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Skagen Oddes opbygning og aflejringsprocesser: 
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Udviklingen af Skagen Odde begyndte for 7–8.000 år siden og fortsætter i dag. På grund af hævningen af landet, der 
har oversteget den samtidige havstigning, er de geologiske lag der opbygger odden, synlige i  kystklinterne langs 
oddens nordvestkyst. De kan derfor undersøges og relateres til de processer, der har dannet dem. Skagen Odde kan 
derfor betragtes som et gigantisk fuldskala laboratorium, hvor der direkte kan drages sammenligning mellem beva-
rede geologiske lag og de marine processer, der gennem årtusinder har ført til oddens dannelse. 

En række sedimentologiske profiler er opmålt, og de viser at den midterste til nordlige del af odden er opbygget af 
fire karakteristiske sedimentære enheder: (nederst) storm sandslag, barre-rende aflejringer, strandaflejringer og tør-
velag (øverst). Processerne der har dannet lagene vil blive diskuteret og sammenlignet med de processer, der virker 
langs odden i dag. 

Undersøgelserne af Skagen Odde har ført til formulering af en deskriptiv sedimentologisk-morfologisk model, der 
vil blive diskuteret. Modellen er blandt andet blevet brugt som inspiration i forbindelse med en beskrivelse og  tolk-
ning af et kompliceret og dybt begravet jurassisk oliefelt på norsk sokkelområde.

På en lokalitet i oddens proksimale til midterste del, forstyrrer et usædvanlig stenlag den vertikale opbygning. For-
skellige bud på aflejringsprocesser vil blive præsenteret. Stenlaget blev dannet for ca. 7.000 år siden nogenlunde 
samtidig med en meget stor undersøisk skred: Storregga skredet i Nordsøen vest for Norge. Skredet medførte dan-
nelsen af store tsunamibølger – jordskælvsbølger. Aflejringer fra disse bølger er påvist både i Skotland og Vestnorge. 
Det er sandsynligt at stenlaget i Skagen Odde er aflejret af tsunamibølger initieret af Storregga skredet.
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