
5. Strandegård
Dyrehave

Kystprofil med foldede lag fra Eem
mellem-istid og lagserie fra Weichsel
Istiden

Lokalitetstype
Kystklinten gennemskærer en nordvest-sydøst for-
løbende bakkeryg mellem Delhoved og Strande-
gård (figur 21). I klinten ses foldede lag af marint
ler fra Eem mellemistiden overlejret af moræneler
og smeltevandsaflejringer fra tre isfremstød i Dan-
mark.

Geologisk beskrivelse
Kystprofilet er for tiden skredet helt til, og man kan
kun fornemme den geologiske opbygning af profi-
let (figur 22).

Figur 23 viser et blokdiagram af kystklintens
geologiske opbygning. I kernen af folderne findes
det marine ler fra Eem mellemistiden, Cyprina
leret. Det er en blågrå, stenfri, leret aflejring med
spredte, knuste skaller fra muslinger. Leret har fået
navn efter muslingen Cyprina og korreleres med
tilsvarende ler i Ristinge Klint på Langeland.

Den ældste moræne er adskilt fra Cyprinaleret af
tynde sandlag. Morænen er lysegrå til brun og har
en båndet struktur. Den har et stort indhold af
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Figur 21. Oversigtskort Strandegård Dyrehave. Der kan
parkeres ved Strandlodshuse syd for Fakse Ladeplads. Følg
stranden i sydlig retning, en gåtur på 1-2 km. En anden
mulighed er, at køre til Delhovedgård. Drej ind i Strande-
gård Dyrehave ved skiltet Troldhøje, hvor der er en parke-
ringsplads.Ved Troldhøje er det vanskeligt at komme ned på
stranden på grund af den stejle kystklint.

Figur 22. Kystklinten er for tiden skredet helt til, og man kan kun fornemme klintens geologiske opbygning.



gamle kalksten fra Østersø-området og er afsat af
den Gammelbaltiske is, som nåede Danmark fra
sydøst gennem Østersø-lavningen.

Ovenpå den nedre moræne er aflejret smelte-
vandssand. Både Cyprinaleret, morænen og smel-
tevandsaflejringerne er deformeret af den følgende
isoverskridelse fra nordøst, hvor lagene blev foldet.

Deformationen skyldes Hovedfremstødet, som
selv afsatte den mellemste moræne, der er sandet
og grå og indeholder udvalsede partier af kalk og
linser af smeltevandssand. Indholdet af sten domi-
neres af bjergarter fra Mellemsverige. Over den
mellemste moræne findes endnu en smeltevandsaf-
lejring, som er afsat under bortsmeltningen af
Hovedfremstødet.

En ny isoverskridelse fra sydøst, Ungbalten,
deformerede derefter alle de underliggende lag og
aflejrede samtidig den øverste moræne, der er brun
medetstort indholdafgamlekalksten fraØstersøen.

På stranden findes mange sten, som er vasket ud
af klinten, og det er et godt sted, at studere de for-
skellige ledeblokke fra de forskellige isfremstød.

Geologisk værdi
Kystklinten har været en nøglelokalitet for studiet
af Weichsel Istiden i Sydøstdanmark, og den har
fortsat stor betydning for forskning og undervis-
ning.

Trusler og pleje
Klinten er under tilskridning og er kun sjældent
velblottet. Beplantning og kystsikring bør undgås.
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Figur 23. Blokdiagram af kystklintens geologiske opbygning (efter Petersen, 1977).


