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UDSÆT VILDSVIN
I løbet af vinteren har miljøministeriets an
satte efter ordre fra ministeren drevet jagt på
en flok fritlevende vildsvin i Lindet Skov.
Trods usædvanlig enstemmig kritik fra na
turfredere, jægere, fagzoologer og veteri
nære eksperter har miljøministeren givet ef
ter for en følelsesladet pression fra landbru
gets og til dels skovbrugets topfolk.
Entusiasmen fra de udkommanderede
jægere har måske ikke været den største,
men de er blevet hjulpet af en lokal land
mand. Alligevel har en mindre del af svine
ne overlevet. Landbrugets argumentation
har været centreret om frygten for, at vild
svinene skulle smitte især fritgående tam
svin med svinepest og dermed indføre smit
ten i de overfølsomme fabrikssvinebesæt
ninger. Argumenterne har været tynde, al
den stund at udveksling af smitte fra tyske
til danske vildsvin effektivt blokeres af Kie
lerkanalen, hvis eksistens har bevirket, at de
tyske vildsvin ad naturlig vej ikke har kun
net invadere Danmark.
Naturhistorisk Forening for Jylland af
holdt for nogle år siden et symposium om
faunaforurening, og i lyset heraf kan man
nok spørge, om vildsvin hører til i Danmark.
Svaret er et klart ja, for vildsvinet indvan
drede s ammen med skoven men blev ud
ryddet af mennesket omkring år 1800. Der
er biotopmæssigt intet til hinder for, at arten
igen vil kunne trives her; hvad dyrene i Lin
det også klart viser. Med miljøministeriets
satsning på øget naturskovsindhold må
vildsvinet følge med. Vildsvinet spiller en
vigtig rolle i skovens naturlige regenerati
ons-processer.
Spørgsmålet er derfor rettere, om de dyr,
der nu findes i Danmark, bør være her. Det
te er nok mere tvivlsomt, for man ved ikke
meget om deres genetiske oprindelse. Da
dyr, der er i genetisk overensstemmelse med
den uddøde bestand, af gode grunde ikke
kan skaffes, bør man omgående skaffe sun
de individer fra den nordtyske bestand, som
altså ikke kan krydse Kielerkanalen, eller
svenske dyr der ikke kan krydse Øresund.
Udsæt vildsvin og genindfør et vigtigt
element i den danske naturskov - og bæve
ren derefter!

Thomas Secher Jensen
ISSN 0015-3818

Flora og vegetation på naturreservatet Vorsø 1930-1992
Kaj Halberg
Højballevej 19
8700 Horsens

Flora and vegetation in the nature reserve Vorsø, Horsens Fjord, Eastern Jutland,
1930-1992

The nature reserve Vorsø (c. 63 ha) was established in 1929, and consists of the island
Vorsø and the islets Vorsø Kalv and Langøerne (fig. 1). In 1929, most of the area was
strictly protected from human interference: woods and plantations, mainly with Ul1111/S glabra, Fraxinus excelsior, Fagus sylvatica, Quercus robur, and Abies alba (c. 10 ha);
arable land (c. 26 ha); and the coastal areas, including the islets (c. 9 ha). In 1978, the
whole area was strictly protected.
Botanical investigations were carried out in the protected areas in the period 19301966 (Wiinstedt 1938; Jessen 1968), and in the newly abandoned arable land 1979-1984
(Lorenzen 1982, 1988).
In 1991-1992 investigations were carried out in some of the same areas as in 19301966, and comparisons were made. The results are shown in tables (see Halberg 1993).
Each analysis in herbaceous vegetation covers lO x l m2. The tables contain the frequ
ency of the species, the exponent indicating the degree of covering (1-5 on the Hult
Sernander scale). In communities dominated by phanerophytes, the analysis areas
were considerably larger, normally at least 400 m2• Only degree of covering was noted
here. A vegetation map of the whole reserve was made in 1991 and compared with a
similar one from 1960 (figs. 2 and 3). A list of cormophytes found in the reserve 19301991 was made (see Halberg 1992).
From 1784 to 1986 the total land area increased from c. 56 ha to c. 63 ha. This growth
took place in the foliowing plant communities: l) reedswamps with Phragmites austra
lis, Seirpus maritimus, and Juncus gerardi dominating; 2) littaral meadow with Puccinel
lia maritima, Aster tripolium, and Plantago maritinw dominating; 3) sandy ridges with
Atriplex littoralis, Elytrigia repens, and Leymus arenarhts dominating; 4) silt areas with
Suaeda maritima, Salicornia europaea coll., and Spartina anglica dominating.
On the littaral meadow Nordengen investigations were carried out along six line
transects during the period 1933-1959. Along four of these lines investigations were
carried out in 1992, and comparisons were made (see Halberg 1993).
In the old woods, Østerskov and Vesterskov, a development towards >>primeval fa
rest<< took place. Measurements have shown an increase in wood mass and a decrease
in number of trunks (see Dal et al. 1991). This development was interrupted in 1976,
when a large number of Cormorants (Phalacrocorax carbo) started breeding in Øster
skov. Today Østerskov is totally destroyed by the birds (compare figs. 4 and 5).
Among the phanerophytes, only Sambucus nigra seems to benefit from the develop
ment. The density of Cormorants is lower in Vesterskov, and the vegetation here is
still fairly intact. Ulmus giabra has been much reduced since 1982 because of Dutch elm
disease (Ceratocystis u/mi).
In the arable land, protected in 1929, the foliowing succession took place: l) the first
two to three years total dominance by annuals and same perennials, especially Tri
pleurospermum inodorum and Elytrigia repens; 2) grass species took over completely.
Near the old woods young trees grew up, especially Acer pseudoplatanus, Fraxilws ex
celsior, and Ulmus glabm; 3) during the 1950's, 1960's, and 1970's the grassland was re
duced by a Chmnaenerion angustifo/ium - Rubus idaeus-association, or by shrubs of Cra
taegus monOgJJ11a, Rosa canina, Prunus spinosa, P. cemsifem, Sambucus nigra, Salix caprea,

and S. cinerea. Same shrub areas were reduced by young wood; 4) during the 1980's
the grassland vanished almost completely, and the Chamaenerion angustifolium- Rubus
idaeus-association was much reduced. Young wood and shrubs spread considerably
(compare figs. 2 and 3).
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A similar development will take place in the arable land that was abandoned in 1978,
although the Chamaenerion angustifolium - Rubus idaeus-association took over much fa
ster than in the old fields because of a huge number of seeds from Vestermark (compa
re figs. 8 and 9). Grassland is still dominating a few places. A young wood of Acer pseu
doplatanus is growing up near the plantation Tepotten.
The level of the ground water increased after the arable land was abandoned.
Swamp and meadow spread considerably, especially araund the old plantation Vestre
Remise and in Østerdam in the south eastern corner (figs. 2, 3, 10, and 11).
On the islet Vorsø Kalv, at 29 feet the highest point in the reserve, grassland domi
nates, especially Arrhenatherum elatius. Betu/a pendu/a imrnigrated after 1960, and is now
spreading in the grassland. On the hill, a very dense thicket of Cmtaegus monOgJjltn, C.
laevigata, Rosa canina, R. dumalis, and Prunus spinosa spread since 1930. Today, the hill is
totally undermined by Fox (Vulpes vulpes) and Badger (Meles meles), and a large number
of annuals survive here.

I 1919 testamenterede zoologen Herluf
Winge (1857-1923) sin formue til et legat,
som skulle anvendes til køb af >> . . . et Fri
sted eller flere til Fredning af Planter og
Dyr, ogsaa de saakaldte skadelige<< . Lega
tet blev administreret af Københavns Uni
versitet, og i december 1928 købtes Vorsø i
Horsens Fjord. Jorden er god, østdansk
muldjord, og øen var i 1928 næsten totalt
opdyrket. Kun to småskove, en række
vildtplantninger, en bræmme langs kysten
samt småøerne Vorsø Kalv og Langøerne
var ikke landbrug. Skovene var drænede
og bestod for størstedelens vedkommende
af plantede træer.
Ved erhvervelsen besluttede legatbesty
relsen, at størsteparten af øen skulle
overgå til naturtilstand i henhold til lega
tets bestemmelser. Det drejede sig om sko
ve og vildtplantninger (ca. 10 ha), land
brugsjord, kaldet >>fredmarken<< (ca. 26
ha), samt kystzonen, incl. småøerne (ca. 9
ha). Forpagterfamilien, som beboede øens
eneste gård, skulle blive boende og føre
tilsyn med reservatet. Aflønningen bestod
i tilladelse til fortsat at dyrke ca. 15 ha af
den oprindelige landbrugsjord. I sydkan
ten af Vesterskov blev i 1932 opført et la
boratorium til gæstende forskere.
I 1978 var legatets midler opbrugt, og
øen overgik til Skovstyrelsen og Fred
ningsstyrelsen (den nuværende Skov- og
Naturstyrelse) under Miljøministeriet.
Den resterende landbrugsjord blev fredet
og døbtes >>de nye fredmarker<<, mens de
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allerede eksisterende fredmarker blev
kaldt >>de gamle fredmarker<< . På gården
oprettedes en feltstation, hvor ansatte ob
servatører udfører forskellige biologiske
registreringer.
TOPOGRAFI OG GEOLOGI
Vorsø ligger ca. 700 m syd for Brigsted
Strand på nordsiden af Horsens Fjord. Det
totale landareal er ca. 63 ha, ind. Vorsø
Kalv og Langøerne. På de tre sider er øer
ne omgivet af vidtstrakte vader og revler,
og kun på østsiden bliver det forholdsvis
hurtigt dybt.
Geologisk består øen af en diluvial ker
ne med alluviale aflejringer på nordsiden i
form af den ca. 50 m brede Nordeng, samt
i det nordøstlige og det sydvestlige hjørne
i form af strandvolde, strandeng og rør
sump. Langøerne nordøst for øen består af
strandvolde aflejret på en dilluvial ryg.
Vorsø Kalv er en moræneknold, som når
en højde af 9,1 m, og dermed er reservatets
højeste punkt. Selve Vorsø er ret flad. Det
højeste punkt er kun godt 5 m over havet.
Jorden er leret med et lag sandet muld
øverst. I nordøsthjørnet når Søvind-mer
gel tæt op under overfladen, og her findes
endnu rester af en mergelgrav fra før fred
ningen. Fra Tepotten strækker en grusban
ke sig mod nordvest til Vestre Remise. En
anden grusforekomst strækker sig fra
østenden af øen mod nordvest til Østre
Remise.
Øens lokaliteter fremgår af fig. l.

BOTANISK FORSKNING 1930-1990
Kort efter fredningen påbegyndtes i 1930
en registrering af øens karplanter (Wiin
stedt 1938). I 1933 blev udlagt tre prøvefla
der på hver 400 m2 på fredmarkerne samt
udstukket tre linier på Nordengen fra kan
ten af marken til kystlinien. Formålet med
disse prøveflader og -linier var at følge
udviklingen i vegetationen fra kulturpå
virkning hen mod naturtilstand. Siden op
rettedes endnu tre prøvelinier på Nord
engen, og zoneringen blev undersøgt i to
meter brede tværsnit langs linierne med
mellemrum 1933-1959. En fjerde prøve
flade udlagdes i 1952 ved østkysten for at
følge skovens vandring ud mod kysten
(Jessen 1968). Placeringen af fladerne og
linierne fremgår af fig. 2.
I 1937 blev der udlagt et net af kvadrater
på 100 x 100 m, senere afmærket i hvert
hjørne med nummererede cementpæle.
Kvadraterne benævnes fra vest mod øst
med romertallene I-XIII og fra nord mod

syd med bogstaverne A-G (se fig. 2 og 3).
Cementpæle blev også sat op i hjørnerne
af skovene og prøvefladerne, samt langs
prøvelinierne.
I årene 1937-1942 foretoges en kortlæg
ning af vegetationen på de gamle fredmar
ker, Nordengen og Kalvøerne (Jessen
1968). Hvert af kvadraterne blev inddelt i
25 småkvadrater a 400 m2. På fig. 2 og 3 er
disse fra vest mod øst benævnt 1-5 og fra
nord mod syd a-e. Træer og buske på over
10 cm's højde samt arealdækningen af de
større individer blev indtegnet på kort. I
den meget tætte ungskov nordøst for
Østerskov bestemtes antallet af Ask (Frax
inus excelsior) og Ahorn (Acer pseudoplata
nus) ved stikprøver. Med signaturer vistes
udbredelsen af de mest fremtrædende ur
ter, ligesom der i hvert småkvadrat blev
lavet en fortegnelse over de forekornmen
de karplantearter med angivelse af deres
relative hyppighed.
Frem til 1966 foretog Jessen (1968) un-

Fig. l. Kort over naturreservatet Vorsø med de vigtigste lokalitetsnavne.

