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MLF 0001, Syltholm 
Vindmøllepark (FHM 
4296/1174)
Arkæobotanisk analyse af lagserier i BP 975 & 
BP 1009 fra Syltholm Vindmøllepark, Lolland

 Jannie Holm Larsen, cand.mag. 

Indledning:
Forud for anlæggelsen af tunnelforbindelsen mellem Lolland og Femern fore-
stod Museum Lolland-Falster i sommeren 2012 en større forundersøgelse (MLF 
0001)1. Herunder blev et udvalg af sedimentkerner boret op med et 7 cm bredt 
bor.

Med det formål at rekonstruere det forhistoriske kultur- og naturlandskab blev 
samtlige borekerner, ved hjælp af vådsoldning i sigter med en netmaskestørrelse 
på <1mm, gennemset for oldsager og plantematerialer. I denne sammenhæng er 2 
formodede stratigrafi sk tilsvarende lagserier fra borekernerne BP 975 og BP 1009 
blevet udvalgt til arkæobotanisk analyse. Borekernerne, der ligger med en indbyr-
des afstand på (35,2 meter) og med BP 1009 nærmest den formodede forhistoriske 
kystlinie, er udvalgt med det formål, at vurdere eventuelle forskelle i fjordens 
vegetation og derigennem karakter (salt, brak eller fersk).

Forud for afsending af prøverne til videre behandling på Moesgårds Konserve-
rings- og Naturvidenskabelige Afdeling blev boreprøverne på Museum Lolland-
Falsters feltstation nummereret, beskrevet og fotodokumenteret.

Prøvebehandling:
Efter prøvemodtagelsen på Moesgård er alle prøver indledningsvis vandsoldet 

af cand. mag. Peter Mose Jensen og cand. mag. Jannie Holm Larsen på Moesgård 
Museum. Soldingen er udført med sigter med maskestørrelser på 2,0 mm, 1,0 mm, 
0,5 mm og 0,25 mm. Efter soldning er prøverne gennemset i stereolup med op til 
X 40 forstørrelse. Ved gennemsynet er det anslåede antal frø og mængden af træ-
kul opgjort. Baseret på et subjektivt skøn er mængden af elementer, der ikke ud-
gør plantemakrofossiler (dvs. trækul, insekter, snegle og muslingeskaller), angivet 
med ét X til fem X’er. Ét X = laveste mængde og fem X’er = højeste mængde.

1 MLF 0001 (FHM 4296/1174) Syltholm Vindmøllepark. Rødbyhavn. Sted-nr. 070314- ikke opgi-
vet. UTM 654589/6057579 Zone 32
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Cf. markerer, at pågældende planterest ligner, men ikke med sikkerhed tilhører 
nævnte art. Plantenavne adskilt af skråstreg viser, at der er forskellige tolknings-
muligheder. Sp. markerer, at en planterest kan bestemmes overordnet til slægt, 
men ikke nærmere til art.

For at skabe et sammenligningsgrundlag prøverne imellem er det oprindelige 
antal af plantemakrofossiler for de enkelte prøver blevet korrigeret i forhold til 
prøvemængden, således at den for samtlige prøver afspejler 50 ml. 

BP 975

Den analyserede lagserie BP 975 udgøres af et overvejende leret siltlag (lag 9). 
Dette er overlejret af et tørvelag (lag 7 & 8), som atter er overlejret af et gytjelag 
(lag 6). Grundet forskelle i farve og sekundær jordart er tørvelaget underinddelt i 
henholdsvis lag 7, som udgøres af tørv & gytje, og lag 8, der består af tørv og sand. 
Tilsammen har de fi re lag en tykkelse på 37 cm, og ligger på en dybde på 285-322 
cm over jordniveau.

BP 1009

To 14C-dateringer af kviste af henholdsvis hassel og birk har påvist, at lag 7 blev 
dannet indenfor perioden 5473-5225 f.Kr. Altså må de stratigrafi sk yngre lag 4-6 
formodes at være dannet efter 5473-5225 f.Kr. Den analyserede lagserie BP 1009 
udgøres af et overvejende leret siltlag (lag 6). Dette er igen overlejret af et tørve-
lag (lag 5), som atter er overlejret af et gytjelag (lag 4). Tilsammen har lagene en 
tykkelse på 40 cm, og ligger på en dybde på 260-220 cm over jordniveau.

