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yngre jernalder

 Jannie Holm Larsen, cand.mag. 

Indledning
I forbindelse med udgravningerne på lokaliteten Trunbro I (HAM 47441) nord-
øst for Gråsten afdækkede Haderslev Museum i 2010 et 10-45 meter bredt trace. 
Under udgravningen fremkom et langhus (K1) og et saddeltagshegn (K3), begge 
typologisk dateret til yngre jernalder. Fra begge anlæg blev der, med henblik på 
videre arkæobotanisk analyse, udtaget et større antal jordprøver. Et kursorisk gen-
nemsyn af disse prøver påviste, at fl ere prøver fra både huset og saddeltagshegnet 
indeholdt relativt store og varierende mængder forkullede frø og kornkerner. Af 
denne grund blev en stor del af prøverne fra sadeltagshegnet og fl ertallet af de 
tagbærende stolper i langhuset derfor udvalgt til videre arkæobotanisk vurdering 
og analyse.

Prøvebehandling
Forud for analysen er prøverne indledningsvis blevet fl oteret af Haderslev Mu-
seum på egen fl oteringsmaskine. I fl oteringsanlægget tilføres vand til jordprøven 
i en beholder eller sliske. Jorden bliver efterhånden opløst af vandet. I løbet af 
denne proces frigøres forkullede kornkerner, trækul og andre elementer, som er 
lettere end vandet, og fl yder til tops. Den fl ydende fraktion hældes efterfølgende 
over i et fi nmasket net med maskestørrelser på ca. 0,25 mm. Dette udgør den 
egentlige fl oteringsprøve. 
Efter fl oteringen af prøverne fra Trunbro I blev disse tørret og sendt til Moesgård 
Museums Konserverings- og naturvidenskabelige afdeling til videre behandling.

1)  HAM 4744 (FHM 4296/907) Trunbro I. Sønderborg Kommune. Ullerup Sogn. Sted-nr. 230305-
208. UTM 540792 / 6089377. Zone 32
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Det kursoriske gennemsyn
Efter modtagelsen på Moesgård blev fl oteringsprøverne i første omgang kursorisk 
gennemset for at vurdere deres indhold af forkullede kornkerner og andre elemen-
ter. Resultatet af det arkæobotaniske gennemsyn, der blev foretaget af underteg-
nede, kan ses i tabel 1.
Vedrørende tolkningen af tabel 1 skal det nævnes, at tabellen kun er baseret på en 
relativ hurtig vurdering. Angivne tal i tabellen skal derfor ses som vurderinger og 
er ikke eksakte angivelser. I alle prøverne, der indeholder store mængder forkul-
lede kornkerner, kan det ydermere være vanskeligt at erkende enkelte tilstede-
værelser af andre kornsorter, end de der er nævnt i den kursoriske rapport. Det 
samme gælder andre elementer i prøven, så som ukrudtsfrø (og her især de små 
ukrudtsfrø). Endelig skal det indskydes, at trækul i tabellen er vurderet subjektivt 
med ét til fem X´er. ”X” markerer en meget lille mængde trækul, mens ”XXXXX” 
udgør meget store trækulsforekomster.

Gennemgang og diskussion af de analyserede prøver
Den arkæobotaniske analyse af prøverne fra Trunbro I er udført af undertegnede, 
og resultaterne sammenfattet i tabellerne 2 & 3 bagerst i rapporten. I tabellerne 
fremgår det absolutte indhold af plantemakrofossiler i de enkelte prøver fra hen-
holdsvis K1 (Tabel 3) og K3 (Tabel 2). Figurer og tabeller omtalt i dette afsnit vil 
være at fi nde bagerst i rapporten.

