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Indledning 

I forbindelse med en udvidet prøvegravning af en 7 m bred og godt 685 m lang sektion af et 

langt trace mellem Tange og Bjørnholt, der blev prøvegravet i foråret 2013 (Boddum 2016), 

blev der udgravet en række arkæologiske anlæg, herunder rester af et antal huse dateret til 

perioden fra senneolitikum til ældre jernalder (FHM 4296/1775)1.  

Jordprøver og jordprøvebehandlingen 

I forbindelse med udgravningen blev der udtaget en lang række jordprøver med henblik på 

efterfølgende undersøgelser for indholdet af især forkullet plantemateriale.  

Inden selve analysen skulle jordprøverne dog først gennemgå en præparering. Denne bestod 

af en flotering, der for prøverne fra Tange Nørrehedes vedkommende foregik på museets 

eget floteringsanlæg. I floteringsanlægget tilføres der vand til jordprøven i en sliske eller 

beholder, således at forkullede korn, frø og trækul og andet flydende materiale frigøres fra 

jorden og flyder til tops. Herfra hældes materialet over i et finmasket net og tørres, mens den 

tunge floteringsrest, der ligger tilbage i floteringsmaskinen efter den afsluttende flotering, 

soldes og gemmes separat.  

Det kursoriske gennemsyn 

Efter flotering og tørring blev floteringsprøverne fra Tange Nørrehede sendt til Afdelingen 

for Konservering og Naturvidenskab på Moesgaard Museum. Her blev prøverne 

indledningsvist kursorisk vurderet af cand.mag. Neeke Hammers under mikroskop ved op til 

ca. 40X forstørrelse. Det kursoriske gennemsyn har til formål at give et hurtigt overblik over 

indholdet af især forkullede planterester i prøverne, der kan bruges i forbindelse med 

udtagning af materiale til 14C dateringer, vedanatomiske og arkæobotaniske analyser.  

                                                           

1 Tange Nørrehede (VSM 09969) er beliggende i Høbjerg sogn, Middelsom herred, Viborg amt 
Udgravningsområdet, der er behandlet i denne rapport, har sted- og lokalitetsnr 130606-56 og UTM 

koordinaterne 535404/ 6245473 zone 32.  
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Resultatet af det kursoriske gennemsyn 

Det kursoriske gennemsyn (se tabel 1) viste, at prøverne generelt indeholdt trækul i små 

mængder. Herudover fandtes der forkullede rester af korn og ukrudt i flere prøver. 

Kornrester blev fundet i 30 af prøverne, men som regel i meget lave mængder. Af kornsorter 

blev der erkendt byg, Hordeum vulgare i form af bl.a. nøgen byg, Hordeum vulgare var. 

nudum og avnklædt byg, Hordeum vulgare var. vulgare. Hvede, Triticum sp., blev også 

erkendt bl.a. i form af emmer eller spelt, Triticum turgidum ssp. dicoccon/Triticum aestivum 

ssp. spelta. Endelig blev der også fundet et forkullet fragment af sandsynlig rug, Cf. Secale 

cereale ssp. cereale i prøve X40. 

Ukrudtsrester optrådte i prøverne i form af hejre, Bromus sp., fersken-/bleg pileurt, 

Persicaria maculosa/lapathifolia, gåsefod, Chenopodium sp., snerlepileurt, Fallopia 

convolvulus, skræppe, Rumex sp. og snerre, Galium sp.   

 

X-NR 
EGNET TIL 
ANALYSE? KORN FRØ TRÆKUL ØVRIGE BEMÆRKNINGER 

2 Nej 0 0 X   

3 Nej 3 0 X barley, cerealia 

4 Nej 0 0 X   

5 Nej 2-5 <5 X cerealia 

6 Nej 0 0 X   

7 Nej 0 0 X   

10 Nej 0 0 X   

11 Nej 0 0 X   

12b Nej 0 0 X   

13 Nej 0 0 X   

14 Nej 0 0 X   

15b Nej 2 1 X   

16b Nej 1 0 X   

17 Nej 0 0 X   

18 Nej 0 0 X   

19 Nej 0 0 X   

20 Nej 0 0 X   

21b Nej 0 0 X   

22b Nej 0 0 X   

23 Nej 0 0 X   

28 Nej 0 0 X   

30 Nej 0 0 X   

31 Nej 0 0 0   

32 Nej 0 0 0   

37 Nej 0 0 X   

38 Nej 0 0 X   

39 Nej 0 0 X   

40 Nej 1f 0 X cf. rye (fragment) 

41 Nej 0 0 X   

42 Nej 0 0 X   

43b Nej 0 0 X   

44b Nej 2 <5 X emmer/spelt, wheat, Bromus (hejre) 

