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OBM 7030, Nordmarksvej 

(FHM 4296/2109) 

Analyse af trækul fra kogegruber dateret til den ældre 

bronzealder, periode III 

 

Welmoed Out, ph.d. 

 

Indledning 

I sommeren 2015 foretog Odense Bys Museer en udgravning af et stort kogegrubefelt på 

lokaliteten OBM 7030 Nordmarksvej1 ved Søndersø på Fyn. Området er en del af et tidligere 

udgravet kogegrubefelt (OBM 7736, udgravning 2005, se figur 1), og hele grubefeltet har 

dækket i mindst 7-8 ha. Dermed er det det største hidtil kendte grubefelt i Skandinavien. 

Mens kogegrubefeltets tidligere undersøgte del hovedsageligt dateres til yngre bronzealder 

per. IV og V, har dateringer vist, at den del, som er udgravet i 2015, dateres entydigt til ældre 

bronzealder per. III (Lauridsen 2017). I området er der endvidere fundet spor af gravhøje, 

brandgrave fra yngre bronzealder og ældre jernalder og spor af beboelse i jernalderen og 

middelalderen. 

Denne rapport vedrører analyse af otte trækulsprøver fra fire forskellige udgravningsfelter af 

kogegruber ved Nordmarksvej (se figur 2, tabel 1 og bilag 1). Indenfor felt 1 og 2, hvor flere 

prøver er indsamlet, kommer de fleste prøver fra forskellige delområder, bortset fra 

prøverne X104 og X108, som er indsamlet relativ tæt på hinanden i felt 2. Formålet med 

trækulsanalysen har været at identificere trækulstykkernes art og give en fortolkning af 

resultaterne. Et spørgsmål er hvilket af landskabets træressourcer der har været udnyttet. 

Ud over trækulsanalyse er der tidligere også lavet en pollenanalyse af et lag i vådområdet i 

udkanten af kogegrubefeltet, som dateres til bronzealderen (1442-1273 BC). Et andet 

spørgsmål er derfor, hvordan træforbruget hænger sammen med vegetationen i området, 

som er rekonstrueret med hjælp af pollenanalysen, og om der eksisterede særlige 

præferencer i forhold til de anvendte træsorter. 

  

                                                           
1 OBM 7030 Nordmarksvej 2015-7.24.02/OBM-0010 
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Figur 1. OBM 7030, Nordmarksvej, oversigt af de to udgravningsområder OBM 7736 (tv, tidligere 

udgravning) og OBM 7030 (th) (figur: Lauridsen 2017). 

 

 
Figur 2. OBM 7030, Nordmarksvej, forskellige felter og lokalitet af de analyserede trækulsprøver (figur: M. 

Lauridsen). 
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Tabel 1. OBM 7030, Nordmarksvej, trækulsprøvernes kontekst og alder. 14C-dateringerne er baseret på trækul fra 

de analyserede prøver (dateringer: M. Lauridsen, pers. komm.). 

Felt X-nr. Datering f.Kr. (2σ, 95,4%) 

1 22 1123-930 

1 101 1231-1044 

2 104 1269-1047 

2 108 1233-1049 

2 114 1301-1118 

2 136 1211-1020 

3 124 1236-1051 

5 96 1281-1076 

 

Metode 

Prøverne er udtaget ved Odense Bys Museer, floteret ved Scanflot, N. Michaelsen, og 

analyseret ved Moesgaard Museum. Der er udvalgt 30 trækulstykker fra hver prøve til 

analyse. For at kunne foretage en så repræsentativ udtagning som muligt er alle prøver 

gennemset og individuelt vurderet, og der er udvalgt trækulstykker af forskellig størrelse. 

I forbindelse med analysen blev trækulstykker brudt i tværsnit, radialt snit og tangentielt snit, 

og art blev identificeret under anvendelse af stereolup og mikroskop med op til 500 X 

forstørrelse. Schweingruber (1990) blev anvendt som identifikationsnøgle. 

