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Mange elsker at vandre i de bakkede og næ-
sten træløse overdrevs- og hedearealer, ofte 
med vidtstrakte udsigter og fjerne horison-
ter. Det kan være i Odsherred, Fynshoved, 
Sydfyn, Himmerland, Thy, Nordjylland eller 
i mit pastorat, Mols Bjerge. Det kalder både 
på forhistoriske, stille og reflekterende stem-
ninger. Det fremmes af storheden, vidder, 
monotoni og fraværet af menneskepræg. Men 
kulturpræg er der nu mere af, også her, end 
man lige fornemmer. Fx brydes monotonien 
ind i mellem af mærkelige linjeformede kontu-
rer, ”striber”, henover landskabet. De er ofte 
kun lave, men bliver i naturplejede arealer 
alligevel synlige i det hårdt nedgræssede og 
træløse landskab.
Det kan være simple og enkelte volde, som 
igen kan være med og uden sten, eller med 
og uden grøft. Det kan også være mange og 

mere eller mindre parallelle striber, og der igen 
meget tæt eller længere fra hinanden.

Denne artikel retter sig især imod gamle og 
afgræssede naturarealer. Det skyldes, dels at 
nyere tids dyrkning, bebyggelse mm normalt 
ville have sløret eller ødelagt disse upåagtede 
og anonyme kulturspor (Sørensen 2003; Ras-
mussen 2003), dels at høj overvoksende vegeta-
tion hurtigt slører dem. De er derfor både bedst 
bevaret og mest synlige på gamle afgræssede 
naturarealer. De er samtidig også tit populære 
naturmål, ofte med offentlig adgang.

Striberne indgår normalt anonymt og ufor-
midlede i landskabet. Det er derfor kun, hvis 
du har særlig viden eller grund til det, at du 
når til opmærksomhed, undren og refleksion 
over dem. Emnet for denne artikel er at lukke 
disse historier op og give læserne et værktøj til 
selv at afkode anonyme kulturspor ”striber i 
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Tabel 1: Bestemmelsesnøgle til striber i landskabet. Den bør virke i de typiske tilfælde, men man 
skal vogte sig for det utypiske, eller når flere kulturspor overlejrer hinanden.

1a
Striber er alene slidt eller slået spor i vegetationen, 
uden klart aftryk i vegetationen

Irrelevant

1b
Striber er egentlige spor i terræn, dvs skift i overfladen 
(de kan være både med og uden vegeta-tion)

til 2

2a
Striber enkeltvis (kan evt forgrene sig eller krydse) 
– hvis flere, da med stor afstand og ikke sammenhørende.

til 3

2b Striber flere sammen og m.el.m. parallelle til 6

3a
Striben er en vold, ofte med blottede små og store sten 
(kan evt eftersøges m søgespyd og pinde)

til 4

3b Striben fremtræder ikke tydeligt og konsekvent som en vold til 5

4b
Striben er alene en vold, rummer ofte spredte, små og store sten. 
Der kan ofte være flere lignende striber i området

MARKDIGER

4c
Striben er både en vold og en grøft (kan være utydelig pga 
nedskridning), både med og uden sten. Følges de langt i 
terrænet, omkranser de et område, hvor grøften er på ydersiden. 

FREDSKOVS 
-DIGER

5a
Striben er en fordybning, lang og ofte slynget, ofte uden 
vegetation,  i alle slags terræn, også fladt og op over bakker

STI &
VEKSEL

5b
Striber er mere et terrænskift, oftest ved foden eller toppen af 
højdedrag eller dal, og cirka langs højdekurver. Fremtræder 
tydeligt opad de stejleste skrænter (fig. )

PLØJEKANT 
mod skrænt

6a
Altid to, helt parallelle, fordybninger i jævn flade, afstand altid 
1-2 m (typisk 125 cm), løber ikke sammen

HJULSPOR

6b
Altid flere end to parallelle striber, og oftest både fordybninger 
og volde, afstand oftest mere varierende

til 7

7a
Striber altid på skråninger og følger konsekvent 
højdekurverne, ofte ikke helt parallelle og løber jævnligt 
sammen (løber hyppigt sammen på fugtige skråninger)

