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Zootopografisb:e undersøgelser i Thy
I 1952 havde komiteen for »Dansk zootopografisk UndersØ
gelse« den glæde af tipstjenestens midler at modtage et tilskud
på 10.000 kr. til fremme af zootopografiske tmdersøgelser i Dan
mark. I adskillige år har » Dansk zootopografisk Undersøgelse«,
der i 1927 blev oprettet på initiativ af afdøde prof. C. M. Steen
berg, ved udsendelse af spØrgeskemaer og faunalister til inter
esserede personer i vort land, fremskaffet værdifulde, om end
noget spredte, oplysninger om adskillige dyrearters udbredelses
forhold i Damnark. For at tilvejebringe en mere rationel og
dybtgående undersøgelse besluttede den zootopografiske ko
mite, der nu består af repræsentanter for de førende naturhisto
riske foreninger i vort land, suppleret med repræsentanter for
Naturhistorisk Museum i Århus og Universitetets zoologiske
Museum i København, at koncentrere sine indsamlinger og Eau
nistiske tmdersøgelser til særlige landsdele.
I betragh1ing af, at Danmarks nordvestlige landsdele, Thy og
Vester-Hanherred, med deres rigt facetterede og ofte særpræ
gede naturforhold på flere områder har vist sig at rumme en
særlig fauna, faldt det naturligt at lade disse landsdele blive gen
stand for indsamlinger omfattende så mange faunagrupper som
muligt.
For pattedyrs og fugles vedkommende er allerede som et fore
løbigt resultat af disse undersØgelser fremkommet et par publi
kationer:
Pedersen, C.: På musejagt i Thy (with an English summary). Flora og
Fauna. Årg. 62, h. 4. Århus 1956.
Løppenthin, B . : To fugleholme i Thy (with an English summary).
Dansk Ornith. Tidsskrift, bd. 48. København 1954.
Madsen, H.: Pallas' Rørspurv (Emberiza pallasi. (Cab.)) ny for Danmark
(with an English summary). Ibid.

Særlig vægt er der dog blevet lagt på indsamlinger af den
lavere fersk- og brakvandsfauna i de thylandske indvande (d. v. s.
vandløb, søer og inddæmmede fjorde). - Bortset fra spredte ind
samlinger, væsentligst omfattende nogle få arters udbredelse,
har der ikke hidtil foreligget nogen samlet limnologisk under
søgelse fra denne egn af landet.
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lal t omfatter det indsamlede materiale herfra et par hundrede
faunaprØver fra 70 forskellige indvande og 164 vandprøver til
kemisk analyse.
Dette store indsamlingsarbejde er i første linie foretaget af
ferskvandsbiologen Carlo F. Jensen. Desuden har dr. phil. Poul
Bondesen og mag. sc. E. W. Kaiser deltaget i den mere speciali
serede w1dersøgelse, ligesom afdelingsleder, cand. mag. Knud
Larsen har foretaget indsamlinger af fisk.
Med henblik på bearbejdelsen af det betydelige materiale,
som er indsamlet og konserveret, har hr. Carlo F. Jensen desuden
foretaget den første sortering, hvorefter materialet er disb·i
bueret til en række specialister, der samtidig har fået tilstillet en
kort beshivelse og fotografier af stedet for prøvetagningerne,
samt arbejdskort over området.
To afhandlinger af mere almen karakter om de ferske vandes
topografi og hydrogafiske forhold, skrevet henholdsvis af Carlo
F. Jensen og E. ''V. Kaiser, er trykt i dette hæfte af » Flora og
Fauna« . De vil danne indledningen til de faunistiske afhandlin
ger, der efterhånden vil blive publiceret i >> Flora og Fauna<<.
Trykningen af disse to afhandlinger er bekostet af Carlsberg
fondet.
Undervisningsministeriet og Carlsbergfondet, der gennem
deres støtte har muliggjort denne del af den zootopografiske
undersøgelse af Thy og Vester-Hanherred, bedes modtage
undersøgelsens hjerteligste tak.
På D. Z. U.s vegne

1vlagnus Degerbøl

Bernt LØppenthin

H. M. Thamclrup
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Topografisk oversi gt over indvande i Thy
Zootorwg••nfisl�e nndea•sf)gelset• i Titti, l

Af Ca.r/o F. Jensen
(Tarm)
'�'itiJ an

English

Summary

Som det fremgår af foranstående indledning (fra komiteen for
» Dansk zootopografisk Undersøgelse « ) er der i årene 1953, 54,
55 og 57 foretaget specielle undersøgelser i vandløb, søer og
inddæmmede fjorde i Thy og Vester-Hanherred.
Disse vande vil i afhandlingerne blive sammenfattet under
begrebet i n d v a n d e, og på navnekortet (kortbilag C) er de
undersøgte lokaliteter afmærkede. 1 )
IJUlsamliny

•

Metode o g telulil�

•

If'lnteJ•iale

Der er i første omgang lagt vægt på at få taget faunaprøver på
så mange forskellige lokaliteter som muligt. Dernæst, i den ud
strækning det har kmmet lade sig gøre, at få prøver fra samme
lokalitet på forskellige årstider. Desværre har en regelmæssig
prØvetagning fra bestemte lokaliteter ikke kunnet realiseres,
dertil har afstandene været for store og tiden for begrænset.
Fra mange lokaliteter foreligger der kun en enkelt prØve, me
dens der fra andre, der enten har frembudt større faunistisk
interesse eller været lettere tilgængelig, er taget betydelig flere.
Forurenede lokaliteter er enten helt udeladt eller kun besØgt en
enkelt gang.
Til prØvetagningen er anvendt metaltrådssigte monteret som
ketsjer. Derved kan man straks rense prøven for størstedelen af
mudder og sand, hvilket i høj grad senere letter sorteringsarbej
det Denne indsamlingsmetode har gennem mange års praksis
vist sig udmærket til kvalitative undersØgelser. En del af de helt
små dyr undslipper vel nok (sigten har en maskevidele på ca. l
mm), men prØven giver dog et ganske godt udsnit af stedets
fauna.
Da de enkelte prøver er af meget uensartet stØrrelse, fra ca. l
til 3 liter sigtemateriale, kan de ikke danne grunellag for en kvan
titativ analyse.
l)

Korthilagene er indklæbet efter side 184.

124

Der er hm anvendt ketsjer og i ganske få tilfælde plankton
pose til indsamlingerne, hvorfor søernes og fjordenes bundfauna
indtil videre må lades ude af betraghling.
Efter hjemkomsten er prØverne sorteret og dyrene delt op i
grupper. Hovedparten er fordelt på en række specialister til
bearbejdelse, og det er tanken, at offentliggørelsen skal ske i
» Flora og Fauna« efterhånden.
I den følgende afhandling (af mag. scient E. W. Kaiser) vil der
blive givet en oversigt over indvandenes kemi og en opdeling af
vandløb, søer og fjorde i forskellige typer.
IJUlvtuule i Tlay

Som introduktion til oversigten over indvandenes kemiske for
hold samt de afhandlinger, der vil fremkomme, efterhånelen som
det indsamlede materiale bliver bearbejdet, skal der i det føl
gende gives en omtale af de thylanelske indvandes topografi samt
en kort karakteristik af de besøgte lokaliteter.
Disse oplys11inger er dels baseret på notater gjort under prØve
tagn ingen, dels hentet fra litteraturen og i nogle tilfælde supple
ret med oplysninger meddelt af lokalkendte folk.
Oversigten gØr langt fra hav på at være fuldstændig. Den skal
kun i store træk vise forholdene på lokaliteterne og således tjene
til støtte for de fatmistiske afsnit.
I. Vandløb

Skønt de fleste vandløb i Thy på kortet bærer betegnelsen åer,
er de gennemgående ret ubetydelige og af ringe længde. Mange
af dem er kun småbække, ja en del endog kun grøfter.
De få vandløb, der udmunder i Vesterhavet og Skagerrak (Jam
merbugt), når kun i et enkelt tilfælde en længde på over 5-6 lan,
og af det ret store antal, der løber til Limfjorden, er de fleste
også ganske korte.
Kun i ganske enkelte tilfælde er der tilløb til da1melse af et
vandsystem. Det gælder især H vidbjerg A systemet, der udgøres
af komplekset SjØrringsø-Kanal - Arup A - Tegå - Hvidbjerg
A - Kanalen til Krik Vig. Det gennemstrømmer Nørhå Sø, Ove
SØ, Ørum Sø og (indtil 1956) Flade Sø. Undervejs optages flere
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E.,'l. Kaiser fot.
F ig . l. T e g å ved udløb i Ove Sø 28/6 1958 (lok. nr. 9 a). Til venstre ses

den del af litorinakysten, der elannede syclbreclclen af den stenalclerfjorcl,
som gik ind forbi Nørhå Sø.

åer og bække. Hovedløbets samlede længde fra Østenden af den
nu udtØrrede Sjørring Sø til udløbet i Krik Vig (Nissum Bred
ning) er ca. 40 km.
I noget minclre grad ser vi det i Kløvå systemet, hvor hoved
løbene Kløvå og Storå når en længde af hhv. 15 og 12 km. Det
optager flere små vandløb og har i den nederste del ved udløbet
i Lønnerup Fjord en betydelig vandfØring.
Men også på anclen måde skuffer de thylandske vandløb. :tvlan
finder i dag i dette omTåcle næppe et vandløb, der ikke har været
genstand for regulerende indgriben.
Det hænger sammen med, at næsten samtlige vandløb har
været led i de afvandingsprojekter, der siden 1860'erne har be
røvet Thy den ene sØ efter den anden. Denne udtØrring af sØer
synes her i endnu hØjere grad end i det øvrige land at have været
en modesag.
Efterhånden som afvandingsarbejderne skred frem, nØjedes
man ikke med at rette afløbene ud, man gravede clent også
dybere, således at vandspejlet nu i mange tilfælde ligger 4-5 m
under omgivelsernes niveau. Derfor ser man i dag det særsyn, at
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på steder, hvor kridtet kommer nær op til overfladen (f. eks.
Storå ved Kåstrup), er ikke alene åens bund, men også dens sider
gravet ned i kridtlagene. (Fig. 6).
Som følge af den dybe nedskæring er mange af disse vanclløb
vanskeligt tilgængelige, idet siderne står meget stejlt, hvilket i
høj grad besværliggør prøvetagningen.
Endelig er mange af vandløbene en del forurenede, enkelte i
sværeste grad.
Vanclløbene i Thy falder naturligt i 3 grupper:
A. V a n d l ø b, d e r u d m u n d e r i h a v e t (Vesterhavet
og Skagerrak). Med undtagelse af Slette Å, der har sit løb på
en af de gamle stenalderØer, fineles de alle på den hævede
havbund.
B. V a n d l Ø b i S y d t h y, der afvander til Limfjorden. De
har alle deres udspring på selve højlandet; men med und
tagelse af en del af Hvidbjerg Å systemet har de fleste stør
stedelen af deres nedre løb på bunden af hævede stenalder
fjorde.
C. V a n d l Ø b i N o r d t h y, der ligeledes løber til Limfjor
den, men alle har deres forløb på de arealer, der som lavvan
dede sunde under stenalderhavets maximum forbandt Lim
fjorden med Skagerrak De udmunder næsten alle i de delvis
udtørrede fjorde og vejler eller i disses afvandingskanaler og
har herigennem afløb til Limfjorden.
II. Søer

Var vandløbene i Thy og Vester-HanherTed noget af en skuf
felse, blev søerne til gengæld en glædelig overraskelse. Det gæl
der il<ke alene de enkelte sØers topografiske og fannistiske sær
præg, men også det faktum, at mange af søerne er af en over
ordentlig landskabelig skønhed.
Og dog er de søer, der findes i Thy i dag, kun rester af et for
dums søterritorium, der fra stenalderhævningen og helt op til
historisk tid har gjort, at man med rette kunne kalde elatidens
Thy for >> SØernes Land« .
Kapitlet om d e thylandske sØer i historisk tid er da også histo
rien om søer, der forsvandt, dels ved naturens kræfter (sand
flugt), dels ved menneskets indgriben (tørlægning).

127
Decimeringen af søer ved sandflugt begyndte så småt allerede
ved begyndelsen af den historiske tid for fra det 13. årh. rigtigt
at tage fart, til kulminationen nåedes i løbet af 1500-tallet. Først
fra denne tid fineles historiske efterreh1inger, der nævner sØ efter
sø, som fyldtes med sand. Endnu i det kommende par århundre
der piskede sandflugten Thy som en svøbe, men var dog i kende
lig aftagen for efterhånden næsten helt at høre op.
At en del søer dog også i forholdsvis ny tid er blevet fyldt med
sand, derom vidner sporene i klitterne, hvor man i dag flere ste
der skal kunne skimte konturerne af tilsandede søer.
Lidt efter midten af forrige århundrede tog menneskene så fat
på det, sandflugten havde levnet. En sand mani for udtørring gik
over landet og synes i Thy at have udartet i meget yderliggående
retning. Vel skal det inclrønm1es, at der ved udtørring af de store
SjØrring og Sperring søer m. fl. er indvundet betydelige arealer
til dyrkning; men ser man nænnere på en del andre projekter,
der senere er opgivet, får man det indtryk, at det bare ch·ejecle sig
om at få alle vandsamlinger til at forsvinde, uanset den værdi det
indvundne repræsenterede.
Her tænkes bl. a. på en del søer i klithecleområclet, der ligger
på fuldstændig udyrleeligt terræn, men hvor grøfter i tydeligt
sprog fortæller om igangsat afvanding. Heleligvis er en del af
disse projekter senere opgivet, og søerne befinder sig atter mere
eller mindre i samme tilstand, som før arbejdet blev påbegyndt.
Efter måden, hvorpå de er dannet, kan man dele de jyske søer
i 6 naturlige grupper:
l. L a n g s Ø e r, der fineles i tunneldale.

2. M o r æ n e s Ø e r, som udfylder de »lukkede« dale i moræne
dannelser.
3. H e d e- o g k l i t s Ø e r, der er vandfyldte lavninger i hede
sletter eller klitterræn . .tvlan mener, de er dannet ved, at vin
den har blæst sandet væk og udhulet sletten enten ned til
grundvandet, eller dette senere af en eller anclen årsag er
steget og har udfyldt lavningen.
4. S t r a n d s Ø e r fremkommet ved, at en bugt eller fjordarm

er blevet afgrænset fra havet ved en tange og ofte tillige af
flyvesand. I det nordlige Jylland er denne proces yderligere
fremskyndet ved landets hævning.

128
5. K a r s t s Ø e r opstået ved sammenstyrhunger (jordfaldshul
ler) eller ved sprækkedannelser i de underliggende kridtfor
mationer.
6. K i l d e s Ø e r o g -d a m m e ( l i m n o k r e n e r ) dannet
ved opdæmning af kildevæld.
Denne inddeling lader sig i almindelighed meget vel prak
tisere på sØer i områder, hvor landskabsudformningen efter is
tiden er undergået en jævn udvikling. Forholdet bliver betydelig
mere kompliceret, når der - som i Thy - skal tages hensyn til
senere 1liveauforanchinger. Det er her særlig de to store form
givende faktorer, landhævningen og sandflugten, der vanskelig
gør rubriceringen.
Desuden mangler vi kendskab til, hvordan det land så ud, der
dukkede op af stenalderhavet, og endelig kender vi ikke forløbet
af litarinakysten i alle detaljer. Dertil kommer yderligere, at
århundreders sandflugt har tilsløret de oprindelige li1lier, så kun
en gennemgribende undersøgelse af det Thy, der i dag ligger
under sanddyngerne, kan løse spØrgsmålene.
Sandflugten og deraf følgende opstemning og udfyldning har
sikkert bevirket, at mange af søerne i Thy i nutiden tilsyne
ladende tilhører en anden gruppe, end de skulle efter deres
oprindelse.
I det følgende skal der gØres forsØg på at anbringe de under
sØgte sØer i Thy i de forskellige grupper. Det volder dog betyde
lige vanskeligheder, dels på grund af de allerede nævnte fak
torers indflydelse, dels fordi en sØ i oprindelse og udvikling kan
høre ind uneler to eller flere grupper.
Da der inelen for den geologiske og. geografiske sagkundskab
fineles divergerende meilinger om disse forhold, skal m eningsfor
skellene omtales samticlig med, at jeg skal forsØge at give uclhyk
for den opfattelse, jeg har fået ved at færdes meget ved søerne
og prØve at få disse til at passe ind i landskabets udviklings
historie.
L an g s Ø er
er ikke repræsenteret i Thy. Ganske vist skriver S. A. Andersen
(Landet mod Nordvest 1946): >> Den langstrakte Ove SØ er sikkert
også en tunneldal«; men iflg. Milthers 1948 er den ikke en >>hm-
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neldalsØ«, hvorimod H vidbjerg Aens dal er anlagt som hmneldal.
Viggo Hansen (upubl.) deler Milthers synspunkt og tilføjer:
>>Ove Sø er snarere en senglacial ådal, der i litarinatiden blev
u dmadelleret som fjord « .
Ove SØ må derfor henregnes til strandsøerne.
!vlo r æ nes ø e r
Til denne gruppe hører de talrige ganske små søer, der særlig
i det sydlige Thy findes i højlandets »lukkede« dale. De er nu
ubetydelige af størrelse, og da de udelukkende findes i dyrkede
områder, er de oftest vanskeligt tilgængelige. Omgivelsernes
euh·ofierende indflydelse gør, at de er stærkt tilgroede, og der
foreligger ingen prØver fra disse søer.
Derimod er der delte meninger om, hvorvidt den ret store
Vorup Sø hører til denne gruppe. Efter Jessen 1920 ligger den
på hævet havbund ind mod den gamle kystlinie. Viggo Hansen
1957 fører derimod på grundlag af nyere undersøgelser litorina
kysten vest om søen, således at denne kommer til at ligge på
selve morænen.
Uanset de forskellige opfattelser virker den i dag såvel af ud
seende som i faunistisk-floristisk henseende som en typisk hedesØ
helt omgivet af klithedeterræn.
H e d e- o g k l i t s Ø e r
har tilsyneladende en meget stor udbredelse i Thy, hvor de ude
lukkende findes på den hævede havbund. Som egentlige klitsØer
virker dog kun de h·e Lyngby-sØer, hvoraf Grønbakke Vand lig
ger ude i selve havklitten, Besul Vand og Næstevand lige inden
for. De andre, der ligger i klitheden, har alle hedesøens karak
teristiske præg.
Til denne kategori må således regnes PossØ samt flere småsØer
vest for Ove SØ; Fredskilde Sø (der samtidig kommer ind under
begrebet kildesØ); Vorup SØ (de særlige forhold vech. denne er
omtalt ovenfor); gruppen af småsøer nord for Vorup SØ; Torup
VestersØ samt en del - hovedsagelig småsØer - i Statens Vildt
reservat ved Hanstholm: Hykær, Tormål, Præstekær m . fl.
Disse søer findes enkeltvis eller i grupper i den godt kilometer
brede, svage lavning, der i Vestthy ligger nærmest den gamle
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stenalderkyst Højden er gennemgående 14-18 m o. h. Mod vest
begrænses lavningen af et ca. 2 lm1 bredt, noget højere og om
trent jævn plateau, der så igen afløses af selve havlditterne.
Det er gennemgående ret små søer med ringe dybde, hvoraf
en del tØrrer ud i hvert fald i tØrre somre. I almindelighed er de
uden naturligt afløb; men gravede render til regulering af vand
standen, der er meget svingende, ses ofte. Plantelivet er karak
teriseret af manglen på eller meget svag udvikling af højere
bredplanter, derimod kommer de typiske hedesøplanter: Lobe
lia, Litorella, Isoetes m. fl. til rig udfoldelse. Når dertil kommer,
at også faunaen er fattig på arter og vel også på individer, har
man billedet af den typiske hedesØ, der næpp e væsentlig adskil
ler sig fra, hvad man kender andetsteds.
Af en noget anden karakter, men dog lmyttet til foregående af
et vist fællespræg, er søerne i klithedeoml'ådet i det nordlige
Thy: Valdum Sø, Hjardemålklit-søerne (Bjålum, Bolbredning
m. fl.) samt Strandl<ær. Endvidere en del småsØer længere inde i
landet, der er omgivet af opdyrket land og tildels tørlagte. De
fleste af disse søer har nu kunstigt afløb til regulering af vand
standen.
Det, der først påkalder sig opmærksomheden, når man står
ved sØeme i dette område, er den betydelig rigere og højere
bredvegetation samt det meget rigere udviklede dyreliv, stærkt
domineret af molluskfaunaen, bl. a. de store Ly·m:naea-arter.
Som det vil fremgå af det følgende, kan berettigelsen i at hen
føre alle disse sØer under ovennævnte gruppe diskuteres.
Søger man at danne sig et begreb om, hvordan denne store
gruppe af » hede- og klitsøer« er opstået, kormner man mere og
mere til den opfattelse, at deres oprindelse snarere skyldes marin
end æolisk virksomhed. Heri bestyrkes man ved studiet af ældre
kort over området, f. eks. Videnskabemes Selskabs kort, tegnet
af P. Harboe 1795, hvor der er medtaget en del søer, der senere
er udtØrret.
Tegner man nu litarinakysten ind på dette kort, viser det sig,
at hovedparten af de sØer, der i Vestthy ligger ind mod kysten,
for det første har længderetningen parallelt med denne; dernæst
at søernes østsider synes at være rettet ud og i virkeligheden er
identiske med kystlinien. Dette giver en formodning om, at
søerne oprindelig har været lavninger - forårsaget af kyst-
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Fig. 2. S t r a n cl k æ r , Lild Strand 29/6 -58 (lok. nr. 54). Eksempel på en
af de yngste strandsø-dannelser i det nordlige Thy.