Borekerne 975 (Foto: Museum Lolland-Falster)

Borekerne 1009 (Foto: Museum Lolland-Falster)
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Analyseresultat:
I følgende afsnit vil de undersøgte prøver blive systematisk gennemgået. For en 
oversigt over de registrerede frø- og plantedele henvises til Tabel 1 og Tabel 2.

BP 975
Prøve 975-6 er domineret af de fl erårige vand/sumpplantefamilier siv (Juncus Prøve 975-6 er domineret af de fl erårige vand/sumpplantefamilier siv (Juncus Prøve 975-6 er domineret af de fl erårige vand/sumpplantefamilier siv (
sp.) og havgræs (Ruppia sp.). Af sivfrøene (Juncus sp.). Af sivfrøene (Juncus sp.). Af sivfrøene ( ) udgør størstedelen har-
ril-arten (Juncus gerardiiril-arten (Juncus gerardiiril-arten ( ). Harril vokser mestendels i den mellemsalte (max. salt-Juncus gerardii). Harril vokser mestendels i den mellemsalte (max. salt-Juncus gerardii
koncentration mellem 25-10 o/oo), fugtige strandengszone, også kaldet Harril-
engen, men forekommer også i et mindre omfang på den svagt salte, let fugtige 
Jordbær-kløver-eng (se fi g. 3 og 4). I Harrild-engen kan der ligeledes forekomme 
strand-trehage (Triglochin maritimum), som hidtil kun er fundet i prøven 1009-4.  
I prøven 975-6 forekommer tillige enkelte frø af mulig strandsiv (Juncus cf. ma-I prøven 975-6 forekommer tillige enkelte frø af mulig strandsiv (Juncus cf. ma-I prøven 975-6 forekommer tillige enkelte frø af mulig strandsiv (
ritimus), der især vokser indenfor strandsumpen. I prøven var desuden en relativ 
stor forekomst af kønsorganer fra kransnålealgefamilien (Characeae). Tilstedevæ-
relsen af kransnålealger indikerer lavt-mellemdybt (-1 til -10 m), klart, fersk- eller 
brakvand. I prøven er ligeledes fundet mange mindre fragmenter af muslingeskal-
ler og sneglehuse.

Prøve 975-7 domineres af harril (Juncus gerardiiPrøve 975-7 domineres af harril (Juncus gerardiiPrøve 975-7 domineres af harril ( ), efterfulgt af enkelte sikre og Juncus gerardii), efterfulgt af enkelte sikre og Juncus gerardii
fl ere mulige frø af strandsiv (Juncus maritimusfl ere mulige frø af strandsiv (Juncus maritimusfl ere mulige frø af strandsiv ( ), der forekommer ved henholdsvis 
Harril-engen og indenfor Strandsumpen (se fi g. 3 og 4). I prøven er der desuden 
fundet enkelte frø af snerle-pileurt (Fallopia convolvulus) og indmad fra pileurt-
familien (Fallopia/Polygonum sp.). Grundet det begrænsede antal frø/indmad er 
det muligt, at pileurten repræsenterer forurening. Samtidig kan det ikke udeluk-
kes, at der på Harril-engen har stået enkelte snerle-pileurt, som ellers overvejende 
forekommer på agerjorde.

Prøve 975-8 består udelukkende af frø og frøskaller af hjortetrøst (Eupatorium 
cannabium), der forekommer i næringsrige rørsumpe, lavmoser, fugtige løvsko-
ve, krat, grøfter og strandrørssumpe. Grundet fraværet af uforkullet træ kan det 
med relativ stor sikkerhed udelukkes, at det umiddelbare nærområde skulle have 
stået som løvskov eller -krat.

Prøve 975-9 domineres af harril (Juncus gerardiiPrøve 975-9 domineres af harril (Juncus gerardiiPrøve 975-9 domineres af harril ( ), efterfulgt af fl ere sikre og man-Juncus gerardii), efterfulgt af fl ere sikre og man-Juncus gerardii
ge mulige frø af strandsiv (Juncus maritimusge mulige frø af strandsiv (Juncus maritimusge mulige frø af strandsiv ( ), som forekommer ved henholdsvis 
Harril-engen og indenfor Strandsumpen (se fi g. 3 og 4). I prøven var desuden tre 
kønsorganer fra kransnålealgefamilien (Characeae). Med forbehold for det lille 
antal kønsorganer kan disse indikere lavt-mellemdybt (-1 til -10 m), klart, fersk- 
eller brakvand.