FÅRESTIER

7b
Striber helt parallelle, både på og ikke på skråninger, og på 
skråninger følger de sjældent højdekurverne

til 8

8a
Mange helt parallelle fordybninger med volde imellem, 
afstand altid ca.125 cm (2 alen), løber aldrig sammen 

PLANTAGE-
STRIBER

8b
Mange helt parallelle fordybninger med volde imellem, afstand 
klart større end 125 cm, typisk 6-10 meter, løber aldrig sammen

HØJRYGGEDE 
AGRE

8c
Enkelte, få eller mange helt parallelle grøfter, altid på jævne, 
lavbundsjorder, ofte vandfyldte

DRÆN
-GRØFTER
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landskabet” på gamle græssede naturarealer, 
heder og overdrev.

Tilgangen er lidt på linie med de særlige 
spor i dyrkede marker i fly-arkæologien – hvor 
hustomter, gamle hjulspor, stensætninger og 
gravhøje kun fremtræder i tørkeperioder. Her 
fremtræder striberne kun i afgræssede natur-
områder. Oversigten er udviklet og virker i 
Nationalpark Mols Bjerge, fx i Mols Bjerge, men 
er bekræftet ved besøg i mange andre egne 
i gammel Randers Amt og i hele Danmark.

Som biolog er jeg vant til at bruge ”nøgler” 
til at identificere planter og insekter. Nøgler 
er spørgsmål-svar-systemer à la: Er blomsten 
hvid eller ikke hvid? Hvis den er hvid, har den 
så fire eller fem kronblade? Osv som så kunne 
lede frem til arten Skovmærke. I botaniske 
nøgler kan disse spørgsmål-beslutningskæder 
bliver alenlange. Jeg har prøvet at lave en nøgle 
til ”striber i landskabet” – som ikke er lange 
og forhåbentlig til at bruge uden forkundska-
ber. Hvis du i nøglen ender ved en ”løsning”, 
fx ”Fårestier”, så kan du i den følgende tekst 
finde mere om ”fårestier” i et afsnit med denne 
overskrift.

Enkelte spor, fx stier og hjulspor, kan virke 
trivielle, men de hører med til helheden, og 
ikke for andet så for at udelukke andre mu-
ligheder. Værsgo at lege med. God fornøjelse.

Sti og veksel:
Stier kan naturligvis være af ret høj alder, 
men ud over gamle kirkestier, bevarede eller 
ej, tinglyste eller hævdvundne eller ej, så er 
stier ikke beskyttede eller regnet af nævne-
værdig kulturhistorisk værdi. Både folk og 
fæ (kreaturer) og vilde dyr skaber stier efter 
behov og kaldes så ”veksler” (Fig. 1b). De kom-
mer og går derfor også over tid efter tidernes 
skiftende behov, men mange græsningsdyr 
kan lide at følge stier, og dyrestier kan derfor 
være overraskende permanente.

Den øgede interesse efter friluftsliv ska-
ber flere menneskestier, ofte separerede ef-

ter brugergrupper som vandrere, ryttere og 
mountainbikere. Sporene er afhængige af 
trafikintensiteten og vegetationens og jord-
bundens slidstyrke (figur 1a). Der er progres-
sion fra nedtrådt vegetation, over helt nedslidt 
vegetation og til åben fasttrådt jord. Men tra-
fikken trykker også jorden sammen, hvor 
stien hurtigt bliver en egentlig fordybning 
i det omgivende terræn. Nedlagte markveje 
opretholdes på naturarealer ofte som en- el-
ler tosporede vandre-, ride- eller MTB-stier.

Gamle kirkestier er til mit kendskab ikke 
kortlagt eller egentlig fredede og fx vist på 
Kulturstyrelsens ”Fund og Fortidsminder”. 
De kan dog være tinglyst på konkrete ma-
trikler. I Mols Bjerge går en gammel kirkesti 
fra Femmøller By til sognekirken i Agri. Den 
var indtil kommunalreformen 2007 skiltet 
som ”kirkestien”, men da der ikke var bebo-
else på den, blev den nu blot en sidegren på 
Stenhøjevej.

