flyvesandsdækket er også meget forskellige som eksemplerne fortæller. En samlet oversigt over jordbundsprofiler i 
plantagerne under Thy distrikt findes i ”Jordbundskatalog, Thy Statsskovdistrikt, 2005”. 
 
På den hævede havbund spiller dybden til grundvand en rolle for dyrkningsbetingelserne. Dræning 
af de store flader betyder, at højeste middel grundvandsstand sjældent overstiger ½ meter under 
terræn. Grundvandsspejlet svinger over året på de fleste flader mellem ½ og 1½ meters dybde. 
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Skillefladen mellem flyvesandet og de underliggende lag kommer ofte til at fungere som et vand-
standsende niveau, fordi der er en markant forskel på evnen til vandgennemsivning i sandet og 
det underliggende lag. Karakteristisk i de fleste af Thys klitplantager er, at der under flyvesandet 
findes et sortfarvet gammelt muldlag. ”Æ swotmul" er den lokale betegnelse for de begravede 
sorte muldlag, der stammer fra kulturaktivitet før sandflugten.  
 
I kataloget med skovudviklingstyper findes skemaer, der fortæller, hvilke jordbundstyper de for-
skellige skovudviklingstyper passer til. I nedenstående skema er de mest udbredte jordbundstyper 
placeret i samme skema. Den røde cirkel er klitrimmer. Det er tørre jorde uden grundvand og fattig 
på næringsstoffer. Den blå cirkel er flyvesandsslette, hvor grundvandet findes mindre end 1 meter 
under terræn. Den grønne cirkel angiver jorde, hvor flyvesandsdækket er mindre end én meter. 
Flyvesandet dækker i de fleste tilfælde moræneler. 
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1.3.5 Grundvand 
Thy og Hanherred har rigeligt med grundvand til at forsyne landsdelenes beboere med rent drikke-
vand. De rigelige mængder skyldes dels et stort nedbørsoverskud de fleste år, og at egnens un-
dergrund domineres af opsprækket kalk og kridt, der fremmer nedsivning frem for overfladisk af-
strømning. Årsnedbøren over Thy ligger omkring 800 mm faldende til 700 mm over Hanherred. Til 
sammenligning falder der omkring 600 mm de fleste steder på Sjælland.  
 
Kortet nedenfor viser, hvordan grundvandet findes i forskellige typer af magasiner. I det sydlige 
Thy dominerer smeltevandssand og moræneler. Grundvandets strømning styres der af sandlag og 
sprækker i lerlagene. I det centrale Thy i trekanten mellem Østerild, Hanstholm og Stenbjerg fin-
des grundvandet i kridt- og kalklagenes sprækker. Det samme gør sig gældende i Hanherred mel-
lem Bulbjerg, Svinkløv og Aggersborg. I de lave områder ved Vigsø Bugt findes grundvandet i 
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sandmagasiner af hævet havbund med klitter. Området ved Feggersund og Løgstør Bredning 
domineres i lighed med det sydlige Thy af istidsaflejringer med grundvandsmagasiner i sand- og 
gruslag. Længst mod øst under Fosdal og Langdal plantager findes grundvandet i todelte maga-
siner: Et højtliggende i istidsaflejringer og et dybereliggende i kalk og kridt. 

 
Kortet viser afgrænsningen af de forskellige overordnede typer af grundvandsmagasiner i Thy og 
Hanherred. Den grønne farve betyder, at grundvandet bevæger sig i sprækker. De blå farver 
fortæller, at grundvandet findes mellem korn. Den lyseblå (Sydmors og ved Dråby Vig) betyder 
spændt grundvand (grundvand under tryk som også kaldes artesisk grundvand). Mere forklaring til 
kortet findes i teksten ovenfor. Fra kortet ”Grundvandsressourcer i Danmark”, Kommissionen for 
de Europæiske Fællesskaber 1982. 
 
De udbredte kalkmagasiner betyder, at grundvandet i størstedelen af Thy samt det østlige Hanher-
red er ”temmelig hårdt”, medens hårdheden er mindre (middelhårdt) på Mors og i den vestlige del 
af Hanherred. Hårdheden er et udtryk for vandets indhold af calcium og magnesium. Kalkmagasi-
nerne er desuden ofte ubeskyttede. Det vil sige uden låg af lerlag. Det betyder, at grundvandet er 
sårbart overfor forurening fra overfladen. Nitrat og pesticider er blandt de stoffer, der oftest forure-
ner grundvandet fra overfladen. 
 
Ud over forureningsrisiko fra overfladen er der risiko for indtrængen af salt grundvand nedefra. Det 
sker hvis grundvandsmagasinet overudnyttes. Det salte grundvand ligger under det ferske grund-
vand i hele Thy og Hanherred. Men dynen af fersk grundvand er tyndest over de lavt liggende 
landskaber. På den hævede havbund i Hanherred er der derfor størst risiko for indtrængen af 
saltvand i grundvandsboringerne. 
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Et overordnet vandskel ligger tre km fra Vesterhavskysten fra Lodbjerg til Fjerritslev. Vandskellet 
følger klitplantagerne, som derfor bliver nedsivningsområde for grundvand i en stor del af det vest-
lige Thy og det nordlige Hanherred. Fra Thisted og sydover findes et underjordisk vandskel om-
trent 3 km fra Limfjordskysten. Desuden findes et øst-vest orienteret underjordisk vandskel tværs 
gennem Kronens Hede Plantage og videre syd for Vandet og Bavn plantager. Dette underjordiske 
vandskel er nærmere beskrevet under Bavn Plantage (skov 44). 
 
Thy distrikts skove og plantager huser en række grundvandsboringer og vandværker. Et kort i 
bilag 1 viser boringernes beliggenhed. Oplysninger stammer fra GEUS’ Jupiter database, der 
findes via www.geus.dk. 
 
Op til Bavn Plantage ligger den ene af de to store kildepladser til Thisteds drikkevandsforsyning. 
Den anden store kildeplads ligger ved Vang lige i knækket af de statsejede plantager syd for Ny-
strup. Den sydøstlige del af Nystrup Plantage, Kronens Hede Plantage samt Vandet Sø er nedsiv-
ningsområder for de to kildepladser. Tved Plantage huser omkring 15 boringer hørende til Hanst-
holm, Nors, Tved og Thisted vandværker. I Vester Thorup Plantage er der ti boringer hørende til 
forskellige vandværker. Flere andre plantager huser solitære boringer, som forsyner en enkelt 
ejendom eller mindre, kommunale vandværker, der forsyner et mindre område med drikkevand. I 
beskrivelserne af de enkelte plantager, skove og naturarealer findes omtale af de lokale grund-
vandsforhold, hvis det er relevant. 
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