Holocæn landskabshistorie omkring Fuglsø Sø, Mols
Vegetation i 11.500 år belyst via pollen
mm i sediment fra Fuglsø Sø, Nationalpark Mols Bjerge
Sofie P Poulsen, Aarhus Universitet, Geoscience.
NATURRAPPORTER FRA NATIONALPARK MOLS BJERGE - nr. 21/2018

Kolofon:
Titel: Holocæn landskabshistorie omkring Fuglsø Sø, Mols. –
Vegetation i 11.500 år belyst via pollen mm. i sediment
fra Fuglsø Sø, Nationalpark Mols Bjerge.
Forfatter: Sofie Patricia Poulsen.
Ansvarlig institution: Aarhus Universitet, Institut for Geoscience.
Udgiver: Nationalpark Mols Bjerge
Projekt: ”Mols Bjerge – fra istidslandskab til kulturlandskab” –
- J.nr. NST-941-00268.
Finansiering – 15. Juni-Fonden, Nationalpark Mols Bjerge &
Aarhus Universitet, Institut for Geoscience.
Redaktion afsluttet: 26. febr. 2018 (Bent Odgaard & Jens Redddersen)
Omfang: 87 sider + 21 s. bilag.
Lagt på nettet: 1. marts 2018.
Brug af materialet: Materialet må frit benyttes med kildeangivelse.
Kildeangivelse: Poulsen SP 2018: Holocæn landskabshistorie
omkring Fuglsø Sø, Mols. – Vegetationen i 11.500 år
belyst via pollen mm. i sediment fra Fuglsø Sø, Nationalpark Mols Bjerge. - Naturrapporter fra Nationalpark
Mols Bjerge nr. 21. 87 s. + 21 s bilag
Rapporternes konklusioner og perspektiveringer er forfatternes
og ikke nødvendigvis nationalparkens

Naturrapporter fra Nationalpark Mols Bjerge nr 21 – Poulsen SP 2017: Holocæn landskabshistorie omkring Fuglsø Sø, Mols

| 2

FORORD
Dette specialeprojekt er udarbejdet som led i afslutningen på min kandidatuddannelse på Institut for Geoscience på
Aarhus Universitet. Projektet er udarbejdet under vejledning af Bent Vad Odgaard (Geoscience, Aarhus Universitet) i
perioden fra 20. juli 2016 og frem til 1. juli 2017. Projektet har ikke været muligt uden økonomisk støtte fra Nationalpark Mols Bjerge og 15. Juni Fonden.
Dertil vil jeg sige tak til Bent Vad Odgaard for hans hjælp og vejledning igennem hele forløbet. Ydermere vil jeg gerne
takke Aia Aistrup Eriksen samt studentermedhjælperne Emil Pedersen, Jesper Nørgaard og Marie Kristine Steen for
deres assistance under feltarbejdet. Dertil vil jeg også takke Peter Gjelstrup for det flotte forsidebillede fra feltturen.
Der skal også lyde en stor tak til Rikke Brok Jensen og Kirsten Rosendahl for deres laboratoriebehandling af kerner og
prøver. Jesper Olsen og Rasmus Andreasen skal også have tak for vejledning omkring hhv. OxCal og mikro-XRF. Jeg vil
også gerne takke venner, især Aia og Katrine for deres gode selskab og sjove inputs specielt på de lidt hårde dage.
Der skal også lyde en stor tak til min familie og specielt min kæreste Michael for deres støtte og opmuntring igennem
hele forløbet.
Denne version af Sofie Poulsens speciale er redigeret af professor Bent Vad Odgaard med henblik på netpublicering
på Nationalpark Mols’ hjemmeside.

Naturrapporter fra Nationalpark Mols Bjerge nr 21 – Poulsen SP 2017: Holocæn landskabshistorie omkring Fuglsø Sø, Mols

| 3

RESUMÉ
Dette projekt baserer sig på undersøgelser af bundsediment fra Fuglsø Sø, Mols Bjerge på det sydlige Djursland,
Danmark. Der blev indsamlet 18 borekerne-segmenter, der rakte over en gyttje-sediment-sekvens på 12,82 m. Sedimenter fra de dybeste segmenter var domineret af sand, usorteret grus og sten, med aftagende kornstørrelse opefter. Faste segmenter blev skannet for grundstoffer vha en ITRAX XRF-scanner, mens de øvre meget løse sedimenter
blev skannet vha en M4 Tornado Micro XRF-scanner. Derudover blev 51 prøver analyseret for pollen, mens makrofossiler blev analyseret i 46 prøver og 18 prøver af landplante-rester blev anvendt til 14C datering.
Det ældste terrestriske makrofossile materiale sikret daterer sig tilbage 8.880 år fvt og vha ekstrapolation blev det
ældste pollen estimeret til 9.280 fvt. Denne sidste årstal svarer til en overgang i den præboreale kronozone, da vegetationen stadig var domineret af lyskrævende planter såsom græsser, starer, Ene og arte af Pil. Fra denne periode er
der også dokumenteret små mængder af Rypelyng (Dryas octapetala). Kort efter veg denne lyskrævende vegetation
dog for hurtigt-voksende pionér-træer så som Birk (Betula spp.) og Skov-Fyr (Pinus sylvestris), der dannede en åben
skov. Efter dette stadie spredte en mere lukket skov sig, med langsomt-voksende træer, skønt pletter med græsser
og Hedelyng (Calluna vulgaris) stadig optrådte i bundlaget. Urskoven blev afbrudt af menneskelig aktivitet ca. 4000 år
fvt, da agerbrug blev indført. Ved Fuglsø Sø øgedes mængden af urte- og græs-pollen her, hvilket indikerer en vækst
af åbent land. Yderligere øges mængden af pollen, der indikerer husdyr-afgræsning, samt ruderatarter så som
Skræppe (Rumex). Landskabet forbliver dog åben skov med husdyrgræsning indtil slutningen af Bronzealder. Heroverfor var landskabet i perioden 700 fvt – år 0 meget åbent og domineret af (rough) græsningsland, skønt forekomsten af pollen af Hordeum-type (byg), Avena/Triticum-type (havre-hvede) and Secale (rug) afspejler et islæt af agerbrug.
Ved starten af Romersk Jernalder spredte skoven sig igen, denne gang med stor andel af – først Birk og senere den
nyankomne Bøg (Fagus sylvatica). Dalende mængder af græs (uspec.), Lancet-Vejbred og Hedelyng indikerer at denne landskabsforandring sandsynligvis skyldtes at græsningsarealer blev opgivet. Pollen fra markafgrøder indikerer
nemlig ikke nogen nedgang i agerbruget i denne periode.
Ca. 1100 evt. blev der påbegyndt en hård afskovning af de bøgedominerede skovarealer, til fordel for ekstensive
græsningsarealer men nu også mere agerbrug. På dette tidspunkt ses også en stærk øgning af Humle-/Hamp-type
pollen. Dette indikerer starten på rødning af Hamp i søen. Spredte mikro-fragmenter af Hør viser at denne plante
også blev rødnet her, og at denne afgrøde sammen med Hamp blev dyrket lokalt. I slutningen af 1800-tallet reflekterer pollentallene skovrejsningen med Fyr og Gran så vel som lokal genvækst af vådbundsarter som Pil og Birk.
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ABSTRACT
This project is based on investigations of sediments from Lake Fuglsø, Mols Bjerge in southern Djursland, Denmark.
Eighteen core segments were collected spanning a gyttja sediment sequence of 12.82 meters. Sediments from the
deepest core segments were dominated by sand, unsorted gravel and stones with a fining upwards tendency. Consolidated core segments were scanned for elements by an ITRAX XRF-scanner while upper very loose sediments were
scanned by a M4 Tornado Micro XRF-scanner. Furthermore, pollen analysis was carried out on 51 samples, while
macrofossils were analysed in 46 samples and 18 assemblages of terrestrial plant remains used for 14C dating.
The oldest terrestrial macrofossil material retrieved dated back to 8880 years BC. (calendar years) and by extrapolation the oldest pollen sample was estimated to 9280 years BC. This latter date corresponds to a transition zone in the
Preboreal chronozone when the vegetation was still dominated by light demanding plants such as grasses, sedges,
Juniperus and Salix. In this period low amounts of Dryas octopetala were also documented. Soon after, however, this
light demanding vegetation gave way to fast-growing pioneer trees such as tree Betula and Pinus sylvestris forming
an open forest. Following this stage a more closed forest with slow-growing trees spread, though patches with grasses and Calluna vulgaris could still be found in the field layer. The pristine forest stage was interrupted by human
activity around 4000 years BC, when agriculture was introduced. At Lake Fuglsø pollen from herbs and grasses rose,
generally indicating an expansion of open spaces. Furthermore, pollen from herbs indicating domestic grazing increase as well as from apophytes such as Rumex. The landscape remains open forest with domestic grazing until the
end of the Bronze Age. In contrast, during the period 700 BC – AD 0 the landscape was very open and dominated by
rough pasture although the presence of pollen grains of Hordeum type, Avena/Triticum type and Secale reflects some
arable farming as well.
By the onset of the Roman Iron Age woodland spread again this time with an abundance of first Betula and later the
newcomer Fagus sylvatica. Decreasing frequencies of Poaceae undiff., Plantago lanceolata and Calluna vulgaris
indicate that this landscape change was most likely caused by abandonment of pastures. Pollen from crops, on the
other hand, indicate no decrease in arable farming during this period. By approximately AD 1100 strong deforestation of the F. sylvatica-woodlands was initiated giving way to rough pasture but also now more arable farming. At
this time also a strong increase in frequency of Humulus/Cannabis type was found. This increase suggests onset of
retting of Cannabis in the lake. Scattered macro-remains of Linum usitatissum shown that this plant was retted too,
and this crop as well as hemp were cultivated locally. In the late 1800’s afforestation with Pinus and Picea as well as
local regrowth of Salix and Betula is reflected in the pollen data.
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1 INDLEDNING
Landskabet i Danmark, som vi kender det i dag, har en lang historie. Naturlige klimaændringer har således været
årsag til flere istider med adskillige isfremstød (Noe-Nygård et al. 2006). Under den sidste istid (Weichsel) blev landet
dækket af is ad flere omgange, og under afsmeltningen blev store isblokke efterladt som dødis (Pedersen & Petersen
1997). Udsmeltning efter disse og dannelsen af de såkaldte dødishuller har været en nøgleproces i tilblivelsen af
specielt det sydlige Djurslands kuperede landskab, hvor Mols Bjerge kan findes. Med overgangen til vores nuværende
varmetid blev den tidligere tundravegetation bestående af bl.a. rypelyng (Dryas octopetala), dværgbirk (Betula nana)
og arktiske arter af pil (Salix) udkonkurreret af pionertræer som birk (Betula pubescens og B. verrucosa ), skovfyr
(Pinus sylvestris) og bævreasp (Populus tremula) (Odgaard 2015). Opvarmningen medførte også at dødisen smeltede
endeligt væk, og på bunden af nogle af disse lavninger blev der gradvist dannet søer i landskabet (Galsgaard 2010).
Pionertræerne blev efterhånden udkonkurreret af en tættere urskov, som bestod af bl.a. hassel (Corylus avellana), eg
(Quercus robus og Q. petraea) og lind (Tilia cordata og T. platyphyllos) (Odgaard 2015). Urskoven viste i sammensætning en meget større variation end de skove, som kendes i dag. Omkring 4000 år f. Kr. ankom lanfbruget til Danmark
og fra da af ses en kraftig påvirkning af vegetationen. Skovgræsning betød en åbning af vegetationen og især overdrev og heder spredte sig, men også spredte marker (Odgaard 2006b). Disse lange klima- og menneskabte processer
har derved været med til at give os det landskab, som vi kender i dag.
Den netop beskrevne udvikling kendes bl.a. ud fra undersøgelser fra en lang række søer fordelt over hele Danmark.
De fleste søer er lavvandede i dag, men dette har ikke altid været tilfældet. Søerne er efterhånden blevet fyldt op
med materiale fra oplandet, men også fra søens egen produktion. Dette aflejres efterhånden på søbunden og fylder
søen op (Sand-Jensen 2006a). Hvis disse søer igennem tiden ikke er blevet forstyrret, kan deres sedimenter således
fungere som et arkiv for landskabets udvikling. Aflejringerne kan studeres ved at udtage boringer fra den uforstyrrede søbund, hvor bl.a. pollen, alger, makrofossiler og sedimentsammensætningen kan undersøges nærmere (Lowe &
Walker 1998a). Dette kan derved give et billede af, hvordan vegetationen og landskabet har udviklet sig igennem
tiden.
Makrofossiler fra planter vil ofte ikke aflejres særlig langt fra selve planten, og de er derfor er gode indikatorer for en
lokal bevoksning af den pågældende art. Ydermere kan de bestemmes helt til art i modsætning til pollen, som oftest
kun kan bestemmes til slægt eller familie (Birks 2007). Pollenkorns væg består delvis af sporopollenin, som er meget
modstandsdygtig for nedbrydning under iltfrie forhold (Birks & Birks 1980a). Ydermere produceres pollenkorn i store
mængder, og de vil således kunne findes i høje koncentrationer i søens aflejringer (Birks & Birks 1980a). Der er dog
forskel i pollenproduktionen imellem planterne, mange træer er vindbestøvede og har derved en høj produktion af
pollen, hvorimod urter med deres blomsternektar er specialiseret til insektbestøvning og derved har en lavere pollenproduktion (Birks & Birks 1980a).
Samtidig er der også forskel på, hvor langt pollen kan sprede sig. De vindbestøvede planter danner ofte små, glatte
eller posebærende pollen som således kan spredes langt med vinden (Fægri et al. 1989d). Derimod danner de insektbestøvede planter ofte større pollen med en mere ujævn overflade, som bedre kan hænge fast på dyr (Fægri et al.
1989d). Nogle er endda så specialiserede, at de kun spredes når et specifikt insekt, som opfører sig på en bestemt
måde, lander på planten (Fægri et al. 1989d).
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Ved tolkning af pollenresultaterne skal der også tages højde for søens størrelse, idet små søer især vil rumme pollen
fra det nærliggende område mens større søer vil være opsamlingspunkt for pollen fra et større område (Davis 2000).
Således kan pollenanalyse og makrofossiler give et billede af vegetationen både lokalt og regionalt, når der tages
højde for den varierende produktion og spredning.
Det er ikke kun plantemakrofossiler og pollen der kan fortælle om landskabets historie, også selve søaflejringerne
kan fortælle, hvordan søen og oplandet udviklede sig igennem tiden. For eksempel kan det vha. røntgen (XRF)scanninger måles, hvor hyppige grundstofferne er i sedimenterne og det kan give et billede af fortidige ændringer i
sedimenttilførsel fra oplandet, produktivitet, iltindholdet ved søbunden og søens vandstand (Croudace et al. 2006;
Kylander et al. 2011). Tilsammen kan disse undersøgelser give et billede af, hvordan både søen og landskabet så ud
og har udviklet sig til, hvad der kan ses i dag.
Nationalparker er først blevet en realitet i Danmark efter en lang række diskussioner og forundersøgelser, hvorefter
en egentlig lov blev vedtaget i 2007 (Nationalpark Mols Bjerge 2011). Formålet med nationalparkerne er sikre betydningsfulde naturområder med henblik på både geologiske, kulturelle og landskabelige værdier, men også at give
mulighed for friluftsaktiviteter, så længe området ikke lider overlast (Nationalpark Mols Bjerge 2011; Skov- og Naturstyrelsen Kronjylland 2009). Loven bygger på samarbejde med lokales lodsejere for at sikre en videre udvikling af
parkernes (Nationalpark Mols Bjerge 2011). Mols Bjerge blev udnævnt som nationalpark i 2009 på baggrund af områdets diversitet af landskabstyper, en høj biodiversitet og dets lange kulturhistorie (Nationalpark Mols Bjerge 2011).
Imidlertid er der kun meget begrænset viden om landskabsudviklingen i Mols Bjerge i et langt tidsperspektiv. Der kan
således kun gættes på, hvornår dødishullerne smeltede helt ud, på hvordan den oprindelige urskov i området har set
ud, og på hvornår det åbne landskab opstod, som man kan se på de historiske kort over området. Med videnshuller
som disse, må forvaltningen af nationalparkens naturværdier foretages på delvis usikker grund. Nærværende projekt
søger at bidrage til at fylde disse videnshuller ud.

1.1 Formål
Nationalpark Mols Bjerges 1. Nationalparkplan gældende for perioden 2012-2018 har fokus på den geologiske, biologiske og kulturelle udvikling, der har været siden den sidste istid (Nationalpark Mols Bjerge 2011). Dette specialeprojekt passer dermed fint ind i nationalparkplanen med sit formål med at belyse landskabsudviklingen i Mols Bjerge
med henblik på både de tidlige landskaber og landskabernes udvikling i perioden med kulturpåvirkningen. Fuglsø Sø
blev udvalgt som undersøgelsesobjekt, idet søen forventedes at være et oprindeligt dødishul, opstået under
gletscherens afsmeltning i slutningen af sidste istid. Dermed forventedes søen at indeholde aflejringer fra afslutningen af istiden og frem til i dag, aflejringer der kunne anvendes til at belyse det omkringliggende landskabs historie og
også søens egen historie.
For at belyse hvordan erosionen i området og søens udvikling har forløbet, undersøges for indholdet af forskellige
grundstoffer vha. XRFscanninger af kernerne. Ydermere vil det vha. pollenanalyse samt indholdet af makrofossiler,
som aldersbestemmes ved brug af 14C-dateringer, være muligt at bestemme, hvorledes vegetationen i området har
udviklet sig. Der vil i opgaven være specielt fokus på vegetationsudviklingen forud for landbrugets ankomst samt på,
hvorledes menneskets stigende indflydelse på landskabet har påvirket udvikling gennem de sidste 6000 år. Denne
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udvikling vil derudover blive sammenlignet med lignende resultater fra andre områder for at belyse, hvorvidt landskabets udvikling i Mols Bjerge har egenartede karakteristika.

2 LOKALITET
I de følgende afsnit vil der være en overordnet beskrivelse af, hvordan istiderne har formet landskabet på Djursland.
Der gøres opmærksom på, at de allernyeste forskningsresultater omkring disse processer ikke kunnet inddrages i
denne fremstilling. Dernæst vil der være en beskrivelse af de forskellige kulturperioder, og hvorledes disse har haft
betydning for landskabets udvikling. Her vil der også fokuseres på hidtil kendt viden om, hvordan udviklingen har
været ift. Mols Bjerge. Ydermere vil dannelsen af dødishuller blive opsummeret. Afslutningsvist vil der være en beskrivelse af søen, hvor boringerne, som projektet bygger på, er udtaget.

2.1 Landskabsudviklingen på Djursland
Klimaet i Kvartærtiden (sidste 2,6 mill. år) har været svingende, hvilket har medført mange istider og mellemistider.
Under den sidste istid, Weichsel, kendes flere isfremstød og afsmeltninger, hvilket har haft stor betydning for det
danske landskab, specielt på Djursland. Idet geologien er så kompleks i området er der uenighed om præcis, hvordan
landskabsdannelsen har været (Houmark-Nielsen 2010).
I den centrale del af Mols Bjerge findes bakkedrag højere end 100 m.o.h., hvilket Larsen et al. (1994) forbinder med
isfremstød i Saale istiden. Taget i betragtning at området overskrides af flere isfremstød efterfølgende, mener flere
forskere dog, at disse højdedrag må være dannet af et isfremstød fra en nord til nordøstlig retning under Weichselistiden, og derved være opbygget af aflejringer af Kattegat Till (Houmark-Nielsen 2010; Pedersen & Petersen 1997;
Rasmussen 1977). Kattegat Till formationen blev afsat under Kattegat Isstrømmen, som tolkes som den ældste formation, da den ofte findes nederst i kystklinterne som f.eks. ved Mols Hoved markeret på figur 1. Under isens tilbagesmeltning aflejredes Tebbestrup Formationen bestående af smeltevandssand. Dette eroderedes flere steder af
endnu et isfremstød, Hovedfremstødet, et isfremstød fra nord-nordøst, som har dækket det meste af Danmark frem
til Hovedopholdslinjen gennem Jylland. På Djursland betegnes aflejringer dannet af Hovedfremstødet som Grenå Till,
som bl.a. kan findes ved Fuglsø Strand (Houmark-Nielsen 2010; Pedersen & Petersen 1997).
I den nordlige del af Djursland ses terrænstribning med større bakker bestående af moræneaflejringer, som brat
ændrer karakter mod Syddjursland. Dette skyldes det Ungbaltiske isfremstød fra sydøst for omkring 18.000 år siden,
som bredte sig frem til den Østjyske Israndslinje, efter et interval uden isdække (Houmark-Nielsen 2010; Pedersen &
Petersen 1997; Rasmussen 1977).
Der er flere holdninger til, præcist hvor den Østjyske Israndslinje befandt sig. Ifølge de første undersøgelser af Harder
i 1908, tolkes opholdslinjen længere mod nord end hvad Pedersen og Petersen (1997) senere udlægger. Her observeres at israndslinjen går i en bue ned mod Ebeltoft Vig, hvilket også kan ses på figur 1 (Houmark-Nielsen 2010; Pedersen & Petersen 1997).
I det sydlige Djursland findes to vige, som tolkes som dannet ved erosion af gletschertunger. Der har således været 3
istunger, nemlig ved Kalø vig, Ebeltoft vig samt øst for Ebeltoft halvøen, se figur 1 (Larsen et al. 1994). Der er dog
uenighed om, hvorvidt istungerne har været aktive på samme tid. Ifølge Larsen et al. (1994) og Rasmussen (1977) har
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istungerne presset sedimentet op og formet randmoræner ved isranden rundt om lavningerne på samme tid. Ifølge
Houmark-Nielsen (2010) dannedes derimod randmoræner ved Kalø vig først, hvorefter denne del af isen blev afsnøret og således til dødis.
Dette efterfulgtes af et mindre isfremstød, hvor der blev dannet randmoræner på Tved-halvøen. Afslutningsvist blev
der presset randmoræner op ved Ebeltoft vig. Randmorænernes opbygning viser deformationer og foldninger af
moræneaflejringer, smeltevandssand, samt flager af prækvartære aflejringer. Aflejringerne fra isen betegnes også
Ebeltoft Till Formationen, som kan findes på det sydlige Djursland og afgrænses af smeltevandsletten Tirstrup Formationen, hvor smeltevandsfloder har løbet langs isranden mod Randers Fjord, da vejen til havet mod øst var blokeret
af is (Houmark-Nielsen 2010; Larsen et al. 1994; Rasmussen 1977).

Figur 1: Kort over det Ungbaltiske isfremstød imod den Østjyske Israndslinje ifølge Pedersen og Petersen (1997). Her ses
randmorænebakker som formodes dannet af de 3 istunger i hhv. Kalø vig, Ebeltoft vig og øst for Ebeltoft halvøen. Ydermere
ses øverst ældre aflejringer fra en is fra nordøstlig retning. Rødt punkt viser Fuglsø Sø og blå punkt Mols Hoved.

Som afsmeltningen tog til blev der efterladt dødis. I områderne imellem dødisen blev der aflejret smeltevandssedimenter, som efter den endelige afsmeltning kan erkendes som toppe i landskabet. Dette er tilfældet bl.a. i Mols
Bjerge. Her blev der presset randmoræner op fra begge sider af istungerne. Dette landskab blev ændret i løbet af
isens afsmeltning, hvor det overlejredes af smeltevandsaflejringer, og den tilbageværende dødis blev således begravet. Efterhånden som dødisen smeltede bort dannedes afløbsløse bassiner, nogle tørre andre vandfyldte (Larsen et
al. 1994; Rasmussen 1977). Efterhånden som Danmark blev isfrit var mange af landets fjorde og sunde tørlagte, idet
meget vand stadig var bundet i isskjold på den nordlige halvkugle. Denne tid kaldes derfor også for Fastlandstiden,
som varede fra istidens afslutning og flre årtusinder ind i Holocæn (Pedersen & Petersen 1997).
Naturrapporter fra Nationalpark Mols Bjerge nr 21 – Poulsen SP 2017: Holocæn landskabshistorie omkring Fuglsø Sø, Mols

| 11

Efterhånden som klimaet blev varmere øgedes også nedbøren. Dette medførte at dødisen smeltede hurtigere, og
sammen med den øgede nedbør forårsagede de stejle ustabile skrænter med ringe vegetation kraftig erosion af
landskabet. Således blev meget materiale skyllet væk og aflejret i søer og lavninger. Denne erosion var med til at
udjævne landskabet på Djursland, som altså oprindeligt havde endnu kraftigere topografi end i dag (Rasmussen
1977).
De områder, som under sidste istids maksimum ikke var dækket af is, var påvirket af permafrost, jordflydning, iskiler,
polygonjordsdannelse og andre periglaciale fænomener. På grund af de ustabile forhold findes ingen primære rester
af floraen fra denne periode, men det er sandsynligt, at der kun har været ekstremt sparsom vegetation. Denne må
have bestået af hårdføre planter (Odgaard 2015). Efter isens maksimum for 22.000 år siden og frem til 16.000 år
siden, hvor det Ungbaltiske isfremstød afsluttedes blev klimaet gradvist varmere, men stadig for koldt til at egentlig
trævækst kunne forekomme (Odgaard 2015). Under den såkaldte Ældste Dryas periode begyndte vegetation at stabilisere sig, og i aflejringer af afspejles en tundrasteppe med forskellige urter og buske som bl.a. rypelyng (Dryas) og
arter af pil (Salix) samt dværgbirk (Betula nana).
Efter en kraftig stigning i temperaturen i starten af Bølling-perioden knap 14.600 år før nu, argumenter nogle forskere på basis af pollendata for, at de første træer som fx Betula og Sorbus indvandrede (Noe-Nygård et al. 2006; Rasmussen et al. 2014). Der er imidlertid ingen fund af makrofossiler af træer fra denne periode (Odgaard 2015), så den
stigende mængde træpollen afspejler formodentligt fjerntransport fra en trægrænse, som nærmer sig. Temperaturen faldt ganske pludseligt igen efter knap 600 år Dryas blev igen mere almindelig. Denne kolde period, der kun varede omkring 150 år kaldes Ældre Dryas (Noe-Nygård et al. 2006).
Efter en mildning i temperaturen på overgangen til den efterfølgende Allerød-periode omkring 13.900 år siden indvandrede endelig pioner træer som Betula, og der blev i det østlige Danmark dannet en mere åben birkeskov, så
erosionen af landskabet ikke var nær så markant (Noe-Nygård et al. 2006, Mortensen et al. 2014). I det vestlige Danmark forblev vegetationen meget mere åben i Allerød-perioden (Mortensen et al. 2014). For knap 12.900 år siden
under Yngre Dryas blev klimaet igen koldere, hvor Rypelyng (Dryas) igen bliver hyppigere (Noe-Nygård et al. 2006;
Rasmussen et al. 2014). Erosionen af landskabet medførte at mere sandet/siltet/leret materiale uden nær så meget
organisk materiale blev aflejret i søerne.
Ved begyndelsen af vores varmetid, Holocæn for 11.700 år siden, var den isostatiske hævning endnu knapt begyndt
men havniveauet stadig meget lavt, at Danmark hang sammen med England og dele af Sydsverige (Noe-Nygård et al.
2006). Under Atlantikum perioden fra 9000-6000 år siden nåede temperaturen i Holocæn sit maksimum, og det
resterende isskjold i Nordamerika og Skandinavien smeltede helt bort (Noe-Nygård et al. 2006). Dette medførte at
havniveaustigningen overhalede landhævningen, og Litorinahavet (Stenalderhavet) bredte sig ind over de lavere
landområder i Danmark, også på dele af Djursland.
Igennem perioden ses der flere transgressioner og regressioner hvor havet skiftevist bredte sig ind over landet og
trak sig tilbage igen. I det nordlige Danmark kan dette i dag ses som hævede kystaflejringer, som for Djurslands vedkommende kan findes op til 3-4 m over nutidens havoverflade (Houmark-Nielsen 2010; Larsen et al. 1994; NoeNygård et al. 2006).
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2.2 Kulturhistorien i Danmark med fokus på Mols Bjerge

Tabel 1: Skematisk oversigt over kulturerne igennem Danmarks historie (Jensen 2006; Aaby 2009).

Periode

Kultur

Levevis

Bølling - (12.600 -12.000 år
f. Kr.)

Hamburgkultur

Primært rensdyrjægere og samlere. Enkelte fiskekroge er fundet. Periodevise bopladser i højtliggende terræn.

Ældre Dryas og langt ind i
Allerød perioden (12.000 f.
Kr. til omkring 10.900 f.Kr.)

Federmesserkultur Primært rensdyrjægere, men også jagt på vildheste, kæmpehjort og elg. Samlere. Periodevise bopladser i højtliggende terræn.

Allerød perioden

Brommekultur

(11.900-10.900 f. Kr.)
Yngre Dryas

Periodevise bopladser med forskellige formål, bopladser i højt
terræn, basisbopladser eller huggepladser.
Ahrensburgkultur

(10.900-9.700 f.Kr.)
Præboreal-Atlantikum

Samlere og tegn på fiskeri. Periodevise bopladser.
Skovjægere hvor jagten foregik på spredt levende standvildt.
Samlere. Fiskeri får større betydning. Stadig ikke en fast boplads
året rundt.

Kongemosekultur

Mere vægt på fiskeri, men stadig jægere og samlere. Bopladserne sæsonpræget, kan findes specielt ved kysterne.

Ertebøllekultur

Fiskeri er udbredt, stadig jægere og samlere i skoven. Enkelte
helårs bopladser, med sæsonprægede bopladser i de nærliggende områder. Levede specielt ved kysterne.

Tragtbægerkultur

Agerbrug med svedjebrug breder sig. Jagt og fiskeri bliver mindre udbredt. Mere fast boplads, hvor kratlandbrug bliver udbredt. Husdyrbrug meget vigtigt.

Enkeltgravskultur

Primært baseret på husdyrbrug, men agerbrug også udbredt
med byg som dominerende kornsort. Større græsningsarealer
og skoven går tilbage. Bosættelserne bliver mere spredte.

(6.400 – 5.400 år f.Kr.)
Atlantikum
(5.400 – 4.000 år f.Kr.)
Subboreal
(4000 – 2800 år f.Kr.)
Subboreal
(2.800 – 2.400 år f.Kr.)
Subboreal

Dolktid

(2.400 – 1.700 år f.Kr.)
Subboreal – Subatlantikum

Primært jagt på bl.a. rensdyr, men også andre dyr.