Map of Vorsø with names of /ocalities.
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dersøgeiser af øens vegetation med især
dækningsgrads- og cirkelanalyser af utal
lige prøvefelter. Foruden analyserne af
prøvefelterne og -linierne fremstilledes en
fuldstændig liste over øens karplanter, re
gistreret i perioden 1930-1966, samt et ve
getationskort, som viste udbredelsen af
hovedvegetationstyperne i 1960 (fig. 2).
Det stod snart klart, at man i de upleje
de skove på Vorsø havde en mulighed for
at undersøge, hvordan en forladt skov bli
ver til >>Urskov<<, dvs. en tilstand, hvor
henfald og produktion over en tiårig peri
ode er nogenlunde lige store. Derfor blev
antal og vedmasse i skovene og vildt
plantningerne, samt på en prøveflade i

ungskoven øst for Østerskov og i Hugget
vest for Østerskov, opgjort hvert tiende år
siden 1952 (Muller & Nielsen 1953, 1964;
Lohr & Nielsen 1975; Dal et al. 1991; Dal &
Fabricius 1993).
Da den resterende landbrugsjord i 1978
blev opgivet, startedes i 1979 en under
søgelse af successionen på de forladte
marker (Lorenzen 1982, 1988).
På tre af de af Jessen (1968: 71 ff) omtal
te prøveflader på 400 m2 på de gamle fred
marker blev i 1981-1983 foretaget en kort
lægning af de forekommende fanerofyter,
og vegetationsudviklingen blev beskrevet
(Halberg 1984).

Signaturforklaring til fig. 2 og 3

Explanation of signs on figs. 2 and 3
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I nedenstående forklaring er signaturer i form af bog

nerea and Almts glutinosa), (fig.

staver anført direkte. De fleste andre signaturer er refe
reret med numre, der henviser til ovenstående ikoner.

(slmtb of Alnus glulinosa); Ba: Rørgræs (Phalaris a

(Signs in fire shape of letters a re given direct/y in lhe expla

niais j; Ph: Tagrør (Phragmiles auslralis); R-A: eng

nafion. Most ot/1er sig11s are cited by numbers reJerring lo

(meadow); S (fig.

3): krat af Rød El

nmdinacea); H: højstaude-eng (meadow oj/1igh peren

2): Strand-Kogleaks (Seirpus mariti(fig. 3): Strand-Kogleaks og Blågrøn Kogleaks

lire icons above).

1/IIIS ),

l. STRANDVEGETATION
(LIITORAL VEGETATION)

af Gråpil (shrub of Salix cinerea); Sp: Grenet Pindsvi
neknop (Sparganium erectum coll.); T: Bredbladet

Ca: Toradet Star (Carex dislicira); E: Marehalm (Ley

Dunhammer (Typha latifolia).

(Scirpus mariiimus and S. labernaemonfani); Se: krat

mus arenarius); H: højstaude-eng (meadow of higir pe
rennia/s); Ph: Tagrør (PI1ragmiles mtslralis),- - - åben
(open), - tæt (dense); S: Strand-Kogleaks (Scirpus

marilimus); V: Vadegræs (Sparfina anglica);

.A.: krat

af Rynket Rose (slmtb of Rosa mgosa).

FREDMARKENS V EGETATION PÅ MERE TØR
BUND (VEGETATION ON THE ABANDONED
F IELOS ON DRIER SOIL)

3. Græsmark uden fanerofyter (grass/aud wifhout plm
neropiryles).

2. ENG OG SUMP PÅ FREDMARKEN, I VR. REMI
SE, ØSTERDAM OG PÅ ENGEN SYD FOR SKOV
HEGNET (MEADOW AND SWAMP)
Al (fig. 2): krat af Gråpil og Rød El (sirmb of Salix ci-
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4. Åben park-græsmark (open grass/aud-park).
5. (Fig. 2): temmelig tæt park-græsmark (rat/1er de11se
grass/aud-park), (fig. 3): park-græsmark (grassland
park).

BOTANISK UNDERSØGELSE 1991-1992
En kortlægning af vegetationen fandt sted
sommeren 199 1 . Grundpillen i denne var
det ovenfor omtalte kvadratnet Der an
vendtes feltkort, som dækkede l ha, og
som var opdelt i felter på lO x lO m. På dis
se kort indtegnedes inden feltarbejdet alle
rede kendte grænser som skovkanter,
grøfter, prøveflader o.lign. fra Jessens kort
(fig. 2). Afstanden til markante kendetegn
som trægrupper, større bevoksninger af
buske og urter samt grænser mellem vege
tations typer, blev opmålt og tegnet ind på
feltkortene. Disse kort dannede grundlag
for et nyt vegetationskort over øen (fig. 3).
For hvert delområde blev lavet en artsliste

over forekommende karplanter, som dan
nede grundlag for en liste over alle kar
planter i reservatets delområder 1930-1991
(se Halberg 1992). Fra denne periode ken
des 538 arter, ind. kulturplanter, men excl.
små- og underarter.
Sommeren 1992 blev i udvalgte prøve
felter fra Jessens (1968) undersøgelser fo
retaget dækningsgradsanalyser. For sam
menligningens skyld anvendtes Hult
Semander's skala 1-5 (beskrevet i f.eks.
Jessen 1968). I prøvefelter domineret af fa
nerofyter var de undersøgte arealer mel
lem 250 og 700 m2, og vegetationen ind
deltes i tre strata: kronlaget (over 10 m),
busklaget (0,5-10 m) og urtelaget (under

6. Tæt park-græsmark (de11se grasslmtd-pnrk).
7. Gederams-Hindbær-samfund uden fanerofyter

BESTANDSDANNENDE URTER I SKOVE OG

(Ciwmnenerio11-Rubus nssocintio11 witlwut phnnerophy
tes).

8. Åben Gederams-Hindbær-park (open Chnmnelleri
Oil-Rubus park).

9. (Fig. 2): temmelig tæt Gederams-Hindbær-park
(rntlter de11se Chnmnenerio11-Rubus park), (fig. 3): Ge
derams-Hindbær-park (Chnmnwerion-Rubus park).

10. Tæt Gederams-Hindbær-park (dmse Chnmnmerioll
RIIblls pnrk).

11. Mosaik af tæt park-græsmark og tæt Gederams
Hindbær-park (mosnic of de11se grassln11d pnrk n11d
dense Chnmnmerioll-RIIblls pnrk).

12.
13.
14.
15.
16.

Krat af Selje-Pil (silrub of Snlix cnpren).
Krat af Bånd-Pil (slmtb of Snlix vimi11nlis).

PLANTAGER

(FACIES-FORMING

HERBS

IN

WOODS AND PLANTATIONS)

20. Hvid Anemone og/eller Vorterod (Anemone lienw
rosa n11dlor F icnrin vemn); A: Rams-Løg (Allittm urs
itlltm); An: Vild Kørvel (Aillltriscl/s sylvestris); Ap:

Løgkarse (Allinrin petiolntn); C: Alm. Milturt (Chrys
ospletlium nltemifolillm); Ci: Dunet Steffensurt (Cir
cnen lllfetinlln); Ga: Burre-Snerre (Gnlium npnrine);

Gu: Feber-Nellikerod (Gettm 11rbnlllmt); M: Bingel

urt (Mercurinlis perw11is); P (fig. 2): Firblad (Paris
quadrifolin), (fig.

3): Lund-Rapgræs (Pon 11emomlis);

R: Hindbær/Korbær (Rubus idneuslcaesi11s); Rr: Lav
Ranunkel (Rnmmculus repe11s); Sa: Sanikel (Smticula
europnen); Sh: Stor Fladsljerne (Stellnrin !w/osten); U:

Stor Nælde (Urticn dioecn).

Tornet krat (thomy slmtb).
Ungskov (yotmg wood).
Prøveflader I-IV (sample plots I-IV).
SKOVE OG PLANTAGER (WOODS AND PLAN
TATIONS)

17. Krat af Alm. Hyld (slmtb of Smilbilcl/s ltigm).
18. Gammel Alm. Ædelgran (o/d Abies nlbn).
19. (Fig. 2): åbent urtelag uden bestandsdannende ar
ter (ope11 herb lnyer witlw11t facies-formillg species),
(fig. 3): åbent urtelag uden bestandsdannende arter
eller ingen bundvegetation pga. Skarver (ope11 herb
lnyer witlw111 fnciesformillg species or 110 vegetnliOit be
cnl/se of Connomllfs).

ANDRE SIGNATURER (OTHER SIGNS)

21. Analysefelt (mwlysis aren).
22. Skovpartsgrænse (barders of wood pnrts).
23. Dige (dike).
24. Dam, grøft (pool, ditelt).
25. Vej (rond).
26. Daglig benyttet sti (!ootpnth).
27. Kulturmark (C11lfivnted fie/d).
28. Hegn af Mirabel (ltedge of Pru111ts cernsifem) .
29. Diluviets grænse i Nordengen (diluvial limit of
Norde11gen).

30. Bygning, skjul, vejrkasse (buildi11g, bide, wenther box).
A - G: skovpartier (wood parts); Gr: grusgrav (grave/
pit); K: vedvarende kulturpåvirkning (lasting effect
of people); L: mergelgrav (lergrav) (e/ny pit).
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Fig. 2. Vegetationskort over Vorsø 1960 (efter Jessen 1968). Se signaturforklaring på side 82.

Vegetation map af Vorsø 1960. For explanation af signs, see p. 82.
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Vegetation map of Vorsø 199 1. For explanation of signs, see p. 82.
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0,5 m). I prøvefelter domineret af urtesam
fund blev analyseret lO x l m2. Resultater
ne er opstillet i tabeller sammen med Jes
sens resultater fra de s amme områder (se
Halberg 1993).
Der fremstilledes delkort over en række
områder på reservatet, og hvor det var
muligt, blev disse sammenlignet med til
svarende kort fra omkring 1960 (se Hal
berg 1993).
Langs fire prøvelinier på Nordengen
blev vegetationszoneringen kortlagt i
1992. I de områder langs linierne, hvor Jes
sen i 1943 og 1960 udførte dækningsgrads
analyser, foretoges tilsvarende analyser
for at kunne beskrive vegetations-succes
sionen.
SUCCESSIONEN 1930-1992:
GAMMEL SKOV
1) Elme-bøgeskov. - Østerskov på 2,5 ha er
den ældste skovpart på øen. Det meste af
den består (eller bestod) af meget store El
me (Ulmus glabra), Bøge (Fagus sylvatica),
Ege (Quercus robur) og Aske, som for de
ældstes vedkommende stammer fra om
kring 1 810 (se fig. 4). Ca. 1880 blev ind
plantet nogle Ahorn og Spids-Løn (Acer
platanoides) mod øst. I den sydlige del af
skoven ligger en lille dam kaldet Skov
dammen.
I den nordøstlige del af skoven fandtes i
1929 en lille plantage af Alm. Ædelgran
(Abies alba) og Rødgran (Picea abies). De
sidste af disse træer blev fældet omkring
1950. På ryddepladsen voksede et meget
tæt krat af Alm. Hyld (Sambucus nigra) op.
Dette krat skyggede alle opvoksende
træer væk og fremstår den dag i dag som
et træløst område.
Muller & Nielsen (1953: 41) angav i 1952
18 arter fanerofyter fra Østerskov. De al
mindeligste var, foruden ovennævnte,
Alm. Hvid�ørn (Crataegus laevigata) og
Hassel (Corylus avellana). På dette tids
punkt fandt en livlig opvækst af unge
træer sted som følge af en kraftig hugst,
der var foretaget kort før fredningen.
Omkring 1960 fandt Jessen (1968: 108)
om foråret et rigt flor af Hvid og Gul Ane
mone (Anemone nemorosa, A. ranunculoi86

des), Bingelurt (Mercurialis perennis), Vorte
rod (Ficaria verna) og Krat-Ærenpris (Vero
nica hederifolia ssp. lucorum). Senere på
sommeren var urtedækket ret begrænset.
Foruden Bingelurt sås Sanikel (Sanicula eu
ropaea),
Dunet
Steffensurt
(Circaea
lutetiana) og enkelte steder Firblad (Paris
quadrifolia).
Alle træer med en diameter over 3 cm i
1,3 m højde er siden 1952 optalt hvert tien
de år, samtidig med at vedmassen er be
regnet. En opgørelse findes hos Dal et al.
(1991). Vedmassen voksede fra 1952 til
1982 med ca. 35 %, mens antallet i samme
periode dalede med ikke mindre end 44
%. Det sidste skyldes, at i den store kon
kurrence mellem yngre individer efter
føromtalte hugst gik mange af dem til
grunde.
Siden 1980 er vegetationen i Østerskov
ændret radikalt. Der skete en kraftig
forsumpning af skovbunden pga. ødelag
te dræn i den nyfredede agerjord syd for
skoven. I 1976 indvandrede Skarver
(Phalacrocorax carbo) fra Vr. Remise og slog
sig ned i de store træer i skovens centrale
del. Kolonien voksede hurtigt, og fuglene
bredte sig i de følgende år til det meste af
skoven. Skarvernes gødning påvirker
skovbundens surhed. Gødningen sænker
pH, hvorved bundfloraens aktivitet ned
sættes og omsætningen formindskes.
Kombineret med fuglenes spildte redema
teriale og nedfaldne reder medfører dette
en ophobning af planterester. Organiske
syrer fra disse medvirker yderligere til at
sænke pH. Jordbundens egenskaber er så
ledes ændret væsentligt, og de oprindelige
plantearter har svært ved at klare sig
(Sørensen & Lund-Hansen 1991: 53 f).
Hvor Skarverne først slog sig ned, er
træerne forlængst døde, og der er opstået
en stor lysning, efter at mindst 20 store
træer væltede under vinterstormene 19881992. I denne lysning indvandrede en ræk
ke arter, som tålte surheden og det høje
indhold af salte i skovbunden. Det var sa
line arter som Kødet Hindeknæ (Spergula
ria marina), Marehalm (Leymus arenarius),
Dansk Kokleare (Cochlearia danica),
Strand-Malurt
(Artemisia
maritima),

Fig. 4. Den centrale del
af
Østerskov,
maj
1929. Elme-bøgeskov
med livlig opvækst af
unge træer. Foto: T.
Bang.

