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- »Naturhistoriske forhold« 
Amtsfredningskontoret i Arhus har udsendt 
en rapport med ovenstående titel. Den er ud
arbejdet af Bernt Løjtnant, forsynet med et 
stort kortmateriale og prydet med et væld af 
]. Chr. Schous plante- og dyretegninger. Den 
beskriver grundigt de geologiske, floristiske 
og faunistiske forhold i Ar hus amtskommune 
og påpeger, hvilke områder der bør bevares, 
og hvilke plejeforanstaltninger der må iværk
sættes. 

Der kan være mange, særdeles gode grunde 
til, at man ønsker at bevare udsnit af naturen, 
som den ser ud i dag. Det kan være videnska
belige, undervisningsmæssige eller æstetiske 
grunde. Det kan også være historiske grunde, 
for - som forfatteren udtrykker det i rappor
ten - >>Netop de blomsterrige slæt-enge er ikke 
blot en truet biotop-type af stor biologisk 
værdi. De er i lige så høj grad kulturhistoriske 
mindesmærker, som i lighed med vor materi
elle arv, der med stor omhu samles og kom
mer på museum, har krav på at blive bevaret 
og plejet .« 

Vi erkender i dag, a t  de særprægede natur
områder, vi ønsker at bevare, i virkeligheden 
er stadier i en naturlig udvikling, en successi
on, fastholdt gennem en årrække ved menne
skelige indgreb: græsning, høslæt, stævning 
m.v. Når indgrebet ophører, går udviklingen 
i gang igen, successionen fortsætter, og vi får 
en helt anden »natur« end den, vi ville beva
re. Artikler i dette hæfte af >>Flora og Fauna« 
belyser netop den slags problemer. Vil man 
bevare et naturområde, er det ikke tilstræk
keligt at frede det og undlade ødelæggelse ved 
bebyggelse, vejanlæg eller forurening. Man 
må også pleje det, og det vil i almindelighed 
sige, at man må genoptage det indgreb, der i 
sin tid fastlåste successionen på det ønskede 
stadium. 

F1·edningsp/an/ægning i Arhus amt. 
Naturhistoriske for/w/d. 

E. N. 

105 sider. Mange kort og tegninger. Pris kr. 
20,00 (Amtsfredningskontoret, Søndergade 
74, 3 . ,  8000 Arhus C) . Arhus 1983. 
ISBN 87-88310-03-5 . 



Ændringer i floraen på 3 prøveflader på opgivet landbrugsjord, 
reservatet Vorsø 1933-83 

Af Kaj Halberg 

(Reservatet Vorsø, Søvind, 8700 Horsens) 

With an English summary 

Fredningsstyrelsens forskningsrapport nr. 23 fra naturreservaterne 

INDLEDNING 
I 1929 købtes øen Vorsø i Horsens Fjord af 
Herluf Winges legat, og størstedelen af 
øen overgik til naturtilstand, ind. to 
skove, Østerskov og Vesterskov, adskilli
ge småplantninger (remiser), samt 26 ha 
landbrugsjord . 

I 1933 udlagde K .  Wiinstedt og K. Jessen 
3 prøveflader på 20 X 20 meter på den op
givne landbrugsjord, og floraen blev kort
lagt med års mellemrum, sidst 1955-60 

gammel 
landbrugs-

jord 
:.········ .. 

j �: 
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.: ·· .. � :' Remise 
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(Jessen 1968 p .  71-77) . Fladernes beliggen
hed ses på fig. l. De er markeret med num
mererede cementpæle. 

I 1981 kortlagde jeg vedplanterne på 
prøveflade II og III og i 1983 på prøveflade 
l. Der blev gjort bemærkninger om urter
nes hyppighed og udbredelse, men de blev 
ikke kortlagt . Peter Sørensen og Jens Bag
ger takkes for hjælp under feltarbejdet. 

Vor sø 

100m N 
å 

Fig. l. Kort over Vorsø med Østerskov, Vesterskov, remiserne og den opgivne landbrugsjord med prøveflade 
I, Il og III. 

Nature reserve Vorsø with the two woods ( Østerskov and Vesterskov), the smal/ game plantalions ( Østre Re
mise, Nørre Remise, Vestre Remise and Tepotten) and the abandoned arable land with sample plots I, Il and 
III. 

Flora og Fauna 90: 35-43. Arhus 1984. 35 



PRØVEFLADE I 
Denne flade blev udlagt nær Østerskovs 
skovbryn, mellem skoven og Østre Remi
se (se fig. l) . 

I 1933 fandtes 48 arter, domineret af 
Hvid Okseøje (Leucanthemum vulgare) 
og med pletvis forekomst af Alm. Hvene 
(Agrostis tenuis) og Lav Ranunkel (Ra
nunculus re pens) . Spredt opvækst af 
Ahorn (Acer pseudoplatanus) og i mindre 
grad Ask (Fraxinus excelsior). 

I 1936 var Hvid Okseøje gået stærkt til
bage, og dominerende var Alm. Hvene, 
Fløjlsgræs (Holcus lanatus) og Ager-Tidsel 
(Cirsium arvense). Ahornene var nu over 
mandshøje (se Wiinstedt 1938 p. 281),  og 
flere unge var kommet til. Askene var sta
dig lave og spredte. Artstallet var faldet 

Fig. 2. Ungskov af Ahorn (Acer pseudoplatanus) på 
prøveflade I, juli 1983. I bunden ses især Feber
Nellikerod ( Geum urbanum). (Forf. foto). 

Sample plot l, fu/y 1983. Young wood of Sycamore 
(Acer pseudoplatanus). On the fores! floor main/y 
Geum urbanum. 
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A= Acer pseudoplatanus i krontaget (crown layer) 

®= Acer pseudoplatanus i busklaget (bush layer) 

@ = Acer platanaides i krontaget (cro\'ln layer) 

• = Acer platanaides i busklaget {bush layer) 

V= Ulmus glabra i krontaget (crown layer) 

W= Ulmus giabra i busklaget {bus h layer) 

•= Fraxinus excelsior i krontaget (crown layer) 

� = Ab i es alba 1-2 m )( = Sambucus nigra 75 cm 

20 fn 

C= Crataegus sp. 10-30 cm V= Viburnum opulus 10 cm 

Fig. 3. Prøveflade I, juli 1983 . Forekomst af vedplan
ter. For Ask (Fraxinus excelsior), Ahorn (Acer pseu
doplatanus), Løn (Acer platanoides) og Elm (U/mus 
g/a bra) gælder, at kun planter i busklag og krontag er 
indtegnet. Nord opad. 

Sample plot /, fu/y 1983. Trees and shrubs, except 
micropl1aneropl1ytes of Fraxinus excelsior, Acer 
pseudoplatanus, Acer piatanoides and U/mus g/a bra. 

fra 48 til 46, flere arter forsvundet og an
dre kommet til (se Wiinstedt 1938 p .  286-
87) . 

Jessen (1968 p. 71-74) undersøgte fladen 
igen i 1948 og 1958. Begge år var antal ar
ter af vedplanter 10 mod 2 i 1936. Træer
ne, fortrinsvis Ahorn, havde tidligt dan
net et sluttet krontag. Med 10 års mellem
rum siden 1952 er på prøvefladen opmålt 
diameter, højde og masse på alle vedplan
ter med diameter over 4 cm (Muller og Ni
elsen 1953, Muller og Nielsen 1964, Lohr 
og Nielsen 1975) .  Middelhøjden af Ahor
nene var i 1952 8,4 m, i 1962 11,0 m og i 
1972 20,0 m. 



I tabel l er opstillet antallet af vedplan
ter i 1948, 1958 og 1983 . a angiver kronta
get, b busklaget (over lfz meters højde) og 
c urtelaget (under 1/z m) . Hunde-Rose (Ro
sa canina), den eneste busk i busklaget i 
1948, var forsvundet allerede i 1958 på 
grund af lysmangel. Mangel på lys er også 
skyld i den ringe rekruttering af træer fra 
urtelaget til busklaget - på trods af den 
overvældende mængde i urtelageL Også 
buskene i urtelaget var gået tilbage i 1958, 
Hyld (Sambucus nigra) og Slåen (Prunus 
spinosa) forsvandt, mens Hvidtjørn sp. 
(Crataegus sp.) fortsat bemærkedes. Ben
ved (Euonymus europaeus) og Kvalkved 
(Viburnum opulus) var kommet til . 

Urterne fra 1933-36 var næsten alle for
svundet i 1958, da kun Dunet Steffensurt 
(Circaea lutetiana), Feber-Nellikerod (Ge
um urbanum) og Korbær (Ru bus caesius), 
alle indvandret efter 1936, havde nogen 
udbredelse på fladen. Vorterod (Ficaria 
verna), Bingelurt (Mercurialis perennis) 
og Stor Konval (Polygonatum multiflo
rum) var også nylig indvandret.  Raun
kiærs livsformspektrum på grundlag af 
frekvenssummen viste i 1958: Fanerofyter 

Tabel l. 

75 % ,  hemikryptofyter 19 % ,  geofyter 5 %  
og therofyter l% . Antal arter af højere 
planter var i 1960-64 23 (Jessen 1968 p .  
180-83) .  

I 1983 er antal arter af vedplanter faldet 
til 8 (se tabel l) . S tammetallet i krontaget 
er faldet drastisk, mens det er øget i busk
laget.  Det er især Elm (Ulmus glabra), som 
går frem på bekostning af Ahorn. Blandt 
buskene er Hyld kommet igen . 

I urtelaget er Benved, Eg (Quercus ro
bur) og Hunde-Rose forsvundet, mens 
Kvalkved holder stand. Hvidtjørn er gået 
støt tilbage, og der er nu kun 2 eksempla
rer. Antallet af Ask er øget eksplosionsag
tigt, mens antallet af Ahorn er gået stærkt 
tilbage. Det er dog kun yderst få af Aske
ne, om overhovedet nogen, der bliver til 
træer, da der ingen Ask fandtes i buskla
geL Nogle steder er bundvegetationen af
svedet af Fiskehejrens (A rdea cinerea) 
ekskrementer. I 1983 ynglede 2 par i kro
nerne på fladen. 

Alle vedplanter, undtagen Ask, Ahorn, 
Elm og Løn (Acer platanoides) i urtelaget, 
er indtegnet på fig. 3 .  

I 1983 er kun fundet 7 arter urter p å  fla-

Vedplanter på prøveflade 1 1948, 1958 og 1983. a er planter i krontaget, b i busklaget (over 0,5 m), c i urtelageL 

Pllaneropllytes on sample plot I in 1948 , 1958 and 1983. a= crown layer, b= busll layer ( o. 0,5 m), c= llerb 
layer. 

1948 1958 1983 
a b c a b c a b c 

Abies alba (Alm. Ædelgran) 5 4 2 
U/mus gtabra (Skov·Eim) 3 5 66 2 8 37 2 45 18 
Quercus robur (Alm. Eg) 1 
Rosa carfina (Hunde·Rose) 27 4 
Crataegus sp. (Hvidtjørn sp.) 140 73 2 
Prunus spinosa (Slåen) 2 
Euonymus europaeus (Benved) 1 
Acer pseudoplatanus (Ahorn) 203 61 11 137 28 1950 53 5 62 
Acer piatanoides (Spids· løn) 2 4 36 2 3 24 1 14 14 
Fraxinus exeelstor (Ask) 1 8 788 4 1 6756 2 28830 
Sambucus nigra (Alm. Hyld) 10 
Viburnum opulus (Kvalkved) 2 3 

Total 210 105 1058 145 40 8852 58 67 28929 
Total (a+ b+ c) 1373 9037 29054 
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den, hvoraf de 4 er almindelige: Dunet 
Steffensurt, Feber-Nellikerod, Bingelurt 
og Vorterod, mens Burre-Snerre (Galium 
aparine), Stor Konval og Stinkende Stor
kenæb (Geranium robertianum) er meget 
fåtallige. 

Fig . 2 viser prøvefladen i 1983 . 

PRØVEFLADE II 
Denne flade blev udlagt på marken nord 
for Vesterskov, omtrent midtvejs mellem 
skovkanten og kysten (se fig. 1) . 

I 1933 fandtes 81 arter på fladen, efter 
livsformspektret 53 % hemikryptofyter, 

Fig. 4. Den store Selje-Pil (Salix caprea) på prøvefla
de II, juli 1983. Ved siden af pilen Hyld (Sambucus 
nigra) og en Benved (Euonymus europaeus). I bun
den bl.a. Stor Konval ( Polygonalum multiflorum). 
(Forf. foto). 

The big Salix caprea on sample plot II, July 1983. Be
side the willow Elders (Sambucus nigra) and a Bit
lersweel ( Euonymus europaeus). On the boltom Po
lygonatum multiflorum. 
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39 % therofyter, 6 %  geofyter, l %  
chamaefyter o g  l %  mikrofanerofyter. 
Dominerende var Alm.  Hvene, Dværg
Løvefod (Aphanes arvensis) og Hvid Ok
seøje . 

I 1936 genfandtes kun 46 af disse arter 
på fladen. Therofyterne var gået tilbage til 
fordel for hemikryptofyterne . Alm . Hve
ne, Ager-Tidsel, Fløjlsgræs og Hindbær 
(Rubus idaeus) var gået stærkt frem. De 
gode betingelser for therofyterne i 1933 
skyldtes tilstedeværelsen af store mæng
der Mosegrise (Arvicola terrestris) , som 
rodede jorden op og dannede store vegeta
tionsløse pletter. Disse dyr var i 1936 stort 
set forsvundet, sandsynligvis på grund af 
sygdom (Wiinstedt 1938 p. 279-80) . Alle
rede i 1933 fandtes en enkelt Selje-Pil (Sa
lix caprea), som også er genfundet i de 3 
øvrige undersøgelser (se fig. 4 og Jessen 
1968 p. 72, samt tabel 2) . 

Fladen genundersøgtes i 1948 og 1960 
(Jessen 1968 p. 74) .  I den vestlige del, der 
stadig lå hen som græsmark i 1948, var an
tallet af højere planter faldet til 22 arter. 
Dominerende var Hvid Okseøje, Alm .  
Hvene, Ager-Tidsel o g  Glat Dueurt (Epi
lobium montanum). På den øvrige del af 
fladen var indvandret Hyld, Hunde-Rose, 
Ask, Hvidtjørn, Ribs (Ribes rubrum) og 
Hindbær, i selskab med Ager-Tidsel og 
Gederams (Chamaenerion angustifoli
um). 

Blandt urterne havde Gederams i 1960 
helt erobret fladen sammen med Hindbær 
og Stor Nælde (Urtica dioeca). Frekvens
mæssigt havde hemikryptofyterne haft 
fremgang til 76 % ,  mens geofyterne ud
gjorde 12% , therofyterne 7 %  og fanerofy
terne 5 % .  Af de siden 1933 indvandrede 
arter havde kun de skyggetålende arter 
Dunet Steffensurt, Burre-Snerre og Kor
bær haft fremgang. 

Af de efter 1933 indvandrede buske 
havde i 1960 kun 4 Hyld, l Kvalkved og l 
Alm. Hvidtjørn (Crataegus laevigata) op
nået nogen højde (se fig. 5 og tabel 2) . Un
der Sejle-Pilen var enkelte Ask spiret. 

I 1981 optaltes alle vedplanter på prø
vefladen, og der gjordes notater om fore-
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• = Sal i x caprea c. 5 m = kronen ( crown) 

)(= Sambucus nigra 1 - 3,8 m-- = kronen (crown) 

0= Crataegus laevigata 2,8 m -·- =kronen (crown) 

@ = Viburnum cpulus 0,8 m V = Viburnum cpulus 

)( = Sambucus nigra 

6 = Corylus avellana 

9 = Ribes rubrum 

..l= Fraxinus excelsior 

O = Cra taegus sp. 

<D = Prunus spinosa 

0 = Rosa canina 

Fig. S. Prøveflade II, 1960. Forekomst af vedplanter. 
7 større buske, iøvrigt ungplanter mindre end O,Sm 
(efter Jessen 1968 p.  75). Nord opad. 

Sample plot II, 1960. Microphanerophytes and 7 /ar
ger bushes. 

korost og udbredelse af urterne. Alle ved
planter i krontag og busklag, samt nogle i 
urtelaget, er indtegnet på fig. 6 .  

