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ARV 3, Vesterhav Syd, Kabeltracé, 

(FHM 4296/3042) 
 

Trækulsanalyse fra brandgrave og en urnegrav fra Kloster 2 

dateret til førromersk jernalder. 
 

Welmoed Out, ph.d. 

 

Indledning 
I 2018-2019 udførte arkæologer ved Arkæologi Vestjylland flere arkæologiske udvidede 

forundersøgelser grundet etableringen af el-kabelforbindelsen Vesterhav-Syd ved Energinet 

fra Nørby på Holmsland til Stovstrup, syd for Skjern Å, en strækning på 42 km. Det 

afdækkede areal er 118.000 m2. 

En af lokaliteterne på kabeltracéet er Kloster 21 i Ringkøbing-Skjern kommune (figur 1). 

Dette område omfatter en strækning med jordfæstegrave, brandpletter og urnegrave 

dateret til jernalderen, beliggende ved den sydlige højfod af en meget stor, overpløjet 

gravhøj. Gravhøjen dateret til ældre bronzealder. 

 

 
Figur 1. ARV 3, oversigtskort over lokaliteter med delberetninger på det samlede tracé. Figur: 

Arkæologi Vestjylland. Denne rapport præsenterer prøver fra lokalitet Kloster 2. 

 

På lokaliteten Kloster 2 er der udtaget 13 prøver til naturvidenskabelige analyser, herunder 
fire prøver af ben. Kursorisk gennemsyn ved Neeke Hammers på Afdeling for Konservering 
og Naturvidenskab, Moesgaard Museum viste at de øvrige prøver indeholdt primært mulig 
lyng og trækul. Syv prøver, som er oplyst udtaget fra fem brandgrave og en urnegrav, er 

 
1 Sted- og lokalitetsnr.: 180407-106, Nysogn sogn, Hing herred, Ringkøbing amt. 
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udvalgt til analyse af trækul. Formålet af trækulsanalysen er at forstå mønstre i trævalg i 
forhold til brændsel. 

 
Tabel 1 og figurer 2-6 viser videre detaljer vedr. konteksten af de analyserede prøver. 

Urnegrav A17 var en grube med mørk fyld, med en centralt placeret beskadiget urne. Der 

var placeret en jernskive op ad urnens side. Fra denne grav er der analyseret to 

trækulsprøver. Der er også kursorisk gennemset tre knogleprøver fra urnen (Østergaard 

2020).  

Brandgrav A18 var omkring 0,5 x 0,45 m stor i fladen, med indhold af skår fra flere kar, alle 

sekundært brændt, og hvidbrændte knoglerester. 

Brandgrav A19 var en pæreformet nedgravning, 1,15 x 0,75 m stor i fladen, der mod 

nordøst havde direkte kontakt med brandgraven A20, som målte i fladen 0,6 x 0,5 m. 

Graven indeholdt sekundært brændt keramik fra flere lerkar. En del af fylden i A19 er i 

datiden blevet blandet med fylden i A20, uden at det kan afgøres i hvilken rækkefølge de to 

grave blev anlagt. En knogleprøve fra A19/A20 er kursorisk gennemset (Østergaard 2020). 

Der er analyseret tre trækulsprøver fra A19/A20.  

Brandgrav A23 indeholdt få mindre skår og få rester af brændte knogler. 

 

Tabel 1. ARV 3, Kloster 2, kontekst af de analyserede trækulsprøver. ÆRJ = ældre romersk jernalder; J 

= jernalder, YFJ/ÆRJ = yngre førromersk jernalder/ældre romersk jernalder. Se for dateringerne også 

tabel 2.  

A-nr. X-nr. Funktion Ark. Datering 

A17 X41 Urnegrav ÆRJ 

A17 X42 Urnegrav ÆRJ 

A18 X38 Brandgrav J 

A19/A20 X65 Brandgrav YFJ/ÆRJ 

A19/A20 X160 Brandgrav  YFJ/ÆRJ 

A19 X199 
Fra fyldet i 
urne X32 

YFJ/ÆRJ 

A23 X37 Brandgrav J 

 

 
Figur 2. ARV 3, Kloster 2, urnegrav A17; fladen over og omkring urnen. Fotos: Arkæologi Vestjylland. 
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Figur 3. ARV 3, Kloster 2, brandgrav A18. Fotos: Arkæologi Vestjylland. 