Elm-beech-wood in
Østerskov, May 1929 .

Fig. 5. Den centrale del af Østerskov med Skovdammen t.v., set fra syd, august 1991. Elme (U/mus glabra)
og Bøge (Fagus sylvatica) dræbt af Skarver (Phalacrocorax carbo). Opvoksende krat af Hyld (Sambucus nigra).
Bagest ungskov af Ahorn (Acer pseudoplatm111s) på Østermark. Foto: K. Halberg.

Same wood as on fig. 4, August 199 1 , killed by Cormorants (Phalacrocorax cm·bo). Spreading shrubs of Sambucus
nigra.
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Strand-Mælde (Atriplex littoralis) og Spyd
Mælde (A. prostrata), hvis frø givetvis blev
indslæbt med tang, som Skarverne bruger
som redemateriale. Endvidere fandtes
gødningstolerante arter som Rød Gåsefod
(Chenopodium rubrum) og Tigger-Ranunkel
(Ranunculus sceleratus) samt en lang række
lyskrævende arter, især forskellige græs
ser.
Hovedparten af træerne i skoven er dø
de eller døende. Skovbunden er afsvedet
de fleste steder, og tætte krat af Hyld, som
kan tåle omdannelsen i skovbunden, har
bredt sig til store dele af skoven (fig. 5).
Det meste af den oprindelige bundflora er
borte.
Blot i den nordvestlige del af skoven,
hvor der kun yngler få Skarver, findes de
le af den oprindelige flora. Her ses stateli
ge eksemplarer af Bøg og Ask, mens Elm
stort set er forsvundet pga. elmesyge (Ce
ratocystis ulmi), der indvandrede til øen i
begyndelsen af 1980'erne. Urtefloret frem
viser en lang række af de oprindelige
skovplanter, bl.a. Bingelurt, Dunet Stef
fensurt, Skov-Hundegræs (Dachjlis poly
gama), Stor Flads*rne (Stellaria holostea),
Enblomstret Flitteraks (Melica uniflora),
Hundekvik (Roegneria canina) og Kæmpe
Svingel (Festuca gigantea).
2) Elme-askeskov. Der har fra gammel
tid været skov, hvor Vesterskov nu ligger.
Et kort fra 1784 viser en skov lidt større
end den nuværende. Ved fredningen i
1929 dækkede den et areal på 6,1 ha og
havde pga. en række plantager et meget
uens udseende. Naturligt kunne skoven
opdeles i syv områder, som af Jessen
(1968) blev betegnet A-G (fremgår af fig.
2). Talrige afvandingsgrøfter gik på kryds
og tværs gennem skoven.
Den vestlige del af skoven (part A) er
den mest oprindelige med et aske-elme
samfund, en ret sjælden skovtype i Dan
mark. De ældste træer er fra omkring
1860; men de fleste er dog langt yngre, i
mange tilfælde stubskud efter hugst om
kring 1920 (Jessen 1968: 101). De fleste
gamle Elme er døde af elmesyge siden
1982, men der finder en livlig opvækst
sted af arten. Spredt findes enkelte Ege og
-
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Bøge og i sydvesthjørnet Rød El (Alnus
glutinosa). I bunden findes megen Hyld og
Alm. Hvidljørn, spredt Hassel og Benved
(Euonymus europaeus).
I de senere år er sket en kraftig forsump
ning af denne skovpart, hvilket har haft til
følge, at mange store træer får råd i veddet
og vælter under vinterstormene. Det har
skabt flere små lysninger. Skarverne er og
så indvandret i større tal, og urtefloret li
der derunder. Tidligere var skovbunden
om foråret dækket af et tæppe af Hvid
Anemone og Vorterod samt mange Gule
Anemoner. I de seneste år er de to Anemo
ne-arter imidlertid i stærk tilbagegang.
Det skyldes en kombination af, at de svi
des bort af Skarvernes gødning, samt at
Rådyr (Capreolus capreolus) i vintertiden
æder en mængde af rhizomerne.
Senere på sommeren dækkede (og dæk
ker) Bingelurt, Dunet Steffensurt og Rams
Løg (Allium ursinum) store arealer. Spredt
findes Hindbær (Rubus idaeus), Korbær (R.
caesius), Lav Ranunkel (Rammculus repens)
og Stor Nælde (Urtica dioeca). Hvor vælte
de stammer danner lysninger, er indvan
dret arter som Gederams (Chamaenerion
angustifolium), Kær-Tidsel (Cirsium palu
stre), Fløjlsgræs (Holcus lanatus), Drap
havre (Arrhenatherum elatius) og Håret Star
(Carex hirta). Mange steder er der imidler
tid ingen bundvegetation pga. Skarvernes
gødning eller skygning fra tætte hylde
krat.
I skovpart B plantedes før århundrede
skiftet Alm. Ædelgran, hvoraf dog de fle
ste var fældet før 1929. En spontan skov af
Ask og Elm voksede op her sammen med
lidt Alm. Hvidljørn, Hassel og Benved
samt et tæt krat af Hyld, som dog senere
gik noget tilbage. Der findes stadig lidt
selvsået Ædelgran.
Urtefloret var længe om at indfinde sig
efter plantagens rydning. Vorterod og
Hvid Anemone indvandrede langsomt,
men Anemonen er igen i tilbagegang pga.
Rådyrene. I 1960 var Dunet Steffensurt
stærkt dominerende i sommerfloret, men
er siden fortrængt af Bingelurt.
Også i Vesterskov er træernes vedmasse
og antal opgjort hvert tiende år siden 1952

(se Dal et al. 1991). Vedmassen er mere
end fordoblet fra 1952 til 1982. Det er en
større tilvækst end i Østerskov, fordi
træerne i Vesterskov er yngre og derfor
vokser hurtigere. Antallet af stammer blev
reduceret med 32 %. Påvirkningen fra
Skarverne er stadig ret begrænset.
SUCCESSIONEN 1930-1992:
PLANTAGERNE
Som eksempler på udviklingen i øens
plantager er omtalt et ryddet område,
hvor der oprindelig var Alm. Ædelgran
samt to ikke-ryddede områder med be
voksninger af hhv. Eg og Ahorn.
1) Alm . Ædelgran. - Skovpart G i Vester
skov bestod i 1929 af Alm. Ædelgran,
plantet omkring århundredeskiftet (Jessen
1968). Langt de fleste træer blev fældet i
1940'erne, idet dog ca. 15 individer blev
overset. Disse har siden spredt en mæng
de frø, og i skovpart F er opstået en ung
skov af Ædelgran. I de gamle graner yng
ler i dag adskillige par Skarver.
Efter fældningen indvandrede Gede
rams og Hindbær, men de fortrængtes se
nere af et meget tæt krat af Hyld med en
kelte Gråpil (Salix cinerea) og Selje-Pil (S.
caprea) . Sideløbende hermed voksede især
Elme op, og sammen med nogle Aske,
Ege, Bævreaspe (Populus tremula) og
Gråpopler (P. x canescens) fra skovbrynet
mod nord fortrængte de en del af Hylde
ne.
I midten af 1980'erne begyndte elmesy
ge at gøre sig stærkt gældende i dette om
råde, og i dag fremstår her en næsten død
skov, hvor Hylden atter vokser kraftigt op.
Store områder er dækket af Stor Nælde og
Alm. Mangeløv (Dryopteris filix-mas). I det
nordøstlige hjørne findes et rigt flor, domi
neret af Stinkende Storkenæb (Geranium
robertianum) og Burre-Snerre (Galium apa
rine), iblandet arter som Bjerg-Ærenpris
(Veronica montana), Skov-Galtetand (Sta
chys sylvatica), Skov-Star (Carex sylvatica),
Akselblomstret Star (C. remota) og Glat
Dueurt (Epilobium montanum). Langs en
gammel grøft findes en livskraftig bevoks
ning af Hylster-Gulds*rne (Gagea spatha
cea).

2) Eg. - I skovpart E i Vesterskov plante
des i 1918 Ege af hollandsk type (fig. 6). En
smule hugst blev tilladt her op til 1962.
Plantagen fremstår idag som en skov med
høje, ranke Ege (fig. 7). Nogle få selvsåede
Aske og Elme har formået at nå op i kron
taget. I bunden er der meget lidt urteflor,
bortset fra Vorterod om foråret. Tidligere
var der mange Hvide Anemoner, men de
er næsten udryddet af Rådyr.
Nord for Laboratoriet vokser en meget
stor Eg, som er fra omkring 1790 og der
med et af øens ældste træer (se fig. 6 og 7).
De fleste år er i den sydlige skovkant fun
det Skælrod (Lathraea squamaria) i mæng
de, men siden 1991 er bevoksningen hvert
år nedgnavet af Rådyr.
3) Ahorn. - Østre Remise på 0,38 ha blev
anlagt i slutningen af forrige århundrede
midt på marken nord for Østerskov, og
ifølge et målebordsblad fra 1900 bestod en
del af bevoksningen dengang af nåletræ.
Omkring 1895 plantedes et hegn af Engrif
let Hvid�ørn (Crataegus monogtpw) om
kring remisen. Langt de fleste af �ørnene
er forlængst segnet, men der er endnu liv i
enkelte af dem. Ved fredningen i 1929 var
alle nåletræer fældet, og inden for �ørne
hegnet stod en blandet løvskov af først og
fremmest Ahorn samt Spids-Løn, Elm,
Bævreasp og Ask, plantet kort før 1920.
Forpagteren på gården fik i 1940'erne
tilladelse til at foretage en begrænset
hugst i remisen, hvilket medførte en livlig
opvækst af unge træer. I busklaget fore
kom i 1962 desuden lidt Gråpil, Engriflet
Hvid�ørn, Hassel og Hyld (Muller & Niel
sen 1964: 84).
Urtefloret var sparsomt om foråret, kun
lidt Vorterod og Hvid Anemone, der nu er
forsvundet. Senere på sommeren bemær
kedes bl.a. Lund-Rapgræs (Poa nemoralis),
Skov-Galtetand, Skovarve (Moehringia tri
nervia), Vild Kørvel (Anthriscus sylvestris)
og Sanikel (Jessen 1968: 115). I 1980'erne
fandtes en stor bevoksning af Firblad i den
nordlige del af remisen; men den er nu
fortrængt mod nord til et mere lysåbent
område.
I de senere år har adskillige hundrede
par Råger (Corvus frugilegus) ynglet i remi89

sen, tillige med enkelte par Fiskehejrer
(Ardea cinerea) og Skarver. Gødskningen af
skovbunden fra disse fugle kan måske for
klare den voldsomme fremgang af Hyld,
som i 1992 dækkede så godt som hele bun
den af remisen. Under Hyldene var jorden
næsten bar.
Kun i det sydvestlige hjørne fandtes et
dække af urter i form af Bingelurt og Fe
ber-Nellikerod (Geum urbanum). Spredt
fandtes forskellige græsser, f.eks. Hunde
kvik, Skov-Hundegræs, Alm. Rapgræs
(Poa trivialis) og Enblomstret Flitteraks.
Andre som Alm. Rajgræs (Lolium perenne),
Byg (Hordeum vulgare) og Alm. Hvene
(Agrostis temtis) er givetvis spiret fra frø,
som Rågerne har slæbt ind. Spredt sås
bl.a. Hulsvøb (Cltaerophyllum temulentum),
Lav Ranunkel, Stor Konval (Polygonatum
multijlorum) og Mælkebøtte (Taraxacum
sp.).
SUCCESSIONEN 1930-1992:
AGERJORD FREDET 1929
De i 1929 opgivne agre dækker tilsammen
ca. 26 ha. I 1930 domineredes det meste af
dem af Hvid Okseøje (Leucantltemum vul
gare) og Lugtløs Kamille (Tripleurospermum
inodorum), iblandet arter som Rødknæ

Fig. 6. Ung plantage af
Eg
(Quercus robur)
plantet 1918 i skovpart
E i Vesterskov, maj
1929. En garnmel Eg
fra omkring 1790 do
minerer billedet. Ba
gest t.v. ses rester af en
plantage
af
Alm.
Ædelgran (Abies nlbn) i
skovparti B, t.h. en del
af den senere fældede
granplantage i skov
part G. Foto: T. Bang.