BP 1009
Prøve 1009-4 er domineret af frø af strand-trehage (Triglochin maritimum), der 
især vokser på strandenge og marsk (se fi gur 3). I prøven er der desuden fl ere frø 
af strandsiv (Juncus maritimusaf strandsiv (Juncus maritimusaf strandsiv ( ), harril (Juncus geradii), harril (Juncus geradii), harril ( ) og havgræs (Juncus geradii) og havgræs (Juncus geradii Ruppia sp.), 
der alle vokser indenfor Harril-engen og Havgræs-samfundet, hvor den max. salt-
koncentration ligger mellem svagt og stærk salt (2-33 o/oo), samt halvfugtigt og 
vådt (se fi g. 3 og 4).

I 1009-4 er der ligeledes fundet fl ere mindre stykker uforkullet træ, hvilket indi-
kerer, at fl oraen i nærområdet inkluderede en kratskov.
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Prøve 1009-5 består udelukkende af frø og frøskaller af hjortetrøst (Eupatorium 
cannabium), der forekommer i næringsrige rørsumpe, lavmoser, fugtige løvsko-
ve, krat, grøfter og strandrørssumpe. Grundet fraværet af uforkullet træ i prøven 
kan det, som før nævnt, med relativ stor sikkerhed udelukkes, at det umiddelbare 
nærområde skulle have stået som løvskov eller -krat. I prøven var ydermere fi re 
frø/frøfragmenter af strandgåsefod (Suaeda maritima), som vokser på marsken 
og den lidt vådere kveller-vade (se fi g. 3).

Prøve 1009-6 er uden makrofossiler.

Diskussion:
De identifi cerede makrofossiler i lagserierne BP 975 og BP 1009 udgøres overve-
jende af de samme arter, imens den forholdsmæssige sammensætning er bemær-
kelsesværdig forskellig. I nedenstående afsnit vil disse ligheder og forskelle blive 
diskuteret.

Den kronologiske udvikling indenfor plantetyper i BP 975 lag 9 til 6 antyder 
en gradsvis tilgroning/udvikling fra en mulig fersk/brak, harril-eng og/eller fug-
tigt strandengsområde domineret af harril og strandsiv, mod en mere næringsrig 
(strand)rørsump domineret af hjortetrøst. Udviklingen mod et mere sumpet miljø 
kan skyldes en sænkning af vandstanden. Efter en periode med et næringsrigt, 
let-tilgroet plantemiljø antyder det relativt høje indhold af kransnålealger et klart, 
fersk-/brakvand med et lavt-mellemdybt (-1 til -10 m) vand.

Planteudviklingen i BP 1009 indledes med et tilsyneladende plantefrit miljø. 
Dette kan skyldes dårlige bevaringsforhold, men eftersom der ikke er nogen umid-
delbar forskel i de to kerners prøvedybde eller sedimenttype, kan en anden mulig 
forklaring også være et kraftigere strømniveau eller større dybde. Fundbilledet i 
BP 1009-5 antyder derimod et mere næringsrigt miljø, f.eks. en rørsump, lavmose 
eller strandrørssump. For BP 1009-4 indikerer de fundne arter plantezonen mel-
lem det svagt til stærk salte (2-33 o/oo), våde, havgræssamfund og den mindre 
salte og våde marsk og strandeng (se fi g. 3). Samtidig antyder et større indslag 
af uforkullede træstykker, at nærområdet formentligt har inkluderet en kratskov. 
Ændringen i plantetyperne fra BP 1009-5 til 1009-4 kan bl.a. skyldes en stigning 
i vandstanden.

Afslutning:
Sammenholdes planteudviklingen for de to borekerner, sker der ved overgangen 
fra BP 975-9 til 975-8, samt BP 1009-6 til 1009-5 formentligt en tilgroning af 
området, hvilket kan skyldes en ændring i vandstanden. Modsvarende antyder 
plantesammensætningen i BP 975-8 til 975-7 og BP 1009-5 til 1009-4 en mulig 
vandstandsstigning og generelt et mere saltholdigt plantemiljø. 

Med hensyn til saliniteten bør det nævnes, at kransnålalge, som er den eneste 
identifi cerede plante/alge, der udelukkende knytter sig til fersk-/brakvand, kun er 
fundet i BP 975.  

