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Geologien i Dalbyover Kalkgrav

Kalkgravens geologi

Velkommen til Dalbyover Kalkgrav  
- en aktiv råstofgrav, hvor der bry-
des kalk til jordforbedring. 
Kalkgraven er privatejet og har 
været i brug siden 1928. Den 
ned til 20 meter dybe udgravning 
dækker et område på ca. 3 hektar 
/ 30.000 m2. 

Kalken som findes her kaldes Coc-
colithkalk og er dannet i det tids-
rum der hedder Mellem Danien. 
Danien-tiden for 65,5 - 61,7 mio. 
år siden, hører under Palæocen-
epoken i den ældste del af Tertiær-
tiden (se tidstavlen). Dengang var 
Danmark dækket af et subtropisk 
hav og lå geografisk, hvor Italien 
i dag ligger. I havet levede mikro-
skopiske, kalkskallede alger - de 
såkaldte ”Coccolither” - som har 
givet navnet til kalken. Når algerne 
døde, faldt de til bunds og med 
tiden dannede algernes skeletdele 
den kalk som nu udnyttes.

Dalbyover Chalk Quarry

Dalbyover Kalkgrube

Tekst og layout: Laila Kjærgaard og KulturKonsulenten © 2009, Tlf. 86 37 70 50. Foto: Randers Kommune, KulturKonsulenten og Laila Kjærgaard.

Fossiler er rester eller spor efter 
fortidens dyr og planter. Ordet fossil 
betyder: ”Organismer fra forhisto-
risk tid der er gravet op af jorden”. 
De fossiler du oftest finder i Dal-
byover Kalkgrav er søpindsvin (1) 
(Echinocorys sulcatus). Efter lidt 
søgen kan du også finde stilke fra 
søliljer (2), fossile ormegange (3) 
og muslingeskaller (4). 

Vinstrupvej

Du er her

Although the chalk quarry is privately 
owned, you are welcome to visit on foot 
during the daytime. Chalk has been quar-
ried here since 1928 and is now used as 
fertiliser. 
The chalk formed from coccolithophores 
– single-celled, plated algae – that lived 
in the sea that covered Denmark about 
65 million years ago. The chalk preserves 
impressions and fossils of plants and 
animals from this long-vanished sea. With 
luck, you might find your own souvenir 
to take home. Particularly common are 
the bodies and spines of the Echinocorys 
sulcatus sea urchin, stalks from sea lilies, 
and fossilised shells.
Keep a safe distance from the machines 
and follow all instructions you may re-
ceive. It is not permitted to walk along the 
edge of the quarry or to walk or dig on the 
slopes as this can cause rock slides. Dogs 
are not allowed. Be sure not to leave any 
equipment behind as this could damage 
the digging machines.

ALL ACCESS IS AT YOUR OWN RISK

Die Kalkgrube befindet sich im Privatbesitz; 
zu Fuß sind Sie jedoch jeden Tag in den 
Tagesstunden willkommen. Seit 1928 wird 
hier Kalk abgebaut – heute für Düngerzwecke.
Der Kalk wurde aus Coccolithen – kalkhal-
tigen Algen, die in dem Meer lebten, das 
Dänemark vor ca. 65 Mio. Jahren bedeckte 
– gebildet. Tiere und Pflanzen aus diesem 
Meer findet man heute als Versteinerungen/
Fossilien im Kalk, und Sie dürfen gern nach 
eigenen Souvenirs suchen. Man kann be-
sonders Seeigel - ”Echinocorys sulcatus”, 
seine Stacheln, sowie  Stängel von Seelilien 
und versteinerten Muschelschalen finden.
Halten Sie Abstand zu den Maschinen und 
befolgen Sie evtl. Anweisungen. Der Ver-
kehr an der Kante der Grube ist verboten. 
Unterlassen Sie den Aufenthalt und das 
Graben an den Abhängen, da Materialien 
herunter fallen können. Das Mitbringen von 
Hunden ist nicht gestattet, und vergessen 
Sie nicht, Ihre gesamte Ausrüstung wieder 
mitzunehmen. Vergessene Ausrüstung kann 
die Maschinen der Grube beschädigen.

DER GESAMTE VERKEHR ERFOLGT 
AUF EIGENE GEFAHR

.

Færdsel i kalkgraven
Adgang er tilladt i dagtimerne 
alle dage, hele året.

Vær ansvarsbevidst og hold af-
stand til arbejdende maskiner. 

Følg altid retningslinjer fra 
arbejdende folk i kalkgraven. 

Færdsel langs kanten ovenfor 
graven er ikke tilladt. 

Pas på: Overliggende jordlag kan 
skride og styrte ned i kalkgraven. 

Gå ikke under lodrette skrænter 
og grav ikke efter fossiler her. 

Lad aldrig børn færdes alene 
eller uden opsyn i kalkgraven.

Hunde må ikke medtages. 

Al færdsel sker på eget ansvar

Find dine egne fossiler

Fossiljagt er en spændende ak-
tivitet for hele familien. Du er 
velkommen til at samle mindre 
mængder til eget brug. Husk blot 
at færdes forsigtigt på bunkerne i 
bunden af graven, da der let op-
står skred i det løse materiale. 
Materiale som du ikke vil beholde, 
bør lægges tilbage, hvor du fandt 
dem, da sten i forkerte omgivelser 

kan give fejlfortolkninger af områdets 
geologi. Husk at få alle ting med dig 
fra råstofgraven da glemte ting kan 
ødelægge kalkgravens maskiner.

Særligt sjældne eller unikke fossiler 
- såkaldte ”danekræ”- er beskyttet af 
loven og skal afleveres til Naturhisto-
risk Museum, Århus. Her kan du få 
mere at vide om geologien i Danmark.

Tidstavle efter forlæg fra Geografforlaget

St
ad

io
nv

ej

Fossiler i Dalbyover Kalkgrav

Geologisk og biologisk udvikling
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GLOBAL MIDDELTEMPERATUR BIOLOGISKE UDVIKLING
Frysehusklima
Drivhusklima

Første prokaryoter

Autotrofe bakterier
Stromalitter

Celler med cellekerne
(Eukaryote celler)

Flercellede planter
(Alger)

Flercellede dyr

Flercellede dyr med skelet
De fleste moderne dyregrupper tilstede

Kæbeløse fisk

Første landplanter
Fisk med kæber

Leddyr på land

Hvirveldyr på land (padder)
Nøgenfrøede planter

Første amniote æg (krybdyr)

Masseuddøen:
95 % af alle arter forsvinder

Masseuddøen af større landdyr
Det moderne menneske opstår

Menneskelinjen udskilles fra
de øvrige menneskeaber

Græsser opstår og 
spredes på jorden

Kraftig spredning af pattedyr
Alle moderne hovedgrupper findes

Massedød: 75 % af arterne
uddør - bl.a. dinosaurer

Blomsterplanter opstår

De første fugle

Pattedyr og dinosaurer 
opstår
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Dalbyover
 600 m.

Vinstrup
 1,3 km.

Knejsted
 1,7 km.

Råby
 1,7 km.

50 m.
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