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Sæson for kanosejlads
CPR-registret kan løbende give nøjagtige
oplysninger om indbyggertallet i Dan
mark. Man har de sidste år kunnet glæde
sig over et stagnerende befolkningstal visse kortsynede politikere har dog ikke
kunnet se værdien heraf. Vanskeligere er
·det at få et mål for befolkningens 'aktivi
tet', uanset om denne udtrykkes f. eks. i
resourceforbrug, affaldsproduktion eller
rejste kilometer pr. person pr. år. Der er
imidlertid ingen tvivl om, at der er sket
en 'aktivitets'-eksplosion de sidste årtier,
og at den er blevet stærkt belastende for
vore omgivelser - naturen.
En side af denne 'aktivitets'-eksplo
sion er friluftslivet, og en facet heraf igen
er kanosejladsen på vore vandløb. Pro
blemer i forbindelse hermed har da også
hurtigt meldt sig. Fuglelivet forstyrres,
gydepladser for fisk og levesteder for
bundfaunaen ødelægges og der sker ero
sion af åbredder med deraffølgende ma
terialetransport.
Gennem sejladsrestriktioner er man
nu så småt begyndt at beskytte enkelte
værdifulde åstrækninger, men der
mangler en stærk, cenh·al styring og prio
ritering heraf. Hvordan skal amterne
indbyrdes kunne nå frem til, hvorvidt
det f. eks. skal være Susåen eller Karup
å, der udlægges til (læs: må ødelægges
ved) sejlads?
Man kan vel acceptere, at ikke alle ta
ger på kanotur for at nyde båndblads
vegetationen, små dyr i vandet eller et
kuld ællinger; men at nogle finder sejlad
sen forenelig med bl. a. øl drikning og lar
mende transistor-radioer. Slitagen på
vandløb bliver imidlertid meget hurtigt
for stor ved næsten alle former for sej
lads, og vore åer bør under ingen om
stændigheder gøres til vandrutsjebaner.
Det Roster milliardbeløb at hindre, at
vandløb og søer - og nu også havene kvæles i alt, hvad vi sender ud i dem.
Derfor bør der ikke blot tænkes i vand
kvalitet, men også i vandløbskvalitet Det
sidste er endda ikke nær så dyrt som det
første. Vand er ikke blot noget, man hur
tigst muligt skal have ledt ud i havet.
Vandløbene har altid været et værdifuldt
landskabselement for os, og de er et nød
vendigt levested for man ge planter og
dyr. Hvad hjælper det at frelse dem fra
erhvervslivets overgreb, hvis de elskes
Red.
ihjel af friluftslivet.

Rubus wessbergii

Rubus egregiusculus, nye regionalarter
Corylifolii

og
Brombærrenes Sekt.

1

Hans Oluf Marte11sen

Anfred Pedersen

(Scho ttweg 88,
D-2390, Flensburg )

(P la tanve j15,
DK- 4760 Vordingborg )
Mi tdeu tscher Zusammenfassung

Johan Lange, K. Friderichsen og O. Gelert
har fra Danmark eller Slesvig på forskel
ligt niveau publiceret ialt 26 Rubus-taxa,
der nu godkendes som arter; den sidste er
fra 1922. Her, 65 år efter, bringes en ny, Ru
bus wessbergii. Efter 10 års indsamlinger på
Djursland og i Århus-egnen er den efter
hånden blevet kendt fra mange steder i et
stadigt større område, der nu har en ud
strækning på over 50 km, hvilket efter We
ber (1981) berettiger til publicering med
status som såkaldt regionalart Ydermere
har det vist sig, at nogle fund fra SØ-Hol
sten og NØ-Nedersachsen utvetydigt hø
rer hertil. Der er en afstand på over 280 km
mellem de to forekomster. Da langt de fle
ste danske fund er gjort af en af vore mest
ihærdige samlere, Erik Wessberg, Ran
ders, navngiver vi denne art efter ham.

RUBUS WESSBERGII Pedersen & Walse
mann nov. sp., sectio Con;lifolii (fig. l, 4, 5)

Typus: Danmark, Djursland, skovkant
syd for Nielstrup, raster -0528-24
16 . 8 . 1985, Erik Wessberg leg. - Holotypus:
Herb. C.

Turio ob tusangu lus, faciebus subconcavis, glaber e t
giandu li s s tipi ta ti s nu llis ve lpaucis praedi tu s. Acu le i 1 2 , 5 mm longi, rec ti, inc li nan tes, 15-25 ad 5 cm.
Folia 5-na ta, subpeda ta ve l raro 3 -na ta , supra g iabra
ve l marginem versus pi li s paucis, sub tu s dense, brevi 
ter e t mol li ter pilosa. Pe tio lu s acu leis reclinan tibus,
(9 ) 1 0-12(1 4) ad 5 cm, ins truc tu s. Foliolillil terminale ( 4)78(10 ) cm longum, ad ve l supra medium la tius, la ti tu 
dine la minae longi tu dinem fere aequan te , saepe con
spicue parvum. Circumscrip tio fo li o li suborbicu la ta 
rhomboida li s ad la te sube lli p tica, basi subcorda ta , mar 
ginibus superioribus fo li oli ter ntina li s ±irregu lari te r
periodiceque den tibus p lerumque la tis mucrona ti s ser 
ra tis, in apicem (10 )12-20(22 ) mm lo ngum subabrup te
abien tibus.
Inflorescentia sa tangus ta , fo liis ejus tripar ti tis, folio li s
irregu la ri ter e tgrossissime serra tis, fo lio lo te rmina li in 
fra medium conspicue cunea to . Rhachis sub tomen
tosa-pi losa, pi li s s te l la ti s paucis, giandulis brevi te r s ti 
pi ta ti s paucis, acu leis subva lidis subrec li na tis. PedunFlora og Fau na 93 (1-2): 3-8, 1987

eu/i 1-2 cm longi subdivarica ti , dense tomen tosi, a li
quo t g ia ndu li s rubris s tipi ta tis in tomen to tec tis e t 412(15) acu leis p lerumque ta n tum 0.5-1 mm Iongis e basi
manifes to incrassa ta levi te r re eli na ti s subf lavis praedi 
ti. Sepa la plerumque ob tu sa ta , apice subu la to , pau lo
pos t a n thesin ref le xa, dense cano- tomen tosa, g la ndu
li s rubris s tipi ta ti s ins truc ta . Pe ta la albescen tia, primo
levi ter rosea. S ta rnina st ylos virescen te s aequa n tia ve l
breviora, an th eris g labris. Ovaria giabra ve lprimo pi li s
paucis fugacibus praed Ha . Recep ta cu lu m pi li s Iongis
ins tr uc tu m.
Bladstængel bu tkan te t, svag t fure t, som regel gla t,
uden e ller med f å, næs ten siddende kir te lh år. Torne 1525 p å5 cm, skr åts ti llede og re tensar te tre tte, 1-2,5 mm
lange.
Blade svag t fodforme t S-del te , ved sammenvoksning
af de nedre sm åb la de s jæ ld en t3-de lte . Overside g la te l
ler med f åh år nær kan te n. Underside tæ tog kor tb lød 
h åre t. B la ds ti lke med (8 ) 1 0-12(1 4) buede to rne p å5 cm.
Endeblade næs ten lige s åbrede som la nge inden for in
terval le t ( 4)7-8(10 ) cm, of te p åfa ld ende kor te, s tørs te
bredde p å e ller lid t over mid te n. Omrids rundag tig 
rhombisk ti l ti lnærme t'mege tbred tel li p tisk, ved basis
med en svag, h je r teforme t indskæring, foroven re t
p lu dse lig t g ående over i en (10 )12-20(22 ) mm lang
spids, p å mid ten e ler of tes t lid tover med e t ±frem
springende h jørne. Øvre bladrand of te bug te t- lappe t
med grov ±urege lmæssig t periodisk serra tu r, tænder
of te s tbrede med p ludselig tafsa t spids.
Blomstersland re t smal, dens 3-de lte b la de uregel 
mæssig t og mege t grov takkede, endeb la de ts nedre
ha lvde l udpræge t ki leforme t. Akse svag t fi lte th åre t
med fås tjerneh år og f å, kor te kir te lh år, torne re tkraf ti 
ge, le t buede. Blomsterstilke 1-2 cm lange, noge t udad
re ttede, tæ t f ilte th årede med en de l røde s ti lk kir tler,
der ikke rager op over fi lte t, sam tmed 4-12(15 ), som re
gel kun 0,5- l mm lange, svag tbuede, gu llige og forne
den p åfaldende tykke torne.
Blomster. Bægerblade tæ t gr åfil te de med røde s tilk
kir tler i fi ltlage t, de fles te bu tte med brodspids, ef ter
bloms tringen ti d lig t nedadbø je de. Kronb la de ved ud 
springe t sædvan ligvis lyserøde, e fte rh ånden hvide.
S tøvb la de af læ ngde med grifler e ller kor tere, s tøv
knapper g la tte . Grif ler grøn lig e. Frug ter gla tte e lle r i
beg ynde lsen svag t h årede. Bloms terbunden med
la nge h år.

Særligt karakteriserende er ud over de
temmelig mange, korte, rette, ensartede
torne på bladstængelen, de ofte korte bla
de, hvis endeblade er rundagtig-rhombi
ske til tilnærmet bredt elliptiske, øverst
3
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Fig. l. Ru bus wessbergii fra en skovkan ts yd for Nielstrup, di �tr. 13a, 16.8.1985, Erik Wessberg leg. Holo typus, Herb.
C. Jørgen Andersen fo t.
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Mejlgaard
over Nørager-Løvenholm
Ramten mod Ryomgård og Thorsager til
Femmøller-egnen på Mols. Østligs t er den
kendt fra Hoed og Å lsrode syd for Grenå
(1978, EW); sydligst mellem Fløjstrup
Skov og Lillenor (1977-85, EW); vestligst
ved Sjelle (1976-81, AP & H. Øllgaard) og
Ø. Bjerregrav (1978, EW); nordligst ved
Udby (1977, EW) . Nye fund kan vel især
ventes i kortets tomrum mellem Ebeltoft
og Fjellerup. Den findes i hegn ved mar
ker og veje, gerne med Prunus spinosa,
men ses lige så ofte ved sydvendte skov
kanter, sjældnere i skovlysninger. I Hol
sten er den fundet 14 steder over en diago
nal på ca. 30 km mellem Ratzeburg og
Lauenburg, i Nedersachsen 6 steder i
Wendland syd for Zernien, stedse mest i
hegn, der omgiver veje, E. Walsemann
leg. 1979-1986. Kort fig. 2.

RUBUS EGREGIUSCULUS (Frid. & Gel . )
Krause (fig. 3 , 5)
Lectotypus udvalgt af Weber (1981): Krat
ved Erlev nær Haderslev, raster 0722-42,
19 . 7. 1886, K. Friderichsen leg. - Herb. C .
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Som det fremgår a f overskriften, e r R. egre
giusculus ikke nogen ny art. Den blev pub
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Fig. 2. Rubus wessbergii med en dis ju nk t forekoms t i
Nord jylla nd, SØ-Ho ls te n og Wend lan d i Nedersach 
sen.

med bugtet rand, grov serratur og en ret
pludseligt afsat spids (sml. R. gothicus,
hvis lange spids har en jævn overgang).
Endvidere de korte, tykke torne på blom
sterstilken, der ligner dem hos R. hadro
acanthos. Den hører til i den af Friderich
sen & Gelert (1887) publicerede nordiske
*Rubus centiformis-gruppe, hvor den har
størst lighed med R. egregiusculus, over
hvilken forbindelsen kan knyttes til R. det

hardingii.
Rubus wessbergii har sin hyppigste fore
komst i det skovrige strøg fra Hemmed og

liceret af Friderichsen & Gelert (1887) som
varietet og er af udlændinge blevet opfat
tet som art, først af Krause (1890) . Det nye
er vores anerkendelse af den som regio
nalart, sidestillet med R. wessbergii og 3-4
andre nordiske regionalarter i gruppen
omkring Rubus dethardingii.

Ru bus egregiusculus afviger fra Ru bus wessbergii med fø l
gende karak terer: Bladstællgel skarpkan te t med kun 512 torne på 5 cm, of te s t er der kun få, de er 2-4 mm
lange og er ligesom hos wessbergii re tte, s jældnere me
ge t svag t buede. B ladsti k
l e med (6)8-10(12) torne på 5
cm. E11deb/ade mege t of te kun ind til l cm længere end
brede med s tørste bredde på mid ten, i forho ld til R. det
lwrdillgii re t små. Omrids bred te l ip tisk til svagt bred t
rhombisk, mere jævn t tilspidse t i en kor tere spids,
mes tuden sær li gt fremspringende hjørne og uden sær
li g t markerede bugter på øvre b la drand. Serra tur mere
ensar te t, tænder a lle enten ti lspidsede e ller afrundede
med spids. Blomslerstanri meget sma l med færre b lom
s ter, dens småb la de s tørre og mindre grov takkede, en
deb la de ts grund mindre klart ki leforme L B loms ter
s ti lke 1-4 cm lange, skrå t opadret tede, med 0-6(10),
længere (1-2 mm ), s lanke, buede torne, færres t i "Sk yg
ge, og da kun svagt buede. Bægerb la de som rege lmere
ti ls pidsede, ligesom hos wessbergii ti d li g tnedadbø je de.

5

Fig . 3. Rubus egregiuswlus fra Uls trupfeld (A) og Sdr. Vilstrup ( B), visende 3
bladstængelst ykker (Schosslinge), de to med blad, desuden variable torne
(Stac heln) her fra (Al, Bl, A2, A4, B2), variabel grov og fin serratur hos ende
blade (A3, B3), blomsterstand ( Bl iitenstand) med frugter (A S) og blomsterstil ke
( Bl iitenstiele), hel og detail (A 6, A7). Martensen og Walsemann leg. 1984. Tegn.
E. Walsemann.
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Fig . 4. Rubus wessbergii, varie
rende endeblade (Endbl atter) .
Tegn. Jens Chr. Sc hou.
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Fig. 5. Hel blomsterstil k ( Bl iitenstiel), 2,5 cm bladstil k ( Blatt !;tiel) og 5 cm bladstængel (Sc hossling) af R. wessbergii
(A, D, G ) , R. egregiuswlus ( B, E, H) og R. detlmrdi11gii (Cl, C2, F, 1). Tegn. Jens Chr. Sc hou.
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Fig . 6. Rubus egregiuscu lus med en samlet fore komst i
Danmar kog NØ-Slesv ig .

�R. egregiusculus
� har sin hyppigste fore
komst på
moræneler i det østlige Sønder
)ikke
f')
<
jylland,
i Haderslev-egnen og
� � herframindst
på Als,
ud til sin skarpe vestgrænse
ved Hovedstilstandslinien, hvor den flere
steder er at finde ved Hærvej en. Det nord
ligste fund er fra Fuglsang Skov ved Frede
ricia (1917, K. Friderichsen), og det østlig
ste er fra Tommerup på Vestfyn (1975, AP) .
Fra NØ-Slesvig kendes 5 nye fund, hvor
det sydligste er fra Sundsacker ved Slien
(1984, HOM). Kort fig. 6. I hele området
indgår den i de mange hasselhegn og
skovbryn, der i høj grad er præget af Ru
bus, Rosa og Frunus spinosa.
Rubus egregiusculus er nok den af vore
Brombær-arter, der har haft den mest
konfliktfyldte tilværelse med den interna
tionale nomenklatur-codex. Den blev

navngivet som Rubus milliformis Frid . &
Gel. nov. spec. coll. *Rubus centiformis
Frid. nov. spec. coll. *egregiusculus Frid . &
Gel. nov. var. En sådan navngivning er il
legitim; en redegørelse herfor er givet af
Weber (1981) . Weber (1972) var den første,
der henførte R. egregiuscu/us som et syno
nym til R. dethardingii Krause, og den blev
da også kortlagt under denne hos Marten
sen, Pedersen & Weber (1983) . På deres
kort viser prikkerne fra Djursland og År
hus-egnen fund af R . wessbergii og prik
kerne fra Sydjylland, Als og Fyn de sam
lede fund af egregiusculus og dethardingii.

RUBUS DETHARDINGII Krause (fig. 5)
Blndsfællgel som hos R. egregiusC/1/Ils s karp kantet og
o fte noget furet, afv iger dog ved på 5 cm at have langt
flere, i a ntal (10)12-20(24) torne, der er 2-5 mm lange og
som regel buede og kraft igere. Bindstilke på 5 cm med
(10)12-14(16) to rne, der på t yp is k v is er stær kt klofor
mede og der ved forskell ige fra dem hos egregiusculus og
wessbergii. E11deblnde er bet ydel ig t større, ca. 1,5-3 cm
længere end brede med største bredde enten om kr ing
eller neden for m id ten. Omr ids var iabel fra udv id et
bredt ell ip t is k til ±bredt ægformet, ved bas is med en
d ybere, hjerteformet in ds kær in g. Overs id e mere jævnt
håre t. Blomsterstandens grene mere udstående, en
deblade her ell ip t is ke . Blomsferstilke med (6)10-15(18),
enten buede eller kloformede torne (hos egregiusC/1/us
og wessbergii er de ikke kloformede). Bægerbinde ±kort
t il sp idsede, ofte dog langt t ilsp id sede, sjældnere blad
agt ig t forlængede, ±udstående efter blomstringen,
sent nedadbøjede. Kro11blnde hv id e. Weber (1981) har
foto a f et belæg nær locus class icus ved Rostoc k og E.
Walsemann har deta ilfigurer hos Martensen & Peder
sen (1985).