Maglemosekultur

(9.000 – 6.400 år f.Kr.)
Atlantikum

Jagt på rensdyr, men også elg og kæmpehjort.

I dolktid ses mange steder en nedgang i græsningsintensiteten.

Bronzealder

Agerbrug og kvæg er ekstremt vigtigt i denne tid. Byg, hirse og
sæddodder dyrkes i større grad. Havre og spelt ses også senere i
Bronzealderen. Bopladsen får mere solide huse. Større handel
imellem lande.

Subatlantikum
(500 år f.Kr. –400 e.Kr.)

Ældre Jernalder

Agerbrug og kvæg også vigtigt i denne tid. Rug og avnklædt byg
blev udbredt. Der begynder at opstå landsbyer, hvor der sættes
forsvarsanlæg op til beskyttelse pga. uroen længere mod syd.

Subatlantikum
(400 –800 e.Kr.)

Yngre Jernalder

Urolig periode med folkevandringer over hele Europa. Agerbrug
og specielt kvæg er vigtigt i denne tid. Flere og større landsbyer.
Nordiske mytologi opstår. Kongemagt vokser også frem i landet.

Subatlantikum
(800 –1050 e.Kr.)

Vikingetid

Landsbyer med agerbrug og kvægbrug. Vikingerne tog på plyndringstogter. Ændres til erobringer under Dansk kongemagt.

Subatlantikum
(1050 –1540 e.Kr.)

Middelalder

Yderligere udvikling i agerbruget ses ved indførelsen af hjulploven. Opdyrkningsgraden øges.

(1.700-500 år f.Kr.)

Moderne tid
(1540 e.Kr. – i dag)

Udviklingen til nutidens Danmark med ekstrm vækst i opdyrkningsgrad, hvorunder mange permanente græsningsarealer
konverteres til agre. Fra 1900 og fremefter stor byvækst.
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Dette afsnit er udarbejdet på baggrund af Jensen (2006), hvis ikke andet er angivet. Som klimaet gradvist ændrede
sig og isens udbredelse blev mindre, begyndte ikke kun vegetationen at brede sig, men også dyrelivet fulgte med. I
takt med udbredelsen af jagtbart vildt fulgte også de første mennesker, i starten på sommerjagtpladser for rensdyrjægere (Tabel 1). Disse teltbopladser lå ved søer og vandhuller (Iversen 1973; Noe-Nygård et al. 2006). Ved starten af
Holocæn steg temperaturen markant og hermed ændrede levevilkårene. Temperaturstigningen medførte skovbevoksning og den tættere skovvegetation medførte, at hvor flere af de tidligere jagtede dyr enten blev færre eller trak
sig længere mod nord til koldere egne (Iversen 1973). Maglemose- og Kongemose-kulturerne levede mennesket
således både af jagt af urokse, kronhjort og elsdyr, men også som samlere og fiskere (Jensen 2006; Noe-Nygård et al.
2006). Bopladser fra denne tid er dog sjældne i Djurslandsområdet, da kystlinien fra denne periode ligger under havoverfladen i dag (Pedersen & Petersen 1997).
Fra sen Atlantikum i ældre stenalder findes der flere bopladser fra Ertebøllekulturen på Djursland, hvor mennesket
levede hovedsageligt af fiskeri (Pedersen & Petersen 1997). Der blev dog stadig jaget i skoven og samlet anden føde
og brænde, dette havde dog ikke en større indflydelse på den nu tætte skov (Odgaard 2006b). Omkring 4.000 år f.Kr.
imod slutningen af Atlantikum er der fundet flere køkkenmøddinger med et stigende indhold af knogler fra tamme
dyr (Pedersen & Petersen 1997). Her introduceres landbruget i Danmark i form af svedjebrug. Først efter et par århundrede, omkring 3.500 år f.Kr., fik græsningen den stor effekt på vegetationen, idet husdyrbrug er betydeligt mere
arealkrævende en agerbrug (Odgaard 2006a). Græsningen gjorde at skovene blev mere lysåbne og gav muligheder
for mere konkurrencesvage planter (Odgaard 2015). Svedjebruget betød inddragelse af skov, som blev fældet og
afbrændt, hvorefter korn blev dyrket i asken. Når afgrøderne efter et par år ikke gav samme udbytte inddrog man ny
skov og flyttede agrene. Jorden blev bearbejdet med gravestok eller hakke, først senere at udvikledes den primitive
plov, arden (Gjelstrup et al. 2008; Odgaard 2006a). Der samledes løvhø, som blev brugt til foder til dyrene om vinteren (Behre 1988).
Omkring starten af Bronzealderen omkring 1.700 år f.Kr. ses en tendens til specialisering i landskaberne (Odgaard
2006b). Hvor jorden var næringsrig og topografien begrænset var agerbrug udbredt med byg, hirse og sædodder, og
senere spelt og havre (Aaby 2009). I stærkt bakkede områder blev skoven derimod i højere grad bevaret mens heder
bredte sig på de mere sandede og næringsfattige jorde, som aktivt blev vedligeholdt ved afbrænding, da dette gav
ung og frisk hedelyng (Calluna vulgaris) (Odgaard 2006b). Hederne var især vigtige som vintergræsningsressourcer
(Odgaard 2006a).
Der var i Bronzealderen flere steder dyrkning af mere permanente agre og hvert område havde faste hvileperioder.
Dertil ses der også de første tegn på brug af køkken- og evt. dyregødning til at give næring til de mere nærringsfattige
områder. Fra Bronzealderen er der fundet mere permanente bosættelser, bl.a. fra Thy. Der er fundet spor efter flere
gårde, som efter 30-50 år blevet revet ned og bebyggelsen flyttet til et nærområde. Der findes også bosættelser som
vidner om værende en del af en bygd, hvor der producerede handelsvarer til internt brug (Jensen 2006).
Der ses et skift til et koldere klima kort før begyndelsen af Ældre Jernalder. Det er også i Jernalderen de første egentlige landsbyer opstod. Befolkningen var stigende, hvilket medførte et øget behov for ressourceområder. Landsbyerne
var derved nødsaget til at flytte rundt, ligesom gårdene i Bronzealderen. Den stadigt primitive metode, markerne
blev pløjet på, medførte, at markerne efterhånden blev udpint.
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Jernalderen er også en noget urolig periode med krige længere mod syd. Romerne nåede dog ikke frem til Danmark,
men landsbyer kunne blive hærget i andre opgør, hvilket krævede forsvarsanlæg. Der ses flere slag i det danske område, dette kendes bl.a. fra Alken Enge i Østjylland (Søe et al. 2016). Der var behov for kød og skind til krigerne, så
dette blev en stor handelsfaktor i Jernalderen. I Yngre Jernalder bliver landsbyerne større og yderligere indhegnet.
Det er en periode kraftig præget af folkevandring. Landsbyernes marker blev mere og mere specialiserede, hvor
forskellige sorter blev dyrket efter årstiden, mens de efter en tid lå brak. I forbindelse med fastlæggelse af adminastrative grænser som ejerlav og herreder omkring 600 e. Kr. blev mange græsningsområderne opgivet mens der
stadig blev fokuseret på agerbruget. I denne periode ekspandere skov igen og bøg (Fagus sylvatica) blev for alvor
dominerende (Odgaard 2006a).
I Vikingetiden sås en voksende kongemagt og egentlige byer blomstrede op. I denne periode blev der igen fokuseret
mere på agerbruget og opdyrkningsgraden stiger. Omkring e.Kr. 1000 blev hjulploven med muldfjæld indført, hvilket
fik derved stor betydning for både landbruget og landskabet. Bonden kunne derved opdyrke vanskeligere jorder end
før, vende jorden, pløje dybere og ødelægge rodnettet fra ukrudtsplanter, hvilket gav en renere jord og et større
udbytte. Dette medførte også en øgning i erosionen. I tidlig Middelalder blev endnu mere skov blev ryddet. I samme
periode øges også rødning af hamp og hør, en praksis som varede frem til omkring 1800-tallet, og blev genoptaget i
mindre grad under 2. verdenskrig. Den Sorte Død 1300-tallet havde betydning for landskabet. Folkemængden angives som halveret i denne periode, så der var ikke et ligeså stort behov for føde, men heller ikke mange til at bearbejde markerne, hvilket førte til opgivning af græsningsoverdrev og agre, så der ses en øgning i skovdækningen (Gjelstrup et al. 2008; Odgaard 2006a). Omkring midten af 1800-tallet blev hjulploven erstattet af svingploven, hvilket var
med til at øge produktionen fra landbruget (Gjelstrup et al. 2008).
I Mols Bjerge findes der flere spor af bosættelser af mennesket siden yngre stenalder, således en storstensgrav syd
for Troldhøj og flere stendysser i området omkring Knebel nord og nordvest for Mols Bjerge. Der er også registreret
en lang række bronzealderhøje ved Trehøje og en enkelt jernalderboplads ved Toggerbo (Gjelstrup et al. 2008). På
basis af tolkning af historiske kort angives det meste af skovvæksten i Mols Bjerge fjernet igennem Middelalderen og
erstattet af et mere åbent landskab, hvor landbruget var udbredt selv på de nærringsfattige sandede jorde (Skov- og
Naturstyrelsen Kronjylland 2009). Ifølge Gjelstrup et al. (2008) var det dog først senere i Middelalderen at skovvæksten efterhånden forsvandt. Fra 1500-1600-tallet og frem til 1800-tallet sås den laveste skovdækning i Danmark, og
således også på Mols (Gjelstrup et al. 2008; Odgaard 2006b).
Den resterende del af dette afsnit bygger på Skov- og Naturstyrelsens arealvise beskrivelse af bl.a. Mols Bjerge og
Nationalpark Mols Bjerges nationalparkplan for 2012-2018. De skovområder der nu ses omkring Mols Bjerge består
hovedsageligt af plantager, bestående af nåletræer, men også enkelte løvskove. Mange af disse er dog ikke ældre
end 100 år. Den nordlige del af Mols Bjerge blev først fredet i 1984. I 1994 blev den sydlige del fredet, hvor Fuglsø Sø
ligger. Mols Bjerge blev i 2009 del af Nationalpark Mols Bjerge, for derved at bl.a. at sikre og fremme den specielle
natur der findes i området. Det er nationalparkens formål at bevare de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier, som har både national og international værdi. Der findes en lang række naturtyper i Mols Bjerge bl.a.
overdrev og heder, som byder på en meget rig blanding af flora og fauna, som ikke kan findes andre steder i landet
(Nationalpark Mols Bjerge 2011; Skov- og Naturstyrelsen Kronjylland 2009).
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2.3 Dannelsen af dødisbassiner og deres udvikling til søer
Hvis ikke andet er angivet, bygger dette afsnit på Galsgaards artikel om dødishullers geologi (Galsgaard 2010). I takt
med afsmeltningen af isen fra de sidste fremstød i Weichsel, blev disse dødisklumper dækket af smeltevandsaflejringer fra hovedgletscheren. Denne proces var især vigtig i det sydlige Djursland (Pedersen & Petersen 1997). Når dødisen begravedes virkede smeltevandsaflejringerne som isolering. Indtil ret sent i senglacial tid var klimaet stadig koldt
klima i Danmark med perioder med permafrost, hvilekt også var med til at begrænse afsmeltningshastigheden. Som
dødisen smeltede, blev der dannet lavninger ovenover (Galsgaard 2010). Hvis disse lavninger var fugtige kunne der
ske mosedannelse og tørv blev aflejret. Var de dybere, kunne der dannes lavvandede søer.
I sådanne lavninger blev der i Senglacial tid bl.a. aflejret flydejordsaflejringer. Flydejordslag har en meget blandet
kornstørrelse og minder om moræneaflejringer, men der kan findes rester af ofte gulligt plantemateriale spredt i
lagene. En anden form for aflejring er også udbredt i denne periode, nemlig nedskylningsaflejringer, som blev dannet
ved at nedbøren slæmmede det fine materiale op og ført ud i søen ved overfladestrømning. Også her havde den
sparsomme vegetation betydning, idet planterne ikke kunne forsinke afstrømningen af nedbør eller holde på materialet. Disse nedskylsaflejringer kan findes i dødishuller som finere laminerede aflejringer med spredte planterester
(Galsgaard 2010).
I Senglacial var der 2 korte varmeperioder, hvor temperaturen har været noget højere end ellers. I disse perioder
blev vegetationen omkring lavningerne tættere, og for disse perioder kan der findes aflejringer af gytje og nogle
steder tørv. Fra den første varmeperiode, Bølling, er det dog sjældent sådanne lag findes, da lavningerne var flade og
vegetationen stadig ikke så tæt. (Galsgaard 2010; Iversen 1973). Mellem varmeperioderne findes Ældre Dryas perioden, hvor vegetationen igen trak sig tilbage og en tundra vegetation spredtes endnu engang, hvor aflejring af gytje
ophørte og i stedet aflejrede nedskylningsmateriale og flydejord med enkelte rester af plantemateriale, hvilket også
var gældende for den sidste kuldeperiode Yngre Dryas (Galsgaard 2010; Iversen 1973).
I starten af Holocæn steg temperaturen brat, hvilket medførte at den lave tundra vegetation blev erstattet af skov
med mere varmekrævende planter, som indvandrede fra de sydlige refugier. Den begravede is afsmeltede helt da
permafrosten ophører. Som isen afsmeltede fra kanterne og indefter faldt materialet ovenpå ned og kan findes som
stejle aflejringer ved hullets randen. Som isen smeltede helt bort kollapsede de sidste lag, og blev aflejret i bunden af
søen med stejle hældninger.
Efterhånden som vegetationen blev tættere blev der aflejret gytje, et sediment med et højt indhold af organisk materiale (Galsgaard 2010). Efter isens afsmeltning har de fleste glaciale aflejringer haft et højere kalkindhold, hvilket
efterhånden øgede pH-værdien i de unge søer (Sand-Jensen 2006b). Som flere træer blev udbredt i Holocæn blev
afstrømningen til søen også mindre, da vegetationen virker bremsende på vandtransporten og da evapotranspirationen øges, specielt fra træerne. Samtidig gælder det ofte at skovjord er mere porøs og feltkapaciteten derfor højere.
(Knudsen & Odgaard 2004).
I takt med øgede rydninger efter landbrugets ankomst øgedes erosionen af oplandet, hvilket øgedes tilførsel af materiale til søen. Dette medførte også mere næringsrig søer, da den øgede erosion tilføjede flere næringsstofferne fra
oplandet (Knudsen & Odgaard 2004). Ydermere har rødning af hamp og hør også haft en kraftig virkning på søens
udvikling. Planterne blev i alt fald i historisk tid trukket op af jorden og efterladt i søen med rødderne på, hvilket
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medførte tilførsel af næringsstoffer til søen fra selve planterne, men også fra den jord, der hang fast ved plantens
rødder (Knudsen & Odgaard 2004). Et dødishul vil over geologisk tid blive fyldt helt op med sediment og ende i en
kær eller mosefase (Galsgaard 2010).

2.4 Lokalitetsbeskrivelse
Til dette speciale er der udført en række boringer i Fuglsø Sø. Søen ligger i den sydvestlige del af Nationalpark Mols
Bjerge i Syddjursland, sydvest for landsbyen Fuglsø og har koordinaterne: 56°11'29.17"N 10°32'6.95"Ø (figur 2).

Figur 2: Kort over Fuglsø Sø med borepunkt angivet. (Kort produceret vha. MiljøGIS ved brug af hhv. DAGI_REF, Topo_skaermkort, samt DTK/25, med indsatte punkter og skala).

Området er præget af kraftig topografi, specielt imod nord og nordvest for søen, hvor de højeste punkter findes i
hhv. 111 m.o.h og 96 m.o.h (figur 2). Ifølge det geologiske kort over Djursland (Pedersen & Petersen 1997) består de
overfladenære sedimenter i de nærliggende områder mod nord og nordøst for søen mest af smeltevandssand. Nordnordvest for søen findes forekomster af leret materiale af prækvartær alder. Dette er blevet omlejret under isfremstød, hvor flager af materiale fra prækvartære perioder er blevet presset op sammen med randmorænen mellem
Kalø Vig og Ebeltoft Vig. Ydermere findes der vest-sydvest for søen aflejringer af moræneler. Der er også kortlagt
spredte forekomster af ferskvandsdannelser vest for Fuglsø Sø, samt enkelte forekomster af smeltevandsgrus nord
og nordvest for søen (figur 3).
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Søen er tilnærmelsesvis cirkulær, har et areal på 1.3 ha og en maksimal dybde på 3 m. Vandstanden varierer i nogen
grad afhængigt af nedbøren. Søen har et veludviklet rørsumpbælte med tagrør og dunhammer. Flere steder findes
også pilekrat. Ydermere findes der kraftig dækning af gul åkande i søen, som hver sommer har kraftig algevækst.
Den nordlige bred af søen græsses af får. Ydermere bærer det omkringliggende landskab præg af landbrug og boligområder med haver samt større græsarealer.

Figur 3: Geologisk kort over Djursland i 1:50.000, DGU kortserie nr. 51. Her ses de nærliggende områder omkring Fuglsø Sø.
(Scannet kort fra Pedersen og Petersen 1997). Til højre ses farvekoderne for jordartskortet.

3 METODE
I de følgende afsnit gennemgås metoderne, der er benyttet til opsamling af de forskellige sedimenter, som undersøges i projektet, samt til sedimentbeskrivelsen.

3.1 Boringer
Til projektet blev der foretaget en række boringer med forskellige typer af boreudstyr, hhv. kajak-henter, russerbor
og Usingerbor i Fuglsø Sø. Der blev først udført en rekognosceringsboring fra flåde med russerbor d. 20/7-16, hvor
der var solrigt og vindstille. Boringens koordinater GPS på en Samsung Galaxy S3 til N 56°11’492 Ø 10°32’114, svarende i grader, minutter og sekunder til N 56°11'29.52" Ø10°32'6.84"(figur 4). Den målte vanddybde ved boringstedet var 2.95 m. Der blev udtaget i alt 4 kernesegmenter, som blev undersøgt og beskrevet på stedet. Ydermere blev
der fra disse kerner udtaget 5 prøver til videre undersøgelse vha. pollenanalyse. Disse blev anvendt til at give et foreløbigt billede af søens alder. Prøverne tydede på kontinuerlig sedimentation i søen fra tidlig Holocæn frem til i dag,
og søen blev således godkendt til videre undersøgelse.
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Figur 4: Satellitbillede af Fuglsø Sø, med angivelse af boringerne. Boringen ved det røde punkt blev udtaget for at sikre at
søen indeholder sedimenter fra hele Holocæn. Ved det blå punkt blev der udtaget kerner med Usingerboret til den egentlige
boring. 1-2 meter syd for boreplatformen blev kerner med Kajak-henter og russerbor udtaget (Kort via Google Earth).

Den endelige boring på position 1 blev fortaget i perioden 16/8-19/8 2016, hvor der var solrigt og tilnærmelsesvis
vindstille. Position 1 havde koordinaterne (Samsung Galaxy S3 med datum WGS84) N 56°11’485 Ø 10°32’107 svarende til grader, minutter og sekunder 56°11’29.10”N 10°32´6.42”Ø (figur 4). Boringen blev foretaget fra en UWITECH
boreflåde på en vanddybde af 2.76 m. Flåden blev forankret vha. reb i hvert hjørne og bundet fast til træer ved søbredden. Der blev med Usinger-bor vha. en trefod med spil, udtaget i alt 6 kernesegmenter. Ved position 2 1-2 m fra
position 1 blev de øverste 40 cm sediment udtaget med HTH-kajak-henter, samt 3 kernesegmenter med russerbor.
Boringerne med russerboret blev udtaget med et overlap på 20 cm, hvor de blev udtaget forskudt fra hinanden, så
kernerne ikke blev forstyrret af den tidligere udtagne kerne. Idet den øvre og nedre grænse for kernerne ofte bliver
forstyrret under udtagningen udelades disse ofte under tolkningen.
Kernerne fra Usingerboret blev udpresset ved bredden og ompakket. Pga af uheld med udpresseren måtte russerboret benyttes til at udtage en supplerende serie. Der blev således udtaget 8 ekstra kernesegmenter med russerboret i
position 2. Dvs. der blev udtaget i alt 18 kernesegmenter i dybder fra 0 til 12.82 m under sedimentoverfladen. En
oversigt over kernerne kan ses i tabel 2.

3.1.1 HTH-kajak-henter
Dette afsnit bygger på Renberg og Hansson (2008) vedrørende HTH-boret, hvis ikke andet er angivet. HTH-boret, som
benyttes til dette speciale, er en videreudviklingen af kajak-henteren og fungerer som en gravity corer. Den består af
et 50 cm langt plastikrør, hvor der kan påsættes forskelligt antal vægte af rustfrit stål. Nedtrængningen af boret
afhænger sedimentets blødhed, hvorfor vægten justeres derefter.
Øverst på røret er der monteret en lukkemekanisme, som automatisk springer op når boret stopper sin nedtrængning og et gummilåg lukker sig omkring rørets åbning. Idet boret består af plastik og rustfrit stål medfører det at
kernen ikke udsættes for forurening af bl.a. tungmetaller. Boret er tilpasset brug i de øverste bløde og vandmættede
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sedimenter, hvor der ikke kræver mere avancerede boreredskaber, da disse ikke kan holde på de meget vandmættede sedimenter. Det med sediment fyldte rør påsættes en skruemekanisme med fod, hvorved sedimentet kan skubbes op. Ved en hel omdrejning af skruemekanismen på 360°, skubbes præcis 5 mm af kernen op i opsamlingsskuffen.
Sedimentet kan derved skrabes af og ned i en plastikpose. For hver prøve skrabes alt materialet væk fra opsamlingsskuffen og skraberen bliver rengjort inden den næste prøve udtages. (Renberg & Hansson 2008). Denne metode er
simpel og hurtigt udført og kan gøres alene
Under materialeindsamlingen i Fuglsø Sø blev kajak-henteren benyttet til at udtage de øverste ukonsoliderede sedimenter. Det blev gjort ved position 2, hvor der blev udtaget en kerne på 40 cm. Materialet blev vha. skruemekanismen skubbet ud og opsamlet i plastikposer. Hver prøve bestod af 2 cm vertikalt sediment, således at der indsamledes
20 prøver i alt.
Tabel 2: Overblik over boringer fra Fuglsø Sø, Mols.

Position:

Boringstype:

Prøve navn:

Dybde under sedimentoverflade:

Indre bor-diameter:

Position 1

Usingerbor

FS16A1

82-282 cm

8 cm

FS16A2

282-482 cm

8 cm

FS16A3

482-682 cm

8 cm

FS16A4

682-882 cm

8 cm

FS16A5

882-1082 cm

8 cm

Position 2

FS16A6

1082-1282 cm

8 cm

HTH-kajakhenter

FS16K1-20

0-40 cm

6.6 cm

Russerbor

FS16R1

20-120 cm

7.6 cm

FS16R2

100-200 cm

7.6 cm

FS16R3

180-280 cm

7.6 cm

FS16R4

260-360 cm

7.6 cm

FS16R5

340-440 cm

7.6 cm

FS16R6

420-520 cm

7.6 cm

FS16R7

500-600 cm

7.6 cm

FS16R8

580-680 cm

7.6 cm

FS16R9

660-760 cm

7.6 cm

FS16R10

740-840 cm

7.6 cm

FS16R11

820-920 cm

7.6 cm

3.1.2 Russerbor
Hvis ikke andet er angivet er dette afsnit baseret på Aaby et al. (1986) og Glew et al. (2001). Russerboret er et bor
bestående af et opsamlingskammer, som fyldes op fra siden. Selve kammeret er en halvcylinder kan fås med forskellige diametre. Cylinderen kan roteres omkring en vinge og i bunden findes et tilspidset borehoved. Når boret presses
ned holdes cylinderen lukket vha. vingen. Boret presses ned vha. borestænger og efter den ønskede boredybde er
nået, drejes halvcylinderen 180° omkring vingen og sedimentet, og sedimentet er således bevaret i borerøret. Derefter trækkes boret op igen og lægges vandret, hvor cylinderen kan åbnes forsigtigt. Kernen ligger derved på vingen og
kan overføres til et plastrør. Efter hver kernetagning rengøres boret samt stængerne grundigt for at undgå forurening
af de næste kerner.
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Denne boremetode er simpel, og sedimentet bliver ikke forstyrret når boret skal ned til den ønskede dybde, eller når
cylinderen skærer sig omkring sedimentet. Ydermere forstyrres kernen ikke under udtagning fra cylinderen. Dette
skal dog gøres forsigtig, specielt når den overføres til plastrøret, da kernen kan sætte sig fast. Udtagningen foregår
også på stedet, så det ikke er nødvendigt at komme ind på land igen. Efter en vis dybde er nået, eller sedimentet er
meget kompakt, kan borestængerne begynde at bøje under det påførte tryk, hvilket kan få betydning for præcisionen
for kernen. Ydermere kan der ske fejl under drejningen af cylinderen omkring sedimentet. Dette kan skyldes sten,
større planterester, eller hvis lag varierer i kompaktion. Idet cylinderen ikke lukkes fuldstændig til, kan sedimentet,
hvis det ikke er særligt kompakt, falde sammen eller helt ud af cylinderen, og derfor er russerboret ikke optimal til
udtagning af de øverste overfladesedimenter eller hvis sedimentet er meget blødt (Glew et al. 2001).
Ved position 2 blev russerboret benyttet, og der blev udtaget i alt 11 kerner. Boret blev presset ned vha. kropsvægten fra flere personer. Borkernerne blev udtaget med 20 cm overlap, og derfor blev hver kerne taget lidt forskudt fra
den forrige, for at undgå forstyrrelser i kerneserien. Ved den øverste kerne FS15R01, var kernen faldet nogle cm
sammen, da den ikke var særligt kompakt. De efterfølgende kerner var mere kompakte, dog havde de tendens til at
sætte sig fast på vingen, og var derfor vanskelige at overføre til plastrøret. Hver kerne blev pakket om i plastrør,
navngivet og svøbt i film.

3.1.3 Usingerbor
Dette afsnit er baseret på artiklen af Mingram et al. (2007), hvis ikke andet er opgivet. Usingerboret er et stempelbor,
hvor der til forskel fra andre stempelbor bruges et forerør ved boringen. Forerøret er et hult aluminiumsrør, som står
fra lidt under vandoverfladen til en halv meter ned i sedimentet, hvor det fastspændes på flåden vha. reb. Aluminiumsrøret medfører at borekernerne tages i samme borehul og at borestængerne ikke kan bøje under det påførte
pres. Ydermere benyttes der både en indre og en ydre borestang. Den indre stang holder udelukkende stemplet, og
pga. en lukkemekanisme kan stemplet holdes i en meget præcis position. Den ydre stang benyttes til at presse borerøret ned med.
Borerøret består af et hult 1 mm tykt stålrør af lidt over 1 eller 2 meters længde, hvor diameteren i dette tilfælde
tilpassedes efter varierer sedimentets hårdhed. Før den egentlige boring påbegyndes, låses stemplet fast nederst i
borerøret. Dernæst fyldes borerøret med vand, og afhængig af sedimentets hårdhed kan der i begyndelsen nøjes
med kropsvægten til at presse boret ned. Hvis sedimentet er meget kompakt, kan en motordrevet slaghammer påsættes. Når boret befinder sig ved den ønskede startdybde fastlåses stemplet, samt de indre borestænger, og vha. de
ydre borestænger presses borerøret ned. Idet der benyttes et stempelbor, hvor stemplet findes direkte over sedimentet under hele kerneudtagningen, vil der skabes et undertryk, som modvirker friktionen mellem sediment og
indersiden af røret (Aaby & Digerfeldt 1986). Dette medfører at der ikke ses fortynding af lagene i borekernen (Aaby
& Digerfeldt 1986).
Boringen er komplet, når stemplet når borehovedet øverst i borerøret, og kernen kan derved trækkes op vha. spillet
på trefoden. Udpresningen af kernerne foretages på land, hvor der benyttes en udpresningsmaskine. Øverst i kernen
påsættes et stempel og vha. en boremaskine skubbes 1 meter af kernen ud af gangen. Kernen pakkes derefter i plastrør og navngives omhyggeligt. Ved denne boringsmetode er der behov for ekstra mandskab ift. kajak-henteren og
russerboret.
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Udstyret er forholdsvis tungt, og der er behov for ekstra hænder når bl.a. borestænger skal på- og afmonteres. Usingerboret er mere kompleks og tidskrævende end de to andre boremetoder, dog er metoden meget præcis og der fås
lange uafbrudte segmenter. Der kan dog ske fejl ved denne metode, bl.a. kan stemplet sætte sig fast eller der kan ske
fejl ved låsemekanismen. Ydermere kan det være problematisk når boret skal trækkes op, hvis det har været dybt
nede eller sedimentet er meget kompakt (Glew et al. 2001; Mingram et al. 2007).
Ved position 1 blev Usingerboret benyttet. Der blev benyttet stålrør af 2 meters længde og borerørets diameter var 8
cm. Til de første 5 kerner blev borerøret presset ned vha. håndkraft og kropsvægten. Ved den 6. kerne blev slaghammeren taget i brug. Under udpresningen udvidede sedimentet sig et par cm i længden, dette skyldes at sedimentet har været under et højere tryk, da det var in situ. Når det derefter udtages ved overfladen, hvor trykket nu er 1
atm vil sedimentet således udvides. De ekstra cm blev skåret af i de øverste del af kernesegmenterne. Under udpresningen af den 6. kerne faldt 10 cm af kernen ud, denne del blev løftet tilbage. Under udpresningen af den øverste del
af denne kerne, FS16A6Ø sad sedimentet fast i borerøret. I bunden af kernen blev der gravet lidt med hænderne for
at hjælpe sedimentet på vej. Dette hjalp dog ikke og det endte med kæden til udpresningsmaskinen knækkede, pga.
den kraftige friktion mellem sedimentet og røret. Kernen var derved ikke komplet og kunne ikke udtages. Borerøret
med det resterende kernemateriale blev pakket og bragt med tilbage til instituttet til senere udtagning. Her vlev det
resterende materiale banket ud.