Sejle-Pilen e r  blevet et meget stort tre
stammet træ, 10-12 m højt og med en sam
let omkreds i brysthøjde på 6,10 m (se fig. 
4) .  Kronen skygger omkring en fjerdedel 
af prøvefladen. 3 af de af Jessen omtalte 
Hyld, samt yderligere et eksemplar, er nu 
over S m høje. 2S andre er over l m, og der 
findes endvidere 2S små under den store 
Hvidtjørn mod nord. Under buskene 
(undtagen Hvidtjørnen, hvor der kun 
vokser Hyld, ellers er jorden bar) er der en 
kraftig opvækst af Ask. S Kvalkved-buske 
holder stand, men ser lidt svagelige ud. Der 
er dog spiret en mængde små eksemplarer. 
En enkelt Benved vokser ved siden af 

10 15 20m 

e = Salix caprea c, 10m = kronen (crown) 

0 = Salix caprea, stammens omkreds (trunk) 

X = Sambucus nigra o. 5 m --- = kronen (crown) 

)( = Sambucus nigra 1-4 m V = Viburnum opulus 1-4 m 

O = Crataegus laevigata 5 m -·- = kronen (crown) 

C = Crataegus monogyna 30-60 cm 

® = Ribes rubrum, krat (shrub) 9 = Ribes rubrum 50 cm 

Å = Fraxinus excelsior 0,5 - 1,5 m 

E = Euonymus europaeus 2 m 

<D = Prunus spinosa 10-20 cm M = Prunus cerasifera 2 m 

Fig. 6. Prøveflade II, august 1981. Forekomst af ved
planter. I urtelaget er kun Engriflet Hvidtjørn (Cra
taegus monogyna) og Slåen (Prunus spinosa) indteg
net. Nord opad. 

Sample plot II, August 198 1.  Trees and shrubs. In the 
herb layer an/y Crataegus monogyna and Prunus 
spinosa. 

Selje-Pilen. Af Ribs findes 3, alle med på 
Jessens kort (fig. S) . Jessens S eksemplarer 
mod sydøst er vokset sammen til et tæt 
krat .  lS Engriflet Hvidtjørn (Crataegus 
monogyna) er nu over 30 cm, men alle 
meget spinkle. Slåen og Hunde-Rose er gå
et stærkt tilbage, og alle er små . En Mira
bel (Prunus cerasifera) er indvandret mod 
nord og er i 1983 ca. 4 m høj .  

Af urter fandtes i 1981 12 arter. I de åb
ne områder mod nordvest og sydøst er der 
tætte bevoksninger af Gederams, iblandet 
Stor Nælde, Ager-Tidsel, Alm . Mangeløv 
(Dryopterix filix-mas), Hindbær og Kor-
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Tabel 2. 
Vedplanter på prøveflade II 1948, 1960 og 1981. a er planter i krontaget, b i busklaget (over 0,5 m), c i urtela-
g et .  

Phanerophytes on sample plot Il in 1948 , 1960 and 198 1. a= crown layer, b= bush layer( o. 0 ,5 m), c= herb 
layer. 

1948 
a b 

Garylus avellana (Hassel) 
Sa/ix caprea (Selje·Pil) 
Ribes rubrum (Ribs) 

Rosa canina (Hunde·Rose) 
Crataegus sp. (Hvidtjørn sp.) 2 
C. monogyna (Engriflet Hvidtjørn) 
C. laevigata (Alm. Hvidtjørn) 
Prunus cerasifera (Mirabel) 
P. spinosa (Slåen) 
Euonymus europaeus (Benved) 
Fraxinus excelsior (Ask) 
Sambucus nigra (Alm. Hyld) 3 
Viburnum opu/us (Kvalkved) 

Total 7 
Total (a+b+c) 23 

bær. Under buskene (undtagen Hvidtjør
nen) findes en tæt vegetation af Hvid Ane
mone (Anemone nemorosa), Bingelurt, 
Dunet Steffensurt og Feber-Nellikerod, 
iblandet Stor Konval og Stor Nælde. Der 
fandtes 3 blomstrende Skov-Hullæbe (Epi
pactis helleborine), l mod øst og 2 i det 
nordøstlige hjørne . 
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1960 
c a b 

2 
3 

9 
2 4 

1 

16 7 
118 

1981 
c a b c 

7 3 
21 5 
50 68 

15 

11 3 
1 

4 29 267 
8 29 25 
9 5 20 

111 69 403 
473 

Fig. 7. Prøveflade III, juli 
1983. I forgrunden t .v .  en 
Selje-Pil (Salix caprea) og t.h. 
en Ask (Fraxinus excelsior). I 
baggrunden ses to levende og 
flere døde Selje-Pile. I bunden 
ses en ung Elm (U/mus g/a bra) 
og blomstrende Dunet Stef
fensurt (Circaea lutetiana). 
(Forf. foto). 

Sample plot III, fu/y 1983. In 
the foreground lefl aSalix ca
prea, right a Fraxinus excelsi
or. In the background several 
more willows. On the boltom 
a young U/mus giabra and 
b/o01ning Circaea /utetiana. 

PRØVEFLADE III 
Denne flade blev udlagt nær Vesterskovs 
nordvesthjørne (se fig. l) . 

Wiinstedt (1938 p .  293) fandt i 1933 tre 
tydelige zoner, parallelt med skovbrynet 
og betinget af den aftagende skygge og 
fugtighed fra skoven. 

Zonen nærmest skovbrynet var ca . 3 m  
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i = Sal i x caprea, død ( dead) 

- ··- = grænse for af Sal i x caprea dækket område (border 

of area covered with Salix caprea) 

-·- = nordgrænse (north border) Fraxinus excelsior 

0,5 - 3,5 m 

= øst- og vestgrænse (east and west border) 

Chamaener ion-Rubus 

V = Ulmus glabra 0,5 - 3,5 m V = Viburnum opulus 

, .. )c�) = Sambucus nigra 1-2 m 0 = Rosa canina @ = Garylus avel!ana 1-4 m 6 = Corylus avellana 

C = Salix cinerea 2 m 

O = Crataegus sp. 

E = Euonymus europaeus 

F" = Fagus sylvaticus 

<D = Prunus spinosa 

Q= Quercus robur 

e = Ribes rubrum 

A = Acer pseudoplatanus 

Fig. 8. Prøveflade III, 1955. Forekomst af vedplanter, 
indtil 0,5 m høje, hvor størrelsen ikke er angivet (ef
ter Jessen 1968 p. 78). Nord opad. 

Sample plot III, 1955 . Bush es and microphanerophy
tes. 

bred og domineret af Hundegræs (Dactylis 
glomerata) og Lav Ranunkel . En kraftig 
opvækst af Selje-Pil fandt sted, ledsaget af 
Hindbær, Feber-Nellikerod, Skov-Galte
tand (Stachys sylvatica), Stor Nælde m .fl .  
Næste zone var ca. 8 m bred og domineret 
af Lav Ranunkel, med mange Eng-Rotte
hale (Phleum pratense) og enkelte andre 
urter. Nogle få Selje-Pile var på vej op. 
Den tredje zone på ca. 9 meters bredde var 
uden for skovens skygge. Der var domi-
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e = Sal i x caprea c, 10 m V = Ulmus glabra 3-8 m 

• = væltet Salix caprea, levende eller nylig død 

(lying Salix caprea, living or recently dead) 

W= Fraxinus excelsior o. 8 m Q= Quercus robur 10 cm 

® = Sambucus nigra 3-8 m V= Viburnum opulus 50 cm 

Ll = Corylus avellana 3-0 m 

O = Crataegus monogyna o. 3 m 

C = Crataegus laevigata o. 3 m 

@= Ribes rubrum, krat (shrub) 9 = Ribes rubrum 

E = Euonymus europaeus 0,5 - 1 m 

M = Prunus cerasifera 30 cm 

A = Acer pseudoplatanus c, 8 m 

G = grænse (border) Chamaenerion - Rubus caesius 

Fig. 9. Prøveflade III, juli 1981 og juli 1983. Fore
komst af vedplanter i krontaget, busklaget (undt. 
Ask (Fraxi1ws excelsior)) og i urtelaget Mirabel ( Pru
mts cerasifera) og Eg (Quercus robur). Nord opad. 

Sample plot III, ]u/y 1981 and ]u/y 1983. Trees, 
shrubs ( except Fraxinus excelsior) and in the herb fay
er Pnmus cerasifera and Quercus robur. 

nans af Alm. Hvene, og desuden voksede 
en mængde andre urter. 

I 1936 var Selje-Pilene over mandshøje 
(se Wiinstedt 1938 p .  294) og dækkede helt 
de to zoner nærmest skovbrynet .  Kryben
de Potentil (Potentil/a reptans) og en en
kelt Grå-Pil (Salix cinerea) var kommet til . 
I den yderste zone dominerede stadig Alm. 
Hvene, og 28 andre arter noteredes. På 
fladen var artsantallet fra 1933 til 1936 gå-
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Tabel 3. 
Vedplanter på prøveflade Ill1955 og 1981-83. a er planter i krontage t, b i busklaget (over 0,5 m), c i urtelageL 

P hanerophytes an sample plot III in1955 and 1981-83. a= crown layer, b= bush layer (o. 0,5 m), c= herb 
layer. 

U/mus giabra (Skov·Eim) 
Fagus sy/vatica (Bøg) 
Quercus robur (Alm. Eg) 

Garylus avellana (Hassel) 
Salix cinerea (Grå·Pil) 
S. caprea (Selje·Pil) 
Ribes rubrum (Ribs) 
Rosa canina (Hunde·Rose) 
Crataegus sp. (Hvidtjørn sp.) 
C. monogyna (Engriflet Hvidtjørn) 
C. /aevigata (Alm. Hvidtjørn) 
Prunus cerasifera (Mirabel) 
P. spinosa (Slåen) 
Euonymus europaeus (Benved) 
Fraxinus exce/sior (Ask) 
Sambucus nigra (Alm. Hyld) 
Viburnum opulus (Kvalkved) 

Total 
Total (a+ b+ c) 

et ned fra 42 til 30, selv om 9 nye arter i 
mellemtiden var indvandret .  

Jessen (1968 p .  76-77) fandt allerede i 
1937 to ungplanter af Ask, og i 1948 var 
bunden under de op til S meter høje SeJje
Pile stedvis dækket af indtil ca . SO cm høje 
Ask. 

I 19SS blev fladen kortlagt (fig. 8) . Der 
fandtes 48 op til 7 m høje Selje-Pile . Desu
den noteredes 17 døde, endnu stående på 
roden, men der var ingen opvækst af den
ne art. Talrige Ask og nogle Elme, hen
holdsvis indtil 4 ,S  og 3,S  m høje, dannede 
busklagets nedre etage sammen med andre 
buske (se tabel 3) . 

I urtelaget var langt de fleste af arterne 
fra 1933-36 forsvundet. Under Selje-Pilene 
var en mængde Ask spiret, og blandt ur
terne bemærkedes især Feber-Nellikerod 
og Dunet Steffensurt. I den nordlige, lyse
re del dominerede Gederams og Hindbær. 

Livsformspektret (efter frekvenstallene 
19SS) i det sydlige område viste: Fanerofy
ter SO % ,  hemikryptofyter 38% og geofy-
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1955 1981·83 
a b c a b c 

9 11 2 

1 
12 8 6 

1 
48 15 

1 1 2 
4 4 

7 
2 2 

8 3 2 

8 10 
13 17 4 

1466 452 17 101 1508 
3 4 
7 9 79 

1580 507 32 133 1600 
2087 1765 

ter 12% . Det totale antal arter af højere 
planter på fladen var i 19SS 28 (Jessen 1968 
p. 166-69) . 

I 1981 blev fladen atter kortlagt med 
henblik på vedplanterne, og der gjordes 
optegnelser om urterne. Alle vedplanter i 
krontag og busklag (undtagen Ask), samt 
enkelte i urtelaget, er indtegnet på fig. 9 .  

Selje-Pilene er  gået stærkt tilbage i an
tal. De lS overlevende, samt 17 Ask, når 
nu en højde af ca . 10 m, og disse danner et 
tæt og skyggefuldt krontag. Adskillige 
andre Ask, samt 9 Elme, er på vej op i 
krontaget .  De øvrige træarter klarer sig 
dårligt. Af Benved findes nu kun 4 eks
emplarer mellem O, S og l m .  Bøg (Fagus 
sylvatica) og Eg, som Jessen omtaler, var 
forsvundet i 1981, men i 1983 fandtes en 
10 cm høj Eg (indtegnet på fig. 9) . Den ene 
Ahorn, som stod umiddelbart øst for 
prøvefladen, findes endnu og er ca . 8 m 
høj . Blandt buskene har 6 Hassel og 4 
Hyld overlevet .  De 3 af Hyldene er de 
samme, som Jessen har med, den fjerde 



findes på kanten af fladen og er muligvis 
udenfor på Jessens kort. Den enlige Grå
Pil er forsvundet. Af Kvalkved findes en 
enkelt busk på SO cm, samt en mængde 
eksemplarer i urtelageL Ribs findes der to 
af; den ene, som Jessen også havde med, 
er en kraftig og tæt busk, der dækker ca . 
4 m2• Af Hvidtjørn findes der to af hver 
art, samt en del små eksemplarer. Slåen 
og Hunde-Rose er helt forsvundet, hvori
mod der findes en enkelt Mirabel på 30 
cm. Se også tabel 3 .  

Urterne udgøres hovedsagelig a f  Bingel
urt, Feber-Nellikerod, Dunet Steffensurt, 
Hvid Anemone og Vorterod. Den af Jes
sen omtalte lysning mod nord er skrum
pet stærkt ind (se fig. 8 og 9) . Her vokser 
en del Gederams, som for de flestes ved
kommende ikke blomstrer, samt enkelte 
Korbær, Alm.  Mangeløv og Stor Nælde . 
Hindbær, der var almindelig i 1955, er nu 
forsvundet. Feber-Nellikerod er ved at ta
ge magten i lysningen. 

Det totale antal arter af højere planter 
var i 1981-83 21 .  Fig . 7 viser fladen i juli 
1983 . 

KONKLUSION 
På alle prøveflader er den artsrige, 
ukrudtsprægede vegetation fra 1930'erne 
forsvundet og afløst af skyggefulde træer, 
buske eller høje urter. Antallet af arter er 
svundet stærkt ind . 

På prøveflade I dominerer Ahorn, men 
Elm synes stærkt på vej op i krontaget, og 
en senere etape vil sandsynligvis vise en 
blandskov af de to arter. Ask klarer sig 
dårligt trods de utallige spirede eksempla
rer. 

På prøveflade II er der ikke sket de sto
re ændringer i perioden 1960-81 . Mange 
af buskene kan genkendes, selv om de er 
blevet større. Der er ingen tvivl om, at 
Ask i tidens løb vil overtage den sydlige 
og nordøstlige del af kvadratet, da talrige 
ungplanter her er på vej op. 

På prøveflade III er Ask ved at udkon
kurrere Sejle-Pil. Skoven vil her blive en 
blandskov af Ask og Elm. 
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SUMMARY 

Succession growth 011 three sample p/ots in abando
ned arable land, nature reserve Vorsø, 1933-83. 

On the island of Vorsø (56 ha) in Horsens Fjord, east
ern J u t land, app. 26 ha of arable land, together with 
two small woods, were abandoned in 1929. The is
land was made a nature reserve, and there has been 
no interference from man since then. In 1933 three 
sample plots (see fig. l, I, II and III), measuring 
20 X 20 meters, were established in the abandoned 
arable land, and the vegetation on these plots has 
been investigated several times since then. 

Sample plot I was immediately invaded by thero
phytes together with an abundance of Sycamore 
(Acer pseudoplatanus) and a few Ashes (Fraxinus ex
celsior). The Sycamores grew rapidly and measured 
about 20 meters in 1972. Most Ashes, different bu
shes and the therophytes quickly vanished, and un
der the trees a vegetation of shadow resistant plants 
emerged, esp. Circaea lutetiana, Geum urban u m and 
Mereuriafis perennis. Lately, many Elms (U/mus 
glabra) have reached same height. Fig. 3 shows all 
bushes and trees and same microphanerophytes in 
1983. The succession o f bushes and trees from 1948 to 
1983 is shown in table l. 

On sample plot II, the therophytes dominated a 
few years, and later Chamaenerion angustifolium 
took over together with different bushes and a single 
willow (Salix caprea) (see fig. 5) .  Today, man y Ashes 
have invaded parts of the plot (see fig. 6) and will, 
undoubtedly, take over in due time. The succession 
o f bushes and trees from 1948 to 1981 is shown in tab
le 2 .  

