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Baggrund 
I 2017 forestod arkæologer ved Museum Sønderjylland udgravning af lokaliteten Nr. Ønlev I 

(HAM 5800)1, se også figur 1. På Nr. Ønlev I er påvist bopladsaktivitet og bebyggelse fra både 

senneolitikum, ældre og yngre romersk jernalder, middelalder og renæssance. Dertil er der 

afdækket to områder med kogestensgruber: en lille ”klynge” i nærheden af den sydlige 

middelaldergård og et større område mod nordøst, der tolkes som del af et større 

kogestensgrubefelt. Der er udtaget materiale til naturvidenskabelige undersøgelser fra 

kogestensgruber i det nordøstlige kogegrubefelt, og heraf er prøver fra to kogestensgruber 

udvalgt til vedanatomisk analyse. 

 
Figur 1. HAM 5800. Oversigtskort over udgravningsfelt med markerede anlæg. 

 

Undersøgelsen 
Prøvemateriale er udtaget af arkæologer ved Museum Sønderjylland og floteret ved Scanflot 

(Niels Michaelsen). Der er efterfølgende udtaget egnet materiale til flere 14C dateringer og to 

udvalgte prøver er vedanalyseret på Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, 

Moesgaard Museum, af cand.phil. Karen Vandkrog Salvig.  

De to prøver, x85 fra A105 og x194 fra A420, er indledningsvist gennemset og beskrevet i 

sin helhed, se også tabel 1. Der udvælges 30 trækulsstykker fra hver prøve til analyse. Forud 

for udvælgelsen inddeles prøven i tre fraktioner på grundlag af trækulsstykkernes størrelse: 

Dp. 1 (>2mm), Dp. 2 (<2mm>1mm) og Dp. 3 (<1mm). Trækulsstykkerne i både Dp. 2 og 3 er 

her for små til håndtering og identifikation, og der er derfor alene analyseret trækulsstykker 

fra Dp. 1 (se Tabel 3). Med det formål at foretage en så repræsentativ analyse som muligt er 

der til identifikation udvalgt trækulsstykker af forskellige størrelser og så vidt muligt 

trækulsstykker uden synligt recente brudflader iblandt de stykker, der er større end 2mm, og 

som repræsenterer de stykker trækul i prøven, det er muligt at identificere til art.  

I forbindelse med analysen er art blevet identificeret under anvendelse af stereolup og 

mikroskop med op til 500 X forstørrelse. Til identificeringerne er anvendt vedanatomisk 

identifikationsnøgle (Schweingruber 1990). 

Analysen omfatter også en vurdering af hvilken trædel (f.eks. kvist, yngre gren eller ældre 

stamme) det respektive trækulsstykke kommer fra, og dette baseres på årringenes krumning 

 
1 HAM 5800, Nr. Ønlev, Aabenraa kommune, Rise sogn. UTM: N 55.0499782°/E 9.284713°. Stednr. 220204-236. 
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og årringsbredden i et fragment. Vurderingen udført på små trækulsfragmenter, særligt 

trækul uden bevaret barkkant, kan være forbundet med stor usikkerhed eller ikke mulig. 

Undersøgelsens resultat 
Af tabel 1 fremgår prøvebeskrivelsen, mens artsfordeling fremgår af tabel 2, og 

fragmentationsgrad af tabel 3. 14C datering af materiale fra HAM 5800 fremgår af tabel 4. 

Trækullet i de to prøver fremstår alt overvejende velbevaret, men dog forekommer 

stykker (særligt trækul af hassel og el), der er dårligere bevaret, hvor celleanatomien er 

skadet, formentlig af udfældning. Der er iagttaget okkerudfældning i flere fragmenter i x85. 

Umiddelbart synes trækulsstykker i prøverne alt overvejende skarpt kantede, og der er ikke 

set spor efter slid og erosion. Begge prøver fremstår dog meget fragmenterede med en stor 

andel af meget små stykker og også trækulsfnuller/støv.  

