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materiale fra jordfæstegrav 
og gruber fra yngre 
neolitikum

1 Udgravningen HBV Holsted Åmark II, der blev forestået af Sønderskov Museum er beliggende 
i Sdr. Holsted by, Holsted sogn, Vejen kommune. Lokaliteten har sted/sb nr. 190404-107 og UTM 
koodinaterne X:494115/Y6151555, zone 32.

Baggrund
Udgravningen ved Holsted Åmark II fandt sted i sommeren og efteråret 
2012 og afdækkede et 11.250 m2 stort areal. På pladsen fandtes der bl.a. 
spor af en grube samt to jordfæstegrave fra senneolitikum, to dybe gruber/
grave ligeledes fra senneolitikum foruden en førromersk grube og bebyg-
gelsesspor fra yngre jernalder, vikingetid og tidlig middelalder. Under ud-
gravningen blev der udtaget en række jordprøver til 14C datering og mulig 
makrofossilanalyse. Efter udtagelsen blev prøverne fl oteret af fi rmaet Scan-
fl ot ved Niels Michaelsen. 

I fl oteringsanlægget hældes der vand på jordprøven i en beholder eller 
på en sliske. Dette bevirker, at fl ydende materiale såsom forkullede plan-
terester frigøres fra sten, grus og andre tunge elementer og fl yder til tops i 
beholderen. Herefter kan det hældes over i et fi nmasket net. Det fl ydende 
materiale, som udgør selve fl oteringsprøven tørres nu, hvorefter prøven er 
klar til gennemsyn. 

Undersøgelsen
Efter færdigpræparering blev alle fl oterede prøver fra Holsted Åmark II 
sendt til Afdelingen for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Mu-
seum. 

I laboratoriet på Moesgaard blev prøverne indledningsvist kursorisk vur-
deret. Dette blev foretaget af stud. mag. Hanna Larsson. I forbindelse med 
gennemsynet opgøres det anslåede antal kornkerner, frø og mængden af 
trækul under en stereolup med op til X 40 forstørrelse. Det skal noteres, at 
angivne mængder i tabellen er skøn baseret på et hurtigt kursorisk gennem-
syn og derfor ikke skal betragtes som eksakte angivelser. 
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Det kursoriske gennemsyn
Resultatet af de kursoriske gennemsyn fra Holsted Åmark II kan ses i tabel 
1. Der skal gøres opmærksom på at Hanna Larsson, der foretog vurderingen 
er fra Sverige, hvorfor dele af kommentarerne i tabellen er på svensk. Alle 
plantenavne i tabellen er dog på dansk.

X-NR EGNET? KORN FRØ TRÆKUL ØVRIGE BEMÆRKNINGER

1 N  ca 2 0 XXX cerealia indet.

2 N 0 0 XX svampesporehus, slagg

3 N 0 0 XX

4 N 0 1 XX fersken pileurt

5 N 0 0 X

6 N ca 2 0 XX svampesporehus, nøgenbyg

7 N 0 0 XX

8 N 0 0 XXX

9 N ca 8 ca 4 XXX bleg pileurt, cerealia indet., havre?

10 N 0 0 XX

11 EVT ca 15 ca 6 XXXXX svampesporehus, indet., cerealia indet., skov æble, byg, nøgen-
byg? 

12 N 3 1 XXXXX fersken pileurt, cerealia indet., rug?

13 N 0 ca 2 XXXX svampesporehus, græsfamilien

14 N 0 0 XXXXX (2 påsar) svampesporehus

15 N 0 ca 15 XXXX græsfamilien, bleg pileurt, pileurt, fersken pileurt

16 N 2 1 XXXXX strån, byg, emmer, almindelig spergel?

17 N ca 15 ca 9 XXXXX indet., svampesporehus, græsfamilien, cerealia indet (små frag-
ment) ærteblomstfamilien?

18 N 0 ca 6 XXX rotknøl,  stængler, fersken pileurt, svampesporehus, hvidmelet 
gåsefod, bleg pileurt, frøkapsel. 

19 N 0 0 XXX svampesporehus

20 N 0 0 XXX

21 N 0 0 XX

22 N ca 2 0 XXX cerealia indet., hedelyngstængler? 

23 N 0 ca 80 XXXXX (2 påsar) almindelig spergel/kødet hindeknæ, pileurt, græsfa-
milien, førslaggad rotknøl, star, almindelig spergel, indet., bleg 
pileurt, almindelig pileurt?  