R. dethardingii er en vidtudbredt art i det
østlige Mellemeuropa. I Slesvig-Holsten
og SØ-Jylland er den temmelig almindelig
og knyttet til moræneler. Den er sjælden
på Sydfyn og er på Lolland kun kendt fra
Errindlev Studehave og Lyttesholm og på
Falster kun fra Hesnæs. Efter en ny revi
sion er den på Sjælland kun sikker fra ra
sterne 0437-31, 0634-24 og 0624-22, og den
enlige angivelse fra Bornholm må udgå,
sml . kortet hos Martensen, Pedersen &
Weber (1983).
Flere nordiske regionalarter viser slægt
skab med R. dethardingii: i vest R. egregius
culus og R. wessbergii, der begge har blød
hårede bladundersider, i Kattegat-områ7

det R. mortensenii Krause og R. eluxatus
Neum. , der begge er svagthårede. I øst·
endvidere R. internatus H. Hyl. fra Ble
kinge og Østskåne, samt de to lokalarter
R. rudem/is (Ares.) Neum. (Østskåne) og
R. allanderi H. Hyl. (Blekinge). Omfanget
minder om, hvad Friderichsen tillagde sin
*R. centiformis coll . , hvis senere skæbne
kan følges hos Neuman (1901), Friderich
sen (1914, 1922) Gustafsson (1938), Hylan
der ( 1958) og Weber (1981) .
Det fremgår af Herb. C, at Friderichsen
efter 1913 førte sine få fund af R. dethardin
gii til *R. centiformis var. codanus (ined. )
hvilket vi tager til indtægt for, at han men
te, at R. egregiusculus og R. dethardingii
burde adskilles.
,

En tak skal gives til Hans Øllgaard, Vi
borg, for arbejdet med den latinske diag
nose, til E. Walsemann, Molln, og Jens
Chr. Schou, Hobro, for tegninger, og til
Jørgen Andersen, Botanisk Museum, for
foto.
ZUSAMMENFASSUNG

Ru bus wessbergii und Ru bus egregiusculus, neue Regional
arlen in der Galtung Ritbus Sekt. Corylifolii.
Ru bus wessbergii wird publici er tals ein eR eg ionalar tvon
der Cimbris ehen Halbinsel mi t Sc hwerpun ktin Djurs
land, hi er vor allem gesammel tvon Eri kWessb erg, und
E xklav en in SO-Hols tein und Nie dersac hs en (Wend
land ), dor t unab hangig davon en tdec ktvon E. Wals e
mann. Die n eu eAr tis tb esond ers c hara kterisi er tdurc h
ein en eher rund kan tigen Sc h6ssling mi t auffall end
dic hten kur zen und geraden S ta c heln sowi erela tiv kl e
in e, grob g es agt e Bl iit te r, deren Endbl attc hen rundlic h
r hombisc h sind, mi t aufg es etzter lang er Spit ze. Di e
kur zen, dic ken S ta c heln d er Bl at ens ti el e erinn em an
Rubus hadroacantlws. Inner halb der von Frid eric hs en
und G el er t (1887 ) aufg es tell ten Samm elar tRubus centi-

Boganmeldelse
Olle W. Nilsson: Liv i striinunande valle11. Hf t. III. 160 si
d er. Pris 154 sv. kr. Na tu r og Kul tur, S toc kholm.
IS BN91-27-01103-8.
Oll eW. Nilsson, som er reda ktør af d etsvens kespor ts
fis ker tidss krif tSpor tfis kar en, giver i d enn ebog en kor t
indføring i vandløbsø kologi, m ed hov edvæg ten lag tpå
fis ken es rolle.
Der er nogl e udmær ked e illus tra tion er bl. a. af
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formis s te ht si e habi tu el ! d em Rubus egregiuswlus am
n iic hs ten, in einem w ei teren Sinn e auc h Rubus dethar
dingii, d em si ebislang (mit Zw eif eln ) zugerec hne twor
den is t- v ergl eic heden A tl as von Mar tensen, P ed ers en
& Weber (1983 ) .
Rnbus egregiusculus (Frid. & G el.) Kraus ewird hier als
gegen iib er R. detlwrdingii eig ens tandig e R egionalar t
des s iidos tlic hen J utl ands und des nordos tl i ehen
Sc hl eswigs aner kann t. Sie weic htab durc hein en meis
tens se hr wei tl aufig b es tacl 1el ten g efurc hte n Sc hoss
ling, br ei t ellip tisc he bis r hombisc he Endbl attc hen an
einem insg esam t kl ein en und zur Bl attc henredu kti on
n eigenden Sc h6sslingsbla tt. Der Bl utens ta nd m i t von
u n ten an sc hr ag aufs teig end en As te n wir kt weg en
d er en sp arli eher Ver zweigung angen aher t traubig. Di e
Stac heln d er r elativ lang en Bl iitens tiel e sind s ehr we
n ig gebogen, was die Ar t insb esonder e von der im
iib ersc hn eidungsgebie t aussc hliesslic h vor kommen 
d en krumms ta c heligen Ausbildung von R. detlwrdingii
sc harf tr enn t. lrn G eg ensa tz zu di es er is tdie Kronfarbe
ers tsc hwac hrosa.
In sc hed. nann te Frideric hsen einige R. dethardi11gii
aus S- Danemar k*Rubus cwtiformis var. codmliiS, womi t
er die Versc hied enar ti g kei t zwisc hen R. egregiuscu/us
und R. dethardi11gii indir ektb ekr iif ti g t ha t.
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Utterslev mose, et eksempel på reetablering af en
fiskebestand efter en forurenings-'katastrofe'
Steen fesper Horsted & Torkel Cissel Nielsen
(Zoologis k Museum, Universitetspar ken 15, 2100 Køben havn Ø)
With a nEnglis hsummar y

I et tæt bebygget område i den nordvest
lige del af København ligger Utterslev
mose . Mosen består af tre bassiner og
strækker sig 3,4 km mellem Husum og Sø
borg. Den kan karakteriseres som et mel
lemrigkær med alkalisk (pH 7,5-9,5), hårdt
vand og er i uforurenet tilstand klassifice
ret som eutrof sø.
Tidligere har mosen været tilgroet med
tagrør og har kun haft en lille åben vand
flade. Området har været anvendt til jagt
og tørveskær og har siden 1600-tallet væ
ret et led i Københavns vandforsyning.
Utterslev mose blev i 1925 som første lo
kalitet i Danmark udlagt som naturpark. I
1939-43 blev en stor del af rørskoven gra
vet op, hvorved den åbne vandflade blev
udvidet fra 2-3 ha til 35 ha, med en vand
dybde på 1,75 m. Desuden blev der langs
bredderne gravet 6 km kanaler for at
hindre mennesker og rovdyr i at komme
ud i rørskoven. I 1974 udgjorde det åbne
vand 62 ha. Denne yderligere udvidelse
skyldes bl. a. uddøen af dele af rørskoven
som følge af bundfrysning.

I årene efter etablering som naturpark
modtog mosen biologisk renset spilde
vand fra Gyngemoseværket i Gladsaxe
kommune (Jensen og Warrer-Hansen
1981 ). Da der ikke blev foretaget kemisk
fældning af næringssaltene, fik mosen til
ført store mængder af nitrat og fosfat.
Denne eutrofiering medførte en kraftig
forøgelse af primærproduktionen, hvilket
gav et øget iltforbrug, en nedsættelse af
sigtdybden samt en heraf følgende ud
skygning af bundvegetationen. Trods ad
varsler fra Naturfredningsrådet mod spil
devandsudledningen allerede i 1945 (Fer
dinand 1970) fortsatte man ufortrødent.
Forureningen gav sig først tydeligt udslag
i begyndelsen af 1962, hvor mosen i perio
der begyndte at stinke. I løbet af isvinte
ren 1962/63 døde store mængder fisk som
følge af iltmangel. Forholdene forværre
des nu gradvist indtil kulminationen i
1968 (Ferdinand 1970). Sidst i 1960' erne til
førtes mosen spildevand på 40. 000 �er
sonækvivalenter svarende til 2 mill . m /år
(Jensen og Warrer-Hansen 1981 ) . Denne

Fig. 1. Det vestlige af
snit af U lle rslev mose.
Fat. N. O. Preuss.
Tlle Weslem part of Ul

lerslev Bog.
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vandmængde svarer til en vandudskift
ning på 2-3 gange mosens volumen pr. år.
I eftersommeren 1968 'vendte bunden'
som følge af iltmangel samt en heraf føl
gende methan- og svovlbrinteudvikling.
Dette medførte en næsten total udryd
delse af fiskebestanden. Endvidere blev
forholdene optimale for bakterien Clostri
dium botulinum (høj temperatur, lavt iltind
hold, meget organisk materiale), der dan
ner det toxin, som forårsager botulisme
(pølseforgiftning) . Dette bevirkede, at der
i 1967-69 døde et par hundrede svømme
fugle (specielt blishøns, gråænder og taf
felænder) svarende til 50 % af ynglefug
lene (Andersen-Harrild 1970).
I 1950' erne var der i mosen en rig sub
mers vegetation (rankegrøde) samt en stor
og varieret bestand af fisk og lavere dyr. I
slutningen af 1960'erne forsvandt snegle
og muslinger, og efterhånden blev den la
vere fauna totalt domineret af dansemyg,
men også disse forsvandt i 1968 (Fjeldså
og Boertmann 1980).
Siden 1968 er de økologiske forhold bed
ret betydeligt, hvilket vil blive omtalt i det
følgende og belyst ud fra ændringer i sam
mensætningen af fiskebestanden .
1968

19.-20. juni 1968 udførte Danmarks Fi
skeri- og Havundersøgelsers afdeling for
ferskvandsfiskeri en undersøgelse af fiske
bestanden i Otterslev mose (Dahl 1969).

Mosen var på undersøgelsestidspunk
tet hypereutrof, især i det vestlige bassin,
gradvist aftagende østpå. Bunden bestod
af sort, stinkende dynd med stort indhold
af methan og svovlbrinte og sigtdybden
var mindre end 20 cm . Det grå-grønne
vand indeholdt store mængder dafnier.
Til trods for intenst fiskeri i løbet af un
dersøgelsen var fangsterne meget ringe
(tab. 1). Der blev kun taget 4 fiskearter
(fig. 2 og 3) . Af disse repræsenterer de tre
(karuds (Cnrnssius cnmssius), regnløje (Le
ucnspius delinentus) og nipigget hunde
stejle (Pungitius pungitius)) arter, som er re
lativt modstandsdygtige overfor forur
ening og iltsvind. De mere følsomme arter
var udryddet eller meget svagt repræsen
teret.
Karudsen dominerede bestanden både
vægt- og antalsmæssigt (hhv. 99,4 % og 74
%), hvilket understreger denne arts tole
rance overfor forurening og de heraf føl
gende miljømæssige ændringer.
Antalsmæssigt udgjorde regnløjen 17
% (vægt ubetydelig: 0,07 % ). Ifølge Dahl
(1969) skulle denne lille pelagiske, plankti
vore fisk ligefrem være blevet favoriseret
af eutrofieringen på grund af det velud
viklede zooplank ton, samt reduktionen af
dens naturlige fjender (aborre (Feren fluvi
ntilis) og gedde(Esox lucius)). De samme
forhold må formodes at have gavnet be
standen af nipigget hundestejle. Bestan
den af regnløje og hundestejle er uden

Tabel 1 . Sammensætning af fangsterne i 1968, 1975 og 1985.
Co111positioll af tlze cate/z i11 1968, 1975 n11d 1985.
Juni 1968
antal
vægt (g )
Ge dde (Esox lucius)
Skalle (Rutillts mtilus)
Ru dskalle (Scardillills erytlzroptlmlllliiS)
Brasen x (Abm111is bmllln x)
Reg nlø je (Leucnspius delillenfus)
Su der (Tillen fi11ca)
Kar uds (Cnmssius cnmssius)
Sølvkaru ds (Cnmssius numtus)
Å l (Allguilin n11guilln)
Aborre (Ferenfluvinfilis)
9-pig. hu ndeste jle (Pw1gitius puugitius)
Total

10

Ma j1975
anta l
vægt (g )
25

17.520

Ma j1985
vægt (g )
antal
139
172
296
1
3
8
471
14

85.273
25. 363
30.229
137
5
1 1 . 125
456.921
14.000

8

10

3

5

36

12.935

457

164.500

1
l

70
<5

1
1354

340
68.850

890

55. 1 23

46

13.015

1841

251 .215

1994

678.276
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Fig. 2-3. Fiskearte rnes procentvise an del i den totale fangst på basis a f vægt (venstre ) og antal (hø jr e).
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tvivl kraftigt undervurderet på grund af
fangstredskabernes store maskevidde.
Rovfiskene var repræsenteret af en en
kelt aborre på ca. 70 g.
Det vil sige, at fiskebestanden var fattig
og hovedsagelig bestod af tre hårdføre ar
ter, som overvejende ernærer sig af zoo
plankton. Økosystemet i mosen var karak
teriseret af lille diversitet, simple fødekæ
der og ringe stabilitet.
1970 til 1975

Fra årsskiftet 1969-70 ledtes spildevandet
ind på hovedledningen til rensningsan
lægget ved Damhus åen. Efter afskærin
gen af 'denne mosens vigtigste vandtilf.ør
sel på 2 mill m3/år' tilførtes mosen kun di
rekte regnvand, regnvandsoverløb fra klo
aksystemet samt overfladevand fra Hare
skovvej . I perioden april 1970 til j uli 1971
blev der foretaget fosfatfældning i det
vestlige bassin.
Fra 1971 skete der en markant forbe
dring af vandkvaliteten. Vandet blev klart
og lugtfrit, og man observerede en for-

øgeise af invertebrat-diversiteten og -be
standen (Fjeldså og Boertroann 1980). Ar
sagen til denne vandkvalitetsforbedring
tilskrives afskæringen af spildevandet og
ikke fosfatfældningen, hvorfor fældnings
forsøgene ikke blev fortsat (Jensen og War
rer-Hansen 1981 ) .
1975
I perioden

26. -30. maj 1975 foretog fersk
vandsafdelingen igen en undersøgelse af
mosen (Dahl 1978) . Formålet var at se,
hvorledes Gladsaxe og Københavns kom
muners foranstaltninger med hensyn til
forbedringer af vandkvaliteten havde ind
virket på fiskebestanden.
Ved denne undersøgelse blev følgende
arter fanget: gedde, regnløje, karuds,
aborre og ål (Anguil/a anguilla) (tabel l og
fig. 2 og 3); endvidere fandt man nipigget
hundestejle i maven på to af gedderne.
Den enlige ål må være en repræsentant
for en tidligere bestand eller en tilfældig
udsat, da de overordentlig komplicerede
afløbsforhold forhindrer naturlig opret11

holdeise af bestanden gennem indvan
dring.
Gedderne udgjorde vægt- og antals
mæssigt hhv. 7 % og 1,4 % og er som ålen
en ny art i forhold til 1968, hvor bestanden
har været overordentlig svag eller udryd
det. Dahl (1978) skriver, at de yngste ged
deårgange er ret tolerante over for ilt
svind, og alderssammensætningen af
gedderne fanget i 1975 tyder på, at så
danne unge fisk har dannet grundlag for
bestanden.
Karudserne udgjorde 65,5 % og 24,8 %
af bestanden med hensyn til vægt og antal
og er i biomasse-henseende stadig dominerende.
Aborrerne udgjorde hhv. 27,1 og 73,5 %
af bestanden med hensyn til vægt og an
tal. De var i god vækst, og bestanden var
væsentlig forøget siden 1968 formodentlig
på grund af den forbedrede vandkvalitet
og det større fødeudbud.
Regnløjer blev ligeledes fanget, omend
kraftigt underrepræsenteret.
Bemærkelsesværdigt var, at de tre al
mindelige karpefisk skalle ( Rutilus ruti
lus), rudskalle (Scardinius erythropthalmus)
og suder (Tinea tinca) manglede.
·

1975 til1980
I perioden 1975-80

er der ikke foretaget
egentlige undersøgelser af fiskebestan
den, men der forekommer dog observati
oner heraf i Zoologisk Museums fuglerap
porter fra denne periode.
Op gennem 1970' erne steg stabiliteten i
mosen, men store svingninger og ustabili
tet forekom stadig. Det viste sig især ved
store zooplanktonfluktuationer. Nogle år
fandtes der en meget stor biomasse, mens
der på samme tidspunkt andre år intet
zooplankton var til stede (Fjeldså, pers.
med. ) .
P å grund a f afskæringen a f mosens væ
sentligste vandtilførsel (spildevandet) i
1970 var vandstanden meget varierende
op gennem 1970' erne, da de nævnte regn
vandstilførsler ikke kunne kompensere
for fordampningen. Vandstanden var ge
nerelt faldende, hvilket medførte, at om
rådet ændrede karakter bl. a. ved blotlæg12

ning af mudderflader i sommerperioden
med heraf følgende lugtgener. Derfor på
begyndte man i 1980 en oppumpning af 2
mill. m3 vand/år fra Harrestrup å for at sta
bilisere vandstanden samt for at opnå et
vandskifte i mosen (Jensen og Warrer
Hansen 1981) .
1981
I forbindelse

med limnologiske undersø
gelser i mosen i maj 1981 (Fjeldså et al.
1982) blev der foretaget undersøgelser af
fiskebestanden. Disse undersøgelser ind
går ikke i tabel 1 og i fig . 2 og 3, da de ikke
er sammenlignelig med de øvrige be
standsundersøgelser. Å rsagen er, at der i
1981 hovedsageligt blev brugt sættegarn.
Erfaringer viser, at man får det mest reali
stiske billede (semikvantitativt) af fiske
bestanden i en sø ved at kombinere flere
forskellige fangstredskaber, da de hver for
sig er selektive over for visse arter eller
størrelsesgrupper.
Fangsten bestod i 1981 af 6 arter: gedde,
skalle, rudskalle, suder, karuds og aborre.
Af disse er tre 'nye' i forhold til 1975 (skal
le, rudskalle og suder) og tre af arterne
fanget i 1975 blev ikke genfanget (ål, nipig
get hundestejle og regnløje) .
Ålebestanden var meget lille eller ud
død på grund af de tidligere omtalte
komplicerede afløbsforhold.
Bestanden af den tidligere så talrige ni
piggede hundestejle må have været over
ordentlig lille eller udryddet, måske på
grund af den tiltagende rovfiskebestand
eller ændrede konkurrenceforhold.
Store stimer af regnløje blev iagttaget,
men på grund af det grovmaskede net
ikke fanget.
Der blev fanget 5 skaller (780 g) med en
alder på 5-7 år; dvs. at denne art må have
eksisteret i mosen ved undersøgelsen i
1975 omend fåtalligt. Dette understøttes
af Fjeldså og Boertruann (1980), som alle
rede i 1975 fandt enkelte døde skaller midt
på sommeren.
Desuden blev der fanget to rudskaller
(750 g) på 9-10 år; disse må således også
have været i mosen i 1975, med mindre
der er tale om udsatte agnfisk.