Som led i undersøgelsen er trædel vurderet ud fra årringenes krumning og årringsbredde i 

trækulsfragmenterne (f.eks. kvist, yngre gren eller ældre stamme). 

Tolkningen af de forskellige træsorters betydning alene på baggrund af antallet af stykker pr 

prøve skal tages med et vis forbehold, idet flere af stykkerne oprindeligt kan være fra den 

samme stamme og/eller gren, der blot er fraktioneret mere end andre i forbindelse med 

forkulningen. Derudover kan det være, at tilstedeværelse af de træsorter, som kun 

forekommer i et beskedent antal og i begrænset omfang, kun repræsenterer tilfældig 

indblanding. 

 

Resultater 

 

Overblik 

Prøverne indeholdt fra ca. 100 til flere tusinde stykker trækul, med en max. størrelse 

varierende fra 0,75 til 3 cm (tabel 2). Alle prøverne indeholdt få recente rødder. Trækullet 

var i flertallet af prøverne rimelig godt bevaret, med undtagelse af én prøve, X101, hvor der 

var okkerudfældninger. 

I alt er der analyseret og identificeret 240 stykker trækul fra otte prøver. Artsbestemmelser 

fremgår af tabel 3 og figur 3, mens resultater af de bedst repræsenterede arter fremgår af 

figur 4. I bilag 2 findes en beskrivelse af de forskellige fundne arter (efter Hartvig 2015, 

Jørgensen et al. 2005 og Møller 2015). 
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Tabel 2. OBM 7030, Nordmarksvej, prøvebeskrivelser af trækulsprøver. 

Felt X-nr. Prøvebeskrivelse 

1 22 Ca. 1000 stykker trækul, max. størrelse ca. 1,75 cm 

1 101 Ca. 100 stykker trækul, max størrelse ca. 1,25 cm, okkerudfyldninger 

2 104 Ca. 1000 stykker trækul, max. størrelse ca. 2 cm 

2 108 Flere tusinder stykker trækul, max. størrelse 3 cm 

2 114 Ca. 400 stykker trækul, max. størrelse ca. 1,75 cm 

2 136 Ca. 500 stykker trækul, max. størrelse ca. 1,5 cm 

3 124 Ca. 100 stykker trækul, max størrelse ca. 0,75 cm 

5 96 Ca. 500 stykker trækul, max. størrelse ca. 1,5 cm 

 

Tabel 3. OBM 7030, Nordmarksvej, trækulsbestemmelser. 

Felt 1 1 2 2 2 2 3 5       

Taxon/ X-nr. 22 101 104 108 114 136 124 96 I alt 

(n) 

I alt 

(%) 

Antal 

prøver 

art er 

fundet 

i 

Acer sp., løn         14       14 6 1 

cf. Acer sp., muligvis løn           1     1 0 1 

Alnus sp., el             1   1 0 1 

Alnus sp./Corylus sp., 

el/hassel             3   3 1 1 

Corylus sp., hassel   1 27 15   26 3 30 102 43 6 

cf. Corylus sp., muligvis hassel   10         1   11 5 2 

Fraxinus sp., ask 25 8 2 3   1 9   48 20 6 

cf. Fraxinus sp., muligvis ask 2         1 1   4 2 3 

Maloideae, 

æble/hvidtjørn/per/røn 
      2         2 1 1 

Populus sp./Salix sp., 

poppel/pil     1       2   3 1 2 

Quercus sp., eg       8 11   8   27 11 3 

cf. Quercus sp., muligvis eg         2   1   3 1 2 

Salix sp., pil       2         2 1 1 

Ulmus sp., elm 3       2       5 2 2 

Løvtræ   11             11 5 1 

Indet., ubestemt         1 1 1   3 1 3 

I alt pr. prøve 30 30 30 30 30 30 30 30 240   
Antal arter pr. prøve 2 2-3 3 5 4-5 3-4 5-6 1    

 