Litteratur:
Hansen, K. 1993. Dansk feltfl ora, 1. udgave, 6. oplag. København
Mikkelsen, V.M. 1980. Planteøkologi og danske plantesamfund. København
Larsen, G. 2006. Geologien. I K. Sand-Jensen (red.) Naturen i Danmark. Kø-

benhavn
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Thyssen, N. (red.) 1990. Danske vandplanter, Miljønyt nr. 2. Miljø- og Energi-
ministeriet Miljøstyrelsen, Silkeborg

Vestergaard, P. 2000. Strandenge – en beskyttet naturtype. Miljø- og Energimi-
nisteriet, Skov- og Naturstyrelsen, København
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BP 975 Lag 6 ”Kasper” Lag 7 Lag 8 Lag 9 ”Anne”
Hovedjordart Gytje Tørv Tørv Ler/silt Hovedjordart
Prøvestørrelse(ml) 75 50 75 50 Prøvestørrelse(ml)

Characeae 30 3 Kransnålalge

Eupatorium Cannabium 19+63f. Hjortetrøst

Fallopia Convolvulus 1 Snerlepileurt

Fallopia/Polygonum indmad 4 Pileurt indmad

Juncus Gerardii 30 25 (117) 25 (468) Harril

Juncus Maritimus 4 2 (10) 2 (38) Strand-siv

Juncus cf. Maritimus 7 (33) 7 (302) Siv cf. strand-siv

Juncus sp. 7 16 (75) 16 (300) Siv

Polygonum cf. Oxyspermum 1 Pileurt cf. strandpileurt

Ruppia sp. 49 Havgræs sp.

Frø. Indet Frø. Ubestemmelige

Insektdele (X-XXXXX) XX Insektdele (X-XXXXX)
Fiskeben (X-XXXXX) X Fiskeben (X-XXXXX)
Trækul (X-XXXXX) XX X X Trækul (X-XXXXX)
Muslingeskaller/snegle (X-
XXXXX)

XXX* Muslingeskaller/snegle 
(X-XXXXX)

Kvartssand (X-XXXXX) XXX XX Kvartssand (X-XXXXX)
Ufork. træ (1 kvist af Cory-
lus/Alnus)

Ufork. træ (1 kvist af has-
sel/el)

 Tabel 1) BP 975. Cf. markerer, at pågældende planterest ligner, men ikke med sikkerhed tilhører nævnte art. 
Plantenavne adskilt af skråstreg viser, at der er forskellige tolkningsmuligheder. Sp. markerer, at en planterest 
kan bestemmes overordnet til slægt, men ikke nærmere til art. Elementer markeret med X’et angiver mængden af 
elementerne ud fra et subjektivt skøn. Ét X = laveste mængde og fem X’er = højeste mængde.* Bl.a. fl ere meget 
små hjertemuslinger

BP 1009 Lag 4 ”Kasper” Lag 5 Lag 6 ”Anne”
Hovedjordart Gytje Tørv Ler/silt Hovedjordart
Prøvestørrelse(ml) 50 75 50 Prøvestørrelse(ml)

Eupatorium Cannabium 21+59f. Hjortetrøst

Juncus Gerardii 16 (32) Harril

Juncus Gerardii/compressus 1 (2) Harril/Fladstrået siv

Juncus Maritimus 18 (36) Strand-siv

Juncus cf. Maritimus 3 (6) Siv cf. strand-siv

Juncus sp. 13 (26) Siv

Ruppia sp. 10+2f. Havgræs sp.

Suaeda Maritima 2+2f. Strandgåsefod

Triglochin Maritimum 42+3f. Strand-trehage

Frø. Indet 2 1 Frø. Ubestemmelige

Insektdele (X-XXXXX) XX Insektdele (X-XXXXX)
Trækul (X-XXXXX) X Trækul (X-XXXXX)
Ufork. træ (1 kvist af Cory-
lus/Alnus)

XX Ufork. træ (1 kvist af 
hassel/el)

 Tabel 2) BP 1009. Cf. markerer, at pågældende planterest ligner, men ikke med sikkerhed tilhører nævnte art. 
Plantenavne adskilt af skråstreg viser, at der er forskellige tolkningsmuligheder. Sp. markerer, at en planterest 
kan bestemmes overordnet til slægt, men ikke nærmere til art. 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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BP 1009 Lag 4 ”Kasper” Lag 5 ”Tørv” Lag 6 ”Anne”
Hovedjordart Gytje Tørv Ler/silt Hovedjordart
Jordprøvestørrelse(ml) 50 50 50 Jordprøvestørrelse(ml)

Characeae 0 0 0 Kransnålalge

Eupatorium Cannabium 0 14 0 Hjortetrøst

Fallopia Convolvulus 0 0 0 Snerlepileurt

Fallopia/Polygonum indmad 0 0 0 Pileurt indmad

Juncus Gerardii 32 0 0 Harril

Juncus Gerardii/compressus 2 0 0 Harril/Fladstrået siv

Juncus Maritimus 36 0 0 Strand-siv

Juncus cf. Maritimus 6 0 0 Siv cf. strand-siv

Juncus sp. 26 0 0 Siv

Polygonum cf. Oxyspermum 0 0 0 Pileurt cf. strandpileurt

Ruppia sp. 10 0 0 Havgræs sp.