Sample plot III was placed near the edge of  the fa
rest and w as soon invaded by trees, esp. Salix caprea. 
The northemmost part was dominated by Agrostis 
tenuis, la ter Chamaenerion anguslifo/i u m and Ru bus 
idaeus. Soon Ashes and Elms invaded the fores t floor 
and grew rapidly (see fig. 8). Today, the Ashes are as 
tall as the willows (see figs. 7 and 9), and in a few 
years, the Ashes and Elms will take over completely. 
The Chamaenerion-Rubus growth has almost disap
peared, and shadow resistant plants (Circaea, Geum, 
and Mercurialis) dominate the forest floor. Table 3 
shows the succession of bushes and trees from 1955 to 
1981-83. 
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Boganmeldelser 

Jørgen Terp Laursen: Padder og Krybdyr i Arhus 
amt. 40 sider. 40 figurer inclusiv kort og vignetter. 
Eget forlag. Pris kr. 50. Bogen kan købes hos forfatte
ren. (J. T. L. Engdalsvej 67a, 8220 Brabrand. Giro 3 
39 97 96). 

Bogen behandler det store materiale, som forfatte
ren har indsamlet gennem S-6 år, om udbredelsen af 
krybdyr og padder i Arhus amt. 

Materialet er dels grundige litteraturstudier og dels 
indberetninger om observerede dyr fra over 200 per
soner. Der indledes med en beskrivelse af metoder og 
et meget interessant afsnit om landskabet. Sammen
ligner man kortene over klima og jordbund i dette af
snit med udbredelsen af dyrene, bliver man slået af, 
hvor ofte man kan se en sammenhæng. 

Bogens hovedafsnit er gennemgangen af de enkelte 
arter. Hver art er kort beskrevet, og dens historiske 
og nuværende status i amtet diskuteres. Udbredelsen 
af de enkelte arter er vist ved hjælp af et prikkort, 
hvor fund af forskellige aldre har fået hver sin signa
tur, og man får derved en god oversigt, over dyrenes 
forekomst før i tiden og nu. Noget forvirrende er det 
dog, at signaturen for de nyeste fund er angivet som 
en sort plet, medens det på kortene er vist ved sort
farvning af hele kvadrater, hvor dyret er fundet. 

Man bliver temmelig overrasket, når man ser, at 
der er fundet Europæisk Sumpskildpadde så sent som 
i 1943, indtil man ved nærlæsning af teksten finder ud 
af, at alle fundene drejer sig om mosefund, der uanset 
angivet alder er fra oldtiden. 

Vildledende er det også, at ikke alle publikationer, 
der er henvist til i teksten, er kommet med i litteratur
listen. Under klokkefrøen p. 14 henvises til Botanisk 
Tidsskrift 188. Det kunne have været interessant, at 
vide, i hvilken forbindelse klokkefrøen nævnes her. 

Efter artsgennemgangen kommer der et afsnit om 
særlig bevaringsværdige områder i amtet. Det er et 
udmærket afsnit for alle, der måtte have lyst til at se 
mere på vores padder og krybdyr, og især for fred
ningsfolk. For dem, der skulle være blevet interesse
ret i selv at arbejde med dyrene, er der endelig et af
snit med en række ubesvarede spørgsmål og en over
vejelse om, hvordan fremtiden tegner. 

Bogen er gennemillustreret med artstegninger af J .  
C.  Schou. 

Bogens værdi ligger først og fremmest i, at der her 
er samlet et informationsmateriale, som ellers ville 
være svært tilgængeligt og i stor udstrækning være 
gået tabt. Nu er der et solidt grundlag at arbejde vide
re med, og bogen kan anbefales til alle, der arbejder 
med eller er intereseret i padder og krybdyr i Arhus 
amt.  

Jan Kjærgaard Jensen 
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Fisk og Hav 81-83. 66 sider. lll. i s/h og farver. Pris 
ikke opgivet.  Danmarks Fiskeri- og Havundersøgel
ser. Charlottenlund 1983. ISSN 0105-9211. 

Under redaktion af Erik Hoffmann foreligger et 
nyt bind af DFH's smukke publikation »Fisk og 
Hav«. Som tidligere henvender denne bog sig til alle 
med interesse for det liv, der udfolder sig i vore have, 
og ikke mindst for fiskerierhvervet.  De ni velskrevne 
artikler spænder vidt, hvad alene titlerne viser: De 
danske fiskebestande. Opmåling af fisk med ekko
lod. Vand- og saltbalance hos fisk. Makrellen. An
sjoserne- der forsvandt. Okkerforurening. Fiskesyg
domme. Hvaler og støj i havet. Limfjordens fiskeri. 

Det er absolut uretfærdigt at fremhæve nogle af ar
tiklerne på bekostning af de øvrige. Men jeg må til
stå, at jeg selv har haft mest fornøjelse og udbytte af 
at læse om fiskesygdomme og om hvalernes lydytrin
ger - måske fordi det var de emner, jeg på forhånd 
vidste mindst om. De rummer begge meget nyt og 
spændende vedrørende havdyr og deres miljø. Alle 
artiklerne er let læste og meget oplysende, og de er ri
geligt forsynet med illustrationer, der på en fin måde 
belyser og anskueliggør de behandlede emner. En 
række fotografier uden forklaringer findes som 
»pyntebilleder« rundt i hæftet. De fungerer for så 
vidt glimrende. Men de kunne nu godt være forsynet 
med en kort forklarende tekst, så læserens nysgerrig
hed med hensyn til hvad, hvor og hvornår, kunne til
fredsstilles. 

E. N. 

Anna Jørgensen: Hedens økologi. Grundbog. 80 si
der s/h ill. Pris kr. 85,40. Gad-AV-media. Køben
havn 1983. ISBN 87-12-96572-3 . 

Anna Jørgensen: Hedens økologi. Arbejdsbog. 32 si
der. s/h ill. Pris kr. 45,15. Gad-AV-media. Køben
havn 1983. ISBN 87-12-96575-8. 

Forfatteren pointerer med rette i denne bog, at heden 
er et kunstprodukt, et resultat af menneskets indgri
ben i naturen. Derfor kræver det målbevidst arbejde 
at vedligeholde og pleje et hedeområde, som man øn
sker at bevare. Bogen beskriver mange sider af he
dens økologi, og teksten anskueliggøres med gode il
lustrationer. Foruden kapitler om hedens oprindelse, 
hedemiljøet samt hedens planter og dyr er der et hi
storisk afsnit om hedebondens tilværelse med fåre
græsning, hedens opdyrkning og beplantning. I til
knytning hertil beskrives Hedeselskabets virksom
hed, og der gives en oversigt over fredede heder i 
Danmark. 

E. N. 

Flora og Fauna 1984. 



Om Herstammede og uregelmæssige bøge 
i Nord- og Midtjylland 

Af Eiler Worsøe 

(Lundbjergvej 2, Værum, 8900 Randers) 

I 1981 blev jeg af forstkandidat Hanne Hi.i
bertz gjort opmærksom på stævnings
skovlignende bestande af bøg flere steder i 
Vendsyssel. Lignende typer af bøg findes 
også i et bælte ned gennem Himmerland til 
det indre Midtjylland. Særligt sidstnævnte 
steder findes tillige andre afvigende for
mer af bøg i mængde. Da dokumenterne 
til Den store Matrikel er for vanskeligt læ
selige og de ældste matrikelkort stort set 
uden signaturer, er undersøgelsen af de af
vigende bøgetypers oprindelse hovedsage
ligt baseret på trykte kilder. Det omfatten
de stof, som vil fremgå af litteraturforteg
nelsen, er af pladshensyn kun anvendt 
som eksempler på det typiske . 

VENDSYSSELS RØLLER 
Landskabets bøge forekommer overvejen
de øst for hovedvej A 14, og de når ikke 
langt nord for A 1 1 .  En meget stor del af 
dem er mangestammede, og de få enkelt
stammede er som oftest opelsket af man
gestammede. 

Allerede Vaupell ( 1863) havde bemær
ket Vendsyssels dårlige bøgeskove. Han 
mente, at de var forårsagede af behandlin
gen, idet der også var god bøgeskov. War
ming (1916-19) siger, at Vendsyssels 
»bøgepurkrat« er stubskud. Han mener, 
at vinden har gjort træerne toptørre, og at 
græsningen har skadet dem. Han nævner, 
at krattene står i heden, og han har fotos 
af dem. Hornemann (1927) har bemærket, 
at Vendsyssels fJerstammede bøge er frem
vokset af rodskud efter mange ganges ned
skæring. Efter hvad man endnu kan se, 
har han ret. Fænomenet synes næsten altid 
opstået ved hugst i forbindelse med græs
ning. 

Flora og Fauna 90: 45-55. Arhus 1984. 

Man finder også fJerstammede træer op
vokset fra stødskud. Men såvel stød- som 
rodskud synes fortrinsvis at opstå, hvor 
der er lyst nok . Så skyder bøg også igen 
med samme sikkerhed som andre danske 
løvtræer her i det nordlige Jylland. I andre 
dele af landet er det en undtagelse, i hvert 
fald når den er mere end 40 år. 

De mangestammede bøge kan findes fra 
kun meterhøje buske til mere end 10 m 
høje træer. De findes overvejende i større 
og mindre grupper omgivet af åben, til
groet eller tilplantet hede. 

Flertallet af enkeltstammer er de fleste 
steder 65-70 år, opvokset efter hugster un
der krigen 1914-18. Det viser årringstæl
linger. Stammer fra den tid er nu gerne 10-
12 cm i diameter i brysthøjde. Hvert bøge
individ består typisk af 25-50 enkeltstam
mer jævnt fordelt over 5-15m2• Stammer
ne er gerne vokset lidt udad, før de har ret
tet sig op mod lodlinien. Det gør dem for 
al fremtid krumme forneden. En sådan 
bøgeskov har en vis lighed med en elle
stævningsskov, hvor driften er ophørt 
uden eftertynding. Blandt andet i Hammer 
Bakker og i Dronninglund Storskov ser 
man stammebøge opelsket af røller ved 
udtynding. De ældste af disse stammer er 
omkring 120 år og er frembragt som et led 
i egentlig forstmæssig drift . De er alle 
krumme ved basis. 

De mangestammede bøge, som de så ud 
i 1920' erne og i 1930' erne, hed i Vendsyssel 
»røller«, af nogle også kaldt »rølter« eller 
»ry l ter«. De små, fJerstammede buske, 
som fortrinsvis stod i heden, blev kaldt 
»rølbuske«. Betegnelsen >>rølle« er kendt 
siden 1500-tallet. »Buketbøg« eller »kur
vebøg« betegner de større røller og er kun 
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Fig. l. Efter hugst af en 120-årig bøg, som har været 
opelsket ved eftertynding af en rølle, kommer der 
genvækst fra støddets overjordiske dele såvel som fra 
de dybere dele. Træet så ud til at være blevet hugget i 
begyndelsen af året 1982. Dronninglund Storskov, 
november 1982 . (Foto: E. Worsøe) . 

kendt fra de senere år. Heller ikke beteg
nelsen »rølleskov« kendes fra før i tiden. 
Det er for øvrigt tvivlsomt, om de ældre 
mennesker, der har kendt rølbuskene i den 
græssede hede, tænker på, at de mange
stammede bøge, vi nu ser, er de samme 
træer, som de kendte i deres ungdom. 

Der er mørkt under røllerne, små som 
store . Lyng går ikke ind under enligtståen
de røller i heden. Der er kun græs. I samle
de rølleforekomster er urtefloraen spar
som. De få steder, hvor der findes eg i røl
lebestandene, er den truet på livet af bøge
nes skygge. Det er en ny udgave af Vau
pells historie om egens og bøgens kamp. 
Eg er mindre hyppig end bøg i det sydøstli
ge Vendsyssel, men den forekommer i alle 
landsdelens egne, på steder som rene ege
krat af sædvanlig jysk type. 
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SKOVHISTORIE 
Vendsyssels skoves historie er veloplyst. 
Her skal den bruges til at klarlægge røller
nes placering i landbrugsdriften, i teksten 
kun illustreret ved en meget lille del af 
mange mulige eksempler. 

Tiden indtil 1600 

Wulff (1872-74), Rømer (1926) og Klitgaard 
(1938, 1940 og 1949-50) dokumenterer, at ol
denskylden overalt i det omhandlede område 
var høj op til omkring 1600. Christensen (1914 
og 17) og Klitgaard omtaler store ege- og bøge
skove, på steder med hassel, i perioden 1406 til 
1600, ligesom de har klarlagt, at der var sur
skov af el, ask og birk i lavninger. Surskov er 
skov, hvis frugter ikke kan nyttiggøres til svi
nefoder, fortæller Arent Berntsen 1656. Blandt 
andre Knudsen (1911) fortæller om fædrift i 
skovene, der for øvrigt næsten alle var fælles. 
Rømer og Klitgaard omtaler, at der blev hugget 
skov til eng, såvel af el som af hassel. Der var 
åbenbart regulær stævningsdrift på de vådere 
jorder. Hen i 1500-tallet begynder omtale af 
forhugget skov. I Hørby var skoven 1593 >>tem
melig overgnavet og fordærvet, så den ikke 
stod til at rette« siger Klitgaard. Almindelig 
hugst havde der selvfølgelig længe været, alene 
bosætningerne havde krævet det. Og så fortæl
ler Klitgaard videre, at i Torslevs Try Skov 
blev der 1538 hugget »6 grønne bøge, 7 skajer 
udgåede træer - og 5 røller«. Det er første gang, 
man møder betegnelsen rølle. Ordets betyd
ning har ikke kunnet opklares. 

1600-1650 

I Valstrup sogn er der omkring 1600 30 skove, 
hvor bøg er den eneste huggede træart i de 16, 
bøg og eg i 9, eg alene i 2, risege i l, eg samt birk 
i l og endelig risege og bøgerøller i l, fortæller 
Klitgaard. I Sulsted er skoven næsten væk 
1632, siger Knudsen (1911). Desuden er olden
skylden faldet, blandt andet i Skæruro 1627. 
Man møder betegnelsen >>krat«, således Len
dum Krat 1632. Der er mange navne med -lund 
og -hol t, og skoven er da også nu mange steder 
opsplittet, fremgår det. Der hugges stadig ris i 
eng og skov, og der hugges bøg i skoven: i 
Skæve 16 grønne rølbøge og mange træer 1649, 
i Hellum 1631, >>hugget røller og ris, stuget (sty-



net) grene«, i Ugilt hugget 98 bøge og 8 små røl
ler 1627, i Volstrup hugget flere slags træer 
samt risege og bøgerøller 1638. Som regel er 
røllerne hugget sammen med rigtige træer, 
somme tider i forbindelse med topstævning. De 
synes at være et yndet objekt for skovtyve. 

Indhegningstendenserne synes mådelige, der 
er dog eg, bøg og elle bag gærde på Åkjær 1617. 
Desuden har en præst i 1578 indhegnet en heste
have. Røjkjær omtaler tillige, at Allerup fælles
skov søges gjort til enemærke 1640. Ellers hører 
man ikke om hegning i forbindelse med skove
ne i perioden. De bruges til græsning. På steder 
har skovrydning tydeligt nok haft udvidelse af 
landbrugsjorden som formål som i Torslev. 
Hvor skov her blev ryddet, opstod »hel- og 
halvgårde samt boliger her og der i skovene« 
ved 1638, fortæller Knudsen (1911). I Vrå hug
gedes ved samme tid >>en del træer og pløjedes 
en hel hob agre mellem træerne«. Der er taget 
jord ind fra Fjeldsted mark, skov og krat 1614, 
oplyser Rømer. 

Det almindelige indtryk af perioden er, at 
skoven er gået tilbage som i Skærum. Her var 
efter Knudsen i 1638 to skove og to heder, hvor 
der førhen kun omtaltes skov. 