Hjulspor:
Hjulspor eller markveje er jo ret banalt. Tra-
fikken har som med stierne komprimeret 
jordbunden, som kan ses i mange år efter 
ophør af brug. I naturområder vil de dog ofte 
blive opretholdt ved brug som fod-, MTB- og 
ridestier. Her bliver det ene spor ofte hoved-
spor, hvilket vil sløre dens forhistorie som 
hjulspor (figur 2).

Et studie af dit eget nærområde på Geoda-
tastyrelsens Historiske Kort på Nettet (1870, 
1920) eller på lokale kommunale kortsider 
viser, hvor mange mark- og småveje der er 
forsvundet fra agerlandet siden 1950’erne. De 
kan også lede dig i eftersøgningen.

I agerlandet er de oppløjede og kan sjældent 
længere erkendes, mens de oftere er bevarede 
i gamle naturområder. På luftfotos, især i 
vinter- eller tørketid, kan man dog ane gamle 
veje, fra helt tilbage til Bronzealderen, bl.a. i 
den nye disciplin, luftarkæologi (fx Egeberg 
2004). Meget kendt er også de store Jern- og 
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Middelalderveje til handel og oksedrivning, 
fx Ravvejen (Lidegaard 1988) og Hærvejen (Li-
degaard (mange bøger), Mathiesen 1989). De 
betydeligere gamle og glemte hjulsporsveje er 
især synlige, hvor de krydser stejle skrænter.

Etablering af et kørefast skærvelag (Jens 
Vejmands makadamisering, opkaldt efter 
skotten McAdam) kom først i Andelstiden 
ca. 1850 og frem. Før da kørte tungt læssede 
vogne på sandjorderne hurtigt igennem det 
bærende vegetationslag og ned i blødt sand. 
Specielt nedkørslerne, fx ved krydsning 
af ådale, hvor man satte bremseklodser på 
baghjulparret (hæmsko), sled tørven i styk-
ker. Det skabte dybe hulveje, som i dag kan 
være det tydeligste spor af de gamle sandveje 
(figur 2a).

Fra de store veje som Hærvejen har det 
selv på jævn grund været årsag til, at man 
hele tiden kørte nye spor på ubrudt tørvelag, 
når vognene sank ned i sandet på de opkørte 
sandveje. Hærvejen består derfor ofte af flere 
hundrede meter brede parallelle hjulspor, 
som kun løb sammen ved hulvejene ned til 
vadestederne ved vandløb og moser. Det ses 
dog kun på de største veje med mest færdsel 
og slid, og jeg kender ikke tilsvarende beva-
rede eksempler fra Mols Bjerge.

Markdiger:
Gamle markdiger står ofte frem som volde uden 
at være skabt aktivt som diger. De er kun op-
stået og vokset relativt til de (tidligere) dyrkede 
marker på begge sider af flere årsager. Dels har 
de haft konstant vegetationsdække, som skaber 
en tilvækst via mulddannelse, samt aflejring 
af fygesand ved sandflugt på markerne. De 
omgivende marker har dannet mindre muld, 
mistet sten og fygesand, og jordbunden kan 
være blevet komprimeret af maskiner og dyr. 
Dels er der ofte samlet sten i markerne, som ty-
pisk er smidt af i nærmeste markdige. På stenede 
jorder kan markdigerne derfor rumme talrige 
ukløvede sten i mange størrelser. Der kan dog 
ind i mellem findes egentlig stenrevler, hvor 
opsamlede marksten er aflæsset. I Hyllested 
Bjerge ses fx mange 4-8 meter lange stenrevler 
i markskel – af relativt små sten i håndstørrelse 
og her næsten alle af det lokale grundfjeld, grå 
kiselrig Danien-kalksten.