sh·Ømme - på stenalderhavets bund. Under landhævningen er
de kommet op som store, langstrakte søer, der dels er forsvundet
under flyvesand, mens resterne af dem dels er stemmet op, dels
fyldt op med sand til de har nået den højde, hvor de nu findes.
Dette forhold kommer endnu stærkere til udtryk i Nordthy.
Tager man de nu tørlagte søer med ind i billedet, kan man lige
frem se, hvordan søerne her er opstået ved en vekselvirkning
mellem kyststrømme, landhævning, strandvoldsdannelse og
eventuelt sandflugt. Medvirkende hertil er også, at sandflugten i
denne del af landet ikke har spillet så stor en rolle som i Vestthy.
Søerne i Nordthy ligger tydelig grupperet i tre rækker, hvoraf
den inderste (sydligste og ældste) strækker sig i en sydgående
bue fra den nu udtørrede sØ under Nørklit gennem Kærsø (Kæ
ret) til Klash·up Sø ved Hjardemål. Disse søer, såvel som alle
søerne i området, er langstrakte og ganske smalle. De ligger lidt
uden for foden af og parallelt med den række af stenalderØer,
der begynder med Bulbjerg, går over Bjerget (Lild), Langvad,
Tovsig til Østholmen (Hjardemåløen).
Den næste række ligger omtrent midt mellem førnævnte og
den nuværende kystlinie og på. det nærmeste parallelt med
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denne. Den omfatter Hjardemålklit-sØerne, Valdum Sø og de
nu udtØrrede Vaslund og Rosholm søer.
Helt ude ved havet, kun få hundrede meter inden for kysten,
har vi så Strandkær og et par lignende søer ved GrØnnesb·ancl.
I disse forhold findes måske også en antagelig forklaring på
den forskel, der er mellem de oligotrofe søer langs vestkysten og
den eutrofi, der er tilstede i søerne i det nordlige Thy (Stranclkær
muligvis tmdtaget).
Søerne i Vestthy ligger på den havbund, der dukkede op af
stenalderhavet, men dertil kommer, at søbunelen senere er hævet
indtil en halv snes meter af flyvesand, der ikke indeholder videre
næringsstoffer. Derimod ligger søerne i Nordthy i områder, hvor
vand fra Limfjorden har været elominerende længe efter, at den
rent marine påvirkning er ophørt. Da søernes vandspejl højst lig
ger 7-9 m o. h. i de to inderste rækker (den midterste højest),
hvilket omtrent svarer til lanclhævningen, vil det sige, at der ikke
her findes de mægtige dynger af flyvesand som på vestkysten.
Søernes bund er således stadig præget af de mere næringsrige
fjorclseclimenter, hvilket igen betinger den rigere udviklede
flora og fauna.
Sb·anclkær m. fl. lignende søer helt ude ved kysten (4 m o. h.)
må være opstået betydelig senere.
Strandsøer
Som egentlige strandsøer regnes her kun de gennemgående ret
store søer, der som fjorde - under stenalderhavets maximum fra vestkysten skar sig ind i selve højlandet.
Syd fra har vi de to store Flade og Ørum sØer, der dog oprin
delig har været en Limfjords-bugt og ikke haft direkte fOI·bin
delse med havet. Dernæst Ove Sø, hvorfra en havarm iflg. Jessen
1920 er gået ind gennem Tegå-dalen til den nu stærkt fOI·mind
skede NØrhå Sø.
Også de nedenfor omtalte Karstsøer har under stenalderhavets
maximum antagelig været fjorde, men derom hersker dog nogen
uenighed.
K ar s t s Ø er
Denne gruppe er ubetinget den interessanteste, men også den
sjældneste. I Danmark har vi kun de fire, der her skal omtales:

133
Vester Vanelet Sø, Nors Sø, BagsØ og BlegsØ, og deraf er endda
kun Nors Sø typisk Heller ikke i det øvrige Europa findes mange
sØer af denne type.
Som tidligere nævnt er der delte meninger om, hvorvidt disse
søer i stenalderen har været fjorde. J essen 1920 opfatter dem som
såda1me; men S. A. Andersen (l. c.) er ikke overbevist om, at de
er bunden af tidligere fjorde fra Vesterhavet. Han nævner, at
vandoverfladen ligger hhv. 12, 14 og 16 m o. h., og vandet må i
så fald være stemmet ca. 10 m op af flyvesand. Hertil meddeler
Viggo Hansen (upubl.): >>Det afgØrende bevis kan kun marine
seclimenter i sØerne give. Jeg mener dog, at den ldint, der som en
ubrudt linie forbinder BlegsØ, Nors Sø og Vester Vandet Sø kun
kan opfattes som marint eroderet."
Det, der særlig karakteriserer denne gruppe, er de geologiske
forhold: Kalken, der danner unelerlaget og på flere steder også
bredderne. De store dybder i bunden forårsaget af jordfalds
huller og sprækkeclmmelser. De ejendommelige kentiske forhold
og den som følge deraf særegne udvikling af plante- og dyrelivet.
Endelig må nævnes de store svingninger i vandstanden, der er
typisk for karstfænomener.
K i l d e s ø e r o g -d a m m e
På kortene er afsat en del kilder spredt over hele Thy. De
fleste er ubetydelige og mange er sikkert tørret ud. Der er kun
besøgt to lokaHteter, der kan komme ind under dette begreb:
Fredskilde Sø og kildedammen ved Grågård.
III. Inddæmmede fjorde

Fjordene og vejlerne i Thy og Vester-Hanherred, som de ligger
i dag, kaster et vist forsonende skær over menneskenes egennyt
tige stræben efter at omdanne naturen udelukkende efter øko
nomiske synspunkter.
De kostbare, fejlslagne udtØrringsforsøg af de tidligere sunde
fra stenalderhavets tid, der efter landhævningen lå som lavvan
dede Limijords-bugter, har her skabt en natur, som næppe finder
sin lige. Her er store, åbne vandflader, tætte rørskove, sumpede,
næsten utilgængelige arealer med et virvar af kanaler. Dette har
skabt et eldorado for fugle, hvis eksistens i det Øvrige land ellers
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er stærkt truet. Dertil kommer det storslåede skønhedsindh·yk,
man får, når man fra nærliggende bakkedrag ser ud over disse
vældige områder.
Også på den lavere fauna har disse lokaliteter sat deres præg.
Afdæmningen fra Limfjorden med den påfølgende nedgang i
vandets saltholdighed har her skabt et forsØgsakvarium af mæg
tige dimensioner.
Få steder kan man som her på et forholdsvis begrænset om
råde finde de forskelligste grader of saltholdighed, fra de salteste
dele i de sydlige fjordområder til den næsten ferske Lund Fjord
mod nord.
Disse forhold åbner gode muligheder for studiet af den lavere
faunas tilpasning til ændrede kår, til at følge den udvælgelse af
arter, der finder sted uneler ekstreme forhold, saltvandsarternes
forsvinelen med nedgangen i saltholdigheden og ferskvandsarter
nes indvandring m. m.
Ovet•sigt over •le besøgte lokalitetet•
I. Vandløb
A. Vandløb, der udmunder i havet (1-5)

l. V ester V andet Å

Afvander Vester Vandet Sø (12 m o. h.), med afløb fra søens nordvestlige
hjørne. Dens santiede længde er kun ca. 4 km, men det betydelige fald på
virker øjensynlig ikke sh·ømmen i nævneværdig grad eller i hvert fald kun
under højvande. Det hænger antagelig sammen med, at søen er lavvandet
ved bredderne, og at sandbarrer en stor del af tiden spærrer for afløb, så
en væsentlig del af åens vandføring skyldes dræning af de nærmest søen
liggende lave engdrag. Efter at have forladt engene ca. l km vest for søen
løber åen først gennem klithedeten:æn, derefter gennem selve klitteme og
munder ud i havet lige nord for Ørhage.
Et ejendommeligt træk for denne og den følgende Nors Å er, at de er
bredest ved afløbet fra søerne og i modsætning til, hvad der ellers er til
fældet, snævrer ind, jo længere man kommer ned ad løbet.
a. C a. l k m v e s t f o r Ve s t e r V a n cl e t S ø. Ca. 4 m bred, stærk
slyngende med varierende dybdeforhold, sandbanker og »I1ØIIer<<. Sancl
bund dækket af tyndt mudderlag. Jævn til god strøm. Da åen var oprenset
(18/10-53) sås kun nedhængende bredvegetation; men i de opkastede dyn
ger på bredden vaT rester af flydeblaclsplanter, bl. a. Palmnageton 1wtans
samt Helodea. Rig molluskfauna.
b. V e d K l i t m ø I l e r K i r k e. Knap 3 m bred, 15-50 cm dyb. Klart
vand med god strøm. Sandbund med grus og store sten. Meget rig bred
vegetation, der vokser ud i løbet, men med tydeligt stTØmleje , der slynger
sig mellem planterne. Vegetationen bestod hovedsagelig af Benda, Batra
chiu.m, Iris, Sparganium, Heladea samt Potamogeton. På stenene sås store
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Fig. 3. H a n s t h o l m Å 12/6 -58
(lok. m. 3 a). Åen løber langs syd
siden af Hanstholm-knuden.
Set mod øst.

Fig. 4. F r e d s k i l d e B æ k ved
udløb i Ove Sø 13/6 -58 (lok. m.
lO a). I baggrunden den gamle
kystlinie.

Font-inal-is-puder, og der vaT en del grønne trådalger, der antagelig stammer
fra eutrofiering ved afløb fra Klitmøller.
2. Nors Å
Nors Å, der er et kunstigt afløb fra Nors Sø (14 m o. h.), er gravet i 1835
til regulering af vandstanden i søen, der i et par hundrede år havde været
uden afløb.
Den løber omtrent parallelt med foregående og munder ud i Vesterhavet
ca. l)� km nord for. Længden er ca. 5 km, hvoraf første halvdel går gennem
Vilsbøl Pit., dernæst gennem klithede og ved udløbet gennem havklitteme,
hvor løbet er slyngende, meget dybt nedskåret og smalt.
a. T u e k æ r i V i l s b ø l P l t. 3-4 m bred, lige kanal. Vandstand
20-30 cm. Bunden består af blødt mudder, vandoverfladen med olieagtig
hinde. Sparsom flydebladsvegetation (Potamogeton natans). Vandet om
trent stillestående, da der for tiden (13/6-54} ikke er afløb fra søen, idet
en sandbarre tværs over afløbet spærrer for vandet. Ikke oprenset.
b. V e d s t r a n d v e j e n n o r d f o r K l i t m ø I l e r. Godt l m
bred, 25-50 cm dyb, svag strøm. Vandet grumset af apslemmet okker, og
der var betydelige okkeraflejringer ved bredden. Ingen nævneværdig vege
tation.
3. Hanstholm Å (Hansted Mølleå (Trap 1924})
Den har sit udspring i Kærtoft, sydvest for Ræer, ca. 9 m o. h. Længde
ca. 5 km. Kort efter udspringet optager den afløbet fra den nu udtørrede
Ræer Sø, hvorefter den løber i et smalt engdrag langs Hanstholm-knudens
sydlige fod og udmunder i havet neden for Hanstholm Fyr. (Fig. 3}.
Adalen er mod nord begrænset af stejle kalks!G'ænter, mod syd af klithede
(Statens Vildtreservat). Der findes ikke egentlige klitter ved udløbet. Efter
målebordsbladene står Hanstholm Å ved et system af grøfter i forbindelse
med Reservat-søerne og virker derfor under stærkt højvande som afløb
for disse.
a. N e d e n f o r H a n s t h o l m F y r (vejbroen). Ca. llf m bred og
indtil 50 cm dyb. Rent vand med god sh·øm. Bunden består af sand med
mange større og mindre sten. Åen er noget reguleret og ofte oprenset. Ved

136
besøg den 18/10-53 sås mange grønne trådalger, men disse er ikke set ved
senere besøg. Muligvis har der været tale om en kortvmig forurening.
Det, der særlig præger denne lokalitet, er de uhyre mængder af Hydro
bia. ienkinsi, der næsten ligger som et lag på bunden og med en tæthed, der
overstiger l pr. cm2.
4. Slette Å
I modsætning til de andre vandløb, der udmunder i havet, findes Slette A
ikke på den hævede havbund. Den har sit udspring på midten af den tid
ligere stenalderø, hvis nordligste punkt er Svinkløv. Fra sit udspring i
Tværkær, ca. 30 m o. h., løber den mod nord. Først gennem dyrkede om
råder på selve højlandet, derefter passerer den et hjørne af Svinkløv Pit. for
ved Slette Sh·and at løbe ud i J ammerbugt Længden er ca. 8 km.
a. L a n d e v e j s b r o e n v e d H j o r t d a l K i r k e. Syd for lande
vejen. er åen rettet ud og oprenset. N ord for broen er der et ret betydeligt
fald. Her er den stærkt slyngende med grus og store sten i lejet. Den er ca.
lJf m bred, 1�0 cm dyb og har god til stærk strøm. Oven for broen er
vandet rent, men en grøft langs vejen føær kloa1.'"Vand fra Hjortdal til åen,
hvorfor der neden for broen er nogen forurening, der dog på grund af den
forholdsvis stærke sh·øm ikke får nævneværdig betydning. På grund af
oprensning sås ingen egentlig vegetation.

5. Svensh·up Å
Udspringer i Øster-Hanherred og får bl. a. tilløb fra den kendte FosdaL
Den løber i halvcirkel først mod vest ind under Fjerritslevøen, dernæst mod
nord langs dennes fod. Længden er ca. 5 km, og faldet er omtrent 5 m på
denne strækning. Den løber ud i Jan1merbugt ca. l km øst for Slette A's
udløb.
a. C a. l k m f ø r u d l ø b i J a m m e r b u g t. Noget reguleret,
kanalagtig. Ca. 3 m bred, 20--50 cm dyb. Forholdsvis god sh·øm. Sandbund
med en. del mudderaflejringer ved bredderne. Vandet rent, men der ses en
del okker afsat på den ret sparsomme vegetation.
B. Vandløb i Sydthy, der løber til Limfjorden (6-27)
Hvidbjerg Å systemet (6-16)
Som tidligere nævnt det eneste virkelige vandsystem, der findes i Thy.
Det h u
: sit udspling på vandskellet ved Sjør:ring ved østenden af den fuld
stændig tørlagte Sjørring Sø. Straks ved begyndelsen optages to minch·e
vandløb; et nord fra (fra Vandet Pit.) samt sydfra afløbet fra den ligeledes
udtørrede Sperring Sø. Sjørringsø-Kanal løber først mod vest for i to lmæk
ved Færgeborg og Egebaksande at bøje mod syd til Faddersbøl. Her op
tages et par minch·e bække samt et under højvande virkende afløb fra
Vorup Sø. Derefter fortsætter det som Arup A i slyngninger mod sydøst
optagende afløbet fra Hundborg Mose. Ved Årupmølle bøjes mod sydvest
og vest gennem Nørhå Sø og herfra som Tegå til nordenden af Ove Sø. I
Ove Sø optages Fredskilde Bæk og Hørsted A med tilløb. Omtrent midt for
Ove Sø's vestbred fortsætter systemet som Hvidbjerg A gennem smelte
vandsdalen til Ørum Sø. Lige føT søen støder Villerup Bæk til. I Ørum Sø
optages afløbet fra den nord for liggende udtørrede sø, Storkær. Herh"l
fortsattes - indtil 1956
til Flade Sø, og gennem de to søers fællesafløb
>>Kanalen«, der optager Vestervig A, munder systemet ud i Krik Vig.
-

6. Sjørringsø-Kanal
a. N o r d f o r J a n d e r u p. Kanalen ca. 5 m bred, 50-75 cm dyb.
Vandet er rent, strømmen svag. Bunden består af gråligt, blødt mudder.
Veget. : Ba.t.rachilun, Potamogeton, Lem1w m·i.nor.
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1. Kanalen fra Hundborg Mose til Årup Å

a. V e d R ø d e A n e s B r o, s y d f o r U l s t r u p. Ca. 3 m bred,
75 cm dyb; meget dybt (3-4 m) nedskåret i terrænet. Bunden består af
blødt mudder. Veget. : Heladea, Lemna mi.nar og L. tl'isulca.
8. Årup Å
a. V e d Å r u p m ø I l e. Ca. 6 m bred, lf--1 m dyb. Vandet omtrent
rent, strømmen god. Omkring 2 m under niveau. Veget. : Heladea, Batm
chimn og Lemna trisulca.
9. Tegl\ (Fig. l)
a. L e g i n d B r o. Bredde 10-15 m, dybden varierende fra Jf til over
l m. Vandfladen godt 2 m under niveau. Vandet klart, strømmen god. Rig
vegetation af bl. a. Heladea, Batrachiu.m og Lemna. trisulca.
Faunaen på denne lokalitet er stærkt præget af, at åen danner afløb fra
den nærliggende Nørhå Sø. Dette giver sig bl. a. udslag i, at man få steder
finder f. eks. fangnetspindende vårfluelarver (især Hydrapsyche) så tahig
som her. Ved broen findes Spangilla talrig i store, smukt grenede kolonier.
IO. Fredskilde Bæk

a. L e g i n d. Afløb fra Fredskilde Sø. 1-llf m bred, 50 cm dyb, stærk
strøm, klart vand. Nogen okkeratl..,jring. På broens sydside et fald på ca.
Jf m. Veget . : bl. a. Heladea og Batrachi. u .m. (Fig. 4).
.

I l. Hørsted Å

a. Å b r o n o r d f o r H a s s i n g. 2---2Jf m bred, Jf-�� m dyb. Klart
vand med god strøm, sand- og stenbund. Rig veget., bl. a. meget Heladea.
12. Hvidbjerg Å

a. L y n g h o l m. Ca. 10 m bred, omla.ing l m dyb. Bunden mudret
med sort, noget stinkende dynd dækket af forrådnende blade. Noget grus
og en del større og mindre sten i lejet. Åen er her helt overskygget af store
træer. Vandfladen ca. 2 m under niveau. Noget forurenet af kloakudløb.
En del veget., bl. a. meget Helodea. Spangilla i store kolonier og Hydra
sad tæt på bladene af Helodea..
b. S t o r e Ø r u m b r o, f ø r u d l ø b i Ø r u m S ø. 10-12 m bred,
dybden noget over l m. Bunden består af sort mudder, der stinker efter
forurening. Veget. : især Helodea.
13. Villerup Bæk

a. L i I l e Ø r u m b r o. Ca. 2 m bred, Jf m dyb. Jævn sh·øm, mudder
bund.
14. Tilløb fra Storkær til nordbredden af Ørum Sø

a. V e j e n n o r d f o r Ø r u m S ø. llf-2 m bred, ca. Jf m dyb. Ret
god strøm. Vandet snart klart, snart grumset af okker. Bunden blød og
dyndet med okkeraflejringer. En del Batrachimn.
15. Vestervig Å

a. V e d v e j e n V e s t e r v i g K i r k e - K r i k. Ca. l m bred, Ji-Jf
m dyb. Bund: sand med enkelte større sten og hist og her noget dyndet.
God strøm, noget forurenet.
b. N o r d f o r K r i k. Ca. 5 m bred kanal, der løber gennem et smalt
engdrag (tidligere Limfjords-bugt). Bunden består af sort, blødt, noget
stinkende dynd. Stærkt oprenset, ingen vegetation af betydning. Vandstan
den stærkt svingende fra ca. 25 cm til omkring l m, hvorved åen går over
sine bredder. Den er stærkt påvirket af opstigende brakvand fra den neden
for liggende Kanal til Krik Vig, hvori den munder ud.
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16. Kanalen fra Flade SØ til Krik Vig (>>Kastet«) (Fig. 17)
Kanalen, der fører vandet fra Hvidbjerg A systemet til Krik Vig, er gravet
1621, efter at et tidligere afløb fra Flade Sø lige øst for Ø. Agger var sandet
til i begyndelsen af det 17. århundrede.
Indtil 1956 førtes vandet gennem Flade Sø, og afstrømningen reguleredes
ved en sluseport i dæmningen lige syd for søen. Senere er der foretaget for
skellige ænruinger, hovedparten af Flade Sø er nu afdæmmet fra systemet,
og Kanalen er reguleret og udvidet (se Flade Sø). Da prøverne med en
enkelt undtagelse er taget før foranru·ingen, får dette forhold dog ikke
større betydning i de1me forbindelse.
Kanalen har en æt betydelig bredde og er ca. 2 km lang. Den er et ud
præget estuarium, hvilket tydelig fremgår af de faunistiske og floristiske
forhold.
a. K a n a l e n o v e n f o r a f l ø b e t f r a F l a d e S ø, ca. 200 m
neden for pumpestation ved Tåbe!.
b. K a n a l e n v e d T å b e l, udfor slusen fra Flade Sø.
c. K a n a l e n v e s t f o r K r i k. Denne del af Kanalen er efter 1956
blevet en »blind arm« (kortbilag B).
De tre lokaliteter er på det nærmeste ens. Der er dog gennemsnitlig lidt
højere saltholdighed ved Krik end ved Tåbe!. Bredden består af fast sand
med grus, den er stejlt shånende til ret betydelig dybde. Vegetationen er
fattig, hovedsagelig bestående af Chara, men eksemplarer af Strandasters
og Strandvejbred vokser ud i vandet.
17. Gundtoft A
Den har sit udspiing nord for landsbyen Gundtoft, ca. 50 m o. h. Hvor
den passerer Ydby-Veste1vig vejen, er den en ganske smal grøft. Syd for
vejen løber den gennem en smuk, stærkt markeret ådal de 5 km, til den
munder ud i Helligsø. Den har tidligere haft udløb i Nissum Bredning, hvor
man endnu ca. l km syd for Helligsø Teglværk ser det gamle, afdæmmede
udløb. Nu ledes vandet til Thyholm Vejle og med dennes afvandingskanaler
til Skibsted Fjord. Aen har på hele sh·ækningen det meste af året en meget
ringe vandføring.
a. S k o l e b r o, ø s t f o r H e I l i g s ø b y. Ca. l m bred, 10-25 cm
dyb. Reguleret. Mudderbund. Fuldstændig tilgroet med høje sumpplanter
(PhragmUes, Spargan'i.um, P.il'i:pendula m. m.). Ganske svag strøm mellem
planteme. Klart vand.
18. Afløb fra Thyholm Vejle
Afløbet fra Thyholm Vejle står i forbindelse med den lille Helligsø og
fører således også vandet fra Gundtoft A med sig.
Det består af en dobbelt kanal, der følger hhv. vejlens nordlige og syd
lige side og forenes, lige før de passerer Vejlebro (hovedvej 1 1 ) , hvorefter
de følges det sidste korte stykke til Skibsted Fjord.
Afløbet reguleres for hver kanal af en sluseport, lige før kanaleme løber
sammen.
a. V e j l e b r o, h o v e d v e j l l. N o r d l i g e g r e n o v e n f o r
s l u s e n. Ca. 3 m bred. Den kan tage en vandføling på omlaing l m's
dybde; men vandstanden er dog i almindelighed betydelig lavere. Stærkt
oprenset, vegetationen ubetydelig og består hovedsagelig af neelhængende
bredplanter.
b. I b i d e m. S y d l i g e g r e n o v e n f o r s l u s e n. (Kun vand
prøve).
c. I b i d e m. N e d e n f o r s l u s e r n e (e f t e r s a m m e n l ø b e t) .
3 --4 m bred, under højvande indtil l m dyb, for det meste dog betydelig
minru·e. Bunden består af sort dynd. Ingen vegetation udover nedhæn-