3.2 Sedimentbeskrivelse
Efter kernerne blev udtaget i felten blev de beskrevet i laboratoriet. Inden beskrivelsen af kernerne fra Usingerboret
kunne begynde, blev de skåret i halve. Dette blev gjort ved at trække et stykke ståltråd ned igennem kernen og dele
dem forsigtigt. Dernæst blev hver kerne rengjort ved at trække en bredspatel vinkelret over sedimentet, for således
at fjerne forurening fra sediment som kunne være trukket ned med ståltråden. Ydermere blev overfladen gjort så
plan som muligt til den senere XRF-scanning. Ved kerner fra Usingerboret var det ikke nødvendigt at fjerne mere end
et par mm.
Ved kerner fra russerboret derimod, blev der skrabet op mod 1 cm eller mere væk, afhængig af kernen. Dette skyldes
bl.a. at kernens overflade har været i kontakt med den flade side af boret, som blev eksponeret for sediment under
nedpresningen. Idet nogle af kernerne har klæbet sig fast på den flade side, har det været nødvendigt at hjælpe
sedimentet lidt på vej, ved forsigtigt at skubbe det af. Ydermere skulle der skrabes materiale af så også disse kerner
bliver så plane så muligt til XRF-scanningen. Dernæst blev kernen inddelt efter ændringer i dens sedimentære karakteristika. Her observeres der på ændringer i farve, elasticitet, kornstørrelse, struktur, indholdet af organisk materiale,
større planterester samt kalkindhold. Sidstnævnte blev undersøgt ved at udtage en smule sediment med kniv og
tilføre en dråbe HCl. Jo kraftigere reaktion, jo højere indhold af kalk. I kerner, hvor der ikke kunne ses visuelle ændringer i sedimentaflejringerne, blev der undersøgt for ændringer i kornstørrelse og kalkindholdet ved hver 10. cm.
Da beskrivelsen var færdiggjort blev kernerne pakket ind i film igen og lagt på køl for at undgå udtørring og svampevækst. Ved klargøringen af det øverste kernesegment fra Usingerboret, FS16A1Ø, var det ikke muligt at dele kernen i
to halvdele, da sedimentet var for vådt og usammenhængende. Denne del af sedimentserien blev i stedet dækket af
en russerkerne. Idet kernen FS16A6Ø ikke kunne udtages under boringstidspunktet blev dette gjort på et senere
tidspunkt. Sedimentet blev banket ud af røret, og laggrænser i sedimentet kunne derfor ikke observeres eller måles
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præcist. Sedimentbeskrivelsen for denne del af kerneserien er derfor upræcis og mangelfuld. Det nederste kernesegment FS16A6N blev ikke skåret op og beskrives kun overfladisk, da denne del ikke blev benyttet til videre analyse.

3.3 Kernescanning
For at kunne sammenstille en uforstyrret kerneserie er det nødvendigt at korrelere de enkelte kersegmenter præcist
med hinanden. Dette er her gjort vha geokemiske profiler målt med XRF-kernescan. Metoden er ikke egentlig kvantitativ, men de opnåede ”counts pr. sekund (cps)” er proportionale med koncentrationen. Der blev brugt 2 måleinstrumenter hhv. ITRAX core scanner og M4 Tornado high performance mikro-XRF spektrometer, hvor ITRAX bleev
brugt til at måle sammensætningen af grundstoffer i kernerne fra Usingerboret og russerboret. M4 Tornado blev
derimod anvendt til at måle grundstofferne i prøverne fra kajak-henteren, og til sammenligning, enkelte prøver fra
russerboret. XRF-scanneren benyttes, da det er en ikke invasiv metode til at bestemme indholdet af grundstoffer.
Ydermere tager det kortere tid at få data af høj kvalitet ift. andre metoder, hvor det er nødvendigt at opbruge flere
gram af materialet (Croudace et al. 2006).

3.3.1 ITRAX core scanner
Efter kernerne blev renset var de klar til scanning igennem ITRAX core scanneren. Dette blev udført af laborant Rikke
Brok Jensen fra instituttet for Geoscience på Aarhus Universitet. Kernescanneren kan måle kerner med en max længde på 1.8 m og med en diameter fra et par cm til max 12 cm (Croudace et al. 2006). Instrumentet består af et målekammer, hvor der på hver side af denne findes længere kamre, med plads til hele kernen (Croudace et al. 2006). Før
målingerne gik i gang, blev der påført en 6 𝜇𝜇𝑚𝑚 tynd plasticfilm på kernens overflade, så udtørring under analysen

kunne undgås. Under målingerne trækkes kernen igennem målekammeret og tilbage. For hver kerne blev der således
udført en række ikke invasive målinger, hvor der indledningsvis blev målt på kernens overfladetopografi. Dette gøres
for at undgå at XRF-måleren kommer i kontakt med sedimentet under dataindsamlingen. Ydermere for at målingen
bliver udført med en konstant afstand mellem sensor og kerne, da dette vil give det bedste resultat. Derefter blev der
taget et digitalt billede med høj opløsning og et røntgenfoto af kernen. Sidstnævnte kan anvendes til at påvise områ-

der med henholdsvis høj og lav densitet, hvor lave densiteter fremstår som lyse områder og en høj densitet fremstår
som mørkere områder (Croudace et al. 2006).
Når røntgen og XRF-scanningen går i gang udsendes der røntgenstråling igennem en anordning, som genererer en 20
x 0.2 mm rektangulær stråle ned på sedimentet (Croudace et al. 2006). Når strålingen rammer et atom skubber det
en elektron ud fra atomets inderste skal. Dette giver et ustabilt atom i exciteret tilstand. Dette udlignes når elektronen falder tilbage fra en ydre skal til den inderste, hvorved der udsendes overskydende energi som fluorescens.
Hvert atom har et specifikt energiniveau, da forskellige elektroner kan udsendes og flyttes. Dette giver mulighed for
at bestemme, hvilke grundstoffer, der er tilstede i det materiale der undersøges. For at elektronerne kan flyttes, skal
energien fra den påførte stråling være højere end energien, der binder elektronen, da strålingen ellers ville absorberes. Dog må den ikke være for høj, da strålingen så vil passere atomet uden at skubbe særlig mange elektroner væk
(Brouwer 2006).
Der kan benyttes forskellige strålingskilder, f.eks. en krom (Cr)- eller molybdænkilde (Mo) (Croudace et al. 2006). Crkilden udsender stråling, der i højere grad påvirker de lettere grundstoffer og derved påviser grundstoffer lettere end
Cr. Derimod giver Mo-kilden et bredere spektrum, men er mest sensitiv overfor de noget tungere grundstoffer og
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den fungerer bedst på grundstoffer tungere end K (Löwemark et al. 2011). Ved at øge eksponeringstiden med Mokilden vil dette også øge sensitiviteten for de lettere grundstoffer. Når sedimentet eksponeres vil strålingen efterhånden absorberes jo dybere den trænger ned. Dette medfører at målingen af grundstoffer afspejler sammensætningen i de øverste 100 𝜇𝜇𝑚𝑚 af sedimentet, og derfor er det meget vigtigt at kernen er rengjort og fri for forureninger

når scanningen udføres (Croudace et al. 2006).

Til dette speciale blev der brugt en Mo-kilde for at få et bredt spektrum af de elementer som findes i kernerne. Der
blev en energiindstilling på brugt 30 kV og 30 mA, som giver det bedste resultat for de fleste elementer. Kernerne
blev målt for hver 3 mm med 55 sekunder i hvert punkt, idet relativt lange målinger resulterer i mere sikre resultater
og minimerer forekomsten af tilfældige 0-målinger. Der blev udført XRF-scanninger på samtlige kerner, på nær den
øverste fra Usingerboret FS16A1Ø, da denne som nævnt ikke kunne opskæres under kernedelingen. Ydermere blev
også scanning af begge kerner fra FS16A6 udeladt, da den ene ikke kunne udtages fra borerøret og den anden havde
et højt indhold af store sten og blev ikke delt i to. Når der er en stigning i vandindhold vil dette dæmpe det signal der
måles, så hvert elements cps vil falde imod toppen af sedimentet (Davies et al. 2015).
Ydermere kan ikke alle grundstoffer i sedimentet detekteres, hvilket også kan skabe problemer (Davies et al. 2015).
Idet målingerne ikke er koncentrationer, men et mål for variationen ift. hinanden, kan variationer for de ikke detekterebare grundstoffer forårsage ændringer i optællingen for de målte. Dette kan medføre svingninger i cps, selvom
der reelt set ikke sker nogen ændring for denne. Dette kan bl.a. være relateret til ændringer i indholdet af organisk
materiale (Löwemark et al. 2011). En metode til at undgå disse uhensigtmæssigheder, er at normalisre, dvs. at benytte ratioen imellem de pågældende grundstoffer og Al eller Ti. Årsagen til at disse kan benyttes er deres stabile og
ofte høje indhold i sedimentet, samt at de er del af i de fleste mineraler, men ikke er påvirket af hverken diagenetiske
eller biologiske processer (Löwemark et al. 2011). Aluminium kan dog have for meget lave værdier og forekomsten af
nul-aflæsninger kan derved være problematisk at benytte til normalisering (Davies et al. 2015). Dette kan bl.a. skyldes variationer i vandindholdet, som kan have indflydelse på Al. Derfor anbefales der at benytte Ti i stedet (Tjallingii
et al. 2007). I dette projektets måltes både Ti og Al under detektionsgrænsen flere steder, og det var derved ikke
muligt at normalisere data på denne måde. Der blev derfor benyttet en anden metode, hvor der også tages hensyn til
ændringer i vandindholdet, densiteten i sedimentet, samt forskellige parametre i måleudstyret, som fx rørets alder.
Dette kan gøres ved at se på Compton (incoherent) og Rayleigh (coherent) spredningsværdier, som opstår når strålingen rammer sedimentet. Spredningen afhænger derved af de forskellige elementer i sedimentet, tykkelsen og
densiteten deraf (Brouwer 2006; Croudace et al. 2006; Davies et al. 2015; Kylander et al. 2011). Normaliseringen
foregår således vha. følgende formel:

𝑛𝑛𝑜𝑜𝑟𝑟𝑚𝑚𝑎𝑎𝑙𝑙𝑖𝑖𝑠𝑠𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑣𝑣æ𝑟𝑟𝑑𝑑𝑖𝑖 =

𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑣𝑣æ𝑟𝑟𝑑𝑑𝑖𝑖 (𝑐𝑐𝑜𝑜𝑢𝑢𝑛𝑛𝑡𝑡𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑟𝑟. 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑐𝑐)
𝑀𝑀𝑜𝑜𝑖𝑖𝑛𝑛𝑐𝑐 + 𝑀𝑀𝑜𝑜𝑐𝑐𝑜𝑜ℎ (𝑐𝑐𝑜𝑜𝑢𝑢𝑛𝑛𝑡𝑡𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑟𝑟. 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑐𝑐)

For at give et bedre billede af elementernes ændringer op igennem lagserien blev der udregnet et løbende vægtet
gennemsnit (n=3) for hvert punkt med vægt ¼, ½ og ¼. Dette vil give en udjævnet kurve for elementerne.
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3.3.2 Micro-XRF spektrometer
Idet de øverste 40 cm af kerneserien er taget vha. HTH-kajak-henteren og fordelt over 20 plastposer, som ikke kan
måles i kernescanneren, var det nødvendigt at benytte M4 Tornado High performance mikro-XRF spektrometeret til
at få et billede af fordelingen af grundstoffer i disse enkeltprøver. Dette instrument består af et vakuumkammer,
hvor prøver af op til 200x300x150 mm3 størrelse kan undersøges (Bruker 2017). Som røntgenkilde bliver der benyttet
en Rh-kilde, hvor strålingen rammer i en fokuseret stråle ned på materialet (Bruker 2017). Instrumentet er tilkoblet
et program M4 Tornado, som bearbejder data. Vha. kameraer i kammeret vælges de områder der vil analyseres. Der
kan således både udføres punktmålinger og målinger over forudbestemt areal. Instrumentet er ikke-destruktivt og
kan lave målinger på en lang række materialer, både tørre og våde (Bruker 2017; Tagle 2015).
Materialet i plastposerne fra kajak-henteren blev homogeniseret, og en prøve fra hver blev udtaget og lagt i en mindre beholder. Overfladen af materialet blev gjort plan, så afstanden fra sediment til måler var tilnærmelsesvis konstant. Ydermere blev der udtaget 8 prøver fra russerkernen FS16R01, som også blev lagt i beholdere og derefter
scannet. Dette blev gjort for at kunne sammenligne data fra ITRAX core scanneren og M4 Tornado scanneren og
derved finde en faktor, der kunne ganges på data fra sedimentet fra kajak-henteren. Således kunne målingerne fra
overfladesedimentets elementsammensætning sammenlignes på samme skala som resten af kerneserien.
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Figur 5: Plot over mangan indholdet fordelt over 8 punkter i FS16R01 målt med M4 Tornado (blå) og ITRAX (orange). Hvor
der på y-aksen kan findes målinger pr. sek. X-aksen svarer til dybden i kernesegmentet, hvor hver prøve er udtaget.

Under vejledning af Rasmus Andreasen fra Institut for Geoscience på Aarhus Universitet, blev de udtagne prøver
behandlet. På hver prøves overflade blev målt for hver 100 𝜇𝜇𝑚𝑚 og med en måletid på 15 ms i hvert punkt. Ydermere

blev målingen udført med 50 kV og 600 𝜇𝜇A. Grundstoffer der ønskes data for, samt prøvens areal blev bestemt inden

målingen gik i gang. Der blev optaget data fra 14 grundstoffer nemlig S, K, Ca, Ti, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, As, Br, Rb, Sr og

Rh, som var de grundstoffer, hvor der i kernescanningerne ses større udsving. For hver prøve tog det omkring 8 min
pr. scanning.
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Til sammenligning mellem data fra ITRAX og M4 Tornado er det nødvendigt først at omregne målingerne fra hver
prøve fra mikro-XRF’en ift. deres individuelle areal. Dette giver en faktor, som kan ganges på værdierne, så der tages
forbehold for forskellige arealer for hver prøve. Dernæst observeres der på målinger fra FS16R01 kernen, hvor der
både findes målinger fra ITRAX og M4 Tornado. Derved kan det vurderes om, hvorvidt der ses en sammenhæng imellem målingerne. Dette gøres inden normaliseringen af elementværdierne fra XRFscanningen fra ITRAX målingerne,
da der ikke er målt spredningsværdier på målingerne fra mikro-XRF’en.
Der kan på figur 5 ses et eksempel på sammenligningen med grundstoffet mangan, hvor der ses kraftige svingninger i
indholdet, samt en god korrelation imellem målingerne fra de to måleinstrumenter. Da der ses en god korrelation
imellem målingerne af de 12 elementer, med undtagelse af brom og til dels nikkel og svovl, kunne en multiplikationsfaktor bestemmes. For også at medtage en normalisering af værdierne fra mikro-XRF’en, regnes faktoren ud fra de
normaliserede elementværdier fra målingerne optaget fra ITRAX. Således blev der også taget højde for indholdet af
organisk stof samt vandindholdet. Faktoren er derved det gennemsnitlige forhold imellem de 8 målingerne taget fra
FS16R01 fra hhv. ITRAX og M4 Tornado. Dette ganges på målingerne fra overfladesedimentet, som blev optaget vha.
HTH-kajak-henteren, så værdierne kunne fås i samme skala som ITRAX målingerne. Sammenligningen imellem hver af
de 12 grundstoffer kan findes på bilag 3.

3.3.3 Korrelation mellem kerner
For at sammensætte en lagserie for hele boringen ud fra de optagne kernesegmenter, er det nødvendigt at korrelere
XRF-scanninger fra de overlappende kerner. Dette giver en endelig korreleret dybde for boringerne og samtlige målinger. Der er forsøgt så vidt muligt at benytte data fra kerner udtaget med Usingerboret, da der er mindst risiko for
kontaminering med disse. I niveauet over midten i FS16A4Ø blev der fundet 2 meget store sten, som umuliggjorde
måling af et uforstyrret XRF-signal, derfor blev russerkernerne FS16R10 og FS16R09 anvendt for dette niveau. Sedimentet ved kernebund og top kan være forstyrret under boreprocessen så ved disse niveauer blev i stedet benyttet
data fra kerner fra russerboret.
Til korrelationen blev der undersøgt for trends, maksima- og minima i counts for for K, Ca, Ti, Mn, Fe og Rb over hver
kerne. Der kunne således identificeres præcise punkter for kernespring. Der ses i figur 6 et eksempel på, hvordan
korrelationen blev udarbejdet. Sammenligningen imellem kernerne blev udført på de rå data og derved var det nødvendigt at undersøge tendenserne for kurverne i stedet for det de egentlige counts af elementer, da disse kan skygges af ændringer i bl.a. vandindholdet, mængden af organisk stof, variationer i densiteten for de forskellige kerner,
samt variationer i måleudstyret. Idet der er benyttet to forskellige boremetoder kan dette også have betydning for
de overnævnte parametre.

3.4 Pollenanalyse
Efter scan blev prøveudtagningerne til bl.a. pollenanalyse påbegyndt. Pollenanalyse er en teknik, der benyttes til at
rekonstruere vegetationshistorie i et område ud fra prøvernes pollenindhold. Pollenkorns ydre væg består delvis af
sporopollenin, som er en polymer af karotonoider og meget resistent overfor nedbrydning, når miljøet er anoxisk.
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Figur 6: Eksempel på korrelation imellem to kerner. Her ses kurverne for K og Ti for hhv. FS16A3Ø og FS16R07. Der findes
tydelige sammenhænge imellem både kalium og titanium imellem kernerne, hvilket er markeret med hhv. rød og orange
cirkel. I netop dette punkt er der gået fra FS16A3Ø til FS16R07 kernen. Skalaen for x-aksen svarer til den rå data i cps.

Mange planter er vindbestøvere og producerer store mængder pollen, hvoraf kun en lille del opfylder deres egentlige
formål med bestøvning. Pollen fra de forskellige planter opblandes i luften, og pollenregnen består derved af en
uniform fordeling af pollen af de planter, som kan findes i det pågældende område. Pollenfordelingen er afhængig af
antallet af moderplanter i området, hvor meget pollen de danner og deres spredningsfunktion. Idet pollen har en
størrelse på 5-100 𝜇𝜇𝑚𝑚 og findes i store mængder, behøves ikke mere end 1-2 cm3 sediment til at få et fyldestgørende

billede af pollenindholdet. I modsætning til plantemakrofossiler, som ikke dannes og bevares i ligeså høj grad som

pollen. Ydermere er pollen taxonomisk godt beskrevet og de kan genkendes under lysmikroskopet, dog oftest ikke til
art, men nærmere til slægt eller familie (Birks & Birks 1980b).

3.4.1 Prøveudtagning til pollenanalyse
Hver prøve blev udtaget fra midten af kernen, med en prøvetager med et kvadratisk tværsnit på 1x1 cm, hvormed
der blev afmålt 2 cm3 sediment. I tynde kerner blev der udtaget 2 prøver af 1 cm3 ved siden af hinanden, men så tæt
på midten så muligt. Prøverne blev udtaget ved midten af kernen for at undgå forurening.
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Efter udtagning blev prøverne afvejet og sat på køl. Der blev udtaget en prøve for hver 5 cm, i alt 204 prøver igennem
den samlede kerneserie. Til at begynde med blev der udvalgt en række prøver med et interval af 50 cm jævnt fordelt
over hele kerneserien til pollenanalyse. Dette gav et overordnet billede af udviklingen i området. Ud fra resultaterne
af disse, blev der udarbejdet en foreløbig alder-dybde model, hvoraf det var tydeligt, at der var en stigende sedimentationsrate i de øvre sedimentlag. Derved blev der udtaget yderligere prøver til pollenanalyse fordelt over kerneserien, men med kortere intervaller i de nederste sedimenter således at prøverne kunne fordeles med omtrentlig jævn
tidsinterval. Der blev af de 204 prøver præpareret i alt 54 prøver til pollenanalyse af laborant Kirsten Rosendal fra
Institut for Geoscience.

3.4.2 Præparat fremstilling
Dette afsnit er baseret på anvisninger af Stavngaard (2003) med sammenligninger med Fægri et al. (1989), samt på
Kirsten Rosendahls demonstration af præparatfremstilling. Inden præparationen blev påbegyndt, blev prøverne
frosset ned og efterfølgende frysetørret. Denne proces medfører at prøvens vandindhold sublimeres uden af volumen ændres. Dette gøres bl.a. for lettere at kunne homogenisere prøven, for at undgå mikroorganismer ødelægger
prøven, og ydermere for undgå at pollenkornene krøller sammen, som de ellers vil gøre ved den skrumpning der
ledsager almindelig udtørring (Rosendal 2016). Det første trin i præparationen var af afveje prøverne i centrifugeglas.
Der blev udtaget omkring 50 mg af hver prøve, dog i de nederste 3 prøver blev der udtaget 100 mg, da disse blev
vurderet til at have et noget lavere indhold af organisk materiale og dermed pollen.
Dernæst blev der tilsat et varierende antal Lycopodium tabletter á 10.679 spore pr. tablet til hver prøve. Et antal af
Lycopodium-sporer vil under præparationen af prøverne højst sandsynligt gå tabt ligesom nogle af de fossile pollenkorn. Dvs. forholdet imellem den totale mængde af sporer og den totale mængde fossile pollenkorn vil være tilnærmelsesvis konstant i prøven. Således vil også antallet af de talte Lycopodium-sporer og antallet af de talte pollenkorn
være tilnærmelsesvis konstant, og derved kan den totale mængde fossilt pollen i prøven beregnes. Der er selvfølgelig en statistisk usikkerhed ved denne metode, som ikke kan undgås, men ifølge Fægri et al. (1989) bliver denne usikkerhed acceptabel når der nås et indhold af Lycopodium-sporer på over 20% af den forventede totale pollensum.
Dertil forsøges der at tilføre et antal tabletter, så der er halvt så mange Lycopodium-sporer som talte pollen i hver
prøve, hvilket stadig vil medføre en god præcision, men mindske arbejdsbyrden ift. hvis der tælles det samme antal
sporer som pollen (Maher 1981).
Under det næste trin blev der tilsat 1 ml vand og derefter forsigtigt tilført dråbevis HCl (37%) for at opløse tablettens
og prøvens kalkindhold. Hvis sedimentet er kalkholdigt eller der blev tilført mange tabletter, kan prøven nemt bruse
over, og noget af materialet kan mistes. Det er derfor vigtigt at saltsyren bliver påført forsigtigt. Ifølge Fægri et al.
(1989) kan der tilføres en dråbe 96% alkohol for at undgå at prøven bruser over. Prøven blev omrørt grundigt og
tilførslen af HCl ophørte når prøven ikke længere bruste. Efterfølgende blev hver prøve fyldt med demineraliseret
vand og centrifugeret i 7 minutter ved omkring 4000 omdrejninger pr. min. Dernæst blev prøven skyllet med demineraliseret vand 2 gange, hvor der også blev centrifugeret imellem hver skylning. For at opløse organiske jordkolloider
og blødgøre pollen blev prøverne kogt i 10 min med 10 ml KOH (10%), efterfulgt af en centrifugering. Det er dog
vigtigt at basen ikke bliver for koncentreret, da den ellers kan påvirke sporopolleninen i exinen i både pollen og sporer. Hvis prøven bliver mørkebrun til sort kan det være nødvendigt at lave behandlingen igen, da der det afspejler et
højt indhold af humus. Dernæst blev prøverne skyllet igen 2 gange, hvor der centrifugeredes imellem hver skylning.
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Under næste trin af behandlingen blev der benyttet flussyre (HF, 40%), hvor det uorganiske materiale, som silicium
og lerpartikler blev nedbrudt. Det er vigtigt ikke at komme i kontakt med syren, da denne er yderst farlig og sikkerhedsudstyr skal benyttes. Prøven blev kogt i 10 ml HF i 20-25 min, hvorefter prøven blev centrifugeret. I stedet for at
koge prøven, kan den også stå koldt i et døgn, dette gør dog at præparationen tager længere tid. Dernæst blev prøven skyllet 2 gange med HCl, for at fjerne silicokarbonater, som har været bundet til ler, silt- og sandpartiklerne, og
der blev centrifugeret imellem hver skylning. Efterfølgende blev prøven skyllet med demineraliseret vand og centrifugeret igen.
Dernæst var det nødvendigt at dehydrere prøverne, da den efterfølgende behandling reagerer voldsomt med vand.
Dette blev gjort ved at tilføre 10 ml koncentreret eddikesyre, hvorefter prøverne blev centrifugeret. Derefter kan
acetolysen begynde. Denne består i kogning i 2 min i 10 ml eddikesyreanhydrid og 1 ml koncentreret svovlsyre. Under denne behandling blev en del af de tunge organiske molekyler som cellulose opløst. Efterfølgende blev prøven
skyllet med demineraliseret vand 2 gange og centrifugeret imellem skylningerne. Derefter blev prøverne dehydreret
igen, denne gang med alkohol (96%) og derefter med absolut alkohol (99%), hvor der blev centrifugeret imellem hver
tilførsel. Dette blev gjort da de næste kemikalier ikke reagerer godt med vand. Efterfølgende blev der tilført tertiær
butanol for at lette opblandingen med silikonolie senere. Prøven blev overført til præparatglasset. Centrifugeglasset
blev skyllet endnu engang med tertiær butanol og det resterende blev hældt over i præparatglasset også. Som det
sidste i processen blev der tilført omkring 5 dråber silikonolie og prøven blev sat til inddampning af butanol i varmeskab i 2 døgn ved 50°. Der blev benyttet silikonolie, da dette har et lavt brydningsindex og ikke bevirker størrelsesændinger af pollen og sporer selv ved lang tids opbevaring.
Når der fremstilles et pollenpræparat, omrøres prøven grundigt med en træpind, så prøven bliver grundigt fordelt i
silikonolien. Derefter påføres en lille dråbe på et objektglas. Præparatet undersøges derefter i stereomikroskop, hvor
evt. sandkorn eller større klumper af organisk eller uorganisk materiale fjernes med en spids træpind. Derefter kan
der påføres et rundt dækglas, hvor det placeres over dråben og holdes med en vinkel på objektglasset og sænkes
forsigtigt over dråben. Ved at holde dækglasset med en vinkel undgås så vidt muligt luftbobler i præparatet. Dråben
skal være af en passende størrelse så prøven spredes under hele dækglasset, og hvis fordelingen går i stå, kan prøven
hjælpes lidt på vej ved at påføre et let tryk på dækglasset. Prøven må dog ikke være for tyk, da man risikerer at overse pollenkornene i et tykt præparat. Dernæst navngives præparatet og undersøges i lysmikroskop. Hvis pollenkoncentrationen er for høj tilsættes nogle ekstra dråber silikonolie til prøveglasset, og et nyt præparat fremstilles. Som
rettesnor er koncentrationen passende, når der er ca. 2 pollenkorn i synsfeltet under den tælleforstørrelse.

3.4.3 Pollentælling
Til tælling af pollen og sporer blev der benyttet et lysmikroskop af mærket Leitz Laborlux 11. Der er benyttet 400 x
forstørrelse til standardtælling (okular 10x forstørrelse og objektiv 40x forstørrelse), men 1000 x forstørrelse (okular
10 x forstørrelse og olieobjektiv 100 x forstørrelse) når yderligere detaljer på pollenkornene har været nødvendige til
bestemmelsen. Ved så høj forstørrelse er det nødvendigt at benytte anisololie, for at reducere lysbrydning mellem
dækglas og okular. Under optællingen begyndes der i kanten af dækglasset, hvor der systematisk køres i baner op og
ned med 1 mm imellem hver bane. Der er tilstræbt et minimum af 300 terrestriske pollen for hver prøve. Idet pollenkorn i nogen grad fordeler under dækglasset sig ift. deres størrelse, vil de større, tungere pollen hyppigst ligge i centrum af dækglasset og de mindre og lettere pollen fordeles længere ud mod kanten. Derfor tælles der minimum et
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halvt præparat og hvis antallet af talte terrestriske pollen ikke opnår 300 tælles et halvt mere osv. Idet dækglasset
ikke er limet, skal man være opmærksom på anisololien ikke benyttes for langt mod kanten af dækglasset. Dette kan
medføre at olien trækker ind under glasset, og derved kan pollenkornene flytte på sig. Hvis det er nødvendigt at
flytte på pollenkornene, hvis de fx er foldede eller ligger dårligt ift. identifikation kan dette gøres ved forsigtigt at
skubbe til dækglasset.
Til identifikation af pollen og sporer blev der benyttet beskrivelser og billedmateriale fra både udleveret kursusmateriale fra Geologisk klima- og miljørekonstruktion i foråret 2015 (Odgaard 2006a) opslagsværker med billedmateriale
(Beug & Firbas 1961; Moore et al. 1991b; Nilsson et al. 1977) og en nøgle til pollenbestemmelse (Fægri 1975). Ydermere blev vejleder Bent Vad Odgaard flittigt spurgt til råds. Både terrestrisk og akvatisk pollen blev noteret. Af de 54
præparerede prøver analyseredes 51. De resterende 3 prøver udeladt, da disse er udtaget fra kerner overlappende
dele af russerborkerner.

3.4.4 Pollendiagrammer
Efter endt optælling noteredes både terrestriske og akvatiske pollen samt sporer i Excel. Her beregnedes pollensummen, som består af de terrestriske pollen og sporer, der kunne findes i hver prøve. De akvatiske pollen og sporer
udelukkedes fra pollensummen, da disse afspejler vegetation i søen, som ikke konkurrerer med vegetation i søens
opland. Hvis der er et højt input med fluktuationer af disse akvatiske typer, vil det påvirke den resterende pollensammensætning og derved ses som en dæmpning eller anden ændring på de terrestriske pollen og sporer, selvom
dette reelt set ikke er tilfældet (Moore et al. 1991a). Når pollensummen kendes, kan den procentvise fordeling af
pollentyperne beregnes:
𝑃𝑃𝑜𝑜𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑛𝑛𝑝𝑝𝑟𝑟𝑜𝑜𝑐𝑐𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡 =

𝑡𝑡𝑎𝑎𝑙𝑙𝑡𝑡𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑜𝑜𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑎𝑎𝑓𝑓 𝑏𝑏𝑒𝑒𝑠𝑠𝑡𝑡𝑒𝑒𝑚𝑚𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑦𝑦𝑝𝑝𝑒𝑒
𝑃𝑃𝑜𝑜𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑛𝑛𝑠𝑠𝑢𝑢𝑚𝑚

∗ 100

Der udregnedes også pollenprocenter for de akvatiske typer, for at give et indblik i deres udbredelse, men dette
gøres udenfor pollensummen. Resultaterne benyttedes til at lave pollendiagrammer i programmet C2 (Juggins 2014).
Her bliver procenterne plottet ift. alder og dybde. Rækkefølgen af pollentyper indenfor de enkelte grupper er baseret
på deres vægtede gennemsnit i stratigrafien. Dvs. de hyppigst forekommende pollentyper i de ældste og dybeste lag
ses først, og pollentyperne fordeler sig derved efter de tidsperioder, hvor de er mest fremtrædende. De vægtede
gennemsnit og hyppigheder udregnedes vha. optioner i C2 programmet.