45b Nej 0 0 X   

46b Nej 0 0 X   

47b Nej 1 0 X cf. wheat 
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48b Nej 0 0 X   

49b Nej 5 0 X barley 

50 Nej 0 <10 X Persicaria lapathifolia 

51 Nej 0 10-15 XXX Persicaria lapathifolia, Persicaria sp., Chenopodium sp. 

52 Nej <3 0 X wheat 

57b Nej 0 0 X   

58b Nej 0 0 X   

59 Nej 0 0 X   

60 Nej 0 0 X   

61 Nej 0 0 X   

62 Nej 0 0 0   

63 Nej 0 0 0   

64 Nej 0 0 0   

65 Nej 0 0 X   

67 Nej 0 0 X   

68 Nej 0 0 X   

69 Nej 0 0 X   

70 Nej 0 <5 X   

71 Nej 1 <5 X Ceralia 

74 Nej 0 0 X   

75 Nej 0 0 X   

76 Nej 0 0 X   

77 Nej 0 0 X   

82 Nej 0 0 X   

83 Nej 0 <5 X Persicaria sp. 

84 Nej 1 0 X   

85 Nej 0 0 X   

86 Nej 0 <5 X Persicaria sp. 

87 Nej 0 0 X   

88b Nej 1 <5 XX naked barley 

90 Nej 0 0 XX   

95 Evt >60 >10 XX 
emmer/spelt, naked barley, hulled barley, cerealia, 

Persicaria sp., wheat 

96 Nej 0 0 X   

97 Nej 0 <5 X Bromus sp. (hejre) 

98 Nej 4 0 X Cerealia 

99 Nej 1, 1f 0 X barley, cerealia fragment 

103 Nej 0 0 X   

104 Nej 0 0 X   

105 Nej 0 0 X   

106 Nej 1 0 X cerealia 

107 Nej 1 0 X barley 

108 Nej 0 0 X   

108a Nej 0 0 X   

109 Nej 1 0 X naked barley 

109a Nej 0 0 X   

110 Nej 0 0 X   

110a Nej 0 0 X   

111 Nej 0 0 0   

111a Nej 0 0 X   

112 Nej 0 <5 X   

112a Nej 0 0 X   
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113 Nej 0 0 X   

114 Nej o o X   

114a Nej 0 0 X   

115 Nej 0 0 X   

116 Nej 0 0 X   

117 Nej 0 0 0   

118 Nej 0 0 0   

119 Nej 0 0 XX   

119a Nej 0 <10 XXX big pieces of charcoal 

120 Nej 0 0 XXXXX   

121 Nej 0 0 X   

123 Nej 0 0 XX   

124 Nej 0 0 0   

126 Nej 0 0 0   

127 Nej 0 0 0   

128 Nej 0 0 0   

129 Nej 0 0 0   

130 Nej 0 0 X   

131 Nej 0 0 0   

132 Nej 0 0 0   

133 Nej 0 0 X   

134b Nej 0 0 X   

135 Nej 0 0 X   

142 Nej 0 0 XXX big pieces of charcoal 

146 Nej 0 0 XX   

149 Nej 0 0 XX   

153 Nej 0 0 XX   

157 Nej 0 0 X   

158 Nej 0 0 XXX   

168 Nej 0 0 X big piece of charcoal 

169 Nej 0 0 X   

170 Nej 0 0 XX   

172b Nej 1 0 X barley 

174 Nej 0 0 X bigger pieces of charcoal 

175b Nej <5 0 X 
cf. cerealia, big piece of charcoal, sample contains a high 

amount of recent Fallopia convolvulus 

176 Nej 0 0 X   

181 Nej 0 0 X   

182 Nej 0 0 0   

183 Nej 0 0 X   

184 Nej 1f 0 X cerealia fragment 

185 Nej 1 0 X wheat 

186 Nej 3-5 <10 X emmer/spelt, cerealia, Persicaria sp. 

187 Nej 4 0 XXX naked barley, cerealia, big pieces of charcoal 

188 Nej 1 0 X glume base 

189 Nej 1 0 X   

190b Nej 2 <5 XX cerealia, Persicaria sp. 