Det er ikke muligt at vurdere trædel for flertallet af trækulsstykker; i begge prøver ses dog 

fragmenter, der synes at være fra træ af en vis diameter og størrelse og formentlig fra 

stamme- eller ældre grenved. I x85 gælder dette for otte stykker af eg, og i disse stykker ses 

meget tætvokset ved og tyller i ringporer, hvilket angiver, at der er tale om rester af dødt 

kerneved. I x85 ses et enkelt fragment af en yngre gren af el, mens der ses lidt flere 

fragmenter yngre grenved af ask i x194. I denne prøve er der også observeret et par 

forkullede barkstykker, men disse kan ikke bestemmes til art.  

Der er i alt analyseret 60 stykker trækul, og der er samlet set identificeret fem forskellige 

arter, her oplistet efter repræsentativitet i prøverne: eg (Quercus sp.), ask (Fraxinus sp.), el 

(Alnus sp.), hassel (Corylus sp.) og art(er) af kernefrugtfamilie (Maloideae (Pomoideae)), se 

også figur 2 og tabel 2. I x85 er der fundet tre arter, og eg dominerer; i x194 ses fire 

forskellige arter, og ask dominerer. Trækulsfragmenter af eg og el er set i begge prøver, 

mens der udelukkende er identificeret hassel i x85 og udelukkende ask og art(er) af 

kernefrugtfamilien i x194. 
 

Figur 2. HAM 5800. Prøvematerialet er inddelt i 3 delportioner efter størrelse og fragmentationsgrad. 

 

 

Som det fremgår af figur 2, er fragmentationsgraden i de to prøver overvejende 

ensartet. I begge prøver ses en stor andel af trækulsmængde i alle tre delprøver, og altså 
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også en stor andel af meget fragmenteret og findelt trækul. Der ses forholdsvist få stykker 

med recent brudflade, hvilket angiver, at fragmenteringen ikke er sket i forbindelse med 

nyere tids prøvehåndtering. Fragmentering kan evt. bero på de tilstedeværende arter. I x85 

ses mange trækulsstykker af eg, og i x194 mange trækulsstykker af ask. Begge arter er 

ringporede, og dertil har eg meget brede marvstråler. Det er observeret, at veddet typisk 

fragmenterer i netop årringe og ved de brede marvstråler. Det kan dog ikke udelukkes, at 

der også kan være andre, f.eks. bevaringsmæssige, forhold, der bevirker den høje 

fragmentationsgrad.  

Datering 
De to gruber, der var del af et større kogestensgrubefelt, lå tæt på konstruktioner fra både 

senneolitikum, romersk jernalder og middelalder, men på en måde så de ikke naturligt kunne 

knyttes til disse bebyggelsesspor, og det var derfor vigtigt at få kogestensgruberne absolut 

dateret2. 

Der er udtaget trækul til 14C datering fra de to analyserede prøver, og resultater fremgår 

af tabel 4. Der er udtaget to trækulsprøver fra hver grube, og der er udvalgt bedst egnet 

materiale af to forskellige arter fra begge gruber for at sikre, at der er dateret på forskellige 

”individer”. To dateringer pr. anlæg giver en højere grad af sikkerhed for at kunne vurdere 

datering og iagttage mulige ’outliers’.  

Alle fire 14C dateringer giver datering til yngre bronzealder og overgangen til førromersk 

jernalder, et interval fra ca. 750 til 400 BC. Det er muligt, at prøverne fra x85 kan dateres en 

anelse yngre end x194, men dateringerne ligger i et overlap med det såkaldte Hallstatt-

plateau og kan derfor være vanskelige at præcisere. Det kan ikke udelukkes, at gruberne er 

samtidige. 

 
Figur 3. HAM 5800. Udsnit af udgravningsfeltet med angivelse af fem kogestensgruber, der er blevet dateret 

 
 

Arkæologiske oplysninger 
De to kogestensgruber, hvorfra det analyserede prøvemateriale er udtaget (x85 fra A105 og 

x194 fra A420), ligger som nævnt i den nordøstlige del af udgravningsfeltet, se også figur 3 

 
2 Oplysninger givet af museumsinspektør og udgravningsleder Lene Heidemann Lutz 
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og 4. Kogestensgruberne ligger med nogle meters afstand og ses sammen med andre gruber 

i en mindre klynge i nærheden af, men uden for, et par husgrundrids; sydøst for ses et 

neolitisk hus (Vestervang-hus, som er et midtsulehus med væggrøft) og nord for et 

husgrundrids (treskibet Overjerstal-hus) dateret til ældre romersk jernalder. 