Egentlige stendiger kender jeg ikke fra na-
turområdernes fattige jorder, drevet af små-
bønder og husmænd. Normalt havde kun 
godser og hovedgårde stendiger, hvor alle 
sten da er mere eller mindre store (fx på Kalø 
Gods’ markjorder og fægyder og skovdiger) 
og endda være kløvede. 

Figur 1a-b (a): Nye tider og brugergrupper skaber nye spor. Mountainbike-rute i Ebeltoft Sdr. Plantage. 
(b) Klaplåger kan forlede en til at se stien som en menneskesti, men dens slyngede forløb viser sammen 
med afbøjning før lågen, at det er en kreaturveksel (Helligkilde, Mols Bjerge).
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Lige over for Trehøje i Mols Bjerge (NØ for 
Vistoft) ses et helt system af gamle markdiger 
med spredte store og små sten. De er mere 
eller mindre parallelle, men der er dog relativt 
stor afstand mellem dem (her kan man altså 
risikere at kløjs i min nøgle).

Fredskovsdiger:
Man skulle umiddelbart tro, at fredskovs-
diger altid kunne kendes på, at fredskoven 
stadig stod der. Sådan er det imidlertid ikke. 
Fredskov kan fjernes – enten aflyses eller 
suspenderes ved dispensation. Det er såle-
des sket en del steder i Mols Bjerge, som er et 
såkaldt EU Natura2000-område. Her har na-

turbeskyttelsen (her af de lysåbne naturtyper 
hede og overdrev) fået højere prioritet end de 
fredskovsbeskyttede men unge og artsfattige 
nåleskovsplantager. Plantagerne er derfor 
mange steder afdrevet, og de fredskovsdi-
ger, der omkransede dem, ligger nu tilbage 
som et ungt kulturspor af Andelstidens og 
Hedeselskabets stolte og selvbevidste indsat 
for ”Plantningssagen” (se fx Fritzbøger 2005).

Inddigningen af de få resterende danske 
skove blev lovfæstet ved Fredsskovsforord-
ningen af 1805. En af sømmene til de danske 
skoves ligkiste var den udbredte kreaturgræs-
ning i skovene. De vintersultende kreaturer 
gik benhårdt til al ny træopvækst under bi-

Figur 2a-b (a) Det er kombinationen af mager sandjord og kuperet terræn, der har sikret mange 
naturarealer mod landbrug. Dette arkivfoto viser opkørt hulvej før makadamisering (skærvelag). 
(b) .Gammel småvej indskåret i skråning (inden for elhegn), og nyere også ophørt markvej (tv.), 
som dog stadig vedligeholdes af vandrere og cyklister.

Figur 3a-b: Over for Trehøje i Mols Bjerge ses en række gamle (men ikke højryggede) agre, adskilt af 
parallelle markdi-ger. Stenene er blot spredte deponerede marksten. (b) Fredskovsdige med næsten sam-
menskredet grøft (tv.) og (forvir-rende) ny og tydelig kreaturveksel (th.) nær Helligkilde, Mols Bjerge.
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dehøjde, nogen gange endda den unge bark 
og alle nye skud og knopper. Når man kun 
fældede træer og ingen nye kom til, gik det 
kun en vej – nedad. Derfor blev kreaturgræs-
ning forbudt i skovene.

Mange tror dog, at kun de gamle skove blev 
fredskov og skulle inddiges. Men især fra 
1866 fik mange offentlige og private lodsejere 
og foreninger plantet nåleskovs-plantager 
– oftest på tidligere hede-, overdrevs- eller 
sandmarksjorder. Selve plantningen blev stort 
set altid udført med statstilskud – med et 
modkrav om inddigning (fredsskovdiger) 
og tinglysning af fredsskovspligt.