 

 
Figur 4. ARV 3, Kloster 2, flade brandgrav A19 til venstre og A20 til højre. Foto: Arkæologi Vestjylland. 

 
Figur 5. ARV 3, Kloster 2, fladefoto brandgrav A23, flade og snit. Foto: Arkæologi Vestjylland. 
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Figur 6. ARV 3, Kloster 2, med beliggenhed af de analyserede prøver fra brandgrave. Figur: Arkæologi 

Vestjylland. 

 
Trækulsprøverne er arkæologisk dateret til yngre førromersk jernalder-ældre romersk 
jernalder, ældre romersk jernalder og jernalder. 14C-dateringer viser dog, at seks af de syv 
prøver dateres inden for førromersk jernalder (se tabel 2). Prøverne X37 og X65 kan være 
lidt ældre end de andre daterede prøver, men er det ikke nødvendigvis. Fra begge prøver er 
der dateret trækul fra grene. Derfor er det ikke sandsynlig, at disse to prøver er påvirket af 
gammel træ-effekten. 

 
Tabel 2. ARV 3, Kloster 2, 14C-dateringer af de analyserede trækulsprøver (alle uden bark).  

A-nr. X-nr. Funktion Dateret materiale Kalibreret datering (2 σ) 

A17 X41 Urnegrav 
El (Alnus sp.), ældre gren, 
2 årringe 170. f.Kr. (95.4%) 15. e.Kr. 

A17 X42 Urnegrav 
El (Alnus sp.), gren, 2 
årringe 

335. f.Kr. ( 0.7%) 330. f.Kr. 
197. f.Kr. (92.4%) 39. f.Kr. 
11. f.Kr. ( 2.3%) 3. e.Kr. 

A18 X38 Brandgrav 
El (Alnus sp.), gren, 3 
årringe 

173. f.Kr. (93.7%) 40. f.Kr. 
9. f.Kr. ( 1.8%) 0. f.Kr. 

A19/A20 X65 Brandgrav 
El (Alnus sp.), gren, 5 
årringe 

358. f.Kr. (34.0%) 276. f.Kr. 
261. f.Kr. ( 2.3%) 243. f.Kr. 
233. f.Kr. (55.3%) 92. f.Kr. 
76. f.Kr. ( 3.9%) 54. f.Kr. 

A19/A20 X160 Brandgrav 
Birk (Betula sp.), ældre 
gren/yngre stamme, 2 
årringe 

195. f.Kr. ( 1.3%) 185. f.Kr. 
177. f.Kr. (91.1%) 37. f.Kr. 
12. f.Kr. ( 3.0%) 4. e.Kr. 

A23 X37 Brandgrav 
El (Alnus sp.), ældre gren, 
6 årringe 

350. f.Kr. (12.7%) 303. f.Kr. 
298. f.Kr. ( 0.2%) 296. f.Kr. 
207. f.Kr. (82.6%) 45. f.Kr. 
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Metode 
Prøverne er udtaget af Arkæologi Vestjylland og floteret på eget floteringsapparat. 

Efterfølgende er prøverne kursorisk gennemset på Afdeling for Konservering og 

Naturvidenskab, Moesgaard Museum og er der udvalgt prøver til 14C-datering. Bagefter er 

trækullet af et udvalg fra prøverne analyseret af ph.d. Welmoed Out.  

Per prøve er der udvalgt 30 trækulstykker til analyse. For at kunne foretage en så 

repræsentativ udtagning som muligt er prøverne gennemset og vurderet, og der er udvalgt 

trækulstykker af forskellig størrelse, dog større end 2 mm. I forbindelse med bestemmelsen 

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. Ericaceae repræsenterer mest sandsynlig 

hedelyng (Calluna vulgaris), revling (Empetrum nigrum) og/eller klokkelyng (Erica tetralix). I 

tilfælde af tilstedeværelse af lyng (Ericaceae) i prøverne er der altid kun bestemt et enkelt 

stykke trækul af lyng, fordi fokus var på bestemmelse af trækul fra større træer og buske. 