191 Nej 0 0 0   

192 Nej 0 0 X   

193 Nej 0 0 X   

194 Nej 0 0 X   

195 Nej 2, 7f 5-10 XX wheat, barley, Persicaria sp., Rumex sp. 
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195a Nej 1 0 XX emmer/spelt 

203 Nej 0 0 X   

205 Nej 4 <5 X barley, cerealia, Galium sp. 

205b Nej 0 0 X big piece of charcoal 

206 Nej 0 0 0   

206a Nej 0 0 X   

207 Nej 0 0 X   

207a Nej 0 0 X   

Tabel 1. Resultatet af det kursoriske gennemsyn af floteringsprøverne fra Tange Nørrehede2 

Den arkæobotaniske analyse 

Blandt de kursorisk gennemsete prøver var det kun X95 (markeret med grønt i tabel 1), der 

indeholdt forkullede rester af korn og frø i forholdsvis høje mængder. Da indholdet i denne 

prøve (markeret med grønt i tabel 1) desuden rummede en forholdsvis stor artsspredning, 

blev den udvalgt til analyse for at give et generelt indblik i agerbruget på stedet. 

X95 kommer fra ild-/kogegrube A417 (fig.1 + 2), der efter al sandsynlighed har hørt til et 

treskibet langhus K12 (fig. 2), som er 14C dateret til ældre bronzealder (1500-1230 f.Kr. (95, 

4%)) på kornkerner fra to tagstolpehuller i huset. 

I og med prøven kommer fra en formodet ild-/kogegrube, afspejler de forkullede planterester 

i prøven sandsynligvis i stor udstrækning en sammenblanding af materiale, der hidrører fra 

forskellige anvendelser af gruben. Det formodes dog, at der også i X95 vil kunne indgå 

forkullet plantemateriale fra andre aktiviteter, hvor der har været anvendt ild og varme rundt 

omkring i huset eller på bopladsen, som på én eller anden måde er drysset ned i grubefylden. 

Dette sekundære materiale kan f.eks. være kommet til i forbindelse med opfyldningen af 

gruben eksempelvis med affald efter, at den til sidst blev opgivet.   

Mht. udsagnsværdien for plantematerialet i gruben skal det også indskydes, at det er den 

eneste analyserede prøve fra huset. Den kan således ikke give indblik i, hvordan 

plantemateriale har været håndteret forskellige steder i huset. I stedet giver prøve X95 et 

mere begrænset, generelt indblik i de planter, der har været udnyttet i bygningen og især i 

tilknytning til ild-/kogegruben, mens gruben og huset var i brug. 

 

                                                           
2 I kolonne 2, tabel 1, angiver ”Ja/Nej/Evt.” en umiddelbar bedømmelse af det enkelte anlægs 

potentiale set i relation til et statistisk mindstemål. Denne bedømmelse beror ALENE i den enkelte 

prøve og tager ikke hensyn til eventuelle særlige forhold i fundkonteksten. I kolonne 3, tabel 1, angiver 

”Ja”, ”Nej” eller ”Evt.”, hvorvidt det er muligt at udtage materiale til 14C-datering i prøven. Cf. betegner 

en sandsynlig men ikke sikker bestemmelse, og sp. betegner en bestemmelse til slægt men ikke 

nærmere til art. Herudover gælder, at trækul er subjektivt vurderet i tabellen med 1-5 X´er. X=meget 

lidt trækul og XXXXX=rigtig meget trækul.  
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Fig. 1. Ild-/kogegrube A417 hvorfra prøve X95 er udtaget (Foto: Astrid Skou Hansen, Viborg 

Museum) 

 

 

Fig. 2. Hus K12 med ild-/kogegrube A417 markeret med en stjerne (Grafik: Sanne Boddum 

2016) 
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Prøve-nr X95 Prøve-nr 

Prøvestørrelse (ml) 102 Prøvestørrelse (ml) 

      

Hordeum vulgare var. nudum 6 Nøgen byg 

Hordeum vulgare cf. var. nudum 2 Byg cf. nøgen byg 

Hordeum vulgare var. vulgare 1 Avnklædt byg 

Hordeum vulgare 4 Byg 

Triticum aestivum ssp. aestivum/Triticum 
turgidum ssp. durum 2 Brødhvede/durumhvede 

Triticum aestivum ssp. spelta (avnbaser) 3~3 Spelt (avnbaser) 