Da man ikke før ca. 1900 havde pigtråd 
og først igen senere el-trådshegning, forblev 
omhegning af fredskoven med diger længe et 
krav for statstilskud. Der skulle laves et højt 
dige, hvis hegnsvirkning skulle øges med en 
dyb grøft foran (udenfor). Derfor ses gamle 
skovdiger både som et dige og en grøft. Finder 
du grøftsiden, kan du altså se, hvor skoven 
førhen lå – noget du vil kunne få bekræftet 
via gamle kort. Ofte er både diger og grøft 
dog skredet en del sammen, så de ikke syner 
af meget i dag. Graver man et tværprofil,vil 
man dog på plantagernes sandjord kunne 
erkende grøften, da opfyldet ofte vil være rigt 

Del af plantningsforskrift for Vistoft Sogns Plantningsselskab 1887 (fra Holsting 1987). Her ses både 
anvisninger om inddigningen (grøft og vold) samt planteafstanden på 2 alen – her dog i plantehuller 
og ikke i pløjede grøfter.
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på organisk materiale og derfor mørkebrun 
ift den lyse sandjord.

I Vistoft Plantningsforenings 100-års jubi-
læumshæfte er gengivet en arbejdstegning 
af den krævede inddigning. Det er disse 
fredsskovsdiger fra Trehøje- og Aarhus 
Plantager vi kan se som anonyme og svært 
forståelige kulturspor i Mols Bjerges nu åbne 
græsningsarealer.

Pløjekant mod skrænt:
Mange af vores store lysåbne naturarealer 
ligger i de sværest dyrkbare egne. Det kan 
være tørre sandjorder, ofte i kombination 
med et stærkt kuperede terræn, som nu 
Thy, Nordjylland, Vestjylland, Søhøjlandet, 
Djursland, Odsherred og Nordsjælland. Her 
dyrkede man ofte kun de bedste jorder – de 
mest plane og lavtliggende jorder, lidt lige-
som dalene i bjergegne. Det var ikke mindst i 
bunden af lavninger, dale eller dødis-huller. 
Det var lettest at pløje, så og høste de plane 
arealer, men lavningerne var også normalt 
lidt fugtigere, da de både fik mere vand (via 
overfladeafstrømning fra omgivende skrå-
ninger) og mindre fordampning (lå mere i 
læ for de udtørrende vinde via omgivende 
bakker). På meget kuperede sandjorder ser 
man derfor tit spor fra den tidligere dyrkning 
af lavningerne ved en gammel pløjekant op 

mod skrænten langs den gamle mark. Over 
pløjekanten har skrænten så ofte kun været 
brugt til græsning, og derfor kan der tit være 
smidt marksten ud fra ageren i lavningen. 
Stenene kan ligge spredt langs pløjekanten 
eller som spredte stenrevler. I Mols Bjerge ses 
det både ved foden af stejle skrænter og hele 
vejen rundt langs bunden af dødishullerne. 
Pløjekanterne er ofte markante terrænspring, 
som tit kan ses, selv om der ikke græsses tæt.

Fårestier:
Netop i de meget kuperede landskaber på 
næringsfattig sandjord eller kalkgrund (Thy, 
Himmerland) har man stort set aldrig forsøgt 
at dyrke de stejle skrænter. De kan så enten 
ligge med ældgamle skræntskovs-bræmmer 
(på Mols fx ved Femmøller, Skovbjerg og 
Fuglsø Skov) eller med gamle græsnings-
overdrev. I stenrige egne som Mols, er store 
sten spredt i overfladen af overdrevet. Sådan 
”stenstrøning” er et af de sikreste tegn på, at 
et areal aldrig har været opdyrket. På Mols ses 
det bedst og lettest på en nordvendt skrænt 
ud til Låddenbjergvej, en grusvej sydøst ud af 
Agri. Udover at skrænten er stejl, er den også 
nordvendt – altså skygget af terrænet selv – og 
derfor yderligere uinteressant til opdyrkning. 
De mange, spredte og store sten er her meget 
synlige på grund af mangeårig græsning.