Young plnntntion of Qu
ercus robur in the sou
thern part of Vesterskov,
May 1929. A big Onk
from c. 1790, and i11 the
background lnter fe/led
pinniniions of Abies alba.
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(Rumex acetosella), Alm. Brunelle (Prunella
vulgaris) og Alm. Dværgløvefod (Apltanes
arvensis). Tilgroningen forløb på forskellig
vis i form af: l) græsmark, 2) Gederams
Hindbær-samfund, 3) krat, 4) ungskov.
1) Græsmark. - Allerede i 1933 var en
græsmark udviklet med Alm. Hvene,
Alm. Hundegræs (Dactylis glomerata) og
Fløjlsgræs dominerende sammen med ar
ter som Ager-Tidsel (Cirsium arvense) og
Hindbær (Wiinstedt 1938: 278 ff). I et gru
set område syd for Vr. Remise udvikledes
græshede domineret af enårige arter som
Udspærret og Tidlig Dværgbunke (Aira ca
ryophyllea, A . praecox), Liden Museurt
(Filago minima) og Gul Kløver (Trifolium
campestre) samt tørketålende mosser og la
ver (Jessen 1968: 162).
I dag findes det eneste større areal med
græsmark syd for Vr. Remise; men her går
Alm. Mangeløv stærkt frem og har overta
get en del af området sammen med Fjer
bregne (Atltyrium filix-femina).
2) Gederams-Hindbær-samfund. - Græs
sernes dominans mindskedes først lang
somt i perioden 1934-1954. Gederams,
Hindbær og Korbær formåede at danne
mindre bestande. Men i perioden 19551962 bredte Gederams sig eksplosivt, iføl-

Fig. 7. Samme motiv som fig. 6, december 1991. Laboratoriet blev opført 1932. Plantagen af Eg (Quercus ro
bur) er i dag højere end den gamle Eg, der ses lige t.v. for bygningen. Foto: K. Halberg.

Smne pnrt ns on fig. 6 , December 199 1 . The lnbomtory wns built in 1932. The old Onk, just to the lefl af the bui/ding,
is now lower tlwn the Onks i11 the plnlltntion.

ge luftfotos ved vegetativ formering, hvad
der fremgår af de cirkelformede bestande.
I 1962 var udbredelsen af græsmarken og
Gederams-Hindbær-samfundet
nogen
lunde lige stor, nemlig 45 % hver, mens
krat og ungskov dækkede 10 % (Nielsen &
Jensen 1979: 244 ff).
Gederamsens eksplosive vækst kan for
klares ved den gode jordbonitet på Vorsø
kombineret med plantens konkurrence
dygtighed: høj vækst, vegetativ formering
og dannelse af jorddækkende førne. Det er
imidlertid vanskeligt at forklare, hvorfor
den var så længe om for alvor at gøre sig
gældende. En mulig årsag kan være, at
vejrmæssige forhold i midten af 1950'erne
svækkede græsserne (Nielsen & Jensen
1979: 251).
3) Krat. - Sideløbende blev græsmarken
fortrængt af krat med Slåen (Prunus spino
sa), Mirabel (P. cerasifera), Hunde-Rose
(Rosa canina), Engriflet Hvidljørn, Gråpil,
Selje-Pil og Hyld. I løbet af 1980'erne be-

gyndte også Gederams-Hindbær-samfun
dene at gå tilbage til fordel for krat. Dette
ses i dag mest udtalt i den nordvestlige del
af Vestermark, hvor overordentlig tætte
krat gør det vanskeligt overhovedet at
færdes i området. I nordøsthjørnet af
Østermark vokser ligeledes et tæt krat,
især af Engriflet Hvidljørn. I bunden er
Sanikel ret almindelig. Her findes også en
gammel mergelgrav med krat af Gråpil og
fugtighedsyndende urter som Vand-Myn
te (Mentha aquatica) og Rosen-Dueurt
(Epilobium roseum).
4) Ungskov. - Nærmest de gamle skove
begyndte en opvækst af træer tidligt i
græsmarken. Ahorn og i mindre grad Ask
indfandt sig i stort antal nord og nordøst
for Østerskov. Dette skal ses som en følge
af vindforholdene sammenholdt med en
rigelig frøsætning hos de to arter. En
storm af orkanstyrke fra sydvest 24. no
vember 1928 er sandsynligvis skyld i, at
frø fra Østerskov kunne spredes over hele
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den forladte mark nord og nordøst for
skoven. Bøg og Elm, som begge er almin
delige i Østerskov, kunne slet ikke gøre sig
gældende, Bøg pga. dårlig spredningsev
ne over større afstande, Elm af ukendte år
sager (Nielsen & Jensen 1979: 252 f).
Op til 1960'erne var ungskovens spred
ning fortsat langsom, men så begyndte
sammenhængende skov at gøre sig gæl
dende flere steder på Østermark På en
prøveflade på 400 m2 nær Østerskovs
nordøstlige dige har man i detaljer kunnet
følge udviklingen i ungskoven af Ahorn.
Enkelte andre arter fandtes, især Ask, Elm
og Spids-Løn, og i bunden sås buske som
Alm. Hvidljørn, Hunde-Rose, Hassel,
Kvalkved (Viburnum opulus) og Alm.
Hyld. Bortset fra sidstnævnte, som danner
store krat, er de fleste buske forsvundet el
ler hensygnende. Kun et fåtal Ask og
Spids-Løn klarer sig, og elmesygen har
fået bugt med Elmene. Trævæksten er
fulgt på prøvefladen med ti års mellem-

rum siden 1962 (se Dal et al. 1991). Antal
let af vedplanter er optalt i 1948, 1958 og
1983 (se Halberg 1984). Bestanden af
Ahorn er blandt de to masserigeste målt i
Danmark (Nielsen & Jensen 1979: 257).
Urtefloret i denne ungskov domineres i
dag af vældige flader med Dunet Steffens
urt og Feber-Nellikerod, iblandet arter
som Stinkende Storkenæb, Skov-Skræppe
(Rumex sanguineus), Alm. Mangeløv og
Stor Nælde.
I den nordlige del af fredmarken syd for
Østerskov fortrængtes græsmarken også
ret hurtigt af ungskov, domineret af Ask,
Elm, Ahorn og Rød El. I bunden voksede
en mængde Vild Kørvel, iblandet arter
som Alm. Lungeurt (Pulmonaria obscura)
og Desmerurt (Adoxa moschatellina), som
idag er svedet bort af indvandrede Skar
vers gødning. I en lavning op mod diget i
Østerskovs sydkant skete efter drænenes
ødelæggelse i 1980 en kraftig forsump
ning, og her ses et rigt flor af bl.a. Rørgræs

Fig. 8. Den centrale del af Sydmark, set mod øst, juli 1979. Et år efter, at marken er forladt, ses tæt bevoks
ning af Lugtløs Kamille (Tripleurospennum inodorum) og Alm. Kvik (Elytrigia repens). Bagest fra venstre
Vesterskov, Østerskov, gården og et poppelhegn. Foto: F. Christensen.

The new/y abandoned fie/d Sydmark, July 1979, dominaled by Trip/eurospermlim inodorum and Elytrigia repens.
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(Phalaris arundinacea), Rød Gåsefod,
Strand-Kogleaks (Scirpus maritimus), But
bladet Skræppe (Rumex obtusifolius) og
Knæbøjet Rævehale (Alopecurus genicula
tus).
Vest for Østerskov (kaldet Hugget) ind
vandrede straks efter fredningen en tæt
bevoksning af Rød El, som allerede i 1936
var over 4 m høj. Ask indvandrede senere
og har i dag udkonkurreret de fleste af El
lene. I bunden dominerede i 1962 Feber
Nellikerod og Dunet Steffensurt (Jessen
1968). Urtefloret domineres i dag af Burre
Snerre, men er iøvrigt meget artsrigt med
f.eks. Sanikel, Stor Konval og Kæmpe
Svingel.
På Vestermark har sammenhængende
skovdannelse fundet sted i løbet af

1980'erne langs Vesterskov og nær nord
vestkysten ved Bankes Nakke (fig. 3).
SUCCESSIONEN 1930-1992:
AGERJORD FREDET 1978
Den resterende agerjord, omfattende ca.
15 ha, blev fredet i efteråret 1978. Det me
ste af den blev pløjet, men ca. 2,5 ha efter
lodes som stubmark. Undersøgelser af
successionen på disse fredmarker (Loren
zen 1982, 1988) viste i 1979 total dominans
af en- og toårige arter, specielt Lugtløs
Kamille (fig. 8). Men Alm. Kvik (Elytrigia
repens), som havde været et almindeligt
ukrudt på marken, overtog snart store om
råder i den pløjede mark. Kvik tåler ud
mærket pløjning, idet hver rhizompart er i
stand til at danne en ny plante.

Fig. 9. Den nordlige del af Sydrnark, september 1987. Marken er overtaget fuldstændigt af Gederarns
(Chamaenerion angustifolium). Langs Vesterskovs sydbryn opvoksende ungskov af Rød El (Almts glutinosa) ,
Bævreasp (Populus tremula) , Elm (U/mus glabra) , Vorte-Birk (Betula pendula) og Gråpil (Salix cinerea). Labo
ratoriet skimtes bag træerne. Foto: K. Halberg.

The same field as in fig. 8, September 19 87 , now totally dominaled by Chamaenerion angustifolium. At the forest
edge the above mentianed species form a yormg wood.
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På stubmarken derimod kunne straks i
1979 spire frø af Gederams, som i 1978 i
stort tal var spredt fra den tætte bevoks
ning på Vestermark I det pløjede område
faldt naturligvis i 1979 også store mæng
der frø af Gederams, men de fleste hæm
medes i spiringen af Kvikken. De frø, som
trods alt spirede, bredte sig vegetativt, og
allerede omkring 1984 havde Gederams
overtaget store dele af markerne i selskab
med arter som Ager-Tidsel, Hindbær og
Stor Nælde (fig. 9). På den østlige del af
Sydmark var nedfaldet af Gederams-frø
langt mindre end på den vestlige del, og
her findes stadig græsmark med en
mængde urter, især Hindbær, som breder
sig kraftigt.
På en grusbanke, som går fra Tepotten
mod nordvest, har Gederamsen haft dår
lige betingelser, og her findes i dag et
overdrevsagligt område, domineret af
Draphavre og Fløjlsgræs med en mængde
urter, som er fåtallige på Vorsø, f.eks. Po
merans-Høgeurt (Hieracium aurantiacum),
Følfod (Tussilago farfara), Vild Løg (Allium
oleraceum) og Gul Kløver. En lignende ve
getation ses langs markens sydlige rand
øst for Tepotten med f.eks. Mark-Tusind
gylden (Centaurium enjthraea), Grøn Høge
skæg (Crepis capillaris), Fin og Stribet
Kløver (Trifolium dubium, T. striatum), Bit
ter Bakkestjerne (Erigeron acer), Håret
Høgeurt (Hieracium pilosella), Bakke-For
glemmigej (Myosotis ramosissima) og
Mark-Rødtop (Odontites verna).
Omkring Tepotten er vokset en tæt
ungskov af Ahorn op, undtagen på oven
nævnte grusbanke. Skoven stammer fra
tre-fire træer i Tepotten, og en udvikling
analog med den nordøst for Østerskov (se
ovenfor) kan forudsiges. Træerne står me
get tæt, og i 1992 var de højeste af dem 8-9
m.
Ungskov er ligeledes vokset op langs
Vesterskovs sydbryn, bestående af Vorte
Birk (Betula pendula), Rød El, Ask, Gråpil
og Bævreasp (fig. 9) med en del Humle
(Humulus lupulus) og i bunden krat af
Hyld. Tidligere var Elm dominerende,
men er stort set udryddet af elmesygen.
Urtefloret består mest af Stor Nælde, og
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langs det gamle skovdige vokser bl.a. Vild
Kørvel og Vild Løg.
På den centrale mark fandtes til og med
1978 en frugtplantage, mest med æble
træer. Mellem rækkerne af træer dyrkedes
korn. Skovstyrelsen besluttede i 1979, at
træerne skulle fældes og støddene rykkes
op. Området dækkedes hurtigt af et meget
artsrigt flor, domineret af Alm. Kvik, und
tagen i det sydøstlige hjørne, hvor der er
meget fugtigt. Her sås indtil midten af
1980'erne et tæppe af Lav Ranunkel. I de
senere år har Fløjlsgræs overtaget meget
store områder, mens Alm. Kvik har ud
konkurreret ranunklerne mod sydøst. Ge
derams har slet ikke kunnet gøre sig gæl
dende her.
Marken er blandt de artsrigeste områ
der på øen med adskillige fåtallige arter
som Maj-Gøgeurt (Dactylorhiza majalis),
Hare-Star (Carex leporina), Blågrøn Star (C.
flacca), Mark-Frytle (Luzula campestris),
Eng-Brandbæger (Senecio jacobaea), Rank
Evighedsblomst (Gnaphalium sylvaticum)
og Læge-Ærenpris (Veronica officinalis).
På denne mark voksede i løbet af
1980'erne mange tusinde Aske op. Langt
størsteparten blev imidlertid gennem flere
år holdt kraftigt nede af Rådyr i vinterti
den. Først efter 1990 skød en del af træer
ne i vejret, mens resten fortsat kun er 30-40
cm høje. De står så tæt, at det er vanskeligt
at færdes i området.
I det sydvestlige hjørne vokser en tæt
ungskov af Rød El, som stammer fra et
hegn øst for gården. Vegetationen i bun
den af denne skov består næsten udeluk
kende af Alm. Kvik.
SUCCESSIONEN 1930-1992:
SUMPVEGETATION
Efterhånden som drænene i den i 1929 fre
dede agerjord forgik, skete en øget
forsumpning af jorden, specielt i området
omkring Vestre Remise (Jessen 1968: 65).
Y deriigere skete en kraftig forsumpning,
efter at drænene i den i 1978 fredede ager
jord blev ødelagt i 1980. Sumpvegetation
findes i dag i form af rørsump, Brøndsel
sump, Gåsefod-sump, græseng og høj-