1650-1700 

Nu falder oldenskylden voldsomt de fleste ste
der, således i Jerslev fra 120 i 1635 til 17 i 1688 
og i Hellum fra 180 i 1635 til O i 1688. Der opret
tes fortsat nye gårde i skoven ved rydning som 
»Moesen« i Hammer Bakker 1683. Ved samme 
tid udskilles gården >>Kringel« af gården >>Brød
land«, fortæller Hedin (1931). Agre udvides ind 
i skov: >>de lå under træerne, hvis skygge me
sten betager grøden«. Nogle skove forsvandt 
helt, for eksempel skoven på Estrup Fælled 
1683 og Stapris Skov 1668. Nogle steder stod 
endnu træer af eg og bøg. Andre steder som i 
Vestbjerg Krat 1662 bestod skoven helt af røl
ler, hvor 100 år før Vestbjerg Skov havde lig
get. Der blev fortsat hugget bøge og røller som i 
Hellevad 1662 og i Hellum 1655. I Hørby var 
der 1668 to skove, >>der nu kun bestod af gamle 
røller, som ikke kunne regnes for skov«, siger 
Klitgaard. Under svenskekrigene huggede bøn
derne i Torslev mere end svenskerne, der hug
gede til deres befæstninger. Ved herregården 
>>Haven<< bestod skoven 1694 >>mest af bøg og 
røller som i mange andre skove«. Trods hugst 
og opdyrkning bestod Børglum Klosterskov 

Fig. 2. Et senere stadium af røllens opvækst. Her ses 
skud fra et omfangsrigt, gammelt stød. Desuden er 
der skud fra rodens øverste del, således at røllen alle
rede har fået et betydeligt omfang. De unge skud bi
des nu af vildtet. Dronninglund Storskov, november 
1982. (Foto: E. Worsøe). 

ved Ugilt fortsat ved århundredets udgang - og 
den består endnu. Værre var det for eksempel 
med Lunderbæk Skov i Jerslev, hvor den sidste 
rest af skoven i 1674 udgjordes af nogle risbøge, 
blandt andet fordi der var taget jord ind fra 
skoven, får man at vide hos Rømer. 

Fra 1662 kender Gaardboe (1902) gårdnav
net >>Røllen« og fra 1683 har Hedin gårdnavnet 
>>Rølledal«. 

1700-tal/et 

1721 ryddes ager i skoven ved Sindal. Til Vod
skov var 1734 >>skovkrat af ryldbøg og lidet 
stakket li unghede til græsning«. 1735 lod Dron
ninglunds ejer, Jakob Severin, uhyre mængder 
af træ hugge i sine vidtstrakte skove, mest eg til 
skibsbygning. Der var dog eg endnu 1772, og i 
1779 hører man, at egene var små og forkrøble
de, >>dårlige til planker, gode til krumholter«. 
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En senere ejer, brigader Halling, lod årligt i ti
den 1776-96 afdrive 50-60 tønder land skov for 
at sælge træet. Det må have givet anledning til 
fremvækst af mangfoldige røller, idet skov
græsningen fortsatte. Omkring 1790 er det me
ste af Hammer Bakkers skove kun pletter og 
småpartier i den græssede hede. Bøgeforekom
sterne er forhuggede, og der er lidt egekrat. I 
Hellum var den fælles skov, der tidligere i år
hundredet havde bestået af ris, røller, stort træ 
og skajer, i 1790 blevet til et stort, fælles over
drev med røllekrat uden værdi. I 1735 var der 
ved Haven spredt bøgeskov i en 369 tønder 
land stor fælled. Ved gården var samtidigt fore
taget mislykkede plantninger. 

1800-ta//et 

I Sindal var der nu en skovfoged > >for skovrøg
ler og enebær<<, siger Rømer, for her var de fle
ste skove væk på den tid, og resten faldt op gen
nem århundredet. En lille skov ved Ørndal blev 
søgt indfredet .  Det blev ikke til noget, for eje
ren »mente ikke at kunne undvære den til græs
ning som hidtil<<. Udskiftningen af området be
gyndte 1802. Den blev efterfulgt af megen bo
sætning og dermed nyrydning i århundredets 
første halvdel. I Skæve og Hellum var der før 
1860 spredte krat af rølbuske i alle lyngklædte 
partier som rester af tidligere bøgeskove. 1887 
var Dronninglund Skov » purkrat af eg og bøg 
arngivne af lynghede<< . Hvor der er hede, er der 
også græsning, ellers gror heden til. Der var 
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Fig. 3. Stød- og særligt rod
skud har dannet den typiske 
rølle, som den nu ses. Der er 
ofte mere end 25 stammer for
delt over adskillige kvadrat
meter. Stammernes alder er 
skønsmæssigt 70 år, som indi
vid er træet utvivlsomt mange 
hundrede år gammelt. Tilsva
rende bøgekrat findes ved Os
lofjordens vestside mellem 
Botne kirke og Larvik. Maria
ger Vesterskov 1978. 
(Foto: E. Worsøe) . 

dog på samme tid også ret vel sluttede skov
stykker. Sparrevogn Skov ved Sindal blev pløj
et op 1835, og gran blev plantet på nogle skræn
ter. I 1843 tog granplantning her fart i Sønder 
Hede »mellem lyng, sten og rølbuske<< . 

Overalt blev der hugget brændeved og træ til 
kulmiler op i århundredet. Røjkjær fortæller, at 
der blev brændt trækul i Jerslev endnu i 1882. 
Dette år begyndte plantning ved Estrup, og i 
Hammer Bakker var man godt i gang 1895. 
Snart var mange af røllerne gemt i grankultur. 
Men der var megen græsset hede med rølbuske 
tilbage endnu år 1900. 

1900-1950 

»Røllen havde sin plads i heden. Det var små, 
forblæste bøgebuske, som sad hist og her i he
den. Hvor jorden var lidt bedre, sad røllen altid 
øverst på skrænten, for neden var blåbær, og så 
kom bregnen og tilsidst røllen<< . Det fortæller 
forhenværende gårdejer Marinus Bogh, Brøn
derslev, fra sin barndom i tiden inden l. ver
denskrig. Røllerne blev dengang hugget til 
brænde, når stammerne var armtykke. Man 
måtte ikke hugge for hårdt i røllen, der skulle 
også være brænde til næste år. Bogh omtaler 
iøvrigt ikke noget system i driften, ingen hegn. 
Jeg formoder, at man lod nogle af stammerne 
stå. De har beskyttet genvæksten. Andre næv
ner, at man på den tid anvendte lægter og spar
rer af bøg fra røller. 



Hornemann angiver, at før 1900 blev de fle
ste af bøgekrattene afhugget med 20-30 års mel
lemrum. Efter 1900 tyndede skovvæsenet på 
steder gradvist stammerne ud, så stammetallet 
pr. hektar gik ned fra 32-36000 til 6-8000. Der
ved fik man i nogen grad opelsket stammetræer 
af røller. 

I 1915 står bøgepurkrattene i Dronninglund 
Skov i heden. Warming har et foto af bøgepur i 
hede ved Tolne. Tilsvarende fotos findes i 
mængde fra Hammer Bakker fra sidst i 1920'er
ne. 

Det var ikke overalt, at man bar sig ad, som 
Hornemann siger. Til 1915 byttede naboer i 
området Sø heden jagt for græsning mellem røl
ler, fortæller Bogh. Så hugsten her må have væ
ret mere spredt. 

1931 stod bøgene i Hammer Bakker >>som 
grønne øer i rød lyng<< . I vindsiden var krattene 
blot et par meter høje, ellers 4-5 meter. Det er 
de selv samme bøge, der nu er 10-15 meter høje. 
De har åbenbart fået lov til at stå i delvis fred i 
den da stadigt græssede hede. 

1944 omtaler Gram et al. flere af Vendsyssels 
krat som »høg med eg eller egegrupper<<, såle
des T o Ine Krat. 

STATUS 1983 
Nu er der ikke mange heder tilbage i Vend
syssel, og kun få af dem er endnu afgræsse
de. Lyngen fortrænges efterhånden af 

Fig. 4. Ca. 120-årige stamme
bøge opelsket af røBer. De fire 
stammer forrest i billedet kan 
meget vel have oprindelse i 
samme individ. Man bemær
ker sporene af eftertyndingen 
ved træernes grund. Dron
ninglund Storskov, november 
1982. (Foto: E. Worsøe). 

græs og rævling. På skrænter og bakke
toppe står bestande af nu store røller, sær
ligt i Hammer Bakker og i Dronninglund 
Storskov og området deromkring. Hede
stykkerne, der førhen skilte rølleforekom
sterne, er de fleste steder udfyldt med nå
leplantage eller tilgroet med krat af birk og 
bævreasp . Nogen hugst af røller forekom
mer, mest med henblik på at opelske den 
sidste stamme til et rigtigt træ . Særligt i 
Hammer Bakker findes endnu en del hede, 
men græsningen er ophørt, og der fældes 
nu kun sjældent .  Man må formode, at det 
er de to faktorer tilsammen, der først og 
fremmest har ført til den rigelige rod
skudsdannelse, som har fremkaldt røller
ne . Derfor synes det forståeligt, at der nu 
kun ses ganske få røller i de stadig vidt
strakte heder. De få røller, man endnu fin
der, er nok opstået ved vildt- og frostska
der på små bøge . Endvidere ser man her 
og der, at der fremvokser Herstammede 
bøge fra stød efter hugst .  For at opelske 
nye stammebøge efter hugst i Vendsyssel 
er man nødt til at foretage en eftertynding 
af stødskuddene. 

De få steder, hvor eg forekommer 
blandt opvoksende store røller, er det ty
deligt, at egen er hårdt trængt, måske li
gefrem ved at gå ud, som følge af skyggen 
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fra nu høje og omfangsrige røller. Bortset 
fra tidligere perioders hugster af eg er det 
nok årsagen til, at de fleste røBebestande 
er helt fri for indblanding af andre træar
ter. 

Mange steder ser man i røBebestandens 
nærmeste omgivelser enebuske, der er 
skygget til døde af røllernes stadigt mere 
omfangsrige kroner. 

KONKLUSIONER 
Fra man første gang hører om røller 1538 
til op i 1800-tallet, omtales røllerne i de an
vendte kilder som regel i forbindelse med 
hugst af stammetræer. Ifølge sagens natur 
er hugst af en rølle langt fra den første 
fældning af det pågældende individ. Efter
hånden hører man om træbestande helt af 
røller som i Vestbjerg Skov 1662 . På dette 
stadium kaldte man det ikke mere skov. 

Røllerne opstod, i hvert fald overvejen
de, i de fælles græssede skove eller fælle
der . De synes stedse at være hugget tilfæl
digt sammen med andre træer. Ingen af 
kilderne omtaler hegning til at beskytte 
bøgens genvækst, og røllerne hører efter
hånden hjemme i hede og ikke mere i 
skov. Vi ved af erfaring, at hede kun eksi
sterer i forbindelse med afgræsning. Hvor 
der var indtaget ager i udmark, må der 
dog have været hegn. 

Kilderne taler i tiden før 1800 ikke om 
arndriftstider i forbindelse med røllerne . 
Bønderne i Vendsyssel har dog ikke kun
net undgå at kende bøgens ret ubegrænse
de genvækstevne. De kendte den i det 
mindste i 1910 og skånede røllerne for at 
sikre den. Det gjorde de formodentlig ved 
at lade nogle af stammerne stå, så køerne 
ikke beskadigede alle nye skud fra grun
den . Havde de indhegnet røllerne, var der 
nok ikke blevet så mange rodskudstræer 
efter hugsterne, men i stedet fJerstammede 
træer fra støddet. 

Så vidt kan man ikke tale om ordnet 
drift. I overensstemmelse hermed er det, at 
der også er omtalt hugst af røller sideord
net med hugst af andre træer i mange af de 
for længst ødelagte skove . Man kan nær-
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mest sammenligne røBebestandene med 
visse lavskove i det sydøstlige Holsten, 
som er beskrevet af Clausen (1974) . Det 
var »fysionogmiske« lavskove opstået ved 
rovdrift på bondeskove, der ikke betids 
var blevet indfrede t .  Blot bestod de omtal
te holstenske skove ikke af bøg, men mest 
af avnbøg, stilk-eg og ahorn . Disse skoves 
rester har såvel som røBebestandene en 
umiskendelig lighed med gamle stæv
ningsskove . Men stævningsskove er ka
rakteriserede ved systematisk drift og om
drift og normalt også ved hegning, i det 
mindste de første år efter stævning. 

Den systematiske hugst, som omtaltes 
blandt andet af Hornemann, kendes ikke 
fra ældre kilder og går derfor næppe langt 
tilbage i tid. Med mindre da de omfattende 
hugster i Dronninglund Skov i 1700-tallet 
skal opfattes som systematiske . Det kan 
de næppe have været, eftersom de hurtigt 
førte til omfattende udryddelse af skov. 
Hugsterne har selvfølgelig forbedret græs
ningen samtidig med, at skoven gik til 
grunde. Ved stævningsdrift med græsning 
som et af hovedformålene ville skoven 
være blevet bevaret .  

HIMMERLAND 
Fræer by's skov, Fræer Skov, omtales i en 
lavhævd som fælles græsgang allerede i 
1477 (Gjerding 1890-92) .  Skov- og græs
ningsprotokollen fra Den store Matrikel 
1682 oplyser, at i skov og hede til byen 
kan årligt græsse 180 kreaturer. Man heg
ner mest med diger, men bruger også lidt 
gærdsel. Fræer Skov bestod på den tid me
stendels af ganske forhuggen bøg, og den 
var fælles bortset fra et par »endeele« . I 
den fælles del af skoven kunne »når god 
olden vokset« gå SO svin, dertil 34 i endele
ne . Det har således været en hårdt belastet 
skov, og det langt op i tiden . Endnu ved 
dette århundredes begyndelse bestod 
skoven af lave trægrupper i heden. I 1915 
var »bøgepurkrattet« , som Warming kal
der det, nærmest uigennemtrængeligt. På 
den tid er græsningen og hugsterne efter 
træernes nuværende størrelse at dømme 
vel så ophørt. 



Fig. 5. Meget gamle røller, der 
har renset sig for en del af de 
mange stammer. Billedet kun
ne have været fra Troldesko
ven i Rebild, men det er fra 
Ravnkilde Bakke samme
steds. November 1981. 
(Foto: E. Worsøe) . 

I snart mange år har skoven været kaldt 
»F ræer Pur ker<< . Her finder man mod øst 
nær vejen til Asp gamle røller i mængde 
med 15-20 cm tykke stammer. Efterblevne 
stammer i disse mangestammede bøge går 
ud og falder ned mellem de stadigt leven
de. Således renser gamle røller sig og får 
færre stammer end de yngre . Her syd for 
Limfjorden kendes betegnelsen rølle imid
lertid ikke . 

»l Ræbild Skov kan græsses et hundrede 
stykker fæ« , melder protokollen. Der er 
fornøden gærdseJ i skoven, og efter bevil
ling fra skovbønderne kan der også tages 
noget brænde. Gavntræ i form af »hjul
bøg« findes ligeledes, mens eg må købes i 
Alborg. Forskellige godsejere har parter i 
skoven. En part vest for byen består af 
faldne og udgåede træer og hedder »Bruns 
Back« straks nord for førnævnte . Store 
Restrups parter bruges i fællesskab af fire 
bønder fra Ræbild. Det er nutidens Væl
derskov. Andre parter bruges i fællesskab 
af andre bønder. Godsejernes interesse er 
alene herlighederne, særligt skovsvin .  Af 
dem kan der gå 448, »når Gud giver god 
oldenvæxt« . Det svære pres på Ræbilds 
skove har tydeligt nok været til stede læn
ge. 

På ældste matrikelkort fra ca . 1800 er 

skoven reduceret til små stykker lavskov, 
mest på bakkehæld. Der er en stump på 
Nord Kol lige syd for Hørdalen, hvor der 
nu er omfattende bestande af røller. Og 
der er lidt større stykker, hvor nu de gamle 
bøgeskove står, lunde i græsset hede . Syd 
for Nord Kol ses Espe Bak, hvor der stadig 
findes mængder af bævreasp . Fra 1915 har 
Warming fotos, der viser små skovstykker 
i den da endnu græssede hede, akkurat 
som på hans Vendsyssel-fotos. 

I nutiden ser man i sydkanten af bøge
skoven Ranvkilde Bakker mange typiske 
røller ligesom syd for Hørdalen . På steder 
ses også rølbuske i heden, som nu er under 
tilgroning. Pletvis forekommer tillige 
spredt egepur. 

I T�oldeskoven er der kun typiske røller 
mod vest. Såvel denne skov som Ursko
ven og Ravnkilde Bakker består i øvrigt af 
meget gamle bøge på op til 2-300 år. Man
ge af dem ser ud til at være gamle røller, 
der har renset sig som i Fræer Purker. På 
andre træer kan rølleoprindelsen ikke, el
ler ikke sikkert, erkendes, men er sandsyn
lig. Det væsentlige for de nævnte skoves 
besynderlige udseende er dog de århund
rede gamle træers utrolige regenerations
evne. Når en af de gamle stammer falder, 
af storm eller af råddenskab, skyder den 
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voldsomt igen fra det som regel halvrådne 
stød.  Alene denne egenskab vil kunne be
vare en del af disse skoves særpræg frem 
gennem tiden. For øvrigt forekommer 
selvsåning i forbindelse med lysstilling af 
bunden efter fald. I disse fredede gamle 
bøgeskove foretages ikke mere hugst. Op
elskning af røller til stammetræer har jeg 
set i Linddalen ved Hadsund, hvor den 
foregik som i Vendsyssel . Vest for byen 
kan man i øvrigt finde spredte røller i for
skellige aldre i tidligere græsningsarealer 
langs Mariager Fjord. 