139
gende bredplanter. Meget varierende strømforhold, eftersom der er afløb
fra vejlen, eller fjordvandet presses op. Lokaliteten er et udpræget estua
rium, hvor faunaen bl. a. domineres af Mysis, Palae·m. onetes og Corophi:um.
På broen og sluserne ses betydelige Enteromorpha-bevoksninger.
19. Mølle!\ (Ydby)
Mølleå, der er 4-5 km lang, har sit udspring nord for Y db y, ca. 50 m o. h.
Den munder ud i Skibsted Fjord og løber gennem en smuk, dybtskåret dal.
Det nederste stykke fra hovedvej 11 til udløbet er reguleret.
a. V e d Y d b y E l v æ r k. (Den nedlagte mølle). 1-2 m bred, 5 cm
dyb. Frisk strøm over gruset bund, ret stærkt fald. Klart, koldt vand.
b. H o v e d v e j 1 1. 2---2 )� m bred, ca. 25 cm dyb. Klart vand med
stærk strøm. Sandbund med sten. Pletvis meget Benda og Batrach-i. lnn .
Lemna tl'isulca alm. Lokaliteten er bemærkelsesværdig ved at være til
holdssted for store mængder Brakvands-Gammarus, skønt der ikke trods
flere analyser er påvist forhøjet saltindhold.
20. Brokær Bæk

Lille bæk, der løber til Skibsted Fjord gennem dalen, der skiller det
egentlige Thy fra den tidligere Boddumø.
a. B r o e n s y d f o r D o v e r P l t. Ca. 2 m bred, Jf-% m dyb. Stærkt
tilgroet med sumpplanter. Ringe strøm, bunden dyndet. Vandet meget
grumset og okkerholdigt Vandfladen helt dækket af Lemna minor; L. tl'i
sulca til stede i mindre mængde.
2 1 . Ginderup Bæk

Ca. 2 km lang, udspringer øst for Dover Gd. og løber ud i Næs Sund.
Den har et betydeligt fald, men ringe vandføring. De sidste par hundrede
meter til fjorden er reguleret.
a. C a. 2 O O m f ø r u d l ø b i N æ s S u n d. Omloing l m bred,
10-30 cm dyb. Bunden afvekslende sandet og dyndet med en del sten.
Dyndet er sort og lugter noget råddent. Klart vand, god stmm.
22. Visby Å

Den har sit udspring nær Hurup, ca. 5 km lang, og munder ud i Visby
Bredning. Faunistisk uden interesse på grund af meget svær forurening fra
Hurup. Ret betydelig vandføring. Nederste halvdel af løbet i bunden af en
tidligere stenalderfjord.
a. V i s b y B r o, h o v e d v e j l l . 3-4 m bred, ca. Jf m dyb. God
strøm. Forurenet i sværeste grad. Bunden sort, stinkende slam. Ingen
vegetation.
23. Årbæk

Den har sit udspring på højdedraget mellem Skyum og Koldby. Længde
ca. 4 lan. Den optager et lille tilløb fra Irup og munder ud i Gudnæssh·and.
Trods betydeligt fald er strømmen ringe og vandføringen ret ubetydelig.
Den nederste del stærkt påvirket af opstigende fjordvand.
a. V e d v e j e n Sk y u m - K o l d b y. Jf-1 m bred, 10 cm dyb.
Bentla-bevokset grøft med kildevand.
b. V e d u d l ø b i G u d n æ s s t r a n d. 2 m bred, c a. J� m dyb.
Strømmen svag, bunden sort, stinkende dynd. Ingen egentlig vegetation,
men ved besøg den 27/5-54 drev brunlige, slimede alger i hele flager med
strømmen. Lokaliteten stærkt præget af vekslende ferskt og salt vand.
24. Nørkær Å

Godt et par kilometer lang , udmunder i Fævig syd for Vilsund. Ubetyde
lig vandføring.
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a. V e d u d l Ø b i F æ v i g. 1-llh m bred, 25 cm dyb. Vandet meget
grumset. Bunden består af sort, stinkende mudder. Svag strøm. Lokaliteten
præget af opstigende fjordvand.
25. Sundby Å
Den har sit udspring sydøst for Sjøning og løber gennem den smukke,
storslåede Skjoldborgdal, der er en tidligere stenalderfjord parallelt med
kysten af Tilisted Bredning og kun adskilt fra denne af et smalt bakkedrag
(35-40 m o. h.). Sundby Å munder ud i Limfjorden ved Vilsund, hvor den
på det sidste stykke er noget forurenet.
a. B r o e n v e d N o r d e n t o f t, v e d h o v e d v e j l l. Ca. l m
bred, dybden varierer fra få centimeter til ca. )f m. Bunden sandet, hist og
her med store sten. Meget okker i vandet, nogen forurening, muligvis
ensilage. (Fig. 5).
b. S t ø v r i n g B r o. 2 m bred, ca. )f m dyb. Sandbund med sten.
Vandfladen ca. 2 m under niveau. Åen oprenset, så der ses kun nedhæn
gende bredvegetation. Klart vand, god strøm.
c. V i l s u n d, o v e n f o r S l u s e n. (Kun vandprøve).
d. V i l s u n d, n e d e n f o r S l u s e n. (Kun vandprøve).
26. Sundby Bæk
a. N e d e r s t, f ø r u d l ø b i S u n d b y Å. Lille, forurenet vandløb.
27. Thisted Bæk
Den har sit udsp1ing ved Skinnerup, 6 m o. h., og munder ud i Limfjor
den ved Thisted. Længde ca. 4 km. Periodisk spor efter svag forurening.
a. N o r d f o r T h i s t e d, v e d V e j e n t i l T i n g s t r u p. l-Bf m
bred, 25--35 cm dyb. God strøm, noget forurenet. Lidt grønne trådalger.
Vældvand.
C. Vandløb i Nordthy, der løber til Limfjorden (28-39)
28. Skiveren
Den begynder i Kilseng, sydøst for Hillerslev, kun 3--4 m o. h., og læng
den er ca. 5 km. Den løber gennem et tidligere s tenaldersund i forbindelse
med Limfjorden, og den munder ud i Lønnerup Fjord.
Skiveren er reguleret, og vandet strømmer hen over den gamle fjordbund,
hvilket talrige eksemplarer af fossile marine mollusker i bundmatedalet
viser.
a. S v i n g e l b r o, h o v e d v e j l l. 2-2)� m bred, 25-30 cm dyb,
jævn sh·øm, klart vand. Bunden består af gråligt, blødt mudder. Stærkt
oprenset. Ingen vegetation ud over lidt Callitriche.
b. B r o e n v e d H o v. Ca. 2 m bred, 50-60 cm dyb. Bunden sort
mudder. Strømmen svag, vandet klart. Mange grønne trådalger. Lokaliteten
præget af indtrængende fjordvand.
Kløvll systemet (29-31)
Systemet består af hovedløbet Kløvå, ca. 15 km lang, der afvander de nu
udtørrede Vaslund og Rosholm søer og står i forbindelse med den øst for
liggende Valdum Sø (ca. 5 m o. h.). Ca. l km før udløb i Lønnerup Fjord
optages Storå, der har sit udspring i den tørlagte sø øst for Bjerge. Længde
ca. 12 km. Storå optager flere mindre vandløb, bl. a. Grågård Å, der har sit
udspring i kildedammen ved Grågård, og Lilleå.
Hele systemet findes på den flade slette mellem Hansthaimen og Østhol
men (Hjardemåløen), der udgør et af de skarpest markerede sunde, der i
stenalderen forbandt Limfjorden med havet.

141

E.vV. Kaiser fot.

Fig. 5. S u n d b y A 1 1 /6 -58. Den
øvre del (lok. nr. 25 a), set fra hoved
vej ll mod sydøst.

Fig. 6. S t o r å nord for Kåstrup
12/6 -58 (lok. nr. 30 b). Reguleret
ved nedgravning i kddtet.

29. Grågård Å
a. S y d f o r B a I l e r u m. Reguleret, men ikke oprewet, 2--3 m bred,
35-50 cm dyb. Bunden består af mudderblandet sand.
30. Storå
a. S y d f o r B a I l e r u m. Reguleret, ca. 3 m bred, omkring lf m dyb.
Moderat strøm. Bunden er sandet med lidt mudder over. Der ses kun ned
hængende bredvegetation.
b. N o r d f o r K å s t r u p. Reguleret, bunden gravet ned i kalken.
Vandfladen ca. 4 m under niveau. Ca. 5 m bred, lf--�4 m dyb. Stærkt opren
set, så der er ingen vegetation. Vandet klart, koldt vældvand. Strømmen
god. Bunden består næsten udelukkende af store kalkstensbrokker. (Fig. 6).
c. V e d B r o m ø I l e, h o v e d v e j 1 1 . (Kun vandprøve).
3 1 . Kløvå
a. S k r a d e k æ r B r o. 2--21� m bred, omkling * m dyb. Klart vand,
god strøm. Oprenset. Ved broen sandbund med grus og enkelte store sten.
Spongilla kolonier. Lem.na. m.i.nor. (Fig. 7).
b. B r o e n v e d h o v e d v e j 1 1. 6 m bred, indtil l m dyb. God
strøm. Bunden meget hård med en del sten. Veget . : Lemna m.inor og L.
trisulca, ellers kun nedhængende bredvegetation. Åen er fornylig reguleret
oven for broen. Der ses spor efter svag forurening, bl. a. lidt grønne tråd
alger. (Fig. 9)
-

Tømmerby Å (32-33)
Tømmerby A virker som afvandingskanal for en del af søerne i den
række, der som tidligere omtalt st.rækker sig i en sydgående bue fra Bul
bjerg til den sydlige ende af Østholmen. Endvidere optager den tilløb fra
den midterste sø-række, nemlig Bolbredning, der igen ved en grøft står i
forbindelse med Bjålum. Tømmerby A munder ud i kanalen, der går rundt
om Tømmerby Fjord.
32. Tilløb til Tømmerby Å fra Bolbredning
a. N o r d ø s t f o r O d d e r s b ø l. 1-ll� m bred, 20-25 cm dyb,
reguleret og oprenset. Klart vand med jævn strøm. Bunden består over
vejende af sand med enkelte større sten ved bredden. Ingen vegetation.
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E. W. Kaiser fot.

Fig. 7. K l ø v å ved S kradekær Bro
12/6 -58 (lok. m. 31 a). Åen løber på
den hævede havbund, og i baggrun
den ses nordvest-spidsen af Hjardemåløen (Østholmen).

Fig. 8. T ø m m e r b y Å ved Røde
bro 29/6 -58 (lok nr. 33 a).

33. Tømmerby Å
a. R ø d e b r o, h o v e d v e j l l. Naturligt slyngende løb, nedskåret i
lyngklædte sandbanker. Ca. 3 m bred, dybden varierer fra få centimeter
over sandbarrerne til %-l m i »høllerne«. Fast sandbund, klart vand med
god strøm. Meget Lemna tristtlca. (Fig. 8).
b. V e d v e j e n T ø m m e r b y - L a n g v a d. Ca. 3 m bred, meget
varierende dybdeforhold. Sandbund med lidt grus. Ved broen en del B a
trachi-mn på sandbarre midt i strømmen, ellers Lem.na mhwr ved bredden
og L. trisulca i s tl'Ømmen; derudover kun nedhængende bredvegetation.
Klart vand, god strøm.
34. Kanalen omkring Tømmerby Fjord
Afvandingskanal, der går rundt om hele Tømme1·by Fjord og nord for
fjorden optager Tømmerby Å. Ved fjordens sydvestlige hjørne forenes ka
nalerne fra øst og nord og fortsætter som en lige kanal nord om Vesløs
Vejle og Arup Vejle, til den løber ud i kanalen øst for Østerild Fjord.
a. V e s t f o r H ø j s t r u p. Kanalen meget bred. Sumpede bredder
med græsbevoksning ud i vandet. Tilsyneladende eutrof lokalitet. Store
mængder af Lymnaea, Pianorb-is og Physa.
35. Kanalen Øst for Østerild Fjord
a. B r o e n s y d v e s t f o r A r u p, lige før udløb i Limfjorden. Oven
for slusen. Afstrømningen reguleres ved en sluse i lirnfjordsdæmningen.
Lokaliteten stærkt præget af indtrængende fjordvand. Kanalen har en be
tydelig bredde og dybde. Bunden mudret, hovedsagelig dækket af sort,
stinkende slam. Ingen vegetation ud over lidt Sci. rpus i en indskæring ved
dænmingen.
36. Senå
Senå har virket som afvandingskanal for den tørlagte sø under Nørklit,
der var den nordligste sø i den før omtalte inderste sø-række. Længde ca.
2 km.
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E.W. Kaiser fot.

Fig. 9. K l ø v å ved hovedvej 1 1 29/6 -58 (lok. nr. 3 1 b). Set mod syd.
I baggrunden skimtes den gamle litminakyst

a. H o v e d v e j l l. 1.1-l m bred, dybden varierer fra få cm til omla-.
1.1 m i »høllerne«. Stærkt slyngende mellem lyngklædte sandbanker. Klart
vand, god strøm. En del okker. Veget. : Lenuw trisulca, L. mi n or samt lidt

Ba.trachium.

Sløjkanalen (37-39)
På ældre kort kaldet Mølleå, der er navnet på det vandløb, der begynder
nordøst for Kollerup, ikke langt fra Slette A's udspring (ca. 26 m o. h.). Det
løber syd om FjerTitslev og optager vestfra Gravenskærgrøften. Derefter
bøjer åen mod sydvest til Løgstør Bredning. Nyere kort viser Sløjkanal med
udspring i Brøndum nord for Fjerritslev, optagende Mølleå lidt før midten
af løbet, hvorefter den er fuldstændig kanaliseret.
37. Gravenskærgrøften
a. V e d G ø t t r u p H o l d e p l a d s. Ca. 2 m bred, �l m dyb,
grøftagtig. Afløb for kloakkerne i Fjenitslev og forurenet i sværeste grad.
Vandet, der er stærkt strømmende, virker kulsort og er meget stinkende.
Bunden består af sort, stinkende mudder. Der er store sten i lejet, alle dæk
ket af tykt lag forureningsstoffer. Ingen vegetation.
38. Sløjkanal
a. K o v a cl B r o, h o v e cl v e j l l. Ca. 3 m bred, 50-75 cm dyb.
Bunden noget mudret. Oprenset, ingen vegetation. Ret god strøm, klart
vand.
b. S l ø j b r o v e d S l ø j e n H u s e. Kanal, 6-7 m bred, l�-1.1 m
dyb. Rolig strøm. Bunden meget hård. Ikke oprenset, rig vegetation, dels
af sumpplanter, dels af flydebladsplanter. Meget Lenuw trisulca. Meget
rig molluskfauna.
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39. Mølleå

a. S y d f o r F j e r r i t s l e v. (Kun vandprøve).

II. Søer
A. Hed e og klitsøer
-

Uanset oprindelse og udvikling vil der i det følgende blive givet en over
sigt over de søer, hvorfra der foreligger faunaprøver, og som ligger på den
hævede hav- eller fjordbund foran litorinakysten.
Ly ngby s øerne (40-42)
-

De tre Lyngby-søer er som tidligere nævnt de eneste, der ligger ude i
eller umiddelbart op ad selve havklitten og virker som egentlige klitsøer.
Såvel i topografisk som i fannistisk-floristisk henseende adskiller de sig
væsentligt fra søerne inde i klithedeterrænet
Det, der foruden deres beliggenhed først og fremmest karakteliserer
disse søer, er de meget store vandstandssvingninger, de er underkastet.
Vandstanden varierer fra over en meter til kortere eller længere tids fuld
stændig udtørring. Disse forhold har givet anledning til vidt forskellige for
klaringer, som det vil føre for vidt at komme ind på her. Desværre har det
ikke været muligt at skaffe oplysninger, så man kan følge vandstands
ændiingerne gennem en samlet ånække. De spredte meddelelser, der har
kunnet skaffes, viser, at der snart har været oversvømmelse, snart er klaget
over sandflugt, fordi søerne har været helt udtørret. En grøft, der forbinder
de to største af søerne, Grønbakke Vand og Besul Vand, viser da også, at
man har forsøgt at regulere vandstanden. Endvidere har der tidligere været
tilløb til Besul Vand fra visse områder af Hvidbjerg Klitplantage.
Disse forhold er imidlertid senere ændret. Forbindelsen mellem de to
søer er fuldstændig sandet til ved udløbet i Grønbakke Vand, og den har
næppe været af betydning i adskillige år.
Angående afløbsforholdene fra Hvidbjerg Klitplantage meddeler klit
plantør K. Ravn, Hvidbjerg Klitplantage, at der i 1920 blev klaget over
oversvømmelse, hvorfor det ved en vandsynsforretning blev pålagt, at van
det fra plantagen blev ledet andetsteds hen. Dette blev gjort, men allerede
1922 klagedes der over sandflugt, da Grønbakke Vand nu var fuldstændig
tønet ud. I 1925 har der dog atter været vand i søerne (Cluistensen 1929).
Siden 1938 har der gentagne gange været klager fremme, snart over for
meget vand i søerne, snart over at de var tørret ud (K. Ravn).
Skal man dømme efter de år, nærværende undersøgelse har stået på,
synes der at være en nøje forbindelse mellem årsnedbøren og vandstands
højden således at forstå, at det er de af nedbøren forårsagede svingninger i
grundvandspejlet, der er afgørende for, om der er vand i søerne.
Da det i almindelighed varer fra nogle måneder til henimod l år, før en
bestemt periodes nedbør påvirker grundvandspejlet afl1ængig dels af
grundvandets dybde, dels af jordlagenes gennemtrængelighed, vil et lig
nende forhold altså gøre sig gældende m. h. t. den vandmængde, der til for
skellige tider findes i søerne. For Lyngby-søernes vedkonm1ende ser det ud
til, at der i hvert fald går omkring J� år, før der viser sig synlige udslag; der
SC'S her bort fra periodiske stigninger i vandstanden forårsaget af særlig
J.;Taftige regnskyl, snesmeltning o. lign.
Grundvandspejlets indflydelse konm1er tydeligt til udhyk gennem de
sidste ar, hvor man f. eks. for Grønbakke Vands vedkonunende så det sær
syn, at søen i det meget regnfulde år 1954 tørrede omtrent ud ; medens den
efter den tørre og varme sommer 1955 havde en vandstand på omkring en
meter. Forklaringen findes i de store svingninger i de sidste års nedbørs
forhold.
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I 1950 og 1951 havde Danmark en gennemsnitsnedbør, der lå ca. 25 °/o
over det normale, medens den i 1952 og 1953 var omtrent normal. 1954 var
meget regnfuld, ca. 35 °/o over det normale, hvorefter 1955 og 1956 ligger
en del under n01malen.
S ammenligner vi disse forhold med vandstanden i Grønbakke Vand, ser
vi, at den vandstigning, der har været resultatet af 1950-51's rigelige
nedbør, viser sig i 1951 og 1952; men allerede mod slutningen af 1952 og
begyndelsen af 1953 begynder vandet at forsvinde, således at der i slutnin
gen af 1953 kun er få centimeter vand tilbage. Trods den megen regn i
1954 fortsætter udtørringen, og sidst på sommeren er vandet svundet yder
ligere, så der nu kun er ganske få lavvandede pytter tilbage. Til gengæld
viser dette års (1954) store nedbørsoverskud sig i løbet af det tørre år 1955,
hvor der endnu i september var henved en meter vand i søen. Nedbøren i
1955 og 1956 ligger væsentlig under normalen, hvilket snart gør sig gæl
dende, og allerede i løbet af 1956 tørrer søen ud. I 1957 breder lclitvege
tationen sig over den tørre bund.
Synet af disse søer i det vildsomme lclitlandskab gør et ganske ejendom
meligt indtryk; der er ligesom noget umotiveret over deres forekomst her.
Det synes vanskeligt - trods deres placering og f01m - at henføre dem til
lclitsøer i egentlig forstand (d. v. s. afblæsningssøer). Snarere må man søge
forlelaringen i det martørvlag, der ligger under hele Lyngby-01mådet. Det
træder frem i lclitteme ude ved havet, ca. 3 m over havets nuværende
niveau, og skal iflg. Viggo Hansen 1957 og Mertz 1924 svare til litorina
hævningen på denne egn. Lyngby-søerne må da være rester af en lagunesø,
der først har fulgt den almindelige landhævning og siden ved sandflugt er
stemmet yderligere op. Da søerne nu ligger i en højde af omkring 15-17 m
o. h., vil det sige, at der er tale om en opstemning på 12-14 m.
Et andet forhold, der bidrager til at give disse søer et særpræg h'emfor
søerne i klitheclen, er deres næsten fuldstændige mangel på egentlige vand
planter. Således nævner Cluistensen 1925, at de var fuldstændig sterile
med undtagelse af enkelte eksemplarer af Agrostis alba. På dette område
er der dog senere sket mindre ændringer.
40. Grønbakke Vand
Denne interessante sø ligger i en meget dyb »gryde<< ca. J� km fra havet.
Den er omgivet af høje klitter, af hvilke Grønbakke ved søens vestbred når
en højde af omh'ent 35 m o. h. eller 20 m over søens niveau, der iflg. M .
1402 e r ca. 1 5 m o. h . Søens nuværende størrelse e r ca. 300 X 150 m med
længeleretningen sydvest-nordøst.
Klitterne omhing søen står meget stejle, så den set ovenfra minder om
en »hatersø« (Clll'istensen 1925). Kun ved vejen fra Lyngby findes en
gravet passage, der fører ned til søen, samt den tidligere nævnte grøft, der
nu er tilsandet, men som før har ført overskudsvanelet ha Besul Vand
til søen.
Foruden de allerede omtalte store vandstandssvingninger er et andet
mærkeligt fænomen knyttet til denne sø. På klitskrænterne ses hist og her
hhv. i l o� U�-2 m over bunden nogle linier, der kan minde om vand
standsmærker. En undersøgelse (E. VI'. Kaiser) har imidlertid vist, at dette
ikke er tilfældet. Den nederste stribe består af et 10-15 cm tykt tørvelag,
medens de to ovre lag består af mørkt sand. Hvordan dette skal forklares
får indtil v:dere stå hen. (Fig. 10).
Under nærværende undersøgelse sås en ganske lille PIJragm i.tes-bevoks
rling neden for vejen, og på vestsiden var i 1955 en betydelig forekomst af
Vanclpileurt; men selve bunden var, bortset fra lidt Litarelia ved bredden,
fuldstændig blottet for plantevækst.
Efter den fuldstændige udtørrin� i 1956 begyndte klitplanterne at erobre
bunden. I juni 1957 sås allerede blomstrende eksemplarer af Kællingetand,
Gåsepotentil, Pileurt, Stedmoderblomst m. m., og på steder med lidt fugtigt
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sand sås enkelte eksemplarer af Vandnavle. Endvidere fandtes spredt over
hele bunden en mængde små 15-20 cm høje pilebuske. (Se endv. Bennike
1943, Jørgensen 1948.)
41. Besul Vand
Det ejendommelige n avn stammer sikkert fra de syd for liggende Bisse
hule Bakker, idet Besul antagelig er den lokale udtale af Bissehule.
Besul Vand er lidt større end foregående, ca. 500 X 100 m og ligger med
længderetningen vest-øst. Søen ligger et par meter højere end Grønbakke
Vand, men ellers minder de to søer meget om hinanden. Vandstandssving
ningerne er omtrent de samme, omend Besul Vand synes at være længere
tid om at tørre ud til trods for, at dybdeforholdene er ens. (Fig. 1 1 ) .
I årene 1953, 5 4 og 55, da der var vand i hele søen, e r prøverne taget ved
den vestlige ende, hvor der lige i vandkanten og oven for derme var en
meget tynd bevoksning af Heleocharis, en enkelt Pota·mogeton-art samt et
ganske smalt bælte af Litorella. I 1957, da der kun var ganske få lavvan
dede pytter tilbage, er prøverne taget i disse. Selve søbunelen vm· fuld
stændig blottet for vegetation og ligeså de få vandpytter i søens centrale
del. Kun ved den østlige ende var en vandsmnling med bl. a. Glyceria. (Se
endv. B ennike 1943, Jørgensen 1948.)
42. Næstevand
Ligger i den nordlige udkant af Lyngby og er ganske ubetydelig af stør
relse. Iflg. M. 1402 måler den ca. 100 X 75 m; men så stor udstrælming hm·
den ikke haft i de senere år, snarere under halvdelen og det endda kun i
efteråret 1955. Det meste af tiden har den været helt udtørret. Den virkede
noget mere næringsrig end de to større søer (Phragm:i.tes-bevoksning ved
sydbredden), hvilket antagelig skyldes, at søen ligger nærmere byen. Under
de første besøg i 1953 var der tegn på, at den benyttedes som losseplads ;
men senere er det henkastede affald dog fjernet. Som de to andre søer tør
rede den fuldstændig ud i årene 1956-57. På bunden voksede dog endnu
(1957) lidt Litorella. Næstevand har hverken til- eller afløb. (Se endv. Jør
gensen 1948.)
Hedesøer i det vestlige Thy (43-46)
43. Possø
Possø (eller snarere Porssø) ligger i den sydlige del af Hvidbjerg Klit
plantage helt omgivet af nåleskov. Den er i sin nuværende form oval med
længderetningen øst-vest, og størrelsen er ca. 3 ha. Vandspejlet ligger
omtrent 15 m o. h. (Fig. 12).
Søen er lavvandet og tilsyneladende en typisk hedesø omgivet af et
smalt, svagt udviklet Ph ragm.ites-bælte. Bredderne er sandede og dækket
af Litarel/a og ganske lidt Lobel-ia; endvidere findes lsoetes (begge m·ter) i
søen, hvis flora i det hele taget er af betydelig interesse (se Christensen
1925 og Iversen 1929).
Iflg. Iversen (l. c.) skal søen en kort tid have været udtørret; hvilket klit
plantør K. Ravn, Hvidbjerg Klitplantage dog ikke mener har været til
fældet.
Efter Vielenskabernes Selskabs kort af 1795 kmme det tyde på, at Possø
og den godt Jf km nord for Iiggenele Holmsø er rester af en større sø, der ret
sent er fyldt op ved sandflugt. På kortet er angivet en temmelig stor sø,
hvis længderetning er nord-syd, og hvor de to nævnte søer da skulle have
udgjort hhv. den sydlige og norcllige del. Derme sø havde, som det så ofte
er tilfældet, østkysten ret jævn. Den gik i en svag vestlig bue langs litorina
kysten, og selve søen havde en stor udbugtning mod vest, hvor nu Messing
toft Sande ligger.
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Fig. 10. G r ø n b a k k e V a n d ,
Lyngby 13/6 -58 (lok. nr. 40). Typisk
klitsø. Den nu tørlagte søbund er
omtrent dækket af vegetation. I klit
væggen ses de vandrette aflejringer
af tørv og mørktfarvet sand.