Endvidere blev der fanget 2 sudere
(2700 g), en art som allerede Dahl (1969) ef
terlyste. Fiskene var 7 og 9 år, så det må
formodes, at der til stadighed har været
en suderbestand i mosen.
Herudover blev der fanget aborre (8
stk. , 1864 g) og gedde (4 stk. , 2895 g), men
karuds var dominerende (57 stk . , 45. 695
g); de udgjorde nu 83,3 % af den samlede
biomasse mod 65,5 % i 1975. De procent
vise stigninger skal som tidligere nævnt
tages med forbehold, da vore erfaringer
viser, at et par vodtræk ville have ændret
fangstens procentvise sammensætning
væsentligt.
1982

Den 7.-8. juli og 9.-10. august 1982 foretog
Zoologisk Museum fiskeri med silde- og
ørredgarn (Fjeldså og Jensen 1983) . Fang
stens sammensætning var: gedde (5 stk . ,
2,93 kg), skalle (64 stk. , 1,378 kg), suder (6
stk. 5,065 kg), karuds (60 stk. 47,08 kg),
aborre (30 stk., 2,93 kg). Det kan undre, at
rudskalle slet ikke forekom i fangsten, da
den i 1985 udgjorde en betydelig del af be
standen; dette beror muligsvis på fejlbe
stemmelse (Nielsen & Horsted 1987).
1984

Vore undersøgelser i april og november
1984 (omtalt i Fjeldså og Brøgger-Jensen
1985) er ikke registreret kvantitativt, da vi
på grund af store mængder grøde måtte
opgive en tilbundsgående bearbejdelse af
fangsten. Som følge heraf skal blot næv
nes arterne i rækkefølge med aftagende
hyppighed: aborre, rudskalle, karuds,
gedde, skalle, suder og regnløje.
1985

På grundlag af vore erfaringer fra 1984 ud
førte vi i dagene 1 6 . - 24. maj 1985 ved
hjælp af vod, ruser, sildegarn og togger
garn en undersøgelse af mosens fiskebe
stand (Horsted og Nielsen 1986) . Iløbet af
8 dage fangedes 9 arter, heraf var 2 nye for
mosen, nemlig sølvkaruds (Carassius aura
tus, vildformen af guldfisk) og en kryds
ning mellem brasen (Abramis brama) og
skalle/rudskalle (fig. 2 og 3) .
Antalsmæssigt var aborren stadig domi-

nerende til trods for en betydelig tilbage
gang (fra 73,5 % til 44,6 % ) . Vægtmæssigt
var den reduceret fra en anden- til en tre
dieplads (fra 27,4 % til 8,1 % ) . Å rsagen til
denne tilbagegang kan være: l) Siden un
dersøgelsen i 1975 er geddernes andel af
den samlede biomasse næsten fordoblet
(fra 7 % till2,6 % ) . Da aborrerne er ged
dernes foretrukne bytte, må man formo
de, at prædationstrykket på aborrerne er
øget betydeligt. 2) Forøgelsen af artsdiver
siteten fra 5 til 8(9) arter, samt den store
fremgang for nogle af de 'nye' arter, har re
duceret aborrernes relative andel i fang
sten. Så vidt vi kan se, er der ingen nævne
værdig konkurrence mellem aborren og
fredfiskene, da aborrens vækst stadig er
god. Det tyder således på, at naturen selv
regulerer bestanden, så udviklingen af et
'tusindbrødre'-samfund forhindres.
Karudsen var antalsmæssigt den næst
hyppigste art, og andelen nærmest uænd
ret siden 1975 (fra 24,8 % til 23,6%). Den
var stadig vægtmæssigt dominerende, og
andelen er nogenlunde den samme som i
1975 (65,5 % mod 67,1 % ) . Noget tyder på,
at bestanden var stabiliseret på dette ni
veau, da de fleste af fiskene var så store, at
de reelt ingen eller meget få fjender har.
Som nævnt har aborren måttet vige for
gedden, som i løbet af de sidste 10 år næ
sten har fordoblet sin andel i biomassen.
Skælanalyser viser en noget ringere vækst
end i 1975. Endvidere ser man hos de
større gedder en udtalt kannibalisme
(Carl Henrik Jensen, pers . med . ), hvilket
ligeledes kunne antyde, at standplad
serne er 'optaget', og a t mosens bæreevne
med hensyn til gedder er nået.
Rudskaller og skaller udgør hhv. 14,8 %
og 8,6 % af det samlede antal fisk (4,5 %
og 3,7 % af vægten). Disse arter blev ikke
registreret i 1975, så på daværende tids
punkt må bestandene have været meget
små .
De to arters store fremgang skal ses i ly
set af den forbedrede vandkvalitet, samt
den store produktion af plantemateriale,
af hvilken de formodentlig omsætter en
betydelig del .
Suderen e r ligeledes ny i forhold til 1975
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(dog også fanget i de mellemliggende år) .
Bestanden er formodentlig forøget væ
sentligt, bl. a . på grund af det nuværende
store udbud af invertebrater i grøden, spe
cielt snegle og muslinger.
Store flokke af regnløjer blev stadig set
rundt omkring i bassinerne.
Den nye art, sølvkarudsen, udgjorde
O, 7 % og 2,3 % af bestanden med hensyn
til antal og vægt. Denne art har formo
dentlig levet i mosen de sidste mange år,
n1en er på grund af den vanskelige identi
fikation ikke tidligere blevet registreret
(Nielsen & Horsted 1986) .
Forekomsten af brasen-hybriden er my
stisk, da der ikke tidligere er registreret
brasen i mosen.
To arter som tidligere er fanget i mosen,
blev ikke genfanget i 1985: den nipiggede
hundestejle, der må anses for uddød, da
den hverken er fanget, fundet i maver el
ler observeret i mosen siden 1975, samt
ålen, da denne heller ikke er fanget eller
set siden 1975.
KONKLUSION
Siden 'katastrofen' i 1968 er der sket en for
øgelse af artsantallet af fisk i undersøgel
sesfangsterne fra 4 i 1968 over 6 i 1975 til
8(9) i 1985. Fra at være en sø domineret af
simple fødekæder af planktivore fisk
uden nogen egentlig bestand af rovfisk
har Utterslev mose nu udviklet sig til et
økosystem med flere nicher (herbivore,
planktivore, benthivore, om nivore og pis
civore) og med en langt højere grad af
kompleksitet. Denne udvikling er meget
glædelig, da den stabiliserer økosystemet,
så det bliver knapt så følsomt over for ude
fra kommende påvirkninger. Samtidig gi
ver den en mere effektiv stofomsætning i
mosen .
At der er sket en forbedring af vandmil
jøet understreges yderligere af, at der ef
ter de meget strenge vintre 1984/85 og
1985/86 ikke blev fundet døde fisk ved tø
brud, samt at der i 1984 og i 1985 ikke har
været sort, svovlbrinteholdigt slam på
bunden af mosen. Tidligere opstod der fi
skedød samt svovlbrintegener efter væ
sentligt mildere vintre.
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SUMMARY

Ullerslev Bog, a11 example of reeslablislzillg of a fis/z popllla
tiozz fol/owizzg a polllllioll-"cntastroplze".
Utterslev Bog is sit uate d in the northe rn part o f
Copenhagen. No w the bog has an open water area o f
62 ha an da depth o f 1 . 75 m, an d in unpoll ute dcon di
tion i t is classi fie das an e utrophic Ia ke.
The bog was ma de a Nat ure Park in 1925. Later i t re
ceive d great q uantities o f biologica Uy p uri fie d waste
water an d since no chem ical puri fication took pla ce,
the bog was m uch enriche d with Nan dP. This gra dual
e ut rophication c ulminate d in 1968 resulting in lack o f
ox ygen an di n cases o fbotulism.
The ma jo rit yof the population die dan d the present
paper deals with the reestablishing o f the fish pop ula
tion since 1968.
In 1968 the fish pop ulation consis le d o f 3 to lerant
planktivoro us species an d an extremel y weak popula 
tion o fa single ca mivorous species.
In 1970 the waste -water suppl yto the bog was cut o ff
an das a conseq uence the water-q ualit y was improve d.
In 1975 the fis h population sho we da rise in b io mass
an d diversit y a n d the ca mivoro us part o f the pop ula
tion ha dincrease d.
In 1980 water was pumpe d from a nearb y stream to
stabili ze the water level an dincrease water exchange i n
the bog.
Investigations in 1985 sho we d a further increase in
the fish diversit y from 6 species in 1975 to 9 in 1985.
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Overdrev og græsning i Danmark før udskiftningen
Eiler Worsøe
(L11mfbergvej 2 , Væru111 8900 Randers)

Før landbrugets udskiftning af fællesska
bet i perioden omkring 1800 bestod det
meste af husdyrenes sommerfoder af
græs. Det vil i denne forbindelse sige
græs, urter og ofte tillige blade og kviste af
træer og buske i græsgangene.
Græsgang er på det nærmeste som eng
bund. Blot giver den ikke så meget eller så
langt græs, at den kan slås, så man får hø.
Til gengæld kan den bruges til græsning
for dyrene om sommeren, så de derved
kan blive forsørget, siger Arent Berntsen
(1656) .
HVAD ER ET OVERDREV?
De fleste byer havde hovedparten af deres
græsgang på overdrevet. Overdrevet er
den udmark, som samtlige bymænd har i
fællesskab, og hvor deres kvæg græsser
om sommeren, fortæller Berntsen videre.
Udmarken er den del af en landsbys j or
der, som ligger uden for de faste vange
med deres indhold af engbund og skov
stykker.
Overdrevet blev også meget alminde
ligt kaldt 'fælled'; et gammelt dansk ord,
som efter Berntsen betyder 'noget fælles'.
Han giver nogle eksempler: fælles over
drev, fællesfang, fællesskov, fællesmark,
fæmark og hvilende agerjord.
Udbredt var også betegnelsen 'hede',
på Øerne særlig anvendt på Lolland: Kø
belev Hede, Kastager Hede, men udtryk
ket var også kendt fra Sjælland. I Vestjyl
land var 'hede' en helt almindelig beteg
nelse for udmarken, hvor hedelyng var
hyppig. Det er derfor, man i dag forbinder
ordet hede med lyng. Fra disse 'hedeeg
ne' kender man dog også betegnelserne
overdrev, udmark og fælled.
Det var meget ofte sådan, at bondeby
erne kunne optage midlertidige agre i
overdrevet. På Sjælland blev sådanne agre
kaldt 'or-agre' (af ore overdrev), (Bernt
sen 1656). Oreagre kunne med tiden blive
mere vedvarende som i Utterslev på Lo!=

land hen i 1700-tallet (ældste matrikel
kort). I langt de fleste byvedtægter er der
forbud mod, at enkeltpersoner indtager
agre eller · blot hegnet jord i overdrevet.
Det er i overensstemmelse med Jyske Lov
1241. Gennem særordninger og måske på
grund af nogles magtstilling forekom det
dog meget almindeligt. Var indtægterne
enkeltmandseje, kaldtes de 'gribsjord' el
ler 'ornum'; hvor det drej ede sig om en
udenbys mand, kaldtes det 'stuf'. løvrigt
brugte man om indhegninger i overdrevet
betegnelserne 'løkke, vænge, rud og ind
tægt' (Berntsen 1656). Landsbyvedtæg
terne omtaler ofte 'enghaver' og 'skovha
ver', der kunne være fælles, men som of
test var ejet eller blot lejet af en enkelt.
Særindhegningerne blev som oftest brugt
til flere formål i en sammensat drift: ager,
høeng, græsning, gærdselsskov, hugst af
gavntræ og brænde samt svin på olden,
fortæller mange kilder.
OVERDREVENES BELIGGENHED OG
KARAKTER
Efter de ældste matrikelkort at dømme lig
ger overdrevene gennemgående længere
fra bebyggelsen end vangene. Det er dog
en regel med mange undtagelser, idet pla
ceringen har været afhængig af landska
bets udformning og jordbund. På original
I kortene, de ældste matrikelkort, som
holder målene, er der først i 1800-tallet på
ført et bonitetstal med henblik på en ny
matrikulering, der kom i 1844. Disse tal,
som går fra O til 24, er væsentlig lavere for
samtlige udmarksarealer end for vange
ne. Dengang mente man følgelig, at van
genes jord var bedre end udmarkens ind
befattet løkker, som fandtes der. Indmar
kens jord blev gødsket, omend efter nuti
dens opfattelse kun svagt, mens udmar
ken hele tiden blev berøvet næringsstof
fer. Dyrenes gødning kunne naturligvis
ikke opveje deres foders næringsindhold.
Vangene, men ikke udmarken, var des-

Trykt med støtte fra: Fredningsstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening,
Dansk Botanisk Forening, De danske Landboforeninger og Spars Miljøfond.
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Fig. l . Over drev me d
gamle ege. l nuti de n
kal des det fa st græs
gang. Fø r u dskiftnin
gen var her høeng, det
kan ikke ses nu.
Vrangstrup, april l983.

uden som oftest ryddet for sten og rødder.
Der kunne dog være vange med slemme
rødder på grund af lange hviletider, hvor
de groede til med træer, som i Hinge i
1600-tallet (Christensen 1914) .
Hovedparten af skoven lå i overdrevet.
Det er naturligt, eftersom næsten al land
brugsjord var indtaget af skov, som i van
gene nødvendigvis måtte begrænses . I
udmark var begrænsning af skov som re
gel tilfældig, og den tog først sent fart: i
Vestjylland skete det antagelig fra om
kring 1200, i det øvrige land først 2-300 år
senere. Mod vest endte det efterhånden
med omfattende lyngheder og spredte
skovrester mest i form af egekrat (Oks
bjerg 1964). Andre steder, hvor bunden
var bedre, holdt træer og skov ud længe
re. De overdrev, som man endte med at
have i 1700-tallet, er så fortræffeligt be
skrevet af Hugo Matthiessen (1942), at det
næppe kan gøres bedre eller mere forstå
eligt. Han så overdrevene som bunden af
en lang periode med overudnyttelse og
forfald - noget som udskiftningen af jord
fællesskabet iøvrigt rådede bod på i løbet
af nogle få årtier.
Matthiessens pessimistiske opfattelse
af jordfællesskabet og bøndernes mang
lende effektivitet i det langsbrugsmæssige
16

var grundet i hans 1700-tals-kilder. Be
dømmelsen hidrørte formodentlig særligt
fra den ledende kreds omkring C. D. F. Re
wentlow, som netop i jordfællesskabet
fandt hovedårsagen til tidens landbrugs
mæssige vanskeligheder. Men der var i
1700-tallet andre opfattelser, som man
ikke uden videre kan se bort fra .
Ludvig Holberg troede - akkurat som
Henrik Gerner i 1600-tallet - på bondens
forstand. Bonden havde virkeligheds
sans. Af ham kunne man lære, hvorledes
jorden skulle dyrkes, hvorledes heste og
kvæg skulle bevares, skovene sættes i
stand, gårde bygges, og hvorledes man
skulle føre en fornuftig økonomi. Hol
berg, som selv ejede to større gårde, hæv
dede, at han godt kunne kende forskel på
en duelig og en forsømmelig bonde, men
også på en god godsejer og på en, der mis
brugte sine bønder (Holberg 1748) . In
spektøren på Bernstoff gods, Terkel Ba
den, protesterede kraftigt mod bemærk
ninger fra folk, der ringeagtede bønderne.
Hans mening var, at landbrugets proble
mer skyldtes den indskrænkning af frihed
og næring, som var forårsaget af godejer
nes magtstilling overfor bønderne. Det
var da også i sidste ende godsejerne, der
fik de økonomiske fordele af landbolov-