Som led i undersøgelsen er træstykkerne for hvert analyseret fragment vurderet ud fra 

årringenes krumning og årringsbredde i trækulsfragmenterne (f.eks. kvist, yngre gren eller 

ældre stamme). Vurderinger udført på små trækulsfragmenter er forbundet med stor 

usikkerhed. 

Vedr. tolkningen af de forskellige træarters betydning i det enkelte anlæg er det vigtig at 

fremhæve, at flere trækulsstykker oprindeligt kan være fra den samme stamme og/eller 

gren, der blot er fragmenteret mere end andre arter. Dertil er det muligt, at tilstedeværelsen 

af træarter, som kun forekommer i et beskedent antal, kan repræsentere indblanding eller 

forurening fra en omkringliggende aktivitet. 

Resultater 
Prøvebeskrivelsen af trækulsprøverne fremgår af tabel 3. Fem af de syv analyserede prøver 

indeholdt mange og også store stykker trækul, op til 5 x 5 cm. Prøve X65 fra A19/A20 indehold 

desuden et lille fragment af slagge. Fragmentet er magnetisk, som betyder, at det indeholder 

jernoxider (magnetit). 

 

Tabel 3. ARV 3, Kloster 2, prøvebeskrivelse af trækulsprøverne. Vol. = volumen. 

A-nr. X-nr. Funktion N stykker 
Max. 

størrelse 
(cm) 

A17 X41 Urnegrav flere tusinder 2 x 3 

A17 X42 Urnegrav flere tusinder 1,5 x 2 

A18 X38 Brandgrav c. 2000 1,5 x 2 

A19/A20 X65 Brandgrav 
mange 

tusinder 5 x 5 

A19/A20 X160 Brandgrav c. 75 1 x 1 

A19 X199 Fra fyldet i urne X32 c. 600 1 x 2 

A23 X37 Brandgrav flere tusinder 4 x 4 x 5  

 

Trækulsbestemmelserne fremgår af tabeller 3 og 4 og bilag 1. Bilag 2 giver detaljerede 

beskrivelser af alle taksa. I alt er der analyseret 210 stykker trækul fra syv prøver. De fundne 

arter er el (Alnus sp.), birk (Betula sp.), eg (Quercus sp.) og lyngfamilien. Det hyppigst 
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forekommende træ er el, som repræsenterer 57% af alle bestemmelser og er fundet i alle 

prøver. Vigtigheden af el i individuelle prøver varierer fra 53 til 93%. Trækul af birk 

repræsenterer 25% af de analyserede trækul og er fundet i fem prøver. I individuelle prøver 

repræsenterer birk 10-87%. Trækul af eg repræsenterer kun 14% i alt, men er også fundet i 

fem prøver, med en andel af 7-37% pr. prøve. Trækul af lyng er fundet i fire af de syv prøver. 

Som forklaret ovenfor er de små antal af bestemmelser af lyng ikke repræsentativ af den 

relative kvantitet af lyng, men er det kun tilstedeværelsen i prøverne, som er dokumenteret. 

I X38 er der fundet et stykke trækul af el eller hassel (Corylus sp.). Da der ikke er fund af 

trækul, som uden tvivl er bestemt som hassel, tolkes dette stykke som trækul af el. I X160 og 

X199 er der fundet tre stykker i alt af ubestemt trækul. Det drejede sig om forkullet bark. 

 

Tabel 4. ARV 3, Kloster 2, trækulsbestemmelser i antal. 

