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De danske nationalparker har som et af deres formål at beskytte særlig dansk natur og områdernes kulturhistorie.
Paradoksalt nok er vores viden om naturens historiske udvikling i nationalparkerne ofte mangelfuld, så grundlaget for
at forvalte natur- og kulturhistoriske interesser er dermed noget usikkert. Nationalpark Mols Bjerge er i den
sammenhæng ingen undtagelse. Selvom det synes indlysende, at arealanvendelsen i årtusinder har været en
afgørende faktor for Mols Bjerges dominerende og vigtigste biodiversitetspotentiale, de tørre og sure overdrev, så
ved vi ikke, hvilke typer skov der dominerede før landbruget kom, eller hvordan landskab og flora udviklede sig i takt
med landbrugets stadig større dominans gennem de sidste 6000 år. Kort sagt, hvad der er baggrunden for
biodiversiteten i områderne, og hvilke processer der har fremmet og vedligeholdt den set i et historisk lys. Det er
videnshuller som disse, der kan føre til en famlende forvaltning af de moderne landskaber.

Figur 1. Agri Sø ligger i den vestlige del af Mols Bjerge, der er dannet under den sidste del af sidste istid.

På den baggrund har vi med støtte fra Nationalpark Mols Bjerge foretaget en undersøgelse af vegetations- og
florahistorie omkring Agri Sø i Mols Bjerge (Sørensen 2015). Undersøgelsen havde som formål at belyse områdets
udvikling fra istid til i dag, herunder søens alder, florahistorie og erosionudvikling i søens opland. Vi havde en
forventning om, at søen var opstået i et dødishul efter afsmeltning af den sidste is i området, den såkaldte Østjyske
Isstrøm , der kom sydfra gennem Bælthavet. Dermed bedømte vi søens alder til mindst 10.000 år, men til vores
overraskelse viste søen sig at være kun 1000 år gammel. Vi fandt altså ikke lag i søen, som gennem planterester
kunne afsløre skovhistorien i et langt tidsperspektiv, men vi fik derimod mulighed for en detaljeret indsigt i områdets
udvikling fra tidlig middelalder frem til i dag. Herunder en interessant flora knyttet til agre og overdrev, en flora som
nu delvist er forsvundet.
Denne rapport er i 2015 udkommet som artikel i Dansk Botanisk Forenings tidsskrift URT (Odgaard & Sørensen 2015).
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Figur 2. Agri Sø ligger omgivet af landbyen Agri og kan minde om et gadekær. Boreflåden (april 2014) ses midt i søen.
Foto Charlotte Rasmussen.

AGRI SØ:
Agri Sø ligger på den vestlige flanke af Mols Bjerge, hvor de stærkt sandede smeltevandsaflejringer i bjergene møder
mere lerede morænejorde mod vest (Fig. 1). I dag er området opdyrket, men 500 m øst for søen starter bjergenes
store overdrevsarealer. Efter stærk næringsbelastning fra den omkringliggende landsby blev søen i 1960 fredet med
det formål at beskytte den og de nærmeste omgivelser. Søen er omtrent cirkulær, ca. 120 m i diameter, lavvandet (<
1 m) og stadig meget næringsrig (Fig. 2). Ved en boring midt i søen i april 2014 fandtes 630 cm gytje (sødynd) over
kompakt ler, som ikke kunne gennembores. Borekernen fra søen blev analyseret for større planterester, for pollen og
for en række grundstoffer. Der blev foretaget syv kulstof-14-dateringer af rester af landplanter gennem borekernen,
som tilsammen gav en pålidelig aldersmodel, så alderen på alle lag kunne fastlægges.

MIDDELALDERENS LANDSKABER:
Pollen og andre planterester i de ældste dyndlag i søen viser at søen fra midt i 1000-tallet og indtil midt i 1500-tallet
blev brugt til at rødne Hamp og Hør i (Fig. 3). Fibrene fra Hamp og Hør blev brugt til fremstilling af reb og klæde, og
rødning var den første den af processen til at skille de eftertragtede fibre fra stænglerne. Rødning består i at lægge
planterne i søen i et par uger, så der igangsættes en opblødning og begyndende forrådnelse af planterne. Rødning af
Hamp afslører sig ved de store mængder af pollen fra denne plante i søens aflejringer, mens rødning af Hør i stedet
viser sig ved fund af rester af kapsler og frø, da Alm. Hør som insektbestøvet plante ikke producerer ret mange
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pollen. Brøndegaard (1979) skriver at Hør- og Hamp-planter ofte blev trukket op med rode, hvorfor der ofte kan
have siddet noget jord på planternes nederste dele. Dette jord indeholder pollen fra planterne på markerne, og en
statistisk analyse af forholdet mellem sedimentets geokemi og mængden af Hamp-pollen viser da også en god
sammenhæng med grundstoffet kalium, som her er en erosionsindikator.