25 N ca 4 ca 6 XXX bleg pileurt, hvede, svampesporehus, cerealia indet., græsfami-
lien

24 N 0 ca 12 XXXX riktigt stora kolstycken, syre/star, indet., græsfamilien

26 N ca 10 ca 1 XXXX fersken pileurt, byg, cerealia indet., byg? avnklædt byg?

27 EVT ca 30 ca 6 XXXX svampesporehus, stængler, indet., fersken pileurt, nøgenbyg, 
byg, cerealia indet.

28 N 0 ca 30 XXXXX (2 påsar) stora kolstycken, almindelig spergel, fersken pileurt, 
indet.

29 N ca 4 0 XXX byg, cerealia indet.

30 N ca 5 ca 5 XXXXX stora kolstycken, knopp/rotknøl, stængler/strån, cerealia indet., 
indet. 

31 N ca 5 0 XXX slagg, cerealia indet., rug?

Tabel 1. I kolonne to i tabellen, angiver ”Egnet?” en umiddelbar bedømmelse af det enkelte anlægs potentiale set i relation til et 
statistisk mindstemål. Opmærksomheden skal henledes på, at denne bedømmelse ALENE beror i den enkelte prøve og ikke tager 
hensyn til eventuelle særlige forhold i fundkonteksten. En prøve, der således vurderes som ”Nej”, kan derfor meget vel anvendes til 
at belyse en særlig problemstilling. Det er tillige vigtigt at understrege, at selvom der er et stort antal prøver, som IKKE er fundet 
egnet til en analyse, så kan et samlet analysebillede være vigtigt i forståelsen af lokalitetens funktion. Herudover skal det nævnes, 
at trækulsmængden opgives subjektivt som henholdsvis X med det mindste og XXXXX med det største indhold af trækul. 
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X-NR EGNET? KORN FRØ TRÆKUL ØVRIGE BEMÆRKNINGER

32 N 0 ca 6 XXXXX almindelig spergel, græsfamilien, indet.

33 N 0 0 X svampesporehus

34 N 0 1 XXX slagg, græsfamilien

35 N ca 6 ca 80 XXXX pileurt, fersken pileurt? fersken pileurt, liden pileurt? indet, bleg 
pileurt, snerle pileurt? cerealia indet., nøgenbyg, avnklædt byg?

36 N 0 0 X svampesporehus

37 N 0 0 XXX

38 N 0 ca 8 XXXX græsfamilien, bleg pileurt?

39 N 0 0 XXXX slagg

40 N 0 0 XXX

41 N 0 3 XXX pileurt, slagg, stængler

42 N 0 ca 18 XXXXX stora kolstycken, indet, almindelig spergel, græsfamilien, hede-
lyngstængler? 

43 N ca 2 ca 10 XX græsfamilien, pileurt, avnklædt byg, indet. 

44 N ca 3 ca 6 XXX græsfamilien, havre, hedelyngstængler? 

45 N 0 0 XXX

46 J ca 100 ml ca 5 XXXXX nøgenbyg, fersken pileurt, byg, cerealia indet., avnklædt byg, 
emmer, svampesporehus, havre? hvede, rug, brødhvede? 
græsfamilien 

47 N 0 ca 5 XXX førslaggade væxtdelar, star, syre, indet., bleg pileurt?

48 N ca 3 ca 4 XXX slagg, rug, cerealia indet., star, bleg pileurt?

49 N 0 ca 2 XX svampesporehus, slagg, græsfamilien

50 N ca 2 0 XXX cerealia indet., svampesporehus

51 N 0 0 XXX benfragment 

52 N 0 0 XXX svampesporehus

53 N ca 8 0 XXXX cerealia indet., hedelyngstængler, avnklædt byg, byg, svampe-
sporehus

Tabel 1 fortsat. I kolonne to i tabellen, angiver ”Egnet?” en umiddelbar bedømmelse af det enkelte anlægs potentiale set i rela-
tion til et statistisk mindstemål. Opmærksomheden skal henledes på, at denne bedømmelse ALENE beror i den enkelte prøve og 
ikke tager hensyn til eventuelle særlige forhold i fundkonteksten. En prøve, der således vurderes som ”Nej”, kan derfor meget vel 
anvendes til at belyse en særlig problemstilling. Det er tillige vigtigt at understrege, at selvom der er et stort antal prøver, som IKKE 
er fundet egnet til en analyse, så kan et samlet analysebillede være vigtigt i forståelsen af lokalitetens funktion. Herudover skal det 
nævnes, at trækulsmængden opgives subjektivt som henholdsvis X med det mindste og XXXXX med det største indhold af trækul. 