A-nr. A17 A17 A18 A19/20 A19/20 A19 A23  
Takson/Prøve X41 X42 X38 X65 X160 X199 X37 I alt 

Alnus sp., el 16 16 28 17 21 2 19 119 

Cf. Alnus sp./Corylus sp., el/hassel     1         1 

Betula sp., birk 9 11   4 3 26   53 

Ericaceae, lyngfamilie 1 1 1 1       4 

Quercus sp., eg 4 2   8 5   11 30 

Indet., ubestemt         1 2   3 

I alt 30 30 30 30 30 30 30 210 

Antal taksa/prøve 5 5 4 5 5 4 3  
 

Tabel 5. ARV 3, Kloster 2, trækulsbestemmelser i procenter (%). 

A-nr. A17 A17 A18 A19/20 A19/20 A19 A23 

Takson/Prøve X41 X42 X38 X65 X160 X199 X37 

Alnus sp., el 53 53 93 57 70 7 63 

Cf. Alnus sp./Corylus sp., el/hassel 0 0 3 0 0 0 0 

Betula sp., birk 30 37 0 13 10 87 0 

Ericaceae, lyngfamilie 3 3 3 3 0 0 0 

Quercus sp., eg 13 7 0 27 17 0 37 

Indet., ubestemt 0 0 0 0 3 7 0 

I alt 100 100 100 100 100 100 100 

 

I urnegrav A17 er der fundet trækul af el, birk, eg og lyng. De to analyserede trækulsprøver 

fra denne grav ligner hinanden meget. Trækullet fra brandgrav X38 er domineret ved el 

(93%); desuden er der fundet lyng. I de tre prøver fra A19/20 findes trækul af el, birk, eg og 

lyng. De tre prøver ligner hinanden temligt meget, men X199 fra fyldet i urnen X32 i graven 

indeholder relativ meget birk (87%) og i modsætning til de andre to prøver ingen eg. I 

brandgrav A23 er der fundet trækul af el og eg. 

 

Trækullet af el, birk og eg repræsenter primært træ af ældre grene og/eller yngre stamme (el 

og birk: 76%; eg 63%). Desuden er der fundet få stykker af større og/eller ældre stammer af 
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brik, eg og el i nogle prøver.2 Til sidst er der fundet grene af el i begravelser A17, A18 og A23, 

prøverne X37, X38 og X41). Af birk og eg er der kun fundet et enkelt fragment af en gren i 

prøve X42. 

 

Diskussion 
 

Vegetation  

I prøver fra en urnegrav og flere brandgrave fra lokaliteten Kloster 2 er der fundet trækul fra 

el, birk, eg og lyng. Birk, eg og lyng har formentlig vokset på magre og/eller sure bunde, mens 

el tyder på tilstedeværelsen af områder med mere humusrig bund. Bunden kan have været 

tør, som i områder langs vestkysten hvor der også i disse dage vokser hedevegetation. El og 

birk kan dog også repræsentere arter, som kan vokse i fugtige eller våde miljøer. Dun-birk 

(Betula pubescens) ses eksempelvis især på fugtig morbund, våd tørvebund, i moser og 

næringsfattige skovsumpe, mens rød-el vokser bedst på bund med bevægeligt vand, f.eks. 

langs vandløb og på fugtige skråninger. 

 

Forbrug af træ i gravene 

I lys af konteksten tolkes trækullet fra gravene primært som brænde. Der er ingen fund af 

trækulsfragmenter, som peger på tilstedeværelsen af genstande eller gravgaver lavet af træ. 

Analysen viser, at el, eg og birk er intentionelt brugt som brænde, og især træ af ældre grene 

og/eller yngre stammer, dog også nogle stykker af ældre stammer og grene. Ved af eg og birk 

er i princippet meget egnet som brænde, pga. deres tæthed og vægt per m3 (Mytting 2012; 

s.230 ff. Risør 1966). Disse arter er dog ikke dominerende i prøverne; det er el der dominerer. 

El er kendt som mindre egnet til brænde, men brænder også godt, når det er tørt (Taylor 

1981). Det kan være at det brænde, som er brugt, afspejler vegetationen i området. Det 

kunne forklare dominansen af el på trods af dens mindre gode kvaliteter som brænde. 