Langhuset (K1)
De analyserede prøver fra K1 stammer fra de tagbærende stolpehuller og repræ-
senterer hele husets længde. Til trods for prøvestørrelsernes variation (mellem 
10 og 300 ml) fremstår plantesammensætningen i de enkelte prøver overvejende 
ens. Generelt bestod prøverne i K1 overvejende af forkullede ukrudtsfrø, selvom 
der også optrådte forkullede kornkerner og kernefragmenter i samtlige prøver. 
Af dyrkede arter fandtes der især forkullede kerner af avnklædt byg (Hordeum 
vulgare var. vulgare). Herudover optrådte også et lille antal hvedekerner af brød-
hvede (Triticum aestivum), enkelte kerner og aksled af rug (Secale cereale), samt 
en enkelt havrekerne (Avena sp.en enkelt havrekerne (Avena sp.en enkelt havrekerne ( ). Med hensyn til havren skal det nævnes, at det 
ikke var muligt ud fra kernen at fastslå, hvorvidt det drejer sig om dyrket havre 
eller ukrudtsarten fl yvehavre.
Ukrudtet i K1 udgjordes af en lang række forskellige arter, hvoraf de fl este kun 
forekom i ganske små mængder. De klart mest fremtrædende ukrudtsarter i prø-
verne er bleg-/ferskenpileurt (Persicaria maculosa/lapathifolia), almindelig sper-
gel (Spergula arvensis), samt fl adstjerne/hønsetarm/limurt (Stellaria sp./Cerasti-
num sp./Silene sp.), som det af bevaringsmæssige årsager ikke har været muligt at 
differentiere imellem. Alle nævnte arter er typiske markukrudtsarter, som normalt 
optræder i kornprøver fra jernalderen. Enkelte arter af fl adstjerneslægten kendes 
dog også fra dynd-/fugtige enge, kærmoser og klintlavninger (Hansen 1981:157f), 
og kan derfor ikke med sikkerhed knyttes den dyrkede mark.

A253
Bemærkelsesværdigt i forbindelse med analysen af K1-prøverne er det forhøjede 
indhold af især ukrudtsfrø, men også forkullede korn, i de østlige tagbærende 
stolpehuller, og her især A253 (fi g 1). I X238 fra A253 består det høje indhold af 
forkullede kerner næsten udelukkende af avnklædt byg (Hordeum vulgare var. 
vulgare). Dog var der også én kerne og få aksled af rug (Secale cereale), samt den 
eneste havrekerne (Avena sp.eneste havrekerne (Avena sp.eneste havrekerne ( ) fundet i prøverne fra Trunbro I. Samlet stemmer de 
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repræsenterede arter vel overens med det kendte fundbillede for yngre jernalder 
(Robinson, Mikkelsen & Malmros 2009:128). Årsagen bag det forhøjede indhold 
af makrofossiler i A253, samt fl ertallet af stolperne i den østlige del af K1, kan 
skyldes fl ere forhold. Mest oplagt er det dog, at det forhøjede indhold af forkul-
lede makrofossiler afspejler, at der i netop denne del af huset, og især nær A253, 
har været en varmekilde (f.eks. et ildsted). Omvendt kan det forhøjede indhold af 
forkullede korn og frø i A253 også skyldes, at det var her, man havde sin kornop-
bevaring eller håndterede/rensede kornet. Hvad der taler imod sidstnævnte forkla-
ringsmodel, er det forholdsvis høje indhold af ukrudtsfrø i prøven X238. Fund af 
kornopbevaring dateret til ældre germansk jernalder, som de kendes fra bl.a. Hol-
sted Overmark (Jensen & Mikkelsen 2007), fremstår i større grad end materialet 
i A253 renset for ukrudt. Så enten afspejler prøven X238 fra A253 et mellemled i 
rensningsprocessen (fi g. 4), eller også afspejler den blot en gradvis akkumulation 
af affald omkring et ildsted, som med tiden er endt i det stolpehulsfyld, der var 
nærmest varmekilden.

Med forbehold for det meget lille, og statistisk usikre antal frø i fl ertallet af prø-
verne fra K1, er et andet interessant forhold, hvorledes ukrudtsfrø, der kan være 
tilknyttet våd-/fugtig bund: vandarve (Montia sp.) (fi g. 5 & 6), knavel (Scleranthus 
sp.) og fl adstjerne (Stellaria sp.), næsten udelukkende forekommer i prøver fra den 
østlige del af K1 (fi g. 3). Foruden de overordnede lighedstræk med fordelingen af 
korn er det værd at bemærke det komplette fravær af våd-/fugtigbundsplanterne i 
husets vestlige del, og ikke mindst den bemærkelsesværdigt høje koncentration af 
vandarve (Montia sp.) i stolpehulsfyldet fra A254 & A255. Pollenanalytiker cand.
scient. Renée Enevold har tidligere påvist et relativt højt indhold af pollen fra 
våd- og fugtigbundsplanter i jordprøver fra marklag (Enevold 2009). Her foreslås 
det, at frøene kan afspejle tilført husdyrgødning. En mulighed er derfor, at våd- og 
fugtigbundsplanterne fra Trunbro I ligeledes afspejler husdyrgødning. Medmindre 
der har været staldende i det østlige K1?, er en anden mulighed, at gødningen 
f.eks. afspejler magringen i evt. klining eller typen af brændsel. Et andet alternativ 
er, at vådbundsfrøene stammer fra en tagrørskonstruktion, hvor man tænker sig, at 
der under høsten af tagrørene utilsigtet kom vandarve med?

Saddeltagshegnet (K3)
Prøverne fra saddeltagshegnet (K3) var klart domineret af forkullede frø af hør 
(Linum sp.), som desuden begrænsede sig til stolpehullerne A201, A202 og A203 
(fi g. 6). Af andre dyrkede arter er der kun fundet enkelte forkullede kornkerner af 
byg (Hordeum vulgare sp.) og rug (Secale cereale). 
Omkring overgangen til jernalderen begynder hør at dukke op i større mængder 
(Jensen & Andreasen 2011:138). Flere af disse fund af hørfrø eller -stængler er 
blevet opfattet som bevis for, at hørplanten i oldtiden blev bevidst indsamlet, både 
med henblik på tekstilfremstilling og madlavning (Henriksen 2003:30, Jensen & 
Andreasen 2011:138, Robinson, Mikkelsen & Malmros 2009). Hvor tekstilfrem-
stillingens anvendelse udelukkende gjaldt hørstænglerne, var det hørplantens frø, 
man indtog. At hør var en relativ almindelig spise, vides fra analyser af mose-
ligs maveindhold fra bl.a. Grauballe og Tollund (Harild 2007, Helbæk 1950:319f, 
Helbæk 1958). Foruden moseligene kendes der også eksempler på næsten rene 
depotfund af hørfrø (Helbæk 1938:221ff, Robinson 1993, Jensen & Andreasen 
2011:138f).
Fundet af de forholdsvis mange forkullede hørfrø i stolpehulsfyldene fra K3 for-
tæller, at man på Trunbro I, i relation til en saddeltagskonstruktion, håndterede 
eller opbevarede en større mængde hørfrø, som af ukendte årsager blev udsat for 
høj varmepåvirkning.
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Afslutning
Grundet det lille indhold af frø og kerner egner prøverne fra Trunbro I sig ikke til 
statistisk analyse. Derimod fremviser de fl ere interessante forhold. Dels forskelle i 
plantesammensætningen mellem de to anlægstyper langhuset (K1) og saddeltags-
hegnet (K3). Men også den bemærkelsesværdige fordeling af våd-/fugtigbunds-
planter i langhuset K1. 
Som analysen klart har påvist, kan prøver fra økonomibygninger (f.eks. saddel-
tagshegn) indeholde hidtil ukendte oplysninger omkring saddeltagshegns funk-
tion, om hvilke der indtil nu vides ganske lidt. En mere omfattende tolkning af 
hørfundet fra Trunbro I forudsætter fl ere komparativer. Indtil da må vi nøjes med, 
om end sporadisk, det indblik i saddeltagshegnets (måske?) atypiske tilknytning 
til hørfrø, som ses på Trunbro I.



5

Litteratur:
Brandt, I. 1951. Planterester i et lig fra Borremose. Aarbøger for Nordisk Old-

kyndighed, 1951, s. 342-349.
Enevold, R. 2009. Pollenanalyse af jordprøver fra en vikingetidsmark, RIM 

5046, Fjand (FHM 4296/797). Moesgård Museum Rapport nr. 23, 2009
Hatt, G. 1938. Jernalderens bopladser i Himmerland.
Hansen, K. 1993. Dansk feltfl ora. 1. udgave, 6. oplag. København.
Harild, J. A., D. E. Robinson & J. Hudlebusch 2007. New analyses of Grauballe 

Man´s Gut Contents, s. 155-187 I. P. Asingh & N. Lynnerup (red.). Grauballe 
Man. An Iron Age Bog Body Revisited. Aarhus University Press 

Helbæk, H. 1938. Planteavl. I: G. Hatt (red.) Jernalderens bopladser i Him-
merland.

Helbæk, H. 1950. Tollund-Mandens sidste Måltid. Aarbøger for Nordisk Old-
kyndighed og Historie, 1950, s. 311-341

Helbæk, H, 1958. Grauballemandens sidste Måltid. Kuml, 1958, s. 83-116
Henriksen, P. S. 2003. Arkæobotaniske undersøgelser af materiale fra Kroppe-

dal – Museum for Astronomi, Nyere tid, Arkæologi. NNU Rapport nr. 12, 2003 
Henriksen, P. S. & J. A. Harild 2002. Smedegård, en byhøj fra Thy. Arkæobota-

niske undersøgelser. NNU Rapport nr. 20, 2002.
Henriksen, P. S. & D. Robinson 1994. Ældre jernalders agerbrug: arkæobotani-

ske analyser fra Overbygård, Østerbølle, Fjand og Alrum. NNU Rapport nr. 12, 
1994

Henriksen, P. S., J. A. Harild & P. M. Jensen 2009. De arkæobotaniske analyser 
af materiale fra Nr. Hedegård, s. 247-252 I: Mads Runge (red.). Nørre Hedegård. 
En nordjysk byhøj fra ældre jernalder. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter. Høj-
bjerg

Jensen, P. M. & P. H. Mikkelsen 2007. HBV 941, Holsted Overmark, Arkæobo-
tanisk analyse af kornkasser og slaggegruber fra ældre germansk jernalder. Moes-
gård Museum Rapport nr. 5, 2007

Jensen, P. M. & M. H. Andreasen 2011. Afsnit om agerbruget. I: Mikael H. 
Nielsen (red.) M. B. Lundø & K. G. Therkelsen. Fyn i Fortiden – Det levede liv 
500 f.Kr – 150 e.Kr. Forlaget Odense Bys Museer, s. 127-152.

Mikkelsen, P. H. 2003. Agerbruget I: P. H. Mikkelsen & L. C. Nørbach. Dreng-
sted. Bebyggelse, jernproduktion og agerbrug i yngre romersk og ældre germansk 
jernalder. Højbjerg

Robinson, D. E. 1993. En sammenbrændt klump af hørfrø i et førromerks lerkar 
fra Stoustrup ved Frederecia. NNU Rapport nr. 5, 1993

Robinson, D. E. 1994. Dyrkede planter fra Danmarks forhistorie. Arkæologiske 
Udgravninger i Danmark, 1993, s. 20-39

Robinson, D., P. H. Mikkelsen & C. Malmros 2009. Agerbrug, driftsformer og 
planteressourcer i jernalder og vikingetid (500 f.Kr.-1100 e.Kr.), s. 117-142 I: B. 
Odgaard & J. Rydén Rømer (red.). Danske landbrugslandskaber gennem 2000 år. 
Fra digevoldinger til støtteordninger. Århus