3.4.5 Pollenkoncentration og pollen akkumulationsrate
Et problem ved brug af pollenprocenterne, er at hyppigheden af hver taxon afhænger af variationer i de andre. Hvis
der f.eks. ses en stigning i procent for ét taxon vil procenterne falde for en eller flere andre, idet pollensummen skal
forblive 100%. Det er det såkaldte ”closure problem” med data udregnet som procent eller andele. Derfor kan det
være nyttigt at bestemme pollen koncentrationen, idet denne giver et billede af antallet af pollen fra de forskellige
taxa, der er i et volumen sediment. Koncentrationen er dog afhængig af sedimentets aflejringshastighed. Ved at
benytte dividere koncentrationen med antal år repræsenteret af 1 cm, kan aflejringen af pollen på sedimentoverfladen pr. år (pollenakkumulationsrate, influx) bestemmes. Ved at sammenligne de tre præsentationsmåder, procenter,
koncentrationer og pollenakkumulationsrater kan opnås en mere sikker forståelse af dynamikken i vegetationen
(Lowe & Walker 1998a; Aaby 1988; Odgaard 1994).
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Efter optællingen er færdiggjort kan den totale mængde fossile pollen i prøven bestemmes, da indholdet af eksotiske
sporer kendes. Dette kan derved benyttes til at udregne pollenkoncentrationen samt pollenakkumulationsraten. Når
antal talte fossile pollen, antallet Lycopodium-sporer tilsat og antal Lycopodium-sporer talt i prøven kendes, kan den
totale fossile mængde pollen bestemmes således (Birks & Birks 1980c):

𝑡𝑡𝑜𝑜𝑡𝑡𝑎𝑎𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑜𝑜𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑛𝑛 = (

𝑡𝑡𝑎𝑎𝑙𝑙𝑡𝑡𝑒𝑒 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑜𝑜𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑛𝑛

𝑡𝑡𝑎𝑎𝑙𝑙𝑡𝑡𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑘𝑘𝑠𝑠𝑜𝑜𝑡𝑡𝑖𝑖𝑠𝑠𝑘𝑘𝑒𝑒 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑜𝑜𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟

) ∗ 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙𝑠𝑠𝑎𝑎𝑡𝑡 𝑒𝑒𝑘𝑘𝑠𝑠𝑜𝑜𝑡𝑡𝑖𝑖𝑠𝑠𝑘𝑘𝑒𝑒 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑜𝑜𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟

Nu kendes den totale mængde af pollen i prøven. For at bestemme koncentrationen af fossile pollen pr. gram divideres der med prøvens tørvægt.

𝑃𝑃𝑜𝑜𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑘𝑘𝑜𝑜𝑛𝑛𝑐𝑐𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑟𝑟𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛 𝑝𝑝𝑟𝑟. 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑎𝑎𝑚𝑚 =

𝑇𝑇𝑜𝑜𝑡𝑡𝑎𝑎𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑜𝑜𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑛𝑛

𝑝𝑝𝑟𝑟ø𝑣𝑣𝑒𝑒𝑛𝑛𝑠𝑠 𝑡𝑡ø𝑟𝑟𝑣𝑣æ𝑔𝑔𝑡𝑡 (𝑔𝑔)

For at bestemme den fossile pollenkoncentration pr. cm3, udførtes først en test for volumenbestemmelse af gær
udtaget med samme skydelære. Dette blev gjort for at bestemme en mere præcis volumen når pollenprøverne udtoges. En pakke gær med en kendt vægt på 48.63 g opløstes i et måleglas med 50 ml vand og massefylden af gæren
kunne bestemmes til 1.09 g/ml. Dernæst afmåltes vha. prøvetageren 19 uafhængige prøver af gær af ca. 2 cm3. Gennemsnittet af disse målingers vægt divideredes med massefylden og der fandtes en gennemsnitlig volumen for prøverne på 1.84±0.02 cm3. Dette volumen anvendtes derfor for de udtagne sedimentrøver i stedet for de ovenfor
angivne 2 cm3. Derved kunne pollenkoncentrationen bestemmes med enheden pollenkorn pr. cm3:
𝑃𝑃𝑜𝑜𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑘𝑘𝑜𝑜𝑛𝑛𝑐𝑐𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑟𝑟𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛 𝑝𝑝𝑟𝑟. 𝑐𝑐𝑚𝑚3 = 𝑃𝑃𝑜𝑜𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑘𝑘𝑜𝑜𝑛𝑛𝑐𝑐𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑟𝑟𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛 𝑝𝑝𝑟𝑟. 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑎𝑎𝑚𝑚 ∗ 𝑡𝑡ø𝑟𝑟 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑓𝑓𝑦𝑦𝑙𝑙𝑑𝑑𝑒𝑒 (𝑔𝑔/𝑐𝑐𝑚𝑚3)

For at bestemme pollenakkumulationsraten, også kaldet PAR, er det nødvendigt at kende sedimentets akkumulationsrate. Denne estimeres ud fra 14C-alder-dybde modellen, vha. interpolation imellem dateringerne (se senere).
Dette giver en lineær sammenhæng og hældningskoefficienten imellem punkterne svarer til sedimentationsraten i
cm pr. år. Idet den fossile pollenkoncentration pr. volumenenhed kendes, kan akkumulationsraten dernæst bestemmes som (Birks & Birks 1980c):
𝑃𝑃𝐴𝐴𝑅𝑅 (𝑘𝑘𝑜𝑜𝑟𝑟𝑛𝑛 𝑐𝑐𝑚𝑚−2å𝑟𝑟−1) = 𝑃𝑃𝑜𝑜𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑘𝑘𝑜𝑜𝑛𝑛𝑐𝑐𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑟𝑟𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛 𝑝𝑝𝑟𝑟. 𝑐𝑐𝑚𝑚3 ∗ 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑑𝑑𝑖𝑖𝑚𝑚𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛𝑠𝑠𝑟𝑟𝑎𝑎𝑡𝑡𝑒𝑒 (𝑐𝑐𝑚𝑚/å𝑟𝑟)

Pollenakkumulationsraten får derved enheden pollenkorn pr. cm2 pr. år.

3.5 Plantemakrofossiler og datering
Dette afsnit er baseret på Birks (2007), hvis ikke andet er angivet. Plantemakrofossiler er fossile rester af planter, der
er så store, at de kan observeres med det blotte øje. De kan bestå af frugter, frø eller vegetative dele, som fx blade
eller skud. Der kan også være makrofossiler af dyr. Dette kan bl.a. være knogler eller skæl fra fisk. Ved at analysere
indholdet af plantemakrofossiler i kerneserien, kan det give et billede af tilstedeværelsen af planter, som registreres
dårligt at pollenanalysen. Idet makrofossiler er store og tunge, kan de ikke transporteres med vinden i ligeså høj grad
som pollen. Der skal dog tages højde for skrøbeligheden af de makrofossiler der undersøges, idet de kan være omlejret eller været under længere transport til området vha. kraftig vind, strøm eller fugle.
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Makrofossiler bevares bedst i anoxiske miljøer med lav energi, hvor de ikke ødelægges af bølgeaktivitet og strøm. De
findes ikke i ligeså høj koncentration som pollen, men de kan derimod bestemmes til taxonomisk lavere niveau, for
manges vedkommende helt til art. Dette kan derved give en mere detaljeret viden om de arters tilstedeværelse,
danner samme pollentype, fx i de forskellige birke-arter.
Der er flere metoder til at bestemme alderen på sedimenter. Til dette speciale benyttes en af de oftest benyttede
radiometriske dateringsmetoder, C14-datering (Björck & Wohlfarth 2001). Det er en metode, som baseres på henfaldet af ustabile C14- til stabile C12-isotoper. Idet der benyttes AMS (accelerator masse spektrometri) behøves der ikke
nær så meget materiale ift. tidligere målemetoder. Dateringen afhænger af det ustabile isotops halveringstid. Hvis
halveringstiden er meget kort, kan dateringen derved ikke gå langt tilbage, så afhængig af alderspændet vælges,
hvilken radiometrisk dateringsmetode der er passende. Idet der ses på karbon indholdet, er metoden ikke velegnet
til aldersundersøgelse af de sidste par 100 år. Når der gøres brug af C14-metoden, som har en halveringstid ifølge
Libby på 5568 år, kan metoden benyttes tilbage til omkring 40.000 år (Björck & Wohlfarth 2001), hvilket er mere end
passende ift. dette speciales fokusområde.

3.5.1 Prøveudtagning til C14-dateringer
Under prøveudtagelsen til pollenanalyse blev der også udtaget prøver til C14-dateringer. Der blev udtaget en prøve
ved hver 20 cm i hver kernesegment fra Usingerboret, på nær nederst i FS16A5N, da dette segment var forventes
ikke at kunne give materiale til pålidelige dateringer. Ydermere blev der også udtaget prøver i de 2 øverste og den
nederste kerne fra russerboret. Dette blev gjort da disse ikke understøttes af data fra Usingerboret. Prøveudtagningerne blev gjort ved forsigtigt at udtage en prøve på ca. 50 cm3 vha. en kniv og spatel. Kernestykket blev derefter
overført til en plastpose, som blev lagt på køl til senere behandling. Det er en destruktiv metode, og der er behov for
en del materiale, så prøver udtoges hovedsageligt fra Usingerborets ene halvdel. Den anden halvdel af kernen er
stadig intakt og kan benyttes som arkiv eller til andre undersøgelser. Der blev udtaget i alt 46 prøver til undersøgelse
for makrofossiler til datering fordelt over 12 kerner til undersøgelse af makrofossiler.
Efter udtagning blev hver prøve skyllet forsigtigt igennem sigter med en maskestørrelse på hhv. 500𝜇𝜇m og 200𝜇𝜇m.
Pga. sedimentets sammenhængskraft blev der påført et svagt tryk med fingrene, for at hjælpe sigtningen på vej.
Undervejs blev der udtaget skrøbelige makrofossiler, som fx blade, så disse ikke blev ødelagt under skylningen. Når
prøverne så vidt muligt var fri for sediment blev de overført til en petriskål vha. en sprøjteflaske med demineraliseret
vand. Hvorefter de blev påført ID, forseglet og sat på køl til senere undersøgelse. Prøverne med materiale større end
500𝜇𝜇m blev benyttet til undersøgelse af makrofossiler til datering og prøverne med materialestørrelse mellem
500𝜇𝜇m og 200𝜇𝜇m blev sendt videre til Peter Gjelstrup, hvor indholdet af mindre dyrerester vil blive undersøgt.

3.5.2 Bestemmelse af makrofossiler
Efter prøverne var rengjort for sediment, blev makrofossilerne i de pågældende prøver undersøgt og bestemt af Bent
Vad Odgaard. Der blev benyttet et stereomikroskop med forstørrelse mellem 9 og 108 gange. Til dateringen har det
stor betydning, hvilket materiale der benyttes. Hvis materiale fra fisk eller vandplanter benyttes, kan dateringen være
påvirket af reservoireffekt. I søvandet kan 14C/12C forholdet være lavere end i atmosfæren, da udvekslingen af isotoper er langsommere ved vandoverfladen (Walker 2005). Den lavere koncentration af 14C optages af planterne bl.a.
under fotosyntese (Björck & Wohlfarth 2001).
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Hvis grundvandet indeholder karbonat-ioner og disse siver op i søen, vil dette også forårsage et lavere indhold af 14C i
forhold til 12C. Ved at benytte terrestriske makrofossiler undgås både denne såkaldte hard-water-effekt og reservoireffekten, da terrestriske planter optager CO2 direkte fra atmosfæren (Björck & Wohlfarth 2001). Der er en risiko for,
at de fundne plantefossiler har været udsat for omlejring. For at minimere denne risiko er der her hovedsageligt
anvendt skrøbelige makrofossiler som blade, der ikke har mindre sandsynlighed for at overleve en omlejringsproces
(Walker 2005).
Af de i alt 46 prøver var der 27, hvori der fandtes nok materiale af terrestriske makrofossiler til datering. Af disse blev
der dateret i alt 18 prøver fordelt med tilnærmelsesvis ligelig tidsafstand.

3.5.3 14C-datering
Til datering af kulstof undersøges indholdet af 3 isotoper, hhv. 12C, 13C og 14C. De førstnævnte isotoper er stabile,
hvorimod 14C er ustabil og henfalder med en konstant rate (Björck & Wohlfarth 2001; Walker 2005). Indholdet af 14C i
atmosfæren tilnærmelsesvis konstant, da denne isotop dannes i atmosfæren ved kosmisk stråling. Når neutroner
kolliderer med 14N optages disse og danner 14C under udsendelse af en proton (Walker 2005).
𝑛𝑛 + 147𝑁𝑁 →

14
6𝐶𝐶

+ 𝑝𝑝

Derefter oxideres 14C og danner 14CO2 og blandes med den resterende CO2 i atmosfæren, hvor den optages af planter
ved fotosyntese og efterfølgende i dyr pga. deres fordøjelse. 14C bliver derved inkorporeret i den globale karbon
cyklus. Når planter optager CO2 vil der ske en fraktionering imellem isotoperne. Idet planterne helst optager de lettere isotoper vil de derved være beriget i 12C og i underskud af 13C og 14C ift. atmosfæren. Ydermere varierer optaget af
de forskellige isotoper fra plante til plante (Björck & Wohlfarth 2001; Walker 2005).
For de fleste terrestriske planter ligger fraktioneringen imellem -21‰ til -28‰, med et gennemsnit på -25‰. I vandet er der en lidt større værdi af de tungere isotoper, og vandplanter og alger har derved et lidt højere optag af 13C
(Ruddiman 2014b). Dette tages der hensyn til når forholdet mellem de stabile isotoper måles vha. AMS. Forholdet
sammenlignes derefter med en kendt standard værdi målt på PDB kalksten (Pee Dee Belemnit fra Peedee formationen). Afvigelsen bestemmes vha. (Walker 2005).

( 13𝐶𝐶/ 12𝐶𝐶)
𝛿𝛿 13𝐶𝐶 = � 13 12
− 1� ∗ 1000
( 𝐶𝐶/ 𝐶𝐶)𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

Afvigelsen giver derved et billede af hvor meget fraktionering der er sket i det materiale der måles på. Idet der måles
på terrestrisk materiale, skal afvigelsen ligge omkring de -25‰, hvilket er værdien målt ud fra træer. Hvis værdien
afviger fra de -25‰ skal 14C aktiviteten korrigeres for dette, ved at øge eller mindske alderen, ift. den promillevise
afvigelse (Björck & Wohlfarth 2001; Walker 2005).
Når organismen efterfølgende dør, vil indholdet af 14C begynde at falde, da organismen ikke længere optager CO2 fra
atmosfæren. 14C henfalder ved betahenfald tilbage til 14N (Walker 2005):
14
6𝐶𝐶

→ 147𝑁𝑁 + 𝑒𝑒− + 𝑣𝑣𝑣
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Idet henfaldet sker over en konstant rate og kurven er eksponentiel kan halveringstiden bestemmes. Som udgangspunkt blev halveringstiden bestemt til 5568±30 år af Libby, men efterfølgende beregnet til 5730±40 år (Walker
2005). Der benyttes dog stadig en halveringstid på 5570±30 år, for at undgå forvirring, idet Libbys beregning er benyttet i tidligere kulstof-14 dateringer (Björck & Wohlfarth 2001; Walker 2005).
Dette afsnit er bygget på Walker (2005), hvis ikke andet er angivet. For at måle 14C indholdet kan der udføres målinger på betahenfaldet fra de resterende 14C isotoper eller der kan måles på det relative indhold af 14C i prøven vha.
AMS. Fordelen ved AMS målinger er at der ikke behøves mere end 1mg materiale til datering, hvor der ved måling af
betahenfald, behøves 1-2g. Ydermere tager AMS målinger ikke nær så lang tid, men er til gengæld dyre at udføre
(Walker 2005).
Prøverne til dette speciale blev målt vha. AMS ved Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet. Først bliver
det organiske materiale tørret og afvejet, for derefter at omdannes til grafit. Der benyttes et tandem accelerator
system, hvor der findes 2 stadier med acceleration. Først udsættes grafitprøven for stråling af cæsium ioner (Cs+),
hvilket tilfører en elektron til kulstofatomerne. Idet 14N ikke kan negativt lades, udelades denne derfor fra systemet.
Vha. en magnet udvælges de ioner med samme vægt som 14C, dvs. 14C, 13CH og 12CH2. Dernæst accelereres de negativt ladede kulstofatomer imod den positivt ladede terminal, hvor atomerne støder ind i en stripper, bestående af
gasmolekyler, hvor molekylerne 13CH og 12CH2 ødelægges, og kulstoffet mister 4 elektroner, for derved at blive positivt ladede C3+ i stedet. Dette accelerer dem imod magneter, hvor atomerne afbøjes afhængig af deres masse, så
målinger for 13C og 12C opnås vha. Faraday detektorer. 14C afbøjes yderligere sammen med bl.a. Li, og sendes igennem
et energifilter. Filteret udvælger derefter 14C ud fra dens energi, for derefter at måles i en iondetektor. Derved måles
et forhold mellem 14C ift. de stabile isotoper, og en 14C-alder kan bestemmes ved at sammenligne forholdet for at
kendt materiale, oftest oxalsyre. Usikkerheden som angives med 14C-alderen, afhænger af den statistiske usikkerhed
ift. kurven for 14C halveringstiden, variationer i dateringer for de kendte prøver, usikkerheder under måleprocesserne, samt af baggrundsstrålingen (Björck & Wohlfarth 2001; Lowe & Walker 1998b).

3.5.4 Kalibrering af 14C-alder
Undersøgelser viser at koncentrationen af 14C i atmosfæren ikke har været konstant igennem tiden. Dette forårsages
bl.a. af variationer i den kosmiske stråling. Dette kan skyldes ændringer i Jordens magnetfelt, som til en vis grad afbøjer kosmisk stråling fra rummet (Walker 2005). Ydermere har solens aktivitet også stor betydning, da solvinde også
beskytter Jorden for kosmisk stråling. Hvis solens aktivitet svækkes vil der derved dannes mere 14C i atmosfæren.
Koncentrationen af 14C i atmosfæren er også påvirket af menneskets aktiviteter. Afbrænding af fossile brændstoffer
afgiver også ekstreme mængder af inaktivt kulstof, så 14C koncentrationen i atmosfæren derved bliver mindre (Walker 2005). Ydermere sås en stor stigning af 14C i atmosfæren omkring 1950 på grund af atombombesprængninger i
atmosfæren. På grund af ustabiliteten i atmosfærens indhold af 14C skelnes der imellem kalenderår og 14C år. For at
kunne omregne 14C år til egentlige kalenderår, skal de rå 14C-dateringer kalibreres (Walker 2005). Dette er her udført
ved brug af programmet OxCal version 4.3 (Ramsey 2017). Kalibreringskurven bygger på dateringer af træringe hvis
alder i kalenderår, er bestemt ud fra dendrokronologi. Programmet benytter kurven IntCal13, som løbende opdateres med nye data. På givet tidspunkt består den yngste del af kurven, fra 0-13.900 kalenderår på data fra dendrokronologi (Reimer et al. 2016). Den resterende del af kurven tilbage til 50.000 kalender år er mindre præcis. Den baseres
på data fra bl.a. makrofossiler fundet i varvlag, målinger fra uranserien i speleothermer og dateringer på organisk
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materiale i laminerede marine sedimenter (Reimer et al. 2016). I programmet kan de målte 14C-værdier indsættes og
sammenlignes med IntCal13 kurven. Idet præcisionen for både IntCal13 og prøverne er begrænsede, samt at 14C
koncentrationen har varieret igennem tiden, vil resultatet fra prøverne strække sig over en række mulige kalenderår.
Idet der kan findes tidsperioder, hvor indholdet af 14C har varieret, dannes der plateauer i kalibreringskurven og
dateringen kan derfor ligge flere steder på kurven med kalenderår. Der kan ses et eksempel på dette på figur 7.

Figur 7: Kalibrering af prøve D28 fra FS16A4N ved 80 cm svarende til 895.7 cm dybde i den korrelerede lagserie. Y-aksen
14
14
vises Cindholdet og den røde kurve viser C-indholdet i den målte prøve. X-aksen viser kalender år (før nu). Den blå kurve
viser den kalibrerede IntCal13 kurve, og den grå kurve viser aldersestimatet med et 95% konfidensinterval.

På figur 7 ses på y-aksen prøvens 14C indhold udtrykt i 14C alderen, hvor den røde kurve viser normalfordelingen ud
fra 14C-indholdet for den givne prøve, i dette tilfælde D28, som udtages fra kerne FS16A4N ved 80 cm. Spredningen
angiver tælleusikkerheden. Normalfordelingen spejles i den blå kalibreringskurve. På x-aksen ses resultatet af spejlingen i kalenderår, hvor den grå kurve viser sandsynligheden for de mulige kalenderår prøven dateres til. Jo højere
kurven er, jo større er sandsynligheden for netop den alder. Resultatet opgives derved som et interval, hvor programmet ser på 2 standardafvigelser fra intervallets middelværdi. Der kan ses på figuren med 95% sandsynlighed at
prøven ligger indenfor en alder med næsten 52% chance på 5796-5661 år før nu eller med 44% chance indenfor
5891-5803 år før nu. Således er det vigtigt at have så mange dateringer så muligt, så prøver hvor dybderne er forskellige, men 14C indholdet er ens, stadig kan få en korrekt aldersmodel.

3.5.5 Alder-dybde modellen
Kalibreringen for en enkelt datering giver oftest et bredere dateringsinterval end dateringen i 14C-år(figur 7). Men i en
stratigrafisk serie af dateringer støtter disse hinanden gennem superpositionsprincippet og der kan derved opstilles
en alder-dybde model med en mindre statistisk usikkerhed end den enkelte datering. Ud over at kunne kalibrere
enkeltdateringer har programmet OxCal rutiner, som vha. bayesiansk statistik estimerer sandsynligheden for forsekellige dateringsmodeller (Ramsey 2008):
𝑝𝑝𝑟𝑟𝑖𝑖𝑜𝑜𝑟𝑟 𝑏𝑏𝑒𝑒𝑙𝑙𝑖𝑖𝑒𝑒𝑓𝑓 × 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑘𝑘𝑒𝑒𝑙𝑙𝑖𝑖ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑑𝑑 = 𝑝𝑝𝑜𝑜𝑠𝑠𝑡𝑡𝑒𝑒𝑟𝑟𝑖𝑖𝑜𝑜𝑟𝑟 𝑏𝑏𝑒𝑒𝑙𝑙𝑖𝑖𝑒𝑒𝑓𝑓
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Her udgør ”prior belief”, hvad der vides om systemet inden målingerne går i gang nemlig prøvernes dybde i forhold
til hinanden. Der forventes at superpositionsprincippet er gældende, hvor et lag dybere end et andet må være aflejret først og dermed ældst. Hvis der ikke er sket omlejring af de daterede makrofossiler, må de nederste derved også
være ældst. ”Likelihood” fortæller om 14C-indholdet i hver prøve, samt hver prøves usikkerhed.
Produktet af disse giver derved ”posterior belief”, som er den forventede alder for prøven. OxCal programmet bruger
denne model til at bestemme, hvorvidt der er ”outliers” ad dateringer. En outlier er en datering, som ikke har et
agreement index på over 60% imellem sandsynligheden og den forventede alder ud fra kalibreringskurven. Når prøverne er udvalgt, samt grænserne for modellen er bestemt, skal en passende matematisk model vælges (Ramsey
2008).
I OxCal er der flere modeller, der kan benyttes til at danne en alder-dybde model. Sedimentationsraten forventes
ikke at have været konstant igennem tiden, bl.a. pga. landbrugets udbredelse i området. Landbrugets stigende indflydelse på området gennem sen Holocæn har medført en øget erosionen af omkringliggende sedimenter i oplandet
og derved medført øget næringstilførsel hvilket igen har udløst en stigende sedimentationsrate op igennem tiden i
søen. Ydermere vil lagene i den øverste del af serien ikke være nær så kompakterede som dybereliggende lag i sekvensen. Derfor benyttes en model baseret på Possion-processer, hvor aflejringsraten er en varierende faktor. I programmet benyttes en ”P_Sequence” model, hvor der mellem hver prøve kan ses ændringer i aflejringsraten afhængig
af en k-værdi. Denne k-værdi defineres som antal events pr. længdeenhed og skal derved være proportional med
dybden. Jo højere k-værdien sættes, jo mere konstant vil aflejringsraten være og kurven for alders-dybdemodellen vil
derved blive mere stiv. Ydermere indsættes en interpolationsværdi, som angiver antal interpolationer pr. længdeenhed. Sidstnævnte kan anvendes til at justere plottet, men nogle indstillinger forlænger beregningstiden væsentligt.
Disse værdier kan manuelt ændres og har stor betydning for modellens agreement index (Ramsey 2008).
Under vejledning af Jesper Olsen fra Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet udarbejdedes der en alders-dybde model. Alle 18 dateringsprøver benyttedes, da de alle har et agreement index på over 60%. Ydermere
sattes modellens øvre grænse i dybden 0 til 2016 e. Kr., det år hvor boring blev udtaget. Den nedre grænsedybde
sattes til 1098 cm, hvilket svarer til den nederste XRF-måling. Serien blev ikke opdelt i flere sekvenser, idet der ikke
kunne identificeres nogen tydelige pludselige skift i sedimentationen eller hiati. I P_Sequence sattes k-værdien til 1
og interpolation til 0.2, hvilket gav det bedste resultat med et agreement index for modellen på 98.2%. De modellerede dateringer for hver prøve benyttedes efterfølgende til at estimere alder for de udtagne pollenprøver, sedimentationsraten og for pollenzonegrænser. Dette blev gjort ved lineær interpolation imellem hver datering under antagelsen af konstant sedimentationsrate mellem hver datering.

3.6 Zonering af pollendiagrammer
Pollendiagrammer er ofte komplekse og tidskrævende at beskrive. Dertil kan det være nyttigt at opdele lagserien i
sektioner afhængig af indhold og sammensætningen af forskellig taxa. Dette er med til at simplificere diagrammerne
og give et bedre overblik over ændringer i pollensammensætningen op igennem kerneserien. For at opdele lagserien
i zoner, som er tilnærmelsesvist homogene ift. komposition og hyppighed af pollen, kan der benyttes flere forskellige
metoder. Metoden der benyttes til dette speciale er ”Optimal splitting by information content”, hvor det vurderes,
hvorvidt antal af zoner er signifikante vha. sammenligning med ”broken-stick” modellen.
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3.5.6 Optimal splitting by information content
Dette afsnit er bygget på artiklen fra Bennet (1996), hvis ikke andet er angivet. Metoden beregner den bedste placering for en grænse, ved at finde den opdeling, der giver den største reduktion i den samlede varians. Efter den første
opdeling (”split”), startes en ny beregning for den næste zone. Derved bliver serien underinddelt i et antal zoner,
efterhånden som metoden arbejder sig igennem serien. Metoden er dog ikke hierakisk, så zonegrænser kan godt
flyttes efterhånden som flere kommer til. For at opnå en indikation på antallet af signifikante zoner sammenlignes
med ”broken-stick” modellen. Idet metoden opdeler variansen i mindre komponenter i hver zone, tester ”brokenstick” modellen efterfølgende placeringen af disse grænser. Dette gør den ved at indsætte grænser tilfældigt og
bestemme reduktionen i variansen for hver af disse tilfældige zonegrænser. Hvis reduktionen af varians er større hos
de fundne zonegrænser end reduktionen ville være ved tilfældige, samt er større end den forventede anses grænsen
for at være signifikant. Afhængig af sekvensen, der opdeles kan antallet af prøver, samt hvilke pollentyper zoneringen bygger på have indflydelse.
Til dette speciale blev der udarbejdet en zonering af lagserien ud fra pollenprocenter fra de terrestriske pollen og
sporer. Der blev udvalgt pollentyper, hvis hyppighed oversteg 1% fordelt over serien. Årsagen til at de mere sjældne
pollentyper udelades, skyldes en større usikkerhed for disse. Der blev ikke anvendt transformation af data. Humulus/Cannabis type blev udeladt af pollensummen og derved også fra zoneringen, da denne pollentype forventes at
være aflejret i søen pga. rødning af hamp i selve søen og derfor har en helt anden transportproces til søen end vegetationen i området. Til zoneringen benyttedes programmet PSIMPOLL, hvilket resulterede i 5 zoner. Zone F4 opdeltes
subjektivt i yderligere 2 zoner, F4a og F4b, idet der på overgangen mellem disse to zoner ses en kraftig fremgang af
Fagus sylvatica, samtidig med en tilbagegang af Plantago lanceolata.

4 RESULTATER
4.1 Sedimentbeskrivelse
Ved at sammenligne XRF-data fra kernerne var det muligt at bestemme præcist, hvor de forskellige kernesegmenter
overlapper hinanden. Efter dette blev udført var det muligt at give en sammenhængende sedimentbeskrivelse af
hele lagserien, hvor den endelige korrelerede dybde blev medtaget. Denne lagserie strækker sig derved fra 12.98 m
til sedimentoverfladen, hvor de øverste 25 cm fra HTH-kajakhenteren mangler besrkivelse.
Der ses i den dybeste del af lagserien fra 12.98-11.83 m aflejringer af fint sand, som bliver mere groft og usorteret
opefter med flere større sten. Efterfølgende ses der en gradvis ændring til mere velsorteret og finere sand og et
yderligere skift til mere lerede aflejringer, dette skifter hurtigt til aflejringer af mere leret gytje. Kernen udtaget ved
11.98-10.98 m er upræcis beskrevet, da den ikke kunne skubbes ud af borerøret, men det var nødvendigt at banke
sedimentet ud. Dvs. overgangen fra det velsorteret fine sand til de mere lerede aflejringer omkring 11.53 m, samt de
første forekomster af gytjeaflejringer ved 11.28 m er upræcist bestemt.
Den resterende lagserie består af gytjeaflejringer med et vekslende kornstørrelse og farve sand indhold af plantemateriale, kalk, hvilket er beskrevet nærmere i tabel 3. Nederst i dette afsnit findes også et billede af den sammensatte
kerneserie, hvor hver del af de forskellige kerner som benyttes til korrelationen er medtaget (figur 8).
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Tabel 3: Sedimentbeskrivelse for den samlede lagserie. Dybderne fås fra XRF-data.

Dybde under sedimentoverfladen

Beskrivelse af sediment

12.98-12.63 m

SAND, fint, velsorteret. Omkring 12.92 m ses en tyndt bånd af en smule grovere sand. Der findes
lidt større sten, ikke så hyppigt som højere oppe i kernen.

12.63-12.47 m

SAND, diffus overgang fra mellem til mere fint sand, med enkelte større sten.

12.47-12.35 m

SAND, mellem til fint, velsorteret med enkelte sten.

12.35-11.98 m

SAND, mellem til gruset, grus og større sten findes i specielt den øverste del af kernen. Stykket
omkring 12.24-12.14 m faldt ud under udpresning, dette blev løftet tilbage.

11.98-11.83 m (ca.)

Dette stykke af kernen blev skrabet ud, da kernen sad fast. Materialet bestod af mellem til gruset
sand med større sten.

11.83-11.63 m (ca.)

SAND, mellem til gruset med lidt fint sand og sten.

11.63-11.53 m (ca.)

SAND, mellem til lidt groft med mere fint sand.

11.53-11.28 m (ca.)

SAND mellem til fint sand, velsorteret. Det bliver gradvist finere opefter. I bunden findes der en
blanding af ler.

11.28-10.98 m (ca.)

GYTJE, enkelte grovere korn med silt og ler.

10.98-10.935 m

KALKGYTJE, sandet med fint til mellemstørrelse sandkorn, kalkrigt (HCl++(+)), mørkegrå med bånd af
mørkere lag imellem, tyder på et lavt indhold af organisk materiale.

10.935-10.815 m

KALKGYTJE, fint sandet, meget kalkrigt (HCl+++), lysere grå/gullig. Diffus overgang nederst med
linser af lysere aflejringer, evt. bioturbation. I toppen ved 10.815 m ses en tydelig laggrænse med
bånd af mørkere aflejringer, disse har en hældning på omkring 12°.

10.815-10.635 m

KALKGYTJE, leret til siltet, kalkrig (HCl+++), kalkindholdet er faldende opefter, homogen og mørkebrun.

10.635-10.385 m

GYTJE, leret, kalkfri (HCl-), mørkebrun, omkring 10.485 m findes detritus.

10.385-9.987 m

GYTJE, leret, kalkfri (HCl-), mørkebrun med en diffus overgang med linser af lysere lag. Ved den
nedre grænse findes et blad som udtages, da det stak meget op af kernen. Mellem 10.315-10.305
m findes grov detritus.

9.987-9.327 m

GYTJE, leret til siltet, kalkfri (HCl-), mørkebrun, detritus af urteagtige planter. Kompakt homogen
kerne.

9.327-9.317 m

GYTJE, få sandkorn kalkfri (HCl-), lysere bånd med diffus overgang og detritus.

9.317-9.09 m

GYTJE, leret til siltet, kalkfri (HCl-), mørkebrun igen. Ved 9.15 m blev der fundet et stort stykke
plantemateriale.

9.09-8.451 m

GYTJE, leret til siltet, kalkfri (HCl-), mørk olivenbrun nuance, lidt detritus, frø fra vandaks er fundet.
Der findes enkelte urteagtige stængler. Denne del af kerneserien er meget homogen og kompakt.

8.451-8.012 m

GYTJE, leret til siltet, kalkfri (HCl-), farveskift til mørkebrun igen. Ved 8.362 m ses et lag af detritus
og ved 8.057 m ses et lag af blade.

8.012-7.962 m

GYTJE, leret til siltet, kalkfri (HCl-). Skift til en mørkere brun nuance med en diffus overgang.

7.962-7.53 m

GYTJE, leret til siltet, kalkfri (HCl-), lidt detritus. Meget kompakt. Mørkebrun farve.

7.53-7.106 m

GYTJE, leret til siltet, kalkfri (HCl-), mørkebrun. Ved 7.443 m findes en samling af grove sammenhængende sandkorn, disse karakteriseres til at være noget fra kråsen fra en fugl. Ved 7.321-7.316
m findes et tyndt bånd af detritus.

7.106-7.05 m

GYTJE, svagt sandet meget fint, kalkfrit (HCl-), der findes et tyndt lag af detritus med små kviste og
er ikke særlig kompakt.

7.05-6.802 m

GYTJE, leret til siltet, kalkfri (HCl-), lavere indhold af detritus.

6.802-6.782 m

GYTJE, leret til siltet, kalkfri (HCl-), diffus grænse med farveskift til en mere gråbrun nuance.

6.782-6.669 m

GYTJE, svagt sandet, kalkfri (HCl-), skift til en lysere olivenbrun nuance og med spredte rester af
detritus.

6.669-6.021 m

GYTJE, leret til siltet, kalkfri (HCl-), detritus, mørkebrun. Meget kompakt homogen kerne. Med
spredte rester af detritus.

6.021-5.856 m

GYTJE, leret til siltet, kalkfri (HCl-), farveskift til meget mørkere brun, nærmest sort.
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5.856-5.283 m

GYTJE, leret til siltet, kalkfri (HCl-), detritus og gaslommer flere steder. Mørkebrun homogen kerne,
lysere nuancer mod midten af kernen, som oxiderer væk med tiden. Ved 5.52 m en større gaslomme.

5.283-4.771 m

GYTJE, leret med lidt groft silt til sand, kalkfri (HCl-), gradvis overgang til koldere mørk gulbrun. Gradvis
grovere detritus mod toppen. Ved 5.21 m ses mere grov detritus og lille reaktion med HCl. 5.03 m ses
grov detritus, evt. tagrør. Ved 4.99 m og 4.825 cm ses et 1mm tyndt lysere bånd.

4.771-4.722 m

GYTJE, leret med lidt groft silt til sand, kalkholdig (HCl+).

4.722-4.687 m

GYTJE, leret til siltet, kalkholdig, (HCl++). Lysere mørkebrun.

4.687-4.567 m

GYTJE, enkelte sandkorn, kalkfri (HCl-), grov detritus. Ved 4.642 m ses en cm tykt lag af grov detritus.

4.567-4.467 m

GYTJE, leret til siltet, kalkfri (HCl-), gaslomme, grov detritus.

4.467-3.857 m

GYTJE, lidt sandet, kalkfri (HCl-). Ved 4.255 m ses lidt grov detritus. Lidt lysere mørkebrun. Ved 4.055 m
ses lille reaktion med HCl og enkelte grovere sandkorn.

3.857-3.807 m

GYTJE, sandet, enkelte grov mellem størrelses sandkorn, kalkfri (HCl-), grov detritus. Samme nuance af
lysere mørkebrun.

3.807-3.707 m

GYTJE, sandet, kalkfri (HCl-), detritus. Fra 3.767-3.777 m findes en sandlomme, med ml-størrelses
sandkorn, kalkfrit (HCl-). Mørkebrun. Omkr. 3.70 m i kernen ses lysere bånd, fri for sand og kalkfrit
(HCl-).

3.707-3.417 m

GYTJE, lidt sandet, kalkfrit (HCl-).

3.417-3.017 m

GYTJE, sandet, kalkfrit (HCl-), detritus og spredte gaslommer. Fra 3.412-3.402 m findes grov detritus.
Ved 3.127 m findes en frugt, bestemt til at være fra Centaurea cyanus.

3.017-2.967 m

GYTJE, sandet, kalkholdigt (HCl+), meget svag reaktion.

2.967-2.937 m

GYTJE, sandet kalkfrit (HCl-). Tydelig lamination af varierende tykkelse. Mindre tydelige længere oppe.

2.937-2.922 m

GYTJE, sandet, kalkfri (HCl-), Mørkebrun.

2.922-2.917 m

KALKGYTJE, siltet, meget kalkholdigt (HCl+++). Gulbrun.

2.917-2.886 m

GYTJE, sandet, kalkfri (HCl-) mørkebrun.

2.886-2.739 m

GYTJE, smule sandet, kalkfri (HCl-), mørkebrun. Ved 2.78 m findes bog fra bøg og et andet mindre frø.
Der ses også en del grov detritus.

2.739-2.497 m

GYTJE, sandet, kalkfri (HCl-), detritus. Gaslommer fordelt over kernen. Ved 2.572-2.537 m findes plantemateriale. Mørkebrun.

2.497-2.397 m

GYTJE, sandet, kalkholdig (HCl+), diffus overgang til en lysere brun nuance.

2.397-2.377 m

GYTJE, sandet, kalkfri (HCl-).

2.377-2.077 m

GYTJE, sandet, kalkholdig (HCl+), svag lamination med skiftevis lysere og mørkere lag. Mellem 2.1972.187 cm findes en større gaslomme.

2.077-1.821 m

GYTJE, sandet, kalkholdig, (HCl+) Lidt kraftigere reaktion end tidligere. Mellem 2.057-2.017 m findes en
større gaslomme. Mellem 1.917-1.867 m findes grov detritus, vedrester.

1.821-1.27 m

GYTJE, smule sandet, kalkholdig (HCl+), mørkebrun med spredte områder af lysere mørkebrune nuancer. Ikke særlig kompakteret og med lommer med vand indimellem. Ved 1.60 m ses en lidt større
reaktion med HCl.

1.27-1.24 m

GYTJE, lidt sandet, kalkfri (HCl-), lag med grov detritus, mørkebrun.

1.24-1.01 m

GYTJE, få sandkorn, kalkfri (HCl-), sedimentet er meget løst. Ved 1.10 m ses en lille reaktion med HCl,
mørkebrun.

1.01-0.93 m

GYTJE, smule sandet, kalkfri (HCl-), mørkebrun.

93-74.3 cm

GYTJE, sandfri, kalkfri (HCl-), mørkebrun. Det resterende af kernen er meget fugtig og ikke særlig kompakt.

74.3-64.3 cm

GYTJE, lidt sandet, kalkholdig (HCl+), mørkebrun.

64.3-54.3 cm

GYTJE, sandfri, kalkfri (HCl-), mørkebrun.

54.3-49.3 cm

GYTJE, lidt sandet, kalkholdig (HCl+), mørkebrun.

49.3-25.2 cm

GYTJE, sandet, kalkholdig (HCl+), mørkebrun. detritus øverst. De øverste 16 cm af kernen er presset
sammen pga. det løse sediment.

25.2-0 cm

GYTJE, ubeskrevet, stærkt vandholdigt, hentet vha. HTH-kajak-henteren
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På Bilag 1 kan sedimentbeskrivelsen for hver kerne udtaget med Usingerboret ved position 1 findes. Ydermere kan
sedimentbeskrivelserne for kernerne udtaget med russerboret findes på bilag 2. Dybderne her er indskrevet som de
blev udtaget ved lokaliteten og ift. hvor det pågældende lag findes i kernen.

Figur 8: Her ses den komplette sammensatte kerneserie, hvor den dybeste kerne ses til venstre, og det yngste findes mod
højre. Dybden angives som cm, og er indsat ved hvert spring til en ny kerne. For hvert billede er kontrast og lysstyrke øget
markant, så det er muligt at se variationer ift. farve og ændringer i lag.

4.2 Makrofossiler
Af de 46 prøver til makrofossilanalyse blev der fundet materiale i alle prøver på nær prøven udtaget ved 40 cm i
FS16A4Ø. På figurerne 9, 10 og 11 kan fordelingen af de forskellige makrofossiler observeres. De er opdelt i 5 grupper, hhv. landplanter, mosser, ubestemte, vandplanter og diverse makrofossiler fra forskellige vandlevende dyr. Hver
gruppe er fordelt efter deres vægtede gennemsnit, hvor de hyppigst forekommende typer i de dybeste lag findes
først.

4.2.1 Zone F1 (9330-8880 f.Kr.):
På grænsen mellem F1 og F2 ses forskellige makrofossiler pionertæer som vorte-birk (Betula verrucosa) og ubestemte træbirke. Ydermere findes makrofossiler fra skovfyr (Pinus sylvestris). Af urter er fundet et frø af slægten Potentilla. Der er også fundet makrofossiler af vandplanten Hvid Åkande (Nymphaea) og ephippier, som er hvileæg fra små
krebsdyr, som fx Daphnia.

4.2.2 Zone F2 (8880-5950 f.Kr.):
F2 domineres stadig af pionerarterne birk og fyr, men i slutningen af zonen ses det første makrofossil af lind (Tilia) i
form af en rest af en frugtskal. Ydermere ses de første forekomster af halv-græs familien med bl.a. makrofossiler fra
Carex. Der ses mod slutningen a zonen et øget indhold af rester fra vandplanter bl.a. hornblad (Ceratophyllum),
vandaks (Potamogeton) og gul åkande (Nuphar).

Naturrapporter fra Nationalpark Mols Bjerge nr 21 – Poulsen SP 2017: Holocæn landskabshistorie omkring Fuglsø Sø, Mols

| 40

4.2.3 Zone F3 (5950 – 760 f.Kr.):
F3 zonen strækker sig over en længere periode, og der er fundet et rigt indhold af forskellige makrofossiler. Der ses
bl.a. en stigning af rester fra birk, hvorimod der ikke længere er fundet makrofossiler fra fyr. Der ses derimod en
kraftig stigning af rester af andre træarter, specielt lind og rød-el (Alnus glutinosa), som har sin første forekomst i
begyndelsen af F3. A. glutinosa aftager imod slutningen af zonen. Af øvrige træer er fundet rester af stilk-eg (Quercus
robur), navr (Acer campestre) of spidsløn (Acer platanoides). Ydermere ses et højt indhold af netårede bladfragmenter i den første halvdel af zonen, som efterhånden også aftager imod slutningen. Der findes også en lang række af
ubestemte knopskæl (formodentlig fra træer) i denne periode samt de første forekomster af forskellige mosser, som
alle er obligate eller fakultative epifyter på træstammer.
Sumpplanterne er repræsenterede ved sværtevæld (Lycopus) i knippe-star (Carex pseudocyperus) og tigger-ranunkel
(Ranunculus sceleratus). Imod slutningen ses bl.a. natskygge (Solanum) og hindbær (Rubus idaeus). Ydermere findes
et stigende antal makrofossiler af forskellige vandplanter, specielt hvid åkande (Nymphaea), hvorimod vandaks
(Potamogeton) er aftagende imod slutningen af fasen. Kruset vandaks (P. crispus) har forekommet i søen i denne
zone. Indholdet af ephippier når et maksimum i begyndelsen af fasen og er stærkt aftagende imod slutningen. I denne periode findes også de første forekomster af forskellige rester af fisk.

4.2.4 Zone F4a (760 f.Kr. –30 e.Kr.):
I F4a observeres der ikke mange makrofossiler. Der findes enkelte forekomster af birk (Betula) og star (Carex), samt
få netårede bladfragmenter. Ydermere er fundet hvis åkande (Nymphaea) og enkelte fiskeskæl fra karpefisk (familien
Cyprinidae).

4.2.5 Zone F4b (30 – 1220 e.Kr.):
I starten af zonen ses rester af pionertræerne birk (herunder både vorte-birk, Betula verrucosa, og dun-birk, B. pubescens) og bævreasp (Populus tremula). Herefter er knopskål af bøg (Fagus)meget almindelige. Mod slutningen af
zones ses også rød-el (A. glutinosa). Der observeres enkelte rester af sumplanterne star (Carex, herunder knippe-star,
C. pseudocyperus), og sværtevæld. Der forkommer igen mosser, som enten er obligate eller fakultative epifyter på
træstammer. Af vandlevende organismer ses forekomster af hvid åkande (Nymphaea) og en kraftig stigning af små
hvileæg fra Daphnia. Ydermere observeres en svælgtand fra karpefisk. Mod slutningen af zonen er fundet de første
frørester af alm. hør (Linum usitatissimum).

4.2.6 Zone F5 (1220 – 2016 e.Kr.):
I den sidste fase F5 observeres der et lavere indhold af makrofossiler af træer. Der ses ligeledes et faldende indhold
af netårede bladfragmenter. Til gengæld ses en kraftig øgning i planter knyttet til rørsump og fugtig jord som star
(Carex), kløvkrone (Myosoton aquaticum), tigger-ranunkel (R. sceleratus), nikkende brøndsel (Bidens cernua), strandskræppe (Rumex maritimus), bukkeblad (Menyanthes trifoliata), gift-tyde (Cicuta virosa), tagrør (Typha), grenet
pindsvineknop (Sparganium erectum) og kær-fnokurt (Cineraria palustris). Også arter afhængige af højt næringsindhold som stor nælde (Urtica dioica) forekommer hyppigt. Der ses også en øgning af rester af vandplanter som vandaks og aks-tusindblad (Myriophyllum spicatum). Ydermere ses de første forekomster af store hvileæg fra krebsdyr
som bl.a. Daphnia, samt et højt indhold af de små hvileæg. Der findes også flere skæl af aborre og karpefisk, samt
rester af vinterlåg fra sumpsnegl (Bithynia).
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[fig 9]
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[Fig. 10]
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[Fig. 11]
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4.3 Aldersbestemmelse ud fra C-14 dateringer
Til alder-dybde modellen (figur 12) benyttedes alle 18 dateringsprøver, da de alle har et agreement index på over
60% og derved observeres der ingen outliers. I modellen sattes øvre og nedre grænse efter hhv. året som boringen
blev foretaget, e.Kr. 2016 med dybden på 0 cm og bunden med dybden 1098 cm. Idet der ikke ses tydelige ændringer
i sedimentationen i kernerne, forventes lagserien at være uden hiati, så alder-dybde modellen strækker sig over en
uafbrudt serie uden indsatte boundaries.
Ud fra modellen har det været muligt at bestemme en alder for hver makrofossil prøve, som kan findes i Tabel 4
(næste side). Der observeres en alder tilbage til 8881±125 år f.Kr., hvor den ældste prøve er dateret. Idet bunden af
sekvensen er sat ved den dybeste målte XRF-måling ved 1098 cm, fås der ved ekstrapolering en alder på omkring
9328±540 år f.Kr. Idet der ikke er dateringsmateriale fra dette område, er der en del usikkerhed, da aflejringshastigheden kun er estimeret.

14

Figur 12: Alder-dybde model for Fuglsø Sø, baseret på 18 C-dateringer af makrofossilprøver udtaget fra kerneserien. Den
mørkegrønne linje imellem hvert punkt viser den lineære sammenhæng mellem punkterne, og de lysegrønne linjer viser
usikkerheden for alders-dybdemodellen.

Der tilsvarende estimeret en alder for hver pollenprøve ved interpolation (Tabel 5).
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Tabel 4: Oversigt over makrofossilprøverne, hvor den korrelerede dybde er angivet, hvilke materialer der er brugt til date14
ring, deres C-alder, hver prøves 𝛿𝛿13𝐶𝐶 værdi og hver prøves kalibrerede alder i kalender år (f.Kr. / e.Kr.).

Kernenr /
Prøve

Dybde Dateringsmateriale
(cm)

14

C alder

𝛿𝛿13𝐶𝐶

Modelleret
alder
(f.Kr./e.Kr.)

FS16A2Ø_60
/ D7

341.7 Rumex maritimus bloster, netårede bladfragm., ubekendt knopskæl.

302±64

15±2

1543±56 e.Kr.

FS16A2N_60
/ D11

440.7 Linum usitatissimum frø, netårede bladfragmenter.

565±34

26±2

1360±36 e.Kr.

FS16A3Ø_40
/ D14

526.2 Alnus glutinosa frø, Fagus knopskæl, ubekendt knopskæl, netårede bladfragm.

971±46

29±2

1076±51 e.Kr.

FS16A3N_20
/ D17

605.7 Betula pubescens frø, Betula sp. frø, hunrakleskæl, 5
Betula verrucosa frø, Hypnum cupressiforme skud,
Populus tremula knopskæl, ubekendt knopskæl,
netårede bladfragm.

1922
±39

22±2

85±48 e.Kr.

FS16A4Ø_20
/ D21

717.6 Acer campestre blad, A. glutinosa, knop, knopskæl,
hanrakleskæl, frø, Ranunculus repens nød, Rubus
idaeus frø, Solanum sp. frø, ubestemt knopskæl,
netårede bladfragm.

2703±40

33±2

861±36 f.Kr.

FS16A4Ø_60
/ D23

756.6 A. glutinosa knopskæl, frø, Homalothecium sericeum
skud, ubestemt knopskæl, netårede bladfragm.

3395±35

22±2

1696±50 f.Kr.

FS16A4Ø_80
/ D24

776.7 A. glutinosa knopskæl, frø, H. cupressiforme, skud,
netårede bladfragm.

3733±39

28±2

2126±65 f.Kr.

FS16A4N_20
/ D25

816.3 A. glutinosa knopskæl, frø, ubestemt knopskæl, netårede bladfragm.

4106±42

26±2

2707±97 f.Kr.

FS16A4N_40
/ D26

836.1 A. glutinosa knopskæl, frø, B. verrucosa hunrakleskæl, Quercus robur blad, Quercus sp. bladfragm.,
ubestemt knopskæl,

4481±46

23±2

3206±101
f.Kr.

FS16A4N_60
/ D27

856.5 A. glutinosa knop, knopskæl, frø, Betula sp. frø, hunrakleskæl, B. verrucosa frø, hunrakleskæl, ubestemt
knopskæl, netårede bladfragm.

4599±32

28±2

3385±87 f.Kr.

FS16A4N_80
/ D28

875.7 A. glutinosa knopskæl, frø, H. cupressiforme skud,
Lycopus europaeus delfrugt, Tilia cordata frugtskal,
Tilia frugt, frugtstand, skaller fra frugt, netårede
bladfragm.

5026±33

24±2

3833±68 f.Kr.

FS16A5Ø_20
/ D29

918.9 A. glutinosa knopskæl, frø, Betula sp. frø, Tilia frugt,
skaller fra frugt, ubestemt knopskæl, netårede bladfragm.

5984±53

34±2

4881±71 f.Kr.

FS16A5Ø_40
/ D30

938.7 A. glutinosa frø, Cirsium oleraceus frugt, Q. robus
bladfragm, Tilia frugtforblad, skaller fra frugt, netårede bladfragm.

6287±41

30±2

5261±50 f.Kr.

FS16A5Ø_60
/ D31

958.8 A. glutinosa frø, B. verrucosa frø, hunrakleskæl, Tilia
skaller fra frugt, netårede bladfragm.

6957±40

30±2

5839±56 f.Kr.
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Tabel 5. Oversigt over hver pollenprøves modelleret alder.

Prøvenr:

Dybde (cm)

Alder f.Kr./e.Kr.

Prøve

Dybde (cm)

Alder f.Kr./e.Kr.

F201

1

e.Kr. 2015±9

F107

766.8

1917±187 f.Kr.

F24

49.2

e.Kr. 1949±60

F77

771.6

2023±161 f.Kr.

F176

104.7

e.Kr. 1872±80

F79

791.7

2346±218 f.Kr.

F177

154.8

e.Kr. 1802±88

F61

811.2

2632±167 f.Kr.

F153

204.6

e.Kr. 1733±89

F62

821.4

2833±200 f.Kr.

F155

224.4

e.Kr. 1706±88

F64

841.2

3255±113 f.Kr.

F158

254.4

e.Kr. 1664±85

F3

853.8

3360±98 f.Kr.

F92

306.9

e.Kr. 1591±71

F4

863.7

3558±194 f.Kr.

F94

326.7

e.Kr. 1564±63

F67

870.9

3728±171 f.Kr.

F97

356.7

e.Kr. 1515±62

F7

893.8

4272±375 f.Kr.

F52

405.9

e.Kr. 1424±62

F8

903.6

4513±364 f.Kr.

F54

425.7

e.Kr. 1388±51

F41

913.8

4764±243 f.Kr.

F57

455.7

e.Kr. 1310±73

F42

924

4982±151 f.Kr.

F82

510.3

e.Kr. 1129±80

F44

943.8

5414±215 f.Kr.

F84

531

e.Kr. 1021±146

F45

954

5701±209 f.Kr.

F87

561

e.Kr. 645±305

F47

973.8

6145±162 f.Kr.

F32

610.8

e.Kr. 42±116

F48

984

6395±309 f.Kr.

F34

630.6

125±219 f.Kr.

F49

993.9

6709±446 f.Kr.

F112

634.2

156±231 f.Kr.

F12

1013.7

7312±305 f.Kr.

F37

660.6

379±263 f.Kr.

F13

1023.9

7694±309 f.Kr.

F116

675

501±255 f.Kr.

F15

1043.7

8462±219 f.Kr.

F118

695.1

671±210 f.Kr.

F18

1073.7

9049±339 f.Kr.

F102

715.5

844±73 f.Kr.

F19

1078.8

9109±391 f.Kr.

F72

721.8

955±194 f.Kr.

F20

1083.9

9167±433 f.Kr.

F74

742.2

1389±299 f.Kr.

F21

1093.8

9280±509 f.Kr.

F76

761.7

1805±163 f.Kr.
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4.4 XRF-data
Der er registreret enkelte fejlmålinger under XRF-målingerne, svarende til 20 målepunkter igennem kerneserien,
hvor instrumentet ikke har registret data. Idet nogle af disse lå samlet, kunne det ikke udlignes ved at beregne et
løbende vægtet gennemsnit. Disse er derved fjernet under den senere databehandling for at give en kurve, som ikke
pludselig fejlagtigt svinger til 0 og tilbage igen. De grundstoffer, hvor der ses større variationer igennem lagserien er
medtaget, dette er bl.a. Ti, K, Rb, Si, Sr, Ca, Zr, Br, Fe og Mn.
Udviklingen af de forskellige opdeles efter de zoner, der er bestemt ud fra pollenfordelingen. På figur 14 kan tendenserne for de forskellige elementer følges op igennem lagserien. Kurven for de enkelte grundstoffer er plottet efter
data er blevet normaliseret. Ydermere plottes det vægtede gennemsnit, for bedre at afspejle trends. Endelig er der
plottet overhøjning for samtlige kurver med en faktor 10, for at synliggøre tendenserne yderligere, specielt i de perioder, hvor der måles meget lave værdier. På figur 14 kan også ratioen imellem Fe og Mn observeres.
Nedenfor findes en beskrivelse af udviklingen for grundstofferne for hver zone.

4.4.1 Zone F1 (9330-8880 f.Kr.):
I denne zone findes de højeste målte værdier for de fleste grundstoffer igennem hele lagserien. Der ses i begyndelsen af zonen et maksimum for Ti, K, Rb, Si, Zr og Fe. Der måles også en høj værdi i begyndelsen for Sr, men denne
stiger kraftigt omkring 9200 år f.Kr. I de første målinger ses ingen variation for Ca og Mn, men omkring 9200 år f.Kr.
stiger også disse meget kraftigt. For Br ses der et lille maksimum i denne zone. Efter det høje peak for de forskellige
grundstoffer, ses en aftagende tendens for alle grundstoffer. Der ses dog omkring midten af zonen en mindre stigning for de fleste elementer, dog ikke Mn. Ratioen imellem Fe:Mn viser en høj værdi i begyndelsen, og falder derefter
kraftigt omkring midten, for derefter at øges igen imod toppen af zonen.

4.4.2 Zone F2 (8880-5950 f.Kr.):
For denne zone ses der 3 maksima i Ti: 8500 år f.Kr., 8200 år f.Kr. samt omkring 6300 år f.Kr. Specielt de sidste to
udsving kan findes over flere elementer, bl.a. K, Sr og Fe. Det største udsving ved 8500 år f.Kr. kan også ses i Rb og Si.
Indholdet af Ca ligger lavt. Br er temmelig svingende i denne periode og der ses en lille stigning for denne omkring
6300 år f.Kr. Der ses stadig meget lave værdier for Mn. Ratioen imellem Fe:Mn følger indholdet af Fe. Der ses højere
værdier i bunden af zonen, men lavere omkring 8100 år f.Kr. og frem til omkring 6900 år f.Kr., hvorefter de stiger
frem til toppen af zonen.

4.4.3 Zone F3 (5950 – 760 f.Kr.):
I F3 ses der meget lave værdier for samtlige grundstoffer og ingen større udsving igennem zonen. Dog ses der flere
variationer i indholdet af Br i denne periode. Imod toppen af zonen ses der en mindre stigning, som efterfølges af et
fald imod toppen af zonen. Der ses mindre variationer i Fe- og Mn-indholdet. Specielt omkring 4700 år f.Kr. ses der
en mindre stigning hos Mn efterfulgt af en mindre stigning hos Fe. Mn falder igen til meget lave værdier og 1400 år
senere ses igen et mindre maksimum hos Mn, hvor der også her ses en efterfølgende stigning i Fe. Dette giver også
enkelte udsving i ratioen imellem dem, men overordnet ligger forholdet stadig lavere, end tidligere.
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4.4.4 Zone F4a (760 f.Kr. –30 e.Kr.):
I denne zone ses der betydeligt større udsving end i den tidligere zone. Ved nedre grænse ses et peak omkring 750 år
f.Kr. for både Ti, K, Rb Si, Sr. Også for Br ses der en mindre stigning omkring grænsen. Der ses et maksimum i næsten
samtlige elementer omkring 500 år f.Kr., dog i mindre grad for Si, Sr og Mn og Zr, Br og Ca reagerer slet ikke. Imod
slutningen af zonen falder indholdet for de fleste elementer igen til et minimum med undtagelse for Br, som stiger en
smule igen. Forholdet Fe:Mn følger igen Fe og der ses kraftigt højere værdier i begyndelsen af zonen.

4.4.5 Zone F4b (30 – 1220 e.Kr.):
De fleste elementer har ekstremt lave værdier i denne zone, frem til øverste grænse omkring 1050 e.Kr. Her ses en
mindre stigning hos Ti, Ka, Sr og Ca. Br ahr dog et maksimum i perioden 600 og frem til 1000 e.Kr., hvorefter den
falder igen mod toppen af zonen. På samme tid ses der også en mindre stigning af Zr, som også falder igen omkring
1000 e.Kr. Også her følger Fe:Mn ratioen fordelingen af Fe.

4.4.6 Zone F5 (1220 – 2016 e.Kr.):
I zone F5 ses en kraftig øgning i indholdet af de forskellige elementer, bl.a. Ti, K, Rb, Zr og Fe. Der ses også mindre
udsving hos Si, Sr, Ca og Mn. I denne zone findes der et noget lavere indhold af Br. Også her følger ratioen Fe:Mn
tendensen for Fe. Frem mod toppen af zonen ses et fald over hele linjen.
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[Fig. 14]
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4.5 Pollenanalyse
Der er undersøgt i alt 51 pollenprøver, som strækker sig over dybdeintervallet 1093.8 cm til 1 cm og fra en alder på
omkring 9280±509 år f.Kr. til e.Kr. 2015±9 år. Der er fundet en lang række forskellige taxa som er opdelt i grupperne
træer, buske, dværgbuske, urter og græsser, dyrkede planter, øvrige kulturindikatorer, sumpplanter og vandplanter. I
gruppen øvrige kulturindikatorer indgår både antropokorer og apofyter. Apofyter er arter, som var tilstede før landbruget kom, men hvis hyppighed fremmes af landbruget. Disse grupper er opstillet i pollendiagrammer efter deres
procentvise fordeling ift. den totale pollensum af terrestrisk pollen. Humulus/Cannabis type udelades fra pollensummen, idet denne type forventes at være aflejret i søen pga. rødning af hamp og derved ikke blevet tilført via
pollenregnen til søen. Denne specielle pollentilførsel presser de resterende pollenprocenter, og kan derved skjule
ændringer i disse. Der kan på figur 15 ses fordelingen af pollensummen af de forskellige grupper med og uden Humulus/Cannabis type inkluderet i pollensummen. Det ses tydeligt, hvorledes Humulus/Cannabis type presser de øvrige
pollensummer tilbage ved grænsen imellem zone F5 og F4b. Dette kan specielt ses hos grupper med en større procentandel, fx træer samt urter og græsser.

Figur 15: Pollenhyppigheden af de overordnede grupper vist mod alder. Til venstre ses pollenhyppigheden uden Humulus/Cannabis type medtaget i pollensummen og til højre ses fordelingen af pollenprocenterne med Humulus/Cannabis type
inkluderet i pollensummen. Den primære y-akse er kalenderår (f.Kr. / e.Kr.) med dybde under sedimentoverfladen som sekundær y-akse. X-aksen viser procent.

Naturrapporter fra Nationalpark Mols Bjerge nr 21 – Poulsen SP 2017: Holocæn landskabshistorie omkring Fuglsø Sø, Mols

| 51

Pollendiagrammerne ses i figurerne 16, 17 og 18, opdelt efter deres vægtede gennemsnit i hver af de tidligere nævnte grupper. Ikke alle pollentyper er medtaget i disse diagrammer, idet sjældne typer er udeladt. Komplette pollendiagrammer for alle pollentyper kan findes i bilag 4. Der er ydermere beregnet pollenkoncentrationen for hvert taxon,
samt for de tidligere nævnte grupper. Disse pollenkoncentrationer ses i bilag 5 og for udvalgte pollentyper i figurerne
19, 20 og 21. Ydermere er pollenakkumulationsraten beregnet og (bilag 6) og diagrammer for udvalgte pollentyper
ses på figurerne 22, 23 og 24.
Nedenfor beskrives hver zone efter deres procentvise fordelingen af de forskellige taxa for hver gruppe, hvor der
også tages højde for pollenkoncentrationen og -akkumulationsraten, og der henvises til Figs. 16-24, samt bilag 4-6.

4.5.1 Zone F1 (9330 – 8880 f.Kr.):
Zonen dækker en periode i Præboreal, hvor der arkæologisk i Danmark ses et skift fra en rensdyrjæger-kultur til
Maglemose-kulturens jægere/fiskere/samlere. Zonen dækkes af 4 pollenprøver og strækker sig over de nederste 40
cm af lagserien, hvor sedimentet ændres og skifter fra kalkgytje til kalkfri gytje. Der er et indhold af træpollen på
næsten 41% i begyndelsen efterfulgt af et svagt fald og en stigning mod knap 72% mod toppen af zonen. Blandt træpollen ses i begyndelsen specielt birk (Betula) og fyr (Pinus) på hhv. 24% og 14% af den totale terrestriske pollensum.
For Pinus ses en tilbagegang imod midten af zonen, men hyppigheden stiger igen ved slutningen. Betula når et maksimum på omkring 62% mod slutningen af zonen, hvor hassel (Corylus avellana) begynder at stige til omkring 7%
imod begyndelsen af zone F2. Mod slutningen også ses de første forekomster af elm (Ulmus). Ydermere ses de eneste forekomster af bævreasp (Populus) med omkring 7% af pollensummen i denne zone. Her ses også det højeste
indhold af pollen af buske, bl.a. ene (Juniperus communis), med en frekvens på 18% og pil (Salix) med en procent på
omkring 7%. Disse findes også højere oppe i lagserien, dog ikke med tilsvarende hyppigheder.
Hyppigheden af dværgbuske er lav igennem hele lagserien, men i F1 ses den højeste frekvens af revling (Empetrum)
på knap 3%. Græsser (Poaceae undiff.) dominerer blad urterne med 33-40%, men hyppigheden falder imod slutningen af zonen til omkring 19%. Ydermere ses forekomster af rypelyng (Dryas octopetala) udelukkende i bunden af
lagserien, samt også en enkelt forekomst af lancet-vejbred (Plantago lanceolata). Af andre urter findes frøstjerne
(Thalictrum), Nælde (Urtica), syre (Rumex), tidsel (Cirsium), bynke Artemisia) og mjødurt (Filipendula), de 2 sidstnævnte med op til hhv. 5% og 6%, og begge stærkt aftagende imod slutningen af zonen. Endvidere findes der også
forekomster af Hordeum type, som dog må stamme fra vildgræs, sandsynligvis arter af sødgræs, som danner denne
pollentype. Af vådbundsplanter ses et maksimum af halvgræsser (Cyperaceae), og de eneste forekomster af padderokke (Equisetum) ses i denne zone. Ydermere er også fundet pollen af vandaks (Potamogeton).
Pollenkoncentrationen stiger mod toppen i zonen til knap 350.000 pollenkorn/cm3, langt størstedelen stammer fra
Betula. Ydermere er der også en stigende pollenakkumulationsrate i zonen specielt ift. pollen af træer, men også i en
mindre grad for urter og græsser.

4.5.2 Zone F2 (8880 – 5950 f.Kr.):
Denne zone strækker sig over Præboreal og omkring 1000 år ind i Atlantisk tid, hvor Maglemose- og Kongemosekulturerne var udbredt i Danmark. Zone strækker sig over godt en meter af lagserien, og resultaterne er baseret på
analyse af 6 pollenprøver.
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I procentdiagrammet ses der en kraftig stigning hos træer til over 95% mens specielt buske samt urter og græsser går
tilbage. Blandt træerne ses et kraftigt tilbagefald for Betula til den når dennes zones minimum på 16%. Samtidig med
dette stiger Corylus avellana til lagseriens maksimum på 59% i midten af zonen, hvorefter den falder igen imod slutningen til en værdi på omkring 23%. Samtidig ses en mere jævn stigning hos Ulmus og Pinus, hvor de når værdier på
hhv. 11% og 15% imod zonens top. Hvor C. avellana når sit maksimum og begynder at falde, indtræffer for første
gang pollen fra rødel (Alnus glutinosa) og eg (Quercus), og der ses en jævn stigning af Tilia. I gruppen af buske findes
Salix stadig og mod midten af zonen ses vedbend (Hedera helix) for første gang. Der ses stadig forekomster fra bl.a.
Filipendula, Artemisia, Hordeum type og Rumex, men der ses også enkelte nye forekomster af forskellige urter, bl.a.
Mentha og Caryophyllaceae undiff. Ydermere findes de første forekomster af bregner i form af Dryopteris undiff.
Græsser (Poaceae undiff.) er stærkt aftagende i denne zone.
Pollenkoncentration er meget høj, men aftagende over den sidste halvdel af zonen, fra hhv. 810.000 til 280.000 pollenkorn/cm3. Dette kan også ses hos pollen akkumulationsraten, hvor der ses en faldende tendens for alle de terrestriske pollen typer.

4.5.3 Zone F3 (5950 – 760 f.Kr.):
I zone F3, der dækker 2.5 m af lagserien, er talt i alt 19 pollenprøver. Zonen omfatter perioden fra Atlantikum og
langt ind i Subatlantikum, helt frem til slutningen af Bronzealderen. I denne zone ses således overgangen fra
jagt/fiskeri/samler-kulturer til kulturer overvejende baseret på agerbrug. For denne zone ses stadig et meget høje
procenter af pollen fra træer, hvor der nås et maksimum for hele lagserien på knap 98% ved 5000 år f.Kr. Denne høje
pollenprocent af træer varer ved frem til omkring 1800 år f.Kr., hvor den hurtigt aftager imod toppen af zonen til
87%. Her ses i stedet mindre stigninger for urter og græsser, samt ses en stigende tendens af pollen fra de øvrige
kulturindikatorer.
Blandt træpollen dominere Corylus avellana, Alnus og Quercus. Betula og Pinus har meget lavere værdier end i foregående zone. Lind (Tilia) har et maksimum i begyndelsen af zonen sammen med elm (Ulmus). Ulmus viser ikke mindre end fire maksima i zonen. Ask (Fraxinus excelsior) findes gennem hele zone og opnår et maksimum omkring 2500
f. Kr. I sidste halvdel af zonen forekommer lave procenter af avnbøg (Carpinus betulus), løn (Acer), røn (Sorbus) samt
bøg (Fagus sylvatica). Græsser (Poaceae undiff.) er ikke ligeså hyppige som tidligere, men omkring 3500 og 2800 ses
mindre maksima. Ligeledes stiger græsandelen imod toppen af zonen. Lancet-vejbred (Plantago lanceolata optræder
fra lidt før 4000 f. Kr. for at blive hyppigere imod toppen af zonen sammen med øvrige kulturindikatorer som Rumex
og Artemisia. Bladhår af hornblad (Ceratophyllum) forekommer almindeligt i nederste halvdel af zonen men slimhår
fra åkander (Nymphaeaceae) generelt er stigende gennem perioden.
Pollenkoncentrationen og pollenakkumulationsraten er generelt svagt faldende gennem zonen.

4.5.4 Zone F4a (760 f.Kr. – 30 e.Kr.):
I denne zone, der dækker omkring 1 m af lagserien, er analyseret 5 pollenprøver. Zonen går fra slutningen af Bronzealderen og frem til begyndelsen af Romersk Jernalder. Denne zones pollenindhold afviger i høj grad fra de foregående. Således er træpollenindholdet kun på omkring 30%, mens urter og græsser har tilsvarende meget højere værdier.
For første gang forekommer kornpollen i betydende frekvenser, hvoraf især rug (Secale) er almindelig. Ligeledes er
lancet-vejbred (P. lanceolata), bynke (Artemisia) og syre (Rumex) almindelige. Også lyng (Calluna) går frem.
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Ydermere ses de første forekomster af forskellige Trifolium typer, bl.a. T. repens type. Lige ved grænsen til F4b ses en
stigning i hyppigheden af Betula og i mindre grad Pinus, og de første forekomster af Picea kan også ses her. Der ses
også en stigning af de vådbundslevende planter, specielt af Cyperaceae, som når op på 12%. Dertil bør også nævnes
pindsvineknop (Sparganium type), som når et maksimum på omkring 5%. Nymphaeaceae slimhår har et stort maksimum i zonen.
Der ses en kraftig reduktion i pollenkoncentrationen hos træer som falder til en koncentration på 27.000 pollenkorn/cm3 i denne zone. Den samlede pollenakkumulationsrate ses dog stadig som konstant ift. den tidligere zone.

4.5.5 Zone F4b (30 – 1220 e.Kr.):
I zone F4b, som dækker lidt under 1.5 m af lagserien, er analyseret 4 pollenprøver. Denne zone går fra begyndelsen
af Romersk Jernalder og frem til midten af Middelalderen. Zonen er karakteriseret af en voldsom stigning i træpollen
op til maksimalt 87% i slutningen af perioden. I starten af zone stiger især birk, men den afløses snart af en kraftig
stigning af bøg. Stigningen i træpollen sker på bekostning af urter og græsser og øvrige kulturindikatorer i starten af
zonen. Specielt ses kraftige fald i græs, lancet-vejbred og syre. Igennem zonen ses en stigning af indholdet af rug
(Secale cereale), og mod slutningen stiger også havre/hvede-typen (Avena/Triticum type). I denne sidste del af zone
ses også fald i træpollen generelt og bøg specielt, samt stigninger i græs og kulturindikatorer Her ses også de første
forekomster af Humulus/Cannabis type, der stiger til omkring over 30% omkring e.Kr. 1100. Denne type er, som
tidligere nævnt, ikke medtaget i den terrestriske pollensum.
Der ses en kraftig stigning af koncentrationen af træpollen til zonens maksimum på 260.000 pollenkorn/cm3, hvor F.
sylvatica når op på 116.000 pollenkorn/cm3 alene. Pollenakkumulationsraten for denne zone er noget højere end i
tidligere zoner.

4.5.6 Zone F5 (1220 – 2016 e.Kr.):
I zone F5, som udgør de øverste knap 5 m af kerneserien er analyseret 13 pollenprøver. Denne zone dækker fra slutningen af Middelalderen og frem til i dag. Zonen karakteriseres af meget lave niveauer for træpollen med minima på
under 10%. Omkring starten af 1900-tallet begynder træpollen dog at stige igen frem til i dag. Zonen har dominans af
græs og kulturindikatorer som lancet-vejbred, syre, hønsegræs (Polygonum aviculare), korsblomstrede (Brassicaceae)
og rug. Af dværgbuskene ses der en mindre stigning hos Calluna vulgaris, samt mindre forekomster af Empetrum.
Ydermere ses forekomster af kløver (Trifolium typer), bl.a. ses rød-kløver (T. pratense) for første gang. Kornblomst
(Centaurea cyanus) og klinte (Agrostemma githago), der begge forekommer som ukrudt på dyrkede marker, er fundet i flere niveauer. I denne zone ses også de første forekomster af boghvede (Fagopyrum). Ydermere ses der i begyndelsen af zonen og frem til e.Kr. 1590 en ekstrem stigning af Humulus/Cannabis type, som når op på 82% udenfor
den totale terrestriske pollensum. Af de vådbundslevende planter ses omkring midten af zonen en stigning af Sparganium type samtidig med et maksimum af bredbladet dunhammer (Typha latifolia), som igennem zonen falder en
anelse, for imod toppen at stige igen. Slimhår fra åkandefamilien er meget hyppige.
Pga. den høje sedimentaflejringshastighed i zonen er pollenkoncentrationen lav gennem perioden. Pollenakkumulationsraten er derimod høj.
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{Figur 16}
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{Figur 17}
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{Figur 18}
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{Figur 19}
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{Figur 20}
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{Figur 21}
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{Figur 22}
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{Figur 23}
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{Figur 24}
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5 DISKUSSION
5.1 Alder-dybde modellen
Når der skal opsættes en alder-dybde model er det vigtigt at materialet, der bliver anvendt til 14C-datering er 100%
terrestrisk. Derved sikres, at plantens optag af kulstof er i ligevægt med kulstoffet i atmosfæren (Walker 2005). Til
korrektion for fraktionering imellem isotoperne benyttes 𝛿𝛿13𝐶𝐶 fraktioneringen for træer, som ligger på -25‰ (Olsson
1986). Generelt ses der en mindre negativ i vandlevende planter, og en mere negativ værdi i terrestriske planter

(Olsson 1986). I tabel 4 afspejles en variation i målt 𝛿𝛿13𝐶𝐶 for makrofossilprøverne, som alle består af terrestrisk plan-

temateriale. For flere af prøverne når værdien under -30‰, specielt i perioden 6240-4881 år f.Kr. Der ses også en

noget mere positiv værdi i den yngste datering, der når op på -15‰. Til dateringen er der benyttet en del ubestemte
knopskæl, disse forventes dog også alle at være af terrestrisk oprindelse, og der er ingen åbenlys forklaring på variationen i 𝛿𝛿13𝐶𝐶. PÅ baggrund af 𝛿𝛿13𝐶𝐶-værdierne er der derfor ingen evidens for, at nogle burde udelades og alle

daterede prøver er medtaget i grundlaget for alder-dybdemodellen.

Ved korrelation mellem kernesegmenter er anvendt variationer i XRF-data. I nogle tilfælde indebærer korrelation et
element af vurdering, som derved kunne mere eller mindre forskubbe dybdemodellen. Endnu en problematik ved
denne dateringsmodel er interpolationen imellem prøverne, hvor sedimentationsraten forventes at være konstant
imellem punkterne. Hvis sedimentationsraten er forskellig igennem kernen, vil dette pludselig give sig til udtryk fra
punkt til punkt. Denne usikkerhed kan mindskes kraftigt ved brug af flere prøver til datering, så den tidsmæssige
afstand ikke bliver for stor (Telford et al. 2004). Endelig bør også nævnes ekstrapolation udover de yderste datapunkter. Disse nederste dateringer er meget usikre, idet den egentlige sedimentationsrate er ukendt.
En række palæoøkologiske undersøgelser har tilsammen givet et godt overblik over, hvornår forskellige planter har
indvandret til Danmark, samt hvornår forskellige ændringer i vegetationen har fundet sted her, såvel som i Europa
(Andersen 1992; Noe-Nygård et al. 2006; Odgaard 1994 2006b). Der er dog stadig behov for mere præcise dateringer, idet det bliver stadigt tydeligere, at de enkelte begivenheder ikke nødvendigvist er synkrone over større afstande
(Odgaard 1994). Ifølge Odgaard (1994) ses bl.a. de første forekomster af lancet-vejbred (Plantago lanceolata) tidligst
omkring 5000 14C år siden, svarende til omkring 3800-3700 år f.Kr., som en tidlig indikator for husdyrbrugets i Danmark (Behre 1981. Det såkaldte elmefald (jf. vegetationsudviklingen ved zone F3), sker ifølge detaljerede undersøgelser af søsedimenter omkring 3870 år f.Kr. (Andersen & Rasmussen 1993).
Ved Fuglsø Sø dateres den første forekomst af P. lanceolata med 2 pollenkorn noget tidligere, allerede omkring 4300
år f.Kr. Ydermere ses også et kraftigt fald i Ulmus allerede i perioden mellem 4700-4500 år f.Kr. Dateringerne af makrofossilprøverne ligger langt fra hinanden i denne periode, fra 4880-3830 år f.Kr. og usikkerheden for estimering af
de enkelte niveauer for pollenprøvernes er derved 150-400 år. Analysen imellem niveauerne for disse dateringerne
er baseret på pollenprøver, som er udtaget fra 3 forskellige kerner. Den nederste er udtaget fra FS16A5Ø, hvor også
den ældste datering findes. Det første kraftige fald i Ulmus er registreret i en prøve fra FS16R11, hvor der ikke er
foretaget dateringer, men niveauet er korreleret til FS16A4N, hvor den næste datering findes. Den nederste prøve fra
FS16A4N er korreleret ift. dybden i FS16R11, og dybden for den yngste prøve fra FS16R11 er derimod bestemt ud fra
FS16A4N. Prøverne efter den yngre datering vidner om et mindre fald, men ikke så ekstremt som i FS16R11. Dette
kunne evt. tyde på at korrelationen imellem de 3 kernesegmenter ikke er helt præcis.

Naturrapporter fra Nationalpark Mols Bjerge nr 21 – Poulsen SP 2017: Holocæn landskabshistorie omkring Fuglsø Sø, Mols

| 64

Dog ses det første fald udelukkende fra prøver fra FS16R11, hvor der samtidig ses en del variationer imellem hyppighederne af af bl.a. Quercus og Fraxinus excelsior. Efter det umiddelbare fald observeret i FS16R11, stiger forekomsten af Ulmus til 8% i den dybeste prøve fra FS16A4N. Her ses også en del variation i bl.a. Quercus og F. excelsior.
Imellem disse 2 dateringer er der også et stort tidsmæssigt spring på over 500 år. Hvis der sammenlignes med Andersen et al. (1993) ses der også flere fald i Ulmus. Dette kan evt. passe med hvad der ses her, hvor det første fald ved
Fuglsø Sø kunne være forårsaget af et kraftigt lokalt fald i Ulmus populationen.
Den ældste terrestriske makrofossilprøve fra borekernen i Fuglsø er blevet dateret til 8.881±124 år f.Kr., hvilket
ligger omtrent 800 år efter starten af Holocæn (Rasmussen et al. 2014). Der er udtaget en række pollenprøver under
niveauet for denne datering, som ud fra superpositionsprincippet må formodes at være ældre. Den modellerede
alder for den nederste pollenprøve er bestemt til 9.280±509 år f.Kr., som således også ligger i starten af den Holocæne periode. Dog giver ekstrapoleringen en meget høj usikkerhed for aldersestimering af dette niveau. Pga. den
høje usikkerhed kan det kan det således ikke afvises, at prøven stammer fra overgangen imellem Yngre Dryas og
Holocæn eller evt. fra slutningen af Yngre Dryas.

5.2 Dannelsen af Fuglsø Sø
Sedimentet i den nederste del af kerneserien, består af dårligt sorteret sand med et større indhold af sten. Denne
diamikt kunne være et jordflydningslag, men det kan også tolkes som en moræneaflejringer (till), og derved repræsentere sedimenter under den bortsmeltede dødisklump. Ovenpå diamikten ses mere sorterede sandede aflejringer
som kan tolkes som smeltevandssand og grus afsat over dødisen. I søens nærområde består de overfladenære sedimenter også i høj grad af smeltevandssand og grus, som kan være aflejret på samme tid som isen blev begravet. I det
kernestykke, som ikke kunne presses intakt ud af borerøret, fandtes et skift fra det sandede materiale til mere leret
og efterfølgende mere gytjeholdigt sediment. Dette kunne svare til senglaciale aflejringer, hvor det sandede og lerede materiale svarer til hhv. jordflydning og nedskylningsaflejringer under en stadial periode som Yngre Dryas.
Der fandtes ikke tørvelag i kernesegmentet. Manglen på tørv kan skyldes at lavningen på dette tidspunkt ikke var dyb
nok til at være konstant vandfyldt og det organiske materiale derved ikke blev bevaret, eller at der var mindre topografiske forskelle i lavningen. Punktet hvor boringen er blevet udtaget i kan således have været i et højere punkt i
lavningen, hvor der ikke skete tørvedannelse. Ændringen til gytjeaflejringen vidner om en varmere periode, hvor
primærproduktionen var højere. Ved overgangen til Holocæn steg temperaturen brat, hvilket har medvirket til at den
tilbageværende dødis hurtigt er smeltet bort.
I den nederste pollenprøve findes der et lavt indhold af pollen, herunder enkelte pollenkorn fra planten rypelyng
(Dryas octopetala). Selvom D. octopetala trives bedst i koldere miljøer, er det ikke usandsynligt at det i et landskab
med begrænset konkurrence stadig har været muligt for planten at vokse i området i starten af Holocæn. Selv i dag
findes der forekomster af arten så langt syd på som langs den irske vestkyst.
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5.3 Betydningen af de udvalgte grundstoffer
Undersøgelsen af elementfordelingen i lagserien er med til at give en forståelse af søens produktivitet, så vel som af
sedimenterne i det omkringliggende område og erosionen herfra. Søen fungerer som et sedimentfælde for oplandet,
hvor bl.a. forvitringsmateriale aflejres efter det bliver ført til søen med regnvand eller vind. Her kan det afhængigt af
kornstørrelse ligge det i suspension i søvandet for til sidst at aflejres på bunden (Davies et al. 2015). Disse terrestriske
signaler kan derved være med til at vise klimatiske ændringer igennem tiden.
Efter isens afsmeltning blev der efterladt en frisk jordbund i et protokratisk stadie, hvor de lettere nedbrydelige elementer endnu ikke var udvasket (Birks & Birks 2004; Kylander et al. 2011; Nesbitt et al. 1980). Denne jord var generelt rig på fosfor men fattig på kvælstof. Efterhånden som jordbunden blev mere udviklet opsamledes gennem vegetationens nedbrydningsprodukter mere kvælstof og der udvikledes brunjorde i et næringsrigt mesokratisk stadie.
Gennem årtusinder udvaskes også disse jorde og senere opstår et oligokratisk stadie, hvor jorden bliver mere næringsfattig (Birks & Birks 2004). Parallelt hermed kan der også ses en udviklingen i søsedimentet, som er udvikles op
igennem Holocæn (Birks & Birks 2004; Engstrom & Wright Jr 1984). Ydermere afspejler grundstofsammensætningen i
søsedimenter også, hvorledes menneskets øgede indflydelse på landskabet har haft betydning for området. Et eksempel er indførslen af hjulploven med muldskær, der muliggjorde at bonden kunne pløje dybere ned og vende
jorden, hvilket medførte en opblanding med dybereliggende, uforvitrede lag (Simonneau et al. 2013). Elementsammensætningen i sedimenterne kan også afspejle processer i søen herunder iltindholdet på søbunden eller den biologiske aktivitet (Davies et al. 2015).
Nedenfor er der en gennemgang af de forskellige grundstoffers kilde, og hvordan de udvalgte grundstoffer kan anvendes i en fortolkning af udviklingen i Fuglsø Søs opland gennem Holocæn.

5.3.1 Mineralinput og kornstørrelse
Titanium (Ti) findes ofte med et højt indhold og er et af de mere stabile elementer, som ikke indgår i biologiske processer. Der findes oftest et højere indhold af Ti i forbindelse med lermineraler, og det er derved generelt en indikator
for mere finkortet sediment (Kylander et al. 2011). En stigning i titaniumindhold kan også være et tegn på øget nedbør, hvor der ses en øget forvitring og erosion fra oplandet (Metcalfe et al. 2010). Hvis oplandet benyttes til agerbrug
vil dette medføre øget erosion og forvitring og dermed en stigning af Ti-erosionen i nærliggende søsedimenter (Davies et al. 2015).
Kalium (K) findes også oftest i forbindelse med lermineraler, og bliver nemmere nedbrudt end andre elementer under forvitring (Kylander et al. 2011). Et højt indhold af dette grundstof kan som Ti tolkes som en afspejling af stigende
nedbør og/eller erosion (Cuven et al. 2010; Davies et al. 2015).
Rubidium (Rb) findes også oftest ligesom Ti og K i forbindelse med lermineraler. Dette grundstof undergår ofte adsorption, hvor det let bindes til lermineralerne, som gør det mindre mobilt. Ligesom for de tidligere nævnte elementer, kan et højt indhold af rubidium indikere øget erosion og forvitring i oplandet (Kylander et al. 2011).
Silicium (Si) er speciel derved, at det både kan stamme fra nedbrydningen af klastisk materiale, som fx alkali-feltspat,
og fra biologisk materiale. Her indgår det især som en del af cellevæggen hos diatoméer men også i cellevæggen fra
højere planter og i spikler fra dyriske svampe (Kylander et al. 2011). I modsætning til de førnævnte grundstoffer, ses
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højere koncentrationer af Si oftest i forbindelse med grovere sedimenter som sand eller silt. Hvis silicium-indholdet
er korreleret med de tidligere nævnte, vil det højst sandsynligt tolkes som en øgning i det generelle mineralinput til
søen. Men hvis Si ikke følger de førnævnte kan det tyde på øgning i produktionen af bl.a. diatomeer.
Zirconium (Zr) findes i forbindelse med tungere mineraler som zirkon. Ligesom silicium findes dette element oftest i
de grovere sedimenter af silt og sand, og kan derved afspejle ændringer i kornstørrelsen i sedimenterne (Kylander et
al. 2011).

5.3.2 Produktivitet i søen
Strontium (Sr) findes både i forbindelse med silikater som plagioklase feldspater, og ved karbonatforvitring, hvor det
kan udfældes i søen. Ydermere har vandstanden betydning for indholdet af Sr, da dette element udfældes, hvis
mætningspunktet nås (Kylander et al. 2011). Ved faldende vandstand som skyldes øget fordampning kan der derfor
ses en stigning i indholdet af strontium.
Calcium (Ca) kan ligesom strontium udfældes i søen det når sit mætningspunkt. Calcium kan også blive tilført søen
ved nedbrydning af karbonaterne i oplandet. Ydermere kan det især udfældes i søen når pH stiger ved øget primærproduktion. Dette kan derved benyttes til tolkningen på den biologiske aktivitet, samt erosion og forvitring af det
omkringliggende område, samt svingninger i vandstanden gennem søens historie (Kylander et al. 2011).
Udfældningen af brom (Br) øges under stigende biologisk aktivitet i søer, men en stigning kan også vidne om stigende
tilførsel af organisk materiale til sedimentet (Davies et al. 2015).

5.3.3 Iltforhold ved søens bund
Jern (Fe) er et element der tilføres sedimentet gennem øget erosion, men jern varierer også som følge af ændringer i
redox forholdet ved sedimentoverfladen. Hvis Fe-indholdet i sedimentet følger maksima af Ti, K og Rb er der sandsynligvis tale om et signal fra øget forvitring (Kylander et al. 2011). Hvis jernindholdet derimod ikke følger ændringerne for de tidligere nævnte grundstoffer, kan det skyldes ændringer i iltforholdet ved sedimentoverfladen. Fe er under
anoxiske forhold opløseligt og koncentrationen vil derfor have tendens til falde i topsedimentet, hvis der mangler ilt
ved søbunden (Engstrom & Wright Jr 1984). Under oxiske forhold vil der derimod dannes jernoxider, som vil udfældes i sedimentet. Redox-potentialet er forskelligt imellem mangan og jern, og Mn vil opløses før end Fe under begyndende anoxiske forhold (Boyle 2001; Engstrom & Wright Jr 1984). Derudover vil Fe også udfældes før Mn under begyndende oxiske forhold (Cuven et al. 2011).
Ved at sammenligne Fe-indholdet og ratioen imellem Fe:Mn er det muligt at få en indikation på, hvorvidt dynamik i
Fe koncentrationen skyldes ændringer i tilførslen af forvitringsmateriale eller i iltforholdene. Sekundært kan det også
benyttes til tolkningen af den biologiske aktivitet, idet bl.a. fosfor frigives fra sedimentet under anoxiske forhold og
derved kan øge søens næringsindhold (Kylander et al. 2011; Wetzel 2001b). Den øgede mængde fosfor frigives til
vandsøjlen og forårsager en stigning i den biologiske primærproduktion. Planktonalger fra denne produktion vil sedimenteres, hvilket kan føre til endnu lavere iltindhold ved bunden og yderligere frigivelse af fosfor (Wetzel 2001b).

5.4 Bassinudviklingen for Fuglsø Sø
Rekonstruktionen af bassinudviklingen for søen er baseret på sedimentbeskrivelsen, og tolkning af ændringer i geokemiske elementer igennem lagserien. Den baseres samtidig på koncentrationen, akkumulationsraten og den proNaturrapporter fra Nationalpark Mols Bjerge nr 21 – Poulsen SP 2017: Holocæn landskabshistorie omkring Fuglsø Sø, Mols

| 67

centvise fordeling af pollen af vandplanter og vådbundsvegetation og fordelingen af makrofossiler, som er fundet i
prøverne. Ydermere anvendes ændringer i sedimentationsraten.

5.4.1 Zone F1 (9330 – 8880 f.Kr.)
Især på overgangen mellem Yngre Dryas og Holocæn og men også igennem Præboreal steg temperaturen generelt.
Under den såkaldte Præboreale oscillation ca. 9500-9300 år f.Kr. blev klimaet dog igen koldere og mere tørt (Borzenkova et al. 2015). Denne oscillation var sandsynligvis forårsaget af afsmeltningen af isskjoldene i Skandinavien og
Nordamerika (Borzenkova et al. 2015) og er fundet afspejlet flere steder i det nordlige Europa, bl.a. i Danmark (Odgaard 1994). I zone 1 er sedimentationsrate bestemt vha. ekstrapolation og derfor mere usikker end for senere zoner. Sedimentationsraten er bestemt til ca. 0.09 cm/år. Sedimentet i zonen består af lag af kalkgytje med varierende
reaktion med saltsyre. I de første 10 cm er der en mindre reaktion, hvor de i de efterfølgende 12 cm ses meget kraftig
reaktion, dernæst aftager reaktionen igen for til sidst at helt forsvinde.
Disse svingninger i kalkindhold kan også ses i elementsammensætningen, hvor der her observeres de højeste værdier
for samtlige elementer. De høje værdier af Ti, K og Rb tyder på et øget indhold af finere materiale, men der ses også
stigninger i Si og Zr, som afspejler mere grovkornet sediment. Dette kan tolkes som en generel øgning i tilførslen af
klastisk materiale til søen. Denne øgning i materiale kan skyldes den Præboreale oscillation, hvor klimaet blev koldere
og medførte reduktion i vegetationsdækket og derved en øget erosion i området (Borzenkova et al. 2015). Samtidig
ses der også et maksimum hos Fe, samt et forsinket maksimum i Mn. Ifølge Engstrom et al. (1984) kan et sådant
mønster tyde på anoxiske forhold. Dog følger Fe-indholdet både Ti, K og Rb, hvilket kunne tyde på at tilførslen også
skyldes erosionen af oplandet. Dertil ses også til dels høje værdier af Ca og Sr, som sandsynligvis er forårsaget af, at
jordbunden efter istiden var kalkrig, og derved er Ca og Sr tilført søen pga. den høje erosion (Noe-Nygård et al. 2006).
Disse stiger dog yderligere omkring 9200 år f.Kr., forskudt for Ti, K og Rb som falder en anelse. Forsinkelsen i Mn kan
derved sammenlignes med de forsinkede reaktioner med Ca og Sr. Stigningen af Mn kunne tyde på et øget iltindhold
evt. forårsaget af en lavere vandstand, hvorved både Ca og Sr udfældes.
Omkring dette tidspunkt ses der også tegn på bioturbation i kernen, hvilket også vidner om et mere oxisk miljø. Stigningen i Ca og Sr kan også skyldes en øget biologisk produktivitet pga. afslutningen af det koldere klima under den
Præboreale oscillation, hvor en øget temperatur og nedbør medfører en stigende algeproduktion i søen og dermed
stigende pH. Afslutningsvist ses der laminationer af skiftevis mørke og lyse bånd, som kan være sæsonpræget, hvor
de lyse aflejringer er sommerperioder, hvor den biologiske aktivitet er høj og derved aflejrer kalk. Dette er også en
periode, hvor Mn falder kraftigt, alt imens Fe:Mn rationen stiger og vidner om mere anoxiske forhold. Br er meget lav
i den nederste del af lagserien, men stiger en anelse imod toppen, hvilket også kan fortælle om en øget tilførsel af
organisk materiale, hvilket bl.a. kan ses i farven i sedimentet, som efterhånden skifter fra den lyse kalkrige gytje til
helt kalkfri med en meget mørkebrun nuance. Farveændringen skyldes højst sandsynlig begge dele, da både Ca bliver
meget lav, og materialet ikke reagerer med saltsyren.
Pollen og plantemakrofossiler fra denne zone bidrager ikke meget til at belyse søens tilstand.

5.4.2 Zone F2 (8880-5950 f.Kr.)
Klimaet igennem Holocæn har ikke været konstant. Der ses således flere mindre oscillationer, hvor temperaturen og
nedbør har varieret (Rasmussen et al. 2007). Disse perioders præcise karakteristiska er omdiskuterede, deriblandt 8.2
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eventen, som kan identificeres i Grønlandske iskerner (Rasmussen et al. 2007). Det er en kort periode, hvor der ses et
brat fald i den årlige gennemsnitstemperatur med omkring 2°C i det nordlige og centrale Europa (Bjerring et al.
2013). Hvorledes temperaturfaldet har påvirket nedbøren og fordampningen, og således evt. vandstanden i søer i det
nordlige Europa er omdiskuteret (Bjerring et al. 2013; Hede et al. 2010; Magny & Bégeot 2004; Veski et al. 2004). Der
er bred enighed om at 8.2 eventen blev forårsaget af ferskvandsudledning fra den isdæmmede Agassiz sø i Nordamerika og ud i Nordatlanten, hvilket har påvirket havcirkulationen på samme vis som under Yngre Dryas stadialen (Bjerring et al. 2013; Hede et al. 2010; Magny & Bégeot 2004). Ifølge multiproxy-undersøgelser foretaget af Bjerring et al.
(2013) ses i Sarup Sø på Sydfyn først et fald i vandstanden i perioden fra 8390-8260 år før nu efterfulgt af en kraftig
stigning i vandstanden. Der blev på denne lokalitet foretaget boringer ved bredden af søen og mere centralt. Her ses
det stigende mineralput under den lave vandstand at være forårsaget af brederosion i stedet for pga. øget nedbør
som Hede et al. (2010) forslog. Dette er en mere kompleks udgave af hypotesen foreslået af Magny et. al (2004), som
mener, at det nordlige og sydlige Europa har haft en konstant lavere nedbør igennem 8.2 eventen, hvorimod det
centrale Europa har haft kraftigere nedbør. Hede et al. (2010) mener derimod at det nordlige Europa har haft en øget
nedbør omkring 8500 år før nu, hvilket medførte et højere mineralinput til søerne og en stigning i vandstanden. Idet
Bjerring et al. (2013) benytter sig af brednære kerner, der afspejler vandstandsvingninger bedre og af centrale kerner
med varv og wiggle-match-daterede sekvenser, giver dette en større opløsning og bedre forståelse af mekanismerne
ift. Undersøgelsen foretaget af Hede et al. (2010). For begge undersøgelser konkluderes der et mere fugtigt klima i
den sidste del af 8.2 eventen. Dette kan skyldes at tilførslen af ferskvand til havet, udover indflydelse på havcirkulationen, også havde en indflydelse på atmosfæren, hvor der ses en hurtig ændring i cirkulationen, som bringer fugtigere
luft til vores breddegrad, og derved mere nedbør under en ellers koldere periode (Hede et al. 2010). Klimavariationerne kan derved ses i forholdene i søbassinet, men også ud fra vegetationen, specielt i områder, hvor der er meget
sandede jorde (Odgaard 2015).
Der kan også findes evidens for disse oscillationer i Fuglsø Sø. Specielt i denne zone, som strækker sig over en noget
længere periode på næsten 3000 år, hvor der ses generelt lave værdier af tilførte elementer til søen. Der ses dog
tydelige maksima omkring 8500 år f.Kr., 8200 år f.Kr. og ved 6250 år f.Kr.. Disse 3 maksima kan bl.a. tydeligt findes i
kurven for Ti. Det første maksimum omkring 8500 år f.Kr. kan dog ikke findes i andre kurver end Ti. Maksimet ved
8200 år f.Kr. kan ses over samtlige elementer med undtagelse af Ca, Br og Mn. Maksimet omkring 6250 år f.Kr. er
heller ikke at finde hos alle udvalgte elementer, f.eks. ikke hos Rb, Zr og Mn. Disse maksimer i Ti, K og til dels Rb tyder
på en øget tilførsel af klastisk materiale til søen. Ydermere ses der en generel stigning i Fe samtidig med stigninger i
Fe:Mn, som begynder allerede omkring 6800 år f.Kr. Idet der ikke ses stigninger i Mn er det usikkert, om ændringerne
i Fe og Fe:Mn kan skyldes ændringer i iltindholdet ved sedimentoverfladen. Ifølge Bjerring et al. (2013) ses der inden
8.2 eventen lavere vandstand efterfulgt af en kraftig stigning omkring 8.2 eventen. Da Fe udfældes under oxiske
forhold hurtigere end Mn, kan det evt. være pga. ændringer i iltindholdet, som kan være forårsaget af vandstandsændringer. Dette kan derved også forklare stigningerne for Ca og Sr, som udfældes ved mætningsgrænse. Der ses på
samme tid som stigninger i Ti og K et fald i Fe og Fe:Mn. Dette fald kunne muligvis forklares pga. den pludselige stigning i vandstanden, hvor der heller ikke ses særlig store peaks i Ca og Sr.
Resultaterne ud fra sedimenterne aflejret i Fuglsø Sø tyder på, at der har været et øget mineralinput i søen omkring
6250 år f.Kr., svarende til 8.2 eventen. Her ses der også en stigning i Ca, Sr og Br, hvilket kan skyldes en stigning i
produktionen i søen, muligvis forårsaget af vandstandsændringer. Hvileæg fra dafnier mm. (ephippiae) forsvinder i
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registrereingen omkring midten af zonen før 6250 år f.Kr., hvor der i undersøgelserne fra Hede et al. (2010) tværtimod ses stigninger af indholdet af disse. Hos Bjerring et al. (2013) ses der også en stigning af Daphnia spp. på dette
tidspunkt. Der ses dog i undersøgelserne hos begge en kraftig stigning af Nymphaea. Denne øget mængde af Nymphaea kan skyldes en lavere vandstand, da disse flydebladsplanter er mere modstandsdygtige mod større bølgeaktivitet end anden vandlevende vegetation (Bjerring et al. 2013). Der ses dog også et højt indhold af Potamogeton, som
peger på meso-eutrofe tilstande (Weckström et al. 2009), hvilket taler for en øget tilførsel af næringsstoffer til søen.
Det er usikkert hvorledes vandstanden under denne periode har været i søen, idet ændringerne i elementerne kan
have flere årsager. De tidligere nævnte maksima ved hhv. 8500 år f.Kr. og 8250 år f.Kr. skyldtes formodentlig også
stigninger i erosionen i området, og evt. svarende til boreale oscillationer (Magny & Bégeot 2004), som dog ikke er
ligeså fremtrædende i de grønlandske iskerner som 8.2 eventen (Rasmussen et al. 2014; Rasmussen et al. 2007).

5.4.3 Zone F3 (5950 – 760 f.Kr.)
Denne zone strækker sig over en lang periode, som fra ca. 4000 f. Kr. forventes at vise påvirkning fra landbruget
(Jensen 2006). En evt. påvirkning på processer i landskabet i den tidligere landbrugsperiode kan dog ikke spores i de
elementer, der afspejler øget erosion. Der ses således en meget lav og stabil tilførsel af de forskellige grundstoffer op
igennem hele zonen. En mindre stigning i sedimentationsraten fra 0.04 til 0.06 cm/år omkring 3330 år f.Kr. ledsages
ikke af egentlige ændringer i mineralinput og stigningen. Der ses mindre variationer i Fe og Mn, som kan afspejle
perioder med et øget iltindhold ved sedimentoverfladen. Samtidig ses mindre maksima i Ca, som måske kan skyldes
perioder med øget planteplanktonproduktion i søen. Det generelt uændrede mineralinput til søen må afspejle at
landbruget i begyndelsen var havde meget lav intensitet i et hovedsageligt skovbevokset landskab. Onkring Fuglsø Sø
er landskabet er meget bakket, og overfladelagene består i høj grad af smeltevandssand, ikke næppe var særligt
attraktivt for det tidlige agerbrug (Odgaard 2000). Omkring Gudme Sø, der omgives af noget af Danmarks mest næringsrige jorde, ses derimod tydeligt forøgede erosionsrate over flere tidlige perioder, hvor skoven efterhånden viger
for landbrugsarealer, fx omkring 3650-3500 år f.Kr. (Rasmussen & Olsen 2008).
Den høje frekvens af små hvileæg (ephippiae) fra Cladocera i den første halvdel af zonen kunne tyde på et fiskesamfund domineret af planktonspisende fisk, der primært præderer på store dafnier mm. (Weckström et al. 2009). Alternativt kunne det skyldes en begrænset vegetation af undervandsplanter, som giver dagskjul til de større dafnier.

5.4.4 Zone F4a (760 f.Kr. – e.Kr. 30)
I denne periode, strækkende sig over den sene Bronzealder og til omkring Romersk Jernalder, er arealanvendelsen i
Danmark generelt være kraftigt specialiseret, afhængig af topografien og jordtypen (Odgaard 2006a). Sammenstilling
af pollendiagrammer fra Danmark viser således, at i bakkede områder var skoven stadig dominerende i starten af
Bronzealderen, de noget fladere områder blev derimod primært foretrukket til agerbruget, hvis næringsindholdet var
tilstrækkeligt højt, og havde dermed mindre skov. Flade landskaber på næringsfattig jord bar mest heder (Odgaard
2006a). Kraftige forandringer kan da også spores i overgangen til denne zone, hvor der samtidig ses en markant ændring i sedimentationsraten fra 0.06 cm/år til 0.12 cm/år. Aktiviteter i søens opland giver sig også til kende i tilførslen
af grundstoffer, der afspejler erosion. Ved fortolkningen Af disse stoffer skal der erindres om, at signalerne fra XRFskanning bliver fortyndede og dermed undervurderede pga. den stigende sedimentakkumulationsrate.
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Der ses hos samtlige elementer maksima omkring zonens begyndelse ved sen Bronzealder 800 år f.Kr., samt et større
maksimum før 400 år f.Kr. Masima i Ti, K og Rb tyder det på et øget mineralinput til søen, forårsaget af en øget erosion i oplandet, hvilket uden tvivl hænger sammen med mere intensiv arealanvendelse.
Stigningen omkring 800 år f.Kr., er dog ikke nær så påfaldende i Fe, og kan slet ikke observeres i Mn. Maksimet før
400 år f.Kr. er derimod tydeligt i Fe. Der ses her også en mindre ændring i Mn. Maksima i Fe:Mn forholdet vil også
normalt vurderes som reducerede forhold, men idet ændringen skyldes stigninger i Fe, og Mn forbliver lav, er det
mere sandsynligt at dette skyldes en øget tilførsel af materiale. Den øgede erosion af oplandet, har medført en stigning i tilførslen af næringsstoffer til søen, som har øget primærproduktionen i søen. Der ses dog ikke nogen reaktion i
Ca, hvilket kan skyldes jordudviklingen i oplandet, hvor Ca gennem de mange tusinder af år siden istiden er blevet
udvasket.
Maksimet af Nymphaeaceae slimhår tyder på en kraftig, måske hovedsageligt vegetativ vækst af flydebladsplanter i
søen. Den kraftige stigning af sumpplanter, bl.a. Cyperaceae, Sparganium type og Typha latifolia tyder på en bedre
udvikling af bredvegetationen, formodentligt fordi bredden nu er mere lysstillet end før.

5.4.5 Zone F4b (e.Kr. 32 – 1220)
Denne zone afspejler en sø, som igen ligger i et landskab temmelig uforstyrret af landbrug. Det er først omkring 1000
e.Kr., at der ses en kraftig stigning for specielt Ti og K. Dette stemmer godt overens med tidspunktet, hvor hjulploven
blev indført i Danmark. Hjulploven gav mulighed for at pløje dybere, hvilket har medført opblanding af overjorden
med materiale, som i mindre grad har været udsat for jordbundsprocesser som erosion og forvitring. I den sidste del
af perioden ses der dog også en ekstremt kraftig stigning i sedimentationsrate fra 0.08 cm/år til 0.62 cm/år. Denne
ekstreme stigning skyldes hovedsageligt at søens primærproduktion er steget voldsomt pga af øget tilførsel af næringsstoffer og i mindre grad også, at sedimentet er mindre kompakteret end dybereliggende sediment. Igen er giver
XRF-målingerne en undervurdering af den forøgede erosion pga. fortynding gennem øget sedimentationsrate. Efter
600 e.Kr., ses den højeste værdi i Br, hvilket kan skyldes en øget tilførsel af organisk materiale omkring dette tidspunkt. Den mindre stigning i Ca omkring 1000 e.Kr. afspejer formodentligt øget produktivitet i søen. Endnu en årsag
til at der ses en pludselig ændring i elementerne, kan være forårsaget af at søen i slutningen af zonen blev benyttet
til rødning af hamp og hør. Disse afgrøder blev formodeligt revet op med roden (Brøndegaard 1978), hvorfor rester af
jord hang ved rodnettet. Når planterne lagdes til opblødning i søen, blev der derved tilført både uorganiske materiale
og næringsstoffer til søen. En eutrofiering af søen afspejles også i forekomsten af blågrønalge-kolonier i slutningen af
zonen.

5.4.6 Zone F5 (e.Kr. 1220 – 2016)
Fra Vikingetiden og frem til i dag blev landbruget mere og mere dominerende og gradvist med større og større vægt
på agerbrug. Skovtilbagegangen, der startede i Vikingetid eller Middelalder kulminerede i starten af 1800-tallet, hvor
skov kun dækkede ca. 4% af Danmark. I dag dækker skov omkring 12% af hele Danmark (Rasmussen 2005). Den ekstremt stærke historiske afskovning resulterede i et landskab, som var markant anderledes end i urskovsperioden.
Denne kraftige påvirkning af landskabet er tydelig at finde i elementerne i denne zone. Sedimentationsraten for
denne periode er lige så høj, som i slutningen af forudgående zone og XRF-counts af alle elementer er derfor fortyndede, og fluxen af disse til søen er underestimeret. Øgninger i Ti, K, Rb, Si og i mindre grad Zr afspejler øget erosion.
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Høje frekvenser af pollen fra Humulus/Cannabis type og tilstedeværelsen af makrofssiler af hør (Linum usitatissimum) viser at søen i høj grad har været benyttet til rødning af hamp og hør, specielt fra zonens begyndelse omkring
e.Kr. 1200 og frem til omkring e.Kr. 1600. En del at det erosionssignalet i elementerne kan derfor skyldes denne rødning, idet planterne som før nævnt højst sandsynligt er blevet hevet op med roden og derefter lagt direkte til rødning
i søen (Brøndegaard 1978). Dette har også haft en indflydelse på søens næringsindhold, idet også kvælstof og fosfor
blev tilført. Stigningen i Ca skyldes sikkert øget primærproduktion.
En eutrofiering afspejles i også forekomsten af makrofossiler af aks-tusindblad (Myriophyllum spicatum) og kruset
vandaks (Potamogeton crispus) (Sand-Jensen 2006d), begge vandplanter der karakteriserer næringsrige søer. Rester
af Cicuta virosa, Typha sp., og Sparganium erectum tyder på en veludviklet bredvegetation.
Gennem de sidste 100 år, begynder kurverne for erosionsindikatorerne igen at falde. Dette kan tolkes som en
mindskning i landbrugspåvirkningen i området. Dette kan dog også skyldes et øget vandindhold, som fortynder koncentrationen af grundstofferne.

5.5 Søens pollenkildeområde
Begrebet ”det relevante pollenkildeområde” (RSAP) anvendes som en indikation på, hvilket område pollen i sedimentet fra en given lokalitet afspejler (Sugita 1994). RSAP afhænger hovedsageligt af størrelsen af den undersøgte
sø/mose: stor sø giver stort relevant pollenkildeområde, lille sø mindre. Men også vegetationens fordeling inden for
oplandet spiller en vis rolle. Det relevante pollenkildeområde beskriver ikke den radius, hvorfra alt pollen kommer.
Derimod beskriver den det område, som pollen kan spore forskelle indenfor, hvis man sammenligner pollen fra to
ens søer inden for samme overordnede område. Pollen der kommer fra området uden for det relevante pollenkildeområde kaldes baggrundspollen, og dette baggrundspollen vil være ens for to lokaliteter inden for samme overordnede område.
Fuglsø Sø er tilnærmelsesvis cirkulær med et areal på 1.3 ha. og en radius mellem 60 og 70 m (MiljøGIS). Derudfra må
det forventes at det relevante pollenkildeområde er ret lille. En række undersøgelser af forskellige søer i Danmark,
hvis størrelse ligger mellem 3-27 Ha og hvis radius er på 105-293 m, viser et relevant pollenkildeområde på 15002200 m afhængigt af fordelingen af vegetationen (Nielsen & Sugita 2005). Andre modeller peger på at søer med en
radius på 50 m har et relevant pollenkildeområde på 1000-2500 m afhængigt af, hvor grovkornet vegetationsmønsteret er i området (Hellman et al. 2009). Baseret på disse undersøgelser ligger et estimat af det relevante pollenkildeområde for Fuglsø Sø mellem 1000 og 2500 m, men det må have varieret op igennem tiden. Det er således sandsynligt, at det relevante pollenkildeområde har været mindre i perioder, hvor vegetationen har været tæt, som frem til
landbrugets udbredelse (Hellman et al. 2009). Idet søen er af en mindre størrelse ift. undersøgelserne beskrevet af
Nielsen et al. (2005), og en smule større end de simulerede data fra Hellman et al. (2009), kunne et bud på det relevante pollenkildeområde være omkring 1500-1700 m for Fuglsø Sø, med mindre variationer op igennem Holocæn.

5.6 Vegetationsudviklingen omkring Fuglsø Sø
Dette afsnit bygger primært på resultaterne af procentdiagrammet af de terrestriske pollen, men også på resultaterne for pollenkoncentrationerne og pollenakkumulationsraterne. Der benyttes også terrestriske makrofossiler, der
primært giver et godt billede af den lokale vegetation.
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5.6.1 Zone F1 (9330 – 8880 f.Kr.)
I diagrammet fra Fuglsø Sø kan den typiske udvikling fra overgangen mellem istid og melleistid ses i starten af Holocæn med dominans af pionerarter. Igennem zone F1 ses en stigning fra 40%-72% af træpollen, hvor Betula og Pinus
udgør langt størstedelen. Betula stiger kraftigt imod slutningen af zonen fra 23%-60%, hvor den dog har et mindre
dyk omkring 9200 år f.Kr. til 18%. Ydermere ses Pinus i begyndelsen med 14% og falder til 3% ved omkring 9000 år
f.Kr.. Der ses også en mindre forekomst af Populus på 7% i begyndelsen af zonen. Faldet i Betula kort tid ind i Holocæn kan også findes i undersøgelser af søer fra Vestjylland (Odgaard 1994). Dette fald er antageligt en respons på et
koldere klima under den såkaldte Præboreale oscillation. I undersøgelser fra Litauen ses en tilsvarende udvikling
(Borzenkova et al. 2015). Som beskrevet tidligere afspejles den Præboreale oscillation også gennem et et højere
input af mineraler.
Ligesom i de tidligere mellemistider ses et maksimum af enebær (Juniperus communis) og pil (Salix) i begyndelsen af
zonen (Andersen 1969). Her findes der også høje procenter af urter og græsser, hvor Poaceae undiff. alene når op på
40%. Mjødurt (Filipendula), som desværre ikke kan bestemmes til art ud fra pollen, opnår her et maksimum på 6%.
Dette stemmer godt overens med tidligere undersøgelser af Præboreale aflejringer i både Sverige og Danmark, hvor
der i begyndelsen ses en åben vegetation med en øgning af de planter der har etableret sig allerede i den senglaciale
periode, som bl.a. Juniperus, Betula nana og Salix (Kuneš et al. 2011; Noe-Nygård et al. 2006; Odgaard 1994). Derefter spredes pionertræer som Betula og Pinus hurtigt, idet de ikke har store krav til jordbunden, samt har en hurtig
frøspredning (Kuneš et al. 2011; Noe-Nygård et al. 2006).
Tidspunktet for de forskellige planters ekspansion afhænger også af andre faktorer end jordbunden. For de planter,
som havde istidsrefugier i Syd- og Mellemeuropa, tog det tid at sprede sig til Nordeuropa (Bennett et al. 1991).
Ydermere varierer alderen for, hvornår forskellige planter bliver fertile, samt hvor konkurrencedygtige de er, og det
giver en forskel i, hvor hurtig deres ekspansion kan være (Birks & Birks 1980a; Odgaard 2006b).
I undersøgelser fra Vestjylland findes på overgangen til Holocæn et højere indhold af pollen af revling (Empetrum)
end i diagrammet fra Fuglsø Sø (Odgaard 1994). Denne forskel i vegetationsudbredelsen skyldes højst sandsynligt
forskelle i de dominerende jordbundstyper (Odgaard 2000). Der er fundet nogle få pollenkorn af rypelyng (Dryas
octopetala) i begyndelsen af zonen. Dette kan afspejle en forekomst af en mindre population, som endnu ikke var
blevet udkonkurreret af de nytilkomne planter. Arten findes i dag dog også i tempererede oceaniske områder som i
Vestirland.
Koncentrationen og akkumulationsraten af træpollen stiger meget kraftigt gennem zonen. Dette afspejler et skift til
en birkeskov omkring slutningen af Præboreal. Makrofossiler af vorte-birk (Betula verrucosa) og skov-fyr (Pinus sylvestris) afspejler at også den nærliggende vegetation var med birk og fyr.

5.6.2 Zone F2 (8880-5950 f.Kr.)
I denne zone blev de præboreale pionerarter efterhånden udkonkurreret af de mere krævende vedplanter hassel
(Corylus), elm (Ulmus), lind (Tilia), el (Alnus) og eg (Quercus), som vokser og spreder sig noget langsommere end birk
og fyr, men som også er mere skyggegivende og konkurrencestærke (Andersen 1969; Noe-Nygård et al. 2006; Odgaard 2006b).
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I starten af denne zone bliver hassel (Corylus avellana) meget fremtrædende, fra knap 7% til 53% af den terrestriske
pollensum i løbet af 600 år. Dette modsvares af en kraftig reduktion af urter og græsser, hvor græspollen falder til
under 10%. C. avellana vinder således kraftigt frem og udkonkurrerer Betula i nogen grad og den tidligere åbne skov
bliver mere lukket. C. avellana bliver i vestjyske pollendiagrammer ikke ligeså fremtrædende som ved Fuglsø Sø og
den generelle trævækst når ikke samme procentvise fordeling, så Vestjylland har generelt haft en mere åben skov
(Odgaard 1994).
I zone F1 er de første forekomster af Ulmus pollen registreret. Det er dog usikkert om disse pollenkorn afspejler
langdistancetransport eller små lokale populationer. Elmepollen bliver dog efterhånden mere hyppig op igennem
zone F2 og må her vurderes som afspejlende tilstedeværelse i det relevante pollenkildeområde. Ulmus overskrider 1
% af den terrestriske landplantepollensum ca. 8450 år f.Kr. Dette svarer godt til dateringer omkring 8300 år f.Kr. for
dette niveau i tidligere undersøgelser (Odgaard 2006).
Omkring 7300 år f.Kr. ses de første forekomster af Alnus og Quercus, som spreder sig i hasselskoven ved Fuglsø Sø.
Oftest ses Quercus før Alnus, men dette er ikke tilfældet her, ligesom ved bl.a. Navnsø i HImmerland (Odgaard
2006b). Ifølge tidligere undersøgelser foretaget i Danmark ses indvandringen af de første Alnus og Quercus noget
tidligere (Odgaard 2006b). Alnus har sandsynligvis vokset i nærheden af søen. Ydermere ses de første forekomster af
Tilia, som når op på 0,5 % omkring 6700 år f.Kr. Tidspunktet, hvor pollen af lind overstiger 0,5% af landplantepollen
ligger gennemsnitligt omkring 7600 år f.Kr., altså noget tidligere end hvad der ses ved Fuglsø Sø. Det relative indvandringstidspunkt af Quercus, Alnus og Tilia er forskellig fra, hvad der ses i undersøgelser fra Nordvestjylland, hvor
Quercus kommer noget tidligere end både Alnus og Tilia (Odgaard 1994). I denne zone ses også mindre forekomster
af Calluna vulgaris, som kunne have vokset i lysningerne i skoven. Lyng vokser på næringsfattige jorde, men fremmes
samtidig af skovbrande (Odgaard 2006b).
De boreale oscillationer, som observeres i elementsammensætningen gennem kernescanningerne, afspejles ikke i
pollendata, formodentlig fordi der er ret få pollenprøver i denne zone. Der er dog pollenprøver forholdsvis tæt ved
det såkaldte 8.2 event, svarende til 6200 f. Kr. Ud fra disse to pollenprøver kan der observeres ændringer i vegetationen i perioden fra 6400-6100 år f.Kr. Der ses en umiddelbar stigning for Betula forinden det forventede 8.2 event,
dette kan også følges i makrofossilerne, hvor der ses et højt indhold af B. verrucosa hunrakleskæl. Forinden da ses
også en kraftig tilbagegang af C. avellana, samt mindre tilbagegange for andre træ- og græspollen på nær Tilia, Ulmus, Pinus, Quercus og Poaceae undiff. Der ses således en samlet tilbagegang af træer, samtidig med en stigning af
græs, som muligvis kan skyldes den klimaændring, der benævnes 8.2-eventen. I pollenkoncentrationerne kan der
også ses et kraftigt fald hos samtlige grupper (specielt træer), på nær hos urter og græsser, som ikke ændres synderligt. Dette tyder på at vegetationen blev svækket pga. kuldeperioden omkring 6200 år f.Kr.

