
Lemvig dækket af iskappe

Grusgrave 
i RomMin. 100 m

Lemvig

Isen, der skabte Vestjylland 
Landskabet er præget af sidste istid 
(115.000-10.000 f.Kr.), hvor en flere kilome-
ter tyk iskappe dækkede det meste af Skan-
dinavien og skubbede rundt på jordlagene. 

For ca. 25.000 år siden nåede isen fra nord 
og øst frem til hovedopholdslinjen, der går 
fra Bovbjerg over Hald ved Viborg og ned til 
Padborg ved grænsen. Her lå isranden relativt 
stille i en længere periode og dannede såkald-
te randmoræner; høje oppressede isaflejrin-
ger, der i dag ses som bakkedrag i landskabet. 
Det vestlige Jylland var således ikke dækket af 
isen fra sidste istid (kaldet Weichsel-istiden).

Lemvig Sødal er en såkaldt tunneldal. Dalen 
strækker sig fra byen til de flade hedesletter 
i syd. Tunneldalen er dannet af smeltevand 
fra sidste istid for ca. 20-30.000 år siden.  
Under isen, der var flere hundrede meter tyk, 
samlede smeltevand sig i tunneler. 

På grund af det enorme tryk fra isen oven-
over, blev vandet presset ned og skyllet ud 
med stor kraft de steder, hvor der var huller i 
isen – de såkaldte gletsjerporte. Her gravede 
smeltevandet dybe render i jordoverfladen 
og medførte store mængder sand, grus, sten 

og ler. Det lette ler blev skyllet i havet, mens 
det tunge sand og grus endte på sletten syd 
for isen. I dag bliver materialerne gravet op i 
grusgravene i bl.a. Rom syd for Lemvig. 

I 1970’erne planlagde myndighederne at 
anlægge en ny omfartsvej, der skulle skære 
sig igennem bakkerne syd for Lemvig Sø. 
Danmarks Naturfredningsforening fik derfor 
i 1978 gennemført en fredning af sødalen. 
Med denne fredning var Danmarks Natur-
fredningsforening med til at sikre ”Vestjyl-
lands Smilehul”. 

Tangegennembrud
Gennem mange århundreder var Lemvig en 
lille beskeden havneby klemt inde i bunden 
af Limfjorden. Kraftige storme i midten af 
1800-tallet slog hul i Harboøre-Agger-tan-
gen, først ved Agger siden midt på tangen. 
Med den nye adgang ud i verden ved Thy-
borøn, og da jernbanen kom til byen i 1879, 
var der for alvor skabt mulighed for, at byen 
kunne udvikle sig, op ad bakkeskråningen og 
ud i det flade landskab ovenfor dalen. 
Vi håber, du vil nyde turen. Undervejs vil der 
være information om naturen, landskabet og 
områdets kulturhistorie.
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PraKtiSK info 

Området er meget kuperet, og det 
kræver en rimelig god kondition at gå 
i bakkerne, ligesom det kan være en 
fordel at gå turen i vandtæt fodtøj, 
idet du skal passere flere fugtige steder. 
Området er ejet af private landmænd og 
bliver afgræsset med køer og geder. En 
del af turen går igennem dyrenes ind-
hegninger. Skræm ikke dyrene - hvis de 
får fred og ro, gør de dig ingenting. 

Startstedet finder du ved P-plads for 
enden af Lemvig Sø.

6 km rute 4,5 km rute

Andre stiforløb se:


