
 

 

 

A g r i  S ø .  F a u n a  i  b u n d s e d i m e n t .  
M i k r o f o s s i l e r  i  2 0 0 m y  

s i g t e m a t e r i a l e .  
Gjelstrup P 

NATURRAPPORTER FRA NATIONALPARK MOLS BJERGE - nr. 9/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Naturrapporter fra Nationalpark Mols Bjerge nr. 9 -  Gjelstrup P 2015: Agri Sø. Fauna i bundsediment. Mikrofossiler i 200 my sigtemateriale. |   2 

 

 

  

Kolofon: 

Titel: Agri Sø. Fauna mv i bundsediment. Mikrofossiler i 200 my 

sigtemateriale. 

Forfattere: Peter Gjelstrup 

Udgiver: Nationalpark Mols Bjerge  

Projekt:Afledt af ”Mols Bjerge fra istidslandskab til 

kulturlandskab. Vegetationsanalyse og 

landskabshistorie v Agri Sø” J.nr. NST-941-00130) 

Finansiering – Basisprojektet hos Aarhus Universitet Geoscience 

ansøgt og bevilliget 205.000 kr nov. 2013, afsluttet juli 

2015. 

Redaktion afsluttet 1. februar 2016 (Jens Redddersen) 

Omfang: 24 sider. 

Lagt på nettet: Januar 2016 

Brug af materialet: Materialet må frit benyttes med udførlig 

kildeangivelse. 

Kildeangivelse: Gjelstrup P 2016: Fauna mv i bundsediment. 

Mikrofossiler i 200 my sigtemateriale. – 

Naturrapporter fra Nationalpark Mols Bjerge nr. 9. 

Rapporternes konklusioner og perspektiveringer er 

forfatternes og ikke nødvendigvis nationalparkens 

 

 

 

                                              



 

Naturrapporter fra Nationalpark Mols Bjerge nr. 9 -  Gjelstrup P 2015: Agri Sø. Fauna i bundsediment. Mikrofossiler i 200 my sigtemateriale. |   3 

 

RESUME: 
Aarhus Universitet tog april 2014 en ca. 7 m prøve af søsedimentet på bunden af Agri Sø. Faunaindholdet i 200 my 

sigtedel i 31 prøver udtaget til C 14 bestemmelse blev efterfølgende undersøgt for faunarester, der her er gruppe- og 

artsbestemt med de informationer til levestedet, der kan udledes herfra. Af vanddyr er der især fundet dafnier, 

muslingekrebs og larver af dansemyg. Af landinsekter forekom især Ellebladbille og en del pansermider (oribatider), 

hvoraf halvdelen uventet er knyttet til stammer af bøg, birk mv. To af disse pansermider er nye for Danmark og er 

sjældne i hele Europa (Eueremaeus valkanovi (prøve 12, ca. år 1450) og Zygoribatula propinqua (prøve 27, ca. år 

1783). Fundene er samlet i tabel 1 a-b og gennemgået i hhv. resultat- og diskussionsafsnit. Analysen synes at påvise, 

at Agri Sø har været sø i hele den 1000-årige periode, men også synes at have været omgivet af både fugtige og tørre 

lysåbne naturarealer, men også trævækst med særlige træarter. 

Efter udarbejdelsen af 1ste version af rapporten, er den januar 2016 forsynet med et efterskrift. 
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INDLEDNING: 
Nærværende faunaresultater (mikrofossiler mv.) stammer fra boreprøver i Agri Sø’s bundsediment, taget i Agri Sø 

primo april 2014 af professor Bent Odgaard, Århus Universitet (foto, forside). Der blev i disse boreprøver udtaget 31 

prøver til kulstof 14 analyse og endnu flere prøver til pollenanalyser (Sørensen 2015). 

  

De udtagne C14-prøver blev sigtet først i en 500my sigtedel og derpå i en 200 my sigtedel. 

500 my sigtedelen blev analyseret for makrofossiler af planter og mosser af Bent Odgaard, omtalt i Malene 

Kjærsgaard Sørensens speciale, april 2015.  

200 my sigtedelen blev lagt i 70 % alkohol for senere analyse (denne undersøgelse).  

 

METODE: 
Ved analyse af 200 my sigtedelen er tilsat glycerol til sigteprøverne, hvorved organisk materiale flyder oven på 

glycerolen. Efter nogle minutter suger plantedele imidlertid glycerol til sig og synker til bunds, men det meste dyriske 

materiale forbliver endnu en stund på overfladen af glycerolen og kan fjernes til analyse (Gjelstrup & Petersen 1987).  

 

RESULTATER: 
En samlet oversigt over fund ses af tekst samt Tabel 1A og Tabel 1B. 

Sigtematerialet i prøverne: Det meste af sigteprøverne består i de første mange prøver (1-9,11,15) primært af 

sammenkittet krummestruktur af jordmateriale iblandet plantefibre og desuden rester af forskellige smådyr (Fig.1A).  