Der er bestemt otte forskellige træ- og/eller buskearter, i rækkefølge af antal/ vigtighed (se 

figur 3): hassel (Corylus sp., 43%), ask (Fraxinus sp., 20%), eg (Quercus sp., 11%), løn (Acer sp., 

6%), elm (Ulmus sp., 2%), kernefrugtfamilie: æble/hvidtjørn/pære/røn (Maloideae, 1%), pil 

(Salix sp., 1%) og el (Alnus sp., 1%). Endvidere blev nogle stykker bestemt som mulig hassel 

(5%), mulig ask (2%), mulig eg (1%), mulig løn (1%), el eller hassel (1%), pil eller poppel (1%) 

og som ubestemt løvtræ (5%). En lille del kunne ikke bestemmes (1%). Hassel og ask blev 

fundet i seks af de otte forskellige prøver, eg og ubestemt træ i tre prøver, løn og mulig løn, 

poppel/pil og elm i to prøver og el, kernefrugtfamilie og pil i en prøve. 
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Figur 3. OBM 7030, Nordmarksvej, oversigt trækulsbestemmelser fra alle prøver sammen. 

 

Der er variation i, hvor mange slægter de forskellige prøver indeholder, og hvilket slægt der 

er dominerende i en enkelt prøve. Resultaterne viser to grupper af prøver. Der er en gruppe 

af fem prøver, som er domineret af hassel, ask eller begge disse arter. De analyserede 

fragmenter af prøver X96, X104 og X136 er primært af hassel. I prøve X96 er der kun fundet 

hassel; i X104 og X136 er der også fundet få fragmenter af ask og poppel/pil, mens X136 

indeholdt et fragment af muligvis løn. De analyserede fragmenter af X22 er primært af ask. 

Denne prøve indeholder endvidere to fragmenter af elm. X101 indeholder en kombination 

af hassel og ask; en del af det ubestemte løvtræ i denne prøve handler sandsynligvis om 

hassel. 

I den anden gruppe af tre prøver er der fundet et større antal arter per prøve, heriblandt eg: 

i X108 er der fundet hassel (n=15, 50%), eg (n=8), ask, kernefrugtfamilie og pil. X114 

indeholder løn (n=14), eg (n=11), mulig eg og elm. X124 indeholder trækul af ask (n=9), eg 

(n=8), el, hassel og poppel/pil. Det er muligt, at videre analyse af disse tre prøver vil resultere 

i bestemmelse af flere slægter. 

Når man sammenligner gruberne fra de forskellige felter, ser man tilstedeværelsen af 

hassel og ask i de undersøgte gruber fra felt 1, 2 og 5. Trækul af eg er fundet i gruber fra felt 

2 og 3, som ligger ved siden af hinanden. Fra felt 2 er der analyseret relativ mange prøver, 

fire. Der er variation indenfor feltet: To prøver fra dette felt, som ikke ligger særlig tæt på 

hinanden, indeholder primært hassel, mens to prøver indeholder flere træsorter. Felt 2 er 

derudover det eneste felt, hvor der er fundet løn. Pga. antallet af analyserede prøver per 

felt og (arts)variationen i prøver fra felt 2 er det ikke tydeligt, hvor repræsentativt 

forskellene og lighederne mellem de forskellene felter er. 
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Figur 4. OBM 7030, Nordmarksvej, oversigt over de trækulsbestemmelser i procentdel. Øvrig = el, el/hassel, 

poppel/pil, kernefrugtfamilien, pil og elm. Sikre og ikke sikre bestemmelser er blevet sammenføjet pr. slægt, fx. 

el og muligvis el er blevet (cf.) el. 

 

 
Figur 5. OBM 7030, Nordmarksvej, trædele repræsenteret i trækullet. 