Når man i nutiden ser røllerne i Hellum 
herred, finder man ikke synlige grunde til 
at antage, at de skulle være opstået under 
andre omstændigheder end røllerne i 
Vendsyssel. De anvendte kilder for Vend
syssel kunne, som vi hørte, ikke med fuld 
sikkerhed udelukke, at der på steder hav
de eksisteret systematisk stævningsdrift i 
bøgeskoven. Den omhyggeligt udarbejde
de skov- og græsningsprotokol for Hellum 
herred viser, at der ejerforholdene til trods 
ikke fandtes indhegnede områder i fælle
den, for alle rettigheder er opregnet. Hel
ler ikke ældste matrikelkort viser nogen 
slags indhegninger i fælleden eller i godser
nes parter her. Til gengæld viser kortet 

52 

Fig. 6. Friske stødskud efter 
fald af en århundredegammel 
stamme. Langs den væltede 
stamme stod mangfoldige fler
årige frøplanter af bøg. Når 
man ser denne voldsomme 
regenerationsevne hos de 
gamle bøge i Troldeskoven, 
bliver man klar over, at det ik
ke kun er rodskud, der er år
sag til skovens besynderlige 
udseende. Oktober 1981. 
(Foto: E. Worsøe). 

skovens tilbagegang siden Den store Mat
rikels tid, en tilbagegang, der i et stort om
råde vest for Rebild by nærmer sig skovø
delæggelse . Således ville resultatet af regu
lær stævningsdrift ikke være blevet. 

ÅRHUS AMT 
På sydsiden af Mariager Fjord ses flere ste
der mindre samlinger af lidt ældre røller, 
særligt i nordkanten af Mariager Vester
skov. Her og flere andre steder står røller
ne i sammenhæng med gamle, misdannede 
bøge som i Rebild og også med røller opel
skede til stammetræer. Klosterets skove 
langs fjorden var tidligt forhuggede på 
grund af kalkbrændingen . Hertil kommer, 
at skoven var fælles helt hen mod Hobro 
endnu 1759 . Indfredningsforsøg ved den
ne tid lykkedes ikke. Græsningen fortsatte 
mange steder i skovene endnu efter ud
skiftningen, og der græsses på steder sta
dig i skov. Egen har overlevet i egnen, og 
man ser den i Vesterskoven hårdt trængt 
af nu meget høje røller. 

I Gern Bakker træffer man røller blan
det med egepur i de ufrugtbare hedebak
ker. Her har været græsning langt ind i 
1900-tallet, men nu skjules røller og ege-



pur blandt kraftig opvækst af birk, bævre
asp og nåletræer. 

Den mest instruktive forekomst af røller 
kan man se i stadig græsset hede nær Terp 
nord for Ulstrup . Man kan endda finde 
små rølbuske i et stykke hede, hvor græs
ningen først ophørte for få år siden. Bøge
ne udgør en del af resterne af den næsten 
forsvundne Terp Skov. 

I øvrigt træffes røller kun meget spredt i 
Århus amt i form af enkelttræer eller bu
ske, formodentlig opstået som følge af 
vildtets bid. Man kan også se mangestam
mede, gamle bøge, der formodentlig hid
rører fra rølbuske. I godset Bidstrups skov 
er de så gamle, at de må være startet på et 
tidligere overdrev mellem Øster og Sønder 
Voer Skove. 

I Fussingøs Troldeskov er de mindst 
200-årige bøge sikkert også begyndt deres 
vækst i skovgræsningens tid. De har dog 
ikke antaget røllekarakter, men nogle af 
dem ser ud til at have været topstævnede. 
Bøgene her viser en påfaldende kraftig re
generationsevne ved rigelig grendannelse 
nederst på stammen, måske efter vildtska
der. Det samme ses også i Løvet Skov og i 
Alstrup Krat samt i Lindeballe Skov i Vej
le amt. I disse skove skyldes det antagelig 

Fig. 7. Den vestlige del af 
skræntskoven i Buderupholm 
Bjergeskov lå ifølge et kort fra 
1835 i gærde med afgræsset 
landbrugsjord såvel i dalen 
som ovenfor skrænten. Sko
ven var iøvrigt angiveligt 
græsset til 1845. På fotos fra 
tiden 1863-1913 ses skrænter
ne ved Lille Blåkilde træfri og 
skoven hen mod Teglgårds 
mølle mere åben end nu, lige
som Skadholm og engene her 
var uden træer endnu 1920. 
Skræntskovens sære bøge er 
således ikke kun formet af 
hugst, men også af kreatur
skader, idet dog træernes 
form i sidste ende er betinget 
af bøgens særegne regenerati
onsevne i disse egne. Decem
ber 1982. 
(Foto: E. Worsøe). 

skader fremkaldt af græssende kreaturer, 
idet der har været skovgræsning langt op i 
tiden. Jeg har ikke haft lejlighed til at se, 
om stød efter hugst skyder igen i de nævn
te skove . Det omtaler imidlertid Vaupell 
fra Inderøen Skov 1863 . 

Ovenstående eksempler viser, at såvel 
røllernes opståen som fremkomsten af gre
ne nederst på træer i mange tilfælde kan 
sættes i forbindelse med græsningsskader 
ganske som i Vendsyssel. 

BØGEN I DE JYSKE EGEKRAT 
I mange af de jyske egekrat, særlig langs 
isens hovedstilstandslinie, findes indslag 
af bøg . Her har bøgen sammen med egen 
været gjort til genstand for systematisk 
stævningsdrift. Hvor egekrattene har væ
ret afgræssede - og det har de næsten alle -
har bøgen med hensyn til græsningsskader 
måttet dele skæbne med egen. Derfor er 
det forståeligt, at mange bøge i egekratte
ne er blevet fler- eller mangestammede. 

I Brande Krat syd for Silkeborg, hvor 
der ikke i mange år har været græsning, 
kan man se, hvorledes bøgen reagerer på 
lang tids stævning. I store dele af krattet er 
bøgen væk.  Måske har den ikke tålt stæv
ningen, måske har man fjernet den for at 
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undgå, at dens skygge hæmmede græs
væksten. Andre steder i krattet har bøgen 
dannet mangestammede træer, hovedsa
geligt ved rodskud, formodentlig allerede 
mens der endnu var græsning i skoven. På 
nordhæld og på steder, hvor støddene af 
de nedstævnede træer har stået i skyggen 
af de ikke stævnede træer, er bøgen vokset 
meget hurtigere end egen. Her finder man 
ege, som er ved at blive skygget ihjel af 
bøge . I en dyb slugt, hvor der ikke længe 
har været stævnet, er nordhældet domine
ret af bøg, mens eg er fremherskende på 
sydhældeL 

BEMÆRKNINGER OM BEVARING 
Det er på steder som i Hammer Bakker ak
tuelt at bevare yngre røller i hede eller må
ske nærmere at genskabe dem . Ved hugst 
af mindre røBegrupper eller af røller i sol
siden af større samlinger af røller kan man 
nok regne med en genvækst, der vil kom
me til at minde om rølbuske. De vil siden 
vokse op til træer omtrent som de eksiste
rende mangestammede. Antagelig vil dog 
mylderet af stammer blive så stort, at 
væksten går i stå, hvis man ikke griber ind 
med eftertynding efter nogle års forløb. 
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Genopretning af tilstanden, som den var 
før 1930, kunne nok gøres bedre i forbin
delse med retablering af lynghede ved 
hjælp af kreaturer. Derimod vil det være 
betænkeligt at anvende får. 

Hvad Troldeskoven og Urskoven an
går, har de formodentlig været i fred for 
græsning siden omkring 1845, da de blev 
købt at Staten. Siden da er der kun hugget 
meget lidt, så begge skove nu må opfattes 
som »naturskov« . Det samme gælder til 
dels Ravnkilde Bakker, der først blev købt 
af Staten 1929 . Det vil næppe være hen
sigtsmæssigt at styre udviklingen i disse 
skove, i hvert fald skal det så kun være 
som forsøg.  Det ser, som nævnt, ud til, at 
træerne i vid udstrækning på grund af 
bøgens regenerationsevne i forbindelse 
med skader fremkaldt af vildt og frost og 
måske ukendte faktorer er i stand til at ud
vikle nye stammer omtrent mage til de 
gamle, der falder. 

Jeg takker for oplysninger og hjælp fra fhv. gdr. M.  
Bogh, Brønderslev, statsskovrider K .  Elmquist, Fus
singø, skovrider F. Jensen, Tolne, statsskovrider P .  
Møller, Skørping, fhv. forstander E .  Oksbjerg, Vær
løse, fhv. arkivar H. Petersen, Gentofte og fhv. gdr. 
S. Sørensen, Ugilt samt for økonomisk støtte fra 
mag. art. Marcus Lorenzens Legat samt fra Japetus 
Steenstrups Legat .  

Fig. 8. Gamle bøge i det  tidli
gere overdrev Enebærstykket 
i Rold Vesterskov. Nogle af 
træerne har nok engang haft 
karakter af røller. Efterhån
den er de tiloversblevne stam
mer blevet så tykke, at de nu 
når hinanden. Samtidig har 
mange grene og skud antaget 
forunderligt snørklede for
mer, vel i deres kamp for at nå 
ud i lyset, således som det og
så kan ses i Buderupholm 
Skov langs Lindenborg Ada!. 
At bøgene er vokset og deres 
kroner blevet mere omfatten
de kan ses af de ihjelskyggede 
ener til venstre i billedet. Maj 
1973. (Foto: E. Worsøe). 



Fig. 9. Mangestammet bøg 
med armtykke stammer i 
ege krat, hvor bøgen har været 
stævnet i arndrift sammen 
med egen. Såvel bøg som eg 
har lidt overlast ved græsning, 
der har fundet sted langt ind i 
dette århundrede. Bøskov 
Krat, Sepstrup, maj 1979. 
(Foto: E. Worsøe). 
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Peter Bang: Pelsværk. 48 sider. 80 s/h ill. Pris kr. 
64,50. Skarv Naturforlag. Holte 1983. ISBN 87-7545-
113-1. 

Kaj Boldt: Sukker. 48 sider. 75 ill. i s/h og farver. 
Pris kr. 64,50. Skarv Naturforlag. Holte 1983. ISBN 
87-7545-115-8. 

Kaj Boldt: Bambus. 40 sider. 60 s/h ill. Pris kr. 59,50. 
Skarv Naturforlag. Holte 1983. ISBN 87-7545-121-2. 

Tre nye titler i Skarv's serie om naturprodukter. Bø
gerne er beregnet til udvidet læsning i 6.-10. klasser. 
Men de kan som de foregående bøger i denne serie 
med udbytte læses af alle, der er interesserede i de på
gældende emner. 

E. N. 

O. Lomholt, P. Nielsen & K. Sclmack (red. ): Ento
mologisk Litteratur - en hjælp til studiet af den dan
ske insektfauna. 85 sider. s/h ill. Pris kr. 25,00. Ento
mologisk Forening. København 1984. ISSN 0013-
8851. (Købes ved henvendelse til Entomologisk Fore
ning, Universitetsparken 15, 2100 København Ø).  

En række specialister har udarbejdet denne kom
menterede oversigt over entomologisk litteratur af 
betydning for enhver, der interesserer sig for den 
danske insektfauna. Foruden insekter behandles også 
de øvrige hovedsageligt landlevende leddyr: mos
skorpioner, mejere, edderkopper, mider, tusindben 
og skolopendre. Der indledes med et afsnit om dansk 
entomologisk litteratur ved S. L. Tuxen. Næste kapi
tel indeholder bøger og tidsskriftartikler med emner 
af almen entomologisk interesse. Derefter behandles 
de enkelte grupper (familier, ordener) i systematisk 
rækkefølge. For hver gruppe er der en vurdering af, 
hvor godt den er kendt i Danmark. Derefter følger lit
teraturen om den pågældende gruppe fordelt under 
tre overskrifter: l. biologisk litteratur, 2. litteratur 
om indsamling m.v .  3 .  bestemmelseslitteratur. For 
hver enkelt bog eller artikel er der en kort indholds
beskrivelse med en bedømmelse af brugbarheden. 
Læseren kan deraf se, om det er noget, der har inte
resse. Publikationerne er så vidt muligt valgt blandt 
danske værker, og de er citeret på en sådan måde, at 
ethvert bibliotek let skulle kunne fremskaffe dem. 
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Sidste afsnit handler ganske kortfattet om insektfo
tografering med en omtale af bøger vedrørende em
net. 

>>Entomologisk Litteratur« er en værdifuld publi
kation, der længe har været savnet. Det er glædeligt 
at konstatere, at de 21 specialister har løst opgaven 
på en særdeles tilfredsstillende måde, ligesom det og
så i høj grad må påskønnes, at Entomologisk Fore
ning har påtaget sig udgivelsen og ikke mindst, a t  
foreningen kan tilbyde bogen til en  særdeles billig 
pris. 

E. N. 

Antonio Matos: Salamandre. 64 sider. 125 s/h ill . 
Pris kr. 79,00. Skarv. Holte 1983. ISBN 87-87581-70-
1 .  

Forlaget Skarv har i sin Sule-serie udsendt e n  bog 
om salamandre, skrevet af Antonio Matos, der i en 
årrække har arbejdet med undersøgelser af vesteuro
pæiske salamandre. Bogen indledes med en fremstil
ling af et år i Lille Vandsalamanders liv. Herefter føl
ger der en beskrivelse med billeder af en lang række 
salamandre fra hele verden. Under vandsalamandre 
er der et afsnit om dyrenes sanser, specielt sidelinje
organet er beskrevet.  Midt i bogen er der et spænden
de afsnit om paddernes geologiske historie. 

I et kapitel beskrives, hvor gamle salamandrene 
bliver, og årsagerne til, at de ikke bliver ret gamle, 
diskuteres. Her som så mange andre steder bliver 
konklusionen, at mennesker i deres uforstand er den 
væsentligste trussel mod disse dyr. 

Bogen er illustreret med tegninger af forfatteren og 
fotografier af Klavs Nielsen, og man må sige, at bo
gens tekst og billeder supplerer hinanden vældig 
godt. Teksten bringer os vidt omkring i salamander
nes verden. Men man irriteres noget over mængden 
af trykfejl, og man kunne også have ønsket, at der 
ved alle udbredelseskortene var skrevet, hvilken art 
det drejer sig om. Disse invendinger rokker dog ikke 
ved, at bogen nok er noget af det bedste populære, 
der er skrevet om salamandre i Danmark, og man 
kan håbe, at den vil anspore til mere interesse for dis
se oversete, men ganske spændende dyr. 

Jan Kjærgaard Jensen 

Flora og Fauna 1984. 



Padder, krybdyr og småpattedyr i og omkring nogle 
udvalgte jyske kildeområder 

Jan Kjærgaard Jensen Esbern Warncke 

(Set. Annagade 7', 8000 Arhus C) (Botanisk Institut, Nordlandsvej 68, 8240 Risskov) 

With an English summary 

INTRODUKTION 
Undersøgelser af kildeområder i Danmark 
har hidtil koncentreret sig om punktfor
mede kilder (rheokrener og limnokrener) i 
Himmerland, medens den mest udbredte 
kildetype sumpkilden (helokrenen), hvor 
vand siver diffust ud over et større områ
de, indtil for nylig har haft mindre interes
se . Efter 1972 har Esbern Warncke alene 
eller i samarbejde med andre gennemført 
en række undersøgelser af 15 udvalgte kil
deområder i Jylland. (Warncke 1978, 
1980, Jensen, Jensen og Warncke 1983, 
Sallegaard og Warncke 1984 a, 1984 b) . 
En detaljeret beskrivelse af de fysiske, ke
miske og botaniske forhold findes hos 
Warncke 1980. 

For såvel de botaniske som de zoologi
ske undersøgelser gælder, at der er påvist 
forekomst af en række arter, der her i lan
det forekommer på grænsen af deres ud
bredelsesområde. Det stabile miljø i de 
konstant vandførende kildeområder er 
utvivlsomt en betingelse for deres tilstede
værelse. På denne baggrund blev der i ef
teråret 1983 foretaget en undersøgelse af 
padder, krybdyr og småpattedyr i 14 af de 
samme kildeområder for at belyse, om bi
otopen også var af betydning for så store 
og aktive dyr. 