Krummestrukturen er formentlig opstået ved sigtning af det lerede materiale. Hen mod midten af prøvetagnings-

serien sker der et skifte (prøve 12, 16, 20-29), så sigtematerialet nu overvejende består af små stykker træfibre, 

eventuelt iblandet plantefibre og bladrester af forskellige urter og faunarester (Fig.1B). 

  

Fig.1a-b. 200 my sigtematerialet i henholdsvis A tv: prøve 2, og B th: prøve 12. 
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Samtidig optræder der blåfarvede træfibre i materialet (Fig.2). 

 
Fig.2. Almindelige og blåfarvede træfibre, prøve 21. 

Sand: Der blev fundet sand i alle prøver (Fig.3) – i de ældste prøver både store og små sandkorn (prøve 1, 5,7-8), 

siden fortrinsvis små sandkorn. 

  
Fig.3-4. Sandkorn forekommer i alle prøver (tv.) og trækul (th) i de fleste prøver. 

Trækul: Der blev fundet trækul i de fleste prøver (Fig.4), og ind imellem også sortsvedne billevinger og stumper af 

sortsvedne græsblade.  
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KREBSDYR 
Dafnier (Cladocera): I sigtematerialet optræder både store og små ægkapsler af Dafnier (Fig.5). I flere af de første ca. 

10 prøver optræder store ægkapsler talrigt, hvorimod små ægkapsler forekommer talrigt i prøverne 6, 8 og især 16-

19. Ægkapsler optræder kun undtagelsesvist efter prøve 20.  

 
Fig. 5. Store ægkapsler af Dafnier, prøve 8. 

Muslingekrebs (Ostracoda) forekommer i prøve 6-15 med små former. I prøve 16-17 og 24 forekommer 

muslingekrebs taltigt, men nu med både små og store former. Desuden optræder mere boomerang-formede 

muslingekrebs. I prøverne 25-31 blev der ikke fundet muslingekrebs.  

VANDINSEKTER: 
Dansemyg (Chironomideae) mv: I materialet optræder både store og små hovedkapsler af Dansemyg (Fig.6 tv) 

Desuden forekommer mikroskopiske brudstykker af stribede insektvinger, der formentlig kan henføres til 

bugsvømmere (Corixa).  Endvidere optræder i prøve 8 et sandrør af en vårflue (Trichoptera) (Fig.6th).   

De store hovedkapsler af Chironomideae synes alle at kunne henføres til Chironomus plumosus-typen (Brooks, 

Langdon & Heiri, 2007), der normalt optræder i mere næringsrige søer, medens de fleste mindre hovedkapsler kan 

henføres til Tanytarsus sp. 
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Fig. 6a-b. Tv. Hovedkapsel af dansemyggelarve Chironomus plumosus-type. Th. Sandrør af vårflue-larve. 

 
Fig. 7. Øje af sørgemyg. 

LANDINSEKTER:   
I de fleste prøver findes velbevarede øjne af sørgemyg (Sciaridae, Fig.7), dog med flest fund i prøverne 8-19. 

Sørgemyg er landlevende og larven lever i fugtigt, henfaldende organisk materiale.  

Ellebladbille Linaeidea aenea (Fig.8) forekommer i mange af prøverne 1-18 som meget små blå-grønligt skinnende 

fragmenter. Arten lever udelukkende på elletræer, som således synes at have stået ved kanten af søen mindst frem 

til omkring år 1600 (se også Fig.12). 
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Fig. 8. Fragment af Ellebladbille-vinge. 

Pansermider – Oribatider (0,1-1 mm store jordbundsdyr): Der forekom uventet flere landlevende jordbundsdyr i 

materialet, herunder primært pansermider, oribatider:   

I Prøverne 1-22 optræder således arter som Achipteria coleoptrata, Punctoribates punctum og Trichoribates 

incisellus, som alle især er knyttet til åben, fugtig, græsklædt, evt. let græsset terræn. Ceratozetes mediocris (Fig,9) 

og Liebstadia similis forekommer på mere fugtig evt. vandlidende græsklædt bund. 

I prøverne 2-28 optræder flere andre Oribatider, der lever på stammer af forskellige træarter: Carabodes 

labyrinthicus (Fig.10 - i lav på birke- og bøgestammer), Humerobates rostrolamellatus (forskellige løvtræer incl. 

æbletræer) Trichoribates trimaculatus (eg og fyr), Eueremaeus valkanovi,  Phauloppia lucorum, Zygoribatula 

propinqua og Scheloribates pallidulus (bøg mv.). 

Endvidere blev der i prøve 11 fundet den stærkt tørketålende Oribatide Scutovertex sculptus, som lever på tørre, 

solbeskinnede,  mosdækkede sandpletter. 
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Fig 9-10. Forreste artskarakteristiske del af Oribatiden Ceratozetes mediocris. Oribatiden Carabodes labyrinthicus. 

Andet: Iprøve 13 forekom rester af en rovmide sp, der lever af små jordbundsdyr. 
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Tabel 1A. Diverse fund samt vandinsekter i 200 my sigteprøve bundsediment, Agri Sø, april 2014. Gult markerer 
rigelig forekomst, brunt at der er taget billede. Blå markeringer viser vanddyr. 

 

 

 

 

 

prøve nr sand
krumme-
struktur træfibre

blå 
træfibre trækul

parasit 
sp

Dafnie 
ægkap-
sel store

Dafnie 
ægkap 
sel små

muslinge-
krebs

Chironomus 
"plumosus"  
type

Tanytarsus 
sp

Corixa 
fragmen
ter?

Vårflue-
sandrør

1-år1073

meget 
store+ 
små talrige x

meget+ 
sveden 
bil le x x >20 x

2 x mange xx x x <5 <5

3-år1126 x mange mange x talrige x x

4 x det meste xx/ kvist x talrige x >5 <5

5 x det meste xx x <10 x

6 xx det meste x/kvist > 20 x mange <20 x

7 x store det meste x x x <5 1

8 x store det meste
mange/ 
kvist x talrige talrige 10 <20 1

9 x det meste
mange/ 
blade x x x x x

10 x mange x x x

11-år1447 x mange mange x 5 5

12 xxxx det mestexx x <5 <5 x

13 xx x xx 10 <5 10 x

14-år1504 xx xx <5 <5 <5

15 xx det meste xx xx x x <5 <5 x

16 xx næsten alt >50 >50 <10 s+sm 20 <10

17 xx xx <50 1000 <1000 s+små <5 <1000 xx

18 xx xxx xxx xxx mange <5

19 x x >100 20 >10 <30

20 xxxx det mestemange 10 <20 10 <10

21 x mange mange x 5 5

22-år1642 mange x xx xxx <5 <5 >10 x

23 x mange x x 12 x

24 xxxx det meste xx/blade <1000s+små 10 <10

25 xxxx det meste x <5 x <5 x

26 x det meste x +svedne

27-år1783 xx talrige mange x x <10

28 xxxx x x x x

29 xx mange x xxxx <5 <5

30-år1966 xx x <50 <50 x

31 mange xx <5 1
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Tabel 1B. Landinsekter og jordbundsdyr i 200 my sigteprøver, Agri Sø bundsediment, april 2014. Prøvenumre og tids-
bestemmelse i søjle 1 (efter Sørensen 2015). Gult markerer rigelig forekomst, brunt at der er lavet præparat.Grønt 
markering viser trætilknyttede smådyr, bleggrøn markering smådyr tilknyttet åbne græs- og engagtige arealer og 
lyserød markering viser smådyr knyttet til fugtigt organisk materiale. 

 

  

  

prøve nr
Elleblad
bille

Sciara 
sp.

Achipte
ria 
coleopt
rata

Cerato
zetes 
medio
cris

l iebsta
dia 
similis

Punctori
bates 
punctu
m

Trichori
bates 
incisel-
lus

Carabod
es 
labyrint
hicus

Humero
bates 
rostro

Trichori
bates 
trima.

Euerema
eus 
valcano
vi

Phaulop
pia 
lucorum

Zygoribatu
la 
propinqua

Sceloribat
es 
pall idulus

Scutovert
ex 
sculptus rovmide

1-år1073 x x x

2 1 x x

3-år1126 2

4 x

5

6 1

7 x x

8 6

9

10

11-år1447 x 4 x

12 x 4 x x x

13 6 x 1

14-år1504 x 1 x x

15 x 5

16

17 4

18 x 5 x

19 4

20 1

21

22-år1642 x x

23 1

24 1

25 2

26 3

27-år1783 1 x

28 2 x

29 1

30-år1966

31 1
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DISKUSSION: 
 

200 my sigtematerialet består i de første mange prøver primært af krummestruktur af jord/ler materiale, medens der 

hen mod midten af prøveserien og især i prøve 16-31 (primo 1500 og frem) især forekommer træ- og plantefibre i 

materialet, nu ofte med blåfarvede træfibre imellem.  Årsagen til blåfarvning af fibre skyldes formentlig vivianit, der 

blåfarver ved iltning (Odgaard, personlig meddelelse). 

De mange fragmenter af trækul, svedne plante- og insektdele viser, at der i hele prøveseriens tidsperiode er blevet 

tændt ild ved søen.  Men trækul kan måske også være skyllet ned i søen fra nærliggende skråninger – opstået ved 

skovfældning og –afbrænding (svedjebrug). Den forøgede mængde vedfibre i mikro-sedimentprøverne fra 1400- 

tallet kan muligvis tages som tegn på øget byggeaktivitet i Agri fra dette tidspunkt. 

På lignende måde kan forekomsten af sand i prøverne bl.a. tænkes at stamme fra nedskyllet sand fra omgivelserne 

(skovrydning og opdyrkning/erosion), og selv i dag er der en undertiden tydelig transport langs vejene mod søen af 

sand mv fra højtliggende skråninger nord og vest for søen – eller sandet kan stamme fra væld i kanten af søen. 

Forekomsten af et vårflue-larverør (Trichoptera), prøve 8, kunne stamme herfra.  