 
Figur 4. HAM 5800. Udsnit af NØ-del af udgravningsfeltet 

 
 

Kogestensgrube A420 blev målt til at være 131 cm lang og 26 cm dyb, indeholdende et 

fedtet, sandet lag med kogesten og trækul. Grube A105 fremstod cirkulær i fladen og målte 

83 cm i diameter og var 21 cm dyb. Denne grube indeholdt et homogent trækulslag, en anelse 

sandet og fedtet, og særligt i bunden iagttoges flere store, varmepåvirkede sten (op til 12x8x7 

cm) 2.  

Diskussion 
Kogestensgruber kendes fra en stor del af forhistorien og kendetegnes ved at være runde, 

ovale eller tilnærmelsesvist firkantede, neddybede anlæg med indhold af større eller mindre 

mængde af trækulsholdig jord, aske og varmepåvirkede sten. Kun sjældent findes egentlige 

genstande. I mange kogestensgruber ses trækullet som tydelige kullag, ofte i bunden af 

gruben med overliggende stenlag, eller blot som del af jordlag. Der er forskellige tolkninger 

af hvad kogegruber repræsenterer, men ud fra flere etnografiske studier synes det mest 

almindelige at være en formodning om, at kogestensgruberne er rester af en slags jordovne, 

der har været anvendt til madlavning. Kogestensgruber kendes både i bebyggelseskontekster 

- i ældre bronzealder ligefrem inde i huse - men også på lokaliteter uden mindste spor af 

bopladsaktivitet, hvor særligt lokaliteter med systematiske rækkeforløb skiller sig ud og 

tolkes som egentlige samlingspladser (Henriksen 1999:94; Kruse & Matthes 2019:205). 

De to gruber, der er nærmere undersøgt her, fremstår lidt forskelligt. I grube A105 ses et 

lag af kogesten fortrinsvist i bunden af gruben, mens A420 indeholder et blandet lag af 

trækulsholdigt sediment med spredte kogesten. Det kan ikke udelukkes, at indholdet i A420 

kan være rester af opfyld. Der er dog ikke noget i trækulsanalysen, der angiver, at trækuls 

mængde, udseende, fragmentation og bevaring i de to gruber adskiller sig væsentligt. Begge 

kogestensgruber indeholdt en pæn stor mængde trækul, der er alt overvejende velbevaret 

uden spor af slid og erosion, og i begge prøver er der en stor andel af fragmenteret trækul, 

ligesom der også ses forskellige arter (n=3-4) repræsenteret i begge gruber.  
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Brændsel 
Trækul fundet i kogestensgruber må mest sandsynligt afspejle rester af brændsel. Fire 

faktorer er i særdeleshed afgørende for, hvor egnede træarter er til brændeved: 1) 

Tilgængelighed i landskabet, 2) Bearbejdning (om det f.eks. er let at knække/flække/kløve til 

mindre stykker), 3) Brændværdi, og 4) Brændekvaliteter (røgudvikling, gnister o.l.) (Kreuz 

1992:389). 

 Ask og eg er særdeles velegnet som brænde. Begge arter har sejt, hård ved med en høj 

brændværdi, og begge arter brænder godt og kan give en intens og langvarig varme, og 

asketræ er kendt for at give gode gløder. Både eg og ask er dertil lette at kløve (Kreuz 

1992:390; Mytting 2012:67). El og hassel er arter, der ikke i dag er så anvendt som 

brændeved, men begge arter har gode brændekvaliteter og omtales f.eks. i historiske kilder 

som særdeles velegnede til optænding, og træet fra disse arter skulle ikke danne så meget 

sod og røg som andet træ kan gøre. Hassel ses også beskrevet som velegnet til bagning, fordi 

hasselved er godt til at regulere varmen med. Både hassel og el er hurtigt voksende arter, der 

giver meget brænde pr. areal. Rød-el vokser gerne i meget sumpede områder, og måske 

marginalområder, der ikke er velegnede i landbrugsøjemed, men til gengæld egnede til 

brændselsressource, og det samme kan gøre sig gældende for ask. Det er samtidig nemt at 

skove træ disse steder i kolde vintre, når den våde bund er frossen. Træ fra arter af 

kernefrugtfamilie er som udgangspunkt hårdt træ og velegnet brændsel, der brænder godt 

og med en rolig flamme (Brøndegaard 1978:260; 1980:154ff; Kreuz 1992:390; Mytting 

2012:66ff, 230; Nedkvitne & Gjerdåker 1993:85; 1999:108, 129).  

