I Odsherreds nordøstlige hjørne ligger den gamle købstad, Nykøbing Sjælland. I 2015 blev Odsherred
udpeget til UNESCO Global Geopark. Titlen dækker over et område med en unik geologisk arv, og det er
netop, hvad man finder i Odsherreds storslåede istidslandskab.
På denne cykeltur fra Nykøbing Sj. vil i komme ud på Rørvig-halvøen, der er rig på spændende landskaber,
hvor I kan iagttage landskabsprocesser eller gøre stop og undersøge kysten. Turen byder også på
kulturhistorie, som fx i den gamle bydel i Rørvig, hvor flere kendte personer har boet og holdt til.
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Istidsruten
Fugleudkigspost ved Hov Vig. Hov Vig er et fugle- og vildtreservat, hvor I kan opleve op mod 300
forskellige fuglearter.
Få en introduktion til Odsherred Museum og Solvognen med app’en ”Tidslommen”. Videoen handler
om bronzealderens solkult og solvognen.
Gratis video walk på Næsholm med app’en ”Tidslommen”. Videoen handler om næsholm Voldsted –
Bevæbnet til tænderne!
Rundturen fra Nykøbing Sj. til Rørvig og tilbage er ca. 19 km
Turen kan kombineres med et undervisningsforløb på Odsherred Museum, Min Geopark eller
læringsaktiviteter fra Istidsrutens hjemmeside.

GEOPARK ORDSHERRED
Landskaberne i Geopark Odsherred er bølgende og bakkede og ikke mindst: Rammet ind af 160 km
afvekslende kystlinje. Landskab, jordbund og klima er af afgørende betydning for plante- og dyrelivet, og
samtidig forudsætningen for, hvor og hvordan mennesket har kunnet leve, virke og skabe. Derfor er det
spændende at vide mere om vores landskaber, og derfor er landskaberne altid omdrejningspunktet i
Geopark Odsherred. Landskaber, der over tid er udviklet under påvirkning af is, vand, vind og mennesker.
En lang og spændende udvikling, der foregår den dag i dag, og som vil fortsætte langt ind i fremtiden.
Find mere viden om landskabet I Geopark Odsherred

RØRVIG-HALVØEN
På Rørvig-halvøen kan I iagttage processer, former og aflejringer i kystzonen og forstå dens opbygning og
hvordan den bliver til.
Rørvighalvøen bestod tilbage i stenalderen af tre øer, der senere blev til en enkelt ø i Isefjordens munding.
De gamle kystskrænter kan stadig ses i landskabet. Først op mod vikingetiden blev området landfast med
Odsherred som følge af den generelle landhævning og strandvoldsdannelser i sundet vest for øen.
I kan på turen besøge interessante geologiske steder som:
Højsandet
Korshage
Skansehage
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Korshage på Rørvig-halvøen

LANDSKABSUDVIKLINGEN I ODSHERRED
A
Under Bælthav Fremstødet i Odsherred i
sidste istid (18.000 – 17.000 år før nu)
blev de store randmoræner –
Odsherredbuerne – skabt. Foran
randmorænerne dannede
smeltevandsstrømmenes aflejringer store
hedesletter (smeltevandssletter).
B
Under stenalderhavets største
udbredelse er store dele af det
nuværende Odsherred under vand og
tungebækkenerne (Sidinge Fjord og
Lammefjord) – de områder, hvorfra
gletsjeren havde hentet materialerne til
randmorænerne – tegner sig som dybt
indskårne bugter i kystforløbet. Rørvig
halvøen var øer.
C
Den nuværende situation, hvor
landsdelen er blevet sammenhængende,
fordi strøm og bølger har opbygget
marint forland mellem istidsaflejringerne
– godt hjulpet på vej af den relative
landhævning og suppleret af den kunstige
tørlægning af Lammefjord og
Sidingefjord.

VIDEO-ANIMATIONER
Lær mere om istiderne og dannelsen af
landskaber i videoerne herunder.
Danmark og istiderne
Dødis
Randmoræner
Smeltevandsslette
Tunneldal