Suaeda Maritima 0 1 0 Strandgåsefod

Triglochin Maritimum 42 0 0 Strand-trehage

Frø. Indet 2 1 0 Frø. Ubestemmelige

Tabel 3) Korrigeret oversigt over planteindholdet i BP 1009. Cf. markerer, at pågældende planterest lig-
ner, men ikke med sikkerhed tilhører nævnte art. Plantenavne adskilt af skråstreg viser, at der er forskellige 
tolkningsmuligheder. Sp. markerer, at en planterest kan bestemmes overordnet til slægt, men ikke nærmere til 
art. Elementer markeret med X’et angiver mængden af elementerne ud fra et subjektivt skøn. Ét X = laveste 
mængde og fem X’er = højeste mængde.

BP 975 Lag 6 ”Kasper” Lag 7 & 8 ”Tørv” Lag 9 ”Anne”
Hovedjordart Gytje Tørv Ler/silt Hovedjordart
Jordprøvestørrelse(ml) 50 50 50 Jordprøvestørrelse(ml)

Characeae 20 0 3 Kransnålalge

Eupatorium Cannabium 0 13 0 Hjortetrøst

Fallopia Convolvulus 0 1 0 Snerlepileurt

Fallopia/Polygonum indmad 0 4 0 Pileurt indmad

Juncus Gerardii 20 117 468 Harril

Juncus Gerardii/compressus 0 0 0 Harril/Fladstrået siv

Juncus Maritimus 3 10 38 Strand-siv

Juncus cf. Maritimus 0 33 302 Siv cf. strand-siv

Juncus sp. 5 75 300 Siv

Polygonum cf. Oxyspermum 1 0 0 Pileurt cf. strandpileurt

Ruppia sp. 33 0 0 Havgræs sp.

Suaeda Maritima 0 0 0 Strandgåsefod

Triglochin Maritimum 0 0 0 Strand-trehage

Frø. Indet 0 0 0 Frø. Ubestemmelige

 Tabel 4) Korrigeret oversigt over planteindhold i BP 975. Cf. markerer, at pågældende planterest ligner, men 
ikke med sikkerhed tilhører nævnte art. Plantenavne adskilt af skråstreg viser, at der er forskellige tolkningsmu-
ligheder. Sp. markerer, at en planterest kan bestemmes overordnet til slægt, men ikke nærmere til art. Elemen-
ter 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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Figur 1) Søjlediagram med fordelingen af frø i prøven BP 975.

Figur 2) Søjlediagram med fordelingen af frø i prøven BP 1009.
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Figur 3) Skema over plantesamfund og de vigtigste arters fordeling på strandengskyst ved stærkt 
salt hav med tidevand. HV = Højvande, MHV = Middelhøjvandslinie, MLV = Middellavvandslinie 
(efter Mikkelsen 1980)

Figur 4) Skema over strandengskyst ved mellem-salt hav (efter Mikkelsen 1980).
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Identifi cerede vådbundsplanter: 
Eupatorium cannabium L. Hjortetrøst. 50-150 cm. Blomstrer og frømodning 

juli-september. Forekommer i rørsumpe, eutrofe lavmoser, vældskrænter, fugtige 
løvskove og krat, grøfter og strandrørssumpe.

Fallopia convolvulus L. Snerle-Pileurt. 15-100 cm. Stængler som enten er ned-
liggende eller slynger sig op om stængler, strå og blade fra andre planter, omkring 
140-200 frø pr. plante. Blomstrer og frømodning juli-september. Udpræget som-
merannuel, modnes sammen med korn og hør. Knyttet til kornmarkerne og fore-
kommer almindeligt i vårsæd hvor den er mest generende samt i Hør, kan fremme 
lejesæd i kornet. Agerjord, ved bebyggelse. (Melander 1998, Frederiksen et al. 
1950)

Juncus compressus L. Fladstrået siv. 10-30 cm. Flerårig urt med meget kort 
jordstængel med stængelknold. Blomstrer og frømodning juli-august. Knyttet 
fugtig bund ved søbredder, damme, ruderater og enge (Hansen 1983:598).