fot.

Fig. 1 1 . B e s u l V a n d , Lyngby
13/6 -58 (lok. nr. 41). Typisk klitsø,
der for tiden er mere eller mindre
udtørret, således at kun enkelte pyt
ter i den centrale del er vandfyldte.

44. Fredskilde Sø
Fredskilde Sø ligger nord for Ove Sø, til hvilken den har afløb gennem
Fredskilde Bæk. Søen ligger lidt vest for litarinakysten lige syd for vejen
fra Nørhå til Stenbjerg. Dens vandspejl ligger ca. 8 m o. h., og søen har tid
ligere dækket et betydeligt areal. Endnu omkring år 1800 målte den i ret
ningen øst-vest ca. 650 m; men i løbet af det 19. årh. har sandflugt og
siden dræning reduceret udstrælmingen til under 200 m. I :retningen nord
syd er den nu ca. 300 m.
Fredskilde Sø er en mærkelig kombination af opstemmet strandsø (der
under sandfygning hru· fået hedesøens præg) og kildesø, idet den er at
beh·agte som en stor limnokren. Den adskiller sig da også i væsentlig grad
fra de øVIige søer i det vestlige klithedeterræn, bl. a. ved sit store kalk
indhold.
Christiansen og Holmen 1956 angiver den som »nærmest eutrof, den
havde i det mindste langs vestbredden en meget bred røTSump, og inden
for sumpen fandtes en zone med væld«.
Også ved søens nordøstlige hjørne, hvor faunaprøverne er taget, er bred
vegetationen haftigt udviklet, især Carex, der vokser fra bredden og et kort
stykke ud i vandet. Foran findes en bræmme af Helodea.; men længere ude
er der tilsyneladende ren sandbund.
Det, der gør denne sø bemærkelsesværdig, er især de tallige »kviksand«
gruber, der findes på denne lokalitet (og måske også andre steder i søen).
Herfra vælder grundvandet op, men da gruberne i almindelighed ligger
under søens vandspejl, ser man normalt ikke meget til dem. Kun en hus
ning på vandets overflade samt et lysegrønt skær i vandet forråder deres
tilstedeværelse.
Nu er vandstanden i Fredskilde Sø også underkastet betydelige sving
ninger, og ved et besøg i maj 1954, da v andstanden var særlig lav, mødte
man her et ejendommeligt syn. Fra bredden strakte en tørlagt sandrevle sig
et godt stykke ud i søen i sydvestlig retning. På begge sider af denne
revle - tæt inde ved bredden - sås ·flere gruber, hvoraf 3--4 stykker
havde en diameter på omhing 2 m, medens en del flere var på l m og
derunder.
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Disse gruber var fyldt lige til randen af en blanding af sand og vand, der
på grund af vandets h·yk nedefra var i stadig hvirvlende bevægelse. Gru
bernes sider var lodrette og faste, og dybden er sikkert betydelig, i hvert
fald kunne man ikke nå bunden med ketsjeren (ca. 2 m).
Øverst var sandet meget fintkornet, men i ca. l m's dybde ændrede det
karakter, blev grovere og mørkere (glimmersand), og endnu længere nede
var der hele glimmerflager i sandet.
Disse gmber er i virkeligheden rene dødsfælder.
Lidt nord for søen, oppe ved landevejen, er der gravet et bassin, hvor
vandet fra en hel række faa cm store kilder pibler op af jorden. Reservoiret
bruges til kreaturvanding, og vandet synes at være krystalklart; men i den
grøft, der leder vandet til søen, se{ man, at det må være meget jernholdigt.
Vegetationen i grøften samt ved søbredden er dækket af tykl<e okkeraflej
ringer, og det samme er tilfældet med en stor del af de smådyr, der findes
i søens bredzone.
45. Vorup sø
Den trekantede, 44 ha store, Vorup sø er iflg. Viggo Hansen 1957 oprin
delig en morænesø, idet nyere undersøgelser viser, at litarinakysten går
vest om søen. Dens vandspejl ligger ca. 17 m o. h., og sandfygning har her
fuldstændig tilsløret de oprindelige linier.
Såvel søens udseende som dens omgivelser synes i dag at vise den typiske
hedesø i klithedeterræn.
Søen er omgivet af en smal, noget svagt udvildet bredzone af Phragm:ites
og lidt Heleocharis. Ved nordbredden, hvor faunaprøverne er taget, er der
endvidere en del Carex-bevoksning. Bunden skråner meget svagt og består
af fast sand, der er dækket af LUorella og Lobel-ia. Søen er tilsyneladende
meget fladvandet, men det har ikke været muligt at finde oplysninger om
dybdeforholdene.
Vandstanden er en del svingende, og disse svingninger er øjensynlig ikke
helt i samme rytme som f. eks. for Lyngby-søernes vedkommende. Vand
standen var således lav i 1955, lidt højere i 1957 og betydelig højere i 1953
og 1954. Gennem en grøft står søen i forbindelse med Sjørringsø-kanal, der
under højvande leder overskudsvandet bort. (Se endv. Poulsen 1928, Lund
1934, Christiansen og Holmen 1956).
46. Torup VestersØ (>>Toruphul<<)
Søen ligger inde i Torup Plantage, og træerne vokser helt ud til bredden.
Den kranses af et ganske smalt bælte af Phragm.Ues, der dog er noget bre
dere ved søens sydlige hjørne; men også her er bevoksningen lav og
meget åben. (Fig. 13).
Der er fast sandbund ved bredden, bevokset med Utorella, Lobelia. og
lidt Polygonum mnphibiwn. Dybden tiltager hurtigt. Vandspejlet er angivet
til 19 m o. h., og søen er således den højestliggende af søerne i Thy.
Torup Vestersø, der nu kun dækker et areal på ca. 300 X 200 m, er kun
en lille rest (antagelig det dybeste parti) af en meget større sø, der er
fyldt op af flyvesand. De opfyldte dele er senere yderligere afvandet ved
et system af grøfter, der står i forbindelse med Bøgsted Rende, hvortil
også den nuværende sø har afløb under unormalt høj vandstand. (Se endv.
Cluistiansen og Holmen 1956).
Reservat-sØerne (47-51)
I det 6-7000 tdr. land store Statens Vildtreservat mellem Klitmøller og
Hanstholm ligger et betydeligt antal søer (mellem 30 og 4 0) . D e ligger i et
godt 2 km bredt bælte på den ca. 3 km lange strækning fra Nors Sø's
nordvestlige hjørne til vest for Sårup på nordspidsen af litminatidens
egentlige Thy. rvlod øst begrænses dette søtenitorium af litorinakysten, der
her kan følges som en næsten ubrudt linie.
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Fig. 12. P o s s ø , Hvidbjerg Plan
tage 28/6 -58 (lok. nr. 43). Meget
kalkfattig hedesø med krystalklart
vand.

Fig. 13. T o r u p Ve s t e r s ø ( >>To
ruphul«) 13/6 -58 (lok. nr. 46). Eks
empel på en sur, kalkfli hedesø med
gulligt vand.

Langt størstedelen af disse søer er ganske ubetydelige af størrelse, og ved
nærværende undersøgelse er kun besøgt de forholdsvis store søer, der ligger
i en række langs foden af den gan1le kyst.
De tre af dem, Hykær, Blegsø og Sokland, ligger med korte mellemrum
i forlængelse af hinanden lige ind under denne kyst, der ud for Blegsø's
nordlige del danner en dyb sydøstgående bugt, hvori Tonnål ligger. End
videre er besøgt Præstekær, der er en gruppe af småsøer vest for den nord
lige del af Blegsø.
De besøgte søer, som i det hele taget søerne i dette område, er uden
naturligt til- og afløb. I nyere tid er der dog gennem grøfter etableret for
bindelse mellem nogle af dem, således mellem Blegsø og Sokland, der igen
står i forbindelse med Hanstholm A. Det er dog kun i ekstreme højvands
perioder, disse grøfter har betydning. Klitplantør Fr. J. Pedersen, Tved, har
meddelt, at hele området under særlige forhold er een stor sø, der så har
afløb til Hanstholm A.
Set på denne baggrund er det forbavsende, at søerne alligevel er i stand
til i så høj grad at bevare deres særpræg. De 5 besøgte søer i dette område
er meget forskellige og spænder over en stor del af de gængse søtyper fra
den sure, brunvandede H ykær, over hedesøen Tormål til den mere nærings
rige Sokland. Dertil kommer Blegsø, som dels er karstsø, dels hede- og
tilgroningssø; endvidere Præstekær, der dels er hedesø, men hvor samtidig
en begyndende Clwm-vegetation giver den en særstilling.
47. Hykær (Fig. 14)
Hykær er den sydligste af søerne i rækken op mod litorinakysten, som
her ligger lidt tilbagetrukket og er fuldstændig vegetationsklædt
Søen er ca. 800 m lang, og østkysten er parallel med litorinakysten. Den
er gennemgående omhing 150 m bred, men en vestlig urlbugtning i den
nordlige halvdel kommer helt op mod 300 m. Nu er søens størrelse og form,
da den er meget lavvandet, afhængig af vandstanden, således at det vand
dækkede areal til tider kommer endog væsentlig under de her angivne
mål. Højden er ca. 16 m o. h.
Søen er kun besøgt ved den nordligste vig, hvor den er adskilt fra Blegsø
ved en ca. 100 m bred, svag forhøjning. Denne forhøjning forhindrer dog
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ikke, at de lo søer som tidligere omtalt under stærk højvande står i for
bindelse med hinanden.
Her i den nordligste del af søen er den uden højere bredplanter; men
bredden er meget sumpet og tuet bevokset med tykke Sphagnum-puder.
Søen er sur og brunvandet, bunden en del dyndet men med sandunderlag.
Hvor sandbunden kommer frem, er der en del Lobelia-rosetter.
Længere syd på er der såvel ved øst- som ved vestbredden en bredzone
bevoksning af Phragmites, Heleocharis, Sci.rpus samt en del Equisetwm,
der pletvis kommer til stor udfoldelse. (Se endv. Poulsen 1928, Iversen
1929, Lund 1934, Nygård 1938).
48. BlegsØ
Som den næste i rækken følger Blegsø, der er et ganske ejendommeligt
blandingsfænomen. Den er kun besøgt ved den sydlige halvdel, men her
repræsenterer den faktisk h·e forskellige søtyper.
Ved østsiden når litarinakysten helt ud til søbredden, hvor den står som
en meget stejl kridtklint, der når en højde af 30 m o. h., eller 14 m over
søens vandspejl, der angives til 16 m o. h. Klil).ten, der er så godt som
blottet for vegetation, står lysende hvid og kan ses over store afstande,
bl. a. fra Hanstholm Fyr. (Fig. 14).
Ved klintens fod er under normal vandstand en få meter bred forstrand,
der ligesom selve søbredden er dækket af kalksten. Dybden tiltager ret
hurtigt, og sluåningen, der består af sand med slimede kalksten, er - med
undtagelse af Clwraceer - næsten vegetationsløs. Søen minder her i alt
væsentlig om karstsøerne, der vil blive omtalt senere.
Ved søens sydende er hedesøen realiseret. Her er fast, svagt skrånende,
sandbund, bevokset med Phragmites, Eqtt.isetu.m og Lobelia. m. m. Endelig
ser vi ved vestsiden den eutrofe tilgroningsbred. Her går et fladt, sumpet
tuet terræn jævnt over i søen, der er meget dyndet - næsten hængesæk
agtig - ved bredden. Vegetationen består af en frodig blanding af Cm·ex,
Comarwm, Menyanthes o. s. v., der går jævnt over i Phragm-ites, Sci.rpus,
Polygonmn, Nu.phar og Pota·mogeton m. m.
Søen, der dækker et areal på 44 ha, er iflg. Geodætisk Instituts indsøkort
meget fladvandet. De største dybder er på 6,3 og 6 m, der findes næ1mest
vestbredden i h. h. v. den nordlige og sydlige del af søen. Disse dybder er
dog af ganske ringe udstrækning, og langt største delen af søens bund
ligger over 2 m kw"Ven.
Iversen 1929 omtaler søen som uden synligt afløb, at vandstanden er
underkastet store svingninger og formoder, den har underjordisk afløb
gennem spalter i kridtet. Der nævnes her intet om den gravede forbindelse
til Sokland, der dog må være af betydelig ældre dato. (Se endv. Poulsen
1928, Iversen 1929, Lund 1934, Nygård 1938).
49. T01mål
Tormål ligger øst for Blegsø i den bugt, der dannes af litorinakysten.
Mod øst er den omgivet af plantage, mod vest af et lavt klithedetenæn,
hvor flere småvande viser dens tidligere tilknytning til Blegsø. Den er i
sin nuværende størrelse ca. 500X 300 m, og dens højde er 15 m o. h., altså
lidt lavere end den nærmest vest for liggende sø-række, der igen ligger
ca. l m lavere end søeme længere ude mod vest. Dette forhold ser vi igen
i Nordthy, hvor de inderste søer ligger lavere end søerne i den midterste
række.
Søen er besøgt ved den sydvestlige del. Her, som flere steder bredden
rundt, er der en veludviklet Phragmi.tes-bevoksning. Bredden er meget
svagt skrånende, og hele søen er antagelig lavvandet. Bunden består af
fast sand, der er tæt bevokset med Litorella. og Lobel·ia. Den har ikke
Hykærs sure og brunvandede karakter, men virker som en typisk hedesø
med klart, noget kalkholdigt vand.
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Fig. 14. Litminaskrænten ved den
alkaliske, euh·ofe karstsø B l e g s ø
(lok. nr. 48), der ses i forgrunden. I
baggrunden den sure, kalkfri hedesø
H y k æ r (lok. nr. 47). Bag Hykær
ses den vældige klit: Hybjerg.
13/6 -58.

Fig. 15. B a g s ø, Tved Plantage
29/6 -58 (lok. m. 60). Kalkfattig
karstsø, der tidligere må have været
en del af Nors Sø. Den smalle vege
tationszone består bl. a. af Equisetwn og Nuplwr luteu:m.

Faunaen er som følge af den svagt udviklede vegetation fattig på arter
såvel som på individer. Derimod fandtes der oven for vandkanten en del
lavvandede pytter stærkt tilgroet med Glyceria, Pota.mogeton natallS m. m.
I disse huller kom faunaen til langt rigere udfoldelse.
Søens vandstand er stærkt svingende. Under højvande udgør de nævnte
pytter en del af søen. I 1955, da vandstanden var lav, sås Potmnogeton
nata.ns vokse på det fugtige sand et stykke over vandlinien, og her havde
den i hvert fald vokset en tid uden at have været i direkte berøling med
vandet. (Se endv. Nygård 1938).
50. Præstekær