I begge prøver ses altså arter, der er egnet brændeved – og både art(er), der kan indikere 

optændingsmateriale og art(er), der indikerer brændsel til et bål med god og langvarig varme. 

I begge prøver ses nogle trækulsstykker (hhv. af eg og ask samt el), der synes at være fra træ 

af en vis størrelse – og muligvis træ fra stamme/ældre grenved. Og i begge prøver ses også 

få yngre grenfragmenter (el i x85 og ask i x194). 

Det er vanskeligt at sige noget om, hvorvidt trækullet i de to gruber afspejler en egentlig 

brændselsstrategi - om det f.eks. er rester af træ, der er indsamlet / sanket og i så fald 

naturligt dødt træ, eller der kan være tale om større træstykker/-stammer fra levende træer, 

der er blevet fældet, og efterfølgende måske bearbejdet til mindre brændestykker. Eller der 

blot er tale om tilfældige rester af træ, der er blevet tilovers fra andre aktiviteter på stedet 

såsom hus-, både-, hegnsbyggeri, løvfodring o.a. Der er ikke observeret skader fra 

insektangreb, der i så fald kunne antyde at være fra dødt, begyndende nedbrudt ved. I begge 

prøver ses enkelte stykker trækul indeholdende udfældning, men dette kan måske også bero 

på gradvis nedsivning og aflejring i trækullet over tid.  

Vegetation og landskab 
Trækulsanalyse kan bidrage til viden om vegetation i et omgivende landskab, da det synes alt 

overvejende sandsynligt, at rester af brændsel afspejler træer/arter, der har vokset i 

nærområdet jf. princippet om tilgængelighed (Kreuz 1992:389) og ”Principle of Least Effort” 

(Shackleton & Prins 1992). Dog skal det understreges, at det på ingen måde er muligt at tegne 

et fuldt billede af vegetationen i området omkring Nr. Ønlev-bopladsen på basis af så spinkelt 

et materiale som dette, baseret på to analyserede prøver og 60 identifikationer.  

Træarterne i materialet peger på et landskab med forskellige jordbundsforhold og 

vegetationstyper. Arterne hassel og ask kan under den tidlige opvækst klare delvist 
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skyggefulde forhold, men asken behøver mere lys med tiden, mens hassel kan vokse i 

halvskygge og trives i f.eks. krat og skovbryn. Begge arter foretrækker god, næringsrig jord, 

men asken behøver store mængder vand og gerne vokser ved bevægeligt og iltrigt grundvand 

og langs bække og åer, hvilket også gælder for rød-el. Eg samt flere arter af kernefrugtfamilie 

og stenfrugtfamilie er udprægede lystræarter, der vokser i en lysåben vegetation. Egen er 

hårdfør og kan vokse på forskellige typer af jordbund og kan også tåle nogen fugtig bund. To 

klassiske voksesteder for egen er den halvvåde bund og randzonen langs åbne vådområder, 

og eg – særligt stilk-eg - ses også gerne i egekrat og græsningsskov (Nedkvitne og Gjerdåker 

1993:28; Møller et al 2010:103-114).  

Arterne i de to prøver viser, at der i hvert fald stedvist i området omkring Nr. Ønlev I i 

yngre bronzealder og tidlig førromersk jernalder har været en overvejende lysåben 

løvtræsvegetation og måske græsningsskov samt nærhed til fugtig bund. Nr. Ønlev-

lokaliteten ligger på et let forhøjet næs ud i tidligere vådområder2, hvilket netop stemmer 

godt overens med de identificerede arter. Hvorvidt træet primært afspejler tilgængelighed i 

landskabet eller der også kan være tale om en form for selektion kan ikke udledes af det 

spinkle materiale. Det vil være yderst interessant, om resultater af trækulsanalyser kunne 

sammenholdes med lokale pollenundersøgelser for at belyse arter i landskabet sammenholdt 

med arter, der ses anvendt til brændsel. 