Figur 3. Forekomsten i søsedimentet i Agri Sø af udvalgte pollentyper fra planter, som hovedsageligt var knyttede til
de dyrkede marker og deres brakperioder. Blå silhuetter viser procentværdier, sorte streger viser promiller for de
sjældnere typer. Pollen er beregnet i procent af landplantepollen, dog fraregnet Hamp. Bemærk af skalaen for Hamp
er reduceret. Salturtfamilien vil typisk dække over ukrudtsarter som Hvidmelet Gåsefod.
Tilførsel af jord fra de oprykkede planter bidrager også til at forklare forekomsten af pollen fra insektbestøvede arter,
som vi ellers ikke ser meget til i pollenanalyser fra søsedimenter som f.eks Enårig Knavel, Flerårig Knavel og Klinte
(Fig. 4). Den statistiske analyse viser også en signifikant korrelation mellem forekomst af Hamp-pollen og pollen af
Salturtfamilien og af Vej-Pileurt, der således begge formodentligt forekom som ukrudt i markerne. Fra 1200-tallet var
Kornblomst, der især var knyttet til vinterafgrøden Rug, også hyppig. Fund af pollen af snylteplanten Silke er særligt
interessant, idet det sandsynligvis drejer sig om Hør-Silke, der før i tiden var et meget besværligt ukrudt i hørmarkerne. I dag findes Hør-Silke ikke længere i Danmark. Ud over Hør og Hamp blev der i denne periode dyrket Rug og
Byg og fra 1400-tallet og fremefter er der en del fund af pollen af Boghvede. Afgrøderne blev dyrket på højryggede
agre, hvis rygge og rener stadig ses tydeligt mange steder i Mols Bjerge.
Karakteristisk for middelalderperioden er i øvrigt, at landskabet var stort set skovfrit (Fig. 5). Der forekommer
træpollen i aflejringerne fra perioden, men i så små mængder (15-25 %) at det må afspejle fjerntransporteret pollen.
Det er bemærkelsesværdigt, at landskabet var så åbent, da andre at de mest bakkede i området i Danmark på dette
tidspunkt netop var karakteriserede ved, at de bar meget skov (Odgaard & Rasmussen 2000). Det gælder f.eks.
bakkerne syd for Silkeborg, Rold Skov og Grib Skov. Når Mols Bjerge skilte sig ud herfra kan det hænge sammen med
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den korte afstand til kysterne, hvorfra der var rig mulighed for samhandel. Der forekommer enkelte arter knyttet til
krat i pollenfloraen som f.eks. Vrietorn og Alm. Gedeblad, men de passer fint i billedet af et landskab med udbredt
græsning. Til den åbne krat-vegetation passer også Hønsebær, som der er fundet et enkelt pollenkorn af.

Figur 4. Klinte forekom i middelaldermarkerne, især dem med Rug. Foto: Bent Odgaard, pollenfoto Malene Sørensen.
Græsningslandskaber er en anden del af middelalderlandskabet, som ses tydeligt afspejlet i resultaterne (Fig. 5). På
de sandede overdrev voksede Hedelyng og Lancet-Vejbred, og der er adskillige fund af pollen af Soløje (Fig. 6), som
ikke mere findes i området og i øvrigt er sjælden i Danmark. Det gør til gengæld både Nikkende og Opret Kobjælde,
en slægt, som pollenfund viser også var til stede i middelalderen. Bemærkelsesværdigt er fund af pollen af Gipsurt,
hvis pollen ikke er bestemt til art. Den økologisk mest sandsynlige art af Gipsurt er dog Mur-Gipsurt, som i dag regnes
for indslæbt i Danmark, men som måske tidligere har været at finde naturligt på sandede overdrev. Til
overdrevsvegetationen hørte også Vild Hør (både pollen og frø er fundet) samt en eller flere arter af slægten Ensian
(underslægten Gentianella, Fig. 7). De dyrkede agre har på det næringsfattige smeltevandssand haft lange
brakperioder, under hvilke de henlå i en succession hen mod græsningsoverdrev indtil næste dyrkningsperiode
startede. Adskillelsen mellem agerukrudt og overdrevsvegetation er derfor ikke skarp.
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Figur 5. Forekomsten i søsedimentet i Agri Sø af udvalgte pollentyper fra træer og planter, som hovedsageligt er
knyttede til overdrev. Blå silhuetter viser procentværdier, sorte streger viser promiller for de sjældnere typer. Pollen er
beregnet i procent af landplantepollen, dog fraregnet Hamp.