 

Af figur 5 fremgår om trækulsstykkerne repræsenterer fragmenter af stamme, grene eller 

kviste. I bilag 3 findes resultaterne per prøve og per art. For X124 var det svært at se, hvilke 

trædele trækulsstykkerne kommer fra, pga. fragmenternes lille størrelse. Træ af ask i X22, 

X101 og X108 fra felt 1 og 2 handler om stammetræ. Træet af eg og løn i X114, felt 2, handler 

også delvis om stammetræ. Træet af hassel handler i de fleste prøver (X96, X101, X104, X108 

og X136) ofte om grene og ældre grene eller yngre stamme. Det kan delvis forklares ved 

artens naturlige maksimale alder: hassel er en busk og opnår ofte ikke en særlig høj alder. 

X96 fra felt 5 indeholder ud over hasselgrene også hasselkviste. X108 fra felt 2 er en særlig 

prøve, fordi den indeholder grene af både hassel og eg. 
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Diskussion: vegetation og træforbrug 

 

Vegetation 

Denne analyse vedrører otte trækulsprøver fra fire forskellige udgravningsfelter med 

kogegruber ved Nordmarksvej, som dateres til ældre bronzealder per. III. De fundne arter er 

hassel, ask, eg, løn, elm, kernefrugtfamilie, pil, el og muligvis poppel. 

Pollenanalysen fra en enkel prøve fra et vådområde i udkanten af kogegrubefeltet (Sørensen 

2017) har vist, at landskabet i bronzealderen var semi-åben og bevokset med noget 

træbevoksning. Pollenanalysen har endvidere peget på, at de vigtigste træarter var hassel og 

el, mens der muligvis også voksede lind og birk i området. Det er dog ukendt, om resultaterne 

primært gælder for det undersøgte vådområde eller også inkluderer et større område 

omkring kogegrubefelterne. Desuden er pollenprøven muligvis en lidt ældre end de fleste 

trækulsprøver. 

Trækulsanalysen giver nye oplysninger om vegetationens sammensætning: Resultaterne 

peger på sandsynlig tilstedeværelse af i det mindste hassel og eg, fordi disse arter er fundet 

i flere prøver og fordi der også er fundet kviste og/eller yngre grene af disse taksa. Desuden 

har ask måske vokset i området, idet ask er fundet i flere prøver. Derudover er det muligt, at 

også løn, elm, kernefrugtfamilie, el og pil voksede i området. El og pil kan med stor 

sandsynlighed have vokset i det nærliggende vådområde. Hassel er lyskrævende og vokser i 

skovkanten og tilsvarende åbne områder, og desuden som underskov i ege- og askeskov. Eg, 

ask, løn, elm og arter af kernefrugtfamilien kan have vokset i vegetationstyper som askeskov, 

egeskov, egeblandingsskov og blandskov af forskellige løvtræer. Disse skovtyper svarer til de 

nuværende skovvegetationstyper på Fyn, for hvilken man også kan antage, at de forekom i 

bronzealder (alle nuværende skovtyper bortset fra bøgeskov; Gravesen 1979; Odgaard 

2015). Det kan være, at disse skovtyper er underbelyst i pollenanalysen pga. afstand mellem 

disse vegetationstyper og vådområdet, og dominansen af vådområdets vegetation i 

pollensignalet. Desuden producerer bl.a. ask ikke så mange pollen, fordi pollen af ask bliver 

spredt af insekter. 

Pollenanalysen peger på tilstedeværelsen af semi-åben skov. Den store andel af hassel i 

trækulsprøverne, et betydeligt forbrug af grene og fraværet af træ af ældre stammer 

bekræfter denne konklusion. 

 

Træforbrug 

De gennemsete prøver viser, at hassel, ask, eg og i mindre grad løn er de oftest benyttede 

træslægter i de undersøgte kogegruber. Pga. prøvernes kontekst formodes trækullet at 

repræsentere brændsel. Eg og ask er meget egnet som brænde pga. deres tætte vedstruktur 

(Risør 1966), og det kan være, at man derfor særligt har udvalgt disse arter som brænde. Ask 

brænder med en jævn, langvarig flamme og langværende glød (Kreuz 1992). Også eg 

brænder langsomt. Hassel er også egnet som brænde, men træets tæthed er mindre og 

hassel brænder hurtigere end eg og ask. Desuden viser pollenanalysen, at hassel 

sandsynligvis var nemt tilgængelig i området. Løn har ikke en særlig høj brændværdi, men 

har kvaliteter som optændingsbrænde og brænder jævnt med en rolig flamme (Mytting 