Afslutning 
Fund af trækul i kogestensgruber på Nr. Ønlev I-pladsen fortæller om brugen af brændeved 

i måske kortvarige og isolerede hændelser i overgangen yngre bronzealder og førromersk 

jernalder. Der er anvendt træ fra arter, der har egnede brændekvaliteter, og arterne peger 

på et landskab med varierede jordbundsforhold, områder med lysåben vegetation og ikke 

mindst vådbundsarealer, hvor man måske har hentet en del af sit brændsel. Det er 

interessant, at kogestensgruberne er dateret til en periode, hvorfra der ikke ses samtidige 

bopladsaktiviteter, på en lokalitet med mange bopladsspor, der er både ældre og yngre end 

kogestensgruberne. Det er vel muligt, at kogestensgruberne i en større klynge netop tilhører 

et såkaldt kogegrubefelt og snarere afspejler en form for samlingsplads end bebyggelse. 
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Tabeller 
 

Prøve-nr. Anlægs-nr. Kontekst 
Antal  

trækulsstykker 
Max. str. 

cm. 
Trædel Prøvebeskrivelser 

x85 A105 Kogestensgrube >1000 1,4x1,2x0,8 

Stamme/gren 
Quercus: 8 stk. 
Stamme/ældre 

gren 
Alnus: 1 stk. 
yngre gren 

Mange trækulsstykker er skarpt 
kantede og ingen tydelige tegn 
på slid og erosion, men prøven 
fremstår meget fragmenteret 
med mange meget små og 
mange flagede stykker. Der er 
observeret enkelte fragmenter 
med recent brudflade. Trækullet 
er varieret bevaret, og der ses 
(okker)udfældning i flere 
stykker. Flere stykker eg med 
meget tætvokset ved og enkelte 
med tyller i ringporer. I 
fragmenter af hassel ses 
skruestribning. 

x194 A420 Kogestensgrube >1000 1,5x1,5x1,2 

Stamme/gren 
Fraxinus: 2 stk. 
stamme/ældre 

gren 
6 stk. yngre 

gren 
Alnus: 1 stk. 

stamme/ældre 
gren 

Mange trækulsstykker er skarpt 
kantede og ingen tydelige tegn 
på slid og erosion, men prøven 
fremstår meget fragmenteret 
med mange små stykker. Der er 
observeret enkelte fragmenter 
med recent brudflade. Trækullet 
er overvejende velbevaret, men 
enkelte stykker er dårligere 
bevaret (især Alnus). 

Tabel 1. HAM 5800. Prøvebeskrivelse for x85 og x194 

 
 
 

Prøve-
nr. 

Anlægs-
nr. 

Kontekst 
Alnus 

el 
Corylus 
hassel 

Fraxinus 
ask 

Maloideae 
(Pomoideae) 
kernefrugt 

Quercus 
eg 

Antal 
stykker  

i alt  
pr. prøve 

Antal 
arter  

pr. prøve 

x85 A105 Kogestensgrube 9 5     16 30 3 

x194 A420 Kogestensgrube 3   20 2 5 30 4 

Antal stykker i alt pr. art 12 5 20 2 21 60  

Antal prøver art er fundet i 2 1 1 1 2   
Tabel 2. HAM 5800. Artsforekomst i x85 og x194 

 
 
 

Prøve-nr. Anlægs-nr. 
Vol. Dp.1 
(>2mm) 

/ml 

Vol. Dp.2 
(<2mm>1mm) 

/ml 

Vol.Dp.3 
(<1mm) 

/ml 
I alt ml 

Vol. Dp.1 
(>2mm) 
/ml/i % 

Vol. Dp.2 
(<2mm>1mm) 