Der optrådte forkullede kornkerner og ukrudtsfrø  i en del af de gennemsete 
prøver. I de fl este prøver var mængden af planterester lav, men i enkelte var 
den forholdsvis eller meget høj.
Af ukrudtsfrø optrådte der i en del tilfælde frø fra typisk markukrudt 
såsom bleg/fersken-pileurt (Persicaria maculosa/lapathifoliasåsom bleg/fersken-pileurt (Persicaria maculosa/lapathifoliasåsom bleg/fersken-pileurt ( ), mulig 
snerlepileurt (cf. Fallopia convolvulus), almindelig spergel (Spergula 
arvensis) og hvidmelet gåsefod (Chenopodium album). Der fandtes dog 
også spor af ukrudtsarter, som vokser under mere blandede økologiske 
forhold, i form af mulig liden pileurt (Polygonum cf. minusforhold, i form af mulig liden pileurt (Polygonum cf. minusforhold, i form af mulig liden pileurt ( ), græs 
(Poaceae(Poaceae( ), Star (Carex sp.), skræppe (Rumex sp.), skræppe (Rumex sp.), skræppe ( .) og mulig ærteblomst 
(cf. Fabaceae). Af indsamlede arter og kornsorter fandtes der skovæble 
(Malus sylvestris), nøgenbyg (Hordeum vulgare var. nudum), nøgenbyg (Hordeum vulgare var. nudum), nøgenbyg ( ), avnklædt 
byg (Hordeum vulgare var. vulgarebyg (Hordeum vulgare var. vulgarebyg ( ), rug (Secale cereale), emmer 
(Triticum dicoccum), mulig havre (cf. Avena sp.) og mulig brødhvede 
(Triticum cf. aestivum). 
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De analyserede prøver
På baggrund af det kursoriske gennemsyn blev de tre prøver P11, P27 og 
P46, der arkæologisk og gennem 14C dateringer alle er dateret til senneoliti-
kum eller perioden umiddelbart inden udvalgt til analyse. 

Resultatet af analyserne, som blev foretaget af undertegnede på Afdelin-
gen for Konservering og Naturvidenskab på Moesgaard, kan ses i tabel 2.

I følgende afsnit skal de tre prøver, der kommer fra tre forskellige kontek-
ster gennemgåes og diskuteres separat.

P11 
Prøvebeskrivelse: P11 er udtaget fra et bundlag i jordfæstegrav A1172. (fi g. 
1). Graven er 14C dateret på en ikke nærmere bestemt kornkerne til sen-
neolitikum (2201-2036 f.Kr. med 94% sikkerhed). Dateringen til senneoli-
tikum understøttes af det arkæologiske fund af en fl adehugget, lancetformet 
fl intdolk (Lomborgs type SN1), der lå centralt placeret i graven.

Analyseprøven er udtaget fra gravfylden ved bunden af graven, der ud 
over forkullede planterester også bl.a. indeholdt en del håndstore sten (fi g. 
1). 

P-nr 11 27 46 x-nr

Prøvestørrelse ml 108 48 128 Prøvestørrelse ml

Hordeum vulgare var. nudum 3 6 171 (793) Nøgen byg

Hordeum vulgare sp. 2 4+2f. 142+5f. 
(663+64f.)

Byg

Cf. Triticum dicoccum 1 (4) Cf. emmer

Triticum cf. dicoccum, avnbase 1~2 Mulig Emmer, avn-
base

Cerealia indet 2+4f. 3+9f. 78+393 
(363+2211f.)

Ubestemt korn

Malus Sylvestris 1 Skovæble

Cf. Calluna vulgaris (stængel) 1f. Cf. hedelyng (stæn-
gel)

Chenopodium sp. 1 Gåsefod sp.

