
Sanddæmpningens 
historie

Sandflugten fik lov til at rase i næsten 300 år, før man med sandflugts for-
ordningen i 1792 fik sat en effektiv landsdækkende sanddæmpning i gang.

1720-1736: Tisvilde hegn plantes. Dækning af sandflader med ler, tang og 
lyng. Derefter såning af marehalm og plantning af træer. Frø fra marehalm 
hentes i Jylland.

1786: Botaniker Erik Viborg rejser rundt i Jylland og ser på sandflugt og 
planter, som er velegnede til dæmpning af sandflugt. Det resulterer i en 
prisbelønnet afhandling offentliggjort 1788, som også ligger til grund for 
Sandflugtsforordningen i 1792.

1792: Sandflugtsforordningen (Påbud om plantning af klittag (hjelme m.m.) 
af ejere og herredsfogeder, opsynsmænd og klitfogeder og senere sandflugts-
kommisærer). Pligtarbejde af klitsognenes og nabosognenes beboere.

1795: Lovgivning om lovpligtig bekæmpelse af sandflugt overalt. Erik 
Viborgs afhandling ”Botaniske Bestemmelser af de i den danske Lov omtalte 
Sandvækster samt Efterretning om Sandflugtens Dæmpning”. I løbet af 25 
år bliver sandflugten stort set stoppet helt. 

1800: Området omkring Rubjerg Kirke beskrives som et løst sandhav, der 
fyger, hver gang vinden rører på sig. Der bliver plantet hjelme, marehalm, 
havtorn og græs. Disse planter holder på sandet, når der ikke bliver brudt 
hul i vegetationen.

1852: Lov om sandflugtens dæmpning. Loven ændrede arbejdet til lønnet 
arbejde, som betaltes af stat, amt og købstæderne. 

1867: Lov om sandflugtens dæmpning med videre. Klitbeplantningen bliver 
et rent statsligt anliggende, og alle arealer, der bliver sanddæmpede eller 
plantet til som klitplantager, overgår til staten (lodsejere, kommune og amt 
betaler hver en sjettedel, staten den resterende halvdel af udgifterne).

1927: Rubjerg plantage anlægges (ikke mod sandflugt, idet et tæt havtorne-
krat blev ryddet). Giver dog læ inde i land.

1930: Svend Åge Olesen, den fhv. klitfoged i Rubjerg, fortæller, at han var 
med til at indsamle hjelmefrø for at sælge dem.

Marehalm

Hjelme

Illustrationer fra Erik Viborgs bog der fortæller, 
hvordan man kan dæmpe sandet.



Sandflugt i dag
”Se marehalmen svinger sine lange strå, og ridser i sandet runer,  

som blæsten grunder på” –  Valdemar Rørdam

Hvorfor netop her?
Sandflugten ramte området mellem Mårup Kirke og Nr. Lyngby. I dag kan 
man finde indlandsklitter 2,5 kilometer fra kysten, så sandflugten nåede 
altså mere end 3 kilometer ind i landet, idet kysten lå længere ude, da 
sandflugten rasede.
Hvis man sammenholder tegningen af klinten med et luftfoto, kan man se, at 
sandflugten kommer der, hvor der er sand i klinten. Omkring Mårup Kirke 
består klinten af smeltevandsler, der hænger bedre sammen end sand. Det 
samme gælder for området omkring Nr. Lyngby, hvor der heller ikke har 
været sandflugt.

Hvorfor er sandet gult ved Rubjerg Knude?
Sandflugten i Rubjerg er speciel, fordi sandet kommer fra klinten og ikke fra 
stranden, som det ses andre steder i Danmark. Derfor er sandet ikke hvidt 
som strandsand, men har smeltevandssandets karakteristiske gule farve. Det 
er det samme sand, man kalder bakkesand.
Klintens hældning på denne strækning fordobler næsten vindhastigheden. 
Derfor kan de relativt tunge sandkorn transporteres 60 meter op over 
klinten og ind i landet. De mange render eller kløfter forstærker 
vindhastigheden yderligere, og fungerer nærmest som dyser.

Sandflugt i dag
Der blæser til stadighed nyt sand fra klinten og ind over land. Meget bliver 
fanget af sanddæmpningen ved de yderste klitter, men noget bliver hvirvlet 
højt op i luften.
Efter kraftigt blæsevejr drysser sandet ned overalt i området. Man kan endda 
finde sand på bilerne i Hjørring og enkelte gange helt i Frederikshavn.
 

Hvorfor voksede klitten op foran fyret?
Den store højde på klitterne ved fyret er menneskeskabt. De sidste hundrede 
år har man dæmpet sandflugt med faskiner og udplantning af hjelme og 
marehalm. Når sandet dækkede faskinerne, satte man nye rækker oven på 
sandet. På den måde voksede klitten, indtil fyret ikke mere kunne ses fra havet.

Hvor er sandet på vej hen?
Siden 1994 har man ikke dæmpet omkring fyret. Derfor begynder den 
opsamlede mængde sand at bevæge sig mod nordøst. Samtidig flader klitten 
ud. Omkring 1990 var klitten over 90 meter høj, men i dag nærmer den sig 
de 70 meter. 
Omkring år 2003 var fyret atter frit. Klitten havde bevæget sig forbi på 
begge sider. Den er nu en vandreklit og bevæger sig ca. 10 meter om året. 
Hvis man ikke dæmper igen på toppen af klitten, vil den flade ud og dække 
havtornekrattet mellem fyret og Rubjergvej.
Hvordan landskabet ender med at se ud bliver bestemt af Skov- og 
Naturstyrelsen, lodsejere og involverede foreninger.  

Hvis man ikke dæmper flyvesandet, vil der opstå 
en vandremile.

Tydelig deling mellem klinten og flyvesandet 
ovenpå.

Klitten er gennem de sidste 100 år vokset op 
foran fyret. 

Det er klintens sand, der giver sandflugt.



Sanddæmpning  
i dag

Hjelme

Når hjelme dækkes af sand, vokser den blot op igennem sandet og 
lader rødderne blive tilbage.

Rækker af fyrretoppe graves ½ meter ned i sandet.  
Rækkerne kaldes faskiner.

Faskinerne opfanger sandet, og bagved dem kan der plantes hjelme.

Rækker af nyplantede hjelmeplanter.

Ved Rubjerg Knude fragtes fyrretoppene op på klitterne i en 
hestetrukken sandslæde.