Triticum cf. aestivum ssp. spelta (avnbaser) 1~1 Hvede cf. spelt (avnbaser) 

Triticum aestivum ssp. spelta/Triticum 
turgidum ssp. dicoccum/Triticum monococcum 
ssp. monococcum (avnbaser) 4~6 Emmer/spelt/enkorn (avnbaser) 

Triticum turgidum ssp. dicoccum (avnbaser) 5~8 Emmer (avnbaser) 

Triticum turgidum ssp. dicoccum/Triticum 
aestivum ssp. spelta 22+8f. Emmer/spelt 

Triticum sp.  6+5f. Hvede 
      

Cerealia indet.  17+72f. Ubestemmeligt korn 
      

Amaranthaceae 2 Amarant-familien 

Bromus sp. 1f. Hejre 

Bromus/Avena 1f. Hejre/havre 

Chenopodium album 1f. Hvidmelet gåsefod 

Chenopodium sp. 3+1f. Gåsefod  

Persicaria maculosa/lapathifolia 68 Fersken-pileurt/bleg pileurt 

Cf. Persicaria maculosa/lapathifolia 2 Cf. fersken-pileurt/bleg pileurt 

Poaceae 1 Græs-familien 

Rumex acetosella 13 Rødknæ 

Cf. Trifolium sp.  1 Cf. kløver 
      

Indet. 8 Ubestemt ukrudt 
      

Trækul XXXX Trækul 

Mineralsk slagge 35 Mineralsk slagge 

Brændt knogle 1f. Brændt knogle 

Tabel 2. Resultatet af analysen af X953 

                                                           
3 Alle planterester i prøven er forkullede, og med mindre andet er nævnt, består planteresterne af korn 

og ukrudt af kerner/frø/frugter. Herudover gælder, at f. betegner fragmenter, at cf. betegner en 

sandsynlig men ikke sikker bestemmelse, og at sp. betegner en bestemmelse til slægt, men ikke 

nærmere til art. Arter adskilt af ”/” betegner flere bestemmelsesmuligheder. Ved avnbaser betegner 

tallet før”~” antal fundne fragmenter og tallet efter ”~” antallet af avnbasehalvdele. Herudover 

gælder, at trækul er subjektivt vurderet i tabellen med 1-5 X´er. X=meget lidt trækul og XXXXX=rigtig 

meget trækul.  
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Resultatet af den arkæobotaniske analyse (tabel 2) 

Afgrøder  

Afgrøderne optrådte især i form af forskellige hvedesorter. Blandt hveden fandtes enkelte 

kerner af brødhvede/durumhvede, Triticum aestivum ssp. aestivum/Triticum turgidum ssp. 

durum, men hovedparten af hvedekernerne kom tydeligvis fra enten emmer eller spelt, 

Triticum turgidum ssp. dicoccon/Triticum aestivum ssp. spelta. Kernerne fra disse to sorter 

lignede desværre hinanden så meget, at de ikke kunne adskilles, men heldigvis var der dog 

også en del avnbaser af emmer og spelt til stede. Disse viser med sikkerhed, at begge sorter 

forekommer i huset, selv om det ud fra de forholdsvis få avnbaser er vanskeligt at fastslå, 

hvilken af de to hvedesorter der har været den mest almindelige i A417.  

Ud over hvede indeholdt X95 også flere kerner af byg. Disse var primært fra nøgen byg, 

Hordeum vulgare var. nudum. En enkelt kerne af avnklædt byg, Hordeum vulgare var. vulgare 

blev også erkendt. Denne er dog vanskelig at tolke sikkert. Man kan således ikke udelukke, at 

den enlige avnklædte bygkerne f.eks. kan være ukrudt, som har stået blandt de andre 

afgrøder på marken. En anden risiko er, at kernen kan udgøre en udefrakommende 

forstyrrelse, som pga. regnormegange eller anden forstyrrende aktivitet er blevet iblandet 

prøvejorden i A417.  

 

 

Fig. 3. Den overordnede fordeling af korn og ukrudt i X954 

Ukrudt 

Ukrudtsfrø var forholdsvis fremtrædende i X95 og udgjorde samlet set lidt over 50% set i 

forhold til antallet af kornkerner (se fig. 3). 