Fig. 2. Gammel hassel
skov i fast græsgang i
ti dligere over drev til
Oue by. Vegetationen
har formo dentlig været
nogenlun de uforan d
ret gennem mange
hun dre de år. Øst for
Stinesmin de,
april
197Z

givningen 1787-90, som mange bønder
iøvrigt protesterede imod.
Når en kreds af jyske godsejere samti
dig protesterede mod de . nye forordnin
ger, var det tydeligt nok deres egne privi
legier, de var bange for at miste. De mang
lede fremsyn til at forstå, hvilke fordele
godsejerstanden senere skulle få af refor
merne (Skrubbeltrang 1978, Bjørn 1980).
Esaias Fieiseher (1787) står for de samme
synspunkter, selv om han med mange ord
og under dække af saglighed - han var
professor i skovbrug - påstår sig forpligtet
til at gøre Majestæten opmærksom på, at
godsejere aldeles ikke kan lastes for van
skelighederne i landbruget. Han var imid
lertid i perioden tillige administrator af
Førslev gods.
Godsejeres overgreb mod dygtige bøn
der, der havde evner til at klare sig godt, er
veldokumenteret af Munk (1969) .
De nævnte opfattelser afviger meget fra
den gængse mening om 1700-tallets land
brugsforhold, som i høj grad stammer fra
Matthiessen (1942) og fra guldaldertidens
malerier med motiver af forfald. Det tvin
ger os til at søge at se Matthiessens minuti
øst beskrevne detaljer i landskab og drifts
forhold i et nyt lys. Han var historiker og
ikke biolog. Han kendte således ikke stæv-

ningsskovenes betydning i en tidsalder,
hvor gødningsmangel var den begræn
sende faktor for landbrugsproduktionen.
Han opfattede for eksempel en nystævnet
elleskov i en høeng som skovødelæggel
se. Tilsvarende forstod han næppe heller
overdrevenes afgørende betydning for
landbrugsøkonomien som helhed. Det til
trods for, at det meget åbentlyst fremgår af
mangfoldige vider og vedtægter, at over
drevene er uundværlige efter tidens opfat
telse.
GRÆSNING I INDMARK,
ENG OG LØKKER
Hvert år lå en del af agerjorden brak, den
hvilede. Imens blev den til dels brugt til
græsning, 'lå til fælled'. Det vil sige, at det
var fælles græsning, at den blev anvendt
som fælled, altså overdrev. Hvilende agre
var et vigtigt tilskud til sommerfodringen,
men ikke det eneste.
Efter kornhøstens afslutning blev heg
nene åbnet for dyrene. 'Ævred blev opgi
vet', hed det, når agrene kom til at ligge
for fæfod. I byer med vangeforbund - af
tale om samme afgrøde i tilstødende
vange for at spare gærder - skulle ævred
opgives samtidigt som i Græsted 1696. I
de fleste byer opgives ævred, når kornet
17

Fig. 3. Gammel bøge
skov, som i ung dom
men er blevet ska det af
græssen de dyr. Øst fo r
april
Stinesmin de,
197Z

er kørt af marken, i Østrup 1771 skulle alle
desuden være enige om det.
Vintersæden var altid rug, og når man
græssede i vangen, måtte rugen beskyt
tes . Derfor skulle rugvangen de fleste ste
der lukkes om efteråret: i Kippinge 14
dage før Set. Michaelis Dag 29 . 9 . , siges
det 1727 En del steder som for eksempel i
Lynge 1670 skete lukningen selve Michae
lis Dag, også kaldet Mikkels Dag. Det
mest almindelige var dog Mortens Dag,
Set. Martini, som var 11.11. Ganske få ste
der blev rugvangen først lukket om foråret
som i Lille Næstved 1575.
Tilsvarende vangene blev høengene
også de fleste steder afgræsset, når høet
var kørt hjem, som for eksempel i Skern
· 1653. I gode græsår, hvor der kunne blive
tale om efterslæt, måtte man vente med at
græsse engene til efter den tid.
Henliggende arealer ved byerne, i fæ
gangen til overdrevet, mellem agre og lig
nende steder bley ofte afgræsset, så intet
gik til spilde (V. & V. ) .
Store godser kunne til tider have udlagt
en hel gård til græsning, som det var til
fældet blandt andet på baroniet Stampen
borg sidst i 1700-tallet (Christensen 1982).
Det skyldes antagelig, at der var for lidt
græsning på Sjælland (Jacobsen 1947).
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Det samme var tilfældet på de fleste lol
landske herregårde i 1600- og 1700-tallet
(Worsøe 1986).
For at undgå skader på afgrøderne ved
græsning i ager og eng, er vedtægterne
fyldt med regler, hvis overtrædelse straffe
des med forskellige slags bøder. Her skal
kun nævnes nogle eksempler. Det nor
male synes at have været, at dyrene græs
sede løse i ager og eng efter høst, men un
der opsigt af hyrder, som omtales for næ
sten alle byer.
I Kværndrup 1709 skulle dyr i eng og
ager holdes tøjrede, ligeledes i Lynge
1670. I Helsingør skulle dyrene hildes, det
vil sige have forbenene bundet sammen,
står der i vedtægten fra 1715. I Ryslinge
1736 skulle alle dyr holdes i tøjr til Mik
kelsdag, og iøvrigt sk.u lle alle tøjre i
samme mark samtidigt. I Rynkeby 1717
måtte der ikke være vintergræsning i van
gene . Ingen måtte tage 'endeel' i vangen,
når den lå til fælled, forbeholde sig noget
stykke, i Asferg 1723. På maden, engen,
skulle dyrene i Horsens 1802 holdes tøjret
efter slæt. I Græsted 1696 måtte man ikke
tøjre i vangen i det hele taget - og selvføl
gelig ikke slippe dyrene løse. Kun i nøds
fald måtte man tøjre i oreagre, men så
skulle tøjrene synes, alle skulle begynde

Fig. 4. Flerstammet
Naur opvokset i fa st
græsgang i et tidligere
overdrev under Kren
kerup,
Kostes kove n.
Her
var
græsning
endnu 1902. Maj 1984.

samtidigt, og der skulle holdes tilsy:n. Øg
måtte ikke tøjres nærmere end 40 favne fra
kornet. Alt dette for at undgå skader på
sæd og hø.
Mange steder måtte man nok have rin
gede svin i vangene og engene efter høst,
for der stod ofte en del oldentræer. Blandt
andet i Saksild 1705 var det imidlertid for
budt. Som et kuriosum kan nævnes, at
det i Sønder Tranders 1758 var forbudt at
tøjre på kirkegården (V. & V. ) .
Der fandtes hen i 1600-tallet samt i 1700tallet byer, som ikke havde noget over
drev. Det har antagelig været der engang,
men er så formodentlig blevet taget ind til
agerjord. Et eksempel herpå er Søllerød,
hvor det af markbogen 1682 fremgår, at de
måtte græsse deres dyr i vangene, hvor
der var en del skov, samt på skrænter og
lignende steder (Oksbjerg & Worsøe
1985).
UDBINDINGEN
I det klassiske Grækenlands mildere vin
tre kom dyrene på græs i skoven 60 dage
efter vintersolhverv, siger Hesiod (Gerner
1942). Her i landet måtte de ofte henslæbe
en møjsommelig vinter på stald med al
vorlig foderknaphed som på Halsteinborg
1787. I marts var fæstebøndernes kreaturer

derfor gerne magre og sygelige (Christen
sen 1982).
For at dyrene kunne blive restitueret på
sommergræsningen var det vigtigt, at der
ikke gik flere dyr på græs, end der var fo
der til. Derfor var der regler for, hvor
mange dyr hver by og gård måtte græsse
på overdrevet. Sådanne regler fandtes al
lerede før Christian V's Matrikel i
1680'erne og fremgår af en del ældre ved
tægter, for eksempel Kvamløse 1624,
Sneslev 1649 og Branderup 1631 . Det
kunne dreje sig om en særlig taksering
som i Daler 1574, hvor et helt boel, en hel
gård, måtte have 10 'nød' foruden kalve 
nød er voksne kreaturer, som overalt reg
nedes lige med en hest. Andre steder
gjaldt andre tal eller andre begrænsnin
ger. I Allesø 1500 og i Vejrup 1699 måtte
man således ikke sætte flere dyr på græs,
end man havde haft den foregående vin
ter. I Lumby 1592 bestemte bymændene
ved et stævne 14 dage før Valborg, hvor
mange dyr hver måtte sætte på græs (V. &
V. ) .
Med Christian V's Ma trikel blev reg
lerne for dyremængden på overdrevene
søgt ændret. I Hørsholm amt havde der
før Matriklen kunnet gå et urealistisk stort
antal dyr i overdrevet. Det kunne man
19

Fig. S. Kreat urene a r
be jder i un derskoven
på Vigsø, et gammelt
over drev ve dstran den.
Træe rne er Na ur, T jø rn
og Småbla det Elm. juni
1974.

ikke bruge som skattegrundlag . Her øn
skede myndighederne et bestemt antal
dyr til hver by og i byerne af dette antal
igen et vist antal til hver gård (Oksbjerg &
Worsøe 1985) . Tilsvarende blev forhol
dene ændret i Slagelse 1694. Hver gård
landet over blev takseret til et vist antal
dyr, og det skulle modsvare de faktiske
forhold af hensyn til skatten. I Holme 1746
var det fastsat, at hest=ko=5 får=4 svin. I
Ryslinge 1736 var hest=ko = 4 får= 4 svin .
Ungdyr var forholdsvis efter størrelse.
Nogle gårde havde flere, andre færre
dyr, end de efter takseringen måtte have .
Ved en 'græsjævning' inden udbinding
sørgede man for en omfordeling, så over
drevet kunne udnyttes mest muligt. I
Neder Jersdal 1694 foregik det den 24.4.
og iøvrigt også andre steder i tiden hen
mod 1 . 5 . som for eksempel i Almind, hvor
jævningen kaldtes 'græslæg'.
Mange vider omtaler, at det er takserin
gen, som udgør grundlaget for dyre
mængden i overdrevet. De få eksisterende
oplysninger om det faktiske dyretal, som
kendes fra ryttergodserne (Carstensen
1874) viser, at takseringens tal stort set
blev overholdt. Det var da også i alle by
mænds interesse ikke at ødelægge over
drev og husdyr. Næsten alle steder er det
20

angivet, at bønder med færre dyr end tak
seringen ikke måtte leje græsningen ud til
udenbys. Jævningens opgave var derfor
at få 'tomme pladser' besat med dyr fra de
bymænd, som havde for mange. Det skete
på steder mod betaling.
Inden udbinding kunne man kontrolle
re, at der ikke gik ulovlige dyr på overdre
vet i forvejen som i Rønne og Neksø 1721,
hvor man 18.4. 'enede' i udmarken .
Mange steder skulle dyrene sættes ud på
en fastsat dag som i Næstved 1772 og i
Henne 1706. Geder var forbudt i Agerskov
allerede 1592, og det nævnes igen for
Varde 1757. I Maribo 1488 måtte der ikke
sættes gæs i overdrevet, som bestyredes af
klosteret. For græsning af får og kalve
kunne der være tale om en særlig aftale
som den, der blev indgået i Komdrup 1716
på 2. pinsedag.
Enkelte steder var der fastsat et tidligste
tidspunkt for udbinding. Det var i Ryn
keby 1717 l. maj, Valborg eller Philippi Ja
cobi Dag også kaldet Valborgmesse. Men
de fleste steder skete udbinding efter af
tale på bystævnet, og så var der ikke no
gen fast dato . Men alle skulle gerne binde
ud på en gang. Vi kender således ikke det
faktiske udbindingstidspunkt, vi kan dog
gætte på, at det har noget at gøre med tids-

Fig. 6. Det ti dligere
over drev til Essen drup
by afgræsses en dnu.
Grun den u dgøres af
plastisk ler. Buskene er
Ene, Slåen, Rose og
T jø rn. Den fugtige le r
bun der tuet og me drig
urteflora. Lysnet, april
1985.

punktet for gærdernes lukning. Det er
omtrent alle steder dagene omkring 1 . 5 . ,
det e r angivet i næsten alle vedtægter. Der
var afvigelser fra de faste lukningstider
som i Skellemp 1679, hvor lukning skete
efter aftale. Der forekom også afvigende
tidspunkter for lukning: i Vej rup var det i
1699 så sent som 2. 7. , i Ringkøbing 1611 al
lerede 1 . 4 . I Helherskov kom fårene ud
sh·aks efter tøbrud, lammene døde da
også ofte af kulde (Raaschou 1956). At pa
stor Gerner i Birkerød 1670 anbefalede at
lukke gærderne allerede i april, siger ikke
meget, for datidens julianske kalender af
veg en del fra nutidens gregorianske, som
i Danmark trådte i kraft 1700.
Der findes enkelte angivelser af kon
krete udbindingsdatoer. I Løjt kom dy
rene ud 29 .4.1740, det følgende år først
16.5. I Farum blev hestene 'sluppet'
25.5.1791, dagen efter at gærderne var ble
vet lukket (Hansen 1879, Poulsen 1933) .
GRÆSNINGSPERIODEN OG DENS
PROBLEMER
For at få den rigtige udnyttelse af overdre
vet var det nødvendigt at have kontrol
med dyretallet. Derfor skulle dyrene for
synes med bomærke som i Bolmerød 1731;
i Fredericia 1682 skulle det være brænde-

mærker. Kontrollen kunne som der eller i
Ryslinge 1736 bestå i, at oldermanden og
nogle bønder nogle gange i løbet af græs
ningsperioden efterså overdrevet for ulov
lige dyr. Det kaldtes 'ening' eller 'enning'.
Den omtales tillige fra Nordby 1697 og fra
Fodby 1790. Endvidere beskrives den fra
Stensved Overdrev, et udstrakt overdrev
fælles for flere byer. Også i disse fælles
overdrev søgte man altså at holde styr på
dyretallet (Munk 1947-52) . Til ulovlige
dyr, som blev optaget, kunne der som i
Græsted 1696 være særlige folde.
Enkeltpersoner har tydeligt nok i
mange byer søgt at tiltage sig fordele på
fællesskabets bekostning. Det er baggrun
den for forbudet mod at indtage løkker el
ler ornum i Vrensted 1713 og mod at tage
jord ind i hede, fælled eller kær, fugtig
græsgang, i Vester Brønderslev 1682. An
dre steder kunne 'selfvænge', som det
kaldtes i Horne 1559, tillades efter aftale,
ligeledes i Fly 1747 og i Helsingør 1515.
Indhegning i udmark blev forbudt i for
ordning af 1739.
Bland t andet i Fly 1747 og i Nordby 1697
måtte de enkelte ikke slå lyng i hede eller
fælled. I Rønne og Neksø 1721 måtte man
ikke skære græstørv i overdrevet ej heller
i Grimstrup 1662 eller på Avernakø . I Ko!21

Fig. 7. Galten b ys ti dli
gere ove rdrev er en dnu
afgræsset.
Grun den
u dgøres af plastisk ler.
Buskene e r Slåen, Rose
og T jørn. I forgrun den
køe rne
har
bru dt
grønsværen op, såle
des som det e ralmin de
ligt på pletter i faste
græsgange.
Felten
gaar d, august 1985.

lerup 1742 måtte man ikke grave digetørv
længere end fire alen fra diget. I Vrensted
1713 måtte græstørv kun graves på dårlig
græsbund og efter udvisning af graveste
det. Digerne, som man byggede af tørve
ne, skulle i Nibe 1776 have 'forsvarlig høj
de', som i Sønder Tranders 1758 blev angi
vet at være l 1/2 alen . I Varde var en be
stemt del af heden udlagt til at grave tørv
og slå lyng. Hver mand havde sin del, og
somme tider dyrkede de korn på den .
I tørre somre skulle vandingsstederne i
overdrevet renses op som i Ryslinge 1736,
det samme gjaldt gadekæret i Bolmerød
1731 .
Det skete, at dyr druknede ved at falde
i tørvegrave. For at undgå dette, skulle tør
vegrave på Tunø 1805 være så store, at dy
rene kunne vende sig i dem. I Vistoft 1755
skulle gravene have en skrå side, så dy
rene selv kunne klare at komme op.
På Tunø var det forbudt at skyde, mens
dyrene gik på græs. I Kværndrup 1709
skulle hunde holdes bundne fra Faste
lavns søndag til Mortens Dag, i Bolmerød
1731 fra Vor Frue Dag 2. 7. til Sankt Hans,
det vil sige næsten hele året. I Åsendrup
1707 skulle hunde og svin, 'som bed andre
creaturer, bindes eller skydes ihjel'.
Tøjring i kogangen - drivvejen for fæ fra
22

landsby til overdrev - var forbudt i Agers
lev 1592 og mange andre steder. Tøjrede
dyr her kunne genere drivningen. Men
man havde brug for særlige områder til
tøjring af for eksempel små eller syge dyr.
Hertil havde hver gård sin tofte, et stykke
hegnet særejejord umiddelbart ved går
den. Var det ikke nok, kunne man som i
Voer 1707 hvert år udlægge en del af fælle
den til tøjring. I Bolmerød havde man i
1737 en fælles indgærdet lammehave.
Nogle dyr kunne skade fælledens græs
bund, særligt svin, der næsten i alle byer
skulle ringes, have ring i trynen, for ikke
at rode græstørven op. Svin kom normalt
ikke ud om sommeren, men der var und
tagelser som Øster Hassing (Tang Kristen
sen 1905) og Rude Skov ved Birkerød (Pe
dersen & Olsen 1974-1976) . I Vejle måtte
svin ikke komme i fælleden fra 1 . 5 . til 29 . 7.
I Varde 1757 og i Viborg 1769 måtte de ikke
komme udenfor byens porte. I Viborg var
også får forbudt i fælleden, og på Tunø
1805 blev mængden af får på heden regu
leret år for år. I Varde 1757 måtte fårene
kun gå i Vester Kær for ikke at skade køer
nes græsning. Forbudene mod geder er
nævnt.
Dyrene kunne ofte genere hinanden og
vel også mennesker. Derfor måtte vrinske
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Fig. 8. Ti dligere over
drev ve d Hem, hvor
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fin der blan dt an det Op
ret Kob jæl de, L yng
Star, Katte fo dog Li den
Snerre. Juni 1980.