Fallopia convolvulus 1 Snerlepileurt

Persicaria maculosa/lapathi-
folium

2 2 Bleg/fersken-pileurt

Rumex sp. 1 Skræppe

Trækul XXXXX XXXXX XXXXX Trækul

Blomsterknop 1 Blomsterknop

Tabel 2. I forbindelse med tolkningen af tabel 2 gælder følgende: Trækulsmængden opgives subjek-
tivt som henholdsvis X med det mindste og XXXXX med det største indhold af trækul. F. angiver 
fragmenter. Betegnelsen ”cf.” betyder, at den givne planterest sandsynligvis, men ikke fuldstændig 
sikkert tilhører pågældende art, mens ”sp.” betegner, at planteresten kunne henføres til slægt, men 
ikke nærmere til art. At der er fl ere plantenavne, som er adskilt af en skråstreg ”/” betyder, at der 
er fl ere tolkningsmuligheder for den pågældende planterest. Mængder er ved avnbaser på korn an-
givet med to tal adskilt af ” ~ ”. Det første tal markerer her antallet af avnfragmenter og det sidste 
tal antallet af kornkerner, som avnerne repræsenterer. Endelig er fundmængderne ved P46 angivet 
med et tal i parentes og et tal udenfor. Dette skyldes, at denne prøve indeholdt meget store mængder 
planterester. Et totalt gennemsyn blev betragtet som værende for tidskrævende og unødvendigt, og 
i stedet blev det valgt at analysere en repræsentativ delprøve. Tallet udenfor parentes markerer ved 
P46 det reelle antal af analyserede planterester, mens tallet i parentes markerer det beregnede totale 
antal planterester i hele prøven.
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Prøve P11 indeholdt, som det fremgår af tabel 2, meget store mængder 
trækul, men relativt begrænsede mængder forkullede kerner og frø. Af dyr-
kede afgrøder fandtes der byg (Hordeum vulgare sp.) bl.a. i form af nøgenbyg 
(Hordeum vulgare var. nudum). Formodet indsamling var repræsenteret ved 
et enkelt frø af vildæble (Malus sylvestriset enkelt frø af vildæble (Malus sylvestriset enkelt frø af vildæble ( ). Endelig bestod ukrudtsresterne i 
prøven af frø fra bleg/fersken-pileurt (Persicaria maculosa/lapathifolia) samt 
skræppe (Rumex sp.). Især bleg/fersken-pileurt er ofte en hyppigt forekom-
mende ukrudt i danske kornprøver fra senneolitikum. Og det er sandsynligt, 
at frøene fra denne art repræsenterer markukrudtsfrø i P11. 

Tolkning: De store mængder trækul i P11 samt den blandede sammen-
sætning af de forkullede rester af kornkerner og andre urter indikerer, at 
plantematerialet i prøven afspejler almindeligt bopladsaffald snarere end 
gravgaver eller en del af et gravritual. Selve det, at plantematerialet er for-
kullet peger også på, at det skal betragtes adskilt fra den ubrændte jord-
fæstegrav. Sandsynligvis er de forkullede planter rester af de aktiviteter, 
som har foregået på stedet forud for gravlæggelsen. Dels 14C dateringen på 
prøven og dels sammensætningen af plantearterne i prøven indikerer dog, 
at plantematerialet er stort set samtidigt med gravlæggelsen. Nøgenbyg er 
således en meget almindelig dyrket kornsort i senneolitisk tid (Andreasen 
2009, Robinson 2000, 2003). På samme måde har vildæble tilsyneladende 
været hyppigt indsamlet i yngre stenalder og begyndelsen af bronzealderen. 
Fundene viser, at man ofte har halveret og tørret æblerne, så de kunne op-
bevares over længere tid. Dette ses eksempelvis tydeligt i et hus fra slutnin-
gen af enkeltgravstid ved Vorbasse (Jørgensen 1977)


Fig. 1. Bundlaget i jordfæstegrav A1172 (Foto: Sønderskov Museum).
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P27 
Prøvebeskrivelse: P27 er udtaget fra opfyldslaget i en over 2 meter dyb gru-
be eller grav (A80). Gruben snævrede gradvist ind og bestod i bunden af et 
rektangulært fyldskifte med afrundede hjørner (fi g. 2). P27 er 14C dateret 
på en bygkerne til slutningen af enkeltgravstid  (2617-2472 f.Kr. med 94% 
sikkerhed), og på keramikken fra samme lag bredt til senneolitum. 

Prøve P27 ligner meget P11 på planteindholdet og bestod ligesom denne 
prøve af store mængder trækul og kornkerner og ukrudtsfrø i begrænsede 
mængder. Alle nærmere identifi cerbare kornkerner i prøven var fra nøgen-
byg (Hordeum vulgare var. nudum) og herudover fandtes enkelte formodede 
markukrudtsfrø fra bleg-/fersken pileurt (Persicaria maculosa/lapathifolia). 

