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Søpindsvin
Echinocorys sulcatus

Fossile søpindsvin finder du 
ofte ved stranden, hvor det er 
et aftryk af skallens indre. De 
søpindsvin du finder her, har 
bevaret skallen og er ofte meget 
detaljerede. De kan være udfyldt 
af kalk, flint eller calsit, en lys 
krystalagtig sten.

Ormegange
Thalassinoide, Zoophycos og 
Chondrites 

Ormegange er såkaldte sporfos-
siler og er aftryk efter forhistoriske 
dyr. På og i havbunden levede 
organismer der gravede lange 
gange i havbunden. Disse gange 
blev med tiden fyldt ud med 
kisel, som blev omdannet til flint.

Muslinger
Pycnodonte vesicularis(østers), 
Carneithyris (brachiopode) o.a.

Der findes flere typer skaller i 
kalken. Brachiopoden - på dansk 
armfod- ligner muslinger, men har 
en anden anatomi. De sad fast på 
havbunden via en kort, muskelag-
tig stilk på den øverste skal, der er 
større end den nedre skal.

Søliljestilke
Isselicrinus pausilirrhus

De søliljestilke du finder her, er 
fragmenter af en lang sølilje-
stilk. De forhistoriske søliljer 
var hæftet på havbunden eller 
flød rundt i vandet og havde 
en bægerformet krop med 5 
fjerlignende blade, der filtrerede 
havvandet for plankton. 

Naturlig flint med kalk
Silex

Flint ses i kridt og kalkaflejrin-
ger, ofte som lange knoldede 
bånd. Flint er en hård, glasagtig 
sten dannet af kisel. Flinten 
menes at være dannet ved en 
kompliceret kemisk proces med 
kiselsvampe, under havbunden i 
de forhistoriske have. 

Dalbyover Kalkgrav
- guide til sporene fra fortiden

Typiske fossiler i Dalbyover Kalkgrav ADGANGS- OG FÆRDSELSREGLER

Du må besøge kalkgraven til fods i dagtimerne, alle dage hele året rundt. 
Arbejdes der i graven må du godt færdes der, men hold god afstand 
til arbejdende maskiner. Retningslinjer fra arbejdende folk i kalk-
graven skal følges.

Al færdsel sker på eget ansvar. Undgå at kravle på og grave i de stejle 
skrænter, da der kan ske skred i de overliggende lag som medfører 
nedfald af materiale oppefra.

Udvis stor forsigtighed ved færdsel på de opgravede bunker, da 
materialet let skrider.

Det er ikke tilladt at færdes på kanterne ovenfor kalkgraven og færd-
sel med motorkøretøjer i graven er ikke tilladt. Parker på P.-pladsen.

Hunde må ikke medtages i kalkgraven. 

Læs mere på:
www.randers dk   (Randers Kommunes hjemmeside)
www.geologi.dk   (Geologiportalen)
www.geologi.snm.ku.dk  (Geologisk Museum, København)

Find vej

Fra landevejen mellem Hadsund og 
Randers drejes af i Stangerum mod 
Vinstrup, ca. 1,8 km. 
I Vinstrup følges vejen til højre mod 
Knejsted og i det kommende kryds 
fortsættes lige over, ligeledes mod 
Knejsted ca. 1,3 km. Umiddelbart 
efter at vejen drejer skrapt til venstre, 
ligger kalkgraven på højre side.
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Den danske kalk

Kalk består væsentligst af mineralerne calcit eller aragonit. 
Det er et af de væsentligste råstoffer i den danske undergrund og der 
brydes årlig omkring 3 millioner tons kalk i Danmark. Anvendelsen 
fordeler sig nogenlunde ligeligt på jordforbedringer i landbruget, 
cement samt andre formål - for eksempel mørtel og fyld i papir. 

I Danmark har kalk været udnyttet siden den tidlige middelalder 
omkring år 1.100. I de første århundreder specielt til brug for opbyg-
ning af landets mange kirker efter at munkene havde indført såvel 
kalkbrændings- og teglstensteknikken i Danmark. 
Kalk udvindes i dag udelukkende i åbne råstofgrave - enten til lokalt 
brug som her ved Dalbyover eller i store, industrielle kalkgrave som 
for eksempel ved Faxe, Dania ved Mariager og cementfabrikkernes 
store kalkgrave ved Ålborg.
I middelalderen og helt frem til nyere tid har man også ved Mønsted, 
Daugbjerg og Tingbæk brudt kalk ved egentlig minedrift, og med sit 
mere end 60 km. lange gangsystem er Mønsted Kalkgrube iøvrigt 
verdens største kalkgrube.