6

X-NR. A-NR. EGNET ? KORN FRØ TRÆKUL ØVRIGE BEMÆRKNINGER

203 201 Nej 0 <5 XXXXX* Enkelte hørfrø. *Rigtig meget trækul

204 202 Evt. 0 20* XXXX *Hør. Også klump af sammenbrænd-
te hørfrø. Uidentifi ceret forkullet 
organisk materiale

205 203 Nej 0 0 XXXX

206 204 Nej 0 1 XX

207 205 Nej 0 0 XXXXX

208 206 Nej <3f. 0 XX

209 207 Nej 0 0 XXX

210 208 Nej 0 0 XXX

211 209 Ja 150 10 XX Avnklædt byg

212 210 Evt. 25 <5 XXX Avnklædt byg

213 216 Nej 0 0 XX

214 217 Nej 0 <5 XXX

215 218 Nej 0 0 XX

216 220 Nej 1 0 XXX

217 221 Nej 1 0 X Byg

218 219 Nej 0 0 XXX

224 230 Nej <10 0 XXXXX Byg

225 231 Nej <3 0 XXXXX Byg

226 234 Evt. 25 15* XXX Byg. *bl.a. lidt hør

227 235 Nej <5 <5 XXX Byg

228 249 Nej 0 0 X

229 227 Nej 10 0 XXX

230 243 Evt. <15 0 XXX Byg

231 240 Nej 5 <5 X

232 255 Nej 0 <5 XXXX Forkullede korn?strå

233 236 Nej 0 0 XX

235 256 Nej 5 20 XXXXX Byg. Hør

236 252 Nej 0 <5 XXXX

237 251 Nej 0 20 XXXXX

238 253 Ja 50 100 XXXXX* Avnklædt byg. *Rigtig meget trækul

239 254 Nej 0 0 XXXXX

240 257 Nej <3 <5 XXXXX

241 258 Nej 1 0 XXXX

242 242 Nej 10 10 XXXX

243 260 Nej <5 0 XXXXX Byg

244 261 Evt. 20 10 XXX

245 262 Nej 0 0 XX

246 263 Nej 10 0 XXXXX Byg

249 300 Nej 10 <5 XXX Avnklædt byg. Emmer/spelt

250 248 Evt. 10 10 XXX Emmer? Enkelte hør. Sæddodder? 
Byg

251 299 Nej <5 <5 XX Hør. Byg. Hvede?

255 298 Nej 1 0 XXXX

 Tabel 1) Resultatet af det kursoriske gennemsyn. Cf. markerer, at pågældende planterest ligner, 
men ikke med sikkerhed tilhører nævnte art. Plantenavne adskilt af skråstreg viser, at der er for-
skellige tolkningsmuligheder. Elementer markeret med X’et angiver mængden af elementerne ud 
fra et subjektivt skøn. Ét X = laveste mængde og fem X’er = højeste mængde.
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X-NR 203 204 205 206 207 208 209 X-NR

A-NR 201 202 203 204 205 206 207 A-NR

Prøvestørrelse (ml) 153 116 40 10 10 8 30 Prøvestørrelse (ml)

Gennemset prøvestørrelse (ml) 153 116 40 10 10 8 30 Gennemset prøvestørrelse (ml)

Camelina sativa 2 Sæddodder

Hordeum vulgare vulgare, kerner 1 Avnklædt byg, kerner

Hordeum vulgare sp. kerner 1+1f Byg sp. Kerner

Secale cereale, kerner 1 1 Secale cereale, kerner

Cerealia indet, kerner 2f 9f Korn indet, kerner

Carex sp. 5 Star 

Chenopodium sp. 1 Gåsefod sp.