Som det ses i tabel 2, optræder de fleste ukrudtsarter i X95 kun med enkelteksemplarer. Klart 

de mest fremtrædende arter blandt ukrudtet er fersken-/bleg pileurt, Persicaria 

maculosa/lapathifolia, og rødknæ, Rumex acetosella. Fersken-/bleg pileurt vokser typisk på 

                                                           

 

 
4 I figuren er antal kornkerner repræsenteret af avnbaser medregnet. Da der normalt er to kerner af 

emmer/spelt i en avnbase, er hver avnbasehalvdel således optalt som en kornkerne. Herudover er 

fragmenter omregnet til hele kerner eller frø efter følgende regel. 3 ukrudtsfragmenter= 1 ukrudtsfrø 

og 4 kornkernefragmenter=1 hel kornkerne 

13

51

35

102

Fordeling af korn og ukrudt i X95

Byg Hvede Ubestemt korn Ukrudt i alt
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marker og anden hyppigt omrodet jord. Det er derfor oplagt at tolke frøene fra denne art 

som rester af markukrudt, der er blevet indhøstet sammen med kornet, og som efter høst er 

blevet bragt ind i huset sammen med afgrøderne. Frøene fra rødknæ er vanskeligere at tolke, 

da arten både forekommer som markukrudt, men også vokser f.eks. på sandede overdrev og 

engarealer. Det er således muligt, at frøene fra denne art repræsenterer markukrudt, der er 

indhøstet sammen med kornet ligesom frøene fra fersken-/bleg pileurt, men det er også 

muligt, at frøene har været bragt ind i huset sammen med hø eller andre materialegrupper. 

Trækul og slagger af organisk materiale 

Ud over de forkullede rester af afgrøder og ukrudt i X95 skal det nævnes, at der også optrådte 

trækul i relativt høje mængder, samt et enkelt fragment af en hvidbrændt knogle og en del 

fragmenter af mineralske slagger i den analyserede prøve. Alle de nævnte elementer tyder 

samlet set på en udbredt brug af ild i eller i nærheden af ild-/kogegruben. De mineralske 

slagger, som evt. kan være fra sand, ler eller småsten, der er deformeret pga. 

varmepåvirkning, viser desuden, at disse temperaturer undertiden har været meget høje.  

Helt konkret hvilke aktiviteter, der har foregået i A417 eller i hus K12, som krævede sådanne 

høje varmegrader, kan imidlertid ikke fastslås ud fra den arkæobotaniske analyse. 

Diskussion 

Analysen af X95 giver et generelt indblik i agerbruget med tilknytning til ild-/kogegrube A417 

i hus K12 fra ældre bronzealder.  

Prøven indeholdt godt nok ikke overvældende mængder af forkullede planterester. Dette til 

trods, udviste prøven en påfaldende stor spredning af både dyrkede og vilde arter samtidig 

med, at der fandtes en del trækul og mineralske slagger som tegn på høje temperaturer. 

De mange elementer i den analyserede prøve svarer godt til tolkningen af, at materialet i 

prøven sandsynligvis repræsenterer mange forskellige aktiviteter, der sandsynligvis har 

foregået i forbindelse med anvendelsen af ild-/kogegrube A417, eller som alternativt kan 

have foregået andre steder i huset. Under alle omstændigheder tyder forekomsten af både 

afgrøder og ukrudt, der bevares ved meget lave temperaturer, og mineralske slagger der 

tyder på høje varmegrader på, at aktiviteterne både har bestået af varmebehandlinger af 

forskellige afgrøder, men at der også har foregået andre aktiviteter, som krævede betydeligt 

højere temperaturer. 

Dyrkede afgrøder og ukrudt 

Tilsyneladende har man primært behandlet emmer og spelt i grube A417 og evt. også mere 

generelt i hus K12. Herudover har brødhvede/durumhvede, nøgen byg og muligvis avnklædt 

byg dog også været håndteret, og afgrødefordelingen passer samlet set godt til øvrige danske 

fund fra ældre bronzealder, hvor især nøgen byg, emmer og spelt ofte dominerer (Robinson 

2000, 2003). 