Tolkning: Ligesom det var tilfældet ved P11 tyder de store mængder træ-
kul samt den blandede sammensætning af plantematerialet i prøven på, at 
P27 repræsenterer rester af bopladsaffald. Forekomsten af nøgenbyg i prø-
ven er, som det også blev nævnt vedrørende prøve P11, meget almindelig 
for prøver fra omkring overgangen til senneolitisk tid (Andreasen 2009, Ro-
binson 2000, 2003). Prøvesammensætningen harmonerer altså ganske godt 
til resultatet af 14C dateringen. 


Fig. 2. Snit og bundlag i grube A80 (Foto: Sønderskov Museum).
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P46
Prøvebeskrivelse: Denne prøve er udtaget fra bundlaget i en mindre (85 cm 
bred, 50 cm dyb) grube (A3476) (fi g. 3). Gruben var fyldt med hovedstore 
+ større sten. Desuden indeholdt gruben arkæologiske genstande både i 
form af keramik, hvoraf enkelte skår var sekundært brændt, samt fragmen-
ter af en ligger + en løber fra en skubbekværn. P46 er 14C dateret på en 
forkullet bygkerne til senneolitikum (2023-1891 f.Kr. med 94% sikkerhed). 
Dateringen til senneolitikum understøttes af dateringen af de arkæologiske 
fund i gruben.

 Som det fremgår af tabel 2 fandtes der både store mængder af trækul 
og forkullede makrofossiler i form af korn og enkelte ukrudtsfrø. Blandt 
makrofossilerne optrådte især kornkerner i store mængder i prøven. Med-
regnes kornkernefragmenter har der således anslået været mere end 2000 
kornkerner i gruben. Langt den overvejende del af kornet bestod af byg 
(Hordeum vulgare sp.), sandsynligvis i form af nøgenbyg (Hordeum vulgare 
var. nudum). Ud over byggen fandtes der dog også enkelte rester af formodet 
emmer (Cf. Triticum dicoccum). Nøgenbyg og emmer var tilsyneladende de to 
hyppigst dyrkede kornsorter i senneolitisk tid (Andreasen 2009), så afgrø-
desammensætningen svarer godt til dateringen af gruben til senneolitikum. 
Ukrudt fandtes kun ganske sporadisk i prøven i form af et frø af henholdsvis 
gåsefod (Chenopodium sp.) og snerlepileurt (Fallopia convolvulus), som kan 
være rester af markukrudt.   


Fig. 3. Grube A3476 (Foto: Sønderskov Museum).
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Tolkning: Samlet set peger prøvesammensætningen på, at makrofossiler-
ne i P46 afspejler en portion af en særdeles ren og grundigt renset nøgen-
bygafgrøde. Kornet er så, enten ved et uheld eller med vilje, blevet udsat for 
varme og er blevet forkullet, hvorefter det er blevet deponeret i gruben. 

Det næsten totale fravær af ukrudtsfrø i kornprøver fra neolitikum og æl-
dre bronzealder i forhold til senere perioders mere ukrudtsinfi cerede afgrø-
der, er et velkendt og omdiskuteret fænomen. Skiftet er således tilsyneladen-
de et generelt træk, som adskiller det ældste agerbrug herhjemme fra senere 
tiders agerbrug. Dette indikerer, at forandringen især har at gøre med helt 
overordnede ændringer i agerbrugspraksis gennem tid, selv om forskelle i 
kornrensning og høstteknikker, der kan variere meget fra plads til plads, 
afgrøde til afgrøde og periode til periode selvfølgelig også kan have spillet 
en rolle for ukrudtsmængderne. En mere overordnet grund til de ukrudts-
fattige prøver i tidlig forhistorie kan evt. have været en manglende eller be-
grænset gødskningsanvendelse på dette tidspunkt. Dyregødning indeholder 
mange spireklare frø, og en øget brug af gødskning op gennem forhistorien 
har derfor muligvis medført forøget ukrudtsspiring (Møbjerg et. al 2007, 
Robinson 2000). Ligeledes kan en ændring imod større markpermanens 
op gennem tiden have været af betydning.  Dette skyldes, at markjorden 
på mere permanente agre med tiden opbygger en ”frøbank” bestående af 
frø fra arter, som trives sammen med afgrøderne. Ved marksystemer med 
relativt kortvarige dyrkningsperioder og hyppige markfl ytninger, som vi for-
moder har været praktiseret i det tidlige agerbrug herhjemme får de typiske 
markukrudtsarter i modsætning hertil svært ved at etablere sig.  (Møbjerg 
et. al 2007, Robinson 2000).  