Juncus sp. 2 1 Siv

Juncus sp./Poaceae 1 Siv/græs

Linum, frø 3 67 1 Hør, frø

Linum, indmad/fragmenter 192f 1f Hør, indmad/fragmenter

Linum, klumper (2-5 frø/klump) 17 Hør, klumper (2-5 frø/klump)

Persicaria merculosa/lapathifolium 1 Bleg-/fersken-pileurt

Poaceae 1 1 Græsfamilien

Cf. Spergula arvensis 3 Cf. Almindelig spergel

Indet 12 1 4 5 Ubestemt

Trækul xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxx Trækul

 Tabel 2) Plantemakrofossiler i K3 (Saddeltagshegn). Cf. markerer, at pågældende planterest ligner, men ikke med sik-
kerhed tilhører nævnte art. Plantenavne adskilt af skråstreg viser, at der er forskellige tolkningsmuligheder. Elementer 
markeret med X’et angiver mængden af elementerne ud fra et subjektivt skøn. Ét X = laveste mængde og fem X’er = 
højeste mængde. ( ) angiver den estimerede mængde frø i hele prøven.
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X-NR 232 235 236 237 238 239 240 241 243 244 245 246 255 X-NR

A-NR 255 256 252 251 253 254 257 258 260 261 262 263 298 A-NR

Prøvestørrelse (ml) 50 145 140 247 300 115 70 50 57 10 10,5 77 50 Prøvestørrelse (ml)

Gennemset prøve-
størrelse (ml)

48 133 133 222 265 108 67,5 50 52,5 10 10,5 72 47,5 Gennemset prøvestør-
relse (ml)

Avena sp. kerner 1 Havre sp. kerner

Hordeum vulgare 
vulgare, kerner

1f 138+42f 
(196+42f)

2 3 11 Avnklædt byg, kerner

Hordeum vulgare sp. 
kerner

3f 9 1f 1f 1 1 13+5f 4+16f 3f Byg sp. Kerner

Cf. Hordeum vulgare 
sp.

3f Cf. Byg

Cf. Secale cereale, 
kerner

1 Cf. Secale cereale, 
kerner

Cf. Secale cereale, 
aksled

3(30) Cf. Secale cereale, 
aksled

Triticum aestivum 2 Brødhvede

Triticum sp. 3f Hvede sp.

Cf. Triticum sp. 1f Cf. Hvede sp.

Cerealia indet, kerner 5f 10f 4f 16f 5+162f 
(5+543f)

10f 6f 6f 7f 17f 2f 1+34f 7f Korn indet, kerner

Cerealia indet, aksled 2(20) Korn indet, aksled

Bromus sp. 1 Hejre sp.

Chenopodium album 4(40) Hvidmelet gåsefod 

Chenopodium sp. 7(70) 1 1 2 3 Gåsefod sp.

Euphorbia heliosco-
pia

1 Skærm-vortemælk

Fabaceae 1 3 Ærteblomsfamilien

Fallopia convolvulus 3 1 Snerlepileurt

Cf. Galeopsis 7 3 Cf. Hankro

Galeopsis sp. 4 17(49) Hanekro sp.

Galium sp. 6 5 3(9) 3 2 2 Snerre sp.

Linum sp., frø 8 2 Hør, frø

Montia fontana / 
Montia minor

11 5 2 2(6) 3(30) 22 1 3 Stor vandarve

Persicaria merculosa/
lapathifolium

12 33 16 12 20(60) 7 3 9 4 2 1 Bleg-/fersken-pileurt

Persicaria sp. 2(20) Pileurt sp.

Plantago lanceolata 2 1 1 Lancet vejbred

Poaceae 1 4 8(14) 50(500) 2 3 1 4 Græsfamilien

Ranunculus sp. 4 1 1 Ranunkel sp.

Rubus sp. 1 Klynger

Rumex sp. 3 1 Skræppe sp.

Cf. Scleranthus 3(30) Cf. knavel

Cf. Silene sp. 3 Cf. Limurt

Stellaria sp. / Cera-
stium sp. / Silene sp.