MODERNE TID:
I sidste halvdel af 1500-tallet aftager rødningen af Hamp i søen meget, skønt den fortsætter i lille målestok op til
midten af 1800-tallet. Spredte fund af kapselfragmenter af Alm. Hør viser at også rødningen af denne plante
fortsatte, men igen næppe så voldsomt som i den sidste del af middelalderen. Stigning i pollen fra Alm. Syre, Rødknæ
og Hvid-Kløver-type (dækker flere arter af Kløver) kunne pege på, at husdyrbrug fik mere vægt fra middelalderens
afslutning. Hyppige pollen af Rug, Byg og Boghvede afspejler dog stadig udbredt agerbrug. Flere pollenkorn af Stor
Knopurt, der tidligere var et besværligt ukrudt i agre (Jessen & Lind 1922-23), er fundet, og i markerne forekom også
Kølle-Valmue og Sort Natskygge. Historiske kilder fra slutningen af 1600-tallet fortæller om lange brakperioder
mellem dyrkning af Rug på de dårligste jorde og færre års hvile for de bedre jorde, hvorpå der dyrkedes Byg
(Meldgaard 1975). Overgangen til udsåning af Kløver med sidste afgrøde før brakperioden (Stenak m.fl. 2009)
afspejles i stigning af pollen af Rød-Kløver og Hvid-Kløver type fra midten af 1700-tallet.
Tilplantningen af Mols Bjerge med nåletræer, som startede i 1880’erne og fortsatte ind i begyndelsen af 1900-tallet,
ses tydeligt som stigning i pollen af Fyr og Gran. Flere andre træers pollen stiger ligeledes samtidigt, hvoraf nogle dog
snarere afspejler tilgroning i søens nære omgivelser. Denne proces afspejles også i fundet af frø og blade af VorteBirk og Pil i de øvre sølag.
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Fig. 6-7. Soløje (tv.) voksede på overdrevene i Mols Bjerge i middelalderen. Ensian af underslægten Gentianella (th.)
forekom også i Mols Bjerge i middelalderen. Billedet viser Baltisk Ensian. Fotos Bent Odgaard.

HVORFOR OPSTOD SØEN?
Det er lidt en gåde, hvorfor Agri Sø, der med sine 97 m.o.h. ofte nævnes som den højest beliggende sø i Danmark,
pludseligt opstod i 1000-tallet. En vandværksboring ved søens sydbred viser at grundvandet ligger 27 meter under
søens overflade, så hvor kommer vandet fra, og hvorfor var søen der ikke før middelalderen? En mulig forklaring
kommer fra det stive ler, der findes under sødyndet. Rent kemisk ligner dette ler meget det ler, som findes i en bakke
lige nordøst for søen. Samtidig viser pollenindholdet øverst i søleret, at det er aflejret lige før de første lag af sødynd
blev afsat. Det er derfor sandsynligt, at leret stammer fra et skred eller en udvaskning af ler fra bakken, og at dette
ler så har forseglet bunden af den eksisterende lavning, så tilstrømmende vand blev holdt tilbage og ikke længere
bare sev ned i sandet. Der er et lille væld i søens sydvestside med trykvand fra bakken sydøst derfor, og det synes at
være dette væld, der leverer vand til søen. For at leret kunne skride/skylles ned i lavningen kræves at det har været
eksponeret. En skovbevokset skråning ville beskytte mod erosion, og det er sandsynligt at erosionen skal ses med
baggrund i opdyrkning af området med det fede ler, en opdyrkning, som først var mulig med muldfjælsploven, der
indførtes til Danmark netop i starten af middelalder.
Agri Sø skal derfor ses som et af de mange kulturhistoriske aftryk i det danske landskab. Vand er en mangelvare i
Mols Bjerge, og der er sandsynligt, at søens opståen tiltrak sig bebyggelse og dermed var en vigtig årsag til
fastlæggelse af landsbyen Agri lige der. Lidt paradoksalt begyndte man så straks at bruge søen til at rødne Hør og
Hamp i, hvilket uden tvivl gav dårligere vandkvalitet. Søen har hele sin levetid været næringsrig, men indtil den
voldsomme belasting i sidste århundrede var den dog klar nok til periodevist at rumme vandplanter som AksTusindblad, Krans-Tusindblad, Tornfrøet Hornblad, Vandkrans og en art af Vandaks. Langs søen har vokset bl.a. KærGuldkarse, Sværtevæld, Engkabbeleje og Kløvkrone. Søen har rummet aborre og karpefisk, dog tilsyneladende ikke i
dens tidligste fase.
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DET MODERNE LANDSKAB:
En delvis afvikling af plantagerne i Mols Bjerge er igangsat og hermed genskabes nogle af de flotte åbne landskaber,
som har karakteriseret området gennem det meste af de sidste 1000 år. Undersøgelsen af lagene i Agri Sø afspejler
den for danske landskaber så typiske store vekselvirkning mellem kultur og natur, men den viser også noget af det
potentiale der ligger for biodiversiteten i området. Ammoniakkoncentrationen og -depositionen i Mols Bjerge er efter
danske forhold i den lavere ende (Ellermann m.fl. 2015), og med vedvarende fokus på dette og på ekspanderende og
afstemt græsning er det ikke usandsynligt at vi vil kunne hilse den smukke Soløje, Hønsebær og sjældne arter af
Ensian velkommen tilbage i bjergene.
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