METODER 
Kildeområderne blev besøgt i august eller 
september 1983 (Tabel 1 ) .  Tidspunktet var 
valgt ud fra ønsket om, at småpattedyrene 
skulle have nået at opformere sig, men 
samtidig så tidligt, at padder og krybdyr 
stadig var aktive. Dyrene blev eftersøgt i 
de centrale dele af kildeområderne og i de 

Flora og Fauna 90: 57-64. Arhus 1984. 

tilstødende tørre områder, der har ret va
rierende karakter (Tabel 1) ,  dog blev skov 
i alle tilfælde undgået. 

Mus og spidsmus blev fanget ved hjælp 
af Ugglan musefælder, der fanger musene 
levende. Der blev hvert sted brugt 22 fæl
der i kildeområdet og 22 i de tilstødende 
tørre områder. Fældefangsterne foregik 
over tre døgn, hvor fælderne blev tilset en 
gang i døgnet. Som lokkemad brugtes æb
le og havregryn. Mus, der blev fanget de 
første to døgn, blev mærket med pelsklip
ning. Fangsttallene angiver således det an
tal forskellige dyr, der blev fanget. 

Padder og krybdyr blev registreret ved 
optælling. Hvert undersøgelsesområde 
blev gennemgået 5 gange: En halv time i 
kildeområdet og en halv time i det tørre 
område, og antallet af observerede dyr 
blev noteret. Dyrene blev normalt ikke 
indfanget eller mærket, så dobbeltobser
vationer kan forekomme. Det blev til
stræbt at dække undersøgelsesområderne 
jævnt, og alle halv-times observationer 
blev foretaget i solskin. 

Desværre kom der omslag i vejret om
kring 3. september. I august var vejret 
varmt og solrigt, medens september havde 
vekslende regn og sol og lavere temperatu
rer. Dette har uden tvivl ført til en æn
dring i dyrenes aktivitet og dermed mulig
heden for at observere dem .  

LOKALITETSBESKRIVELSE 
Undersøgelsen omfatter 14 kildeområder 
og de omliggende tørre områder. For en 
detaljeret beskrivelse henvises til Warncke 
1980. En mere summarisk beskrivelse fin
des hos Jensen, Jensen og Warncke 1983, 
hvor der også er et kort over lokaliteternes 
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Fig. l. Vinkel syd for Nørreåen ved Viborg er et typisk kildeområde. Nedenfor en skrænt, der her er skov
klædt, siver vand ud, det samler sig i grøfter og løber til åen. Det tørre undersøgelsesområde er her lysningerne 
som ses mellem træerne til venstre i billedet. 

beliggenhed. Her skal blot gives en generel 
beskrivelse af sumpkilderne og i øvrigt 
henvises til tabel l. 

Sumpkilderne karakteriseres først og 
fremmest ved deres overskud af vand. 
Den typiske sumpkilde ligger i en ådal lige 
neden for en skrænt. Grundvandet træn
ger konstant frem nye steder i de øvre 
jordlag, man kan derfor ikke tale om et fy
sisk velafgrænset kildevæld som ved 
strøm- og bassinkilder. Det overskydende 
vand fra kildeområdet samler sig og løber 
bort, men mængden af vand varierer. I 
Kjellerup er udsivningen så langsom, at 
det knap kan registreres i selve udsivnings
området, medens der i Hald strømmer sto
re mængder vand bort, ca. 25 11m2/time 

Den konstante tilførsel af grundvand 
giver kildeområderne et specielt miljø .  
Vandet er  året rundt 6-8° ,  og temperatu-
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rerne i kildeområderne udlignes derfor 
med kølige somre og lune vintre . Den kon
stante vandmætning resulterer også i en 
ophobning af dødt plantemateriale og 
dannelse af tørv, med mindre strømmen er 
så stærk, at løse plantedele føres bort. I 
vandet er der opløst næringsstoffer, som 
virker fremmende på plantevæksten. Spe
cielt mod NØ, hvor kildeområderne ligger 
på en kalkrig undergrund, er indholdet af 
visse næringssalte højt. 

Plantevæksten i kilderne domineres af 
urteagtige planter og mosser. Typiske 
blomsterplanter er Rød Svingel (Festuca 
ru bra), Sump-Snerre (Galium uligino
sum), Sump-Kællingetand (Lotus uligino
sus) og Næbstar (Carex rostrata) . Sam
mensætningen af plantevæksten er ofte en 
mosaik med partier domineret af mosser, 
partier med tuer af Top-Star (Carex pani-



culata) og partier med høj urtevegetation 
med bl .a .  Høj Sødgræs (Glyceria maximaJ 
og Alm . Mjødurt (Filipendula ulmaria) . 
Vedplanter findes de fleste steder i mindre 
mængde, ofte er der pilebuske langs kan
ten af kildeområdet, eller enkelte pil eller 
el står i selve kildeområdet. Kun i Kjelle
rup er vedplanter talrige . 

De tørre områder er mere diverse . Som 
tørt undersøgelsesområde blev der kon
stant brugt de nærmestliggende åbne area
ler, ofte skrænterne ned mod selve kilde
områderne. I alle tilfælde var største af
stand mellem kildeområdet og det tørre 
område under 500 m, og oftest under 250 
m. Vegetationen er meget afhængig af 

Tabel l. 

jordbunden, og der er ingen egentlige fæl
leskarakterer. Typisk er områder af hede
karakter eller overdrev, idet skrænterne 
sjældent dyrkes, men de anvendes ofte til 
kreaturgræsning. De fleste steder er der 
forekomst af træer eller buske i mindre 
omfang, ofte som hegn eller skovbryn, 
men lukket skov blev alle steder undgået. 

RESULTATER 
Antallet af fangne og observerede dyr 
fremgår af tabel 2 .  I alt blev der fanget 508 
pattedyr repræsenterende 12 arter og ob
serveret 173 krybdyr og 933 padder, hver 
gruppe repræsenteret med 4 arter. 

Undersøgelsestidspunktet for de enkelte lokaliteter samt hovedtræk af vegetationen i kildeområderne og de 
tørre områder. 

Time for investigation o f the Joealities and main characters o f the vegetation in the spring areas and the sur
rounding dry land. 
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Tabel 2. 
Antal fangne pattedyr og observerede padder og krybdyr i kildeområderne (våd) og i de tørre områder (tør) 
for hver af de 14 undersøgte områder og total. 
+ angiver a t  dyrearten er påvist i området, men ikke blev fundet ved undersøgelsen. 

våd tør våd tør våd tør våd tør våd tør våd tør 

Almindel i g  spidsmus lo 
(So re x araneus ) 

Dværgspidsmus 7 
( S .  minutus ) 

Vandspidsmus 2 
(Neomys fodien s )  

RØdmus 
( Clethrionomys glareolus)  

Markmus 1 
( Microtus spp . ) 

Halsbåndmus 
(Apodemus flavico l l is ) 

Skovmus l 
( A .  sylvaticus ) 

Husmus 
(Mus musculus ) 

Dværgmus 
(Micromys minutus ) 

Skovfirben 17 
( Lacerta vivipara) 

Markfirben 
( L .  agi l i s )  

Snog l 
(Natrix natrix) 

Hugorm 
(Vipera berus ) 

Butsnudet frØ ad . 4 
( Rana temporaria ) 

Butsnudet frØ j uv .  

Spids snudet frØ 
( Rana arvalis ) 

Skrubtudse ad . 
(Bufo bufo ) 

Skrubtudse j uv .  

Lille vandsalamander 
(Tri turus vulgari s )  

Pattedyr 

l 

11 

6 

2 

7 

l 

l 

9 2 

2 

l 4 

2 2  

l l 

Almindelig Spidsmus (Sorex araneus) og 
Dværgspidsmus (S. m inutus) var de mest 
talrige. De blev både fanget i kildeområ
derne og i de tørre områder, men hyppigst 
i kildeområderne, en tendens der især 
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3 3 7 7 10 2 18 6 

lo 4 8 4 9 7 l 4 

2 

l l l 

2 2 12 4 3 l 2 

3 l 

3 l 

l 8 11 4 2 12 

l 

l + 2 l 

2 + + 
1 2  2 3 

2 2 4 4 

2 4  1 2  4 7 

l 2 

l l 

4 l 

gjaldt Almindelig Spidsmus. 
Vandspidsmus (Neomys fodiens) blev 

kun fanget tre steder, i alle tilfældene i kil
deområderne . Et eksemplar var af den helt 
mørkfarvede varietet. 

For gnavernes vedkommende ses, at 



The number of captured mammals and observed amphibians and repti/es in the spring areas ( våd= wet) and 
the surrounding dry habitais ( tør= dry), for each of the 14 investigated areas and total. 
+ indicates that the animal was found in tl1e area, but not detected in the investigation. 

'& Ul 
...:! H 

� E-t 
o 
E-t 

våd tør våd tØr våd tør våd tør våd tør våd tør våd tør våd tør våd tør 

11 

9 

2 

l 

l 

+ 
4 

1 9  

2 4  

2 

3 

2 4 6 

2 9 1 0  

l 

l 

l 

7 

1 2  

2 

1 9  

- 1 1 4  

4 

l 

4 

4 

6 4 10 1 8  

6 1 0  

4 

l 

l 

l 

3 l 

2 2 1  

2 

4 

3 

5 

9 

8 

9 

2 

2 

l 

2 

13 l O 2 1 8  1 1  

+ + 

l 3 

4 1 2  

9 

l 

l 5 

2 

3 

2 

3 

4 

4 

5 7 1 2  

2 4 4  5 2  

l 

l 

2 

17 7 6  

5 1 0  6 1 0  

3 16 1 1  2 

2 

4 2 8 

5 

2 

l 1 5  

4 

9 1 1  

6 1 0 1  6 8  

l 

2 3  

l 

3 

9 3  7 5  

6 

4 2 9  

6 3  1 3  

- 1 5  

l 4 

- 2 6  

8 l 

3 4  9 9  

8 

3 2 

- 2 7  

l 1 0 4  1 1  

l 5 5  6 4 7  1 9  5 9 8  9 1  

4 l 

l 

l 

l 

l 

9 3 

8 9 

2 2  7 7  

l 

Markmus (Microtus sp.) fangedes talrigt i 
kildeområderne, men væsentlig sjældnere 
i de tørre områder. Markmus blev som 
hovedregel ikke artsbestemt, da det ville 
kræve aflivning. Artsbestemmelse blev 
dog gennemført i Tinnet og Sillerup . I Tin-

net var alle fire dyr Almindelig Markmus 
(M. agrestis) . I Sillerup fandtes i det tørre 
område to Almindelig Markmus og to 
Sydmarkmus (M. arvalis), og i kildeområ
det fandtes 11 Almindelig Markmus og l 
Sydmarkmus. 
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Rødmus (Clethrionomys glareolus) fan
gedes ni steder. I alle tilfælde var der skov 
eller krat i nærheden . Rødmusen var klart 
talrigst i de tørre områder, selv når kilder
ne var ret tæt tilgroet med buske. Blandt de 
ægte mus blev kun Dværgmus (Micromys 
m inutus) fanget i kildeområderne. På en 
enkelt undtagelse nær er Skovmus (Apo
demus sylvaticus), Halsbåndmus (A. fla
vicollis) og Husmus (Mus m usculus) kun 
fanget i de tørre områder, og Husmus kun 
når der var kornmarker i nærheden . 

Krybdyr 
Der blev observeret fire krybdyrarter. For 
denne gruppe kan tidspunktet have haft 
indflydelse på observationerne. Som ho
vedregel begynder krybdyr at gå i dvale i 
sidste halvdel af september, og i hvert fald 
slangerne forlader oftest fugtige områder 
og søger højereliggende steder. 

Skovfirben (Lacerta vivipara) , der var 
det hyppigst observerede krybdyr, blev 
fundet på alle lokaliteter. Arten blev fun
det både i kildeområderne og på de tørre 
områder, men mest talrig sidstnævnte 
sted. Markfirben (L. agilis) blev kun fun
det i de tørre områder, og kun når disse 
var soleksponerede og havde hedekarak
ter. 

Snog (Natrix natrix) fandtes kun tre ste
der. I to tilfælde i kildeområderne og i et 
tilfælde i de tørre områder, men dette var 
så sent, at dyrene nok havde forladt de 
fugtige områder for at gå i dvale . 

Hugorm (Vipera berus) fandtes ret ud
bredt. Alle findesteder var i de tørre områ
der, og generelt havde de hedekarakter. 
For Tinnet gjaldt det specielle, at der i det 
tørre område var et fælles hugormedvale
sted hvor 11 af de 12 dyr observeredes .  
Antallet er  ikke umiddelbart udtryk for, a t  
hugormen er  specielt talrig her. 

Padder 
Butsnudet Frø (Rana temporaria) var 
langt den talrigste padde . Den blev fundet 
alle steder, men i meget varierende antal. 
Indtil begyndelsen af september, hvor det 
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begyndte at regne, blev Butsnudet Frø kun 
fundet i kildeområderne. Herefter skete 
der en vis udvandring til de tørre områder. 

Skrubtudse (Bufo bufo) blev fundet i 
lavt antal en del steder. Fordelingen i hele 
undersøgelsesperioden var nogenlunde li
gelig mellem tør og våd bund. Skrubtud
sen er uden tvivl underrepræsenteret i un
dersøgelsen i forhold til frøerne, idet dens 
overvejende natlige levevis gør sandsyn
ligheden for observation væsentlig min
dre. 

For Butsnudet Frø og Skrubtudse har 
det været muligt at adskille dyrene i to al
dersklasser. Dyr, der på grund af deres 
størrelse må antages at være fra samme år, 
er klassificeret som juvenile . 

Foruden de i tabel 2 nævnte dyr blev der 
registreret en del s tørre pattedyr. I Sillerup 
blev der i det tørre område fanget en Brud 
(Mustela nivalis) i musefælderne. Herud
over skal kun nævnes, at tre døde eksem
plarer af Muldvarp (Talpa europaea) blev 
fundet i kildeområderne i henholdsvis 
Høllund, Kjellerup og Hellum. 

DISKUSSION 
Det fremgår at tabel 2, at de undersøgte 
kildeområder har stor betydning for en del 
hvirveldyr, uden at nogen af arterne ude
lukkende er bundet hertil . Kildeområder
ne har en ret konstant artssammensæt
ning, men antallet af fundne individer va
rierer fra sted til sted. For Almindelig 
Spidsmus og Dværgspidsmus gælder, at 
de fandtes både i kildeområderne og i de 
tørre områder. De var dog begge talrigst i 
kilderne, hvad der sandsynligvis kan for
klares ud fra, at der er et generelt større fø
degrundlag her. Dette støttes da også af, 
at der er en tendens til, at antallet af spids
mus i de tørre områder står i forhold til 
frodigheden, således at jo bedre jord jo fle
re spidsmus .  

Vandspidsmus blev kun fundet tre ste
der, men dens specielle levevis nedsætter 
chancen for at fange den i fælder, så den er 
sikkert mere udbredt, end fangsttallene vi
ser. 



Blandt musene er det værd at bemærke 
artsfordelingen . Markmusene blev som 
nævnt kun artsbestemt i Tinnet og Sille
rup, men den næsten totale dominans af 
Almindelig Markmus i kildeområderne og 
mere blandede bestande i de tørre områder 
kan nok overføres til de øvrige undersøg
elseslokaliteter. Det svarer til resultater 
fra Tipperne, der viste, at Almindelig 
Markmus dominerede, hvor plantevæk
sten var tæt (Christensen 1978) . Markmu
sene var ganske talrige i kildeområderne, 
og flere steder sås tydelige spor af deres 
aktivitet i form af gange og gnavspor. Spe
cielt ved basis af tuer af Topstar var der 
tydelige spor. Der er ingen tvivl om, at  
græsningstrykket fra gnaverne er  af  væ
sentlig betydning for plantevæksten i kil
deområderne. Warncke (1980 p. 296) 
fandt da også, at i godt 90 % af 160 0,25m2 
store undersøgelsesfelter var der spor af 
smågnavernes aktivitet. 

Af særlig Eaunistisk interesse er de to 
Rødmus, der fangedes i Øster Vrå. Rød
mus er kun fundet en gang tidligere i 
Vendsyssel med to eksemplarer i 1936 
(Jensen et  al. 1980) . Nærværende finde
sted er ca. 10 km syd for det tidligere fin
dested, og fangsten viser, at en museart 
kan leve overset i et område i lange perio
der . 