Præstekær består af et par større samt flere små søer, der alle er ret
ubetydelige i forhold til de tidligere nævnte Reservat-søer. Dertil kommer,
at man får det indtryk, at de ved sandflugt og tilgroning er i færd med
helt at forsvinde. De er kun besøgt i juni 1957, så måske de foregående
tørre år, hvor der for Jyllands vedkommende er tale om et ret betydeligt
nedbørsunderskud, er medvirkende til at udvikle dette forhold. Det er
muligt, at billedet efter længere tids rigeligere nedbør vil være et helt
andet. I hvert fald er søemes udstrækning ikke så lidt mindre, end det
fremgår af M. 1 104.
Der er kun taget faunaprøver i den sydligste af søerne. Den virker ganske
lavvandet, med meget svagt skrånende bredder. Der er næppe udviklet
rørzone ved den nuværende vandkant, men hist og her ses Phragmi.tes
bevoksninger, der antagelig under højere vandstand hører med til søens
areal
Den har omtrent ren sandbund med spredte Lobdia-rosetter ved bred
den. Ellers synes bunden omtrent vegetationsfri med undtagelse af, at der
tilsyneladende er en begyndende Cha.ra-bevoksning under udvikling. Et
par meter fra vandkanten, på ca. 10 cm vand, fandtes enkeltstående Chma.
planter, der dmmede en række parallelt med bredden. De vm· endnu
ganske svagt udvi�lede, og man fik det indh-yk, at man her stod over for
noget ganske nyt i søens flora. Der fandtes da heller ikke rester af Chara.
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i opskylsbræmmen som tegn på, at der fandtes en bestand andre steder i
søen. (Se endv. Lund 1934).
51. Sokland
De1me sø virker meget fremmedartet i området og er i det hele taget
noget af et problem. Står man ved bredden, får man indtryk af en eutrofi,
der ikke er set tilsvarende i nogen af de besøgte søer i det vestlige klit
hedeterræn, og Sokland minder da også mest om søerne i Nordthy.
Søen er besøgt ved den sydvestlige del. Her er udviklet en ret haftig
rørzone, der fortsætter søen rundt. Endvidere findes ved bredden en meget
kraftig Cm·ex-bevoksning, ligesoin sumpplanter iøvrigt her når en betydelig
udfoldelse. Ser man ud over søen, synes overfladen at være dækket af
&kande-blade, hvorimellem der hist og her vokse!' tætte Sdrpus-grupper.
Bredden er skarpt afsat med en vanddybde ind under land på 20-25
cm; derimod er søen som helhed, at dømme efter vegetationen, meget
lavvandet. Bunden ved bredden er mudret, men dog med fast underlag,
der vel skyldes sandaflejlinger.
Dette, at finde en næringsrig sø i oligotrofe omgivelser, lader sig vist
vanskeligt forklare og er måske også kun tilsyneladende eller i hvert fald
hovedsagelig et botanisk fænomen. Desværre foreligger der kun en vand
prøve og en faunaprøve fra søen (juni 1957), og det er for lidt at bygge
noget på. Efter vandprøven hører Sokland til den oligotrofe type, og i
faunaprøven er der næppe noget, der bestrider dette. Alligevel er man
betænkelig ved - i betragtning af dens iøvrigt eut:rofe udseende - at
anbringe den i den oligotrofe gruppe. Fortsatte undersøgelser vil for
håbentlig løse problemet.
Hedesøer i det nordlige Thy (52-54)
52. Voldum Sø
Valdum Sø er den største sø i Nordthy og efter Vorup Sø den største af
»hedesøerne«. Den dækker et areal på omkring )f km2; men har tidligere
haft en betydelig større udstrækning mod øst og syd, hvor gravede tilløb
til søen virker som dræn for de afvandede arealer. Afløbet ved søens vest
ende, der ligeledes er kunstig, fører gennem de udtørrede Vaslund og
Rosholm søer til Kløvå. Søens omgivelser er kun i ringe grad under kultur.
Mod nord breder klitheden sig og kun den bræmme, der er opstået som
følge af vandstandssænkningen, er græsklædt. De øv1ige tørlagte områder
ligger også hovedsagelig hen som græsningsjorder.
Valdum Sø er ca. l km lang og har længderetningen pamllelt med den
nuværende kyst. Den ligger ud for Østholmens nordligste punkt, 3 km fra
kysten, og dens vandspejl er angivet til 5 m o. h. Som en fortsættelse af
den sø-række, hvor Valdum Sø er den østligste, lå tidligere mod vest Vas
lund og Rosholm søer.
Det, der særlig karakteliserer Valdum Sø, er den meget stærkt udviklede
bredflora af højere planter, der særlig ved sydbredden får karakter af
tætte rørskove. Ved nordbredden, hvor undersøgelserne er foretaget, går
klitheden jævnt over i den tidligere søbreds græsklædte arealer, der ved
den nuværende vandkant afløses af en rig bevoksning af Cm·ex, Sci-rpus,
Phra.gmites og Equisetum m. m. Uden for bredzonen findes en meget
kraftig bevoksning af Heladea blandet med MyriophyZZ.um, Potam. ogeton
m. m. I denne zone er bredderne bløde og dyndede men med fast underlag,
og oven på dyndet ligger tykke lag af henfaldende planterester. Her findes
en meget arts- og individrig fauna, som ikke er fundet tilsvarende i nogen
af de hidtil omtalte søer. Særlig kommer molluskfaunaen til rig udfoldelse,
og her findes bl. a. de store Lym11aea. stagnaUs, som ikke er fundet i de
vestlige hedesøer. Endelig forekommer Hydrobia. je n ki nsi i så fantastiske
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mængder, at kun Hanstholm Å kan opvise noget tilsvru·ende. Man kan
næsten sige, at de ligger i lag på bunden, ligesom vegetationen er helt
dækket af dem.
53. Bjålum
Et pru· kilometer inden for den nuværende kyst, men pru·allelt med denne
ligger fra Hjardemålklit Kirke og 3 km mod nordøst en række søer, der i
fmm synes at stride mod den tidligere fremsatte opfattelse af disse søers
oprindelse. De er dog sandsynligvis rester af en stor, langstrakt strandsø,
der er fyldt op ved sandflugt.
Denne sø-række, der omfatter Blødensø, Bedesø, Bjålum, Bolbredning
samt en ved Glædeby liggende gruppe på 5 småsøer, har jeg kaldt Hjru·de
målklit-søerne. De svarer omh·ent til navnekortets »Hedesøer ved Skiver
klit«, hvor der endvidere er medtaget Brillum Sø, der høær til den inderste
række.
De fleste af Hjardemålklit-søerne ligger nu i delvis opdyrket område,
idet man hru· forsøgt igen at fravliste klitheden noget af det tabte terræn.
Denne opdyrkning giver sig udslag i en stærkere eutwfiering af søerne
end tilfældet ville være under naturlige forhold.
I dette mmåde er kun besøgt Bjålum, der med undtagelse af lidt opvok
sende Bjergfyr ved vestsiden ligger i uberørte omgivelser.
Bjålum er en lille sø på ca. 250X 200 m med skarpt afsatte bredder, der
over vandkanten er noget sumpede og bevokset med tykke mospuder.
Dybden er straks 20-30 cm, derefter langsomt tiltagende, og søen er
sikkert lavvandet. Bunden er dækket af sand, der er ret fast, og her er en
rig Utorella-bevoksning. Hist og her findes Ph rag mites, men der er ikke
tale om zonedannelse, og ude i søen ses spredte bevoksninger af Scirpus.
Fra bredden og udefter findes en del Potamogeton spp., Batmchium m. m.,
endvidere lidt Clwra. Dette bælte er karaktedstisk ved, at såvel bunden
som vegetationen en stor del af året er dækket af tykke lag af algen Nostoc
p ru.n ifo rm e, der i disse søer synes at have nået en kolossal udvikling.
Bjålums vandflade ligger ca. 7 m o. h. Søen har ikke naturligt til- og
afløb men står ved en grøft i forbindelse med Bolbredning, således at
vandet under højvandsperioder ledes gennem denne og videre til Tøm
merby Å. (Se endv. Olsen 1944 og Jørgensen 1948).
54. Sh·andkær (Fig. 2)
Ved Lild Strand, næppe lf km fra kysten og parallelt med denne, ligger
den lange, smalle sø, Strandkær (ca. 1000 X 50 m).
Denne søtype findes flere steder yderst ved kysten fra Lild Strand og
øst på f. eks. ved Torup Strand, øst for Klimstrand og ved Grønnestrand.
De hører til de yngste strandsødannelser, er meget lavvandede og har i
hvert fald for Strandkærs vedkommende udviklet en meget ejendommelig
flora, der i den nordøstlige ende når en for egnen usædvanlig frodighed
med dominans af Equdsetum. Her som i Valdum Sø kommer mollusk
faunaen. til rig udfoldelse, særlig de store Lynuwea- og Planorbis-arter.
Resten af søen virker dog gennemgående mere oligotrof end søeme længere
inde i Nordthy.
Højden o. h. angives til ca. 4 m, og dybden overstiger næppe l m.
Bunden består af fast sand med spredt Litorella.-bevoksning; endvidere er
set Batrachium., Polygonu.m amphibirnn og lidt Myriophyllmn.
B. Sh·andsøer
Flade-Ørum Sø (55-56)
Disse to store, sammenhængende søer, der dækker et ru·eal på omluing
1200 ha, ses oftest omtalt som Flade-Ørum Sø. Indtil 1956 havde binde-
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stregen en vis berettigelse, idet de i store træk kunne opfattes som een stor
sø med fælles oprindelse og udvikling. I den følgende korte gennemgang
af søernes historie vil de da også blive omtalt under et. Alligevel er der trods deres nære tilknytning til hinanden - så betydelige forskelle imellem
dem (især i kemisk henseende), at hver sø må ses som en enhed.
I modsæbung til den nord for liggende Ove Sø har Flade-Ørum Sø ikke
oprindelig været en havbugt, dengang det egentlige Thy under stenalder
havets maximum var landfast med det øvrige Jylland. Søerne er i virkelig
heden rester af en nordlig fortsættelse af den nuværende Nissrun Bredning.
Efterhånden er forbindelsen med Limfjorden blevet afskåret ved en svag
landhævning, men dog hovedsagelig af flyvesandets opfyld11ing af den del
af bugten, der lå vest for Tåbe!.
I løbet af histodsk tid nåede søen sin nuværende form og størrelse. Det
fremgår dog af ældre kort, at udsb·ækningen har været noget større, idet
de lave, græsklædte arealer langs bredderne tidligere har stået under vand.
I 1868 syntes Flade-Ørum Sø's skæbne imidlertid at være beseglet. Som
så mange andre søer kom den ind under de store afvandingsprojekter.
Arbejdet blev påbegyndt og syntes i første omgang at skulle lykkes. I 1875
var tørlægningen tilsynelaelende tilendebragt, søerne var tørre, og der
såedes eller plantedes græs over arealerne. Det viste sig dog ret hurtigt,
at det - trods pumpeanlæg - var vanskeligt og forbundet med store
udgifter at holde vandet borte. Gang på gang brød vandet ind og over
svømmede al'ealerne, og efter en del års forløb opgav man foretagendet
helt. Kun den smalle landstdmmel ved bredderne, der nu anvendes til
græsning, samt de mægtige landkanaler, der når det meste af søen rundt,
fortæller om de gigantiske og kostbare mislykkede forsøg. Endvidere skal
nævnes det kuriosum, at Flade-Ørum Sø sikkert er den eneste sø her i
landet, hvis bund har matrikelsnunli'e.
55. Flade Sø
Flade Sø, der ligger helt ud til vestkysten, er kun skilt fra Vesterhavet
ved en ca. 150 m bred, ret lav tange. Søen dækkede fm· 1868 et areal på
661 ha, men efter udtørringsforsøget er arealet svundet noget ind.
Efter at tørlægningen arnkling århundredskiftet blev definitivt opgivet,
strømmede vandet fra Hvidbjerg A systemet atter gennem Ørum Sø til
Flade Sø og fra dennes sydlige del gennem Kanalen til Klik Vig.
Vesterhavets stadige angreb på og borteraderinger af den lave, smalle
tange ud for søen har imidlertid skabt frygt for, at havet før eller senere
bryder gmmem tangen og omdanner søen til en havbugt For at beskytte
de syd for liggende arealer har man i 1955-56 anlagt en stor dæmning
fra Agger til Tåbe! og videre gennem søen til den gamle kystklint ved
Tolbøl (på nordøstbredden). Den således inddæmmede Flade Sø udgør
langt størstedelen af søen, men mellem den nyanlagte og den gamle dæm
ning mellem Flade Sø og Ørum Sø er dog opstået en mindre sø, der hru·
fået navn efter Roddenbjerggård på sydbredden. Kanalen til Kl·ik Vig er
forlænget til den nye sø, og vandet fra Hvidbjerg A systemet kommer ikke
mere ind i selve Flade Sø, der nu kun hru· afløb til Kanalen. Afløbet findes
stadig ved søens sydlige bred, og afstrømningen reguleres ved en sluse i
den nye dæmning. (Se kortbilag B).
Vand- og faunaprøver (på nær en enkelt ved vestbredden) er taget fØT
dænmingsarbejdet blev fuldført, og hvor der i det følgende er tale om
østbredden, er det ved den gamle dænming mellem Flade Sø og Ørum. Sø.
Flade Sø er karakteristisk ved, at den til stadighed hru· et meget højt om end noget svingende - Clm·id-indhold, hvorfor den må betegnes som
brakvandssø.
Den er besøgt på 2 lokaliteter:
a. V e s t b r e d d e n , hvor der findes en spm·somt udviklet Phragm:iles
vegetation. Længere ude hist og her noget Batrachiwn. Bunden består af
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Fig. 16. F l a d e S ø , vestbredden
28/6 -58 (lok. nr. 55 a). Eksempel på
en af de store strandsøer, der tillige
er en brakvandssø med oligo- til
mesohalin karakter.

Fig. 17. K a n a l e n f r a F la d e
S ø 28/6 -58 (lok. nr . 16 c). - Det
gamle, nu afdæmmede udløb i Krik
Vig. I baggrunden kan man svagt
skimte Agger-Tangen, og i forgrunden ses den lille nyda1mede sø
("Krik-Søen«).

meget fast sand med småsten. Dybden er meget langsomt tiltagende.
(Fig. 16).
b. Ø s t b r e d d e n (ved den gamle dæmning), er af en lidt anden
karakter. Her findes lige ved broen en meget kraftig Phmgm:ites-bevoks
ning, men også her er søbunelen udenfor næsten vegetationsløs. Der er
sandbund dækket af et blødt, klægagtigt lag og mange store sten, der
antagelig stammer fra brobygningsarbejdet.
Bredzonen såvel i Flade Sø som i Ørum Sø er forbavsende fattig på
lavere dyr, hvilket ikke synes at være i overensstemmelse med søernes op
rindelse (Limfjords-bugt), men skyldes måske brakvandspåvirkning. At
fjordvandet tidligere har spillet en betydelig rolle ses af de talrige skal
fragmenter af Limfjords-muslinger, ligesom man finder f. eks. Cerithi.um
skaller over hele søområclet. (Se endv. Christensen 1925, Poulsen 1928,
Bennike 1943, Christiansen og Holmen 1956).
56. Ørum Sø

Også denne sø er noget reduceret i omfang efter udtørringsforsøget Den
minder iøvrigt meget om foregående, Clarid-indholdet er dog betydelig
l avere og mere normalt.
Ørum Sø er besøgt på følgende lokaliteter:
a. V e s t b r e d d e n , cl æ m n i n g e n , hvor der er fast sandbund
med veludviklede Phragmcites-bevoksninger, der strækker sig som tætte
rørskove op til søens nordbrecl. Endvidere er der fra bredelen og ud til
1� m's dybde en betydelig froeligere vegetation af Batmchiwm, Po lygo mt m
og Potamogeton end i Flade Sø. Her findes intet klæglag på bunden, men
en del mindre sten er spredt ud over denne.
b. Ø s t b r e d d e n har fuldstændig bar sandbund uden anden vege
tation end spredte eksemplarer af Patmnageton (crispus). Søen er her
meget fladvandet, og man skal meget langt ud, før dybden tiltager blot
nogenlunde. Den. græsklædte, tørlagte bred går lige over i søen uden nogen
som helst bredzonebevoksning, der sandsynligvis er ædt bort af kreaturer.
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I sandbunden ligger skalfragmenter af Limfjords-muslinger i hele lag.
(Se endv. Christensen 1925, Poulsen 1928, Bennike 1943, Christiansen og
Holmen 1956).
57. Ove Sø
Denne karakteristiske langstrakte, smalle sø (ca. 8 X �-1 km) dækker et
areal på over 500 ha. Vandspejlet er ca. 3 m o. h. Den har i tidens løb
været genstand for forskellige forsøg på vandstandssænkning, hvilket dog
ikke i nævneværdig grad synes at have reduceret dens areal.
Under stenaldersænkningens maximum blev den tidligere senglaciale
ådal udmodelleret som fjord (Viggo Hansen, upubl.), og de marint ero
derede klinter står stejlt omkring søen særlig hemtrædende ved østbredden.
Desværre er søen vanskeligt tilgængelig, og den er kun besøgt ved nord
enden.
Her - som vistnok hele vejen rundt - virker den mærkelig forskellig
på de to langsider. Østbredden har en smal, græsklædt forstrand ind under
litorinakysten. Søbredden består af fast, rent sand uden nævneværdig
bredvegetation, der dog måske holdes nede af kreaturer. Derimod har
vestbredden, der er sumpet-dyndet, store rørskove domineret af Phmgmites
og Sci.rpus, men hvor også en mængde andre høje sumpplanter optræder
i stort tal.
Desværre giver undersøgelser ved søens nordende ikke noget reelt
billede af søens flora og fauna. Søen er her påvirket af det nærliggende
Legind Kalkværk, hvorfra overjord, aske og slagger føres ned til søbredden,
der således bruges til losseplads. Endvidere ledes grundvand fra kalk
bruddet ud i søen, hvilket bevirker, som det fremgår af efterfølgende
afhandling (Kaiser 1958), at Cimid-indholdet i denne del af søen er
unormalt højt. (Se endv. Christensen 1925, Poulsen 1928 og Bennike 1943).

C. Karstsøer

Af denne specielle søtype har vi som allerede nævnt her i landet kun
de fire, der findes i den nordvestlige del af Thy. Af disse kan den tidligere
omtalte Blegsø dog kun med et vist forbehold henregnes til denne type.
I det hele taget kan kun Nors Sø betragtes som nogenlunde typisk for
gruppen.
Karstsøerne hører egentlig til strandsøeme. Ligesom disse skærer de sig
ind i litminatidens Thy og har under stenalderhavets største udbredelse
været fjorde. Deres særlige kentiske forhold berettiger dog, at de opstilles
som en særlig gruppe.
Vester Vandet Sø og Nors Sø er antagelig opstået dels ved sprække
dannelse, dels ved jordfaldshuller forårsaget af kulsyreholdigt vands ind
virken på kalkformationerne.
I århw1dredernes løb må disse søer have mistet meget af deres oplinde
lige præg på pund af sandflugten. De har uden tvivl været af uvurderlig
betydning for de områder, der ligger øst for; idet søeme har taget meget
store mængder af det sand, der føg ind over egnen.
De to søer kan dog tTOds de store sandmængder, der efterhånden har
aflejret sig på deres bund, opvise meget betydelige dybder. Søerne er
opmål t i begyndelsen af 1930 erne, og de angivne forhold vedr. dybde,
størrelse m. m. stanm1er fra Geodætisk Instituts indsøkort 1934, 1 :10000
(Vester Vandet Sø, Nors Sø og Blegsø).
58. Vester Vandet Sø
Vester Vandet Sø er den største af karstsøerne, ca. 480 ha, hvoraf en
betydelig større del - end tilfældet er med de andre - ligger under 5 m
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kurven. Søens største dybde er på godt 20 m, der findes i den centrale del,
og lidt sydvest for ligger et andet dyb på godt 17 m. Karakteristisk for
begge dyb er, at deres længderetning er nordvest-sydøst. Ellers ligger
hovedparten af søen mellem 5 og 10 m kurven.
Søens vandspejl er ca. 12 m o. h., og da landhævningen for denne egn
angives til ca. 4 m, er søen altså stemmet ca. 8 m op ved sandflugt.
Den er mod syd og øst delvis omgivet af dyrket land, resten er klithede
og plantage på klithedeterræn. Mod vest findes en smal, sandet engstræk
ning arnkling Vester Vandet Å .
Indsamlingerne e r foretaget ved :
a. N o r d b r e d d e n v e d B l e g h u l e , der er karakteristisk ved
den stejle skrænt (litorinakyst), der her med kun en smal forstrand foran
når ud til søen. Shænten, der er meget stejl og fuldstændig tilgroet, består
af hidt og hæver sig en halv snes meter over søens vandspejl. Den smalle
forstrand er græsbevokset lige til vandkanten. Den er belagt med sten og
kalkflager, der fortsætter som et tæt lag på sandbunden langt ud i søen.
Dybden er kun langsomt tiltagende, og stenene er alle dækket af kalk og
slimede, brunlige alger. Faunaen synes meget fattig, alligevel bliver arts
listeme ret betydelige, men hovedparten af dyrene er børstet af stenene.
b. Ø s t b r e d d e n . Her findes et engdrag, der går jævnt over i søen.
Der er fast sandbund med spredte sten belagt med alger og kalkinhuste
ringer. Med undtagelse af Chara.-arter, der i karstsøerne når en betydelig
udvikling, er bunden omtrent uden vegetation. (Se endv. Larsen 1917,
Poulsen 1928, Lund 1934, Nygård 1938, Bennike 1943, Olsen 1944, Clui
stiansen og Holmen 1956).
59. Nors Sø
Den ca. 350 ha store sø når i den centrale del en dybde på 22 m, men
er iøvrigt ret fladvandet, idet langt størstedelen af søen ligger over 5 m
kmven. I Ørgård-bugten findes 3 >>huller<< på h. h. v. 8, 8 og 1 1 m (jord
faldshuller?).
Søens vandspejl er ca. 1 4 m o. h., og vandstanden er stærkt svingende.
Søen ligger i en sprækkedal, hvis fortsættelse går til Thisted havn. Den
har i litminatiden været en fjord, og enkelte steder, f. eks. ved Ørgård
bugtens nordbred, står endnu en lav, ubevokset kalkklint Litminakysten
er i det hele taget tydeligt markeret ved det meste af søens nordbred.
Nors Sø skal oprindelig have haft afløb til Vester Vandet Sø ved Årbjerg,
men denne forbindelse tilsandede i begyndelsen af det 17. årh., hvorefter
søen i et par hundrede år var uden overjordisk afløb.
I denne periode strakte søen en arm helt ind til Nors Kirkeby, og sand
synligvis har også den lille Bagsø (Nr. 60) dengang udgjort en del af søen.
Den østlige arm var underkastet endnu større vandstandssvingninger end
selve søen, idet vandet, når det nåede en vis højde, pludselig forsvandt
fuldstændig, antagelig gennem spalter i kridtet. En naturlig dæmning
mellem søen og denne >>arm<< bevirkede, at vandstanden i søen kun faldt
til omtrent den nuværende højde.
I 1835 gravedes Nors Å, hvorved søen fik afløb til havet. Afløbet svarer
i højde til den omtalte dæmning, og henned afskar man forbindelsen med
den østlige arm. Denne er nu fuldstændig tørlagt.
Mod øst og syd er Nors Sø omgivet af dyrket land, medens den mod
vest og nord har klithede og plantage. Sjældent storslået er landskabet vest
for Ørgård på nordsiden.
Søen er besøgt følgende steder:
a. N o r d b T e d d e n , Ø r g å r d - b u g t e n . Her er pletvis veludvik
lede Phragmites-bevoksninger, ellers findes kun spredt vegetation - først
og fremmest Chara. - men også hist og her lidt Myriophyllwm og Pota.
mogeton. Der er fast sandbund med spredtliggende kalksten, der ligesom
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Fig. 18. N o r s S ø 29/6 -58 (lok. m. 59 a). Karstsø. I baggrunden den ube
voksede kalkklint ved Ørgård-bugtens nordbred ( = den gamle litorinakyst).

i Vester Vandet Sø er dækket af kalkbelægning og slimede alger. Også i
Nors Sø synes bredfaunaen at være fattig, men børstning af stenene giver
dog en del arter. Ejendommeligt virker det, at sneglene i karstsøeme
gennemgående er små og meget tyndskallede, men med meget smukke,
sarte fruver (særlig Pla.norbis). (Fig. 18).
Som tidligere nævnt står ved Ørgård-bugtens nordbred en lav kridt
klint, hvor bølgeerosionen under pålandsvind bevirker, at der sker ned
skridninger. Hmved forhindres tilgroning, og klinten står helt hvid.
b. Ø s t b r e d d e n a f Ø r g å r d - b u g t e n ( H i n d i n g ). En l av
og spredt Phragm -ites-bevoksning dækker sammen med ru1dre svagt ud
viklede bredplanter det lave vand ved bredden. Bunden består af fast
sand med lidt dyndaf!ejring.
c. S y d b r e d d e n , ø s t f o r A t t e r h ø j . Fast sandbund med sten.
Dybden langsomt tiltagende. Lidt Chara, ellers ingen vegetation. Ingen
bredzonebevoksning (ædt af kreaturer?).
d. V e s t b r e d d e n, v e d N o r s A's u d l ø b. Fast sandbund med
småsten, meget langsomt tiltagende dybde. Lidt spredt Polygon 11m ellers
kun Chara. (Se endv. Lru·sen 1917, Poulsen 1928, Iversen 1929, Lund 1934,
Nygård 1938, Olsen 1941 og 1944, Bennike 1943, Boye Pedersen 1943).
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60. BagsØ
I Tved Plantage, kun 50-75 m fra Ørgård-bugtens norelende (Nors Sø),
ligger den kun l ha store Bagsø (også kaldet Barnsø, hvilket navn bøT udgå
af hensyn til den på Varcle-Oxbøl-egnen Iiggenele Barnsø).
Vandspejlets højde angives til 30-35 cm (l fod) over Nors Sø, til hvilken
den har forbindelse ved en grøft. Grøften har dog næppe været i brug i
adskillige år og har sikkert kun betydning uneler meget ekstraordinære
vanclstanclsforholcl.
Søen er oval, med længclereh1ingen (ca. 200 m) øst-vest ind uneler lito
rinakysten, der omend lav og afrundet træder tydelig frem langs nord-,
øst- og det meste af sydsiden og altså danner en lille bugt, i hvilken søen
ligger.
Bagsø er sandsynligvis et jorclfalclshul, der før vandstandssænkningen
(ved gmvning af Nors Å) har haft direkte forbindelse med Nors Sø som
en smal noreløstgående vig af Ørgårcl-bugten.
Uneler det første besøg (1954) lå den meget smukt, helt overskygget af
høje graner, der voksede på norelsielens lave kystshænt. Nu er granerne
borte og dermed en stor del af idyllen.
Bredderne er skarpt afsatte, og der er temmelig dybt helt ind til vand
kanten, ligesom hele søen virker ret dyb.
Omlaing søen fineles en meget spredt bevoksning, især af Scirp·us og
Equisetu.m. Ved gmften til Nors Sø er der dog en veludviklet skov af
PhragmUes. Ellers er de elominerende planter Nupha·r, Polygon:um amphi
bittm og Myriophyllmn. (Fig. 15).
Bunden - i hvert fald inde ved bredelen - er dynelet og blød. (Se endv.
Iversen 1929, Luncl l934, Nygaard 1938.)
D. Kildesøer og -damme
Af denne kategori er foruden den tidligere omtalte Fredskilde Sø kun
besøgt
6 1 . Kildedam ved Gr?tgård
der er kunstigt frembragt ved opdæmning. Den virker som reservoir for
ørreddamme, der for kort tid siden er anlagt her.
Dammen er over l m dyb med stejle sider og blød, mudret bund. Vanelet
er hystalklart, koldt grunelvand med den for Iignenele limnola-ener karak
teristiske spredte bevoksninger indhyllet i grønne tråclalger.
Kilelen er begyndelsen til Grågård Å.
E. Diverse vande
På grund af en ejendommelig forekomst af Daphnier
taget en enkelt prøve i

Årbæk er der

62. Dam ved lrup
der er kunstigt anlagt og opholclsstecl for en del tamme ænder og gæs.
Dannnen har et lille tilløb til norclenclen, men har kun uneler højvande
afløb til et tilløb til Årbæk.
63. Tørveskær vest for Voldum Sø
Tørvegrav, ca. l m dyb, omgivet af Ph ragm ites. Vanelet fyldt med brune
algeklumper. Meget Sphagnum.