2011). Ud over hassel, ask og eg er der fundet trækul af el, elm, kernefrugtfamilie, pil og 

muligvis poppel. Det kan være at disse arter er intensiv brugt, men at de ikke findes i store 

mængder, fordi man lejlighedsvist har renset kogegruberne. Alternativt kan det være, at 
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disse arter repræsenter tilfældige indslag og at de ikke har været særligt meget benyttede. 

Hvis laget, som er undersøgt ved pollenanalyse, er samtidig med brugsfasen af kogegruberne, 

kan det pege på, at man har undgået at bruge store mængder af elletræ fra vådområdet. Det 

kan have været muligvis pga. den mindre brændværdi af el og fordi der var nok træ af mere 

egnede arter. 

Ud over de analyserede prøver er der flere prøver fra udgravningen, som er egnet til 

trækulsanalyse (Ivanovaite 2016). Desuden har også den tidligere udgravning i 2005 

resulteret i prøver, som er egnet til trækulsanalyse (Mikkelsen 2006). En fremtidig analyse af 

flere prøver fra begge udgravninger kan give yderligere oplysninger om vegetationen og/eller 

træressourceforbrug i området gennem bronzealderen. 

  



   

10 

 

Litteratur 

Hartvig, P. 2015. Atlas Flora Danica. Gyldendal, København. 

Ivanovaite, L. 2016. Kursorisk gennemsyn af arkæobotanisk materiale fra OBM 7030, 

Nordmarksvej (FHM 4296/2109). Moesgaard Museum, Afdeling for Konservering og 

Naturvidenskab. 

Jørgensen, H.F. Rune, T.H. Bredsdorff & S. Weitemeyer 2005. Træer og buske i Danmark.  

Gyldendal, København. 

Gravesen, P. 1979. Oversigt over botaniske lokaliteter. 2. Den fynske øgruppe. 

Miljøministeriets fredningsstyrelse i samarbejde med dansk botanisk forening, 

København. 

Kreuz, A. 1992. Charcoal from ten Early Neolithic settlements in Central Europe and its 

interpretation in terms of woodland management and wildwood resources. In: J.L. Vernet, 

Les charbons de bois, les anciens écosystèmes et le rôle de l’homme. Charcoal, ancient 

ecosystems and human impact. Bulletin de la Société Botanique de France 139 (2/3/4), 

1992, 383-394. 

Lauridsen, M. 2017. Anmodning til Slots- og Kulturstyrelsen om anvendelse af midler til 

naturvidenskabelige analyser ved OBM 7030 Nordmarksvej 2015-7.24.02/OBM-0010. 

Mikkelsen, P.H. 2006. Kursorisk gennemsyn af arkæobotanisk materiale fra OBM 7736 (FHM 

4296/243. Moesgaard Museum, Afdeling for Konservering og Naturvidenskab. 

Mytting, L. 2017. Hel ved. Alt om hogging, stabling og tørking – og vedfyringens sjel. Kagge, 

Oslo. 

Møller, P.F. 2015. Naturen i Danmark. Skovene. Gyldendal, København. 

Odgaard, B. 2015. Vegetationshistorie i Danmark. I Hartvig, P. & P. Vestergaard (red): Atlas 

Flora Danica. Bind I: Baggrund, metode og analyse. Gyldendal, København. 

Risør, V. E. 1966. Træhåndbogen. Ivar, København. 

Schweingruber, F.H. 1990. Mikroskopische Holzanatomie. Swiss Federal Institute for Forest, 

Snow and Landscape Research, Birmensdorf. 

Sørensen M. 2017. Pollenanalyse af vådområdelag fra bronzealderen. Moesgaard Museum, 

Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, rapport 2017-18. 