I de fleste prøver er der fund af hovedkapsler af vandlevende dansemyg (Chironomidae) samt mikroskopiske stribede 

vingefragmenter formentlig af bugsvømmere (Corixa?) – Dafnieæg (Cladocera) forekommer især i de første 20 

prøver og talrigt i 1100-, 1200- og 1500- tallet , men efter prøve 21 (primo 1600) forekommer de kun sporadisk og 

enkeltvis. Muslingekrebs (Ostracoda) forekommer i prøverne 6-24, hvorefter de forsvinder igen. Særligt talrigt 

forekommer de i prøverne 17 (medio 1500) og 24 (ca. 1700). 

Det kan derfor konkluderes, at der har været vand i Agri sø igennem hele prøveseriens tidsperiode.  

Øjne af Landlevende sørgemyg (Sciaridae) er fundet i de fleste prøver som tegn på, at der har været henfaldende 

fugtigt organisk materiale i de sø-nære omgivelserne igennem hele prøveseriens tidsperiode.  

Fund af mikroskopiske fragmenter af vingedele af Ellebladbille i mange af prøverne 1-18 viser, at der må have stået 

elletræer ved søen mindst frem til ultimo 1500. Pollenanalyser viser også forekomst af elletræer i alle udtagne 

prøver, men Sørensen (2015) mener, at dette pollen kan tænkes at stamme fra fjernkilder op til 1500 m fra søen. Der 

findes fortsat mange ellesumpe nær Agri, på skråningerne halvvejs ned mod Kalø Vig, ligesom der står gamle 

elletræer ved søens syd-ende (Fig.12). 

Af de øvrige fund skal især omtales, at oribatiderne  Achipteria coleoptrata, Punctoribates punctum og Trichoribates 

incisellus giver indtryk af, at søen i starten af prøveseriens tidsperiode synes at have været omgivet af åbne 

græsklædte arealer. Forekomsten af Ceratozetes mediocris og Liebstadia similis, der normalt lever på mere fugtig 

græsklædt undertiden vandlidende bund, viser dog, at der også må have været områder med meget fugtig bund ved 

søen.  
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Fig.12. Også i 2015 står der elletræer ved Agri Sø. 

 

Oribatiderne er formentlig skyllet ud i søen ved kraftig nedbør, idet søens omgivelser på flere sider er relativt stejle. 

Når fund af disse åbenlandsformer af oribatider ikke fortsætter gennem prøveserien, bortset fra Trichoribates 

incisellus, kan det skyldes, at søens omgivelser er blevet gradvis mere opdyrket (græsmarksbrug, 5-vangsskifte, jf. 

Worsøe (1990)), og arterne herved forsvundet. Kun få arter af Oribatider tåler opdyrkning, (Petersen & Gjelstrup 

1987, Gjelstrup et al. 2008).  
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Mest usædvanligt er forekomsten af oribatider, der lever på stammer af forskellige træarter (prøve 2, 7, 11-14, 18,  

22, 27 og 28). Forekomsten af arter som Carabodes labyrinthicus, Humerobates rostrolamellatus, Trichoribates 

trimaculatus, Phauloppia lucorum og Scheloribates pallidulus viser, at der i prøveseriens tidsperiode  må have stået 

træer som birk, bøg, eg mv ved Agri sø igennem hele prøveseriens tidsperiode (se dog også nedenfor).   

I materialet forekommer endvidere to for Danmark nye og i Europa meget sjældne arter, der begge lever på 

træstammer: Eueremaeus valkanovi (prøve 12, medio 1400) og  Zygoribatula propinqua (prøve 27, 1783). Det kan 

tolkes derhen, at de er tilført søen fra rester af en urgammel oprindelig naturskov i eller ved Agri.  

 
 

Fig. 13. Store, gamle bøg, ask mv findes fortsat flere steder - her på den lerholdige stejle skråning nord for søen. 
 

På et foto af Agri sø omkring 1920 (Worsøe 1990) ser man, at der er åbent langs selve søkanten, hvor vandspejlet i 

øvrigt synes at stå en del lavere end i dag. Endvidere findes som i dag mange træer ved gårdene  i Agri, herunder 

træbevoksninger ned til søen.  Måske har de mange gamle træer af bøg, ask, lind  mv. i Agri idag deres oprindelse i 

gamle træbevoksning i byen (Fig. 13).  

 

Når antallet af træpollen synes lavt i pollenanalyserne (Sørensen 2015), kan det muligvis skyldes de særlige 

aerodynamiske forhold ved Agri, hvor vinde fra især vestlige retninger fra Kalø Vig føres op ad Mols Bakker og i en 

stor bue op over Agri for at slå ned meget længere inde i Mols Bakker (set/hørt ved flere storme de sidste 20 år). 

Herved føres pollen i området måske op og væk fra søen? 
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Fig.14. Agri-fællesskabets stævningeskov Tornlykke (Tornløkke) NW for Agri, 2015. 

De mange fund af trælevende Oribatider kan imidlertid også tænkes at stamme fra gamle egentlige skovområder 

nær Agri, f.eks. fra den til fælleskabet hørende stævningeskov, Tornlykke, som ligger NW for Agri (Fig.14). Fra denne 

skov kan stammer, grene mv. være transporteret til bearbejdning ved Agri sø og Oribatiderne på den måde være 

havnet/skyllet i søen.  

 

Måske vidner tilstedeværelse af de mange træstammelevende oribatider om aktiviteter i Agri igennem tiderne såsom 

husbyggeri (eg, bøg, fyr), fremstilling af redskaber, hjul, møbler mv. (ask, bøg, eg mv.), ligesom elletræ har været 

vigtig for fremstilling af træsko (stålfeldt, 1969, Vedel & Lange, 1962).  

 

Måske har der i området omkring Agri i årene længe efter år 1000 fortsat været skovlignende bevoksninger tilstede i 

form af krat og lavstammede træer, idet det må forventes, at et tidligere så isoleret sted som Agri, hvor det kun var 

muligt at komme til ad simple sandede veje, i vid udstrækning må have været selvforsynende med træ til diverse 

daglige gøremål inklusiv brænde. Højstammede træer har været tilstede ved Bogens, Femmøller/Lyngsbækgård og 

Kalø og har muligvis også kunnet transporteres til Agri. 

Fundet af Scutovertex sculptus fra ca. 1447 er i overensstemmelse med makrofossilfund af soløje og tidlig indikation 

på tør overdrevsvegetation (Sørensen, 2015). 
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Når der ikke er fundet vandlevende Oribatider i prøverne, må det skyldes, at søen nok altid har været næringsrig (se 

ovenfor, samt Sørensen, 2015), hvorfor vandlevende mosser som Sphagnum mv. ikke har kunnet etablere sig.   
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Malene K. Sørensen takkes for sigtning af 200 my fraktionen af prøverne og Bent Odgaard for at have stillet materiale 

til rådighed for denne analyse. 
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EFTERSKRIFT - LIDT OM AKTIVITET OG NATUR VED AGRI GENNEM TIDERNE 
 

Peter Gjelstrup januar 2016: 

 

”Se Neapel og dø! Se Mols og lev!  og oplev!” 

Således starter P. Nedergaard et særligt kapitel om Mols Herred og livet på Mulnæs (det gamle navn for Mols) i en 

bog om ”Dansk Præste- og sognehistorie. Bind VII B (VIII)” fra 1965. 

Med den nyindvundne viden fremkommet ved analyser af søsedimentet i Agri Sø 2014 (Sørensen 2015, Odgaard & 

Sørensen 2015 og ovenstående) og iøvrigt, begynder der at tegne sig et mere samlet billede af aktiviteter ved Agri og 

naturen heromkring gennem tiderne:  

Gennem køkkenmøddinger, hvoraf der er flere f.eks. ved Hestehaveskoven og Knebel Vig, får vi indblik i levevis og 

dyreliv i de første Ertebølkulturer i jæger-stenalderen efter sidste istid.  Folk levede dengang langs kysterne og der er 

ikke fundet spor, der tyder på de har været oppe i området ved Agri men måske har de jaget i urskoven i Mols Bjerge.  

Senere - ca. 4000 f. Kr.- dukker den første jordbrugskultur – Tragtbægerkulturen (”den slebne flints tid”) – op. Nu trak 

folk længere ind i landet og begyndte at fælde urskoven, dyrke jorden og holde husdyr. På Mols har de efterladt sig 

gravhøje i form af runddysser mv, og at de har været i bakkerne ved Agri fremgår af, at landets største dækstene på 

tvillingehøjene Grovlegård-dyssen lige uden for Agri og Porskær Stenhus ved Knebel oprindelig må have været een 

kæmpesten fundet i dødislandskabet ved Agri, flækket, og de to halvdele herefter brugt på de to gravhøje. Også de 

mange slebne flintøkser vidner om deres virke. 

Arden, der oprindelig er en simpel grentveje, har dengang været brugt til at løsne især lettere jorde og været trukket 

af husdyr. Arden forbedres gradvis f.eks. ved at fasthæfte et hårdt bundskær på ploven. 

Tragtbægerkulturen afløses ca.1700 f. Kr. af Bronzealderkulturer, som ligeledes har efterladt sig mange markante 

gravhøje – men nu blev de anlagt synligt på de højest liggende områder i landskabet, f.eks. Trehøje samt 

Stabelhøjene ved Agri, og yderligere urskov må være blevet ryddet. Også Bronzealderkulturer har brugt ard som 

pløjeredskab. Det ved vi fordi der under gravhøje og dysser flere steder i landet er fundet tydelige ardspor. 

Fra den efterfølgende Jernalder (500 f. Kr – 500 e. Kr.) er der i 2013 fundet rester af en hel jernalderlandsby  på en 

mark lige uden for Agri, ca. 2000 år gammel, ligesom der tidligere er fundet rester ved Toggerbo (Vedsted 2008), så 

der har været livlig aktivitet i bakkerne ved Agri mange tusinde år tilbage i tiden. Ordene Mulnæs (Mols) og Agri 

(Akcne 1203), hentyder måske ligefrem til dyrket ager og kan meget vel være mange tusinde år gamle og trække 

tiden tilbage til arddyrkningens tid. 

Fra jernalderbopladsen og frem til ca. år 1000, Vikingetid, er der et videnshul, idet sedimentet i søen i Agri overrask-

ende nok kun kan dateres tilbage til Vikingetid (Det vides dog ikke, om der under den nuværende søbund gemmer sig 

ældre sedimentlag fra tidligere søer). 
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Søen i Agri synes opstået enten som resultat af et større lerskred fra bakkerne vest og nord for søen (f.eks. ved et 

større jordskælv), der har forseglet bunden, - eller som et resultat af at man i vikingetiden er begyndt at dyrke 

området ved Agri mere effektivt, hvorved ler fra markerne nordvest for søen er skyllet ned i dødislavningen ved Agri 

og har forseglet bunden (Sørensen 2015, Odgaard & Sørensen 2015). Da først søbunden var vandtæt, har søen 

herefter vokset sig større, idet fremsivende vand samt regnvand har samlet sig i søen. At der siden har været vand i 

søen viser forekomsten af ægkapsler af dafnier samt hovedkapsler af dansemyg mv. i sedimentlagene.  

Jordlagene i Agri synes dog ret kompliceret og varieret, for ved brøndgravning ved søen i 1914 stødte man først på 

grundvand i 27 m dybde, men SW for søen siver der fortsat vand frem ved den formentlig urgamle elletræbevoksning 

(Fig. 12), og midt på matrikel 10g ca. 100 m nord for søen siver vand mod øst i sandlagene i blot ca. 2,5 m dybde 

(Gjelstrup upubl.). 

Bemærkelsesværdigt er det, at aflejringerne i søen viser, at man i Vikingetiden og frem til knap 1600 i stor stil har 

dyrket hamp på arealerne ved Agri og blødgjort (rødnet) stænglerne i søen(Sørensen 2015, Odgaard & Sørensen 

2015). Hamp er velegnet til fremstilling af reb men også til fremstilling af textiler. Man kan ligefrem forestille sig, at 

hampdyrkningen har været brugt til reb på de mange vikingeskibe i tiden, som synes at have haft base på både 

Helgenæs, Samsø og Århus (Aros, hovedbasen).  

Agri Bavnehøj har i Vikingetiden formentlig fungeret som et vigtigt varslingssted sammen med andre bavnehøje ved 

Rønde, Helgenæs, Samsø mv. Måske er den nuværende Agri landsby ligefrem opstået som en udløber af dette 

varslingssystem, der jo hele tiden skulle være parat, hvis en fjende nærmede sig. Til dette ligger Agri perfekt som i en 

gryde på toppen af Mols Bjerge i ca. 100 m højde og tæt på Agri Bavnehøj 137 m. o. h. – det højeste punkt på Mols 

med fri udsigt til alle sider.  

Achton Friis beskriver i 1944 i ”De danskes land” den dramatiske udsigt fra Stabelhøjene og Agri Bavnehøj som: 

”Enestående skønt og gribende er dette syn fra Mols Bjerge”. Bedre kan det vist ikke siges. 

Hjulploven, der er en stærkt forbedret ard bl.a. med lodret skær, bundskær og muldfjæl (træplade til vending af 

jorden, se Fig. 1E), kom til Danmark omkring år 1000 (Søndergaard 2008), og formentlig hurtigt til Mols. Herefter blev 

det meget lettere at bryde og dyrke jordene ved Agri. De talrige bevarede højryggede agre i Mols Bjerge – bl.a. lige 

øst for Agri - vidner om dette.  Penetreringsundersøgelser af jordbunde bl.a. ved Strandkær og Trehøje i 2005 har 

vist, at pløjedybden kun har været 15-18 cm (Gjelstrup, upubliseret). Kraftigt byggede hjulplove har formentlig også 

kunnet bruges til at løsne og skørne de mere lerede jorde nord og vest for Agri. Tidligere har man måske haft en slags 

hakkebrug eller kraftig ard til at løsne og skørne lerede jorde. Frem til ca. 1800 har kun få procent (ca. 5 %, Vedsted 

2008, se også nedenfor) af jorden været dyrket pr år – resten har ligget hen som brakjord/græsset jord eller som 

egentlig udyrket overdrev incl. små rester af skov og budskads. Ved Agri har man brugt såkaldt 5-vangsbrug – et 

græsmarksbrug med 5 vange, der ikke var hegnet (Worsøe 1990).  