heste over to år ikke komme i Ryslinges
overdrev 1736 og uskårne heste ikke i Ve
ster Brønderslevs 1682. I Høgsted 1689
skulle den slags heste blot holdes i tøjr. I
Ajstrup 1745 skulle alle heste holdes tøjre
de. I Kværndrup 1709 måtte hopper med
føl ikke gå i fælleden.
Store stude i overdrevet var ikke ynde
de. I Vejle 1631 var de helt forbudt, hvor
der også græssede køer. I Varde 1757
skulle de gå i to bestemte kær og i et be
stemt stykke hede. I Kværndrup 1709
måtte de gå i overdrevet til de var et år.
Tyre blev holdt for sig selv. I Varde skulle
de gå på 'tyrevollen', hvor fårene græs
sede om vinteren. 'Voll' er det samme som
det svenske ord 'vall': græsgang. Tyrevoi
len var i Varde et stykke af 'fællestægten',
en fælles indhegning i overdrevet. Køer 
og det gjaldt formodentlig også tyre skulle afhornes i Agerskov 1592/1741 .
Det var praktisk at have en ø, hvor man
kunne sætte dyr på græs. Så sparede man
hegn som på Kalvø i Guldborgsund, hvor
kvierne blev sejlet over i forsommeren og
blev hele græsningssæsonen (Schmidt
1964-66). Øgruppen 'Maderne' i Præstø
Fjord blev af landsbyen Rone Klint an
vendt til græsning (Repholz 1820). På
Ormø kunne der i perioden 1735-44 græs-

ses 24 høveder. Førhen havde der været
skov af Eg, Lind, Elm og frugttræer med
megen og tæt underskov. Endnu før 1732
var skoven blevet næsten arnhugget (Ja
cobsen 1947) . På Dybsø græssede der i
1736 føl, ungkvæg og får (Jensen 1902) .
Endelig skal det nævnes, at man nogle
steder havde 'natfolde', indhegninger,
hvor dyrene kunne gå om natten, så man
kunne opsamle den værdifulde gødning
(Hald 1827). I Ringkøbing 1611 flyttede
man omkring med malkestedet i udmar
ken for at få mere nytte af komøget (hvor
ikke andre er nævnt er kilden V. & V. I- V).
INDBINDING OG VINTERGRÆSNING
Ellekilde og Olrik (1951) siger, at en gam
mel dansk regel for indbinding er, at den
skal ske Allehelgensdag l . november. Feil
berg (1952) og Schmidt (1966) omtaler til
svarende Mortensdag 11. november. Det
stemmer sammen, forudsat at det drejer
sig om tiden henholdsvis før og efter ind
førelsen af den gregorianske kalender.
Det er imidlertid tydeligt, at dyrene
ikke blev taget på stald på en fastsat dato,
tidspunkterne må opfattes som en konsta
tering af de faktiske forhold . I Gånsager
gik dyrene nogle år ude til jul (Feilberg
1952) . Ved Halleby Å kom dyrene ofte
23

Fig. 9. Bramslev Bak ker
me d tæt krat af Ene.
Græsningen på det ti d
ligere over drev er n u
for svag til a t beg rænse
enernes omfang. J uni
1977.

hjem fra Saltofte Vænger med sne på ryg
gen (Graves 1921 ) . Helt konkret blev dy
rene på Halsteinborg taget på stald
29 .11 .1791 på grund af frost. Da det siden
blev mildere, blev de lukket ud igen. På
godset Fuirendal blev de samme år taget
ind 18.11 . (Christensen 1982). I Farum blev
køer og ungkvæg samme år taget ind 5.11.
også på grund af sne og frost (Hansen
1879).
På Samsø gik hestene ude om vinteren
og måtte fanges ind med stort besvær, når
de skulle bruges (Schmidt 1966). I Lyngby
på Djursland græssede køerne på heden
om vinteren (Tang Kristensen 1905).
Mange steder gik fårene ude om vinteren,
så de måtte skrabe sneen væk for at finde
lyng og græs . Men de tålte ikke alt, for ek
sempel sur, våd græsgang og sammen
brændt lyng. iøvrigt var indhøstet lyng og
lav godt til fårehø (Schmidt 1966).
I Stopdrup var de vintergræssende får
under tilsyn af en 'røgter' (Tang Kristen
sen 1900). Geder på heden forekom
ehdnu i 1836, selv om det var forbudt. De
gik der ofte i det sene efterår og generede
fårene ved deres stridslyst (Schmidt 1966) .
SVIN PÅ OLDEN
De fleste takseringer tyder på, at hver
24

gård som regel kun havde få svin. Antallet
svingede imidlertid meget fra år til år efter
oldenmængden. Hvert år blev der foreta
get et skøn over, hvor mange svin skoven
kunne ernære. Takseringen havde i denne
forbindelse nærmest kun med rettighe
der, skatter og landgilde at gøre . I nogle
egne og perioder kunne der være særlig
mange svin som i Vestsjælland omkring
1770, hvor enkelte gårde kunne have 30 til
50 svin (Jacobsen 1954). Somme år kom
der for mange svin ud (Munk 1955).
Det var meget værd, at svinene kunne
æde sig fede på olden, frugterne af Eg og
Bøg. Det var en del af godsejernes herlig
hedsværdi at indkassere oldengæld, beta
ling for svin på olden. For at kunne have
kontrol med, om der nu var betalt, skulle
svinene 'indbrændes til olden', brænde
mærkes før de kom ud. De fleste steder
skulle svinene som nævnt også være rin
gede. Det fremgår af mange kilder.
Olden bliver ikke moden på samme tid
hvert år, og den falder ikke ned af træerne,
før den er moden . Det må være grunden
til de forskellige angivelser af indbræn
dingstidspunktet. I Marrebæk kom svi
nene ud, når olden faldt ned. Det var det
normale, og det skete gerne omkring 29 .
9. (Schmidt 1964-66 & 1966). I Farum blev

Fig. 10. Den vå deste del
a f to århun dre dgamle
over drev, som en dnu
a fgræsses. På denne
si de a f bækken er det
Vissing bys over drev
Holterne, hvor der fin
des vi dtstrakte og til
dels en dnu græsse de
stævningsskove. Hinsi
des bækken er det Væ
rums over drev. Felten,
november 1973.

de eksempelvis indbrændt 28.9.1781 efter
at være blevet ringet 22. 8 . (Hansen 1879).
På Fuirendal blev de i 1789 indbrændt så
tidligt som 8 . 8 . , fordi der forventedes sær
lig mange olden. På Korselitze skete det
samme år først omkring 20.10. (Christen
sen 1982).
Almindeligvis kom svinene ind, når ol
den var ædt, som det angives fra Vejle
1631 (V. & V. ) . Men det kunne i gode ol
denår godt vare til omkring jul (Schmidt
1966) . Nogle steder gik svinene ude til ind
i vinteren, hvis der var foder nok, som i
Øster Hassing. Så lavede man nattelejer
til dem i hule træer eller i jordhuller. Der
var hyrde med svinene (Munk 1955, Tang
Kristensen 1905) . I Marrebæk gik svinene
ude det meste af vinteren, men de fik også
tilskudsfoder af 'avner og skæl' (Schmidt
1964-66). Svin på overdrevet om somme
ren er nævnt s. 19. De var en undtagelse,
men omtales også fra Sæby fra 1 . 5 . til 29. 9.
i vedtægten 1685. Efter ævreds opgivelse,
hvor alle led stod åbne, kunne de ringede
svin gå frit overalt i vange, overdrev, enge
og skovhaver. Derved blev olden fra de
mange spredte træer og småskove, som
forekom i en bys jorder, nyttiggjort. Kun
fra rugvangene blev svin de fleste steder

holdt ude, idet rugvangen blev lukket om
efteråret.
SKOVEN OG GRÆSNINGEN
Skov i vang og eng blev afgræsset efter æv
reds opgivelse og efter slæt, i vangen også
de år, hvor den lå til fælled. Skove i over
drev lå altid for fæfod, med mindre der var
hegn. Mange har beskrevet skovenes til
bagegang som følge af græsningstryk og
ubehersket hugst, for eksempel Matthies
sen (1942) . Alligevel overlevede megen
skov og i særdeleshed megen lavskov op
til skovudskiftning og skovindfredning i
tiden omkring 1800. Det var endt med et
jammerligt skovbillede i 1700-tallet. 1656
siger Berntsen, at det ganske land var vel
forsynet med skov. Men han smigrer kon
gen ved at overdrive landets kvaliteter.
Skov- og græsningsprotokollerne til Chri
stian V's Matrikel viser, at der ikke var me
gen skov tilbage i Vestjylland 1683. Den
var også svundet slemt ind mange steder
længere østpå. De store heder viser, at det
ikke var sket på 27 år. Skovene var lysåbne
og ikke plantede som nutidens. De var,
hvad man kunne kalde naturskov, men
ikke uberørt urskov. Megen skov var vok
set op i tidligere rydninger, og skovene
var helt formet af brugen.
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Fig. 11. Enebærst ykket i
Rol dVesterskov var før
hen over drev. Nu gror
det til, for di kreatur
græsningen er ophørt,
og
h jortebestan den
ikke formår at hol de op
·Væksten i ave. Bøgen
fra
den omgiven de
skov har sået sig mel
lem de nu hø jt opvok
se de ener på det førhen
l yng dom inere de over
drev. Ma j1973.

Skov- og græsningsprotokollerne og de
ældste kort viser, at det var forskelligt fra
egn til egn, hvor megen skov, der vedva
rende lå for fæfod, var overdrev. Hoved
parten af nutidens større skovkomplekser
var i perioden 1680 til 1800 græsningsskov.
Alligevel var i samme tidsrum meget bety
delige arealer hegnede skovhaver med
særlig drift og med græsningstrykket un
der kontrol.
Det ser foreløbig ud til, at Bøg kun sted
vis var hovedtræart I nogle egne som for
eksempel Lolland og Vestjylland var Eg de
fleste steder den hyppigste træart løvrigt
forekom Eg og Bøg som regel begge og
sammen med andre træarter, der regne
des til underskoven, hvortil bønderne
havde rettighederne.
Skov går ikke til grunde ved hugst ale
ne. Den ødelægges, hvor den ikke kan få
fred til at forynge sig ved frø eller stød
skud - og så naturligvis ved tilsigtet ryd
ning. Det, som talte noget ved oprethol
delse af skov, var hegning i afgørende pe
rioder eller mange steder blot omhyggelig
vogtning ved hyrders hjælp.
Overskovens træarter, Eg og Bøg, blev
efter 'Lollands Vilkår' 1446 godsejerens
ejendom. Det blev efterhånden virkelig
hed, i hvert fald de fleste steder i Østdan26

mark. Det beskyttede i mange tilfælde
overskoven . Det samme kunne også bon
deselveje gøre som i Frejlev (Antoniewitz
1944) . Men det sikrede ikke genvæksten,
når de gamle træer med tiden døde af al
derdom eller af svampeangreb, fordi kø
erne gnubbede sig på dem. Meget pletvis
søgte man at gøre noget til fremme af op
vækst, idet man inddigede små skovområ
der med mange unge træer (Worsøe 1968,
1973, 1974, 1980, 1986, Petersen 1969) .
SKOVHAVERNE
I skovhaver havde man kontrol over græs
ningen. Her var som nævnt ofte tale om
en sammensat drift med ager, engbund,
stævning af underskov, produktion af
gavntræ og brænde, svin på olden samt
tidvis græsning - ikke alt i samme skov
have på en gang. Skovhaver var gerne lys
åbne og næsten altid med Eg som tynd
overskov. Her havde frøplanter af Eg gode
opvækstmuligheder såvel i græsbund
som i den stævnede underskov (Munk
1969, Worsøe 1979) .
Vedtægterne rummer mange regler til
beskyttelse af underskoven i skovhaver
ne, her blot nogle eksempler. I Starup 1746
omtales en kohave 'Mikkels May' - made i Vesterskov. Dette skovstykke var hegnet,

Fig. 12. Gammel vej over overdrevet - almin dingen - fra Vissing til Essendrup. November 1972

blandt andet fordi der var engbund. Efter
høslæt blev der græsset, men dyretallet
var nøje reguleret. I haverne i Thoreby
1674 måtte kvæget ikke gøre skade. Un
derskoven på Avernakø skulle holdes fre
det mod dyrene, ellers ville der komme
skader. på genvæksten efter stævning som
på Fuirendal 1784. Hvor stævningsskoven
var skiftet mellem gårdene som i Lumby
1592, måtte man - naturligvis - kun hugge
i eget skovskifte.
I fælles underskov måtte kun hugges
med de øvrige bymænds tilladelse. Det
stod i mange vedtægter som i Sneslevs
1649. Og man vil huske, at der i Rynkeby
1717 ikke måtte stævnes i Kohaven i de
. vintre, hvor skoven den følgende sommer
skulle ligge til fælled. Stævningen blev
gerne udfø"r t om vinteren. I Ryslinge 1736
skull e man være færdig 1 . 5 . I Kværndrup
1709 måtte man som nævnt ikke tage

'grøn' skov til gærdsel . Også en forord
ning fra 1733 forbyder at hugge gærdsel i
vækstperioden . Man tog tillige gærdsel i
udmark - med eller eventuelt uden tilla
delse, som man næsten overalt skulle
have af de øvrige bymænd. I Voer 1707
huggede man gærdsel i fægangen og i fæl
leden. Man kan endnu se, at det må have
drejet sig om Slåen og Tjørn. Man hug
gede endvidere i Bjergene, en skræntskov
i fælleden (V. & V. ) . De omfattende hassel
bestande, som man dengang stævnede,
findes endnu.
I Jyllands hedeegne stævnede man næ
sten overalt Eg, også godsejere gjorde det.
I Østdanmark skete det kun sporadisk .
Fortsat stævning gennem mange hund
rede år har været afgørende for udform
ningen af størstedelen af de jyske egekrat.
Dele af mange egekrat var engang heg27

nede skovhaver, som de kendes fra Øerne
og Østjylland. En nøjere beskrivelse af
skovhavernes brug ved Brørup 1683-1800
findes hos Schmidt (1949). Mange andre
steder lå egekrattene, i det mindste i de se
nere århundreder, i heden, hvor græs
sende kreaturer og får ødelagde stødskud
dene på de stævnede træer. Så kom krat
tet mest til at bestå af rodskud. I Vorbasse
var det i 1756 geder, der var skadevol
derne (Schmidt 1966, Worsøe 1980) .
Det var almindeligt at lade heste græsse
i skov og lavskov. I Ersted blev de sluppet
løs om natten (Tang Kristensen 1900). På
Vestsjælland gik de omkring 1790 i skoven
om vinteren, i Helberskov gik de i begyn
delsen af 1800-tallet i engbundens stæv
nede skov om efteråret (Raaschou 195758) .
OVERDREVETS AFKAST
Kildernes oplysninger giver intet almen
gyldigt om overdrevenes afkast. Are
alerne kendes ikke særlig præcist, kvalite
ten er stærkt svingende fra sted til sted.
Her to eksempler af flere, som vil kunne
uddrages af kilderne. På Stensved over
drev var beregningsgrundlaget i 1759, at
der kunne gå fire kreaturer pr. 72000 kva
dratalen eller et dyr på 1 . 3 tønder land
(Munk 1955). Lindskov var 1802 en del af
udmarken til Horsens, hvor der havde væ
ret skov. Nu var noget indtaget til ager,
mens resten lå som tornebevokset over
drev. Om det siger vedtægten, at et kre
atur skulle have mindst to tønder land til
græsning. Dog besluttede man at lade de
53 dyr klare sig med 52 tønder land og op
dyrke de øvrige 52 tønder. Vidste bøn
derne her, hvad de gjorde? Kunne de køer
klare sig med det halverede græsningsare
al? Kunne noget komme af intet? Sikkert
er det, a t for få dyr var lige så skadelige for
græsset som for mange. Ufortæret, vis
sent græs måtte ikke ligge på grønsværen
og hæmme næste sommers græsvækst
løvrigt var det umuligt præcist at afbalan
cere græsningsintensitet mod græsvækst,
svingende som den var efter årstid og vejr
(Oksbjerg 1977) .
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OVERDREVENES OPLØSNING
Gennem mere end et par hundrede år var
de fælles overdrev i tiden inden 1800 ble
vet berøvet arealer, som af godsejere var
taget ind til enemærke,. ornum. Over
drevslandskabet i enemærkerne havde
næppe ændret sig synderligt af den
grund .
Med skovseparationen, udskiftningen
af kronens skove af fællesskabet, med på
følgende hegning og indfredning blev an
dre store områder unddraget den fælles
græsning fra 1780. Da var landbrugets
egen udskiftning af fællesskabet allerede
godt i gang. Den udskiftning indebar, at
overdrevenes jord kom under plov i me
get vid udstrækning. Jorden i de gamle by
ers indmarker og udmarker blev lagt sam
men i en fælles pulje. Derefter blev hele
puljen delt mellem samtlige byens gårde.
Udskiftningen var ikke afsluttet, da
fredskovsforordningen i 1805 lagde beslag
på al god skov - områder hvor Eg og Bøg
stod rimelig tæt - samt jord beregnet til
skovs opelskelse. Alt dette blev hegnet og
dermed unddraget græsningen. Træbe
voksede arealer, som ikke fandtes egnede
til blivende skov eller som bønderne fik
som vederlag for de græsningsrettighe
der, de havde måttet afgive i de indfre
dede skove, blev de enkelte gårdes ejen
dom. Med de fælles overdrev var det eller
blev det i løbet af få årtier slut.
Dyrkbar jord i de tidligere overdrev blev
gerne bragt under plov, de fleste træer og
småskove blev ryddet. Bønderne havde
fortsat brug for græsgange, og særligt in
den kunstgødningens tid kimsede man
ikke af j ord med permanent græsdække .
Derfor faldt det naturligt for den enkelte
bonde at bevare dele af de stykker over
drev, som var faldet i hans lod. Det blev
naturligvis mest stejle bakker, som var
uegnede til pløjning. Men det var også
særligt stenede, særligt sandede eller på
anden måde ufrugtbare arealer. Det er
nogle af den slags områder, som man
endnu kan have held til at glæde sig over
- så længe de da fortsat afgræsses. Ophø
rer græsningen, vil tilgroning med krat