  



   

11 

 

Bilag 1 

OBM 7030, Nordmarksvej, beliggenheden af de analyserede trækulsprøver per felt. Figurer: M. 

Lauridsen. 

 

 
Figur B1. OBM 7030, Nordmarksvej, felt 1. 

 

 
Figur B2. OBM 7030, Nordmarksvej, felt 2. 
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Figur B3. OBM 7030, Nordmarksvej, felt 3. 

 

 
Figur B4. OBM 7030, Nordmarksvej, felt 5. 
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Bilag 2 

OBM 7030, Nordmarksvej, beskrivelse af de fundne taksa. 

 

-Ask (Fraxinus excelsior) er et lystræ, som trives bedst på næringsrig, halvfugtig muldbund. 

 

-Eg er i Danmark repræsenteret af to arter: stilkeg (Quercus robur) og vintereg (Quercus 

petraea). Arterne kan vedanatomisk ikke skelnes fra hinanden. Begge arter er lyskrævende 

træer, som kan vokse på næsten alle jordbundstyper; dog kræver vintereg en veldrænet 

bund. 

 

-El er i Danmark repræsenteret af to arter: rødel (Alnus glutinosa) og gråel (Alnus incana). 

Arterne kan vedanatomisk ikke skelnes fra hinanden. Rødel vokser på fugtig bund, ofte uden 

indblanding af andre træarter, mens grå-el vokser på tørre, magre bund. 

 

-Elm er i Danmark primært repræsenteret af to arter: skovelm (Ulmus glabra) og småbladet 

elm (U. minor). Arterne kan vedanatomisk ikke skelnes fra hinanden. Kan vokse på en et bredt 

spektrum af jordbunde, men trives bedst på fugtig og næringsrig muldbund. 

 

-Hassel (Corylus avellana) trives på såvel tør som fugtig muldbund, og findes i skovbryn og 

som underskov i ege- og askeskov. 

 

-Løn er i Danmark primært repræsenteret af navr (Acer campestre), spidsløn (Acer 

platanoides) og ahorn (Acer pseudoplatanus). Fund fra forhistoriske lokaliteter 

repræsenterer navr eller spids-løn. Navr er forholdsvis skyggetålende, vokser langsomt og 

trives bedst på fugtig, næringsrig muldbund i halvskygge. Arten foretrækker de mere lyse 

forhold i gamle egeskove og vokser også i skovbryn og hegn. Navr har sin nordgrænse i 

Danmark, og dens naturlige udbredelse er begrænset til de sydøstlige dele af landet 

undtagen Bornholm. Spids-løn gror på de fleste jordtyper bortset fra groft sand, tørvebund 

eller stift ler, og er mere nøjsom end de øvrige Acer-arter, men gror gerne til den lidt fugtige 

side. Den tåler en del skygge, fugtighed og hård frost, og vokser i blandet løvskov, skovbryn 

og læhegn. Spidslønnens forekomst i Danmark har en sydøstlig tendens, men den naturlige 

udbredelse kan ikke afgrænses med sikkerhed pga. plantning. 

 

-Pil er i Danmark repræsenteret af forskellige arter, bl.a. øret pil (Salix aurita), gråpil (Salix 

cinerea) og seljepil (Salix caprea). Arterne kan vedanatomisk ikke skelnes fra hinanden. Alle 

arter er lyskrævende pionerplanter. De fleste arter vokser på våd bund, men seljepil vokser 

på højbund. Øret pil er almindelig op våde, sure bund, som vokser i randen af moser, langs 

grøfter af næringsrige søer og i klit- og hedekær (almindelig i Vestdanmark). Gråpil trives i 

frodige vådområder og høj vandstand, som vokser fx i rørsumpe, ved gamle tørvegrave og 

ved opgivne enge. Seljepil er en meget lyskrævende pioner, som trives på næringsrig, gerne 

leret muldbund og er almindelig i skovbryn og på rydninger (almindelig på Øerne og i 

Østjylland). 