Af træpollen forekommer især i de første sedimentlag dels bøg, birk, hassel, el og ask (Sørensen 2015, Odgaard og 

Sørensen 2015). Fyrrepollen forekommer spredt gennem alle sedimentlag. 
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Forekomsten af trælevende sjældne oribatider (ovenfor) vidner imidlertid om, at man i Agri har haft adgang til gamle 

oprindelige urskovsagtige træer af flere af ovennævnte træarter. Når disse små dyr forekommer i sedimenterne i 

søen er det oplagt at tro, at man har haft en slag husflid eller hjemmeindustri baseret på træ ved søens bred. Måske 

har de også i forbindelse hermed lavet bål ved søen, hvorved også de mange trækulsstumper er havnet i søen. 

Træløst kan der derfor ikke have været ved Agri, men snarere spredte rester af den oprindelige urskov.  

Bygningen af den anseelige Agri kirke ca. 1200 vidner om, at Agri på dette tidspunkt har været et betydeligt center i 

hele området. Midt i det 16. århundrede ophører hampdyrkningen brat og korndyrkning (rug, byg og lidt havre) incl. 

boghvede synes herefter at være afgrøderne i området. Samtidig forlades flere gårde i Mols bakker formentlig fordi 

næringspuljen i jorden efter den oprindelige urskov er brugt op, og ødegårde opstår f.eks. i Toggerbo. Det har været 

barske tider.  

 

Fig. E1. Grith Lerche og Jørgen Ramsdal: pløjeforsøg med rekonstrueret hjulplov, Molslaboratoriet efterår 2006.  

 

Biodiversitetsmæssigt må det gamle græsmarksbrug imidlertid have været en fantastisk artsrig og blomsterrig 

periode på Mols med masser af lyng og et væld af insekter, hvoraf vi kun har rester i dag. Det er dog tydeligt, at 

planteliv og insektliv mv. i Molsområdet fortsat synes gearet til denne evige vekselvirkning mellem opdyrkning, 

braklægning op til 20 år og vedvarende uopdyrket jord. Beregninger vedr. dyrkning i Toggerbo og Strandkær i 1700-

tallet viser, at kun 40-60 % af det samlede areal var dyrkbar, og heraf blev kun 15-40 % (ca. 5 % af det samlede areal) 
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dyrket årligt (Vedsted, 2008). Kun få plantearter i området kan i dag henføres til egentlig gammelt vedvarende 

overdrev. De højryggede agre kan dog fortsat tænkes at indeholde en guldgrube af information i form af 

frøbanker/pollen fra tidligere dyrkningsperioder.  

Sandmarker har været vidt udbredte tilbage til Vikingetiden (og sikkert længe før). Det vidner forekomsten af lyng, 

soløje, lancetvejbred, syrearter, pileurt og knopurt i sedimentlagene om. I Mols Bjerge synes sandmarker opstået ved 

opdyrkning og udpining af de sandede jorde efterfulgt af meget ekstensiv græsning. Sandmarker har vist sig at være 

vigtige områder for en lang række sjældne insekter, herunder Lille lynggræshoppe, som i dag kun kendes fra 

Molsområdet (se Nationalparkplanen 2012, Nielsen 2000). Arten findes fortsat lige uden for Agri. 

Flere af de omtalte planter kunne være yderst besværlige ukrudtsplanter, f.eks. kan man i gamle skrifter om Snerle-

pileurt se: ”det værste ved vaarrugen er at den ofte er fuld af slyngende pileurt, som omsnoer og quæle straaene” 

(Begtrup 1803, Jessen & Lind 1922). Snerle-pileurt blev også fundet i mængder ved pløjeforsøgene på 

Molslaboratoriet i 2005-2006 (Gjelstrup et al. 2008). Også Stor knopurt kunne være et alvorligt markukrudt fordi 

”datidens Landbrugsredskaber ikke kunne kvæle dem” (Jessen & Lind 1922) – i søsedimenterne dukker den op i 1500 

tallet (Sørensen 2015), hvilket er tidligt. Lille knopurt, der nok er knyttet til mere muldrig bund, forekommer i 

sedimentlag i 1400-1500 tallet. Den smukke Violetrandet ildfugl lever bl.a. på Knopurt. Den smukke røde Klinte, der 

formentlig er kommet til Danmark med de første dyrkede kornmarker i oldtiden, forekommer interessant nok i 

sedimentlag op til omkring 1550, - som tegn på at den ”stiller større Fordringer til Jordens kvalitet end Rugen” 

(Jessen & Lind 1922). Forfatteren så Klinte nær Femmøller så sent som i 1982-1983 i forbindelse med en græsset 

mark, der blev ompløjet. Rødknæ og andre syrearter er karakteristiske for ”udtærede, kalktrængende sandmarker” 

(Jessen & Lind 1922) og er tilstede i hele søsediment-perioden. Syrearter er vigtige foderplanter for f.eks. den utroligt 

flotte Dukatsommerfugl, som heldigvis stadig kan ses i Agri, samt Lille ildfugl (Fig.E2). 

Resultaterne fra søsedimenterne viser også, at de smukke kornblomster har prydet markerne siden Vikingetiden. 

Derimod viser sedimentlagene kun enkeltfund af køllevalmue, så det er næppe de røde valmuer, der har prydet 

sandmarkerne tidligere. 