Dværgmusen var den eneste ægte mus, 
der optrådte i kildeområderne . Karakte
ristisk for denne art er, at den i sommerti
den mest lever oven på jorden og i vegeta
tionen, hvor den ofte bygger rede, og det 
er sandsynligt, at dens tilstedeværelse i kil
deområderne først og fremmest skyldes 
den høje og tætte urtevegetation. 

Ingen af de øvrige ægte mus blev fanget 
i kildeområderne . Sandsynligvis skyldes 
det, at disse arter overvejende bygger rede 
under jorden, hvilket selvsagt ikke er mu
ligt her. 

At  Markfirbenet ikke blev fundet i sum
pene, er ikke overraskende. Det er vores 
mest varmekrævende krybdyr, og det le
ver kun tørt og soleksponeret .  Skovfirbe
net findes derimod normalt i alle typer 

udyrket land, og den er ofte meget talrig i 
moser. Den var klart mere fåtallig i kilde
områderne end i de tørre områder. Det 
kan være svært at forklare dette, men mu
ligvis er kildeområderne med deres kon
stante udsivning af koldt grundvand net
op så meget koldere end andre mosetyper, 
at firbenene undgår dem. Dette kan også 
være årsagen til, at Hugorm ikke blev fun
det i kilderne, og at Snog var ret fåtallig. 
Begge arter findes ellers almindeligt i mo
ser. 

Hos frøer bemærkes den meget stærke 
dominans af Butsnudet Frø . Butsnudet Frø 
anses for at være mere knyttet til frodige 
biotoper, medens Spidssnudet Frø er hyp
pigere i fattige og sure biotoper (Strijbosch 
1980), men der er stor overlapning i leve
steder. De tørre områder var ofte typisk 
fattig hede eller randmoræne, hvor 
Spidssnudet Frø skulle forventes at være 
hyppigere . Den konstante næringsstoftil
førsel med grundvandet ser ud til at ændre 
konkurrenceforholdet i selve kildeområ
derne. 

Af de fundne padder var en meget stor 
del unger fra samme år, men deres andel af 
totalfangsten varierede meget fra sted til 
sted. Det skyldes nok varierende afstand 
til nærmeste ynglelokalitet .  Desværre er 
denne normalt ikke kendt .  Forholdet ses i 
hvert fald klart for skrubtudser ved Ilsø , 
hvor søen er en meget vigtig ynglelokali
tet .  Mængden af unge skrubtudser er her 
meget høj (S .  Toft, pers. meddl . ) .  

Sammenfattende kan det konstateres, 
at kildeområderne er af stor betydning for 
frøer og en del arter af småpattedyr, me
dens de er af mindre betydning for kryb
dyr. Ingen af småpattedyrene er absolut 
afhængige af sumpkilderne, men flere af 
arterne findes klart i større antal i kilde
områderne end i det omgivende tørre 
land. 

For frøer bemærkedes det, a t  de i den 
tørre periode i august alle opholdt sig i 
sumpkilderne, der således virker som til
flugtssted i ugunstige perioder. Derfor er 
det af væsentlig betydning, at sumpkilder-
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ne også som biotop for disse dyregrupper 
beskyttes mod yderligere ødelæggelse . 

Vi vil gerne rette en tak til ejerne af kildeområderne 
for stor forståelse og venlighed under feltarbejdet, til 
Poul Hansen og Birger Jensen for gennemlæsning og 
kritik af manuskriptet og til Jonna Henningsen for 
hjælp med renskrivningen. Undersøgelsen er gen
nemført med støtte fra miljøministeriet .  

SUMMARY 

Amphibians, Repti/es and Smal/ Mammals in and 
araund some selected spring areas in ]utland, Den
mark. 

The fauna of small Ietrapods in 14 selected spring are
as (helocrenes) and the surmunding dry habitats has 
been investigated in Aug.-Sept. 1983 (Tabel 1) .  Small 
mammals were captured with 22 live traps set for 
three days in d ry and wet parts of each investigation 
area. Amphibians and reptiles were searched for du
ring five half hour periods in each habitat. 

The number of captured mammals and observed 
reptiles and amphibians is given in Table 2. The 
spring areas were found to have a rather fixed species 
composition compared to the dry habitats. The fau
na was dominated by Rana temporaria, Sorex ara
neus, S. mimifus and Microtus agrestis, but all were 
found in the surrounding dry habitats too. The only 
exclusive swamp dweller found w as Ne01nys fodiens. 

Micromys min u tus was the only Iong-tailed mouse 
captured in the spring areas, while other species 
(Apodemus sylvaticus, A. fiavieol/is and Mus mu
sculus) were restricled to dry habitats. 

Boganmeldelse 

Nyt naturhistorisk tidsskrift 

Dyr i natur og museum. 2 hæfter a 32 sider om året. 
Arsabonnement kr. 38,00. Zoologisk Museum, 
Universitetsparken 15, 2100 København Ø. ISSN 
0109-1190. 

Zoologisk Museum i København udsendte gennem 
nogle år i 1940'erne en årbog med titlen >>Dyr i Natur 
og Museum<< . Den indeholdt populært skrevne artik
ler om museets indsamlingsrejser og øvrige forsk
ning. Nu har man genoptaget denne udadvendte 
virksomhed med udgivelse af et tidsskrift med sam
me titel som årbøgerne. Det skal udkomme med to 
hæfter om året. Det første hæfte på 32 sider er netop 
udgivet med bl .a .  artikler om ulven i Danmark, lap
pedykkere i Sydamerika og gravehvepse i Namib 
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Reptiles were rather sparse in the spring areas com
pared to other swamps in Denmark. lt is suggested 
that the animals avoid spring areas, because the bio
tape is colder than other swamps due to upwelling 
ground water. 

Comparing Rana Iempararia and R. arvafis the lat
ter is mostly found on rather poor and acid soil, 
which were the type of land around several of the in
vestigated spring areas. But Rana Iempararia was 
constantly dominating in the spring areas, prahably 
because of the natura l enrichments with nutrients by 
ground water. The spring areas are an important re
fuge for the frogs during dry seasons. 
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ørkenen. Dertil en gennemgang af museets historie 
og flere mindre bidrag samt meddelelser om rundvis
ning og foredrag på museet. De velskrevne artikler 
indeholder meget af interesse, og de viser, hvor vidt
spændende museets virksomhed er - både naturhisto
risk og geografisk. Hæftet er  ret fyldigt illustreret, 
uden dog udstyrsmæssigt at virke imponerende. For
siden bryder jeg mig f.eks. ikke om. Men den kan 
måske >>sælge<< bladet. Det må man da håbe. Lødig 
læsning om naturen i alle dens aspekter er der altid 
brug for. Hensigten med udgivelsen er beundrings
værdig og første hæfte af en sådan kvalitet, at jeg øn
sker museet held med foretagendet . 

E. N. 
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Overvintrende flagermus på Kronborg Slot 1958-83 

Birger Jensen 

(Naturhistorisk Museum, 8000 Arhus C) 

Hans Baagøe 

(Zoologisk Museum, 2100 København Ø) 

With an English summary 

I en tidligere artikel i dette tidsskrift (Jen
sen og Jensen 1968) er der givet en oversigt 
over ringmærkning af overvintrende fla
germus på Kronborg Slot ved Helsingør. 
Ved et eller to årlige besøg blev der i årene 
1958-66 i alt ringmærket 238 flagermus og 
foretaget 137 aflæsninger; men da antallet 
af flagermus, det var muligt at finde, faldt 
stærkt, blev ringmærkningen indstillet i 
foråret 1966 . Med henblik på at følge be
standsudviklingen herefter er der i årene 
1968-83 aflagt i alt 21 besøg på Kronborg, 
hvor antallet af synlige overvintrende fla
germus er optalt, men uden at de er blevet 
ringmærket eller på anden måde forstyrret 
i vintersøvnen. 

Ved hvert besøg siden 1968 er kasemat
terne og rum og gange i etagen ovenover 
samt rummene under flagbastionen gen
nemgået for flagermus på samme måde 
som ved ringmærkningen de foregående 
år. Der er gjort notat om de fundne flager
mus' placering, og den er blevet indtegnet 
på en kortskitse. For at undgå enhver for
styrrelse af de vintersovende flagermus 
blev de ikke berørt endsige hentet frem fra 
de revner og sprækker, hvor de ofte sad 
gemt.  Derfor kunne der ikke altid foreta
ges en sikker artsbestemmelse, men der er i 
årene 1968-83 ikke konstateret andre arter 
end Frynseflagermus (Myotis nattereri) og 
Vandflagermus (Myotis daubentoni) samt 
en enkelt Langøret Flagermus (Plecotus 
auritus) . Der er i perioden 1968-83, som 
ved ringmærkningen i 1958-66, fundet 
flest af førstnævnte art, ca. tre gange så 
mange Frynseflagermus som V andflager
mus. 

I tabel l er anført det samlede antal fla
germus, der ved de enkelte besøg blev 
ringmærket eller aflæst i årene 1958-66, 
samt antallet, der blev optalt ved besøgene 

Flora og Fauna 90: 65-69 .  Arhus 1984. 

1968-83 . Dog er udeladt de få eksemplarer 
af Bredøret Flagermus (Barbastella barba
stellus), der blev fundet i årene 1958-65, 
og ligeledes to fund af Langøret Flagermus 
fra henholdsvis 1960 og 1983 . Tallene om
fatter således Frynseflagermus og Vand
flagermus samt ganske enkelte Damflager
mus (Myotis dasycneme) og Skægflager
mus (Myotis mystacinus sen . lat . ) ,  men 
næppe andre end disse fire Myotis-arter. I 
det meste af perioden 1958-83 er de samme 
steder afsøgt for flagermus og på samme 
måde, og fordelingen af det totale antal 
fundne på kasematter, på rum og gange i 
etagen herover og på flagbastionen frem
går ligeledes af tabel l .  

GENMELDINGER OG AFLÆSNINGER 
Da resultaterne af ringmærkningen af fla
germus på Kronborg blev publiceret (Jen
sen og Jensen 1968), forelå der ingen gen
meldinger uden for Kronborg af de 238, 
der blev mærket i perioden 1958-66. Året 
efter kom der imidlertid en genmelding af 
er en af de seks Ct a af Bredøret Flagermus, 
der var blevet mærket .  l .  marts 1960 blev 
den mærket i flagbastionen på Kronborg, 
og 3 .  juni 1969 blev den fundet død på 
Skodsborg Strandvej, ca. 25 km syd for 
Helsingør. Ved ingen af de 11 besøg på 
Kronborg fra efteråret 1961 til foråret 1968 
var den blevet genfundet her. 

I årene 1958-66 blev der foretaget aflæs
ninger af tidligere ringmærkede flagermus 
(Jensen og Jensen 1968) . Af 163 ringmær
kede Frynseflagermus blev 52 individer af
læst i en eller flere af de følgende sæsoner, 
og af 65 Vandflagermus blev 9 aflæst sene
re . Y deriigere blev den eneste ringmærke
de Damflagermus aflæst de følgende to 
sæsoner, mens l af de 6 mærkede indivi-
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Tabel l .  
Antal ringmærkede o g  aflæste overvintrende flager
mus (kun Myotis-arter) på Kronborg Slot 1958-66 
samt antal optalte overvintrende 1968-83. K: kase
matfløjen, ø: øverste etage heri, u: underste etage, F: 
flagbastionen. 

Number o f Myatis species banded and! o r recovered 
from 1958 to 1966 and recorded from 1968 to 1983 at 
Kronborg Castle. K: dungeons ( ø - upper part, u - lo
wer part), F: flagstation. 

Dato 

31- 3-58 

16- 3-59 
1 - 3-60 

1 3-1 2-60 
13- 3-61 
1 6-1 2-61 
27- 3·62 
14-1 2-62 
1 2- 3-63 
20- 1 -64 
1 9- 1 ·65 

4-1 2·65 
1 4- 3-66 
25· 3-68 
1 3- 3-71 
1 4- 3-72 

7- 4-73 
1 2- 3-74 

1 5- 3-75 
1 0· 2-76 
26· 3-76 

3-1 2-76 
24· 1 -77 

3· 3-77 
8-1 1 -79 

28· 3-80 
9- 1 -81 

22-10-81 
27-1 2-81 

2- 4-82 

22-1 0-82 
8- 1 -83 
2- 3-83 

1 5· 4·83 

K (ø+u) 

21 
24 
40 
27 
16 (12+ 4) 

27 ( 9+ 1 8) 
16 (13 + 3) 
21 (10+1 1 )  

6 ( 2 +  4) 
6 (  4+ 2) 

8 ( 4+ 4) 
8 (  2+ 6) 
3 ( 2+ 1 )  
3 ( 1 +  2) 

1 9 ( 1 5+ 4) 
1 8 ( 1 4+ 4) 
1 3 ( 9+ 4) 
1 2 ( 9+ 3) 

1 2 ( 6+ 6) 
13 ( 4+ 9) 
1 6 ( 8+ 8) 
1 2 ( 5+ 7) 

8 ( 4+ 4) 
15 ( 7 + 8) 

3 ( 2+ 1 )  
1 3 (1 1 +  2) 
1 5 ( 6+ 9) 

6 ( 1+ 5) 
20 ( 6+14) 
21 (15 + 6) 

8 ( 3+ 5) 
20 ( 8+12) 
20 (10 + 10) 
1 2  ( 7 +  5) 

F Total 

21 
24 

27 67 
32 59 
1 5  3 1  
1 3  40 
1 1  27 
10 31 

5 1 2  
1 0  1 6  
1 3  2 1  

3 1 1  
o 3 
1 4 
4 23 
4 22 
2 1 5  
4 1 6  
3 1 5  
6 1 9  
7 23 
3 1 5  
5 1 3  
4 1 9  
2 5 
7 20 
5 20 
8 1 4  
6 26 

1 2  3 3  

4 1 2  
1 2  32 
1 1  31 

9 21 

der af Bredøret Flagermus blev aflæst 6 
gange i de følgende fem sæsoner. 

Ved besøgene i årene 1968-83 er der ikke 
iagttaget ringmærkede flagermus, men der 
er indgået oplysning om, at en Vandfla
germus 9 mærket 13.  december 1960 blev 
aflæst 15 .  oktober 1968 . Det er den læng
ste tid, der i materialet fra Kronborg er 
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forløbet mellem en ringmærkning og sene
re aflæsning på mærkningsstedet .  Ved in
gen af de 10 besøg mellem mærkning og 
aflæsning blev denne Vandflagermus truf
fet på Kronborg. 

FLAGERMUSENES OPHOLD 
PA KRONBORG 
De fleste besøg på Kronborg er aflagt midt 
på vinteren ( tabel 1). og registreringerne 
siger derfor ikke meget om, hvornår fla
germusene ankommer til dette vinterkvar
ter, og hvornår de igen forlader det. Op
tællingerne 8. november 1979 og 22 . okto
ber 1981 og 1982 tyder dog på, at en del af 
flagermusene først ankommer sidst på 
året, og optællingerne 7. april 1973, 2 .  
april 1982 og 1 5 .  april 1983 viser, at der 
endnu på dette tidspunkt er en del i vinter
kvarteret .  Det drejer sig både om Frynse
og Vandflagermus. I sommerhalvåret 
træffes der normalt ikke flagermus på dis
se overvintringssteder. 

Som nævnt i den tidligere artikel om 
Kronborgs flagermus (Jensen og Jensen 
1968) konstateredes det ikke i forbindelse 
med aflæsninger af tidligere ringmærkede, 
at der var sket flytninger mellem kase
matfløjen og flagbastionen eller omvendt. 
Derimod er flagermus mærket i kasemat
terne blevet aflæst i gangene i etagen oven
over og omvendt .  Som regel fandtes der 
flest i kasematterne til og med februar (jvf .  
tabel 1 ) .  Dette skifte i opholdsstedet skyl
des sikkert, at kassematterne er frostfrie og 
temperaturen her mere stabil end i etagen 
ovenover. De udgør derfor formodentlig 
det bedste overvintringssted, men inden 
udflyvningen tager flere flagermus midler
tidigt ophold i øverste etage. 

OVERVINTRINGSKASSER 
TIL FLAGERMUS 
Restaureringsarbejde på Kronborg, f.eks. 
pudsning af hvælvinger, berøvede i første 
undersøgelsesperiode flagermusene nogle 
af de sprækker, de gerne søgte ind i under 
overvintringen. Under indtryk heraf blev 
der i maj 1963 forsøgsvis ophængt 10 gas-
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Fig. l .  Maksimale antal for hver sæson af fundne overvintrende flagermus på Kronborg Slot 1958-1983 (kun 
Myotis-arter). 