Opsummering og diskussion 
De analyserede prøver fra Holsted Åmark giver samlet set et generelt over-
blik over agerbrugssituationen ved Holsted Åmark II omkring slutningen 
af yngre stenalder. Prøverne viser således, at man har dyrket nøgenbyg og 
sikkert også emmer på stedet, udover at man har suppleret den dyrkede 
planteføde med indsamling af f.eks. vildæbler.

P46 giver desuden et nærmere indblik i, hvordan man har dyrket nøgen-
byg på stedet. Prøveanalysen viser, at byggen har været renset og at den 
sandsynligvis også har været dyrket som en meget ren afgrøde på marken, 
der både har været stort set fri for andre afgrøder og ukrudt.

P46 fortæller herudover også om deponering af forkullet korn omkring 
slutningen af stenalderen. Forekomsten af undertiden store mængder for-
kullet korn i gruber er således et velkendt fænomen på dette tidspunkt, 
der har været diskuteret en del (Møbjerg et. al 2007). Det har bl.a. været 
foreslået, at gruberne kan have været anvendt til oplagring af korn. For-
kulningen er så sket ved, at man har renset nedgravningen med ild mellem 
oplagringer for at gøre gruben klar til næste oplagring. Herved er tilbage-
værende rester af korn i gruben blevet forkullet. Alternativt har det været 
foreslået, at det forkullede korn i gruberne enten kan afspejle rituelle depo-
neringer eller simpelthen regulært planteaffald, der er forkullet andetsteds 
som følge af uheld, for efterfølgende at blive deponeret i gruben. En stor del 
af korn- og plantefundene i gruber tyder netop på, at de repræsenterer af-
fald, især fordi der ikke er tydelige indikationer på særlige, rituelle aspekter 
i fundene (Jensen & Pedersen 2008, Møbjerg et. al. 2007). Dette gælder 
også kornet i P46, som umiddelbart ligner affald, der kunne stamme fra 
et brændt kornlager eller en mislykket kornristning. At gruben, hvori kor-
net forekommer også indeholdt forskellige arkæologiske fund med relation 



9

til agerbrug og madlavning i form af ligger/løber fra en kværn og keramik 
er dog usædvanligt. Korngruberne er således ofte forholdsvis fundtomme. 
Dette åbner op for en diskussion omkring eventuelle rituelle deponeringer 
af affald. Selv forholdet til affald kan således tænkes at have været omgæret 
med rituelle forestillinger i fortiden. I dag har vi jo også en situation, hvor 
nogle mennesker deponerer affald sorteret med henblik på genbrug, mens 
andre ikke gør det. Dette viser, at affaldshåndtering også er ritualiseret og 
hænger sammen med vores verdensopfattelse. Kunne det således tænkes, 
at affaldet i grube A3476 er udtryk for en opfattelse af, at bestemte typer 
affald, i dette tilfælde affald med tilknytning til agerbrug og madlavning, 
også skal deponeres på en bestemt måde? Foreløbig kan vi kun gisne om 
dette men deponeringen af kornet i grube A3476 giver samlet set en vigtig 
brik til forståelse af kompleksiteten omkring deponeringspraksis omkring 
slutningen af stenalderen. 
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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 
2005)

Malus sylvestris Miller. Skovæble. Stor busk-lille træ, op til 5 m højt (Han-
sen 1993)

Triticum cf. dicoccum L. Hvede cf. emmer (Hansen 1993)

Identifi cerede planter
Fallopia convolvulus L. Snerle Pileurt. 15-100 cm lange stængler, som en-

ten er nedliggende eller slynger sig op om stængler, strå og blade fra an-
dre planter, omkring 140-200 frø pr. plante. Blomstrer og frømodning juli-
september. Udpræget sommerannuel, modnes sammen med korn og hør. 
Knyttet til kornmarkerne og forekommer 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)

Usikkert bestemte planter
Cf. Calluna vulgaris. Sandsynlig hedelyng

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

og
Persicaria lapathifolia L. Blegbladet 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 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
Chenopodium sp. Gåsefod sp.
Rumex sp. Syrefamilien sp
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