Muligvis afspejler den ringe mængde af større, ældre træer desuden sammensætning af 

vegetationen, og peger på fravær af gammel skov. Det kan dog ikke udelukkes, at prøvernes 

indhold er resultatet af menneskernes valg af brænde, eksempelvis fordi de brugte egetræ 

og store stammer som bygningstømmer især og ikke som brænde. En sammenligning med 

pollendata og trækul fra stolpehuller fra bosætninger fra det samme periode og et 

sammenligneligt område kan muligvis give videre oplysninger herom.  

Alle prøver daterer muligvis til den samme periode og det er derfor ikke muligt at sige meget 

om diakrone ændringer. Trækullet fra prøverne X37 og X65, som har relativ brede 14C-

dateringer og muligvis daterer tidligere end de andre prøver, er ikke væsentlig forskellige fra 

trækullet i de resterende prøver.  

Konklusion 
Analysen af trækullet fra Kloster 2, en lokalitet som er del af Vesterhav Syd, Kabeltrace, har 

belyst, at der blev brugt træ af el, birk og eg som brænde. Der findes også forkullede rester 

 
2 El: A17, X41; A18, X38; A19/20, X160 og A23 X37. Birk: A17, X42 og A19/20, X160 og X199. 

Eg: A19/20, X65 og A23, X37.  
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af lyng i materialet. Forbruget af brænde i de forskellige anlæg ligner hinanden meget; både 

i urnegrav A17 og brandgrav A19/20 er der fundet trækul af el, birk, eg og lyng. Der er også 

små forskelle; trækullet fra brandgrav A18 domineres af el mens fyldet af urnen fra A19 

indeholder relativ meget birk. Det er ikke tydeligt om det afspejler bestemte udvalg af 

træarter til disse specifikke kontekster eller bare tilfældigt forbrug af brændsel.   

Overalt passer resultaterne sammen med tidligere resultater fra andre jernalderbrandgrave 

i Danmark og især Jylland, som viser forbrug af forskellige arter, herunder eg, el og birk 

(Mikkelsen 2010). 
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Bilag 1 
ARV 3, Kloster 2, bestemmelser og trædele pr. prøve. YG=yngre gren, G=gren, G/YS0gren/yngre 

stamme, ÆG/YS=ældre gren/yngre stamme, YS=yngre stamme, ÆS=ældre stamme, S=stamme, U= 

ukendt. 

 

 

 

A17, X41

Takson K YG ÆG G
G/

YS

ÆG

YS
YS ÆS S U Knast Bark I alt

Alnus  sp., el 2 6 6 1 1 16

Cf. Alnus  sp./Corylus  sp., el/hassel 0

Betula  sp., bi rk 5 4 9

Ericaceae, lyngfami l ie 1 1

Quercus  sp., eg 4 4

Indet., ubestemt 0

I alt 1 0 2 0 0 15 10 1 1 0 0 0 30

A17, X42

Takson K YG ÆG G
G/

YS

ÆG

YS
YS ÆS S U Knast Bark I alt

Alnus  sp., el 11 5 16

Cf. Alnus  sp./Corylus  sp., el/hassel 0

Betula  sp., bi rk 1 1 3 2 3 1 11

Ericaceae, lyngfami l ie 1 1

Quercus  sp., eg 1 1 2

Indet., ubestemt 0

I alt 1 0 2 0 0 13 8 2 3 1 0 0 30

A18, X38

Takson K YG ÆG G
G/

YS

ÆG

YS
YS ÆS S U Knast Bark I alt

Alnus  sp., el 4 14 4 3 1 2 28

Cf. Alnus  sp./Corylus  sp., el/hassel 1 1

Betula  sp., bi rk 0

Ericaceae, lyngfami l ie 1 1

Quercus  sp., eg 0

Indet., ubestemt 0

I alt 2 0 4 0 0 14 4 3 1 2 0 0 30
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A19/20, X65