2 33 20 25(75) 336(3360) 5 18 6 Fladstjerne sp./Hønse-
tarm sp./Limurt sp.

Silene sp. / Cerastium 
sp.

5(50) 6 Limurt sp./Hønsetarm sp.

Spergula arvensis 19 5 5(15) 76(760) 4 1 Almindelig spergel

Stellaria sp. 8(80) 1 Fladstjerne sp.

Thlaspi Arvense 1(3) 1 Almindelig pengeurt

Indet 2 38 24 22(34) 108(1024) 11 3 12 4 3 1 Ubestemt

Trækul xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxx xx xxx xxx Trækul

 Tabel 3) Plantemakrofossiler i K1 (Langhus). Cf. markerer, at pågældende planterest ligner, men ikke med sikkerhed 
tilhører nævnte art. Plantenavne adskilt af skråstreg viser, at der er forskellige tolkningsmuligheder. Elementer markeret med 
X’et angiver mængden af elementerne ud fra et subjektivt skøn. Ét X = laveste mængde og fem X’er = højeste mængde.         
( ) angiver den estimerede mængde frø i den samlede prøve.
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 Fig. 1) Fordelingen af plantemakrofossiler i K1. Fordelingen inkluderer kun hele frø og kerner.

 Fig. 2) Fordelingen af dyrkede planter i K1. Fordelingen inkluderer kun hele frø og kerner.
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 Fig. 3) Fordelingen af våd-/fugtigbundsplanter i K1. Fordelingen inkluderer kun hele frø.

 Fig. 4) Tærskeprocessen (efter Mikkelsen & Nørbach 2009:140). 
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 Fig. 5) Stor Vandarve, Montia fontana ssp fontana. Tv. frø. Th. planten.                                                                                                                     
(http://www.biopix.dk/stor-vandarve-montia-fontana-ssp-fontana_photo-78817.aspx)

 Fig. 6) Fordelingen af hørfrø (Linum sp.) i saddeltagshegnet K3. Rød angiver i hvilke prøver, der er fundet hør.
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Planterne – de dyrkede og indsamlede arter

Avena sativa L. Almindelig Havre. 60-120 cm høj. Optræder ofte sammen 
med Flyvehavre. (Hansen 1993)

Hordeum vulgare L. Seksradet byg (nøgen + avnklædt). 60-120 cm høj. Høj-
den kan have ændret sig på grund af avling. (Mossberg & Stenberg 2005)

Linum usitatissimum L. Almindelig Hør. Højde 30-80 cm. (Hansen 1993)

Secale cereale L. Almindelig Rug. Højde 50-150 cm. Højden har ændret sig 
på grund af avling, se f.eks. Tvengsberg 1995. (Hansen 1993)

Triticum aestivum L. Brødhvede, Triticum dicoccum L. Emmer, Triticum 
spelta L. Spelt. Højde 90-120 cm. (Hansen 1993)

Identifi cerede planter
Camelina sativa (L.) Crantz. Sæd-Dodder. Omkring 40.000 frø pr. plante. 
Blomstrer juni-juli, frøene modnes august sammen med hørplanten. Er tæt 
forbundet med Hørdyrkning, og frøene er olieholdige. (Frederiksen et al. 
1950)

Chenopodium album L. Hvidmelet Gåsefod. 25-80 cm høj (30-70 cm), gen-
nemsnitlig omkring 3.100 frø pr. plante, dog frodige eksemplarer helt op til 
40.000 frø. Blomstrer og frømodning juni-oktober. Udpræget sommeran-
nuel, meget skadelig ukrudt i vårsædsmarker. Især på velgødet jord. Om-
kring bebyggelse, agerjord og ruderater. (Melander 1998, Frederiksen et al. 
1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922)

Euphorbia helioscopia L. Skærm-Vortemælk. 10-30 cm (10-40 cm) høj stæn-
gel, omkring 650 frø pr. plante. Blomstrer i maj-september. Udpræget som-
merannuel. Optræder i åbne og/eller sent såede sommerafgrøder. Ager-
jord, haver og ruderater. (Melander 1998, Frederiksen et al. 1950, Hansen 
1993).