 

-Poppel er i Danmark repræsenteret af flere arter og krydsninger, bl.a. bævreasp eller asp 

(Populus tremula). Arterne kan vedanatomisk ikke skelnes fra hinanden. Bævreasp er et 
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lyskrævende pionértræ. Aspen kan gro på de fleste jordtyper inkl. mager sand- og tørvejord 

men udkonkurreres let af anden trævækst på bedre jord. Den vokser bedst hvor der er 

bevægeligt grundvand, men taler ikke helt så fugtige forhold som el, birk og pil. 

 

-Trækullet fra kernefrugtfamilie kan repræsentere forskellige arter: æble, hvidtjørn, pære 

eller røn. Arterne kan vedanatomisk ikke skelnes fra hinanden. Det er dog usandsynlig, at det 

handler om pære i en neolitiske fundplads i Danmark, fordi denne art har sit naturlige areal i 

Sydeuropa og Orienten. Skovæble er et forholdsvis lyskrævende, lille træ, som findes fx i 

skovbryn, småskove og hegn. Røn og hvidtjørn er nu i Danmark repræsenteret af forskellige 

arter. Almindelig røn er et lyskrævende pionertræ, som kan vokse på mange forskellige 

jordtyper. Arten spreder sig dog godt på sur, moragtig bund på åbne arealer. Almindelig 

hvidtjørn er relativt skyggetålende og vokser på lidt fugtig, gerne leret muldbund i skov. 

Engriflet hvidtjørn er en mere lyskrævende busk end almindelige hvidtjørn. Koralhvidtjørn 

minder om engriflet hvidtjørn, men kan vokse i flere forskellige miljøomstændigheder. 

 

Bilag 3 
OBM 7030, Nordmarksvej, bestemmelser og trædele pr. prøve. KV=kvist, YG=yngre gren, ÆG=ældre 

gren, G=gren, ÆG/YS=ældre gren/yngre stamme, YS=yngre stamme, S=stamme, U= ukendt. 

X-nr. 22          

Takson KV YG ÆG G ÆG/YS YS S U I alt 

Acer sp.                 0 

cf. Acer sp.                 0 

Alnus sp.                 0 

Alnus sp./Corylus sp.                 0 

Corylus sp.                 0 

cf. Corylus sp.                 0 

Fraxinus sp.     1?   6 13 4 1 25 

Cf. Fraxinus sp.               2 2 

Maloideae                 0 

Populus sp./Salix sp.                 0 

Quercus sp.                 0 

cf. Quercus sp.                 0 

Salix sp.                 0 

Ulmus sp.         2   1   3 

Løvtræ                 0 

Indet.                 0 

I alt 0 0 1 0 8 13 5 3 30 
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X-nr. 96          

Takson KV YG ÆG G ÆG/YS YS S U I alt 

Acer sp.                 0 

cf. Acer sp.                 0 

Alnus sp.                 0 

Alnus sp./Corylus sp.                 0 

Corylus sp. 3 5 1 6 11 4     30 

cf. Corylus sp.                 0 

Fraxinus sp.                 0 

cf. Fraxinus sp.                 0 

Maloideae                 0 

Populus sp./Salix sp.                 0 

Quercus sp.                 0 

cf. Quercus sp.                 0 

Salix sp.                 0 

Ulmus sp.                 0 

Løvtræ                 0 

Indet.                 0 

I alt 3 5 1 6 11 4 0 0 30 

          

X-nr. 101          

Takson KV YG ÆG G ÆG/YS YS S U I alt 

Acer sp.                 0 

cf. Acer sp.                 0 

Alnus sp.                 0 

Alnus sp./Corylus sp.                 0 

Corylus sp.               1 1 

cf. Corylus sp.       2 2     6 10 

Fraxinus sp.     1     3 2 2 8 

cf. Fraxinus sp.                 0 

Maloideae                 0 

Populus sp./Salix sp.                 0 

Quercus sp.                 0 

cf. Quercus sp.                 0 

Salix sp.                 0 

Ulmus sp.                 0 

Løvtræ     1   1     9 11 

Indet.                 0 

I alt 0 0 2 2 3 3 2 18 30 
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X-nr. 104          