Forskellige former for kløver har nok altid været til stede i de braklagte marker, ikke mindst kællingetand, men 

Hvidkløver og andre kløverarter dukker i sedimentlagene op i 1600-1700 tallet (Sørensen, 2015, Odgaard og 

Sørensen 2015), som tegn på man muligvis da er begyndt at dyrke dem som foderplanter og  kvælstoffixerende 

planter. Også kløverarterne er vigtige insekt-planter, f.eks. for forskellige køllesværmere, Foranderlig blåfugl, 

Engblåfugl, Dværgblåfugl (larve på rundbælg) og andre smukke blåfugle, samt Gråbåndet Bredpande, som forfatteren 

sidst så på Mols i 1984. Lancetbladet vejbred, der bl.a. forekommer i braklagte marker, og som også blev fundet i 

sedimentlagene, er en vigtig foderplante for den smukke Okkergul pletvinge, som stadig findes på Mols, samt Brun 

Pletvinge, som forfatteren sidst så på Mols i 1984. 

Soløje, der er vigtig foderplante for bl.a. Fransk Bredpande (der nu kun lever på Sjælland), findes i de ældste lagserier 

frem til ca. 1500. Denne plante er tilknyttet udyrket jord eller lang tids braklagte marker med meget extensiv 

græsning og vidner således om disse naturtyper. At Soløje forsvinder i søsedimentlagene i 1500 tallet kan ses som 

tegn på forøget dyrkningsaktivitet. 



 

Naturrapporter fra Nationalpark Mols Bjerge nr. 9 -  Gjelstrup P 2015: Agri Sø. Fauna i bundsediment. Mikrofossiler i 200 my sigtemateriale. |   21 

 

 
 

Fig. E2. Lille Ildfugl, der suger nektar på Smalbladet timian, som nu næsten er forsvundet på Mols. Planten er vigtig 
for mange insekter. 

 
 
 

Lyng, der forekommer i hele søsedimentlagserien, er en vigtig foderplante for f.eks. den smukke Foranderlig blåfugl 

og Argusblåfugl. Det er interessant, at man ikke skal længere tilbage end 1928, hvor Anton Jørgensen kunne skrive 

om bakkerne lige øst for Agri: ”mellem høje, lyngklædte bakker snor vejen sig ud i ødemarken”, og kalder ligefrem 

Mols som et ”eventyrland” (Jørgensen, 1928). 

Elm, der ligeledes blev fundet i søsedimenterne, er foderplante for dagsommerfuglen Det hvide W. Denne 

sommerfugl findes stadig i Agri. 

Ud over ovennævnte dagsommerfugle, er en lang række natflyvende sommerfugle m.v. også knyttet til disse planter 

samt pileurt, som også forekommer i søsedimentlagene. 
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Flere af ovennævnte sommerfuglearter lever fortsat i eller nær Agri, men f.eks. ses Brun Pletvinge og Gråbåndet 

Bredpande desværre ikke mere.  

Når arterne efterhånden forsvinder skyldes det nok primært, at det gamle græsmarksbrug er ophørt.  

Særlige interessante biodiversitets-hotspots er de gamle gravhøje, der som isolerede øer i landskabet i Danmark har 

vist sig at huse en særlig og undertiden unik bevaret fortidsfauna (Hansen et al. 2008, Gjelstrup 2012, Gjelstrup & 

Jensen 2012, Espersen et al. 2015). På en gravhøj på Mols er der således bl.a. fundet en for videnskaben ny 

jordbundsdyreart- et muligt levn fra fortidens skove. Men endnu er kun få gravhøje undersøgt. Det er derfor vigtigt, 

at evt. pleje på disse høje tager afsæt i forudbaseret viden om flora og fauna på de enkelte høje, og afbrænding, som 

det visse steder i landet praktiseres, kan ikke anbefales før der er lavet grundige studier af afbrændingseffekten på 

faunaer af insekter, jordbundsdyr mv. Også fjernelse af træ- og buskvegetation på gravhøje vil kunne udrydde 

sjældne arter, som har overlevet fra fortidens skove.  

Konklusion (efterskriftet): 

Dødishullet og det unikke landskab ved Agri har formentlig altid draget mennesket og levet op til indledningsordene 

”se Mols og lev”. 

Tænk hvis Agri landsby kunne fredes og bevares som et enestående landsbymiljø fra før-udskiftningens tid og en 

enestående historiefortælling om den 1000-årige gamle kultur- og naturhistorie i området. 

I bakkerne på Mols kunne man endvidere lave kultur– og naturhistoriske forsknings- og formidlings 

demonstrationsbrug for at illustrere forskellige tiders dyrkningssystemers og ploves betydning for naturindholdet og 

biodiversiteten, som foreslået af Søndergaard mv (Gjelstrup et al. 2008). 

Så ville oprettelsen af Nationalpark Mols Bjerge kunne blive et unikt kultur- og naturformidlings-oplevelsescenter i 

Danmark (”se Mols og oplev”). 
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