Fallopia convolvulus L. Snerle Pileurt. 15-100 cm lange stængler, som enten 
er nedliggende eller slynger sig op om stængler, strå og blade fra andre plan-
ter, omkring 140-200 frø pr. plante. Blomstrer og frømodning juli-septem-
ber. Udpræget sommerannuel, modnes sammen med korn og hør. Knyttet 
til kornmarkerne og forekommer almindeligt i vårsæd hvor den er mest ge-
nerende samt i hør, kan fremme lejesæd i kornet. Agerjord, ved bebyggelse. 
(Melander 1998, Frederiksen et al. 1950)

Montia fontana. Stor Vandarve.  Enårig urt, med krybende til nedliggende 
stængler. Blomstring i juni-september. Forekommer ved væld, bækløb og 
søbredder.

Montia minor. Liden Vandarve.

Plantago lanceolata L. Lancetbladet Vejbred. 10-40 cm (10-30 cm) langt 
blomsterskaft, omkring 1.500 frø pr. plante, dog 15.000 på en stor plante. 
Blomstrer maj-juni, frømodning august-oktober. Flerårig. Overdrev, skræn-
ter, marker, vedvarende græsmarker og ruderater. (Frederiksen et al. 1950, 
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Hansen 1993)

Spergula arvensis L. Alm. Spergel. 10-40 cm (10-30 cm) høj. Omkring 3.200 
frø pr. plante. Blomstrer og frømodner juni-september. Frøene spirer både 
forår og efterår, men de efterårsspirende fryser som regel bort om vinteren 
og kan kun overleve meget milde vintre. Kan optræde uhyre talrigt i vår-
sædsmarker, især på lette kalktrængende jorder. Værdsat i stubmark som 
foder til fårene. Nærringsfattig bund, agerjord, vejkanter, ruderater, grus-
grave, dyrket på hede-egnene (Brøndegaard 1979; Frederiksen et al. 1950; 
Hansen 1993; Jessen & Lind 1922)

Thlaspi arvense L. Almindelig pengeurt. 15-40 cm høj. Blomstrer maj-juni. 
Agerjord, ruderater (Hansen 1993)

Svært adskillelige planter
Persicaria maculosa L. Ferskenbladet Pileurt. 25-60 cm høj, omkring 200-
800 frø pr. plante. Blomstrer og frømodner juli-september. Rent sommeran-
nuel (kan også forekomme i vintersæd, Melander 1998). Forholder sig som 
Persicaria lapathifolium. Agerjord, ofte vandlidende, ruderater. (Frederik-
sen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922)
og
Persicaria lapathifolia L. Blegbladet Pileurt. 30-60 cm (25-80 cm) høj, om-
kring 800-850 frø pr. plante. Blomstrer og modner frø i juli-september. Ud-
præget sommerannuel plante. Kan være 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)

Planter identifi ceret til slægt eller familie
Avena sp. Havre sp. (se Avena sativa og Avena fatua ovenfor) 
Bromus sp. Hejre sp.
Carex sp. Star sp.
Cerastium sp. Hønsetarm sp.
Chenopodium sp. Gåsefod sp.
Fabaceae sp. Ærteblomstfamilien.
Galeopsis sp. Hanekro sp.
Galium sp. Snerre sp.
Juncus sp. Siv sp.
Persicaria sp. Pileurt sp.
Ranunculus. sp. Ranunkel sp.
Rubus. sp. Klynger sp.
Rumex sp. Skræppe sp.
Scleranthus sp. Knavel sp.
Silene sp. Limurt sp.
Stellaria sp. Fladstjerne sp.
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