III. Inddæmmede fjorde
Der er ikke søgt oplysninger om fjordenes clybdeforholcl, og de angivne
mål vedr. størrelsen skyldes målinger på måleborclsblaclene. På mange af
kortene er det vanclclækkecle areal tilsynelaelende angivet som mindre, end
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det er i virkeligheden. Dette skyldes muligvis, at det ofte kan være van
skeligt at sætte grænsen mellem land og vand, da fjordenes vandstand trods
reguleret afstrømning er underkastet betydelige svingninger.
Fjordene i Nordthy var indbefattet i de store udtørringsplaner, der blev
sat i gang i 1860'erne, og som i hovedsagen blev afbrudt af st01mfloden i
1874 og ikke senere genoptaget.
·

64. Lund Fjord
Selve Lund Fjord dækker et område, der er ca. 3,2 km i længde og 2 km
i bredde. Den strækker sig fra hovedvejen (Thisted-Ålborg) i nord til jern
banedæmningen i syd. Syd for dæmningen ligger den lille Hanvejle, der
oprindelig har været en del af fjorden. Fra den nuværende Lund Fjord
fører en ca. 8 km lang kanal øst om H anvejle langs østsiden af den omtrent
udtørrede Bygholm Vejle til Limfjorden.
Lund Fjord er den mindst salte af de besøgte fjorde. Dens Ciaridindhold
ligger på grænsen mellem ferskt og brakt vand (ca. 100 mg/l), og den lange
afstand til Limfjorden bevirker, at vandet derfra sjældent når op i fjorden
og i hvert fald kun yderst sjældent (om i det hele taget) vil kmme spores i
den nordligste del af fjorden. Faunaen har da også et næsten rent fersk
vandspræg, og kun de store stimer af Neomysis forråder, at det er et fjord
område, vi har for os.
Lund Fjord er kun besøgt ved nordbredden, hvor der er lavt vand ved
bredden, og dybden er kun meget langsomt tiltagende. Lige ved vandkan
ten er et frodigt bælte, der hovedsagelig består af M eny an th es iblandet en
del Polygontun mnphibiwn og lidt Spa.rganiwn. Uden for dette bælte er der
fast sandbund med Cha.ra-bevoksninger og lidt længere ude et bælte med
åben bevoksning af Phragmites, Seirpus og lidt Heleoclwris, der her danner
tynde rørskove. Flydende på vandet sås enkelte eksemplarer af Fotomage
ton og hist og her lidt Myriophyllum. (Se endv. Olsen 1944.)
65. Østerild Fjord
Fjordens størrelse er ca. 3,9 X 1,4 km, men i realiteten er det vanddæk
kede areal betydelig større, og den neden for nævnte Hovsør Røn må faktisk
også regnes med, da hele området en meget stor del af tiden står i eet.
Østerild Fjord er gennemgående en del saltere end Lund Fjord, hvilket
skyldes den kortere afstand til Limfjorden, som den kun er skilt fra ved den
i forrige århundrede byggede dænming. Denne dænming er ca. 3 km lang
og når fra sydspidsen af Hannæs til Hovsør.
Fjorden er besøgt ved
a. N o r d b r e d d e n, Ø s t e r i l d, hvor der findes en tynd, spredt
PhragmUes-bevoksning ved bredden. Bunden, der skråner meget langsomt,
består af fast sand tæt belagt med sten.
b. S y d b r e d d e n m i d t f o r d æ m n i n g e n. Fast sandbund med
mange sten. Ingen vegetation af betydning udover en del Chara-bevoks
ninger. Endvidere ses hist og her enkelte eksemplarer af Strandasters ude
i vandet.
66. Hovsør Røn
Som tidligere nævnt en del af Østmild Fjord; men ved sænkning af vand
standen er området tildels tørlagt. Dog er der en stor del af året noget vand
over arealet, der er bevokset med spredte »skove« af Phragmites og Scirpus.
Under prøvetagningen var der omkring J� m vand langs dæmningen, hvor
der lå hele lag af tomme H ydrobia-skaller.
67. Lønnerup Fjord (Fig. 19)
Ca. 2,7 X 1,1 km. Den er kun besøgt ved Hovsør Havn, hvor der er lavt
vand fra bredden og meget langt ud. Bunden sandet, noget mudret med
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Fig. 19. L ø n n e r u p F j o r d ved Hovsøer 29/6 -58 (lok nr. 67).
Rørzonen består af Sci.rpus og Phragm.ites.
lidt spredt Chara-bevoksning. Ved vandkanten er pletvis udviklet en svag
rørzone, bestående af Phragm:ites og Scirpus. Lokaliteten er noget for
urenet ved henkastning af fiskeaffald m. m.
68. Fævig
Ved en vejforlægning i 1953 skilt fra Limfjorden. Lille, trekantet fjord
område, der kun er få ha i areal. Dybden langsomt tiltagende. Bredden har
fast sandbund med mange sten.
69. Doverkil
Trekantet fjordområde opstået ved anlæg af dæmhingen fra Doverodde
til Boddum.

Suntnuu•y

Topographical smvey of inland waters in Thy (Jutland)
During the years 1953, 1954, 1955, and 1957 a zootopographic investi
gation on the inland waters of the landscape Thy (Northwest-Jutland) has
taken place. Topographically seen Thy is divided into two parts - the
western and the northern at a right angle to each other. (See map A and C).
During the stoneage marine transgressions were prominent in Thy, the
western part being connected with the rest of Jutland, while the northern
part w as divided up into islands of various sizes.
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Since the stoneage, Thy has been in a state of relative uplift, the stoneage
coastlines now forming an integral part of the littaral landscape. (See
map A).
Three groups of inland waters are represented within the Thy landscape:
l . R u n n i n g w a t e r.

A. Outlet to the Northsea: nos. 1-5. Except Slette Å (no. 4) all streams
are running at the raised stoneage seabottom.
B. Outlet to the Limfiord from South-Thy : nos. 6-27.
C. Outlet to the Limfiord from N01·th-Thy: nos. 28-39.
The running waters of Thy are generally of a small extent. Most rivers
and rivulets are regulated as dminage eanais for the lakes.
Il. L a k e s.
A. Heath- and down-lakes : nos. 40-54. Original littaral lakes, de
posited blown sand later has made them appem· as heath-lakes. Still
the tluee Lyngby-lakes (nos. 40--42) m·e matter for discussion.
B. Littoral lakes : nos. 55-57. Big lakes derived from indenting fiords
of West-Thy.
C. Karst-lakes: nos. 58-60. Sink holes exeavaled into the underlaying
limestone deposit.
D. Spring-lakes and -ponds: Fredskilde (limnocrene) no. 44. Grågård
(artificial) no. 61.
E. Various lakes : nos. 62-63.
Tunnel-lakes m·e not known from Thy . .tvloraine-lakes m·e found in
considerable number within the cultivated part of the South-Thy disttict.
III. E m b a n k m e n t - f i o r d s : n os. 64-69.
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Indvande i Thy inddelt efter deres kemiske
særpræ g
Zootopografisl�e ut�dersf)gelser i Tlty,

2

Af E. W. Kaiser
(Klokkedal

pr.

Horsens)

With an English Summary

Lidt om søtyper, vandløbstyper og vandtyper

I den topografiske oversigt over indvande i Thy har Ca.rlo F.
J ens en vist, hvorledes man inddeler søerne efter deres dam1elses
måde (geologiske opståen) og påpeget de vanskeligheder, der
især i Thy sætter en ret snæver grænse for en konsekvent irid
deling i typer.
Skal man dernæst foretage en inddeling af sØer efter biologiske
forhold eller efter kemien, bliver vanskelighederne ikke mindre.
Allerede i slutningen af forrige århundrede begyndte man at
tale om forskellige biologiske sØtyper, og omkring 1913-1919 op
stillede A. Thienernann og E. Naumann uafhængigt af hinanden
forskellige søtyper. Og selv om de 2 forskere benyttede forskel
lige principper for opdelingen, falder deres typer stort set sam
men. I årenes løb er denne typeinddeling udvidet på forskellig
måde, men det bærende princip med en hovedinddeling af
ferske søer i oligotrofe (næringsfattige) og eutrofe (næringsrige)
søer er fortsat almindeligt anerkendt. De 2 typer sammenfattes i
harmoniske søer, hvilket betyder, at intet stof, bortset fra de
almen nødvendige næringsstoffer (især nitrater og fosfater), er
til stede i stort overskud.
Derimod hersker der en del uenighed om en række afvigende
sØtyper, nemlig de disharmoniske typer, der mere eller mindre
ensidigt præges af en faktor eller et stof, der ikke hører til de
almen nødvendige næringsstoffer. Hertil hører f. eks. dystrofe,
acidotrofe, alkalib·ofe, siderotrofe og saprotrofe sØtyper, der er
præget af henholdsvis humusstoffer, syrer, hyd.roxyder, jern eller

165
let forrådnelige orgmiiske stoffer. Skal disse afvigende sØer op
retholdes som typer sideordnet med de harmoniske, eller skal de
indgå som en underfase i den oligo-eutrofe søserie, som i så fald
ikke mere kan betegnes som harmonisk?
Tendensen går vist nænnest i retning af det sidste. Fornylig
har Berg og Petersen 1956 behandlet begrebet dystrofi meget
udførligt og konkluderer, at dette begreb ikke omfatter en en
hedstype af søer, hvmfor den dystrofe sØtype bør aflives som
begreb og underordnes den oligo- eller eutrofe søserie. Også be
grebet acidotrofe søer kan strengt taget ikke sideordnes med
begreberne oligotrof og eutrof, idet der jo ikke er nogen, der
ernærer sig af syre. De sure (acide) søer bør delfor placeres som
en undergruppe under de oligotrofe vande, idet der formentlig
,ikke eksisterer sure, eutrofe vande.
VedrØrende søtyper kan bl. a. henvises til Iversen 1929 b, Ny
gård 1938 b, den ovenfor nævnte afhandling af B erg og Peter
. sen (1956) samt Elster 1958.
Den eksisterende inddeling i biologiske sØtyper lider af en
væsentlig mangel: Trods de mange års forløb, siden typeind
delingen begyndte, er flere af forskellighederne stadig baseret
på intuition, altså formodede gradsforskelle (faser, spectra, stan
·
darder, husholdninger), der ikke er numerisk fastlagt men blot
km·akteriseret ved oligo-, meso- og polytype, alt efter om det
pågældende stof (faktor) menes at forekomme i ringe, mellem
stor eller stor mængde. Og i de tilfælde, hvor exakte talværdier
foreligger, kan der være ret stor uenighed mellem de forskellige
folfattere.
Ser man dernæst på inddelingen af vandløb, møder mm1 helt
andre principper for opdeling i typer, idet temperahu og sh·Øm
forhold m. v. er almindeligt brugte inddelingsprincipper for de
rindende vande.
Ved et så heterogent materiale af indvande som det fra Thy
foreliggende, var det Ønskeligt, at alle vandene kunne indpasses
i et fælles system. Det må delfor hilses med tilfredshed, at Sigurd
Olsen 1950 netop har forsØgt at gå nye veje, idet han opererer
med begrebet V a n d t y p e r, altså en rent kemisk formulering,
der således er et overorelnet begreb omfattende både søer, vand
løb m. v. De af Olsen angivne retningslinier for inddeling af ind
vande vil i det store og hele blive fulgt i nærværende afhand-
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ling. Dog foretrækker jeg at erstatte begrebet acidoh·of med acid
(sur), hvori Sigurd Olsen har erklæret sig enig, og at u nderordne
det de oligotrofe vande.
Inddelingen af indvande i Thy sker altså på grundlag af målte
værdier og efter definitionsmæssige grænser.

Litteraturomtale af vandanalyser fra Thy
Nogen samlet bearbejdelse af fersk- og brakvand i Thy findes ikke, men
spredt i litteraturen forekommer en række analyser.
Hos Ødum og Christensen 1936 findes således 4 analyser af grundvand
fra Thy, nemlig 3 af normalt, middelhårdt (8-16° DH) ferskvand (Thi
sted, Hørdum og Hvidbjerg vandværker) og l af saltholdigt grundvand,
marint infiltrationsvand (Ydby).
Og de i det følgende omtalte forfattere bringer forskellige oplysninger
og analyser af overfladevande (indvande) i Thy.
Poulsen 1928 behandler den danske Ciadocer-fauna bl. a. i relation til
vandets pH-værdi, og han btinger pH-angivelser fra 9 søer og småvande i
Thy. Desuden meddeles størrelsen af total CaO mg/l fra 2 søer.
Iversen 1929 a omtaler i sit klassiske arbejde over de danske søers vege
tationsforhold i relation til vandets pH ialt 6 søer i Thy. I sine tabeller
anbringer han lokaliteterne i pH-grupper, således at det i de fleste tilfælde
ikke er muligt at finde frem til de enkelte søers pH-værdier. I afl1andlingen
gffi'es der rede for Iversens specielle metode til bestemmelsen af det kun
stige pH-maximum og p H-minimum (benyttet bl. a. af Lund 1934, Olsen
1944 og af nærværende forfatter, se nedenfor). Også enl<elte værdier for det
totale indhold af CaO angives, ligesom han bringer nogle analyser for
KMn04-forbrug.
Lund 1934 undersøger de danske Phycomyceter og omtaler herunder for
holdene i 1 1 søer og småvande i Thy ledsaget af pH-målinger, der foruden
den aktuelle værdi også omfatter maximum og minimum efter Iversens
metode.
Nygård 1938 a har under sine Phytoplanktonstudier i danske småvande
og søer en omtale af 7 søer i Thy. Analyser fra Thy er der kun få af: pH og
CaO ha Nors Sø.
Olsen 1941 giver en udførlig omtale af vegetationen i Nors Sø og med
deler nogle analyser, der genfindes i en senere afhandling (Olsen 1944).
Bennike 1943 studeTer de danske Himdinea og har analyser fra 6 søer i
Thy. Medens de foregående forfattere i det væsentlige kun haT undersøgt
for pH og CaO, udvider Bennike området for de undersøgte faktorer. Hans
tabeller indeholder værdier for pH, farve, KMn04-forbrug, alkalinitet, CaO
og aciditet. Desuden opsummerer han i sine tabeller en del værdier fra
litteraturen.
Boye Petersen 1943 er den føTste, der her i landet for alvor bringer
Redeke's grænse mellem ferskvand og brakvand ind i diskussionen. Han
sætter forekomsten af Diatomeer i relation til vandets indhold af et- og
viser, at grænsen for ct--incll10ldets indflydelse på Diatome-floraens sam
mensætning ligger ved ca. 100 mg/l. I afhandlingen btinges analyser fra
Nors Sø.
Olsen 1944 har under forberedelsen af sit store arbejde over de danske
Characeer været ved 16 lokaliteter i Thy. Foruden en række søer omtaler
Olsen også enkelte fjorde og et enkelt vandløb. Tabellerne bringer målinger
af pH (efter Iversens metode) samt total hårdhed bestemt efter sæbe
metoden.
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Jørgensen 1948 behandler Diatome-samfundene i danske søer og små
vande. Han har besøgt 5 klit- og hedesøer i Thy. Fra disse foreligger målin
ger af den aktuelle pH, alkalinitet, bikarbonathårdhed samt total hårdhed
bestemt med palmHatmetoden (DS 213). Jørgensen har også bestemt den
totale hårdhed i en række søer (deraf 4 i Thy) efter sæbemetoden, og han
kommer til det resultat, at sæbe-hårdheden i k k e er identisk med den
totale hårdhed, men ligger nærmere ved hans værdier for bikarbonat
hårdhed.
Bondesen og Kaiser 1 949 bringer i oversigten over Hydrobia ienki.nsi
nogle analyser fra Sundby Å (i afhandlingen kaldet Vilsund Å), nemlig Cl
og CaO (beregnet af alkaliniteten).
Grøntved 1954 nævner saltholdigheden i Østerild Fjord i forbindelse med
omtalen af nogle planktonorganismer. Vandprøven fra fjorden var taget i
anledning af en omfattende fiskedød, der viste sig at skyldes Rødsyge.
Cluistiansen og Holmen 1956 har i deres ekskursionsberetning fra Thy
angivelse af pH fra 2 søer og af kalkindholdet fra en tredie.
M ovenstående fremgår det, at det foreliggende matedale af vandana
lyser fra Thy er meget heterogent. En direkte sammenligning af de for
skellige forfatteres resultater er ikke altid mulig, og lokalitetsområdet er
stærkt begrænset. Det omfatter hovedsagelig en fåtallig række søer, medens
vandløb og fjorde er meget sparsomt repræsenterede. I det omfang de fra
litteraturen foreliggende analyser har kunnet indpasses i tabellerne 1-7,
er de optaget i d se.
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Analysemetoder

For at få begreb om de forskellige indvandes typer har jeg
foretaget simple analyser af nogle få, men økologisk betydnings
fulde faktorer fra· en del indvande. Der foreligger således ana
lyser af vandprØver fra alle de søer og fjorde, hvorfra fauna
prØver er indsamlet, men også fra hovedparten af vandløbene.
Der er lagt særlig vægt på gentagne indsamlinger af vandprøver
fra samme lokalitet, hvorved er fremskaffet et udtryk for varia
tionen af de tmdersøgte faktorer.
Analysemetoderne skal kort omtales, idet der vech·ørende en
keltheder henvises til Dansk Standard Blad 200-299, Vand
undersØgelser 1939, Be1mike 1943 og Olsen 1950.
Clm·id og Salinitet
Cloricl-indholdet (Cl- mg/l) er bestemt efter Mohr ved titrering med
0.0282 n. AgN03 og med kaliumbomat som indikator. Ved støne cl--ind
hold end ca. 100 mg/l er bestemmelsen udført på fortyndede vandprøver.
Saliniteten (S), der angiver den totale mængde af opløste salte i brakvand
og havvand, er udregnet ved hjælp af Martin Knudsens tabeller (Knudsen
1901). For værelier under 1000 mg/l (S = 1 .84 Ofoo) er disse tabeller sup
pleret med de specielle tabeller hos Jacobsen 1918.
Brintionkoncenh·ation
I afhandlingen kaldet pH og er bestemt kolorimetrisk med Merek's Uni
versalindikator, der tillader målinger fra pH 4-9 med en nøjagtighed af
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+ 0.2-0.1 . Bestemmelsen er foretaget i en kamparator bestående af 2

giasrør (se

Bmmike 1943).
Da pH svinger betydeligt i døgnets løb og også ændrer sig under prøvens
forsendelse, har den på måletidspunktet fundne aktuelle pH-værdi mindre
interesse. Derimod er værdierne for det kunstige minimum og maximum,
bestemt efter Iversens metode (1929 a, p. 281-283), mere oplysende. Det
skal dog her bemærkes, at selvom pH min.-ma.x. svarer til de variationer,
der teoretisk set kan fmventes at forekomme i naturen i det pågældende
vand, danner de kalk:rige, alkaliske vande (»CaO« > ca. 20 mg/l) en und
tagelse. Dette alkaliske medium giver ved gennemblæsning med udåndings
luft en lavere værdi (pH ca. 6.3), end der forekommer i naturen, hvor
udfældet CaCOa opløses og stabiliserer den i vandet optagne kulsyre.
Alkalinitet og kalkindhold
Alkaliniteten (syrebindingsevnen) er bestemt ved titreril1g med l f lO eller
lhoo n HCI med phenolfthalein og ruethylorange som indikatorer; den er
angivet ved antal ml l ft o n HCl forbrugt pr. 100 ml vandprøve til at bringe
vandets pH til 4.3 ( omslagspunkt for methylorange)
mval/1. Kurrektions
værdi 0.06 mval/1 er benyttet.
Af alkaliniteten kan udregnes den ækvivalente mængde Ca0/100 ml ved
at multiplicere med 2.8 svarende til bikarbonat-hårdheden ( = forbigående
hårdhed) i tyske hårdhedsgrader (DH). !V!ultipliceres i stedet med 28, får
vi den til alkaliniteten ækvivalente mængde bikarbonat udtrykt i CaO mg/l.
Da de fleste vandprøver også indeholder Mg-bikarbonat, er værdierne
angivet som » CaO« (ep. Bmmike 1943 p. 12).
Ved sammenligning med analyser fra andre forfattere må det erindres, at
mil1e tal angiver Ca+Mg-bikarbonat, medens tallene hos Poulsen 1928,
Iversen 1929 a, Nygård 1938 a, Olsen 1941 og 1944 er fremkommet ved
brug af en helt anden metodik og refererer sig til det totale indhold af
CaO. Talværdier for CaO fra de her nævnte forfattere er derfor sat i ( ) i
tabellerne. Tallene fra Belmike 1943, Boye Petersen 1943, Jørgensen 1948
og fra Bondesen og Kaiser 1949 er udregnet på grundlag af alkalinitets
bestemmelse og er derfor direkte sammenlignelige med de nye tal i
tabellerne.
=

Aciditet
I de tilfælde, hvor en vandprøves smhed ikke alene skyldes opløst COz ,
der lader sig fjeme ved kogning, er aciditeten (basebmdingsevnen) bestemt
ved titrering med lhoo n NaOH og med phenolfthalein som indikator.
Aciditeten er angivet ved antal ml 1 / 1 0 n NaOH forbrugt pr. 100 ml vand.
prøve
mval/1; korrektion 0.03 mval/1 er benyttet.
=

Farve
Der er ikke foretaget nogen egentlig farvebestemmelse på de indsamlede
vandprøver. Ved en række søer er den filh·erede vandprøve - betragtet i
en farveløs flaske på hvid baggrund - karakteriseret ved betegnelserne:
farveløs, gullig eller gulligbrun. Disse farveangivelser afviger i de fleste
tilfælde stærkt fra. det farveindh·yk, man får ved at betragte en sø's vand
fra. bredden.