/ml/i % 

Vol.Dp.3 
(<1mm) 
/ml/i % 

x85 A105 205 140 200 545 38% 26% 37% 

x194 A420 165 110 155 430 38% 26% 36% 

Tabel 3. HAM 5800. Fragmentationsgrad i x85 og x194 
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Prøveid Poznan-id 
Dateringsgrundlag 

Trækul - Art 
C14 alder Datering angivet med usikkerhed 

 

HAM 5800 x85.1 Poz-154722 Alnus sp., el 
2420 +/-

30 

68.3% probability      
541BC (68.3%) 411BC   

95.4% probability     
748BC (13.9%) 688BC    

666BC (5.9%) 42BC     
67BC (75.6%) 402BC 

 

HAM 5800 x85.2 Poz-154723 Corylus sp., hassel 
2395 +/-

35 

 68.3% probability  
516BC (68.3%) 403BC  

95.4% probability 
742BC (8.3%) 692BC 
665BC (3.7%) . 47BC     

 550BC (83.5%) 393BC 

 

HAM 5800 x194.1 Poz-154662 Alnus sp., el 
2495 +/-

30 

68.3% probability 
761BC (8.9%) 741BC 

693BC (12.8%) 665BC 
647BC (46.6%) 549BC 

95.4% probability 
776BC (95.4%) 516BC 

 

HAM 5800 x194.2 Poz-154663 Fraxinus sp., ask 
2460 +/-

30 

  68.3% probability  
750BC (27.3%) 685BC  
667BC (11.8%) 636BC  
589BC (3.0%) 578BC    

573BC (21.1%) 513BC    
 502BC (4.9%) 485BC   

95.4% probability     
758BC (29.3%) 679BC     
671BC (60.5%) 453BC     
446BC (5.7%) 416BC  

 

Tabel 4. HAM 5800. 14C dateringer af trækul. Dateringer foretaget ved Poznan Radiocarbon Laboratory. 

Kalibreringskurve Oxcal v4.4.2 Bronk Ramsey (2020); r:5. Atmospheric data from Reimer et al (2020) 
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Appendix 

Vedarter i prøverne 
Der er fundet trækul fra fem løvtræsarter i denne undersøgelse fra Nr. Ønlev I. I det følgende 

beskrives de træarter, som er repræsenteret i prøverne. Beskrivelsen tager sit udgangspunkt 

i kapitlet Skovens planteliv af P. Friis Møller, P. Wind, G. Mogensen og B. Odgaard: I: Sand-

Jensen, K. (red.) Naturen i Danmark. Skovene. 2010, Gyldendal. København s. 97-146.  

Løvtræer 
 

Alnus sp. 

Rød-el indvandrede til Danmark for ca. 10.500 år siden. Den er skovens mest udprægede 

sumptræart og kan gro på konstant vanddækket bund, men vokser dog bedst på humusrig 

bund med bevægeligt vand, f.eks. langs vandløb, på fugtige skråninger, i væld. Den er også 

forholdsvis salttålende og gror flere steder langs de indre farvande. Rød-el var førhen langt 

mere udbredt i skovene, men er i nyere tid blevet indskrænket af den omfattende afvanding, 

opdyrkning og overgang til bl.a. gran og ask. 

Rød-el har en stærk ungdomsvækst, som dog hurtigt klinger af. Indtil midten af 1900-tallet 

blev de fleste ellebevoksninger drevet i stævningsdrift. Den kan blive op mod 250 år gammel, 

men på grund af den særdeles udbredte stævning ses der kun få store, gamle træer. Rød-el 

er særdeles stormfast og vælter sjældent, selv på våd, blød bund. 

 

Corylus sp. 

Hassel (Corylus avellana) findes stort set i alle skove på muldbund, navnlig i skovbryn, som 

underskov i ege- og askeskov. Efter seneste istid ankom haslen som den første skyggetræart 

for 10.500 år siden. Den er en stor mangestammet busk, der bliver 3-6 meter høj – sjældnere 

op til 12 meter. Den kan gro på såvel tør som fugtig bund, men ikke vedvarende våd. Haslen 

er en udpræget skyggetræsart. 

 

Fraxinus sp. 