Takson KV YG ÆG G ÆG/YS YS S U I alt 

Acer sp.                 0 

cf. Acer sp.                 0 

Alnus sp.                 0 

Alnus sp./Corylus sp.                 0 

Corylus sp.     6 1 11 8 1   27 

cf. Corylus sp.                 0 

Fraxinus sp.         1 1     2 

cf. Fraxinus sp.                 0 

Maloideae                 0 

Populus sp./Salix sp.               1 1 

Quercus sp.                 0 

cf. Quercus sp.                 0 

Salix sp.                 0 

Ulmus sp.                 0 

Løvtræ                 0 

Indet.                 0 

I alt 0 0 6 1 12 9 1 1 30 

          

X-nr. 108          

Takson KV YG ÆG G ÆG/YS YS S U I alt 

Acer sp.                 0 

cf. Acer sp.                 0 

Alnus sp.                 0 

Alnus sp./Corylus sp.                 0 

Corylus sp.   1 1 8 5       15 

cf. Corylus sp.                 0 

Fraxinus sp.           1 2   3 

cf. Fraxinus sp.                 0 

Maloideae       1 1       2 

Populus sp./Salix sp.                 0 

Quercus sp.   3   5         8 

cf. Quercus sp.                 0 

Salix sp.       1 1       2 

Ulmus sp.                 0 

Løvtræ                 0 

Indet.                 0 

I alt 0 4 1 15 7 1 2 0 30 
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X-nr. 114          

Takson KV YG ÆG G ÆG/YS YS S U I alt 

Acer sp.         3 6 1 4 14 

cf. Acer sp.                 0 

Alnus sp.                 0 

Alnus sp./Corylus sp.                 0 

Corylus sp.                 0 

cf. Corylus sp.                 0 

Fraxinus sp.                 0 

cf. Fraxinus sp.                 0 

Maloideae                 0 

Populus sp./Salix sp.                 0 

Quercus sp.         1 1 5 4 11 

cf. Quercus sp.           1   1 2 

Salix sp.                 0 

Ulmus sp.           1   1 2 

Løvtræ                 0 

Indet.               1 1 

I alt 0 0 0 0 4 9 6 11 30 

          

X-nr. 124          

Takson KV YG ÆG G ÆG/YS YS S U I alt 

Acer sp.                 0 

cf. Acer sp.                 0 

Alnus sp.               1 1 

Alnus sp./Corylus sp.               3 3 

Corylus sp.         1     2 3 

cf. Corylus sp.               1 1 

Fraxinus sp.               9 9 

cf. Fraxinus sp.               1 1 

Maloideae                 0 

Populus sp./Salix sp.       1       1 2 

Quercus sp.           2 1 5 8 

cf. Quercus sp.               1 1 

Salix sp.                 0 

Ulmus sp.                 0 

Løvtræ                 0 

Indet.               1 1 

I alt 0 0 0 1 1 2 1 25 30 
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X-nr. 136          

Takson KV YG ÆG G ÆG/YS YS S U I alt 

Acer sp.                 0 

cf. Acer sp.         1       1 

Alnus sp.                 0 

Alnus sp./Corylus sp.                 0 

Corylus sp.   1 3 7 10 1   4 26 

cf. Corylus sp.                 0 

Fraxinus sp.             1   1 

cf. Fraxinus sp.         1       1 

Maloideae                 0 

Populus sp./Salix sp.                 0 

Quercus sp.                 0 

cf. Quercus sp.                 0 

Salix sp.                 0 

Ulmus sp.                 0 

Løvtræ                 0 

Indet.               1 1 

I alt 0 1 3 7 12 1 1 5 30 

 

 

 

 

 

Welmoed Out, ph.d. 

Afdeling for Konservering og Naturvidenskab 

Moesgaard Museum 

 

 

 