Opdeling af indvande i Thy

Idet der vedrØrende analyserne henvises til tabellerne 1-7,
skal jeg forsØge at opdele indvandene i Thy i en række hoved-
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grupper med visse fællesh·æk. H erved fremkommer forskellige
vandtyper, der klassificeres efter de kemiske egenskaber, der er
analyseret for. Vandtype er altså et rent kemisk begreb, der om
fatter både vandløb, søer og fjorde. Det skal i denne forbindelse
udhykkeligt fremhæves, at begreberne oligotrof og eutrof ikke
dækker den gængse eller klassiske opfattelse af disse termini,
nemlig magre og fede med hensyn til plantenæringsstoffer, som
der ikke er analyseret for. Inddelingen følger derimod de ret
ningslinier, der er foreslået af Sigurd Olsen (1950 p. 20 ff.), dog
således, at der foretages den i indledningen nævnte ændring
vedrørende den aciclotrofe vancltype.
Den "første grænse, der kan drages, er mellem ferskvand og
brakvand.
Redeke 1922 har vist, at ca. 100 mg/l Cloricl (S = 0.18 O f 0 0 ,
eller rettelig 0.16 °/0 0 efter Jacobsen 1918) danner en biologisk
grænse, og dette synspunkt deles af mange elanske botanikere
(jfr. Olsen 1950 p. 11).
Grunelvand indeholder sjældent mere end 50 mg cl-/l (Ødum
og Christensen 1936), og efter Olsens erfaringer gælder den
samme værdi (50 mg/l) også for overflaclevande. Særlige forhold
kan dog gøre sig gældende ved marine aflejringer, infiltration
og forurening.
Bondesen og Kaiser 1949 regner som ferskvand vand med lavt
og konstant cl--indhold (under 50 mg/l) men oplyser, at det
gennemsnitlige indhold af cl- i rent uforurenet overfladevand
passende kan sættes ved 20 mg/l (gennemsnit af 100 analyser fra
kilder, bække, åer, moser, damme og søer var 21 mg/l; minimum
14 og maximum 33).
Ser vi på de foreliggende cl--analyser fra Thy, er det påfal
dende, at gennemsnittet af cl--indholdet i prøver fra ferskvanels
lokaliteter ligger betydeligt over de ovenfor nævnte 21 mg/l.
Tager vi alle cl--analyser fra søer og vandløb, idet der selvfølge
lig ses bort fra brakvandssØer og vandløbsmundinger med estua
rin karakter samt fra de særlige forhold i Ove Sø, bliver geimem
snittet af 99 analyser 46 mg/l med minimum 27 og maximum 101.
Jeg v:il delfor i den her brugte opdeling slutte mig til Redeke
og til botanikerne og sætter grænsen for ferskvand ved 100 mg/l
cl-; ikke mindst forholdene i Lund Fjord (se p. 175) bestyrker
opfattelsen af denne grænse som naturlig.
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Efter det i indledningen oplyste deler jeg de ferske vande i 2
hovedgrupper, nemlig de oligotrofe (stødpudefattige) og de
eub·ofe (stØdpuderige). Sigurd Olsen (1950 p. 20) sætter grænsen
mellem de 2 vandtyper ved hjælp af den specifike ledningsevne
ved 20° C. I de oligotrofe vande er den under 200 reciprokke
megohm, medens den ligger over detme værdi i de eutrofe vande.
Da der ikke ved nærværende undersøgelse er foretaget be
stemmelse af vandets ledningsevne, skal grænsen mellem de oli
gotrofe og de eub·ofe vande søges foretaget på grundlag af pH
og alkalinitet. Denne opdeling lettes ved, at Olsen (1950 p. 15)
har vist, at der i ferskvand findes en tydelig positiv korrelation
mellem ledningsevne og alkalinitet. Endvidere skal det frem
hæves, at de ferske vande i Thy med hensyn til kalkincll1old tyde
ligt falder i 2 vel adskilte grupper: Den første har alkalinitet
0-0.40 mval/1, svarende til 0-11 mg/l >> CaO « . Den anden har
alkalinitet 0.70-3.94 mval/1, hvilket ækvivalerer med 20-110
mg/l » CaO « . Ferskvand med et kalkindhold mellem 11 og 20
mg/l » CaO« forekommer slet ikke i nærværende materiale og
synes iØvrigt at være meget sjælden såvel i Danmark (jfr. ana
lyser hos Bennike 1943 og Olsen 1950) som i Nordtyskland
(Ohle 1934).
Inden for de oligob·ofe vande kan udsondres en type vande,
hvor surhedsgraden ikke alene er bestemt af kulsyre (C02 ), men
hvor vandet tillige indeholder frie syrer, der i reglen vil være
svage, organiske syrer (>> humussyrer«). I visse vande (pH < 4.4)
kan dog også forek011m1e mineralsyrer (f. eks. svovlsyre). Dem1e
undergruppe omfatter de i tabel l anførte 6 søer og betegnes
acide (sure) oligob·ofe vande. De er identiske med de permanent
sure vande hos Iversen 1929 a og med de acidob·ofe vande hos
Olsen 1950.
Resten (de ikke sure) af de oligotrofe vande er lig med Olsens
oligotrofe vande og svarer vel nærmest til Iversens skiftende
sure- alkaliske vande. Dem1e undergruppe omfatter de 5 søer i
tabel 2.
De resterende sØer og alle vandløbene falder derimod sammen
med Olsens eutrofe vande og svarer til Iversens alkaliske vande.
Vi når dermed frem til følgende inddeling af vande i Thy, idet
brakvand er opdelt efter Redeke 1922 og Stemann Nielsen 1944.
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= infrahaline vande sensu Redeke. (Cl-: < 100 mg/l;
S: < 0,18 Ofoo).
A. O l i g o t r o f e.
a. Acide (sure) oligotrofe.
b. Øvrige oligotrofe.
B. E u t r o f e.
II. B r a k v a n d. (Cl-: 100-ca. 16.600 mg/ l ; S : 0. 18-30 °/oo).
C. O l i g o h a l i n e. (Cl-: 100-1000 mg/l ; S: 0.18-1.8 OJoo).
D. M e s o h a l i n e (Cl-: 1000-10.000 mg/l ; S : 1.8-18 °/oo).
a. a-mesohaline. (Cl-: 1000-5525 mg/ l ; S: 1 .8-10 OJoo).
b. 8-mesohaline. (Cl-: 5525-10.000 mg/l ; S : 10-18 °/oo).
E . P o l y h a l i n e. (Cl-: 10.000-16.600 mg/l; S: 18--30 OJoo).
III. H a v v a n d = euhaline vande. (Cl-: > 16.600 mg/l; S: > 30 OJoo).

l. F e r s k v a n d

I det følgende skal de enkelte grupper omtales nærmere og såvidt analyser og foreliggende oplysninger tillader det - karak
teriseres nærmere, ligesom enkelte lokaliteter gøres til genstand
for udførligere omtale. VedrØrende lokaliteternes beliggenhed
henvises til Jensen 1958 og til navnekortet (kortbilag C). 1)
I. Ferskvand

cl- mg/l < 100. Vedrørende afgrænsning mod brakvand se
p. 169 og under omtalen af Lund Fjord p. 175.
A. Oligoh·ofe vande

a. A c i d e ( s u r e ) o l i g o t r o f e v a n d e. (tabel 1, lok.
m . 1-6).
Omfatter i Thy kun søer og småvande, men ingen vandløb.
Vandet indeholder små mængder frie organiske syrer (aciditet
0.02-0.08 mval/1), og pH er stedse under 7. Meget lav alkalinitet
(0-0.08 mval/1); HC03- varierer fra 0-5 mg/l svarende til 0-2
mg/l » CaO « . Vanelet er meget blødt, idet bikarbonat-hårdheden
er o til 0.2 °DH. elorid-indholdet varierer fra 37-60 mg/l, gen
nemsnit af 21 analyser er 47 mg/l og ligger altså højt i sammen
ligning med de acidotrofe vande i Sønderjylland, der omtales af
Olsen 1950.
De fleste af de 6 søer i denne gruppe har gulligt til gulligt
brunt vand, dog er vanelet i PossØ aldeles krystalklart og farve
løst.
PossØ synes at have ændret karakter, siden Iversen undersØgte
sØen i 1927 (Iversen 1929 a ) . Han regner den til de overvejende
t)

Kortbilagene er indklæbet efter side 184.
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sure vande (pH min. < 5.3, max. > 7) og angiver det totale kalk
indhold til 3 mg/l CaO samt oplyser, at vandet er svagt farvet,
gulligt.
Nu derimod (i 1957) er PossØ permanent sur, har et meget
beskedent udsving i pH (5.3-6.3), meget lidt bikarbonat samt
overordentlig klart og farveløst vand.
b. Ø v r i g e o l i g o t r o f e v a n d e (tabel 2, lok. nr. 7-11).
Omfatter i Thy ligeledes kun sØer og småvande.
pH svinger omkring neuh·alpunktet og er sjældent under 6;
den ligger i reglen mellem 6 og 7, altså overvejende sure vande,
men pH over 7 kan forekomme.
Alkaliniteten er 0.12-0.40 mval/1, kalkindholdet derfor noget
stØrre end hos den foregående undergruppe. HC03- varierer fra
7-24 mg/l svarende til 3-11 mg/l » CaO « . Bikarbonathårdheden
er kun 0.3-1.1 °DH, altså meget blødt vand.
elorid-indholdet varierer fra 34-54 mg/l, gennemsnit af 15
analyser er 40 mg/l.
1-iledens vandet i Vorup SØ er farveløst, er det gulligt i Præst
kær, BagsØ og Strandkær, og kraftig gulligbrunt i Sokland.
Iversen 1929 a omtaler B agsØ (under navnet BarnsØ) og regner
den til de overvejende neutral-alkaliske vande (pH min. > 5.3,
max. > 7). Han formoder, at søen er dam1et ved indstyrtning i
kridtet, og videre hedder det: » deru10ch muss das Wasser kalk
arm sein« . De nu foreliggende analyser for alkalinitet har altså
bekræftet Iversens antagelse om ret kalkfattigt vand i denne sø.
B. Eutrofe vaude

(tabellerne 3 og 4, lok. nr. 12-51)
Omfatter resten af de undersøgte sØer i Thy ( -7- Flade Sø) og
samtlige vandløb, hvorfra der foreligger analyser. Visse åmun
dinger har dog estuarin karalcter og henføres derfor til brakvand.
pH ligger gerne mellem 7 og 8, sjældent lavere og pH-min. ad
modum Iversen aldrig under 6.2, medens pH-max. kan nå vær
dier omkring 9.
Tager vi sØer og vandløb under et, varierer alkaliniteten fra
0.70 til 3.94 m val/l, svarende til et indhold af HC03- på 43 til
240 mg/l og » CaO« på 20-110 mg/l. Bikarbonat-hårdheden altså
fra 2-11 °DH.
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Bortset fra Ørum Sø og Ove Sø samt de 2 søer, der næres af
betydelige mængder ldldevand (Fredsldlde Sø og Kildedam ved
Grågård) ligger alkaliniteten ret lavt i alle de øvrige søer, nemlig
indtil 1.94, altså indtil en bikarbonat-hårdhed på 5.4 °DH, og
vandet må betegnes som blødt. Disse søer har dermed et kalk
indhold, der ligger under germemsnittet for de danske søer, der
ifølge Bennike (1943 p. 21) ligger på 50 mg/l » CaO « .
I vandløbene derimod træffer v i kun 2 med lav alkalinitet (til
løb fra Storkær til Ørum Sø, alk. 0.98-1.10, og et tilløb til nord
enden af Ove Sø vest for Fredskilde Bæk, alk. 0.82), medens
resten ligger betydeligt højere end sØerne og når værdier helt
op til 3.94.
Ser vi foreløbig bort fra Valdum Sø, Ove Sø og Ørum Sø, lig
ger cl--indholdet i de eutrofe søer fra 32-41 mg/l, gennemsnit
af 21 analyser er 36 mg/l. Valdum Sø ligger noget højere, nemlig
58-79 mg/l ci-, og måske afspejler denne værdi søens oprindelse
som strandsø.
Ørum Sø er i perioder under indflydelse af det brakke vand fra
Flade Sø og til stadighed af det ret ci--holdige vand fra Hvid
bjerg A, uden at denne sØ permanent oph·æder som et brak
vandsområde.
Ove Sø og dens vandkemi har i løbet af undersøgelsen givet
anledning til mange spekulationer.
Poulsen 1928 angiver for Ove Sø pH til 7.7 og det totale kalk
indhold til llO mg/l. Bennike (1943) måler den 13/7-1940 pH til
> 9 og alkaimiteten til 1.34, svarende til 38 mg/l >> CaO « . Under
indtryk af det hØje kalldndhold, analyseret af Poulsen, sætter
Bem1ike dog et ? ved sin værdi for kalk, og han forldarer sin lave
værdi ved, at prØven er taget efter 5 timers konstant regn, der
har fortyndet kalkindholdet i de øvre lag, hvor prØven er taget.
Jeg er ikke bekendt med, hvor i søen Poulsens vandprØve er
taget; derimod fremgår det af B ennikes dagbog, at hans prØve
stammer fra Ove Sø ved i\!Iadsted.
i\!Iine prØver stammer fra nordenden af søen, og som det frem
går af tabel 3, varierer alkaliruteten og eJ--indholdet meget
stærkt. Prøven fra den 2/8-1957 er jo mistænkelig, hvis ikke stig
ningen i ci--indlloldet fulgtes af en tilsvarende forøgelse af al
kaliniteten. eJ--værdierne for de 3 tilløb til nordenden af Ove Sø
(bæk vest for Fredskilde Bæk, Fredsldlde Bæk og Tegå) ligger
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på 40-44 mg/l og bidrager derfor ikke til at forklare de store
svingninger.
Den l. december 1957 foretog jeg nogle supplerende under
søgelser i Thy. Herunder havde jeg en samtale med klitplantØr
K. Ravn, Hvidbjerg Klitplantage. Hr. Ravn interesserer sig for
de geologiske forhold omkring Ove Sø og oplyste bl. a., at der fra
Legind Kalkværk pumpes bundvand fra kalkgraven ud i norcl
enelen af Ove Sø. En prØve af dette bundvand taget samme dag
viste et Cl--indhold på 660 mg/l og en alkalinitet på 3.82 mval/1,
svarende til et indhold af » CaO« på 107 mg/L Da det er betyde
lige vandmængder, der periodevis pumpes ud i søen fra kalk
værket, har vi her en forklaring på de store variationer i analyse
værdierne fra Ove Sø's nordlige ende.
cl--indholdet i vandløbene varierer fra 27-101 mg/l (idet der
her er set bort fra samtlige analyser fra lokaliteter med estuarin
karakter) med et gennemsnit på 51 mg/L De lader sig ret let
inddele i 2 grupper.
Den ene omfatter hovedsagelig vandløb med udspring i og
forløb i morænedannels er, og her er cl--indholdet fra 27-49
mg/l med et gennemsnit på 39 mg/l (ialt 28 analyser). Hvidbjerg
A burde også høre hertil, men de særlige forhold i Ove Sø gØr sig
selvfølgelig også gældende i afløbet fra denne sø.
Den anden gruppe består af vandløb, der for en stor del har
deres forløb og muligvis også deres udspring på hævet havbw1d.
Denne gruppe har fra 75-101 mg/l cl-, gennemsnit af 9 analyser
er 86 mg/l, altså mere end dobbelt så meget som den første
gruppe. Til denne sidste gruppe hemegnes Storå, Kløvå, Tøm
merby A og Sløjkanalen.
Vestervig A indtager en mellemstilling, men den forurenes en
del i sit Øvre løb og påvirkes af brakvand i sin nedre del, så jeg
har valgt at holde den uden for de oven for nævnte kategorier.
At·bæk, Ginelemp Bæk og de 2 nech·e stationer i Sundby A er
ligeledes holdt ude fra de nævnte beregninger, da disse lokali
teter har estuarin karakter.
II. Brakvand

cl-: 100 til ca. 16.600 mg/l (S: 0.18-30 °/ o o ).
Foruden ved sit forØgede Cl--indhold adskiller brakvand sig
fra ferskvand ved at have et forholdsvis stort kalkindhold.
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Da der i Thy kun er undersØgt få indvande med brakvand,
skal der ikke ved denne gruppe udregnes gennemsnitsværdier,
men under henvisning til inddelingen p. 171 skal det bemærkes,
at brakvandslokaliteterne falder i 2 ret naturlige grupper.
Den ene (a) omfatter fjorde og en sø med en forholdsvis stabil
salinitet (lav eller høj), medens den anden (b) udmærker sig ved
stærkt svingende indhold af Clorid, og denne gruppe omfatter
åmundinger med estuarin karakter samt kanaler.
a. F j o r d e + F l a d e S Ø (tabel 6, lok. nr. 58-63).
Er ifølge sagens natur udprægede alkaliske vande med pH
over 7 og alkalinitet fra 1.54--3 .02 svarende til et indhold af
HC03- på 94-184 mg/l og et indhold af >> CaO« på 43-85 mg/l.
cl--indholdet og dermed saliniteten bevæger sig fra oligo
halint vand til a-delen af den mesohaline zone (Cl-: 72-3285
mg/l, S: 0.1-6.0 °/ 0 0 ).
Oligohalin er Lund Fjord, og det samme gælder i reglen for
Flade Sø. Østerild Fjord, Lønnerup Fjord og Doverkil er der
imod a-mesohaline, hvilket også var tilfældet med Flade Sø den
20/10-1955.
Særlig interesse knytter sig til Lund Fjord, der jo netop har et
cl--indhold, der svinger omkring de 100 mg/l (min. 72, max. 126,
gem1emsnit af 5 prøver = 104 mg/l). Faunaen i Lund Fjord
bærer så afgjort præg af ferskvandsfauna, men et positivt og sik
l<ert marint element findes i form af NeD'Inysis inJege1· (Leach)
( = ·vulgaris (J. V. Thompson)), der er særdeles talrig langs fjor
dens nordbred, hvorfra analyserne stammer.
Det kan ikke andet end forundre, at Lund Fjord, der så sent
som 1868 var en del af Limfjorden, i den grad har mistet sit
marine præg, medens Flade Sø, der har eksisteret som sø adskil
lige århundreder tilbage, har bevaret et betydeligt større cl-
indhold og dermed et noget mere marint præg. Tilløbet til Lund
Fjord er ganske ubetydeligt (Senå), medens Flade Sø - indtil
1956 - gem1emsh·ømmedes af den anselige Hvidbjerg A.
Særlige forhold synes altså at gøre sig gældende i Flade SØ, og
det mest nærliggende er, at der er tale om marin infilh'ation. Jeg
har ikke kunnet finde oplysninger om saltholdigheden i søen
forud for nærværende undersøgelse, men magister C. V. Otter
strøm, Frederiksdal, har venligst meddelt mig, at han lagde
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mærke til, at Flade Sø var brakvandspræget i 1921, da han fore
tog fiskeriundersøgelser i søen.
Flade-Ørum Sø beh·agtes i almindelighed som en enhed, men
de nu foreliggende analyser viser, at søerne er vidt forskellige.
Flade Sø er en brakvandssø, medens Ørum Sø er en mere normal
ferskvandssø. Denne sondring mellem de 2 søer bliver yderligere
aktuel, efter at de nye dæmningsarbejder langs østsiden af Flade
Sø er fuldført (se Jensen 1958 p. 154).
b. A m u n d i n g e r o g k a n a l e r m e d e s t u a r i n
k a r a k t e r (tabel 5, lok. nr. 52-57 og tabel 7, lok. nr. 64-70).
Omfatter alkaliske vande, pH over 7, med betydelig alkalinitet
(2.14-4.34 mval/1), svarende til et indhold af H C03- på 131-265
mg/l, ækvivalent med » CaO « 60-122 mg/l.
Medens afløbet fra Thyholm Vejle viser de største svingninger
i cl- og salinitet og spænder over a-mesohalint til polyhalint
vand, er kanalen fra Flade Sø a-mesohalin, og kun den blinde
arm ved Krik, der er opstået ved gravningen af kanalens nye
udløb, har 2 gange haft oligohalint vand.
De egentlige åmundinger omfatter foruden de i tabel 5 nævnte
vandløb også Nørkær A og Skiveren ved Hov, hvorfra der ikke
foreligger analyser.
D en estuarine karakter på disse lokaliteter giver sig udslag i en
fauna, der indeholder brakvandselementer foruden den rene
ferskvandsfauna; denne er oftest meget forarmet. Da vandets
sammensæbung skifter efter vind og sh·ømforhold, kommer det
forØgede saltindhold ikke altid til udtryk i analyserne, og det
mest slående eksempel er Mølleå (Ydby) ved hovedvej 11. Her
findes en særdeles rig ferskvandsfauna (bl. a. Baiitis, Rhyacophila)
og desuden en meget stor og konstant bestand af Gammarus zad
dachi Sexton. Faunaen indeholder altså et typisk brakvands
element til h·ods for, at det ved 5 forskellige vandprøver ikke er
lykkedes at få en eneste analyse med et cl--indhold over 47 mg/l.
Lokaliteten ligger kun 500 m fra udløbet i Skibsted Fjord og vil
med Østlige vinde utvivlsomt påvirkes af vandet fra fjorden. Man
kan dog ikke helt afvise den mulighed, at G. zaddachi trænger
ind i ferskvandet i !viølleå, fordi G. pulex mangler i dette
vandløb.
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Professor, dr. phil. Kaj Berg, Hillerød, og overassistent Sigurd
Olsen, København, har på forskellig måde bistået rnig under
•J darbejdelsen af denne oversigt, og jeg bringer begge cl'herrer
min bedste tak.
SuntntaJ.•y

V\later analyses of inland waters in Thy (Jutland)
A classilication based on water-types (S. Olsen 1950) instead of the clas
sical »iake-type« method is used.
Besides own investigations, analyses from literature are cited in the
tables 1-7.
�vleasurements made of chlorine, alkalinity, pH, and acidity of water are
described.
Based on 164 analyses from 70 Joealities within the Thy landscape the
inland waters are elivieled into the foliowing main groups :
l. F r e s h w a t e r s
infrahaline waters se ns u. Redeke.
(eJ-: < 100 mg/l).
A. Oligotrophic waters (poor in buffer).
a. Acid oligoh·ophic waters (tab. 1).
b. Other oligotrophic waters (tab. 2).
B. Eutrophic waters (richer in buffer) (tab. 3-4).
II. B r a c k i s h w a t e r s (tab. 5-7).
C. Oligohaline waters (S : 0. 18-1.8 °/oo).
D. Mesohaline \<\Taters (S : 1.8-18 °/oo).
E. Polyhaline waters ( S : 18-30 Ofoo).
Finally the individual groups of inland waters and some of the Joea
lities are matter for a more detailed description.
=
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Tabeller 1 - 7 :

Tabel l : Acide (sure) oligotrofe vande

Nr.')