staude-eng. Nedenfor er omtalt sumpve
getationen i Vr. Remise og Østerdam.
Vestre Remise og lavningen syd for. - Vestre
Remise er navnet på en plantage på 0,39
ha, som blev anlagt kort før 1920 omkring
to små vandhuller på Vestermark I 1930
fremstod remisen som en ung lund af
plantede træer, bestående af især Gråpop
pel og Rød El, iblandet Ask og Elm, som
muligvis var selvsåede. I bunden sås bl.a.
Kvalkved, Ribs (Ribes rubrum), Humle,
Skvalderkål (Aegopodium podagraria) og
Skov-Galtetand. Omkring vandhullerne
bemærkedes sump af Eng-Rørhvene
(Calamagrostis canescens) og Rørgræs med
bl.a. Alm. Skjolddrager (Scutellaria galeri
culata), Bittersød Natskygge (Solanum dul
camara) og Vand-Ærenpris (Veronica cate
nata) (Wiinstedt 1938: 277 f).
Den sydlige rand af remisen var adskilt
fra den dyrkede mark ved en vejdæm
ning. Syd for denne vej findes en lavning
på omkring 0,2 ha, som endnu i 1941 var
græsmark med dominans af Alm. Hvene.
Efter fredningen tilstoppedes drænene ef
terhånden, og der skete en forsumpning af
lavningen, som lå vanddækket om vinte
ren (Jessen 1968}, se fig. 10.
Omkring 1960 var opstået en mosaik af
sumpvegetation omkring de to damme og
i lavningen, bestående af rørsump, Brønd
sel-sump, eng samt krat af Gråpil og Rød
El (Jessen 1968: 65-70). Rørsumpen inde
holdt arter som Tagrør (Phragmites austra
lis), Strand-Kogleaks, Småfrugtet Pindsvi
neknop (Sparganium microcarpum), Alm.
Skjolddrager, Knippe-Star (Carex pseudocy
perus) og Bittersød Natskygge. Brøndsel
sumpen bestod af Fliget Brøndsel (Bidens
tripartita), Tigger-Ranunkel, Spyd-Mælde,
Manna-Sødgræs (Glyceria jluitans) o.a. I
engen dominerede Kryb-Hvene (Agrostis
stolonifera), Gåse-Potentil (Potentilla anseri
na) og Ager-Mynte (Mentha arvensis).
Efter 1962 var vandstandsstigningen så
fremskreden, at de to damme i remisen
var gået i et, og selv om sommeren fandtes
vand i lavningen syd for vejen. Her vokse
de nu Vand-Pileurt (Polygonum amphi
bium). Samtidig blev Skarverne fordrevet
fra Vesterskov og slog sig ned i remisen,

hvor et begrænset antal fik lov at være i
fred. Deres ekskrementer påvirkede i no
gen grad vegetationen (Jessen 1968).
I de forløbne 30 år er der sket en dra
stisk ændring af vegetationen i remisen.
Vandet i de to oprindelige damme og i lav
ningen dannede efterhånden en stor dam,
i tørre perioder adskilt af den gamle
vejdæmning. Vandstandsstigningen fik
mange af poplerne til at gå ud, og de
træer, Skarverne rugede i, døde efterhån
den også. Poplerne bredte sig dog ud på
fredmarken ved rodskud og kunne holde
trit med fuglene.
I 1970 blev Skarven totalfredet på Vorsø,
og antallet steg stærkt. Fuglene bredte sig
til hele poppelbevoksningen, og næsten al
bundvegetation gik ud. Skovplanterne
forsvandt, og Hyld begyndte at brede sig
kraftigt i de områder, Skarven forlod, sam
men med græsser, især Fløjlsgræs, Alm.
Rapgræs, Alm. Kvik og Draphavre (fig.
11).
En del af sumpvegetationen, som op
trådte i 1960, holder stand. Lavningens
sydlige del er i dag tæt bevokset med Tag
rør. Andre steder vokser Strand-Kogleaks
og en smule Bredbladet Dunhammer (Ty
pha latifolia). Fliget Brøndsel findes stadig i
selskab med arter som Vand-Pileurt,
Spyd-Mælde og Rød Gåsefod. Sidstnævn
te dækker i sensommeren store områder,
når dammene begynder at tørre ud. Eng
vegetationen er forsvundet.
I den sydøstlige del af lavningen domi
nerer Gråpil fuldstændigt og har overta
get en del af engvegetationen. Krattet har
bredt sig til en tidligere højstaude-eng
sydøst herfor (fig. 3). Rød El er forsvundet
fra bevoksningen.
Østerdam. - I sydøsthjørnet opstod efter
fredningen en fugtig lavning, som stod
vanddækket om vinteren. I 1938 havde
der i lavningen udviklet sig en engvegeta
tion domineret af Lav Ranunkel, Alm.
Kvik og Gåse-Potentil (Jessen 1968: 146 f).
Rørgræs indvandrede tidligt og havde i
1960 fortrængt det meste af engen.
I årene op til 1980 voksede området
yderligere til og domineredes af Rørgræs,
Stor Nælde og Alm. Mjødurt (Filipendula
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Fig. 10. Lavningen syd for Vestre Remise, ca. 1957.
Opvoksende krat af Gråpil (Snlix cineren), t.v. Tag
rør (Ph ragmiles nustrnlis). Bagest t.h. Tepotten. Foto:
T. Kjær.

The depression sortlh af Vestre Remise, c. 19 57 , wilh
Salix cineren and Pilragmiles artstrnlis.

ulmaria). Ved drænenes ødelæggelse i 1980
steg vandstanden hurtigt, og i løbet af få
måneder opstod en regulær dam, kaldet
Østerdam. Den er normalt tørlagt i som
mermånederne.
Vandstandsstigningen ændrede vegeta
tionen i lavningen meget. 1983-1984 sås
store bevoksninger af Storblomstret Vand
ranunkel (Batrachium peltatum). Den er for
svundet igen. Rundt om dammen findes i
dag en bræmme af Rørgræs, og inden for
denne vokser en mosaik af Grenet Pind
svineknop (Sparganium erectum coll.),
Bredbladet Dunhammer, Strand-Kogle
aks, Blågrøn Kogleaks (Scirpus tabernae
montani), Rød Gåsefod, Fliget Brøndsel og
Vand-Pileurt samt en smule Alm. Sump
strå (Eleocharis palustris).
SUCCESSIONEN 1930-1992:
KYSTZONEN
Fra 1784 til 1986 voksede hovedøens areal
fra ca. 53 ha til ca. 60 ha (Sørensen & Lund
Hansen 1991 ). Dette skete i form af: l)
rørskov med Tagrør, Strandkogleaks og
Harril (Juncus gerardi) som dominanter; 2)
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strandeng med Strand-Annelgræs (Pucci
nellia maritima), Strand-Asters (Aster tripo
lium) og Strand-Vejbred (Plantago mariti
ma) som dominanter; 3) sandede strand
volde med Strand-Mælde, Alm. Kvik og
Marehalm som dominanter; 4) slikbinding
med Strandgåsefod (Suaeda maritima),
Kveller (Salicornia europaea coll.) og Vade
græs (Spartina anglica) som dominanter.
Her er beskrevet vegetationsudviklingen i
et gammelt alluvial-område (Nordengen)
og et nyt (Sydvestodden).
Nordengen. - Nordengen strækker sig
langs øens nordkyst i en længde af lidt un
der en kilometer og har en bredde af 15-70
m. Det er en ferskvandseng, hvis lavere
dele dog ofte overskylles af saltvand.
Engen blev afgræsset til og med 1928. I
1930 var vegetationen stadig lav og ret
ensartet og domineredes af græsser med
en del urter iblandt. I 1933 var vegetatio
nen i høj grad ændret og fremstod nu i
bælter parallelt med kysten (Wiinstedt
1938: 264).
I engens østlige del fandtes yderst Tag
rør med Strand-Asters, Spyd- og Strand
Mælde samt Kveller. Indenfor sås en op
skylsbræmme, mest med saline arter. Der
på en ferskvandseng med forskellige
græsser, halvgræsser og enkelte urter. In
den for denne dominerede Toradet Star
(Carex disticha), lokalt Alm. Star (C. nigra) i
store områder, og inderst ved græsmarken
fandtes et bredt, smukt bælte totalt domi
neret af Alm. Mjødurt. I 1936 havde Tora
det og Alm. Star bredt sig endnu mere.
I 1943 var begyndt at indfinde sig større
områder domineret af Rød Svingel (Festu
ca rubra) og Kryb-Hvene. I 1959 var Tora
det og Alm. Star noget på retur til fordel
for højstaude-eng med Alm. Mjødurt,
Lådden Dueurt (Epilobium hirsutum), Kær
Tidsel, Sump-Kællingetand (Lotus uligino
sus) m.fl. Tagrør havde bredt sig meget på
engen, mest lav og spredtvoksende, men
tæt og høj i lavninger (Jessen 1968).
I dag er Alm. Star helt forsvundet, og
Toradet Star optræder kun yderst fåtalligt.
Rød Svingel har fortrængt Kryb-Hvene,
mens denne har fortrængt Harril. Højstau
de-engen har bredt sig længere mod nord.

i. ,·

Fig. 11. Vestre Remise og lavningen syd for, set fra syd, juli 1990. Forrest kraftig bevoksning af Tagrør

(Pilrngmites austrnlis) i lavningen. I dammen ses stubbe og væltede stammer af Grå Poppel (Populus x cane
scens) med en mængde Skarver (Phalacrocornx cm·bo). I kanten af dammen Strand-Kogleaks ( Seirpus mariti
mus). Bag dammen ungskov af Grå Poppel med Skarv-reder, derunder opvoksende Hyld (Sambucus nigrn).

Bagest Vestermark. Foto: J. Petersen.

Tl!e pool in Vestre Remise, July 1990. The depression (fig. 10) is now total/y dominaled by Ph ragmiles australis. In
the pool, stumps ofPopulus x eanescens with roosting Comwrnnts (Phalacrocorax cm·bo). In the background Seirpus
mariiimus and Sambucus nigra.

Bevoksningerne her synes ret stabile, dog
er Sump-Kællingetand forsvundet, og
Ager-Tidsel og Stor Nælde er gået frem.
Bemærkelsesværdig blandt urterne er
Kær-Svinemælk (Sonchus palustris), som
indvandrede til øen i 1929 (Wiinstedt 1938:
269), og som siden bredte sig stærkt (Ad
sersen 1978: 6). På Nordengen fandtes i
1980'erne store og tætte bevoksninger af
arten, men siden har Rådyrene næsten ud
ryddet den.
Ungskov formår kun i ringe grad at