Figur 5a-b: (a) En pløjekant ses sno sig langs foden af den sydøstlige skrænt i dødishullet Fandens Hul 
i Mols Bjerge SØ. Striben foroven er en gammel markvej. (b) Et strimmel skrænt er forblevet udyrket 
græsningsland pga hældningen. De græssende dyr har lavet parallelle veksler, ”fårestier” (Viderup, 
Mols Bjerge).
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Hvor græssende dyr i mange år går på en 
skråning, kommer der næsten altid parallelle 
rækker af kreatur-veksler, ”fårestier”. Græs-
sende dyr foretrækker at gå og græsse langs 
højdekurverne, men nødigt op og ned ad skrå-
ningen. Her danner de efterhånden parallelle 
rækker af veksler, med en meget regelmæssig 
afstand mellem rækkerne. Afstanden svarer 
ret nøje til den afstand, kreaturerne kan nå at 
afgræsse, hvor de stadig kan forblive på veks-
len, fårestien. Fårestierne bliver hurtigt – ved 
klov- og hovtrykket komprimeret, så de får 
karakter af terrasser. Det gør det yderligere 
bekvemt for kreaturerne at gå på dem – på 
jævnt og ikke skrånende underlag. Dermed 
får de ekstra motivation for kun at gå på fåre-
stierne – en selvforstærkende proces. Fårestier 
er kun små terrænspring, og er kun synlige, 
hvor der løbende opretholdes græsning.

Fårestier er dog ikke strengt parallelle – set 
tæt på – og de kan også med mellemrum flette 
ind og ud af hinanden. Selv om der på en dyb 
skrænt kan være mange ved siden af hinanden, 
er de derfor også lette at kende fra højryggede 
agre (større afstand) og plantningsstriber, der 
aldrig løber sammen. Det ses tit, at fårestiernes 
terrasser skrider lidt nedad på fugtige partier 
afskrænterne. Her kan de parallelle striber 
blive helt opløst i aflange netværk, og mudre 
billedet.

Plantningsstriber:
Som nævnt under Fredskovsdiger, så startede 
der en kolossal indsats for skovplantning især 
fra dannelsen af Hedeselskabet i 1866 og frem 
til og med arbejdsløshedsindsatsen i 1930-
40’erne.

Plantningen kunne godt foregå i gravede 
huller, men oftest pløjede man en dyb fure 
(som man plantede i) og vendte tørven op 
mellem furerne. Det gav tre fordele i ét: (1) 
konkurrencen fra eksisterende vegetation blev 
hæmmet, (2) planternes rødder kom ned i et 
dybere og derved mere vandrigt jordlag og 

(3) grøfterne med tørvevolde imellem gav en 
smule læ, der nedsatte fordampningen fra 
de nye planter på den sandede tørre jord. 
Planternes overlevelse var usikker under de 
hårde forhold, og pløjning og plantning blev 
udført under strenge og ensartede forskrifter 
og hertil hørte en rækkeafstand på 2 alen og 
planteafstand 2 alen. En opmåling af gamle 
parallelle plantningsfurer normalt vil give 
en rækkeafstand tæt på 125 cm. Striberne er 
sjældent orienteret ift terræn, man ser både 
striber på langs og på tværs af højdekurverne.

Plantningsstriber er således også et kultur-
spor, hvor Hedeselskabets og Plantningssagens 
ambitiøse projekt kan opleves og formidles. 
Men i Mols Bjerge også en historie om, hvor 
hurtigt mode og økonomi skifter. I dag ryddes 
plantage for at genskabe blomster- og insek-
trige overdrev og store udsigter og udfoldel-
sesmuligheder for friluftsliv. Jo, vi er blevet 
et rigere land.

Højryggede agre:
Højryggede agre er vel det eneste af de nævnte 
kulturspor, der systematisk er fredet kultur-
miljø. Hvor de findes og er kortlagt, skal fx 
maskinarbejde foregå på langs af agrene og 
ikke på tværs – så man ikke udjævner profilet. 
Agrene er den dyrkede jord, mens lavnin-
gerne er skellene mellem agrene (lavningerne 
kaldes ”rener” eller ”agerrener” (Porsmose 
1988). Man vil derfor forvente en højere an-
del af marksten i renerne end på agerfladen. 
Det kan man afprøve med jordspyd og hvide 
plaststokke. Udfører man lige mange stik pr. 
m2 i henholdsvis ager og rener, bør stå flere 
stokke i renerne (Fritzbøger 2004).