snart tage et sådant omfang, a t det hurtigt
bliver slut med den specielt tilpassede, år
tusindgamle overdrevsflora .
Engang var overdrevenes størrelse og
kvalitet afgørende for at genoprette dyre
nes slette fodertilstand fra om foråret og
bringe dem fede på stald igen efter endt
sommergræsning. Var en bys græsning
for ringe til at klare det, blev byen faretru
ende fattig. En by som Mern, hvor fæster
efter fæster måtte gå fra gården, fordi
byen manglede overdrev, fik et ilde ry.
Jammerligheden blev brat afhjulpet i 1740
ved at udlægge to af gårdene til græsning
(Munk 1955) . Nu, derimod, er overdrevs
resterne uden betydning for landbruget.
Til gengæld er de en fryd for øjet og et
godt levested for mange arter af planter og
dyr. En rest af et landskabselement, der i
århundreder prægede dansk flora og
fauna.
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Det er foreløbig ikke så meget, der er skrevet om det
danske kulturlan dskabs historie. I Sverige er man en
del foran, så vi kan hente n yttig vi den der. Mange af de
sve nske kulturla ndskabst yper har meget til fælles me d
de danske.
Hove dparten af det, vi betegner natur, er rester af
lan dskab u dformet af vore forfæ dres lan dbrugs drift.
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Det er bevaret, hvor maskinalderens metoder endnu
ikke har ødelagt det. Men det er ændret gennem skif
tende tiders landbrugsfonner. Ofte er der ikke andet til
bage end tilgroede landskabsvrag. De bedre bevarede
spor er de fleste steder i Danmark kun fragmenter.
Anderledes er det i Sverige. Ældre driftsmetoder har
været brugt længere op i tiden end herhjemme, meget
er bevaret i skovområder. På steder findes det gamle
kulturlandskab næsten intakt.
Emmelins bog begynder med en redegørelse for,
hvorledes menneskets kolonisation og opdyrkning
omformer landskabet, som naturen har skabt. Han for
tæller, hvordan det er nu, og hvordan han mener, at
den nærmeste fremtid vil forme det. Særlig instruktivt
er det, at materialet illustreres med fire konkrete ek
sempler. Fire landsbyer fra syd til nord beskrives som
de var før, som de er nu, og som forfatteren mener, at
de vil blive om 10 eller 35 år.
Teksten er klar og forståelig for enhver trods det sven
ske. Helt levendegjort bliver landskabshistorien gen
nem Brusewitz' eminente tegninger. Han er nok Sveri
ges bedste naturtegner nogensinde. Og han ved en
masse om det, han tegner.
Forholdene, som de skildres i Dyback i Skåne, er
også repræsentative for det østlige Danmark: forstå Dy
back, så forstår du meget af Sjællands natur.
Bogen har ingen litteraturliste - det ville have ført for
vidt. Til gengæld har den en række forslag til letlæselig
litteratur om emnet.
Det er en meget oplysende og utroligt smuk bog.
Bogen af Emanuelsson et. al. er kronologisk bygget
op. Den behandler detaljeret samspillet mellem de ge
ologiske og historiske forudsætninger på den ene side
og landskabets plante- og dyreliv på den anden.
Første del drejer sig om geologien og forhistorisk tid
til omkring år 1000. Anden del omhandler landsby
landskabets tid frem til de store udskiftninger omkring
1800. Tredie del er skildringen af den afgørende tid i
1800-tallet og ind i vort eget århundrede, hvor nu tidens
kulturlandskab formes. Fjerde del behandler de en
kelte naturtypers historie.
Foto- og kortmaterialet er ekstremt godt. Kildeover
sigten indbefatter en lang litteraturliste, som er meget
værdifuld. Der er også en liste over specialud tryk fra
før og nu. Bogen slutter med et meget detaljeret in
deks, som gør den let anvendelig.
Bogen er overmåde aktuel og fortæller en masse også
om nutidigt dansk område - direkte eller indirekte. Det
skånske kulturlandskab blev til på samme måde som
det danske. Blot er de svenske kilder bedre, særlig
hvad kortmaterialet angår. Man lavede gode kort i Sve
rige allerede sidst i 1600-tallet, dvs. 100 år tidligere end
her i landet. Også mange af de skrevne kilder fra 1600og 1700-tallet går dybere i kendsgerningerne end tilsva
rende danske.
Måtte vi her i landet snart kunne frembringe en til
svarende og lige så fantastisk god skildring af det dan
ske landskabs kulturhistorie.
Eiler Worsoe.

30

Oksbjerg, E . , 1987: Kulturgeografiske billeder fra Viborg
eg/le/l. Viborg leksikon 3. Viborg. 55 sider i folio. III . Pris
94 kr. ISBN 87-87272-10-5
Bogen udreder landskabsændringerne i Viborg kom
mune fra Den store Matrikels tid i 1680'erne til hen i
1800-tallet. Og den klarlægger årsagerne til forandrin
gerne vel omtrent så vidt, som det er gennemførligt.
Kulturlandskabet er et resultat af alle de økonomiske,
juridiske, biologiske og klimatiske kræfter, der virker i
terrænet.
Første afsnit behandler agerlandskabet med overdre
vene og bymarkerne.
Andet afsnit omhandler veje og samfærdsel fra sen
middelalder til hen i 1800-tallet.
Tredie afsnit drejer sig om vandløb, søer og vand
kraft.
Fjerde afsnit handler om skovene, lyngen og planta
gerne.
Det er i første omgang belagt med forfatterens iagtta
gelser i landskabet. Men han søger også på steder at få
klart for sig, hvorledes konkrete områder engang har
set ud ved at holde iagttagelser på stedet sammen med
kildernes oplysninger. Let er det ikke, forkilderne taler
mest om juridiske og økonomiske forhold. Dernæst il
lustrerer han landskabet med en række meget interes
sante fotos fra Lokalhistorisk Arkiv i Viborg - mest fra
slutningen af 1800-årene. De er suppleret med et par
stik eller tegningerfra 1700-tallet samt med nogle matri
kelkort fra samme tid og med nogle kortskitser. Det er
godt for forståelsen, det får faktisk landskabet til at leve
for læseren. Alligevel må man anbefale den ikke meget
lokalkendte læser at sidde med et målebordsblad foran
sig.
Bogens sidste afsnit omhandler naturfredningspro
blemer i kulturlandskabet på den baggrund, de første
afsnit har givet. Her kommer tillige marginaljordspro
blemerne ind i problemstillingen om, hvordan man be
varer flere eller færre af det gamle kulturlandskabs kva
liteter. Alt sammen højaktuelt.
Bogens noter er af den sympatiske slags, der med et
tal i teksten viser hen til noter bagest i bogen. Det giver
plads til fyldestgørende notetekst. Naturligvis er der
også kilde- og litteraturfortegnelse. Stednavneindeks
er der ikke, men takket være indholdsfortegnelsen er
det også overflødigt.
Bogen er en usædvanlig god udredning af resulta
terne af en primærundersøgelse af kilderne og i felten.
Stoffet er dertil meget tankevækkende - særligt for
dem, der endnu måtte tro på uberørt natur i Danmark.
Og så er den ualmindelig nydelig.

Eiler Worsøe.

Succession på en opgivet mark nær hede
Hnns ]ørge11 Degn
(Fredningsafdelingen, Ringkjøbing amtskommune,
6950 Ringkøbing)
With an English summary

Når en mark i hedeegnene i gamle dage
fik lov at ligge hen, indvandrede hedelyn
gen (Cnllunn vulgnris), og marken kunne
efter en årrække ikke være til at skelne fra
den omgivende hede . Fænomenet er især
kendt fra forrige århundrede og begyndel
sen af dette. I de senere år er det blevet et
sjældent fænomen. Udviklingen er langt
oftere gået fra hede til agerjord end om
vendt.
Gennem 10 år er udviklingen fulgt i en
sådan mark, hvor landbrugsdriften er op
hørt. I denne artikel beskrives det, hvorle
des den 'naturlige' vegetation har indfun
det sig. Problemstillingen er pludselig ble
vet aktuel, da man er begyndt at tale om,
at dyrkning af mange sandede og tørre jor
der måske skal ophøre .
LOKALITETEN
Undersøgelsen er foretaget på en mark,
hvor den sidste afgrøde blev taget i 1975.
Jorden blev ved dyrkningens ophør efter
ladt i pløjet og harvet tilstand, dvs . , at der
ved undersøgelsens start ingen plante
vækst fandtes. Resultaterne dækker perio
den fra 1976 til og med 1985, og vedrører
en parcel på 23x50 m .
Undersøgelsen er ,ioretaget p å det mili
tære område ved Flyvestation Karup i
Midtjylland, ca . l km nord for Grove Kir
ke. Området ligger på Karup Hedeslette,
og j ordbunden er grovsandet smelte
vandssand (49 % i fraktionen 0,5-0,25
mm) . Det er en udpræget mineralsk jord,
kun 1,5 % er organisk stof (bestemt ved
glødetabsanalyse). Indholdet af plante
næringsstoffer var meget lavt gennem
hele forsøget (f. eks. ved starten 2,4 mg P,
2,7 mg K og 35 mg Ca pr. 100 g j ord) . Dette
skyldtes dels den naturligt næringsfattige
jordbund, dels at marken havde været ud
lejet gennem en årrække. Lejeren havde i
de sidste par år af lejeperioden naturligvis
Flora og Fn1111a 93 (1-2): 31-36, 1987

ikke nogen interesse i at tilføre marken
mere gødning end det allermest nødven
dige . Udfra et landbrugsmæssigt syns
punkt var marken forsømt. Det gav sig
blandt andet også udtryk i, at alm. kvik
(Elytrigin repens) forekom overalt.
Forsøgsparcellen grænser på de to
langsider op til Iynghede. På nordsiden
blev heden slået i 1979, og hedelyngen
står tæt og frodig i dag. På sydsiden er he
delyngen ældre, men stadig i en rimelig
god tilstand. Hedelyng er langt den domi
nerende art, men bølget bunke (Oeschamp
sin flexuosn), revling (Empetrum nigrum) og
tyttebær (Vnccinium vitis-idnea) udgør væ
sentlige islæt.
METODE
Til registrering af vegetationen er anvendt
Raunkiærs cirkelmetode. Med 2 meters af
stand er lagt 100 cirkler i 4 linier på langs
gennem pai·cellen. Cirklerne dækker hver
0,1 m2, og arealet af forsøgsparcellen er ca .
1100 m2. Det vil sige, at cirklerne dækker
ca. l % af parcellens areal . Da vegetati
onen er temmelig ensartet på hele parcel
len, giver tallene således en god beskri
velse af vegetationens tilstand.
Registrering af plantevæksten er fore-..
gået i slutningen af juni måned eller i j uli.
På det tidspunkt blomstrer de seneste
kurvplanter, mens de døde vinterannu
elle planter stadig står på stedet og kan be
stemmes. Kun karplanter er registreret.
RESULTATER
Der er ialt fundet 68 plantearter på for
søgsparcellen i de 10 år, som registrerin
gen dækker. Artsantallet ved de årlige op
tællinger ses af fig. l . Antallet vokser kraf
tigt fra 10 arter i 1976 til 41 fem år senere.
Derefter ligger antallet omkring 40.
De enårige planter er helt dominerende
i de første år. Derefter ses en svagt fa!31
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Fig. l . Antallet af plantearter, som er fun det de enkelte
år, op delt i enårige og flerårige arter.

Tile 1111 111ber ofpinlit species faulld encil yenr, divided i11 nlillli
ais n11d pemminls.

dende tendens i antallet. Når de enårige
ikke er forsvundet, skyldes det, at jord
overfladen til stadighed blottes i små plet
ter ved forskellige dyrs aktivitet. Her kan
de spire; men de bliver som regel kun
svagt udviklede individer. For vegetati
onen som helhed er deres betydning altså
endnu mindre end tallene antyder.
De flerårige planters antal stiger lang
sommere fra 2 i 1976 (alm. kvik og rødknæ
(Rumex acetosella) til 30 i 1982. De følgende
tre år ligger antallet på lidt under 30 arter.
Til en beskrivelse af vegetationens di
versitet er udregnet Simpsons dominans-

k(�f t

indeks efter formlen: D
Resultatet ses af fig. 2 . En høj værdi bety
der, at nogle få arter optræder meget hyp
pigt i vegetationen. I de første år af perio
den falder dominansindekset kraftigt.
Midt i perioden er der ingen enkelte arter,
som er dominerende. I de sidste år stiger
indekset igen. Det betyder, at der er nogle
arter, som er ved at blive dominerende i
vegetationen, på trods af at artsantallet
ligger på et konstant niveau.
En del af de fundne 68 arter forekom
mer fåtalligt i vegetationen. Det kan som
eksempel nævnes, at 15 arter ikke noget år
er fundet i mere end een cirkel ud af de
100, der er undersøgt. Af fig. 3 ses hyppig
heden ( frekvens procenten) for de 18 ar
ter, som i løbet af perioden 1976-1985
mindst eet år har haft en hyppighed på
=

=
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0,10

1976

1980

1986

Fig. 2. Vegetationens diversitet igennem perio den, u d
tr ykt ve dSimpsons dominansin deks.

Tile diversity aftile vegetaliall duri11g lile periad, expressed by
Simpsa11's i11dex af dami11n11ce.

over 20 % . I figuren er de 18 arter efter
skøn anbragt således, at de først forekom
mende arter står øverst i venstre række,
mens de der senere er vokset i hyppighed
er anbragt i højre række.
Derudover ses i fig. 4 udviklingen for
hedelyng. Den opfylder ikke kravet om de
20 % , men er alligevel medtaget, da meget
af dette forsøgs praktiske konsekvenser
vil blive vurderet udfra denne plantes ind
vandring under de givne omstændighe
der.
DISKUSSION OG KONKLUSION
Sammenfattende kan vegetationens ud
vikling beskrives således:
l.

-

2. år: De enårige arter alm. spergel

(Spergula arvensis), snerle-pileurt (Polygo
num convolvulus), vej-pileurt (Polygonum
aviculare) og svine-mælde (Atriplex patula)
er helt dominerende sammen med alm.
kvik. De første 4 arters frø må have ligget
i jorden ved undersøgelsens start, lige
som jordstænglerne af alm. kvik fandtes i
rigelige mængder.

Fig. 3. Hyppigheden
(= fre kvenspro centen)
for de arter, som
mindst i eet år har haft
en hyppighed på o ver
20 % . De først fore kom
mende arter står ø verst
i
venstre
kolonne,
mens de senere til
komne arter er anbragt
i den højre. Inden for
h ver kolonne er ræ kke
følgen oppefra og ned
efter.

100

Alm. spergel
Spergula
arvensis

G u l kløver
Tritotium
camputro

Alm. torskemund
Linaria
vulgaris

Snerle-pileurt
Potygonum
convotvu/us

The frequency percentage
for tilose species which ob
tained a frequency of more
than 20 % in at /east one
year. The first species oc
curring are placed in tlze
top of the lefl column,
while later invading
species are fozmd in the
right column. The col
umns silould be read from
tlze top and dowmvards.

3. år: De enårige arter er allerede efter to år
stærkt på retur. I stedet dominerer hare
kløver (Trifolium arvense), gulkløver (Trifo
lium campestre) og blåmunke Uasione mon
tana) .
4 . år: Rødknæ og blåmunke er de to helt
dominerende arter. Når man så hen over
arealet, var de røde og blå farver helt frem
herskende.

5.

6. år: Rødknæ er stadig dominerende,
mens blåmunke er gået tilbage. Flerårige
arter som håret høgeurt (Hieracium pilosel
la) og bølget bunke breder sig kraftigt.
-

7. 10. år: Håret høgeurt findes på næsten
alle prøveflader, alm . kongepen (Hypo
choeris radicata) er knap så almindelig. El
lers er det især bølget bunke, der domine
rer billedet.
-
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ART
Ager-kål '/

drassica c f .