Lol<ali t e t

j
2 (4 1 )

8/9 -55
23/1 0-55

G cøob•kk• Vaod,
Lyngby

Ben n ike 1 943 1 3/7 -40
Jørgensen 1 948 4/8 -4Cl

Besul Vand, Lyngby 1 1 /9 -55
23/10-55
1 4/6 -57
1 7/7 -57
1 ; 1 2-57
Bennike 1 943 1 3/7 -40
Jørgensen 1 948 28/6 -44

:l (42)

Næstevand, Lyngby

8/9 -55
l 23/10-55

,

Jørge nsrn 1 948 28/6 -44

4 (46)

Torup Vester-sø

Christiansen
og Holmen 1 956

5 (47)

6 (43)

Dato

H y kær

l

1 1 /9 -55
23/1 0-55
1 3/6 -57
1 7/7 -57
'2/8 -57
1 /1 2-57
7/8 -55

1 2 1/10-55 1
1 3/6 -57

4.5

Possø

a

1 5/6 -57
1 7/7 - 57
'2/8 -57
1 /1 2-57
1 2, 6 -27

4.6
6.3

6.8

G.u

4.3
fl.2
6.0
62

4.6
5.7
6.0
6.2

5.2
6.2
6.3
6.3

0.04

0.07

0.04
0.05
o

0.03

O?
0.08
19

·-

O?

0.02
0.05
0.04

O?
2.2

48
47

O?

49
47
46
60
39

5

0.6
1 .4

--- - - �o- 11 o.o2
- - ooo ooo
- - - - -o -o
o o
- - - 4.7

6.2
5.7

5.'2

5.4

5.2
5.0

4.8

6.0
6.0
5.3
5.4

< 5.3

5.1:!

0.08
0.07

5.2
5.3

5.7
5.4

0.07
0.08

-

4
3

1 .7
0.6
6

0.04
0.04

5.6
5.2

6.0
6.0
6.0
5.8

0.06
0.02

11

-·-

li o

5.2
4.8

6.9
5.4
5.2

0. 1 4
0. 1 0

0.22

6.0

5.3
5.2

5.0
4 .8

0.07
-

4.8

5.2
5.2

- --

Poulsen 1 928
Iversen 1 929 a 14/6 -26?
Lund 1 934 3 1 /8 -31

Iversen 1 929

- - - --- - o - -- - - - o o

6.0

l oo

oo

oo

oo

35

49
37

30

43
43
47
49
49
49
37
41

-- --- --- --- --l

5.2

6.3 0.02
6.3 0.02
6.2 0.03
6.2 0.03

>7

0.02
0.02

- -

0.6
0.6

(3 )

50
54
55
45

-

') Numre i (} refererer s i g t i l numrene i d e n topografiske oversigt (Jensen 1958). nCaO« b e ty d e r CaO +
MgO beregnet af a l ka l i n i t e t e n . En () om tal fra l i t t e raturen betyder, at værdien refererer s i g t i l d e t
totale indhold nf C a O (jfr. p . 168).

Tabel 2 : Øvrige oligot rofe vande

Nr.1)

7 (50)
8 (54)
9 (45)

1)

1 3/6 -57

Præs te kær

l

L u n d 1 934
Strandkær, Lild Strand
Vorup Sø

Poulsen 1 928
L u n d 1 934

1 0 (GO)

1 1 (5 1 )

L>ato

Lo k a l it et

B agsø, Tved Plan tage

l Sokland

Iversen 1 929 a
Lund 1 934

Se fodnote i tahel 1 .

l

31 /8 -31

9/9 -55
1 8t7 -57
1 1 /9 -55
1 4/G -57
1 7/7 -57
2/8 -57
1 /1 2-57

l',
-

Lol<alitet

12 ( 4 9)

Tormål

1 3 (53)

Bj å l u m

14 (48)

l

l

Pou lsen 1 928
1 \·ersen 1 92!l a
L u n d 1 934

1 4/ti -26
3 1 /8 -31

Blegsø

2 1 / 1 0-55
1 3/G -57
-

5.6

7.2
6.8

-

-

6.0
6.1
G.O
6.3
6.0

l

> 5.3
5.2

G.3

l

5.4

l

6.5

J

7.7

6.5

l -�
-

6.5
7.2
7.7
7.5

6.9

8.0
6.8
7.7
7.3

s øet·
pH

m i n.

l

al< t.

l max.

-

-

-

-

-

-

6.8
7.0

6.5

c.

-

S

7.5

7.2
7.0

6.2
6.3

-

>7

6.8
6.8
7.7

l

7.8

-

7.6

-

-

c.

9.0

8.0
8.5
-

8.5
9.0?
8.4
--

8.5
8.5

-

-

8.7

0.34
0.1 5
0. 1 9
0.24
0.21

0.34
0.22
0.22
0.25
0.26
0.28

-

l

O 26
0.28

1

l

l
l

0.40

>lCnO «')
m crfl
o

3.4

l

1

�

0.90
0.80
0.98
1 .02
-

1 .24

1 .06
0.82
-

-

-

Cl �
mgfl

44

-

-

73
7:8

44
54

9.5
4.2
5.3
6.7
5.9

37
41
44
45
43

-

-

9.5
6.2
6.2
7.0
7.3
7.7

34
34
34
35
35
34

--

-

-

-

-

l

1 1 .2

A ll�a l i- .,C a O«')
mtet
m crfl
n1 val/l
0

0.86
0.70
0.82

I

-

-

-

>7
6.8

0.12

�

-

-

c.

m v a l/ l

-

6.8

-

6.8
6.3
6.3

1

l

max.

6.3
6.3
6.3
6.7
6.5

6.4
6.3

9/9 -55
22/10-55
14/6 -57
1 8/7 -57

24/8 -37
28/6 -44

6.3
6.3
6.5
6.3

-

1 1 3/6 -57 1

5.2

-

6.3
6.2
6.2
5.8

14/6 -27
29/8 -31

6.3

6.5

-

1 0/9 -55
2 1 / 1 0-55
1 3/6 -57
1 7/7 -57
2/8 -57
1 / 1 2-57

Olsen 1 944
Jørgensen 1 948

c.

6.1

-

9/9 -55
21/10-55
1 3/6 -57

l

akt.

1 -�

1 /9 -3 1

Dato

6.3

4.8

Tabel 3 : Enh·ofe

Nr.1)

1

A l l l ip�
.<a
H
---,
�
miet
___",-

min.

24
20
23

I

25
22
27
29

36
33
40

-

25
33
41

30
23
·-

-

Cl�
m g/l

37
33
34
38

(55)
35

-

44

-

l

-

(fortsættes)

Tabel 3 fortsa t :

N r -')

Dato

Lokal i l e t

1 5 (59 a)

9/9 -55
2 1 / 1 0-55
1 3/6 -57
1 7/7 -57
2/8 -57
1 / 1 2-57

Nors Sø, n ordbr. , Tved Pit.

Pou l se n 1 928
Iversen 1 929 a

1 7 (58 a)

18 (44)

l

l
20 (56 b) l
19 (61)

2 1 (56 a)

22 (57)

Pou lsen
Lund
Bennike
Olsen

1 928
1 934
1 943
1 944

Fredskilde Sø
Kildedam v . Grågård
Ørum Sø, østbred
Ørum Sø, vestbred

Flade-Ørum Sø
P o ulsen 1 928
Betmike 1 943
Ove Sø, n ordbred 2)

Poulsen 1 928
Bennike 1 94 3
' ) S e fodnote i t a b e l l .

, ) Jfr.

-

2 1 /8 -37
1 4/7 -40
m aj 42
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al{ t.

-

-

-

-

-

-

n1ax.
-

7.3

6.6

-

>9
8.0
-

-

-

-

-

-

-

6.4
6.3
6.3

7.2
6.8
8.3

-

-

7.5
7.7

-

l

l
l

1 2 1 /10-5
5

1 1

l
1 1 5/6 -57 l
8/9 -55
20/1 0-55
1 2/6 -57
1 7/7 -57
2/8 -57
-

1 2/7 -40
1 5/6 -57
1 7!7 -57
2/8 -57
8/9 -57
1 /1 2-57
-

1 3/7 -40

7.2

7.5

6.5 1

7.8

-

-

6.8
6.7
-

7.7

-

6.3

-

8.0

l

-

7.8
7.8
-

8.0

8.0
>9
7.0
-

8.0

-

8.0
-

c.8.8
-

8.7

l l
8.0

l
l

-

8.5
-

-

ID
-

8.5

-

-

-

-

-

-

-

7.7
>9

-

1 .72
2.00

1 .86
1 .94
1 .66

52
54
46

54
50
43

l
l

-

-

-

-

2.10
-

1 .94
2.94

1

2.82 1
2.30

2.66
2.58
2.42
2.42
2.38
-

2.40

1 .30
1 .90
2.98
-

2. 1 4
-

1 .34

l

59
(70)

clmg/ l

32
32
33
33
34
34

-

-

(43.1 )
(45)
48
56

1 .94
1 .78
1 .54

8.5
8.5
8.3

26
36
49
38
39
44

I
l

(52)

-

-

n

-

-

-

•>CaO «')
m rr/1

-

-

-

-

�

--

-

--

8.4
30/8 -31 c. 6.8 c. 8.0
1 4;7 -40
9.0
8.4
6.8
20/8 -37
2/8 -57
1 / 1 2-57

0.94
1 .30
1 . 74
1 .34
1 .38
1 .58

-

6.3
6.3

-

A l !wlimie t

m val/l

-

-

9/9 -55
2 1 /1 0-55
1 7/7 -57

l

l

8.4

8.5
7.7

-

22/10-55
1 4/6 -57
1 8/7 -57

Vesler Vandet Sø, B l eghule

p i- I

n1 i n .

8.2
8.0-8.2
8.3
6.6 c. 7.5 c.8 6
8.0-8.3
(i 8
8.7
8.7
8.3
7.3

-

Val d u m Sø, n ordbred

---.1----,-1--

6.3
6.5

ap ril 27
1 3/6 -27
29/8 -31

L u n d 1 934
Nygård 1 938 a
Olsen 1 94 1 og 1 944
B e n n i k e 1 943
B oye Petersen 1 943

16 (52)

l
1

-

42

-

l
l

42
69
58
79

37
36
37

-

-

54
82

41
37

64

66

79

75
72
68
68
67

(83)
67
36
53
83

-

60

(1 1 0)
38

39

93
83
430
93
82
-

-

-

51
73
438
58
45
-

-

1 --�_P__I-l �--1 Alkali- I "CaO«')I

Tabel 4- : Eutrofe vandløb

Lokal i t e t

23 (39a)
24 (4 a )
25 (25 b)
26 (27 a )
27 (28 a)

28 (6 a )

29 (23 a)
30 (l b)

31 (32 a)

32
33
34
35

(29 a )
( 1 9 a)
(13 a)
(-)

36 (9 a)

37 ( 1 7 a )
38 (lO a )
39 (36 a)
40 ( 1 4 a)
41 (3 a )
42 ( 1 5 a)

43 ( 1 2 a )

44 ( 1 2 b)

45
�6
47
48

(38
(3:1
(31
(31

a)
a)
a)
b)

49 (30 a )
50 (30 b)

51 (30 c)

Mølle å syd f. Fjerritslev
Slette A y . Hj ortdal
Sundby A v. Støvring Bro
Bondesen og K aiser 1 949
Thisled Bæk n . f . Thisled
S kiveren v . Svinge l Bro
o

Sjørringsø-K anal n o r d f.
Janderup
Arbæk vest f. SJ{yum
Vester Van det A v .
K litmø l let· K.
Tilløb t i l Tøm merby Å
n ordøst f. OddersbøJ
Grågård Å s. f. Ballerum
Mølleå (Ydby) v. Elværket
Vi llerup Bæk, Ll. Ø r u m Bro
Tilløb t i l Ove S ø vest f.
Fredsidide Bæk
Tegå, Legin d Bro
o

Gund toft Å v . Skolebro
Fredski lde Bæk, Le gin d
Senå v. h ovedvej 1 1
Tilløb fra St orkær t i l
Ørum Sø
H anstholm Å n e d . f. fyret
Ycstrrvig Å ved vej
Vestel'Vigo Kirkr -Krik
H v i d bjerg A v. Lyngholm
H v i dbj. Å, St. Ørum Bro
Sløj k anal v . )\ovad Bro
Tøm merby A v. R ø d e B r o
K løvå v. Skradel{ ær B ro
K løvå v. hovedvej 1 1
Storå syd f. Ballrnun
St01·å nord f. Kåstrup
Storå v. Bromølle

1) Se fortnote i t a l o c l

l.

Dato

1 9/7 -57
1 8/7 -57
3/8 -57
1 7/3 -4\1
1 8/7 -57
22/10-55
1 8/7 -57
1 7/7 -57
2/1 2-57

1 7/7 -57
1 8/7
1 H/7
1 7,7
1 7/7

-57
-fl7
-57
57

1 /1 2-57
1 1 /9 -55
23/1 0-55
1 2/6 -57
1 7/7 -fl7
1 / 1 2-57
1 7/7 -57
1 7/7 -57
1 / 1 2-57
1 1l/7 -57
1 7/7
2/8
9/9
1 8/7
2/8

-57
- 57
-55
- 57
-57

1 7/7 - 57
17t7 -57
1/1 2-57
1 5/6 -57
1 7/7 -57
1 8/7 -57
1 8/7 -57
1 8/7 - 57
1 4/6 -57
1 8/7 -57
1 8/7 -57
10/9 -55
1 8/7 -57
1 8/7 -57

rni n .

6.8
6.1l

l

a l\ t.

7.3
7.0
-

-

-

--

6.8
7.7

63
6.8

- --

-

-

-

-

-

6.3

7.0

-

-

-

6.8

-

l

mnx.

8.5
8.0
-

-

b. U
-

-

-

-

-

7.7
--

-

-

-

-

-

- - - -l
-

-

6.7

l

-

7.7

-

-

-

-

-

-

-

6.5

7.5

-

-

-

-

-

-

7.3

7.8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.5
6.3

-

-

6.3

-

-

6.1)
6.8

7.5
6.�
-

-

-

-

-

- --

-

-

-

-

-

--

- -

-

-

-

Cl 

mtet
rn val/l

111 ,,1,

rug/l

2.58
2.74
3.00
2.74
3.34
3.94
3.62

72
77
ll4
77
94
1 10
101

27
30
32
32
3:l
34
:J3

1 .46

41

36

3.62
2.94

2.02
2.91l
2.46
2.86

c

101
82

57
83
69
80

34
34

37
39
39
3\.1

0.82
2.90
3.06
2.90
2.78
3.14
3.58
1 .66
1 .30
2.06

23
81
86
81
78
88
1 00
46
36
58

40
41
44
40
41
42
41
41
43
4:J

3.90
2.74
2.86
2.54
2.78
3.02
2.66
1 .70
2.46
2.34
2.74
3.38
3.14
3.42

109
77
80
71
78
85
74
41l
69
66
77
95
88
96

55
70
45
61
68
75
82

0.98
1.10
3.06
3.20
3.14

27
31
86
90
88

47
48
45
49
49

ll4

80
85
101
1 00
87
76

Tabel

52 (�5 c)

54 ( 1 9 b)

55 ( 1 5 b)

Vestervig Å nord f. Krik
Ginderup B æ k 200 m før
udløb i N æs S u n d
Årbæk ved u d løb i
G ud næsstra n d

56 (21 a)

57 (23 b)

l

Dato

S u ndby Å o ve n f. slusen
Bon desen og Kaiser 1 949
B on des�n og Kaiser 1 949
S u ndby A neden f. s l u se n
Bondesen og K a iser 1 949
Bondesen og K a iser 1 949
Mølleå (Y d b y)
v. hoved vej 1 1

53 (25 d)

l

Eutrofe vandløb med estuarin karakter

Lokalitet

Nr.1)

1)

5:

3/8 -57
!l/12-48
1 7/3 -49
3/8 -57
9/ 1 2-48
1 7/3 -49
8/9 -55
20/10-55
1 7/7 -57
2/8 -57
1 / 1 2-57
8/9 - 55
1 7/7 -57

p i-l

min.

l

l

max.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.3
6.8

1 2/6 -57
1 2/6 -57
2/8 -57
2/ 12-57

l

alt t.

7.3
6.8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90
67
66
70
70
74
94
100

2.14
3.22
:� . 1 4
3.66

-

-

80
86

3.20
2.38
2.34
2.50
2.50
2.66
3.34
3.58

-

-

85

1

-

-

-

-

-

3.02

2.84
3.06

-

-

l

A l ltali - »C 0«1 )
a
nitet
mg/l
rn val/l

60
90
88
102

clmg/l

38
49
5!i
40
52
402
38
44
41
41
47
60
62

64
112
90
394

Se fodnote i tabel l .

Tabel 6 : B rakvand : Fj01·de + Flade S ø

Lolwl i t c t

Nr.1)

58 (64)

59 (55 a)

GO (65 a)

61 (65 b)
62 (67)
63 (69)

Lund Fjord,
nordbred

l
l

Dato

6/4 - 55
1 0/9 -55
22/1 0-55
29/5 -57
1 8/7 -57

l

min.

Østerild Fjord,
nordbred
Grøn tved 1 954
Østerild Fjord,
sydbred
Lønnerup Fjord,
H o vsør

l Doverkil, østende l

1) Se fodnote i tabel 1 .

maj 54

1 0/9 -55
22/10-55
1 8/7 -57

-

-

-

-

7.6

-

!i.8
6.8
6.8

1 0/9 -55
22/10-55
1 8/7 -57

2/12-57

6.3
-

1
l

7.6
7.8

-

8.5

9.0

9.0

-

-

7.7
7.8
8.5

7.6

-

-

-

-

-

-

-

-

6.9
-

-

-

7.7

-

-

-

7.5

-

l - l

-

-

-

-

62
66
51

2.02
2.10
1 .54

-

-

73
71
72
72

-

·--

l

2.50
3.02
2.50
2.14

60
49
52
61
51

(70)

2.22
2 34
1 .82

-

-

2.14
1 .74
1 .86
2.18
1 .82
2.62
�.54
2.58
�.58

8.5

-

�

All.wli- >>C a 0«1 )
nttet
m(f�l
�
m v a l/l

-

-

-

6.4

l

-

-

-

l

max.

-

6.8

22/10-55
1 4/6 -57
1 8/7 -57

!

-

-

8/9 -55
20/10-55
1 2/6 -57
2/8 -57

pH

akt.

-

Olsen 1 944 24/8 -37 c. 7
Flade Sø, vestbred

l

l

1

s
0/oo

72
1 03
113
1 08
1 26
-

812
1 234
952
924

1510
1022
1 275

-

-

57
59
43

1 600
2390
2045

60

l 3285 l

70
85
70

1 360
1 055
1 855

0.10
0. 1 6
0. 1 7
0. 1 7
0.21
-

1 .5
2.3
1 .7
1 .7

1.8
1 .9
2.3

1 .6-1 .7
2.9
4.3
3.7
2.5
1 .9
3.4

6.0

Tabel 7 : B mkvand : Kanaler

Nl'.1)

Lol<alilel

64 ( 1 8 b )
6 5 ( 1 8 a)

66 (18 c)

67 ( 1 6 a)
68 (16 b)
69 (16 c)
70 ( 1 6 c)

l

Dal o

A fløb fra Thyholm
Vej le, sydlig g1·en 1 7/7 -57
2/8 -57
oven f. sluse n
8/9 -55
A fløb fra Thyholm
Vej le, nordlig gren 20/ 1 0-55
23/10-55
oven f. s l usen
1 7/7 -57
2/8 -57
8/9 -55
Afløb fra Thyh o l m
20/! 0-55
Vej l e, neden f.
23/10-55
hovedvej 1 1
1 2/6 -57
1 7/7 -57
2/8 -57
Ka nalen f. Flade Sø,
200 m neden f.
pumpestation
Kanalen f. F l ade Sø,
ved Tåbe!
Kanalen f. Flade Sø,
vest for Krik
Kanalen f. Flade Sø,
b l i n d e arm v. Kri k

1) Se fod n o l e i label

l

.

111 111.

l

-

ti.li

7.2
7.6

-

v.

pH

ak t.

-

6.9

m.

-

7.7
-

l1 1n a x .

l

-

8.3

-

l

A l kali - ))C aO«' )
mlel
n1 val/l

4.06
4.18
3.58
2.30
3.30
3.66
3.18
4.34
2.94
3.34
3.78
3.14
3.78

' /1
m•
0

I

et -

s

mg/l

.,..

1 530
1 490
5290
1 1 600
1 980
5030
2900
2370
7900
2230
1 465
801 0
1 970

2.8
2.7
9.6
21 .0
3.6
9. 1
5.3
4.3
1 4.3
4.1
2.7
14.5
3.6

70

2490

4.5

1 14
117
1 00
64
92
102
89
1 22
82
94
1 06
88
1 06

-

-

7.5

--

20/1 0-55

6.5

7.4

-

2.50

20/10-55

6.6

7.7

-

2.50

70

2030

3.7

8/9
1 2/6
1 7/7
2/8

-

-

6.5

6.9

-

2.62
2.86
3.06
3.98

73
80
86
111

1 700
852
361 3
982

3.1
1 .6
6.6
1 .8

-55
-57
-57
-57

6.9
6.5

-

7.7
7.6
7.0

-

l.

E .\'1. Kaiser fot.

Afløbet fra Thyholm Vejle, nordlige
gren oven for slusen, set mod vest
(lok. nr. 18 a). 28/6 -58.

l

l
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C. Navnekort over Thy og Vester-Hanherred. De undersøgte lokaliteter er angivet

LILD STRAND

4

6

8

B U L BJERG

10 km

�
S søer v. Glædeby

<::!�
�

B o l b red n 1 n g

�

Jalum

� .P..

�

-

B l ø d e n Sø

Bede se

B r i l l u m Sø

<!

o

•

2 km

Km•tbilag A-C:

O

IO km

A. Kort over Litarinahavets største
udbredelse i Thy og Vester-Han
herred. De vandrette streger ud
for Agger-Tangen angiver, a t
d e r var land her (efter Jessen
1920 og Hansen 1957).

FLA JJ E S Ø

V.I O
l km
B. Kortskitse over Flade Sø visende de nye dæmninger og

ændringer i kanalens udløb i Krik Vig (efter tegning stillet
til rådighed af Vandbygningsvæsenet).
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