
Ekskursion til Læsø 18.-20 maj 2012

DGF planlægger en tur til Læsø med Jens Morten Hansen som ekskursionsfører

Planens hovedtræk er som følger

Ankomst:  fredag aften kl. 18.20 (afg. Frederikshavn Kl. 16.50) eller 22.00 (afg. 20.30)
Overnatning sker på Læsø Vandrehjem i anneks nær Hotel Havnebakken

Første dag : Læsøs ældre dele og recente strandvoldsdannelser.

Bespisning kan evt. arrangeres med morgenmad og aftensmad på fx Hotel Havnebakken og frokost i det grønne 

Anden dag (½ dag): Hornfiskrøn med Rønnerbussen og besøg på saltsyderiet. 

Afrejse fra Vesterø Havn søndag kl. 15.00 eller 18.40 (folk der vil i kurbadet).

For nærmere oplysninger om turens faglige elementer se nedenstående

Der er i første omgang reserveret 25 pladser på Læsø Vandrehjem. Hvis der kommer flere tilmeldinger vil vi 
prøve at skaffe ekstra pladser andet steds på øen. Turen vil koste omkring 1000 kr. pro. pers. inkl. færge, 2 
overnatninger m. morgenmad og transport på øen men eksklusive øvrig forplejning og transport til færgen i 
Frederikshavn. Mulighed for tilskud fra foreningen undersøges.

Turen er primært for medlemmer af dgf med mulighed for at medtage enkelte venner og bekendte. I tilfælde af 
overtegning vil medlemmer af dgf blive prioriteret. Tilmelding kan ske til Claus Ditlefsen på cdi@geus.dk efter 
”først til mølle” princippet. Ved tilmeldingen påregnes opkrævet et depositum til diverse udlæg. Seneste frist er 
1. maj 2012

Yderligere oplysninger fremsendes løbende til de tilmeldte



Ekskursion til Læsø 18.-20 maj 2012
Foreløbigt fagligt program

Læsøs ældre dele:

Holtemmen: De ældste strandlinjer (tætliggende rimmer og dopper) på en lyng-lav-katteskæg-hede, med udsigt fra en 8 m høj, 
ældre kystskrænt  over unge stranddannelser.
Læsøs Fødselssten: Det ældste punkt på Læsø i kote  10,5 m, netop OSL-dateret til  ca. 5000 BP, viser at Læsø i sin 
nuværende  udformning blev dannet uden tilstedeværelse af et ældre bakkeland. Kun de ældste stranddannelsers 
vækstretninger  antyder, at der engang har været glacigene bakker, og at de nu er eroderet helt væk.
Bansten Bakke: 8 meter højt erosionssnit på Læsøs nordkyst gennem en gammel odde (meget lig Anholts østende), der 
engang gik nord om Østerby Havn.
Kærene: Vue over det 5 km lange vådområde Kærene med dets mange gamle barrierer og krumodder.

Recent strandvoldsdannelse:

Bløden Hale: Et større nyt forland (fed), der siden 1950’erne er vokset østen om nogle lidt ældre barriereøer (Knotterne)
Stokken: En ca. 5 km lang barriere-ø på Læsøs SV-hjørne. (Kan beses fra land. Hvis man vil derover skal der vades ca. 500 m)

Strandenge:  Rønnerne og abrasionsplatformen syd om Læsø. Der køres med 4WD traktor over Kringelrøn og Hornfiskrøns 
Flod til Hornfiskrøn. Strandengenes vegetation og insektliv (halofile planter og den gule engmyre) styres af salinitet og 
terrænhøjden over havet. På vejen til Hornfiskrøn køres over ’Floden’ dvs. et stykke af den abrasionsplatform, som 
strandengene dannes på. På Hornfiskrøn besøges ’Engelskmandens Grav’ - et hævet stenrev  med landets største ansamling af 
oversøiske,synlige sten – hvorom Hornfiskrøn er dannet. Herfra vue over abrasionsplatformen syd for Læsø med dens mange 
store sten.

Kulturhistorie:

Saltsyderiet: Bør bestemt ses. Der er glimrende fortællere og sagen har meget med geologi at gøre.

Kurbadet: Man bader i det hypersaline grundvand i den til formålet ombyggede Vesterø Havnekirke. Punktet kan indlægges som 
en option for folk, der gerne vil prøve det, fx den sidste eftermiddag, hvor folk så må tage en senere færge.

Museumsgården: Tangtage, og levemåde i 1700-1800 tallet. 