A er-tidsel

Alm . gyldenris
Alm. humle ræs
Alm. hvene
Alm. hønse: tarm
Alm. konae en
Alm. kvik
Alm. kæll ingetand
Alm. markarve
Alm. røllike
Alm. s er el
· Alm. stedmoderblomst
Alm . torskernund
B i t t e r bakkest erne
Bleg pileurt
B læresmælde
Blåhat
B låmunke
BØlge t bunke
En -brandb��Fr
J:: n
ræs
ra
Enåri
knavel
F l eråriq knavel
F l ipkrave
Fåre-sv inqe l
Gederams
Grøn hø eskæ
Gul ev�ghedsblomst
Gul kløver
Gy_
ldenlak-h · ørnekla
G semad
Hare-kløver
Haremad
Hedelyng
Hejrenæb
Hunde viol
Hvrdøta c:: ke
HØst-borst
Håret �.ø eurt
Kanadisk bakkes t · er n e
Krybende hes tegræs
Lancet-ve · bred
:Oiden museurt
Nark-forglemrnige ·
Hark- f ryt l e
Mat æren r i s
Hælkebøtte
rtevlin
Rundb�l
RØdknæ
Kød svinge l
Sand hvene
8andskæg
Sand-star
SmalbL.idet h�g�urt
Smalbladet timian
&malbladet vikke
Sner le-pi leurt
Bvine-mælde
'l' i d l ig dværgbunke
Tofrøet vikke
Ve · - ileurt
Ve l l u tende
ulaks
Vindaks
Vår-brandbæ er
Vår- æ s l i ngeblomst
Vår-vikke

1 9 82 1 9 6 3 1 9 8 4 1 9 8

campe s t r i s

C i i" s i lllil arvense
Solidage viraaurea
Uactyl i s gloroerata
Agres t i s tenuis
Cerastium fontanum s s . triviale
1: ochoeris radicata
E l t r i ia re ens
Lotus corniculatus
Arenaria se rpyl l i f o l i a
Achillea millefolium
S e r u l a arvensis
Viola tricolor s s . tricolor
Linaria v u l a r i s
i:: riaeron acer
Poly onum lapathi fol i um
S i l e n e vulqa r i s
Knautia arvensis
Jasiane montana
Descham s i a f lexuosa
Senecia
acobaea
Poa
r a tens is
Scleranthus annuus ss
Seleran thus peren n i s
T e e s d a l i a nudicaulis
Festuca ovina
Chamaenerion angustifo ium
Cre is ca i l la r i s
llelichtys um arenariuro
T r i f o l i u m cam e s tre
Erys imum cheiranthoides
Arabide s i s thaliana
T r i f o l i um arvense
La sana comrnun i s
C a l l una v u l a r i s
!:: r adium cicutarium
Viola canina
Car:osella bursa-Qastori s
Leontodon autumn a l i s
Hieracium
ilosella
Con z a canaden s i s
Holcus mol l i s
Plan taqo lanceolata
F i l aqo minima
Hyosotis arvensis
Luzula campe s t r i s
Veronica opac a
Taraxacum sp.
Em etrum nigrum
Anth ! l i s vulneraria
Rumex acetosella
Festuca rubra
Aqr o s t i s stricta
Co rynephorus eanescens
Carex arenaria
Hieracium umbel latum
Thymus serpyl l um
Vicia sativa ssp. angu s t i f o l i a
Pol
onum convolvulus
A t r i lex
atula
Aira
raecox
Vicia hirsuta
Polygonum aviculare
Anthoxanthum odoratum
A era �pica-venti
Senecia vernalis
Ero hila verna
Vicia lathyroides
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7
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1
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Tabel l. Frekvensprocenten for de fundne arter i perioden 1976 - 1985, opført i alfabetisk rækkefølge.

Tlze fr�queucy perceutnge for tlze p/nul species duri11g file period 1976 - 1985.
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Hedelyng
Calluna
vulgaris

��9�
75

5
.8�

..
..

__
__
__
__
__

Fig. 4. Hyppigheden for hedelyng (Cnlluun vulgnris).
Tile frequwcy percwtnge for ileatlzer (Calluua vulgnris).
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Der findes fra nyere tid ingen undersø
gelser af denne type lokaliteter til at sam
menligne med. Udfra forskellige korte
omtaler (f. eks . Boeher 1970) synes for ek
sempel stadiet, hvor rødknæ og blå
munke er dominerende, dog at være vel
kendt.
Hvis man kan dømme udfra hedelyn
gens forekomst, er der tegn på, at succes
sionen ikke er gået så hurtigt som i gamle

Fig. 5. Undersøgelsesarealet i sommeren 197Z Domine
rende planter er svine-mælde og snerle-pileurt.
Fig. 6. Undersøgelsesarealet i 1981 med bl.a. megen ha
re kløver.
Fig. Z Undersøgelsesarealet i vinteren 1986-8Z Vegeta
tionen er domineret af græsser, og der ses spredte lyng
buske.

dage . Mange af egnsbeskrivelserne fra
forrige århundrede nævner, at marker
sprang i lyng efter 3-4-5 års forløb (f. eks.
Aagaard 1811, Blicher 1795) . I denne un
dersøgelse gik der 5 år, før den første lyng
plante overhovedet indfandt sig.
Resultaterne af Børgesen og Jensens
(1905) toårige undersøgelse synes at pege
i samme retning. På et areal, der var rug
mark i 1901, var rødknæ dominerende i
1902, mens alm. hvene (Agrostis tenuis)
stod tæt over det hele allerede i 1903.
Samme år fandtes endvidere rød svingel
(Festuca rubra), alm. kongepen, hedelyng
mv. Alle disse arter var i den aktuelle un
dersøgelse betydeligt længere om at ind
vandre.
Det er nærliggende at forestille sig, at

dette kan have forbindelse med j ordens
indhold af plantenæringsstoffer. I begyn
delsen af 1800-tallet var hedebønderne
vant til et udbytte på 3-4 fold. Dette skyld
tes i høj grad - men ikke udelukkende - at
man dengang havde meget begrænsede
muligheder for at gøde markerne sam
menlignet med nutidens forhold.
Det er dog tilsyneladende ikke alene
successionens hastighed, som påvirkes af
den bedre gødningstilstand i nutidens op
givne marker, men også vegetationens
sammensætning. Hvis man ser på marker
rund t om i Midt- og Vestjylland, som i de
senere år er blevet op givet og har fået lov
til at passe sig selv, er det langtfra alle, der
springer i lyng. Størsteparten er selv efter
en årrække helt domineret af græsser. Når
35

et sådant fuldstændig tæt vegetations
dække har udviklet sig, er det tvivlsomt
om f. eks . hedelyngen kan indvandre på
kort sigt.
Dette støttes af iagttagelser, hvor denne
undersøgelse blev foretaget. Den be
skrevne parcel udgør kun en tiendedel af
en lang, smal tidligere mark. I den øvrige
del er der stort set ingen lyng, men en tæt
tere og frodigere vegetation, som i stadig
stigende grad domineres af græsser. Den
parcel, hvor udviklingen er beskrevet i det
foregående, har lavere indhold af både
næringsstoffer og humus end resten. Des
uden ligger den lidt højere og er mere tør.
Forskellen i plantesamfundenes udvik
ling kan derfor tænkes at være, at lyngen
kun på den dårligste jord kan klare sig i
konkurrencen med de andre planter på
stedet.
Denne antydning, at kun de magreste
marker vil springe i lyng, har nogle kon
sekvenser for den praktiske anvendelse af
resultaterne fra denne undersøgelse. Det
er i indledningen antydet, at der måske vil
blive tale om at lade op mod 20 % af den
danske landbrugsjord gå ud af intensiv
drift i løbet af en årrække. De naturforval
tende organer vil naturligvis være op
mærksomme på de muligheder, der ligger
i en sådan ordning. En del af dette areal vil
utvivlsomt blive tilplantet med træer;
men mange steder vil det være oplagt at
pege på muligheden for arrondering og
udvidelse af eksisterende hedeområder.
Denne undersøgelses resultater viser, at
tidligere agerjord under visse omstændig
heder igen kan blive dækket af hedelyng -

selv uden plejeindgreb af nogen art. I
mange tilfælde vil det dog efter alt at
dømme være nødvendigt at fjerne næ
ringsstoffer fra jorden, hvis en hedevege
tation skal genskabes inden for en over
skuelig årrække.
SUMMARY

En r/y succession of p/nuls 011 nn nbnndoned fie/d nenr henlh
lnnd.
The succession of vascular plants has been recorded
during 10 years on an abandoned field in the middle o f
Julland (56°19' N, 9° 3' E). The soil is sandy, dry, and
rather unfertile. The adjacent areas are dominaled by
heat her (Cnll11 11n vulgnris).
In fig. 3 is shown the frequency percentage during
the period for the most frequent species, early invaders
at top left and later dominant species in the right col
un1n.
Du ring the firs! 3 years the vegetation is dominaled
by annua! weeds from the former use. La ter perennjals
slowly gain dominance (Fig. 1), and e.g. in the fourth
year the view from distance is completely dominaled
by red and blue coloms (R111uex neeloselin and fnsione
11/0illnnn). In the foliowing years perennials like
Hiernci11111 piloselin and Deschnmpsin flexuosn become do
mjnant. Heather slowly increases in the last half of the
period, possibly indicating that in time a vegetation
dominaled by heather will be re-established.
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Den klare og præcise tekst er støttet godt af de mange
forklarende figurer og mange af de komplicerede år
sagssammenhænge f. eks. inden for forsuring er sær
deles godt forklaret, således at bogen virker meget let
læselig. Bogen er udmærket for den læser, som vil have
en forsvarlig viden om ferskvandsbiologi, men som
ikke har lyst til at sætte sig ind i faglitteratur.

Frnuk feusw

Lysfældefangst af stikmyg (Culicidae) i en bøgebevoksning
B. Overgaard Nielsen
(Zoologisk Laboratorium, Universitetsparken
8000 Århus C)
With an English summary

I

1972 udførtes omfattende lysfældefang
ster af insekter i en dansk bøgebevoks
ning (Schmidt Nielsen 1976, 1977; Niel
sen, under trykning). I det indsamlede
materiale fandtes en del stikmyg, der kort
skal kommenteres.
LOKALITET OG METODE
Indsamlingerne udførtes fra maj til no
vember i en ca. 100-årig højstammet bøge
bevoksning i Hestehaven ved Rønde, ka
rakteriseret ved et meget åbent og vind
eksponeret stammerum.
Ved indsamlingerne benyttedes fire ens
lysfælder, hvor lyset udsendtes gennem
en ca. 3,5 cm bred spalte (se Schmidt Niel
sen 1976, 1977) . Fælde nr. l stod på jorden
med lysspalten lige over urtevegetationen
(0, 6 m) og nr. 2-4 i henholdsvis øvre stam
merum (10 m), midten af kronelaget (21
m) og over trætoppene (30 m). I sommer
månederne tømtes fælderne hver dag, i
for- og efterårsperioden mindst en gang
ugentligt.
I fælderne blev insektmaterialet ind
samlet tørt og senere overført til 70 % alko
hol. Stikmyg tåler dog ikke en så hård
hændet behandling, hvorfor det ikke var
muligt at artsbestemme alle individer;
dette gjaldt især hunnerne.
RESULTATER OG DISKUSSION
Der indsamledes ialt 4423 stikmyg fordelt
på 7 arter; ca . 87 % af individerne tilhørte
slægten Culex L. Dominerende var Culex
pipiens pipiens L . (3735 d' d'); desuden ind
samledes C. torrenth1111 Martini (11 d'd')
og C. pipiens!torrentium (93 S? S?) . Hunner
af disse to arter kan ikke adskilles med sik
kerhed (Service 1968, Mohrig 1969). Den
resterende del af materialet (361 d' d', 223
S? S? ) omfattede Aedes en taphyl/a Dyar, Ae.
Flora og Fauna 93 (1-2): 37-38, 1987

communis (De Geer), Ae. punctor (Kirby),
Ae. eanfans (Mg. ) og Ae. leucomelas (Mg.).

De fem Aedes-arter angriber mennesker
i Hestehaven og i andre østjyske skovom
råder (Nielsen, u publiceret) samt i Furesø
området (Arevad et al. 1973). C. p. pipiens
er derimod ikke registreret ved de to sidst
nævnte undersøgelser, der omfatter arter,
som tiltrækkes af mennesker. Lysfælde
fangsterne i Hestehaven viste, at denne
art, hvis hunner suger blod på fugle, var
meget hyppig i skoven. I engelske skov
og kratområder blev C. p. pipiens fanget i
antal i sugefælder (Service 1971) . C. torren
ti u m er først i de seneste årtier påvist i
Danmark (Iversen 1971) .
Fig. l viser fordelingen af den ugentlige
fangst af stikmyg. Aedes-arter indsamle
des gennem hele perioden; af disse op
trådte Ae. cataphylla, Ae. communis og Ae.
leucomelas forholdsvis tidligt, mens Ae.
cantans forekom til helt hen omkring l . ok
tober. Derimod var fangsten af Culex-ar
terne begrænset til sensommer og efterår
med en markant top omkring l. septem
ber. Aedes-arternes sæsonmæssige fore
komst i lysfælderne var i god overens
stemmelse med arternes fænologi i østjy
ske skovområder (Nielsen, upubliceret) .
I j uli-september blev ca . 75 % af de ind
samlede C. p. pipiens d' d' fanget lige over
urtevegetationen, 7,5 % i stammerum
met, ca. 16 % i kronelaget og 1,5 % lige
over trætoppene. Sidst på sæsonen skete
der øjensynligt en forskydning i artens
fordelingsmønster i retning mod skov
bunden. I oktober steg den relative hyp
pighed lige over urtevegetationen nemlig
til ca . 89 % , mens der i de tre øvrige lag re
gistreredes henholdsvis 3 % , 7,5 % og 0,5
% . I suge- og lysfældefangster i England
påviste Service (1971) en tilsvarende æn37

ster. Antagelig gælder det samme for C. p.

C u lex

pipiens.
SUMMARY

Mosquiloes (Culicidae) cnugilt iii iight l raps i11 a beecl! sfa11d.
Aedes
,_____. leucomelas
o.... communis
cataphylla
punctor
�-------� cantans

maj

juli

1

sept. 1

Fig. l. Fordelingen af den ugentlige fangst af stikmyg i
lysfælder i en bøgebevoksning. Øverst Cu lex pipiens pi
pien s L. d' d' (N = 3735), nederst Aedes spp. (N = 361
d' d', 223<jl <jl ) . Fangstperioder for de registrerede arter
angivet.

dring i etterårets løb i den vertikale forde
ling af C. p. pipiens, og det årstidsbestemte
skifte i flyvehøjde blev sat i relation til op
søgning af overvintringssteder nær skov
bunden.
Kun hunner af C. p. pipiens overvintrer,
mens hannerne dør bort inden vinterens
komme. I Danmark opsøger C. p. pipiens
overvintringsstederne i august-oktober,
men det er næppe denne aktivitet, der af
spejles i den observerede ændring i det
vertikale fordelingsmønster af C. p. pipiens
hanner i Hestehaven. En tilsvarende for
skydning i vertikalfordeling observeredes
hos vintermyggen Trichocera saltatar Harris
i bøgebevoksningen (Nielsen, under tryk
ning). Hos denne art kan hverken føde
biologi eller overvintringsstrategi spille
ind; i stedet synes et samspil mellem sko
vens vertikale struktur (især det åbne
stammerum), det fremadskridende efter
årsløvfald og den deraf følgende ændring
i lævirkning og bevoksningens vindprofil
at være en afgørende faktor b'ag forskyd
ningen i vintermyggenes fordelingsmøn-
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In May-November 1972 four light traps were operated
a t four levels in a high-boled beech stand in Denmark,
viz. just above herb layer (at 0.6 m), in up per stem layer
(at 10 m), in mid canopy (at 21 m), and just above top
canopy (at 30 m). Among the insects caught 4423 mos
quitoes representing 7 species were found. Cillex
species contributed 87 % of the mosquitoes. Culex pi
pie/IS pipie11s L. d'd' were predominant; this species
was only caught in la te summer and autumn. In July
September about 75 % of C. p. pipiws eJ d' were caught
just above the herb layer, 7,5 % in the stem layer, about
16 % in the canopy layer, and 1,5 % above the top
canopy. In October a dispiacement in the vertical distri
bution pattern was observed, the relative abundance
just above the herb layer increasing to about 89 %; in
the upper three layers 3 %, 7, 5 % and 0,5 % were re
corded, respectively. Presumably, the dispiacement
was correlated with the phenology of autumn Iea f fall,
the amount of attached foliage in the beech canopy,
and changes in the wind profile of the stand.
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Regnorme (Lumbricidae) nye for Danmark
M. Weis C/ausw
(Zoologisk Museum

Un iversitetsparken 15, 2100 Købmhavn Ø)

Den danske regnormefauna fik sin første
indgående beskrivelse af forstmanden C.
H . Bornebusch . Hans vejledning i at
skelne 'disse enestående vigtige og inte
ressante Dyr' fra hinanden udkom i Flora
og Fauna i 1928 med titlen 'De danske Reg
norme'.
Siden denne skelsættende publikation
på næsten tredive sider har udviklingen
inden for området været præget af to for
hold: dels har man - som Bornebusch for
udså - fundet flere arter i landet, dels har
lumbricidernes systematik undergået
kraftige forandringer.
I nærværende artikel redegøres kort for
lumbricidesystematikkens nuværende si
tuation samt for nogle faunistiske ændrin
ger, der har fundet sted siden Borne
busch.
MATERIALE
Materialet, der ligger til grund for under
søgelsen, er siden 1973 indsamlet af forfat
teren og I . H . S. Clausen på de fleste af
vore større øer og i Jylland. Desuden er
samlingerne på Naturhistorisk Museum i
Århus og på Zoologisk Museum i Køben
havn gennemgået i 1984 med henblik på
fund af nye arter i Danmark.
METODE
Ormene er indsamlet ved uddrivning
med formalin (Satchell 1969) og ved gen
nemgravning af jorden. En del orme er
fundet under sten, mos, frønnet træ og
lignende, mens nogle arter er opsamlet di
rekte fra jordoverfladen under fourage
ring eller efter regnskyl .
SYSTEMATIK
Den systematik, Bornebusch brugte (Mi
chaelsen 1900) baserede sig næsten ude
lukkende på kønsorganernes antal og beFlom og Fauna 93 (1-2) : 39-43, 1987

liggenhed . Dette grundlag viste sig imid
lertid at være mindre tilfredsstillende,
fordi det ikke udelukkede en række in ter
mediære arter, og fordi kun to af slæg
terne kunne klart defineres.
Regnormetaxonomiens historie i dette
århundrede har været præget af stor
uenighed (Ljungstrom 1970, Sims 1980).
De mange stridigheder skyldes problemer
med at finde en fylogenetisk sammen
hæng mellem arterne, bl. a. fordi der
mangler fossile dyr til sammenligning,
men især fordi der formentlig er foregået
mange paralleludviklinger, og partenoge
netiske former er opstået med mellemrum
fra biseksulle individer medførende klon
dannelse med polyfyletisk oprindelse.
Trods flere forsøg på at skabe univer
selle systemer må man i dag karakterisere
situationen således, at der groft sagt eksi
sterer en række klassifikationssystemer
svarende til en række større landområder,
der hver beherskes af sin lumbricidespeci
alist.
I denne redegørelse vil den systematik,
der er anvendt i Sims' og Gerards bog
'Earthworms' (1985) blive brugt. Oplys
ning om arternes udbredelse uden for
Danmark er hentet fra Bouche (1972),
Graff (1954) og Støp-Bowitz (1969).
ARTER NYE FOR DANMARK
Bestemmelsen af det indsamlede materi
ale afslørede fire arter, der er nye for Dan
mark. De beskrives nedenfor i alfabetisk
rækkefølge uden hensyn til slægternes
indbyrdes forbindelse.