Ask (Fraxinus excelsior) indvandrede til Danmark for ca. 9000 år siden og findes over hele 

landet, men sparsomst på de magreste jorder i Jylland. Som ældre er ask et udpræget lystræ, 

men er under opvæksten ret skyggetålende. Ask trives bedst på frodig muldbund med god 

omsætning og en rigelig forsyning med iltrigt vand – asken har det største vandforbrug blandt 

løvtræsarterne. Som et lystræ med hurtig ungdomsvækst indgår ask ofte i bøgebevoksninger 

i de lidt mere fugtige områder, hvor asken kan klare forholdene bedre. Ask kan blive op til 40 

meter høj og har usædvanlig højdevækst i ungdommen. Den har hyppig og stor frøsætning. 

Frøene kan blæse op til 125 meter væk fra modertræet og kan under gunstige forhold give 

en meget tæt, ny opvækst. 
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Maloideae (Pomoideae) 

Arter af kernefrugtfamilie trives med forskellige vækstbetingelser afhængig af specifik art. 

Skov-æble eller vild-æble (Malus sylvestris) er meget lyskrævende og bliver let udkonkurreret 

i skyggefuld vegetation; forekomst af skov-æble er derfor gerne et tegn på lysåbne forhold 

og findes f.eks. i græsningsskov, hvor kreaturer æder frugterne, og kernerne passerer 

uskadte og kan spire i kokasserne. Også almindelig røn (Sorbus aucuparia) trives i åbne 

landskaber, og arten er et pionertræ, der hurtigt spredes – f.eks. ved hjælp af fugle, der spiser 

bærrene – og arten er nøjsom og kan vokse på næsten alle jordtyper. Almindelig røn kan blive 

op til 15 meter høj og er et lystræ, der udvikler sig dårligt i selv let skygge. Spredes især på 

sur, moragtig jordbund på åbne arealer og rydninger. Den kan også brede sig med rodskud. 

Væksten er hurtig i ungdommen, men aftager allerede efter 20 års-alderen. Derimod kan en 

art som almindelig hvidtjørn (Crataegus laevigata) tåle nogen skygge og vokser gerne i en 

leret muldbund i skove eller skovbryn. Almindelig hvidtjørn vokser gerne på lidt fugtig, leret 

muldbund i skov. Den klarer sig udmærket i underskoven i længe urørte naturskove på 

muldbund. Den er meget almindelig i den østlige del af landet, hvor den findes i skovbrynene 

i langt de fleste gamle skove. 

 

Quercus sp. 

Der findes to hjemmehørende arter af eg i Danmark: Vinter-eg (Quercus petreae) og Stilk-eg 

(Quercus robur). Stilk-eg dominerer egekrat og ses ofte i græsningsskove. Eg kan vokse på 

næsten alle typer af jordbunde, sandet bund, stiv lerjord, våd tørvebund og kan sågar klare 

kortere tids oversvømmelse. Under naturlige forhold bliver den ofte ”fortrængt” til stivleret 

og halvvåd bund, fordi bøgen breder sig på den høje bund, mens asken overtager på den 

iltrige fugtigbund. Eg er udpræget lystræart. Under lyse forhold på heder og i åbne moser kan 

egen være en konkurrencestærk pionerart. På græssede overdrev kan den vokse op i spirely 

af stikkende buske. Især ege under 20 cm i tværmål tåler stævning og kan under særlige 

forhold i egekrat også danne rodskud. Med sin tykke bark tåler den også skovbrand bedre 

end bøg, hvilket er en fordel i Jyllands hedeegne. Stilk-eg lever længst af alle vores træarter 

og kan let blive 300 år – og i flere tilfælde 4-800 år. Kongeegen er beregnet til 1200-2000 år. 

Vinter-eg findes især naturligt i Midtjylland, på Djursland, hvor den gror i blanding med bøg, 

og på Bornholm, hvor den vokser sammen med avnbøg. Desuden findes den i Sønderjylland, 

på Nordfyn, Æbelø, Ulvshale og Sydvestsjælland. Den kan gro på alle jordbundstyper, men 

regnes for at være snævrere i økologiske krav end stilk-eg. Vinter-eg er lidt mere 

skyggetålende og rankere i væksten end stilk-eg og kan derfor bedre konkurrere med bøg. 
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