Juncus gerardii L. Harril. 10-30 cm. Flerårig urt med jordstængel med stæn-
gelknold. Blomstrer og frømodning juli-august. Knyttet strandenge. Almindelig 
langs de indre farvande (Hansen 1983:598).

Juncus maritimus L. Strand siv. 30-70 cm. Flerårig urt med krybende jordstæn-
gel med stængelknolde. Blomstrer og frømodning august-september. Forekom-
mer ved lerede kyster, især indenfor strandsumpen (Hansen 1983:599).

Polygonum oxyspermum L. Strand-Pileurt. 10-100 cm. Blomstrer og frømod-
ning juli-september. Ferskvandspræget sandstrand.

Ruppia maritima L. Almindelig Havgræs. 30 cm. Flerårig vandplante. Blom-
strer juli-september. Vandoverfl ade bestand. Vokser på overgangen mellem svagt 
brakke og rent salte vande, ved lavt vand i fjorde og vige. Vokser i saltvand ned til 
3 o/oo i saltholdighed (Hansen 1983:590f, Thyssen 1990:68).

Suaeda maritima L. Strand-Gåsefod. 10-30 cm. Enårig sommerannuel urt. 
Blomstrer og frømodning juli-september. Forekommer i lavninger på stran-
denge, på tangvolde og sandstrande. Almindelig ved beskyttede kyster (Hansen 
1983:185).

Triglochin maritimum L. Strand-Trehage. Flerårig urt. 15-40 cm. Blomstrer 
og frømodning juni-august. Vokser på strandenge og enge i indlandet (Hansen 
1983:583).

Zannichellia major Boenn. Stor Vandkrans. Ustilkede eller kortstilkede frugter. 
Den ene side næsten ret og næbbet omtrent så langt som selve frugten. Længden 
af frugt + næb ca. 5 mm. Findes ofte uden frugt. Vokser kun i brakvand med 
en ydergrænse omkring 12-15 o/oo saltholdighed. Indergrænsen er helt inde ved 
lavt saltholdighed og i de inderste fjordafsnit, hvor de to andre Zannichellia-ar-
ter (Zannichellia pedunculata reichenb. Stilket Vandkrans & Zannichellia repens 
Boenn. Krybende Vandkrans) har deres voksesteder (Hansen 1983:590, Thyssen 
1990:66).

Zannichellia pedunculata. Stilket Vandkrans. Tydeligt stilkede småfrugter. En 
ujævn kam langs den krumme side af småfrugten. Umoden forveksles let med 
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Zannichellia repens Boenn. Krybende Vandkrans. Vokser i de inderste fjordafsnit, 
hvor der er en lav saltholdighed, samt i rent ferskvand, på lavt vand, oftest i søer, 
i vandløb, kilder og småbække (Hansen 1983:590, Thyssen 1990:66).

Zannichellia repens Boenn. Krybende Vandkrans. Jævn kam. Ustilkede og med 
centralstillede, kort næb. Umoden forveksles let med Zannichellia pedunculata 
reichenb. Stilket Vandkrans. Vokser i de inderste fjordafsnit, hvor der er en lav 
saltholdighed, samt i rent ferskvand, på lavt vand, oftest i søer, i vandløb, kilder 
og småbække (Hansen 1983:590, Thyssen 1990:66).

Planter identifi ceret til familie (sp.):
Juncus sp. Siv. Flerårig urt.

Polygonum sp. Pileurt. 

Ruppia sp. Havgræs. 30 cm, fl erårig vandplante med krybende jordstængel. 
Vandoverfl ade bestand. Blomstrer juli-september. Vokser på overgangen mellem 
svagt brakke og rent salte vande, ved lavt vand i fjorde og vige. Vokser i saltvand 
ned til 3 o/oo i saltholdighed (Hansen 1981:589f, Thyssen 1990:68).

Zannichellia sp. Vandkransfamilien. Flerårig vandplante. 20-40 cm. Blomstrer 
juli-september. Findes på lavt vand i søer, damme, bugter og fjorde i både fersk, 
brak og svagt saltholdigt vand (Hansen 1983:590, Thyssen 1990:66).

Identifi cerede alger:
Characeae, Kransnålalge. Vokser på ret blød eller sandet bund i fersk og brak-

vand. Findes i rene søer, vandløb, samt fjorde i de indre danske farvande. Undgår 
meget surt og brunt mosevand.  
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