Al/olobophem cupulifera Tetry (fig. 1 ) .

Det mest karakteristiske ved denne art er
et par skålformede fordybninger, der op
træder på hvert af segmenterne 28 og 30.
Det er da også til disse, navnet refererer 39

'cupula' betyder lille skål og 'fero' j eg bæ
rer. A. cupulifera er pigmentløs, den le
vende orms røde farve stammer fra blod
kar, der ses gennem huden. De i Danmark
fundne voksne eksemplarer var 40 - 52
mm lange, 2 - 3,5 mm i diameter og havde
99 - 110 segmenter. Børsterne er tæt parre
de, clitellum sidder på segmenterne 25 32. Pubertetsvoldene strækker sig fra seg
ment 27 til 31 og danner derved en forbin
delse mellem de to par 'skåle'. A. cupuli
fera lever i fugtig, ikke-vandmættet j ord.
Ved de undersøgelser i felten, der refere
res til her, fandtes den tæt ved vandløb
sammen med Aporrectodea caliginosa (grå
orm), Aporrectodea rosea (rosa orm), Eiseni
el/a tetraedra (bækorm) og Octo/asion tyr
taeum (mælket orm) under flader dækket
af vegetation og over vandspejlsniveau.

A. cupulifera blev fundet på følgende loka
liteter:

Fy11
Øxendrup: neden for den gamle, nedlagte jernbanesta
tion ved en bæk, der løber ud i Kongshøj A. Bækken er
ved fundstedet omgivet af galleriskov med bl. a. bøg,
ahorn, hyld m.v.; den er om foråret dækket med heste
hov. 10/4 1981: flere add & j uvv, 4/7 1982: flere ad d. 31/10
1983: 5 add med cl. & juvv.
Glorup : på mark ved et lille vandløb, der står i forbin
delse med bækken, som løber gennem Øxendrup. 10/4
1981: l ad.
Ørbæk: på græseng ved Ørbæk A. 20/5 1981: l ad.

A. cupulifera findes ikke i det øvrige Nor
den. Den forekommer pletvis udbredt i
Frankrig, ved Moselfioden og nogle af
dens bifloder i Tyskland samt muligvis i
Holland . Der er således et stort spring fra
forekomsten i Danmark til den nærmeste
påviste forekomst uden for landet. Hvor
dan og hvornår den er kommet til Dan
mark, er et åbent spørgsmål, men det for
hold, at den på grund af sin nære tilknyt
ning til vand kun undtagelsesvis findes i
dyrket jord, gør det mindre sandsynligt,
at den er indslæbt Artens udbredelse i
fastlandstiden kan have været mere konti
nuerlig, og den kunne derfor være en re
likt fra den tid .
Eisenia hortensis (Mich . ) (fig. 2).
Bornebusch omtaler E. hortensis som en af
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de arter, der muligvis kunne dukke op i
Danmark. Haveorm ville have været et
nærliggende navn til denne art (hortensis
stammende fra haven), men Borne
busch har allerede brugt dette navn til
Dendrobae1w subrubicunda (nu slået sam
men med Dendrodrilus rubidus). E. horten
sis er en lille rødviolet orm med stærkest
pigmentering på forkroppens rygside. De
danske eksemplarer er 28 - 33 mm lange, 3
mm i diameter og har et segmentantal på
83-95. Børsterne er vidt parrede. Clitellum
og pubertetsvoldene strækker sig over
segmenterne 27 - 33 og 30 - 31 respektive.
Denne kombination af karakterer adskil
ler, blandt andre kendetegn, E. hortensis
fra andre danske regnormearter.
E. hortensis findes mellem nedfaldne
blade i løvskove, i kompostdynger i haver
eller andre steder, hvor der er ophobnin
ger af organisk materiale. Her i landet er
den kun fundet i Botanisk Have i Køben
havn, hvor j eg fandt to add i en kompost
dynge den 25/9 1979. Tilsvarende er den i
Norge fundet i en løvbunke i Botanisk
Have i Oslo en enkelt gang, og i Sverige to
gange i haver dels i Uppsala, dels i Up land
(Støp-Bowitz 1969). Det er ganske øjen
synligt, at Skandinavien ikke ligger inden
for denne arts naturlige udbredelsesområ
de, men at den er indslæbt hertil. Om E.
hortensis overhovedet. har fået rigtigt fod
fæste i de nævnte lande, kan man iøvrigt
endnu ikke vide. Dens hovedudbredel
sesområde er Kaukasus og Sydøsteuropa .
Herfra e r den blevet indslæbt til flere an
dre lande med have- og landbrugsjord .
=

Helodrilus oculatus Hoffmeister, Dyndorm

(fig. 3).
Dyndorm har fået sit latinske navn ocula
tus (=øje), fordi der hos den iøvrigt pig
mentløse orm kan optræde mørke pletter
omkring nogle af børsteparrene . Den er
usædvanlig lang i forhold til sin tykkelse,
og i felten vil man altid få mistanke om, at
det er dyndorme, man har for sig, når
man ser en klump trådtynde regnorme,
der vrider sig ind og ud mellem hinanden,
så det kommer til at ligne et garnnøgle,
der er gået kludder i .

Fig. l. Allolobophera w
pulifera Tetry. a. seg
menterne med clitel
lum og pubertetsval
clene set fra ventralsi
den. b. samme set fra
siden. cl = clitellum;
p = pubertetsvolde.
Tegn. Robert Nielsen.
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Fig. 2. Eisenin horlensis
(Mich.). Segment 14-35
set fra siden. Tegn. Ro
bert Nielsen.
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Fig. 3. Helodrilus owln
tus Hoffmeister. Seg
ment 13-35 set fra si
den. Tegn. Robert Niel
sen.
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Fig. 4. Sntchellius mnm
mnlis (Sav. ) . Segment
12-39 set fra siden.
Tegn. Robert Nielsen.
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De kønsmodne individer er iøvrigt
nemme at kende. Clitellum strækker sig
over segmenterne 20, 21, 22-32, og puber
tetsvalden ligger på 29-30. Opsvulmnin
gerne omkring hankønsåbningerne når
fra 13/14 til 15/16 og er hesteskoformede.
Når arten hidtil alligevel har været over
set, hænger det nok sammen med, at
kønsmodne individer med et tydeligt ud
viklet clitellum er forholdsvis sjældne.
Som det danske navn antyder, lever ar-
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ten i dynd. Den e r nemmest at finde, hvor
nøgne mudderflader afslører ekskrement
hobene. Den lever fortrinsvis under vand
spejlsniveau og findes sammen med bæk
orm, Eiseniella tetraedra.
I Danmark synes H. oculatus at have en
sydlig udbredelse. Den er fundet på føl
gende steder:
Sønderjylland
Kollund Skov: bøgeskov. Ved lille bæk i mørk, mudret
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jord. 26/6 1978: 8 add & 2 j uvv. 15/10 1978: 1 juv. 24/3
1979: 1 ad & flere j uvv.
Fy11
Lindeskov ved Ørbæk: blandingsskov. Mørk, mudret
jord ved bæk, der står i forbindelse med Ørbæk Å . 19/5
1981: 1 ad med svagt udviklet clitellum, flere j uvv.
Øxendrup: neden for den gamle, nedlagte jernbanesta
tion. Galleriskov, blandet løvskov. Ved bæk, der løber
ud i Kongshøj Å . Lys, leret, meget fugtig jord. 4/7 1982:
1 ad (uden cl . ) & 6 juvv. 31/10 1983: l ad & flere juvv.
Glorup: på mark ved bredden af et vandløb, der står i
forbindelse med bækken, som løber igennem Øxen
drup. Mørk, mudret jord. 10/4 1981: flere juvv.
Tåruplunde: blandet løvskov. I mudder ved bredden af
Kongshøj Å . 11/4 1981: flere juvv. Eng, der holdes våd
af gennemstrømmende kildevand. 11/4 1981: flere juvv.
Kristiansminde, Svendborg: blandet løvskov. Mørk,
mudret jord ved lille vandløb. 7/7 1978: 1 juv.
Tåsi11ge
Bregninge Skov: blandet løvskov. I mørk, mudret jord
med halvt omdannede blade ved lille vandløb. 6/71978:
7 add & flere juvv.

Drejø
Midt på øen: på mark i mørk, mudret jord ved perma
nent vandhul. 7/7 1979: 3 add (uden cl. ) & 3 juvv.
Æ ro
Møllesørenden: fugtig, mørk, leret jord. 25/5 1981:
mange individer både kønsmodne og juvenile, nogle
var ved at blive spist af hesteigler.
Nær Lindsbjerg på Gravendals mark ved kilde: mørk,
leret jord. 23/5 1981: mange individer - både køns
modne og juvenile.

l.nllnl!d

Halsted Å nær Skel tofte: bøgeskov på den side af åen,
hvor ormene blev fundet. På den anden side askeskov
med enkelte ahorn. Meget leret, gul jord. 16/10 1979: l
ad med svagt udviklet clitellum, flere j uvv.

Fnister
Mark ved bredden af å mellem Uldslev og Elkenøre:
mørk, mudret jord. 17/10 1979: 1 ad (uden cl.), 1 ad
(med cl .), flere j uvv.

Om udbredelsen af H. oculatus uden for
Danmark kan det oplyses, at den er fun
det i Belgien, Italien, Frankrig, Schweiz,
Østrig, Tjekkoslovakiet, Tyskland, Hol
land, Polen, Kaukasus og den europæiske
del af Sovjetunionen.

Sntchellius 111!1111111!1/is (Sav.) (fig. 4) .
S . 111!1111111!1/is er en lille, purpurrød orm. De

danske eksemplarer måler 32-41 mm i
længden og 2,6-2,9 mm i diameter. Clitel
lum findes på segment 31-36, og puber
tetsvoldene på 33-34. Navnet mammalis
hentyder til de opsvulmninger, der kan
være om de ventrale børster a og/eller om
kring den laterale børste c på visse seg
menter.
42

S. 111!1111111!1/is findes i lag med nedfaldne
planterester i løvskove, enge og ved vand
løb. Den er her i landet kun fundet i par
ker og haver i nærheden af København,
hvor den er taget på steder med rigeligt or
ganisk materiale og som regel lige under
jordoverfladen eller direkte under sten,
træstykker eller lignende. Arten går un
dertiden dybere ned i jorden, specielt når
temperaturen falder under ca. 5° C og i
tørre perioder. Den graver ikke selv, men
bruger de store, dybtgående regnormes
gange . Det er en mulighed, at den benyt
ter disse ormes slimafsondring som be
skyttelse mod ugæstmilde omgivelser, i
hvert fald har j eg tit set den ligge tæt op ad
Aporrectoden longa (lang orm), både når
denne lå dybt i jorden, og når den var tæt
ved overfladen .
S. 111nmmalis blev fundet på følgende loka

liteter:
Sjælln11d

Hellerup: i kompostjord og muldrig havejord. Både ju
venile og kønsmodne individer er over en årrække fun
det året rundt. Kokoner er talrigst i april til maj. To ineli
vider blev observeret i parring på jordoverfladen under
et stykke frønnet træ midt på dagen (10. maj).
Springbanen, Gentofte: i kastaniealle i en bunke af
bøge- og kastanieblade. 11/5 1980: 2 add.
Vangede: havejord, under sten. 31/5 1981: 1 ad.
Fælledparken, København: under bøgeblade. 3/5 1979:
l ad.

Som det fremgår er S. man11nalis kun fun
det i København og omegns parker og ha
ver, en udbredelse, der viser, at den må
være indført til landet for forholdsvis ny
lig. løvrigt synes den at klare sig godt.
Satchellius mammnlis findes i England,
Belgien, Frankrig, Spanien, Italien og mu
ligvis i Tyskland og Holland. Arten fore
kommer ikke i det øvrige Norden.
REGNORMEFARMENES OG
VÆKSTHUSENES FAUNA
Inden for Danmarks grænser findes en
række arter, som ikke kan siges at høre
med til den danske fauna, idet de kun fo
rekommer i regnormefarme og i de botani
ske havers palmehuse.

I den senere tid har interessen for prak
tisk udnyttelse af regnormene bevirket en
begyndende import af forskellige frem
mede arter. Det drejer sig om Eisenia andrei
og Eisenia venata, begge lumbricider, samt
om Eudrilus eugeniae (Eudrilidae) og Peri
onyx exeavatus (Megascolocidae).
E. andrei sælges sammen med den i reg
normekulturerne mest anvendte art, E. fe
tida, som den iøvrigt ligner meget. Den
eneste forskel i habitus er, at E . nndrei
mangler striber. Steinersen (1984) har fun
det E . nndrei fritlevende i Norge, så det er
meget muligt, den også forekommer fritle
vende her i landet.
E. venntn er nært beslægtet med E. hor
tensis, blot større og stribet, og har nogen
lunde samme udbredelse som denne. Ar
ten vil muligvis kunne klare sig uden for
farmene i Danmark.
Eudrilus eugeniae og Perionyx exeavatus er
hjemmehørende i henholdsvis Vestafrika
og Burma.
Vore væksthuse repræsenterer ligele
des 'depoter' for fremmede regnormear
ter. Således har jeg i palmehuset i Køben
havns Botaniske Have fundet megascolici
derne Amynthas gmeilis, Amynthas roderi
eensis, Metaphire enlifomien og Pithemem bi
einetn, alle tropiske og subtropiske arter,
der også er kendt fra andre væksthuse i
Europa, men ikke uden for disse .
I væksthusene i botanisk have i Å rhus
har jeg fundet Dendrobne11a attemsi (Lum
bricidae) og i mudderet ved bassinet Spnr
gnnophilus sp. (Sparganophilidae). D. nt
temsi's hovedudbredelsesområde er Midt
europa, dog er den taget i det fri så langt
nordpå som i et gartneri ved Hamborg,
hvilket er den nærmeste forekomst i for
hold til os. Spnrgnnophilus-slægtens ho
vedudbredelsesområde er USA og Onta
rio, Canada. Kun en art, S. tamesis, findes
også i England og Frankrig.
Som nævnt i indledningen forudså C.
H . Bornebusch (1928), at flere regnorme
arter med tiden ville dukke op i Danmark
- dels som følge af grundigere studium af
faunaen, dels som følge af indslæbning og
indvandring. Hvad angår indslæbningen
vil man i fremtiden kunne regne med en

vis spredning fra regnormefarmene - Eise
n in venntn er, som nævnt, et eksempel her
på . Hvad angår indvandringen vil nogle
stykker, der klarer sig i nogle af vore nabo
lande, være under mistanke. Det drejer
sig om Eisenin andrei, om Aporreetodea limi
eo/n, der er fundet både i Slesvig-Holsten,
i Sverige og i Norge, samt om Aporreetoden
ieterica, der synes at have fået fodfæste i
nærheden af Landbohøjskolen i Ås i Nor
ge.

SUMMARY

Enrllnvorms (Lumbricidne)

new

lo Dm mark

Since Bornebusch ( 1928) littie attention has been paid
to faunistics and systematics of Danish earthworms. In
the present paper 4 species are recorded as new to the
Danish fauna. Further the potential possibility af
spreading of foreign species from earthworm farms
and from greenhouses especially in botanical gardens
is mentioned.
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