Takson K YG ÆG G
G/

YS

ÆG

YS
YS ÆS S U Knast Bark I alt

Alnus  sp., el 11 3 2 1 17

Cf. Alnus  sp./Corylus  sp., el/hassel 0

Betula  sp., bi rk 4 4

Ericaceae, lyngfami l ie 1 1

Quercus  sp., eg 2 1 2 3 8

Indet., ubestemt 0

I alt 1 0 0 0 0 17 4 2 5 1 0 0 30

A19/20, XX160

Takson K YG ÆG G
G/

YS

ÆG

YS
YS ÆS S U Knast Bark I alt

Alnus  sp., el 8 11 2 21

Cf. Alnus  sp./Corylus  sp., el/hassel 0

Betula  sp., bi rk 2 1 3

Ericaceae, lyngfami l ie 0

Quercus  sp., eg 1 2 2 5

Indet., ubestemt 1 1

I alt 0 0 0 0 0 11 13 5 0 0 0 1 30

A19/20, XX199

Takson K YG ÆG G
G/

YS

ÆG

YS
YS ÆS S U Knast Bark I alt

Alnus  sp., el 2 2

Cf. Alnus  sp./Corylus  sp., el/hassel 0

Betula  sp., bi rk 9 11 2 4 26

Ericaceae, lyngfami l ie 0

Quercus  sp., eg 0

Indet., ubestemt 2 2

I alt 0 0 0 0 0 11 11 0 2 4 0 2 30

A23, X37

Takson K YG ÆG G
G/

YS

ÆG

YS
YS ÆS S U Knast Bark I alt

Alnus  sp., el 3 4 6 4 1 1 19

Cf. Alnus  sp./Corylus  sp., el/hassel 0

Betula  sp., bi rk 0

Ericaceae, lyngfami l ie 0

Quercus  sp., eg 3 5 2 1 11

Indet., ubestemt 0

I alt 0 0 3 4 0 9 9 1 2 2 0 0 30
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Bilag 2 
 

Der er fundet trækul fra fire arter i denne undersøgelse fra Vesterhav Syd, Kabeltracé. I det 

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

udgangspunkt i kapitlet Skovens historie af B. Fritzbøger og B. Odgaard samt 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. 55-70 og 97-146.  

 

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 bl.a. af den omfattende 

afvanding og opdyrkning. 

Rød-el har en stærk ungdomsvækst, som dog hurtigt klinger af. Fra historisk tid og op til 

midten af 1900-tallet vides det, at mange ellebevoksninger blev drevet i stævningsdrift. Den 

kan blive op mod 250 år gammel, men på grund af den særdeles udbredte stævning, ses der 

i dag kun få store, gamle træer. Rød-el er særdeles stormfast og vælter sjældent, selv på våd, 

blød bund. 

 

Betula sp. 

Birkene var de første til at danne skov i Danmark i senistiden. Der er to hjemmehørende 

arter, dun-birk (Betula pubescens) og vorte-birk (Betula pendula). Birkene er lyskrævende, 

men nøjsomme og kan vokse på næsten alle jordbundstyper. De kan træffes de samme 

steder, men dun-birk ses især på fugtig morbund, våd tørvebund, i moser og næringsfattige 

skovsumpe, mens vorte-birk gror på den tørre bund på heder, overdrev, rydninger og i 

plantager. Vorte-birk har et mindre vandforbrug end dun-birk, der er blandt de mest 

vandforbrugende løvtræsarter. 

Birk er et udpræget pionertræ, som hurtigt kan så sig over store flader og danne tæt 

tilgroningsskov. Ungdomsvæksten er stor, men klinger tidligt af. Birk bliver højst 150 år.  

 

Corylus sp. 

Hassel (Corylus avellana) ankom som den første skyggetræart for ca. 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. Hassel findes stort set i alle skove på muldbund, navnlig i skovbryn og som 

underskov i ege- og askeskov.  

 

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. 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 
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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. 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, fugtige bund. 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 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. 

 

Ericaceae 

Lyngfamilie (Ericaceae) er en familie af buske eller dværgbuske, ofte stedsegrønne, hvoraf 

flere er hjemmehørende arter så som rosmarinlyng, hede-melbærris, hedelyng og revling. 

Hedelyng, Calluna vulgaris, vokser på heder, klitheder, hedemoser og tørre dele af 

højmoser. 