trænge ud på selve engen, specielt i
Mjødurt-bevoksningerne. Enkelte steder
på de højereliggende dele har indfundet
sig Rynket Rose (Rosa rugosa) og Hunde
Rose.
Nordengens bredeste del (ca. 70 m) fin
des mod vest. I 1933 fandtes yderst
Strandgåsefod, derpå ung strandvoldsve
getation og et bredt bælte med et Harril
Kvik-samfund. Inden for dette dominere
de Kryb-Hvene, derpå Toradet Star, og in
derst fandtes græsmark (Wiinstedt 1938).
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I 1943 havde Rød Svingel overtaget
pladsen i Hvene-bæltet og dele af Harril
sarnfundet, mens Kryb-Hvene var rykket
ud i bæltet med ung strandvolds-vegetati
on. I 1959 var også dette overtaget af Rød
Svingel. En del af græsmarken inderst var
fortrængt af Lådden Dueurt (Jessen 1968).
I 1992 var Tagrør gået stærkt frem, dels i
Harril-zonen yderst, dels pletvis i bevoks
ninger af Kryb-Hvene, som var vendt
stærkt tilbage i de områder, hvor Rød
Svingel havde overtaget i 1943. Det skyl
des rimeligvis stigende grundvandstand.
Mod syd havde Kryb-Hvene også for
trængt Toradet Star noget. Staren holder
dog stand i et ca. 7 m bredt bælte, i dag det
eneste større område med arten på øen.
Korbær er rykket frem fra syd, således at
højstaude-engen er forsvundet.
I det højereliggende område mod nord
med dominans af Rød Svingel ses i dag en
mængde høje urter, i særdeleshed Kær
Svinemælk, Ager-Tidsel og Skov-Hanekro
(Galeopsis bifida), og forekomsten af Rød
Svingel er noget fragmentarisk. Her vok
ser også små krat af Rynket Rose.
Inderst trænger store krat af Gråpil og
Slåen frem, og et sted findes en ejendom
melig, tæt bevoksning af Benved med
græs i bunden.
Sydvestodden. - Siden 1929 er dannet en
ca. 100 m lang og 20 m bred sandodde,
som strækker sig fra Vorsø's sydvestlige
hjørne mod Kalven (fig. 1 ) . Aflejringen er
tiltaget i de senere år, samtidig med at od
den er begyndt at krumme mod nord.
Mellem odden og selve øen ligger en lille
vade, kaldet Staldkrogen, omgivet af
rørskov og strandeng. Man kan forvente,
at odden med tiden vil vokse sammen
med kysten nordfor, og Staldkrogen vil
blive omdannet til en strandsø.
Odden har et temmelig sparsomt vege
tationsdække, domineret af Alm. Kvik i
den østlige og centrale del. Spredt vokser
bl.a. Grå Bynke (Artemisia vulgaris),
Strand-Malurt, Strand-Kamille (Tripleuro
spermum maritimum), Kruset Skræppe (Ru
mex crispus) og Finbladet Vejsennep (Des
curainia sophia). I det højestliggende områ
de er indvandret Bidende Stenurt (Sedum
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acre). Langs sydkysten findes store områ
der domineret af Marehalm, som indvan
drede til odden i 1959 (Jessen 1968).
I oddens sydvestlige del, hvor den
krummer mod nord, dominerer Strand
Mælde i strandkanten, mens Kveller og
Strandgåsefod dominerer i de to odde
spidser. I et sandet areal herimellem findes
en meget spredt bevoksning af Alm. Kvik,
Grå Bynke, Strand-Kamille, Vej-Pileurt
(Polygonum aviculare coll.) og Snerle-Pi
leurt (P convolvulus).
Langs oddens nordkant findes et smalt
bælte strandeng med især Strand-Annet
græs, Strand-Asters og Strand-Vejbred.
SUCCESSIONEN 1930-1992:
VORSØ KALV
Kalven er ca. 2,2 ha stor og består dels af
en 9,1 m høj bakke med buskvegetation
langs sydsiden, dels af et fladt, græsbe
vokset område, som strækker sig ud i en
lang odde mod øst-nordøst. Øen blev tid
ligere anvendt til fåregræsning, og på top
pen af bakken dyrkedes i begyndelsen af
1900-tallet kartofler. Fra 1920'erne og frem
fandtes en stor koloni af Stormmåger (La
rus canus), som i høj grad prægede vegeta
tionen, både på odden og bakken (Wiin
stedt 1938: 269 ff). Mågerne blev i løbet af
1940'erne fordrevet af indvandrede Ræve
(Vulpes vulpes).
Kystvegetationen, såvel som selve kyst
linien, har ikke ændret sig meget siden
1930. På odden fandt Wiinstedt (1938) føl
gende bæltedannelser: I vandkanten
spredt bevoksning af Strand-Annelgræs,
Harril og Strandgåsefod, iblandet Strand
Asters, Sandkryb (Glaux maritima), Kveller
og Vingefrøet Hindeknæ (Spergularia me
dia). Næste bælte indeholdt Strand-Mælde
med Rød Svingel og Skov-Hanekro. Den
højeste del af odden var næsten dækket af
Stormmågernes reder. Kun Alm. Kvik syn
tes at kunne tåle den stærke gødning fra
fuglene. Spredt fandtes lidt Blæresmælde
(Silene vulgaris ssp. vulgaris), Engelskgræs
(Armeria maritima), Hvid Snerre (Galium
mollugo), Lugtløs Kamille og Kruset
Skræppe.
Jessen (1968: 60) fandt næsten samme

vegetation. Dog var Rød Svingel gået
stærkt frem på den højere del af odden ef
ter mågernes forsvinden, og en bevoks
ning af Strand-Malurt havde i 1944 ind
fundet sig på nordkysten.
I 1991 var en del af vegetationen på od
den svedet bort af ekskrementerne fra en
mængde Skarver, der anvender Annel
græs-engen som rasteplads. Odden er også
blevet en smule kortere siden 1960. Skar
verne er sikkert også skyld i, at bevoksnin
gen af Kveller næsten er forsvundet.
Langs nordkysten indvandrede Tagrør i
1943 og Strand-Kogleaks i 1951 (Jessen
1968). Disse bevoksninger er meget stabile
og har kun bredt sig en smule. Tre steder
findes tuer af Marehalm og et enkelt sted
Vadegræs. De indvandrede i henholdsvis
1951 (Jessen 1968) og 1973 (Adsersen
1974). Rynket Rose og Hunde-Rose kon
stateredes på østkysten i 1962 og har siden
bredt sig stærkt.
Omkring 1930 fandt Wiinstedt (1938:
271) på toppen af bakken et krat af Engrif
let og Alm. Hvidtjørn, Slåen og Hunde
Rose. Her voksede også overdrevsplanter
som Stor Knopurt (Centaurea scabiosa),
Knoldet Mjødurt (Filipendula vulgaris),
Mark-Krageklo (Ononis repens), Alm. Pim
pinelle (Pimpinella saxifraga), Knold-Ra
nunkel (Ranunculus bulbosus) og Filtbladet
Kongelys (Verbascum thapsus). Adskillige
af disse var forsvundet i 1962 (Jessen 1968:
89). I dag er krattet større og meget tæt, og
kun Filtbladet Kongelys har overlevet.
På bakkeryggen ynglede i 1933 mange
Stormmåger, og mellem rederne domine
rede Alm. Hundegræs og Fløjlsgræs,
iblandet f.eks. Alm. Hvene, Alm. Røllike
(Achillea millefolium), Blåhat (Knautia ar
vensis) og Alm. Syre (Rumex acetosa) (Wiin
stedt 1938: 270 f). I 1962 var dette område
efter mågernes forsvinden næsten helt
overtaget af Alm. Kvik og Stor Nælde med
lidt pletter af Alm. Hundegræs, Drap
havre, Hvid Snerre, Alm. Hønsetarm (Ce
rastium fontanum) og Alm. Syre (Jessen
1968: 89).
Jessen angiver, at et Draphavre-sam
fund syntes at være under retablering ef
ter at være fordrevet af mågerne. Det har

vist sig at være sandt. I dag er det meste af
højderyggen, såvel som græsmarken for
an denne, totalt domineret af Draphavre
med enkelte pletter af Alm. Hvene, Alm.
Kvik, Rød Svingel, Stor Nælde, Alm. Sted
moderblomst (Viola tricolor ssp. tricolor),
Krybende Hestegræs (Holcus mollis) og
Skov-Brandbæger (Senecia sylvaticus). Der
imod er der ikke meget, som tyder på, at et
Gederams-Hindbær-samfund er under
indvandring, som antydet af Jessen.
Siden 1930'erne har Ræv og Grævling
(Meles meles) haft tilholdssted på Kalven,
og jordbunden bærer i høj grad præg af
deres aktivitet. Næsten hele kalvbakken er
undermineret af dyrenes grave. Dette har
medført, at en mængde lyskrævende arter
fortsat kan trives her. Det gjaldt i 1991 bl.a.
Fuglegræs (Stellaria media), Mark-For
glemmigej (Myosotis arvensis), Horse
Tidsel (Cirsium vulgare), Ager-Snerle (Con
volvttlus arvensis), Læge-Ærenpris, Alm. og
Ru Svinemælk (Sonehus oleraceus, S. asper),
Korsknap (Glechoma ltederacea), Alm. Kat
ost (Malva sylvestris), Blød Storkenæb
(Geranium malle), Randhåret Vinterkarse
(Barbarea intermedia), Pigget Star (Carex pa
iraei) og Enårig Rapgræs (Poa annua).
Omkring 1980 indvandrede Vorte-Birk
til det flade område nord for bakken. Den
har formået at brede sig stærkt og danner i
dag et tæt krat, som dækker ca. 250 m2•
SUPPLERENDE BAGGRUNDS
MATERIALE
Af pladsmæssige hensyn har det været
nødvendigt at begrænse mængden af
rådata i denne artikel. De eksakte resulta
ter af vegetationsanalyserne m.v. vil kun
ne ses i Halberg (1992, 1993). Begge rap
porter kan købes ved henvendelse til
Skov- og Naturstyrelsen.
TAK
Undersøghelsen 1991-1992 og udarbejdel
sen af manuskript til denne artikel er fi
nancieret af Skov- og Naturstyrelsen. Sty
relsen har sammen med Økologisk Afde
ling, Botanisk Institut ved Københavns
Universitet stået for styring af projek
ter. Jeg vil gerne takke Claus Helweg Ove99

sen og Henning Adsersen for vejledning
under arbejdet. Følgende personer takkes
for assistance under feltarbejdet: Lars
Abrahamsen, Frederik Brammer, Max
Nitschke og Bjarne Westergaard. Bernt
Løjtnant takkes for kritik af første udkast
til artiklen.

CITERET LITTERATUR
Adsersen, H. 1974: Sparlilla (Vadegræs) i Horsens
Fjord. - Flora og Fauna 80: 37-42.
- 1978: Om ændringer i Vorsø's flora. - Kaskelot 35: 3-

12.
Dal, T., Fabricius, P. & Nielsen, J. 1991: The forest of
Vorsø, Denmark: Succession towards a natura!, de
ciduous boreal forest influenced by breeding cor
morants. - Nord. J. Bot. 11: 641-649.
Dal, T. & Fabricius, P. 1993: Vorsø V. Registrering af
vedvegetationen i skovene og udvalgte prøveflader
på Vorsø 1992. - Miljøministeriet, Skov- og Natursty
relsen.
Halberg, K 1984: Ændringer i floraen på 3 prøveflader
på opgivet landbrugsjord, reservatet Vorsø 1933-83.
- Flora og Fauna 90: 35-43.

1992: Vorsø. Flora og vegetation 1929-1991. - Mil
jøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.
- 1993: Vorsø. Vegetationsudvikling på naturreserva
tet 1929-92. - Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrel
sen.
Jessen, K 1968: Flora og vegetation på reservatet Vorsø
i Horsens Fjord. - Bot. Tidsskr. 63: 1-201.
Lorenzen, H. P. 1982: Sekundær succession på Vorsø. 
Licentiatafhandling ved den Kgl. Veterinær- og
Landbohøjskole, København.
- 1988: Indvandringen af vilde planter på Vorsøs mar
ker efter dyrkningens ophør. - 1: Meltofte, H. (red.),
Naturpejlinger. 16. undersøgelser af planter og dyr
på danske naturreservater. Skov- og Naturstyrelsen,
pp. 99-111.
Lohr, E. & Nielsen, J. 1975: Vorsø Skov ill . - Bot. Tids
skr. 69: 271-290.
Miiller, D. & Nielsen, J. 1953: Vorsø Skov. - Bot. Tidsskr.
50: 35-55.
- 1964: Vorsø Skov II. - Bot. Tidsskr. 60: 58-89.
Nielsen, J. & Jensen, S. L. 1979: Reservatet Vorsø. Urør
te skove og opgivne landbrugsarealer. - Dansk Skov
foren. Tidsskr. 64: 237-259.
Sørensen, F. B. & Lund-Hansen, L. C. 1991: Jordbunds
undersøgelser på Vorsø 1990 - fredrnarker, skove og
skarvkolonier. - Skov- og Naturstyrelsen.
Wiinstedt, K 1938: Vegetationen paa Reservatet Vorsø
i Horsens Fjord. - Bot. Tidsskr. 44: 260-306.

Boganmeldelse
Peter Friis Møller & Henrik Staun: Danmarks Skove.

For hvert skovområde gennemgåes landskab, træer,

Politikens Forlag 1995. Gennemillustreret. Indbundet,

skovbrug, dyre- og planteliv samt historie og fortids

kr 269.

minder. De mange fine farvebilleder er bedre end ræk

>>Danmarks Skove<< er en naturhåndbog, der kort og

ker af ord til at vise karaktererne.
Bogen slutter med ordliste, nogle biografier og en

klart beskriver 167 skove spredt over det danske land.
Bogen indledes med et generelt afsnit om skovtyper,

oversigt over skovbrugslitteratur. Dertil et omfattende

ejendomsforhold og adgangsregler. Derefter følger af

register.

snit om historie, drift og økonomi samt en kort omtale
af skoven som økosystem. Denne indledning følges op

>>Danmarks Skove<< er velegnet til turplanlægning
såvel på familieplan som på naturvejlederplan. De

af en illustreret gennemgang af vilde og dyrkede
træarter samt af de forskellige skovtyper. Det vil sam

mange faktuelle oplysninger kan spare professionelle

men med en omtale af skoves fortidsminder hjælpe

natur-turledere meget efterforskningsarbejde.
Der er valgt godt papir og dermed høj vægt, det er

den usagkyndige til en forståelse af begrebet >>skov<<.
De enkelte skove er beskrevet landsdel for landsdel,

nok hensigtsmæssigt af hensyn til billedkvaliteten.
Den eneste indvending er de mange trykfejl. De burde

hvis særegenheder der først er gjort opmærksom på.

kunne undgåes i vor EDB-tidsalder.