Typisk vil man kun finde højryggede agre på 
meget dårlig jord. Det skyldes alene, at de kun 
er bevaret her. Højryggede agre er et produkt 
af markfordelingen før udskiftningen samt af 
den lange og tunge oksetrukne hjulplov, der 
var tung at vende. I hver ager eller fald havde 
hver gård kun en (og derfor ret lille) lod. Skulle 
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man effektivt pløje den med hjulplov, fik man 
færrest vendinger med en aflang markform. 
Efterhånden fik man pløjet en høj ager op, ad-
skilt af lave grøfter. De fleste steder, hvor jorden 
var god nok til fortsat dyrkning med senere 
moderne plove, omfordelte man jorderne til 
mere rationelle kvadratiske markformer. På 
disse arealer har efterfølgende pløjninger har 
så udjævnet de højryggede agre. Kun på dårlig 
jord, hvor dyrkningen blev opgivet, som netop 
på mange naturarealer, er de højryggede agre 
derfor både bevaret og synlige.

Fra mine opmålinger i Mols Bjerge er 6-10 
meter en typisk afstand mellem renerne, men 
litteraturen angiver fra 2-20 meter.

Afslutning og tak:
Denne opsamling og fortolkning er over-
vejende resultatet af egne erfaringer. Jeg 
er heller ikke fagmand på området, men 
har dog sat mig ind i vigtige bøger om 
landskabets kulturhistorie. Lange striber 
er naturligvis ikke de eneste kulturspor i 
græssede naturlandskaber. Men dels kan 
små kulturspor være sværere at afkode 
og dels forstyrres alle kulturspor af nye 
overlejrede spor, af varierende afgræsning 
og vegetationshøjde mm. De lange striber 
fremtræder langt mere tydeligt henover 

landskabet, trods punktvise forstyrrelser. 
Derfor har jeg fokuseret på dem.
Der vil næsten nødvendigvis være unøjag-
tigheder og fejl, og om dem hører jeg gerne. 
Det er nødvendigt at sige, at mine kategorier 
dækker normale situationer. I levende histo-
riske landskaber kan der altid fremkomme 
utypiske landskabstræk, skabt af sjældne 
tilfældigheder. På figur 3b ses et gammelt 
fredskovsdige, der har været ydergrænse 
for en nu sløjfet plantage. De græssende dyr 
har så valgt at lave en veksel langs diget, på 
siden uden den til diget hørende grøft. Denne 
veksel hører historisk ikke sammen med fred-
skovsdiget, men fremstår i dag stedvist mere 
som en grøft, en det gamle nu næsten opfyldte 
grøft. Så der er grund til at være forsigtig ved 
brugen af denne artikel og dens nøgle.

Det vil være oplagt lokalt i eget arbejde at 
inddrage den nye ”højdemodel”, der med 10 
cm præcision viser terrænet i hele Danmark 
– og vel at mærke ”ser igennem vegetatio-
nen” (”skræller den af”). Snart kommer vel 
yderligere præcision. Det betyder, at meget 
lave terrænforskelle nu kan ses på kortene, 
og især de lange og regelmæssig vil stå frem. 
Her ses nu allerede tydeligt højryggede agre, 
men snart kan finere strukturer som fårestier 
og plantningsstriber også kunne ses. Men 

Figur 6a-b: (a) Plantningsstriber fra plantage fra ca. 1900, nord for Agri Bavnehøj, Mols Bjerge. 
Rækkeafstand er tæt på standarden, 2 alen. Her går de på tværs af højdekurver, men det veksler. (b) 
Højryggede agre i aftenlys, rækkeaf-stand 6-10 meter. På flere af ryggene forvirres billedet af nyere 
kreaturstier (ved Trehøje, Mols Bjerge).
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så skal de jo stadig fortolkes. Det kan denne 
artikel forhåbentlig bruges til.

Tak til naturvejleder Ole Sørensen, Moesga-
ard Museum, som i sin tid provokerede mig til 
et første udkast til i et kursus om ”anonyme 
kulturspor i landskabet”.
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