På fossiljagt

I Dalbyover Kalkgrav kan du finde fossiler, der vidner om livet i havet 
for 65 mio. år siden. De mest almindelige du kan finde er fossiler 
af søpindsvin. Du skal kigge godt efter, for de har samme farve som 
kalken, men har en meget tydelig og karakteristisk form. 
Er du rigtig heldig, kan du finde eksemplarer med tydelige bidemær-
ker efter angreb fra rovfisk, der har forsøgt at æde søpindsvinet. Du 
kan også være heldig at finde sølilje-stilke eller muslinger i kalken. 

Er du alene af sted er det en god idé at tage en mobiltelefon med. 
Medbring gerne: Rygsæk, kniv, poser til fund, lille hammer, lup og 
eventyrlyst. Husk at få alle dine ting med tilbage da efterladte gen-
stande kan beskadige kalkgravens maskiner.
Det er en god idé at have tøj på der må blive beskidt, handsker, samt 
solbriller, hvis solen skinner på den hvide kalk. 
Husk at du færdes på eget ansvar, så bevæg dig med omtanke, og gå 
ikke for tæt ind til skrænterne. 

Særligt sjældne eller unikke fossiler - de såkaldte “Danekræ” er 
beskyttet af loven og skal afleveres. Kontakt Naturhistorisk Museum i 
Århus hvis du er i tvivl. 

Velkommen til Dalbyover Kalkgrav

Dalbyover Kalkgrav er en privatejet, åben råstofgrav, hvor Østjydsk 
Kalkleje siden 1928 har brudt kalk til jordforbedring. Der graves årligt 
mellem 5.000 og 8.000 tons kalk, som udelukkende anvendes lokalt. 
Den 3 hektar / 30.000 m2 store kalkgrav er 20 meter dyb og der 
ligger yderligere et ca. 25 meter tykt, beskyttende kalklag over 
grundvandet, som udgør en vigtig drikkevandsressource.

Kalk (CaCO3 / kalciumkarbonat) findes overalt på Jorden. Det optræ-
der i en lang række former fra hårde, rene kalcit-krystaller over ren, 
hvid marmor til de bløde kalksten og skrivekridt. 

Kalken i Dalbyover Kalkgrav er blød coccolithkalk. Navnet stammer 
fra de enorme mængder af encellede, kalkskallede Coccolith-alger, 
som for 65 - 60 millioner år siden levede i det hav, som gennem 35 
millioner år dækkede Danmark. Havet havde vanddybder på indtil 
200 meter, klimaet var nærmest subtropisk og Danmark lå dengang 
hvor Norditalien ligger i dag. 
Efterhånden som de kalkskallede alger døde, blev de aflejret på 
bunden af havet som fint slam. Gennem tryk i millioner af år ved 
efterfølgende forskydninger i jordpladerne blev dette kalkslam si-
denhen kittet sammen til kalksten og skrivekridt. Med undtagelse af 
Bornholm udgør kalk derfor størstedelen af Danmarks undergrund.

 Dalbyover kalkgrav 2009, © KulturKonsulenten 

Foto: Sten L. Jacobsen, Geologisk.Museum, Kbh. 

Et flot eksempel på Danekræ:  
DK562 - Masseforekomst af 
søpindsvin (Echinocorys sp.) 
fra tidlig Maastrichtien indlejret 
i blok af kridt fra Møns Klint. 

Danmarks undergrund
består i store træk af kridt (Hvid 
markering på kortet). På grund af tryk fra under-
liggende saltlag ligger laget nogle steder blottet eller lige under jordoverfladen 
som her ved Dalbyover.  Ved kysterne - f.eks. ved Stevns, Møns og Gjerrild 
Klint fremstår kalk- og kridtlagene tydeligt på grund af havets erosion. Ude i 
Nordsøen er kridtet begravet under kilometertykke aflejringer.

Foto: © KulturKonsulenten 

Kalklaget brydes mange steder 
af vandrette bånd af flint. Flin-
ten menes at være dannet ved 
en kompliceret kemisk proces, 
hvor kiselsvampe blev omdan-
net og udskilt som kvartskrystal-
ler, der er hovedindholdet i flint.
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