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1 Artiklens første sætning: 

2 Artiklens sidste sætning: 

Denne artiklen giver 2 gode begrundelser for dette indlæg 

Begge begrundelser holder i 2013 



                                                                        

Nogle få data 
 
Overfladeareal:  1500 km2 

Middeldybde:        4,9 m 

Max. dybde:          32 m     

 

Saltholdighed:  32 promille 

Opholdstid:       0,5 – 1 år 

Danmarks største fjord som egentlig er et sund 
Limfjorden 



Limfjordens opland er 7600 km2 = 1/6 af Danmarks areal 

Tilførsler fra oplandet 

pr. år (1990 – 2004) 

 

Vand: 

Kvælstof:  17.000 t 

Fosfor:          420 t   

(Sjællands areal er 7030 km2) 

Ubetinget Danmarks største vandmiljøproblem: 

Udledning af især kvælstof fra landbruget giver høj primærproduktion af planktonalger. 

Algerne skygger for lyset så ålegræsset ikke kan gro og de døde alger, der sedimenterer 

til bunden, giver iltsvind, som ødelægger bundens flora og fauna. 



Thyborøn Kanal 2013 

Omkring 1 mio. m3 sand 

pr. år transporteres fra  

Vestkysten til Fjordgrundene 

 

Et stort delta er skabt 



De grundlæggende kystmorfologiske processer 

Bølgerne fra Nordsøen skaber en 

sandtransport langs kysten som 

forsøger tilsande kanalen 

Tidevandet skaber en strøm ind 

ud og skyller kanalen fri for sand 

Sandtransport 

Sandtransport 

Skyllestrøm 
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Alle verdens ”tidal inlets” ligger på samme kurve 
 

Gennemstrømningsarealet som funktion af den samlede vandmængde 

 der strømmer ind og ud i en tidevandsperiode (skyllestrømmen) 

Thyborøn 

Kanal 

At de ligger på samme kurve beviser, at der eksisterer en dynamisk ligevægtstilstand 



Nu følger Kanalens historie  

sådan nogenlunde kronologisk 



Havet er steget 130 m siden 

sidste istid. 

 

I stenalderen da Limfjorden 

var dækket af Litorinahavet 

var vandstanden 2 – 3 højere 

end i dag 

For 6000 år siden var der åben forbindelse  

mellem Limfjorden og Nordsøen 

Så vidt vides  lukkede  forbindelsen ud mod  

Jammerbugt (ved Fjerritslev) omkring Kristi fødsel 
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Vikingetiden år 950 – 1100 

 

 

Så vidt vides sejlede vikingerne ud fra Limfjorden via Ferring Sø 

Ferring Sø 
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Fra år 1100 til 1825 var der ingen forbindelse 

 mellem Nordsøen og Limfjorden 
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Der var ingen havne på Vestkysten 
Skudehandlen mellem Norge og Nordjylland 

var et vigtigt erhverv på kysten i Thy og 

Vendsyssel på denne tid. Omkring 50 skuder 

var kontinuert i gang. 

 
Landevejen Thisted – Ribe  

passerede over Agger Tange 



J. Chr. Petersens artikel fra 1877 indeholdt følgende smukke figurer om Agger 

Kanals  korte  hektiske liv  som endte med at Thyborøn Kanal løb af med sejren 



En indskudt bemærkning: 

Da Agger Kanal begyndte at sande til byggede man 

Frederik VII Kanal ved Løgstør så England og Norge kunne 

besejles via Kattegat.  
Kanalen var åben for besejling 1861 - 1913 
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(foto fra Limfjordsmuseet, Løgstør) 



Vi forsætter med figurer fra Per Bruuns 

doktorafhandling fra 1954 ”Coast Stability” 

Uden høfder ville Thyborøn kanal sandsynligvis været sandet til omkring år 1900 - 1920 



Situationen i 1789 og 1941 vist på samme kort 

Kysten er rykket op til 1,4 km 

tilbage (ca. 10 m om året). 

 

Det fantastiske var, at hele  

kystprofilet inklusiv klitterne, 

dvs. det naturlige stormflods- 

dige, var i stand til at følge med. 



Og nu til noget meget uhyggeligt 

                      Katastrofe-teorien 

Katastrofe-teorien 

Teorien blev fremlagt af 

Vandbygningsvæsenet i årene 1920 – 

1930 og førte til nedsættelsen af 

Thyborøn-Kommissionen af 1937 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=B-Lq085Zhm-kBM&tbnid=VpoUyF1GlnKIZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://top-10-list.org/2009/04/20/top-10-worst-volcanic-eruptions/&ei=kHdIUauMLcGYO67PgUg&bvm=bv.43828540,d.ZWU&psig=AFQjCNGztr8oON3qDEcW_8KDzGRwhSMHnA&ust=1363790058685522


Teoriens hypotese 

10 m dybdekurven ud for tangen rykker betydeligt  hurtigere tilbage 

end stranden og klitterne. Profilet bliver stejlere og stejlere og snart 

sker katastrofen: Agger Tange og Harboøre Tange bryder sammen. 

 

Kommissionens konklusion i 1942 

Thyborøn Kanal bør lukkes 

Sandtransport 

Katastrofeteorien 
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I januar 1946 sejler Thyborønfiskerne til København i 

protest mod lovforslaget om at lukke Thyborøn Kanal 

En demonstrations-flåde på ca. 170 vestjyske fiskerfartøjer ankom til Københavns 

Havn den 29. januar 1946; fiskernes repræsentanter gør på et møde i Odd Fellow-

Palæets store sal rede for kravene om sikring af Thyborøn kanal. Statsminister Knud 

Kristensen og trafikminister Niels Elgaard var tilstede. 

Lystbådehavnen ved 

Langelinie januar 1946 



Thyborøn loven af 1946 
Lukning af Thyborøn Kanal 

 
• Tilbagetrukne diger 

• Sikringer om Thyborøn By 

• Lange havmoler 

• Dæmninger over kanal 

• Gennemstrømningssluse 

• Skibsfartssluse 
 

 

Fiskerne hindrede ikke en lukning af 

kanalen, men de fik en skibsfartsluse 

og en gennemstrømningssluse 



Per Bruun skød katastrofeteorien i sænk 

med doktorafhandlingen ”Coast stability” (1951)  



Betænkning i 1968 fra Thyborønudvalget efter 11 års arbejde 

Loven blev ophævet i 1970 

På sidste side kan man læse: 



Hvad er så fremtiden for Thyborøn Kanal når 

 
• Middelvandstanden vokser 

• Tidevandet vokser 

• Stormfloderne vokser 

• Tværsnitsarealet af kanalen vokser 

• Oversvømmelserne i Limfjorden vokser 

 

? 



Kystdirektoratet: 

Indsnævring af kanalen  

Jørgen Bülow Beck og Torben Larsen  

Dæmning med sluser 

Pris: 2,18 milliard kr. frem til 2060 Pris: 3,23 milliard kr. frem til 2060 

De aktuelle forslag i 2013 



En ubekvem sandhed om lukning af 
Thyborøn Kanal 
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Slut 
    

- tak for opmærksomheden 