Maximum number o f hibernating Myatis species recorded at Kronborg Castle each season from 1958 to 1983. 
Open columns - dungeons, solid columns - flagstation. 

betonblokke, hvori der var fræset huller 
og furer (Jensen og Jensen 1968) . Blokkene 
(47 X 18 X 15 cm) ophængtes i ca. 2 m's 
højde, og de var på inder- og yderside for
synet med 5 lodrette furer af 4 cm' s bredde 
og 3 cm's dybde, og desuden fra undersi
den med en række på 6 cylindriske huller, 
10 cm dybe og 4 cm i diameter. Flagermu
sene har også anvendt disse blokke som 
vinteropholdssted, men uden at de er ble
vet nogen stor succes. Fra efteråret 1963 til 
foråret 1966 blev der foretaget 51 ring
mærkninger eller aflæsninger af flager
mus, og i 4 tilfælde fandtes flagermusene i 
blokkene. Siden 1968 er der foretaget 377 
registreringer af flagermus, og i 33 tilfælde 
har flagermusene hængt i blokkene. Størst 
var udnyttelsen i flagbastionen og i kase-

matterne, hvor henholdsvis 11 af 110 regi
streringer og 20 af 267 skete i de henholds
vis 3 og 4 ophængte blokke, mens kun 2 
af 123 registreringer skete i de 3 blokke, 
der var ophængt i etagen over kasemat ter
ne . Både Frynseflagermus og Vandflager
mus benyttede blokkene, og både huller 
og furer på såvel yder- som inderside blev 
benyttet. 

BESTANDSUDVIKLINGEN 1958-83 
Da ringmærkningsarbejdet indstilledes i 
foråret 1966, var det kun muligt at finde 3 
flagermus, og der var over de foregående 
år sket et drastisk fald i antallet af fundne 
flagermus (jvf. tabel 1 og fig .  1 ) .  Det kun
ne direkte konstateres, hvorledes restaure
ringsarbejde i 1960-erne berøvede flager-
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musene en række tilholdssteder, og uroen i 
forbindelse med restaureringen har sikkert 
også været til skade for bestanden. På 
baggrund af bl . a .  erfaringer fra årene 
1968-83 er det dog nu rimeligt at antage, at 
ringmærkningsarbejdet 1958-66 havde 
hovedskylden for tilbagegangen. Sam
menlignes f .eks . december og marts be
søgene i sæsonerne 1960-61, 1962-63 og 
1965-66 med tilsvarende besøg i 1976-77, 
1981-82 og 1982-83 ses, at der i de første 
tilfælde, hvor flagermusene blev håndte
ret, fandtes væsentligt færre ved marts
besøget end ved december-besøget, mens 
der i de sidstnævnte sæsoner, hvor flager
musene ikke blev forstyrret, fandtes no
genlunde lige mange ved de to besøg. I 
hvilket omfang flagermusene så blot har 
opsøgt mere u tilgængelige steder på Kron
borg efter en håndtering, eller de er søgt 
bort herfra eller i værste fald er omkom
met, vides ikke . Der er dog i årene 1958-66 
foretaget en række aflæsninger, som viser, 
at selv om en flagermus ikke blev set ved 
flere besøg, kunne den senere blive aflæst.  
Her kan også henvises til  den side 65 omtal
te genmelding af en Bredøret Flagermus. 

I kasematfløjen kunne der ved optællin
gen i sæsonen 1970-71 konstateres en 
stærk stigning i antallet af fundne flager
mus, men til et niveau noget under, hvad 
der fandtes de første undersøgelsesår. Der
efter lå niveauet en årrække lidt lavere, 
men det har de sidste år igen været på en 
snes flagermus (fig. l) . I flagbastionen sy
nes der at være sket en meget langsom stig
ning, men niveauet ligger fortsat kun på 
en tredjedel af, hvad det gjorde de første to 
undersøgelsesår. Det er imidlertid ikke 
muligt at sige, hvor mange flagermus der 
overvintrer i de undersøgte dele af Kron
borg uden at blive fundet ved optællinger
ne. I flagbastionen drejer det sig næppe 
om ret mange, mens der specielt i kase
matterne er mange revner og sprækker, 
som det ikke er muligt at inspicere . Der er 
da også i nogle tilfælde i kasematterne 
hørt piben af flagermus fra bl .a .  en bunke 
murbrokker og fra en dyb spalte mellem 
en søjle og loftet. 
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Der er i årene efter ringmærkningens 
ophør ikke foretaget væsentlige restaure
ringsarbejder, hvor flagermusene over
vintrer, og man må håbe, at der fortsat får 
lov at være sprækker til flagermusene mel
lem stenene i de gamle hvælvinger. For
svinder de, forsvinder flagermusene også.  
En direkte forstyrrelse tåler flagermusene 
heller ikke, men de synes ikke at være væ
sentligt generet af, at det dagligt runger på 
mange sprog, når turister i vinterens løb 
ledes gennem kasematterne. 

Mange usikkerhedsmomenter knytter 
sig til tolkningen af de foreliggende data 
om overvintrende flagermus på Kron
borg, men vi føler, at de mere end 25 års 
registreringer alligevel bidrager til en for
ståelse af, hvorledes flagermusebestanden 
her kan forvaltes. Set på baggrund af et 
generelt indtryk af en tilbagegang i bestan
den af de fleste flagermusearter i Vesteuro
pa de sidste årtier er det også af særlig 
værdi løbende af følge nogle danske be
stande over en lang årrække. 

Til slut vil vi gerne takke slotsforvaltningen og speci
elt personalet i vagtstuen for den velvilje og interesse, 
de viser flagermusene og vore undersøgelser. 

SUMMARY 

Hibernating bals at Kronborg eastie 1958-83 

In the period from 1958 to 1983 the dungeons and the 
flagstation at Kronborg castle, Elsinore, Denmark, 
have been searched for hibernating bats 34 times 
(Tab le 1) .  From 1958 to 1966 all bats found were ban
ded ( Myatis nattereri 99Ct ,  64 9 ,  M. daubentoni 
39 a ,  25 9 ,  M. mystacinus sen. lat. 2 9 ,  M. dasycne
me 1 Ct, Barbastella barbastellus 6Ct Ct, Plecotus a uri
lus 1 Ct ) .  

From 1968 t o  1983 the hibernating bats were visu
ally registered only and not handled. !t was not al
ways possible to visually determine the species of 
bats hiding in e .g .  fissures in the walls. However, ex
cept for one Plecotus auritus probably all were M. 
nattereri and M. daubentoni, and M. nattereri con
stituted about 3/, of the 377 registrations. 

Fig. 1 shows the maximum number of hibernating 
Myatis species found each season in the dungeons 
and in the flagstation, respectively. The decrease in 
the number of bats found between 1958 and 1966 
may have been caused by disturbance from banding. 
However, at the same time restauration took place in 
and around the hibernating quarters. Up to now the 



population has only partly recovered. The bats seem 
to be sensitive to handling while they do not seem to 
mind the disturbance from the man y lourists passing 
through the dungeons. 

Some of the fissures used by bats for hibernation 
were lost foliowing restauration. Therefore, ten con
siruetion blocks ( 47 X 18 X 15 cm) w e re prepared 
with 6 holes and 10 fissures made in each block and 
mounted in the hibernating quarters. Although the 

Mindre meddelelser 

Overvintrende hvepsevåger (Pernis apivorus) 
Både i vinteren 1982/83 og igen i 1983/84 er 
iagttaget overvintrende hvepsevåger på Als. 
F .eks. iagttog jeg den 4.2. 1983 tre hvepsevåger 
af racen Pernis apivorus atlantica på vej til 
overnatning i yngleskoven på Als, og på denne 
lokalitet sås hvepsevåger igen den 28.12. 1983 

Betonien og egeskoven 
Det er velkendt, at indvandringshistorie, klima 
og jordbund er væsentlige faktorer for vegetati
onens sammensætning. Men der er nok mange, 
som ikke tænker på, at landskabets anvendelse 
gennem de senere århundreder kan være lige så 
betydningsfuld. 

Såfremt man i et område på få km2 og med 
ensartet jordbund et sted træffer en mindre al
mindelig planteart, mens den i øvrigt mangler i 
området, bør man få mistanke om, at det skyl
des den tidligere anvendelse. Et eksempel på det 
er forekomsten af Betonie (Stachys officinalis) i 
en vejkant ved Bjerremark på Sydlolland. 

I en lang privat indkørsel med bred græs/ur
tebevokset rabat står fire eksemplarer af Beto
nie foruden blandt andet Trenervet Snerre (Ga
lium boreale), Kær-Storkenæb (Geranium pa
lustre) og Pile-Alant (Inula salicina) . En tilsva
rende flora fandtes for 30 år siden i en anden 
vejkant og på et dige i nærheden. På diget står 
foruden Slåen også et par ældre Ege. Begge ste
der er urtefloraen ødelagt, formodentlig ved 
hormonbehandling. 

Hvorfor nu denne flora, som man rettelig 
burde søge, som E. Rostrup gjorde det for mere 
end 100 år siden, i fugtig egeskov på Syd- og 
Vestlolland? 
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hats quickly adopted the blocks they were not much 
used for hibernation. From 1963 to 1983 only 9% of 
the bats found (37 out of 428 registrations) used the 
blocks for hibernating. 

LITTERATUR 

Jensen, B. og P. V. Jensen 1968: Ringmærkning af flagermus 
på Kronborg slot. - Flora og Fauna 74: 21-29. 

samt ialt fire fugle den 11.2. 1984. (Se også Beh
rends, 0 . ,  1979: Tidlig ankomst af Hvepsevå
ge . .  og Flere tidlige Hvepsevåger . . .  - Danske 
Fugle 31: 81-84). 

O. Behrends 
Parkgade 47, 6400 Sønderborg 

Fig. l. Betonie med lysmast som baggrund i vejkant 
ved Bjerremark. August 1983. (Foto: Torben Wor
søe). 
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Matriklen af 1682 samt senere dokumenter 
angiver områdets brug og tilstand. >>Bjerre
markskoven« var en mil i omkreds. Den inde
holdt >>slåenge, græsgange, hegningsskov og 
nogle få, små egetræer<< . Desuden gik der svin 
på olden. Således var det også 1759 og endnu 
1835. 

Ældste matrikelkort over Bjerremark Skov 
er fra 1795. Det viser skoven meget lysåben 
med englodder og græsgange i skifte og hegnet 
med risgærder. Underskoven af Hassel og 
Tjørn blev stævnet i syvårig omdrift, hvilket 
var betingelsen for græsvæksten. Egene har stå
et som overstandere; de var godsejerens og år
sagen til, at man anvendte betegnelsen >>skov«. 

1910 var driften i skoven, bortset fra gærd
selstægten, ophørt. Skoven bestod nu af spred
te gamle Ege over en underskov af mange træ
arter, mest Hassel. Underskoven blev fortsat 
stævnet til gærdseJ som så mange andre tilsva
rende skove på Lolland på samme tid. Floraen 
var meget artsrig, og der var mange Betonie. 
Det oplyste gdr. Th. Petersen, Bjerremark, i 
1960, som også fortalte, at skoven blev ryddet 
og opdyrket under verdenskrigen 1914-1918. 

>>Syngende« pindsvineunger 
Mandag den 3. oktober 1960 kl. 19 .30 ringede 
bibliotekar PosseJt i Tranebjerg til mig og for
talte, at der kom nogle mærkelige lyde, ligesom 
fuglesang, fra et buskads bag plænen i hans ha
ve. Jeg tog ud til ham og lyttede til >>sangen«. En 
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Foruden i Bjerremark findes Betonie nu kun i 
Tillitze Sønderskov, hvor den er ved at blive 
skygget ihjel af opvoksende nåletræer og næl
der. De få voksesteder, der var kendt for 25 år 
siden, var alle gammel egeskov med underskov 
af Hassel. Her forsvandt Betonien, da egesko
ven blev ryddet. Ved Bjerremark klarer den sig 
antagelig kun, fordi vejkanten lejlighedsvis 
bliver slået og aldrig hormonbehandlet. 

I midten af 1800-tallet var Betonie temmelig 
almindelig i egeskov på Syd- og Vestlolland fra 
Bjerremark øst for Rødby til Løjtofte Skov 
nord for Nakskov. Dengang var egeskov også 
almindelig i området. Nu er den selvvoksede 
egeskov næsten helt væk. Desuden er bunden i 
de få bevarede egeskovsstumper meget mørk, 
alt for mørk til Betonie, Pile-Alant og de fleste 
andre arter fra lysåben egeblandingsskov med 
stævningsdrift i underskoven. Sammenhængen 
mellem forekomsterne af Betonie og en tidligere 
periodes land- og skovbrugsdrift er kun alt for 
tydelig. 

Eiler Worsøe 
Lundbjergvej 2, Værum, 8900 Randers 

høj, fin stemme lød næsten hele tiden, kun af og 
til afbrudt af en kraftig, grov lyd. >> Sangen« 
kom fra et hjørne af haven, hvor der lå en kvas
bunke, og foran denne var der en cirkelrund 
muret sandkasse til børnene (fig. 1). Nogen 

Fig. l. Sandkassen med den 
ene pindsvineunge. (Foto: 
Thranum). 
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>>sanger« var det ikke muligt at lokalisere, men 
vi så et pindsvin pusle rundt på plænen nær bu
skadset. 

Først næste dag blev vi klare over, at den fine 
stemme stammede fra tre pindsvineunger, der 
var faldet ned i den dybe sandkasse og ikke 
kunne komme op ved egen hjælp. Den grove 
lyd kom fra pindsvinehunnen, der opholdt sig 

k H z  
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på plænen. Pindsvinestemmerne blev optaget 
på bånd, og båndet sendte jeg til dr. Poul Bon
desen, Naturhistorisk Museum, Århus. Han 
har beredvilligt fremstillet et sanagram af stem
merne og givet sine kommentarer til de forskel
lige lyde (fig. 2). 

, _: 

Kristian Lamberg 
Søtoften l, 8791 Tranebjerg 

; i.l - � ! 
! 
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Fig. 2. Sonagrammer af pindsvinelyde. Øverst: ungens ret rene fløj tetoner - kraftigt pift . Nederst :  den voksnes 
gryntelyde - støjagtige lyde i uregelmæssig rækkefølge. (Sonagram og kommentarer ved Poul Bondesen) . 

Efterlysning 
Til en artikel om >>Flora og Fauna<<S historie mangler jeg originale portrætter af følgende tidlige

re redaktører: A. C. Jensen-Haarup, K. Hansen, P. M. Pedersen, P. Esben-Petersen, B. G. Rye, 
Albert Jensen og Peder Nielsen. Hvis nogen af læserne er i besiddelse af sådanne billeder og vil 

låne dem ud til formålet, bedes man kontakte mig. 

Edwin Nørgaard 
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figurerne kan anvendes påføringstegn, f.eks. »Letraset«. Eventuelle tabeller skal være enkle 
og overskuelige og gerne udført, så de kan affotograferes direkte til brug i satsen. Ved frem
stilling af tegninger og opstilling af tabeller må der tages hensyn til bladets format. Figurer
ne reproduceres i bredderne: 63 mm, 90 mm eller 135 mm. Originalerne bør være noget 
større. Figurer og tabeller afleveres på særski lte ark. Det samme gælder figur- og tabel tek
ster. 

Citater angives i teksten med forfatternavn og årstal (eks . :  Knudsen 1955l. Den anvendte 
litteratur samles i en liste med de citerede forfattere nævnt i alfabetisk rækkefolge efter føl
gende mønster: 

Knudsen, V. S . ,  1955: Afvigende sommerfugleformer 4. - Flora og Fauna 61 : 25-39. 
Forfatteren får tilsendt spaltekorrektur, der rettes og returneres til redaktionen omgåen

de. Rettelser mod manuskriptet kan forlanges betalt af forfatteren. Om ønskes kan forfatte
re til større artikler få 50 særtryk gratis. 

Formændene for de foreninger, der har FLORA og FAUNA som medlemsblad: 
Jylland: museumsinspektør, dr. phil. Poul Bondesen, Naturhistorisk Museum, 

Universitetsparken, 8000 Arhus C. 
Sjælland: ovelilærer Evald Larsen, Vermehrensvej 8, 4100 Ring$ted. 

Lolland-Falster: boghandler Erik Pontoppidan, Sundtoften 230, 4800 Nykøbing F. 
Fyn : Knud Knudsen, Birgits Alle 15, 5250 Odense SV. 