Det siger sig selv, at ikke alle skove er medtaget. Der er

Personligt synes jeg, at udvalget af skove er hen
sigtsmæssigt. Der er valgt bredt og godt. Jeg kan fint

udvalgt en række egnskarakteristiske eksempler af en
vis betydelig størrelse. De fleste skoves beliggenhed er
vist med små lokalkort, der også viser seværdigheder
nes beliggenhed med nogen tilnærmelse.
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bruge den bog.
Eiler Worsøe

Dagsommerfuglen Colias myrmidone (Esper 178 1 )
o g dens optræden i danske sommerfuglesamlinger
Svend Kaaber
Digtervænget 2
8000 Århus C

I august 1978 blev en sommerfuglesam
ling, som havde tilhørt den afdøde Ran
ders-samler Oscar Frederik Andersen,
overført til Naturhistorisk Museum i
Århus. Samlingen var et par år forinden af
hans enke blevet testamenteret til Randers
by, som havde ladet den deponere på by
museet, hvor den havde stået uden re
gelmæssigt tilsyn. I 1978 opdagede en af
Andersens samlervenner, nu afdøde Frans
Hartz, at den var stærkt angrebet af klan
nere. For at forhindre, at dens indhold gik
helt til grunde, blev samlingens 22 insekt
kasser overført til Naturhistorisk Museum
i Århus til desinfektion og registrering.
Ved ankomsten blev kasserne gennemset
af museets daværende sommer-fugle
kyndige volontør, læge Ove Høegh-Guld
berg. I den første kasse med dagsommer
fugle bemærkede han eksemplarer af de to
sjældne danske Colias-arter, C. palaeno og
C. crocea. Ved nærmere eftersyn kunne han
konstatere, at det ene af de to crocea-ek
semplarer tilhørte arten C. myrmidone, som
ikke tidligere havde været fundet i Dan
mark, se fig. l og 2. Eksemplaret af C. cro
cea var kun forsynet med en artsetikette,
mens eksemplaret af C. myrmidone havde
en håndskrevet etikette med oplysninger
ne: »Colyas electo Mariager 25-7-40«. Ek
semplaret af C. palaeno var etiketteret
»Brunmose / Fjeldskov 30-6-41« og korre
sponderede dermed med andre østjyske
fund i denne periode. Høegh-Guldberg
søgte derfor at få dette fund bekræftet fra
anden side. En ældre århusiansk samler,
nu afdøde tømrermester Richard Hansen,
kunne oplyse, at han engang i 1940'erne
havde været i Fjeldskov med Andersen og
set denne fange en C. palaeno. Høegh
Guldberg var derimod ikke i stand til at
indhente tilsvarende oplysninger om de to
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andre eksemplarer og udarbejdede et
håndskrevet notat, som blev anbragt i den
pågældende kasse. Her konkluderede
han, at det pågældende eksemplar af C.
myrmidone næppe var dansk. Samlingens
kasser blev desinficeret og stillet til side på
museet, hvor de siden har stået urørt.
Allerede i 1978 blev forfatteren til denne
artikel orienteret af Høegh-Guldberg om
disse overvejelser. Jeg havde ikke grund til
at anfægte hans konklusion, fordi jeg i
1964 var blevet bekendt med, at fejletiket
terede eksemplarer af denne art i 1920'er
ne og senere var blevet fundet s ammen
blandet med C. crocea i danske samlinger.
Senere har jeg haft anledning til at drøfte
sagen med Frans Hartz, den eneste samler,
som havde kendt O. F. Andersen godt.
Han kunne bl.a. oplyse, at han i 1940 hav
de set en orangefarvet Colias på et af An
dersens spilebrædder, og at Andersen ikke
havde haft udenlandsk artsmateriale i sin
samling. Samlingseksemplaret kunne der
for godt være fundet i Danmark. C. myrmi
done forekommer i Europa som en østlig
steppeart, hvis nordligste kendte forekom
ster når Østersøområdet i Kurland og det
tidligere Preussen (Spuler 1908), men deri
mod ikke i det nordlige Tyskland (Forster
& Wohlfahrt 1976). I modsætning til C. cro
cea har arten ikke hidtil været kendt som
strejfer i vore nabofaunaer, bortset fra et
gammelt fund fra Skt. Petersborg i 1895
(Kaisila 1962).
Af disse årsager har jeg anset det for
vigtigt at få klarhed om det pågældende
eksemplars autencitet. Den pågældende
samling er derfor blevet undersøgt og
dens eksemplarer af dagsommerfugle
gennemgået. Under dette arbejde er de en
kelte eksemplarers placering i artsrækker
ne og deres etiketter blevet registreret, li101

Fig. l. De omtalte Colias-eksemplarer. Til venstre C. palaeno. I midten C. crocea. Til høj re C. myrmidone.

gesom de anvendte insektnåletyper er ble
vet undersøgt og i en række tilfælde sup
pleret med måling af deres længde og af
sommerfuglens placering på nålen.
ETIKETTERINGEN AF
O. F. ANDERSENS
SOMMERFUGLESAMLING
Et gennemsyn af samlingen viser, at den
ikke rummer noget islæt overhovedet af
sommerfugle, som i hans samleperiode
var ukendte for den danske fauna - med
Colias myrmidone som eneste undtagelse.
Samlingen rummer derimod mange ek
semplarer med en etikettering, som viser,
at Andersen har udvekslet sommerfugle
med både jyske og østdanske samlere. An
dersens egen etikettering viser derimod
store mangler, både blandt dag- og nat
sommerfuglene. Blandt dagsommerfugle
ne rummer således hvidsværmere (Pieri
dae),
bredpander
(Hesperiidae)
og
randøjer (Satyrinae) indtil 50 % uetikette
rede eksemplarer. Tilsvarende forhold gør
sig også gældende blandt natsommerfug
lene ved målerne (Geometridae).
Samlingens ældste etiketter viser, at O.
F. Andersen begyndte at samle på som
merfugle i 1938. Blandt sine medsamlere i
Randers havde han ry for at være en en
spændernatur og en energisk og heldig
samler, som på sine ekskursioner ofte
fandt arter, som ikke tidligere var kendt
fra det pågældende sted. Under 2. Ver
denskrig udvidede han dog sin kontakt
med andre samlere, især den jævnaldren
de Frans Hartz. En samler som Andersen
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vil uvægerligt gøre interessante fund, som
vil rygtes blandt andre samlere og derefter
blive omtalt. Selv publicerede han intet.
Andre har dog omtalt nogle af hans sjæld
ne fund, således Colias palaeno fra Fjeld
skov i 1940 (Hartz 1940), Mythimna turca
fra Kohaveskoven på Falster i 1946 (Pyndt
1948) og Parascotia Juliginaria fra Randers
(Hoffmeyer 1949, 1962). Den sidstnævnte
art blev fundet i 1943, og eksemplaret var
indtil 1970 det eneste jyske fund (Kaaber
& Norgaard 1971).
Hans sommerfuglesamling har kun
været set af ganske få samlere. En af dem
var Frans Hartz, mens en anden nuleven
de samler fra Randers fra denne periode,
gartner Erik Hansen, som selv begyndte at
samle omkring 1945, aldrig har set den.
Samlingen står stadig som i 1976, da An
dersen døde. Hartz har oplyst, at der kun
er fjernet fire eksemplarer derfra, alle ek
semplarer, som Andersens enke havde
foræret ham som minde: en Parnassius
mnemosyne fra Jægerspris i 1941, to T her
samonia dispar og en Heteropterus morpheus
fra Borreby Lyng i 1947.
Undersøgelsen af etiketterne viste også,
at de indeholder to typer - dels etiketter
med slægts- og artsnavn, som dog også
kan være forsynet med oplysninger om
findested, dato og år, og dels etiketter med
de sidste tre oplysninger. Etiketter med
slægts- og artsnavn findes både i en hånd
skreven og en trykt version. Den hånd
skrevne version ses hos 63 eksemplarer
skrevet med sort blæk og er i 28 tilfælde
også forsynet med samlernavnet O. Fr.

Andersen. Disse etiketter har næsten altid
anført findested, dato og år på undersiden
med samme type blæk som på oversiden.
De trykte artsetiketter er forsynet med en
sort stregindramning omkring slægts-,
arts- og autornavn. I samlingen er de altid
anbragt på det første eksemplar i en række
for at markere den pågældende arts place
ring. 48 af disse etiketter er på undersiden
forsynet med blyantskrevne oplysninger
om findested, dato og år. I fire tilfælde er
der også anført et findernavn, der i alle
tilfælde er en anden samler end O. F. An
dersen. På 7 eksemplarer er tilsvarende
oplysninger anført på en selvstændig eti
ket under artsetiketten. Ved tre arter, T lur
samonia dispar, Vacciniina optilete og Macu
linen arion fremgår det, at finderen er O. F.
Andersen. Et af disse eksemplarer, en M .
arion, er dobbeltetiketteret med afvigende
oplysninger på de to etiketter. På undersi
den af artsetiketten er der med blyant an
ført >>Fladbro 17-7-40«, mens der på den
ekstra etikette med tusch står >>Jydelejet
9.7.48 O. Fr. Andersen«. En etikette med
samme oplysninger ses på det efterfølgen
de eksemplar i rækken. Resten af dagsom
merfuglesamlingens
71
artsetiketter
mangler sådanne tilføjelser.
Lokalitetsetiketterne er alle håndskrev
ne med sort blæk eller tusch. Hos 117 ek
semplarer rummer de oplysning om fin
dested, dato-år og om finderen O. F. An
dersen, mens finderangivelsen mangler på
13 etiketter. Lignende etiketter forekom
mer også på 11 eksemplarer, hvor finder
navnet viser, at der er tale om forærede el
ler tilbyttede eksemplarer. Hvor der er fle
re tilbyttede eksemplarer af samme art,
f.eks. Melitaea diamina og Brenthis ino, er
det første eksemplar i rækken forsynet
med den pågældende samlers originale
håndskrevne etikette, mens de følgende
etiketter bærer præg af at være skrevet af
Andersen selv. I tre tilfælde har den
pågældende samler ikke kunnet identifi
ceres med sikkerhed. Det ene er et eksem
plar af Apatura iris, hvor Andersen med
sort blæk har skrevet på den trykte artseti
kettes underside: >>Sortsø sk. L (=larve)
2.lo xp.lo.7.47«. Det andet er en Dryas pa-

phia med en håndskrevet etikette: >>Jægers
pris 16.7.43«. Det tredie tilfælde er en Hea
des tityrus etiketteret >>Sorø 30.8.42<<. Hvad
Iris' en angår, er der sandsynligvis tale om
et klækket eksemplar fra afdøde Erling Pe
dersens samling, da andre af hans eksem
plarer forekommer i samlingen. Den an
vendte blæktype ved etiketteringen af det
te eksemplar og andre dagsommerfugle
fra Falster, som Andersen selv har fanget i
1947 sandsynliggør, at han har fået eksem
plaret forærende under et besøg hos Er
ling Pedersen på Bogø i dette år og senere
selv har præpareret det.
Etiketternes årsangivelser illustrerer og
så, i hvilket tidsrum de er blevet benyttet,
og hvornår brugen af dem er ophørt. De
håndskrevne artsetiketter med suppleren
de oplysninger er samlingens ældste, som
er blevet benyttet af Andersen i årene
1938-42. Efter at have anskaffet trykte arts
etiketter har han fjernet den oprindelige
etikette på det første eksemplar i rækken
og erstattet den med en tilsvarende trykt,
samtidig med at den oprindelige etikettes
oplysninger om findested m.v. er blevet
overført til undersiden. En sådan om
skrivning rummer en risiko for fejlskriv
ninger. En sådan fejlskrivning kan være
sket ved Colias palaeno, hvor fundåret er
anført som >>41 <<, men hvor det korrekte år
i stedet skulle være 1940, jf. Hartz (1940).
Hartz oplyste imidlertid, at Andersen bå
de i 1940 og 1941 fangede arten i Fjeld
skov-Løvenholm Skov-området, begge
gange i Eldrup Mose, hhv. en affløjet hun
d. 30.6.1940 og en friskklækket han d.
29.6.1941, men ikke i B runmose som an
ført på etiketten. Han oplyste desuden, at
de eneste deltagere på disse samleture ud
over Andersen var ham selv, og i 1941 og
så K. Lemvig-Hammer. Ophobningen af
eksemplarer med trykte artsetiketter fra
årene 1940 og 1941 sandsynliggør, at den
ne arnetikettering er sket i vinteren 194142, hvor de håndskrevne etiketter med
slægts- og artsnavn helt forsvinder. Fra ju
ni 1943 viser etiketterne i samlingen et ty
deligt enhedspræg.
Oplysningerne fra en samlings etiketter
kan i første omgang belyse, hvor og hvor103