Den forholdsvis store forekomst af avnbaser fra emmer og spelt i X95 kan tolkes på flere 

måder. F.eks. ved man fra en del plantefund, at bl.a. emmer og spelt i senneolitikum og ældre 

bronzealder ofte blev opbevaret som småaks, sikkert især fordi de påsiddende avner har 

beskyttet kernerne imod råd (Møbjerg et al. 2007). I et emmer- og spelt-småaks sidder der 

to kerner i hver avnbase. Dette betyder, at hvis alle kerner og avnbaser er bevaret i et 

velbevaret arkæobotanisk fund af småaks, bør antallet af kerner også svare nogenlunde til 

antallet af avnbasehalvdele. Det gør de næsten i X95. Dette sandsynliggør, med forbehold 
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for det statistisk set lave antal bestemte makrofossiler i prøven, at emmer/spelt-kernerne i 

K12 har været opbevaret med påsiddende avner, selvom andre tolkninger dog også er 

mulige. F.eks. vides det, at man undertiden anvendte aksdele fra emmer og spelt som 

gulvstrøelse i periodens huse (Robinson 2000), og det kan derfor sagtens tænkes, at 

avnbaserne i X95 f.eks. kan afspejle materiale fra gulvet, der på den ene eller anden måde er 

røget i gruben.  

På samme måde kan der også tænkes flere mulige tolkninger af de mange ukrudtsfrø i 

prøven. F.eks. er en mulighed, at ukrudtet oprindeligt har været iblandet kornet. Hvis dette 

er tilfældet, må kornet siges at have været meget urenset jfr. de mange ukrudtsfrø i forhold 

til kornkerner i prøven. Andre oplagte tolkningsmuligheder for ukrudtet kunne alternativt 

være, at det stammer fra gulvstrøelse i huset, eller at det måske afspejler rester af 

tærskeaffald. Fra etnografiske undersøgelser (Hillman 1981, 1984) ved man således, at den 

sidste kornrensning umiddelbart inden madlavningen ofte har foregået ved ildstedet, og at 

de frarensede ukrudtsfrø typisk i denne forbindelse bliver smidt på ildstedet. De mange frø 

af ukrudt er derfor muligvis et tegn på, at der bl.a. har foregået madlavning ved grube A417. 

Planterne  

De dyrkede og indsamlede arter 

Hordeum vulgare L. Seksradet byg (nøgen + avnklædt). 60-120 cm høj. Højden kan have 

ændret sig på grund af avling. (Mossberg, Stenberg & Stenberg 2005) 

 

Triticum aestivum ssp. aestivum L. Brødhvede. Triticum turgidum ssp. dicoccon L. Emmer. 

Triticum aestivum ssp. spelta L. Spelt. Højde 90-120 cm. (Hansen 1993) 

Identificerede planter 

Chenopodium album L. Hvidmelet Gåsefod. 25-80 cm høj (30-70 cm), gennemsnitlig omkring 

3.100 frø pr. plante, dog frodige eksemplarer helt op til 40.000 frø. Blomstrer og frømodning 

juni-oktober. Udpræget sommerannuel, meget skadelig ukrudt i vårsædsmarker. Især på 

velgødet jord. Omkring bebyggelse, agerjord og ruderater. (Melander 1998, Frederiksen et 

al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922) 

 

Rumex acetosella L. Rødknæ. 15-30 cm høj, omkring 1.000 frø pr. plante. Flerårig. Udpræget 

vegetativ formering. Optræder som ukrudt i alle afgrøder på magre kalkfattige sandjorder og 

tørre humusagtige jorder. Grå klit, strandoverdrev, sandede overdrev og vedvarende 

græsmarker, vejkanter, skovrydninger, agerjord. (Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, 

Jessen & Lind 1922) 

Svært adskillelige planter 

Persicaria maculosa L. Fersken-pileurt. 25-60 cm høj, omkring 200-800 frø pr. plante. 

Blomstrer og frømodner juli-september. Rent sommerannuel (kan også forekomme i 

vintersæd, Melander 1998). Forholder sig som Persicaria lapathifolia. Agerjord, ofte 

vandlidende, ruderater. (Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922) 

og 

Persicaria lapathifolia L. Bleg pileurt. 30-60 cm (25-80 cm) høj, omkring 800-850 frø pr. 

plante. Blomstrer og modner frø i juli-september. Udpræget sommerannuel plante. Kan være 



   

11 

 

meget skadelig i vårsæden, især i lave noget vandlidende marker, hvor den kan forekomme 

meget talrigt, kan også forekomme i vintersæden. (Melander 1998, Frederiksen et al. 1950, 

Hansen 1993) 

Usikker bestemmelse 

Cf. Trifolium sp. Cf. Kløver  

Planter identificeret til slægt eller familie 

Amaranthaceae. Amarant-familien 

Bromus sp. Hejre sp. 

Chenopodium sp. Gåsefod sp. 

Poaceae. Græs-familien 
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