når de pågældende eksemplarer er fanget.
I en samling med mange uetiketterede ek
semplarer og forskellige typer etiketter rej
ses dog en vis tvivl om, hvor korrekte dis
se oplysninger er. Samlingens mange eti
ketter forsynet med enslydende dato og år
fra geografisk meget adskilte lokaliteter
mere end antyder, at Andersen, som ikke
førte ekskursionsdagbog, har været ude af
stand til at huske de nøjagtige datoer på
sine ekskursioner ved den senere etikette
ring. Både i 1939, 1940 og 1941 kan der
konstateres adskillige sammenfald af da
toer, hvor det er usandsynligt, at Ander
sen - der var henvist til at cykle til og fra
sine indsamlingslokaliteter - har kunnet
samle på de pågældende steder samme
dag. Dette er således tilfældet med en ræk
ke ens daterede etiketter med lokalitetsan
givelserne Sindbjerg og Silkeborg på den
ene side og Mariager på den anden. Også i
1942 kan der konstateres lignende eksem
pler. Således er eksemplarer af Hesperia
comma, der normalt flyver fra slutningen
af juli, etiketteret med datoen 10.7.42,
mens den habituelt lignende Ochlodes ve
nata med etikette fra samme lokalitet, Ma
riager, er forsynet med dateringen 10.8.42.
Etiketterne fra Andersens første fem
samlerår synes derfor at være noget lem
fældigt dateret. Tilsvarende indvendinger
kan dog ikke rettes imod deres lokalitets
oplysninger. Disse oplysninger viser, hvor
han foretog sine indsamlinger og giver ef
tertiden et indtryk af stor samleglæde, når
de førte ham på cykleture langt fra Ran
dersegnen. Dette indtryk bekræftes også
af Frans Hartz, der oplyste, at sådanne
ekskursioner foregik på cykle med telt og
anden oppakning anbragt på bagagebære
ren. I krigsårene 1940-45 foretog Andersen
kun en samletur uden for Jylland til
Nordsjælland, hvor han i juni 1941 samle
de dagsommerfugle i Asserbo-Tisvilde
området og i Jægerspris. Efter krigens af
slutning genoptog han disse samleture ef
ter dagsommerfugle i det østlige Dan
mark. I juli 1946 og 1947 samlede han på
Falster og det østlige Lolland, og i juli 1948
i Klinteskoven og Jydelejet på Møn. I 1950
drog han påny til Falster, hvor man kan se,
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Fig. 2. Etiketterne til de i fig. 1 viste eksemplarer.
Til venstre, øverst: overside. Til venstre, nederst:
underside. I midten: overside. Til højre: overside.

at hans interesse nu tydeligt er skiftet til
indsamling af natsommerfugle. Efter 1950
synes han næsten udelukkende at samle
på natsommerfugle, og et gennemsyn af
hans samling viser, at de sidste eksempla
rer er fanget i 1965.
De fleste fejl og mangler ved etiketterin
gen af O. F. Andersens samling kan forkla
res udfra en utilstrækkelig forståelse for
en korrekt etikettering og udfra hans en
spændernatur. Tilbage står imidlertid det
centrale problem i hans efterladte samling,
nemlig eksemplaret af Colias myrmidone
med dets danske etikette.
COLIAS MYRMIDONE'S OPTRÆDEN I
DANSKE SOMMERFUGLESAMLINGER
Det pågældende eksemplar er en pæn, ik
ke helt fejlfri han, med artens karakteristi
ske rødorange grundfarve og relativt
smalle sømbånd uden de hvide ribber,
som er så karakteristiske for den habituelt
nærtstående C. crocea, jf. fig. l. Eksempla. ret er præpareret på en blank insektnål af
en type, som også er anvendt ved andre
dagsommerfugle med årsangivelsen 1940
på deres etiketter. Sammenlignet med
sådanne eksemplarer fra 1940 afviger det
dog på flere områder. Det er således
præpareret af en øvet samler, idet insekt
nålen er placeret i dyrets thorax lodret på
dets kropsakse og derefter placeret på et
fladt spilebrædt i præcis 25 mm's højde.
En undersøgelse af et repræsentativt antal
af samlingens dagsommerfugle fra årene
1939-41 viser, at det store flertal er placeret
skævt på insektnålene og derefter præpa
reret på spilebrædder med skrå lister og

en højde, som i reglen varierer mellem
25, 5 og 28,5 mm. Anvendelsen af sådanne
spilebrædder bekræftes også af oplysnin
ger fra Frantz Hartz om Andersens
præparationsteknik i denne indsamlings
periode. Eksemplarets håndskrevne eti
kette med den påfaldende skrivefejl »Co
lyas« på fig. 2 genfindes også på etiketter
ne hos tre af samlingens C. hyale fra 1941.
Alt tyder derfor på, at der er tale om en
original etikette. Ved et nærmere eftersyn
kan man dog konstatere, at etiketten har
været flyttet, idet der ses et lille hul med
lidt større diameter end hos den nuværen
de insektnål, der hvor den perforerer eti
ketten. Disse afvigelser sandsynliggør
med rimelig sikkerhed, at der er tale om et
tilbyttet eller foræret uetiketteret eksem
plar, som er blevet opfattet som C. crocea.
Som nævnt i indledningen kunne Hartz
bekræfte, at han i 1940 så en orangefarvet
Colias på et af Andersens spilebrædder. I
samlingen er det sandsynligvis det første
eksemplar i artsrækken. Det bærer præg
af at være præpareret af en uøvet samler
og er kun forsynet med en trykt artsetiket
Det er derfor sandsynligt, at etiketteom
bytningen er sket i 1941-42, da samlingen
blev udstyret med trykte artsetiketter. Ved
denne lejlighed er Andersen åbenbart fal
det for fristelsen til at flytte den originale
etikette, hvis datoangivelse som tidligere
anført også kan anfægtes, over på det ueti
ketterede eksemplar af C. myrmidone. Mo
tivet har næppe været at gennemføre et
bevidst falskneri med det formål at tilføre
den danske fauna en ny dagsommerfug
leart, men må snarere forstås som en uer
faren samlers beundring for et sjældent
eksemplar i forbindelse med den ikke
ukendte menneskelige trang til at >>pynte
sig med lånte fjer<<. Nærmere er det næppe
muligt at belyse dette problem efter så
mange års forløb.
Det næste spørgsmål i denne forbindel
se er, hvorfra Andersen kan have fået det
pågældende eksemplar. Hans samling
rummer mange eksemplarer fra andre
samlere. De fleste bør dog opfattes som
>>vandrepokaler«, der har passeret gen
nem flere samleres hænder, før de er endt i

hans samling. Det er dog påfaldende, at
samlingen kun indeholder den ene af de
to C. palaeno, som man med sikkerhed ved,
at han fangede på Djursland i 1940'erne.
Det pågældende eksemplar har ikke kun
net findes i samlingerne fra de nu afdøde
århusianske samlere, med hvem man kan
se, at han byttede sommerfugle. Og der
slutter sagen indtil videre.
I s amme forbindelse skal det nævnes, at
det ikke er første, men tredie gang inden
for dansk entomologi, at C. myrmidone,
forsynet med en dansk etikette optræder
som C. crocea i en sommerfuglesamling.
Første gang var omkring 1930. I 1932 blev
samleren L. P. Glintholm, der dengang bo
ede i Sorø, ved en ekstraordinær general
forsamling i Naturhistorisk Forening for
Sjælland ekskluderet på grundlag af en
række eksempler på ukorrekt etiketterede
sommerfugle, hvor der kunne påvises ind
blanding af ikke-danske arter, bl.a. C. myr
midone. Sagens principielle betydning for
den videre faunistiske vurdering af Clint
holms andre fund bevirkede, at den senere
blev fremdraget igen, dog uden at arten
blev omtalt mellem de refererede eksem
pler (Kaaber 1964). Det andet tilfælde har
ikke tidligere været omtalt. Det viser en
vis forbindelse med det førnævnte, idet
sammenblandingen af de to Colias-arter
synes at være sket i samme tidsrum, nem
lig omkring 1930. I dette tilfælde blev fejl
etiketteringen dog først opdaget langt se
nere. I 1964 testamenterede nu afdøde pi
anofabrikant Sofus Hornung sin danske
sommerfuglesamling til Entomologisk
Forening i København, hvis æresmedlem
han var. Foreningen overlod samlingen til
Zoologisk Museum, hvor nærværende
forfatter, foranlediget af oplysninger fra
nu afdøde dr. N. L. Wolff, samme år havde
lejlighed til at gennemse den. Ved dette
gennemsyn kunne det konstateres, at dens
dagsommerfugle rummede et umiskende
ligt islæt af ikke-dansk artsmateriale, heri
blandt også C. myrmidone, hvor samtlige
eksemplarer var forsynet med trykte eti
ketter med dansk lokalitetsangivelse, men
uden oplysning om indsamler l finder.
Disse trykte etiketter forekom også blandt
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samlingens materiale af sværmere og
spindere. For at få deres oprindelse belyst
henvendte jeg mig i 1968 til Hornung, der
i et brev oplyste, at disse trykte etiketter
ikke stammede fra ham selv, men fra en
anden, allerede dengang afdød samler,
gartner C. L. Nielsen, med hvem han hav
de byttet sommerfugle. I dette tilfælde
kunne det således påvises, at unøjagtighe
derne skyldtes fejletikettering. I den før ci
terede artikel fra 1964 omkring de proble
mer, som det første tilfælde med udbredt
fejletikettering omkring 1930 havde med
ført inden for dansk lepidopterologisk
faunistik, blev muligheden nævnt, at
sådanne eksemplarer kunne dukke uven
tet op i andre samlinger (Kaaber 1964). Ek
semplaret af C . myrmidone i afdøde O. F.
Andersens samling repræsenterer øjen
synligt et sådant eksemplar. Når der har
været grund til at beskæftige sig så ind
gående med det, skyldes det ikke mindst,
at ingen var klar over, at samlingen rum
mede sommerfugle af udenlandsk oprin
delse.
KONKLUSIONER
Den foreliggende undersøgelse har ikke
kunnet klarlægge, hvordan O. F. Andersen
er kommet i besiddelse af det fejletikette
rede eksemplar af Colias myrmidone, med
mindre en eller flere læsere af artiklen kan
uddybe dette spørgsmål. Undersøgelserne
af samlingens forskellige etiketter sand
synliggør, at det må være kommet ind i
samlingen omkring 1941, og at han selv
må have anbragt den nuværende etikette
på det, i modsætning til et tidligere omtalt
tilfælde af fejletikettering (Langer 1957).
Det eneste formildende træk ved denne
fejletikettering er, at der ikke kan konstate
res noget rationelt motiv for handlingen.
Det at samle på sommerfugle er stadig
en privat sag her i landet. På den anden si
de kan informationerne fra en korrekt eti-
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ketteret sommerfuglesamling have en be
tydelig videnskabelig værdi for eftertiden.
De her anførte oplysninger viser des
værre, at en gennemgribende kontrol af
etiketteringen kan være påkrævet hos en
privatsamling, når den indleveres til et
dansk naturhistorisk eller zoologisk muse
um. I fremtiden vil den moderne informa
tionsteknologi med EDB-registrering og
lagring af de mange data fra en samlings
etiketter kunne lette et tilsvarende arbejde,
såfremt der opstår tvivl om deres trovær
dighed.
TAK
Under forarbejdet har jeg modtaget værdi
fulde oplysninger fra gartner Erik Hansen
og nu afdøde kontorchef Frans Hartz,
Randers, som begge takkes hjerteligt. End
videre takkes museumsinspektør, cand.
scient. Peter Gjelstrup, Naturhistorisk
Museum, Århus og professor, dr. scient.
Niels Peter Kristensen, Zoologisk Muse
um, København for tilladelse til at under
søge de i artiklen nævnte sommerfugle
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INVITATION TIL ÅRSMØDE
o

ADALE - LEVENDE LAND SKABER
Lørdag den 13. april l996, kl. 9-16

H. C. Ørsted Instituttet, Auditorium l
Universitetsparken 5, 2100 København Ø

Skov- og Naturstyrelsen indbyder hermed alle interesserede til et
symposium om naturforvaltning og -overvågning i vores ådale.
Emnet for årsmødet i 1996 er altså ådalene, som vi også i
fremtiden skulle kunne opleve som levende natur- og
kulturlandskaber, hvor der både er plads til bæredygtig
udnyttelse af ressourcerne, til friluftsliv og til beskyttelse af
særlige naturværdier.
Årsmødet skal gennem foredrag og diskussioner opsamle ideer
o& resultater vedrørende sammenllængende, god forvaltning af
adalene med hensyntagen til både landbrug, natur og miljø i
disse vigtige dele af dansk landskab.
Naturgenopretningens rolle, tanker om ådalsstrategier og
udviklingen i jordbruget og miljøbeskyttelsen gennem de sidste
10-15 år vil også blive bragt op.
Mød altså op, både for at lytte og for at deltage i diskussionen
om fremtidens strategi for forvaltning af ådalene, så de kan
bevares som levende landskaber. Deltagelse i mødet er gratis.
Tilmelding sker skriftligt (navn, stilling, adresse og telefon) til
Skov- og Naturstyrelsen, Naturforvaltningskontoret,
Haraldsgade 53, 2100 København Ø.
Frokost med økologiske madvarer kan bestilles ved indbetaling
af 90 kr. på giro 5 55 50 51, mærket NO-ÅRSMØDE. Evt.
forespørgsler kan rettes til sekr. Helle Jensen, tlf. 39 47 28 05.
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