5.6.3 Zone F3 (5950 – 760 f.Kr.)
Under Atlantikum var det meste af landet dækket af urskov, kun afbrudt af kær, moser og søer. Skoven bestod af en
blanding af træarter, men højskovstræerne var dominerende og udkonkurrerede de lyskrævende pionerplanter
(Noe-Nygård et al. 2006; Odgaard 2006a). Efter 8.2 eventen nåede klimaet et temperaturmaksimum for hele Holocæn, samtidig med at det bliver fugtigere, hvilket gav bedre forhold for tæt skovvækst (Borzenkova et al. 2015; NoeNygård et al. 2006). Jordbundsudviklingen havde også en indflydelse, idet jorden efterhånden bliver mere rig på
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næringsstoffer og økosystemet skiftede til et såkaldt mesokratisk stadie (Birks & Birks 2004). Omkring 4000 år f.Kr.
kom landbruget til Danmark, hvori det såkaldte svedjebrug afbrændtes og dyrkedes mindre arealer. Her ses også de
første påvirkninger af græsning af husdyr, en påvirkning der langsomt vanskeliggjorde muligheden for regeneration
af skovtræer og derfor i løbet af årtusinder førte til åbne arealer med græsdominerede overdrev (Jensen 2006; Odgaard 2006a).
I denne zone er træpollen meget dominerende, hvilket vidner om en generelt ret tæt skov. I undersøgelser fra Nordvestjylland ses der i denne periode en ret stor udbredelse af dværgbuske, specielt Calluna vulgaris (Odgaard 1994),
der kun spiller en lille rolle ved Fuglsø Sø i denne zone. Dette kan skyldes formodentlig forskelle i jordbundsforhold
og måske også i klima. Overfladelagene ved Fuglsø er således mere varierede med forekomster af både smeltevandssand og moræneler. Lyng fremmes af afbrænding, og det er muligt, at der har været et relativt begrænset antal lynbrande i Mols-området. Således viser lynstatistik fra 1965-79 og fra 1991-2000 en påfaldende lav lynaktivitet over
Djursland sammenlignet med sydlige og centrale dele af Jylland (https://www.dmi.dk/laer-om/temaer/vejr/lyn-ogtorden/lynstatistik/). Pionerarterne Betula og specielt Pinus er i zone F3 blevet udkonkurreret af de skyggegivende
træer, som Corylus avellana, Alnus, Quercus og Tilia. Specielt i første halvdel af zonen ses et meget højt indhold af
forskellige rester af A. glutinosa, og denne art må have vokset tæt på søen. Dette er også tilfældet med Betula, hvis
pollen og makrorester findes i høj grad i begyndelsen af zonen. Der ses også forekomster af skud af forskellige mosser, bl.a. Homalothecium sericeum, Antitrichia curtipendula og Isothecium myurum, der alle vokser mest som epifytter på træstammer og altså stemmer godt overens med intrykket af skovmiljøet i denen zone.
Pollen af C. avellana er mindre fremtrædende end i zone F2, hvilket må afspejel en stigende konkurrence fra den
højere skyggetræer som bl.a. Quercus, Alnus og Tilia. Tilia er insektbestøver og producerer ikke meget pollen. Dens
hyppighed i vegetationen er derfor stærkt undervurderet ud fra pollenprocenterne. Den har nydt godt af det varmere klima i Atlantikum. Det er også i begyndelsen af denne zone de første forekomster af Fraxinus excelsior findes. Ask
har stået på den fugtige, næringsrige jordbund (Odgaard 2006b). Igennem zonen ses der interne variationer imellem
træarterne, men de forbliver dog dominerende igennem perioden.
Mest ses det i Ulmus, som varierer mellem 15 og 1-2%. Der er tidsmæssigt ret langt imellem pollenprøverne i dette
niveau, så det omdiskuterede klassiske elmefald er ikke vel fastlagt her. Ifølge undersøgelser i Nordvestjylland foretaget af Andersen et al. (1993), ses der op til 4 perioder, hvor der var fald i Ulmus, heraf de første 2 ses før det klassiske elmefald. Efter hvert af disse fald, ses der en større diversitet i vegetationen, men det er først efter den 3. reduktion, at de første Plantago lanceolata forekommer, hvilket er klare tegn på landbrug (Andersen & Rasmussen 1993).
Ved Fuglsø Sø, regiustreres de første P. lanceolata en del tidligere (Jf. 5.1 Alder-dybde modellen). Den 3. reduktion
fortolker Andersen et al. (1993) som det klassiske elmefald, men hvad der forårsagede dette er omdiskuteret (Odgaard 2006a).
Andersen et al. (1993) konkluderer ud fra den øgede diversitet af specielt apofyter og antropokorer, at elmefaldet
muligvis blev forårsaget af en øget forstyrrelse fra mennesket, som derved har provokerede udbrud af elmesyge. Der
er senere fundet god evidens for at elmefaldet blev forårsaget af elmesygen, som også har stor betydning for Ulmus i
dag (Rasmussen & Christensen 1997). Der er flere steder fundet evidens for samtidig tilstedeværelsen af barkbillen,
som kan være bærer af den svamp, der forårsager elmesygen. I veddet på træer, som er inficeret af svampen i dag,
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opbygges der en forsvarsmekanisme, som fungerer som en barriere for videre spredning af svampen i træets raske
ved (Rasmussen & Christensen 1997). Dette kan også findes i ved fra tidligere undersøgelser i Danmark, hvor Rasmussen et al. (1997) har fundet både evidens for barkbillens tilstedeværelse samt svampeinfektionen i ved fra perioden hvor elmefaldet kan observeres.
Elmefaldet er ifølge Andersen et al. (1993) efterfulgt af et maksimum af Betula, og en stigning i Corylus. Dette kan
også til en vis grad observeres ved Fuglsø Sø, hvor der ved minima hos Ulmus findes en stigning hos Betula efterfulgt
af C. avellana omkring 3700 år f.Kr., hvilket ifølge Andersen et al. (1993) dog først ses omkring 3400-3300 år f.Kr.
Efter faldet i Ulmus ses også et stigende indhold af de øvrige kulturindikatorer, som P. lanceolata, Rumex og Ranunculus, hvor førstnævnte regnes for en af de vigtigste antropogene indikatorer (Behre 1981). P. lanceolata findes
ofte i permanente overdrev, og tilstedeværelsen af denne art indikerer således især husdyrgræsning (Behre 1981;
Jensen 2006).
Omkring 4000 år f.Kr., ses de første arkæologiske fund fra Tragtbægerkulturen, som var den kultur, der bragte landbruget til Danmark (Jensen 2006). Ved Fuglsø Sø ses der lige efter 4000 f. Kr. store ændringer i pollenfordelingen. En
mindre stigning i sedimentationsraten omkring 3400 år f.Kr. kan dog afspejle erosion forårsaget af forstyrrelse i området. Den manglende respons i pollendiagrammet fra Fuglsø Sø i tidlig yngre stenalder peger på meget lav lokal
tilstedeværelse af Tragtbægerkulturen. Af Iversens landnamfaser (Behre 1988) kan kun den kraftige stigning i hassel
erkende. Denne stigning er uden tvivl knyttet sammen med husdyrgræsnng (Odgaard 2006).
De første forekomster af Fagus sylvatica ses allerede omkring 2600 år f.Kr., dog på under 0,3%. Først ved 950 år f.Kr.
overskrider F. sylvatica 0,6%, hvilket ifølge undersøgelser af makrofossiler fra Schweiz antyder lokale forekomster
(Rasmussen 2005). Flere andre undersøgelser vidner dog om at en sparsom lokal forekomst først kan forventes, når
pollenprocenten af bøg overskrider 2% og en sandsynlig lokal udbredelse først når pollenprocenten overskrider 5%
(Odgaard 1994; Rasmussen 2005).
Det er først ved begyndelsen af Bronzealderen omkring 1700 år f.Kr. at der kan ses et større fald i træpollen og en
øgning i urter og græsser samt de øvrige kulturindikatorer. I løbet af Bronzealderen bliver landskabsudnyttelsen
efterhånden specialiseret alt efter jordens næring og topografi (Nielsen & Odgaard 2010). De bakkede områder forblev ofte skovbevoksede, og Fuglsø Sø-området passer godt ind i dette mønster. I slutningen af denne zone findes en
mindre fremgang af Calluna vulgaris, men slet ikke til værdier, som ses i Vestjylland på samme tidspunkt (Odgaard
1994). Der er altså ikke tegn på hededannelse i Bronzealderen, snarere har lyngen vokset spredt på sure overdrev.
Det er også først ved slutningen af zonen de første makrofossiler af urter kan findes, dette er bl.a. en enkel forekomst
Ranunculus repens, som kan vidne om fugtige enge og græsarealer (Behre 1981). Frø af hindbær (Rubus idaeus)
passer godt ind i billedet af en lysåben skov med overdrevspartier.

5.6.4 Zone F4a (760 f.Kr. – e.Kr. 30)
Udviklingen i Bronzealderen, hvor landskabsudnyttelsen blev mere og mere specialiseret afhængig af topografien og
næringsindholdet i jorden fortsætter igennem Jernalderen. Det er en periode hvor overdrev var udbredt i det meste
af landet, specielt på de næringsrige jorde (Odgaard 2006a). Opdyrkningsgraden var lav, skønsmæssigt under 5%,
men markerne blev gødsket og dyrket i længere tid. Dertil kan der også observeres nye arter som rug (Odgaard
2006a).
Naturrapporter fra Nationalpark Mols Bjerge nr 21 – Poulsen SP 2017: Holocæn landskabshistorie omkring Fuglsø Sø, Mols

| 76

Netop i zone F4 ses der en kraftig tilbagegang i træpollen til 28%, og der ses en tilsvarende reduktion i koncentrationen af træpollen. Det kraftigste fald sker i Corylus avellana og Alnus, som begge reduceres til under 10%. Det er også
ved grænsen af denne zone Tilia nærmest reduceres til enkelte forekomster, svarende til under 0.5% af den totale
pollensum. Fraxinus excelsior, som aftog i sidste halvdel af forrige zone, findes stadig med lidt over 1%. Undersøgelser af sammenhæng mellem vegetation og pollendeposition tyder på, at træpollenprocenter på 25-30% svarer til
skovfri landskaber (Odgaard 2000). Høje procenter af græs, lyng og lancet-vejbred afspejler landskaber domineret af
græsdominerede overdrev. Ganske høje værdier fra korsblomstrede og andre grupper, som trives i lysåben landskaber tyder på høj artsdiversitet i dette landskab.
I denne zone findes der nu også meget tydelige spor efter agerbrug. Der er kontinuerlige forekomster af både Hordeum type, Avena/Triticum-type og Secale cereale. De førstnævnte er selvbestøvende planter, hvorved de ikke danner og spreder særlig meget pollen, hvilket kan være årsagen til disse ikke i større grad er fundet tidligere. S. cereale
derimod er en vindbestøvet plante og danner derved meget pollen. Det er sandsynligt at den voksede i området som
en ukrudtsplante imellem de andre kornsorter til at begynde med (Rasmussen 2005).
Omkring 400 år f.Kr., i begyndelsen af Ældre Jernalder, ses der en mindre stigning i træpollen igen, til knap 38%,
denne ændring kan kun i mindre grad findes i pollenkoncentrationen. Samtidig ses der et fald ved specielt Poaceae
undiff., hvilket dog kan ses i større grad i pollenkoncentrationen. Det er specielt i denne zone, både de øvrige kulturindikatorer og de dyrkede planter kan ses i højere grad. Det er netop her S. cereale stiger til omkring 4% for denne
zone, men aftager igen. Dette kan sammen tyde på at skovvæksten ikke ændres meget, men nærmere kvægudbredelsen aftog og græsningsområderne blev mindre og området blev udnyttet til landbrug i større grad. Her blev markerne mere specialiseret, hvilket også kan ses fra de øgede pollen fra ukrudtsplanter som bl.a. Artemisia og Rumex.
Også P. lanceolata er høj samtidig med S. cereale.
Dette kan også være forårsaget af markerne lå brak i længere perioder og derved gav mulighed for flerårige ukrudtsplanter af vokse frem. Ydermere findes også Chenopodiaceae i højere grad, men er stærkt aftagende efter 500 år
f.Kr. Ved toppen af denne zone aftager forekomsten af de øvrige kulturindikatorer, samt de dyrkede planter, hvorimod der igen ses en stigning hos urter og græsser. Dette tyder på at agerbruget igen aftager lidt og erstattes af større græsområder.
Der findes ikke mange terrestriske makrofossiler i denne zone, kun enkelte forekomster af Betula sp. og Betula pubescens mod slutningen af zonen. Dette tyder som tidligere nævnt på en periode, hvor skoven var stærkt vigende, og
med enkelte forekomster af birketræer tæt ved søen.

5.6.5 Zone F4b (e.Kr. 32 – 1220)
Denne zone dækkes kun over 5 pollenprøver, så opløsningen er ikke så stor. Zonen strækker sig over begyndelsen af
Romersk Jernalder og frem til slutningen af Højmiddelalder. Zone F4b er karakteriseret ved et kraftigt øget skovdække i stærk modsætning til overdrevslandskabet i forudgående zone.
Skovtilgroningen sker først ved en øgning i pionéertræet birk, men derefter tager bøg kraftigt over. I de mellemistiderne kendes ikke fund af bøg fra Danmark, og i vores varmetid det er først efter indførelsen af landbruget, pollen af
bøg er registreret (Kuneš et al. 2011). Bøgen har behov for et etableret skovmiljø for sin etablering, men samtidig for
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en vis forstyrrelse (Odgaard 2017). Vi ser derfor i pollendiagrammerne, at i perioder med meget kraftigt græsningstryk breder bøg sig ikke, men derimod i perioder efter dette, hvor græsningstrykket reduceres. Forstyrrelsen fra
husdyrgræsning medførte således at F. sylvatica havde mulighed for at udvide sit naturlige udbredelsesområde, som
er Centraleuropa (Odgaard 2017). Bøgens helt lokale tilstedeværelse lige omkring Fuglsø Sø dokumenteres af mange
knopskæl og et enkelt bladfragment af arten i denne zone.
I bøgeskoven omkring Fuglsø Sø fandtes også det epifytiske mos Lav Fladmos (Neckera pumila), der oftest vokser
netop på sammen af bøg i et skovmiljø med høj luftfugtighed (Artdatabanken). Her forekom også det epifytiske mos
Åben Krogtand (Antitrichia curtipendula), der i dag er ret sjælden i Danmark. I denne bøgezone er græsser og urter
meget mindre fremtrædende. Dette gælder også øvrige kulturindikatorer, hvor bl.a. Artemisia, Plantago lanceolata
og Rumex har meget lave procenter.
Skovtilgroningen ved Fuglsø Sø ligner den tilsvarende udvikling ved Ilsø og Taastrup Sø i Østjylland, hvor der også ses
en stigning i træpollen på samme tid. Denne omfatter dog i højere grad kraftige stigninger i Corylus avellana, Quercus
og i mindre grad Betula (Søe et al. 2016). I perioden omkring 50-650 e.Kr., hvor der ses en ekspansion af F. sylvatica
ved Fuglsø Sø, ses der kun en mindre stigning ved Taastrup og Ilsø.
På Fyn og Sjælland hvor jorden er næringsrig og mange steder i høj grad har været benyttet til agerbrug og græsning
ses generelt en tidligere udbredelse af F. sylvatica allerede i Bronzealder. Dette afspejler en indvandring af arten via
det sydøstlige Danmark. Lokalt bestemtes dens ekspansion i høj grad af kulturpåvirkningen (Odgaard 2017).
Efter 1200 e.Kr. aftager bøgen voldsomt omkring Fuglsø Sø. Denne periode i tidlig Middelalder er generelt præget af
kraftige skovtilbagegange i Danmark, afspejlende en periode hvor adellandsbyer ekspanderer og mange udflytterlandsbyer bliver grundlagt i udmarken (Odgaard 2006a). Det er også omkring dette tidspunkt, der ses en øget sedimentationsrate i Fuglsø, hvilket dels skyldes øget erosion, dels rødning, men dels også pga. den en lavere kompaktion
i kernen, (jf. bassinudviklingen for samme zone). Urter og græsser, øvrige kulturindikatorer og dyrkede planter stiger
voldsom i slutningen af denne periode.
Rødningen afspejles i voldsom stigning i pollen fra Humulus/Cannabis type fra under 1% til over 30% på knap 100 år.
Rødning af hør afspejles gennem fund af frøepidermis af Linum usitatissimum, der som insektbestøver ikke producerer meget pollen (Rasmussen 2005, Odgaard 2006a). Der er omkring 1000 e.Kr. og fremefter også påvist rødning i
Agri Sø (Odgaard & Sørensen 2015).

5.6.6 Zone F5 (e.Kr. 1220 – 2016)
Det kraftige signal fra landbrugets udvikling i pollendiagrammet fra Fuglsø Sø forsætter igennem Middelalderen og
frem til i dag. Mere og mere land blev taget i brug efter hjulplovens indførsel. I Middelalderen omkring 1300-tallet
blev Danmark ramt af en pestepidemi, hvor op til omkring halvdelen af befolkningen døde (Yeloff et al. 2007). Dette
havde lokalt en stor indflydelse på landbrugsintensiteten, idet der dermed ikke var så store ressourcer til at vedligeholde dyrkningen og husdyrholdet. Bortset fra en kort nedgang i pollen fra rug og græs ses der dog i diagrammet fra
Fuglsø Sø ikke umiddelbart nogen voldsomme tegn på en sådan tilbagegang i landbrugspåvirkningen i 1300-tallet.
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På trods af forskellige love, forordninger og fredninger fra slutningen af Middelalder og igennem moderne tid, som
medførte at skovene blev bedre beskyttede, var skovarealet generelt aftagende helt frem til omkring 1800 tallet
(Odgaard 2006b). Det er også omkring dette tidspunkt, at de første egentlige plantager anlagdes.
Navnet Fuglsø kendes fra omkring 1300-tallet (Stelzner 2009), hvilket nok indicerer at i det mindste her lå landsbyen
fast (Jensen 2006). Hyppigheden af træpollen er i denne periode det laveste igennem hele lagserien. Dette vidner om
et meget åbent landskab, hvor overdrev og marker var det altdominerende, fuldstændigt som også afspejlet ved Agri
Sø i samme periode (Odgaard & Sørensen 2015). Lyng (Calluna vulgaris) overstiger ikke 5%, et niveau der kan afspejle
lyng kun voksende spredt på næringsfattige overdrev. Vi ser således ikke de samme procenter på op til 50% lyng som
i Vestjylland i samme periode. Det kan dog ikke afvises, at mindre områder har været lyngdominerede. Noget egentligt hedebrug har der dog næppe været tale om. Omkring 1400 e.Kr., ses de første forekomster af Fagopyrum som
vidner om stigende diversitet i agerbruget.
Forekomsten af ret høje procenter af pollen af rug (S. cereale) samtidig med kraftige stigninger i Rumex, og de første
fund af Centaurea cyanus omkring 1400 e.Kr. tyder på at rug har været en meget vigtig afgrøde og at den er blevet
dyrket som en vinterafgrøde i området (Rasmussen 2005). Kornblomst (C. cyanus) er andre steder i landet dokumenteret som nyindslæbt omkring 1300 e.Kr. (Odgaard 1994).
Dyrkningen af Cannabis udfases kraftigt omkring 1700 e.Kr. Rødningen kan også have haft betydning for tilførslen af
de mange forskellige pollentyper af markukrudt, der ofte er insektbestøvede eller på anden vis har lavere spredning
end vindbestøvende planter. Ved rødning hænger noget markjord ved planterne, hvorved pollenkorn aflejret i den
dyrkede jord blev bragt til søen. Der ses også en øget tilførsel af makrofossiler fra flere urter, som ikke er set tidligere, også disse kan være tilført søen når planter af hamp og hør lagdes til rødning.
Fra omkring 1870 e.Kr. og frem til nu ses der en større stigning i træpollenprocenten. Denne stigning observeres ikke
i pollenkoncentrationen, da en meget høj sedimentationsrate fortynder denne koncentration. Den procentvise stigning ses især i Pinus, Betula og Picea, træer som alle er almindelige i plantagerne i Mols Bjerge. Enebær (Juniperus)
stiger også i toppen af profilet, hvilket kunne indicere at plantesamfund med meget enebær ikke har en særligt lang
kontinuitet i området omkring Fuglsø Sø. Den samme konklusion drog Odgaard (1994) for en række vestjyske lokaliteter. Allerøverst i profilet ses en tilbagegang af pollentyper, der er knyttet til permanente overdrev som P. lanceolata og Rumex acetosella.
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6 KONKLUSION
Formålet med dette projekt var at bestemme landskabets udvikling omkring Mols Bjerge, både mhp udsmeltningen
af dødisen og på skovudviklingen, men også hvordan udviklingen har forløbet efter introduktionen af landbruget og
den derefter den øgede kulturpåvirkning. Resultaterne fra Fuglsø Sø tyder på, at bassinet smeltede endeligt ud lige
på overgangen til vores nuværende varmetid, Holocæn. Der skal dog tages forbehold for, at der andre steder i bassinet evt kan findes lidt ældre sedimenter. Den sidste sammenhængende is skønnes at være smeltet væk fra Mols
Bjerge før 14.000 f. Kr., og islegemet der dannede Fuglsø Sø har således overlevet omkring 4000 år, dækket af sediment som har isoleret det fra atmosfæren. Vi har ikke mange direkte dateringer af udsmeltninger af dødishuller i
Danmark, men Sarup Sø på Sydvestfyn udsmeltede omkring 1000 år senere (Bjerring et al. 2013). Der er sandsynligt,
at landskabet i Mols Bjerge først var endeligt færdigdannet med sine mange afløbsløse sænkninger i starten af Holocæn. De fleste af disse sænkninger var tørre.
De palæoøkologisk undersøgelser fra Fuglsø Sø rækker netop langt nok tilbage til at få slutningen af den åbne periode i slutningen af sidste istid med. Her i dette landskab, præget af kraftig erosion, voksede således ikon-arten Rypelyng (også kaldet Fjeldsimmer, Dryas octopetala), der har givet navn til flere perioder i den senglaciale lag: Ældste,
Ældre og Yngre Dryas. Med den kraftige temperaturstigning på overgangen til Holocæn igangsattes en kraftig ændring af landskabet. Først med en reaktion fra de alle ede tilstedeværende planter. Således markeres starten af
Holocæn af stærk udbredelse af pil, enebær, revling og mjødurt. Herefter ankom så arter fra syd: Dun-Birk og VorteBirk, Bævreasp og lidt senere Skov-Fyr. Disse pionéer-træer dannede en åben skovtype, som dæmpede erosionen,
men først blev noget tættere med ekspansionen af hassel. I hasselperioden fandtes der dog nok også nogle lysere
partier, idet der forekommer ca. 5% græspollen og også små mængder af lyng-pollen. Lyng kræver et minimum af 1520% af fuld dagslys for at blomstre, og den sandede, noget næringsfattige jordbund i området har åbenbart stedvist
muliggjort dette. Birk og fyr forbliver hyppige i hasselperioden, og det er muligt, at disse to taxa primært har forekommet på den fugtige bund, hvor hassel ikke trives. Dette indiceres af, at begge går tilbage da det typiske vådbundstræ el spreder sig. Med ekspansionen af el, lind, elm og eg opstår en periode med en tæt blandingsskov, hvor
erosionen har været lav. I denne periode er græs, lyng og urtepollenprocenterne meget lave, og der er ingen indicier
udbredt åbenhed i urskoven i fasen umiddelabr før elmefaldet. Det tidlige elmefald ved Fuglsø Sø ca. 4600 f. Kr. ses
lidt før fund af Plantago lanceolata, hvilket kan tyde på en vis usikkerhed ved dateringen i denne periode, da denne
er en art indikator for kulturlandskabets udbredelse og normalt først ses ca. 3600 f. Kr. Som nævnt under gennemgangen foroven kan usikkerhed med korrelation af kernesegmenter spille en rolle her.
Indførslen af landbruget omkring 4000 år f.Kr. markeres ud over lancet-vejbred ikke så tydeligt i området. Dog ses
stigning i erosionen til søen omkring 3400 år f.Kr., hvilket kunne være forårsaget af en øget udnyttelse af landskabet.
I modsætning til de fleste områder i Danmark forbliver hyppigheden af træpollen således høj frem til begyndelsen af
Bronzealder. Det er først i denne periode kulturpåvirkningen fik større indflydelse på skovtætheden. Dette ses i form
af ekspansion af flere græsser og urter, hvor bl.a. P. lanceolata også blev mere fremtrædende. Dette tyder på at
græsningsoverdrev blev mere og mere udbredt i området. Mod slutningen af Bronzealder ses en meget kraftig åbning af landskabet til fordel for især græsningsoverdrev men også i mindre grad dyrkning af kornsorter. Denne åbne
landskabstype med stærkt øget erosion dominerede frem til omkring begyndelsen af Romersk Jernalder, hvor skoven
igen begynder at brede sig, først med pionerarten birk dernæst denne gang med bøg. Denne udvikling skyldes uden
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tvivl stærkt reduceret græsningspåvirkning. Bøgeskovfasen står i stærk kontrast det det åbne landskab, der opstod i
Middelalderen og varede, indtil de moderne plantager blev anlagt.
I Middelalderen starter også anvendelsen af Fuglsø Sø til rødning af hamp. Hør blev også rødnet, men omfanget af
dette er svært at vurdere. Det erosion med næringstab og rødningen førte til eutrofiering af Fuglsø Sø og sedimentaflejringsraten steg stærkt.
Sammenlignet med andre stærkt bakkede områder i Danmark som Grib Skov, Rold Skov og området syd for Lejre er
det bemærkelsesværdigt, at Mols Bjerge blev så godt som fuldstændigt afskovet gennem det sidste årtusinde. Denne
afskovning er formodentligt primært et resultat af stærk husdyrgræsning snarere end egentlig skovhugst. Man kan
gisne om, at Mols Bjerges nærhed til kysten har spillet en rolle for den stærke udnyttelse i historisk tid.
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BILAG 1: SEDIMENTBESKRIVELSE AF KERNER FRA POSITION 1.

Kerne: FS16A1N - Kernens længde 99.0 cm.
Dybde under vandoverfladen (m)

Kernedybde
(cm)

Beskrivelse

4.58-5.58 m

99-70 cm

GYTJE, sandet, kalkfri (HCl-), detritus. Gaslommer fordelt over kernen.
Ved 77.5-74cm findes plantemateriale. - Mørkebrun.

70-60 cm

GYTJE, sandet, kalkholdig (HCl+), diffus overgang til lysere brun nuance.

60-58cm

GYTJE, sandet, kalkfri (HCl-).

58-28 cm

GYTJE, sandet, kalkholdig (HCl+), svag lamination med skiftevis lysere og
mørkere lag. Mellem 40-39 cm findes en større gaslomme.

28-0 cm

GYTJE, sandet, kalkholdig, (HCl+) Lidt kraftigere reaktion end tidligere.
Mellem 26-22 cm findes en større gaslomme.
Mellem 12-7 cm findes grov detritus, vedrester.

Kerne: FS16A2Ø - Kernens længde 99 cm.
Dybde under
vand-overfladen
(m)

Kernedybde
(cm)

Beskrivelse

5.58-6.58 m

99-89 cm

GYTJE, sandet, kalkfri (HCl-), detritus. Fra 95-94 cm findes en sandlomme, med
mellemstørrelses sandkorn, kalkfrit (HCl-). Mørkebrun. Omkring 89 cm i kernen
ses lysere bånd, sandfrit og kalkfrit (HCl-).

89-60 cm

GYTJE, lidt sandet, kalkfrit (HCl-).

60-20 cm

GYTJE, sandet, kalkfrit (HCl-), detritus og spredte gaslommer. Fra 59.5-58.5 cm
findes grov detritus. Ved 31 cm findes en frugt, bestemt til at være fra Centaurea cyanus.

20-15 cm

GYTJE, sandet, kalkholdigt (HCl+), meget svag reaktion.

15-12 cm

GYTJE, sandet kalkfrit (HCl-). Tydelig lamination af varierende tykkelse. Mindre
tydelige længere oppe.

12-10.5 cm

GYTJE, sandet, kalkfri (HCl-), Mørkebrun.

10.5-10 cm

KALKGYTJE, siltet, meget kalkholdigt (HCl+++). Gulbrun.

10-0 cm

GYTJE, sandet, kalkfri (HCl-) mørkebrun.

Kerne: FS16A2N - Kernens længde 98.5 cm.
Dybde under
vandoverfladen
(m)

Kernedybde
(cm)

Beskrivelse

6.58-7.58 m

98.5-93.7 cm

GYTJE, leret til siltet, kalkfri (HCl-), spredte gaslommer, homogen, mørkebrun,
organisk materiale.

93.7-92 cm

KALKGYTJE, leret til siltet, meget kalkholdig ((HCl+++). Gulbrun.

92-88 cm

GYTJE, leret til siltet, kalkholdig, (HCl++). Lysere mørkebrun.

88-76cm

GYTJE, enkelte sandkorn, kalkfri (HCl-), grov detritus. Ved 8483 ses grov detritus.

76-66 cm

GYTJE, leret til siltet, kalkfri (HCl-), gaslomme, grov detritus.

66-5 cm

GYTJE, lidt sandet, kalkfri (HCl-). Ved 45 cm ses lidt grov detritus. Lidt lysere mørkebrun. Ved 25 cm ses lille reaktion med HCl og enkelte grovere sandkorn.

5-0 cm

GYTJE, sandet, enkelte grov mellem størrelses sandkorn, kalkfri (HCl-), grov detritus. Samme nuance af lysere mørkebrun.
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Kerne: FS16A3Ø - Kernens længde 99.5 cm.
Dybde under
vand-overfladen
(m)

Kernedybde
(cm)

Beskrivelse

7.58-8.58 m

99.5-41.5 cm

GYTJE, leret til siltet, kalkfri (HCl-), detritus og gaslommer flere steder. Mørkebrun homogen kerne, lysere nuancer mod midten af kernen, som oxidere
væk med tiden. Ved 67 cm ses en større gaslomme.

41.5-30 cm

GYTJE, leret til siltet, kalkfri (HCl-), grov detritus. Lysere brun nuance end
tidligere

30-5 cm

GYTJE, få sandkorn af fint-mellem størrelse. Svagt kalkholdigt (HCl+) Ved 20.5
ses lyst kalkrigt bånd (HCl++).

5-0 cm

GYTJE, leret til siltet, kalkfri (HCl-).

Kerne: FS16A3N - Kernens længde 100 cm.
Dybde under vandoverfladen (m)

Kernedybde
(cm)

Beskrivelse

8.58-9.58 m

100-16.5 cm

GYTJE, leret til siltet, kalkfri (HCl-), detritus, mørkebrun. Meget kompakt
homogen kerne. Med spredte rester af
detritus. Omkring 96 cm findes et stort stykke plantemateriale og grov
detritus. Ved 85 cm findes gaslommer.

16.5-0 cm

GYTJE, leret til siltet, kalkfri (HCl-), farveskift til mørkere brun, næsten
sort.

Kerne: FS16A4Ø - Kernens længde 100 cm.
Dybde under vandoverfladen (m)

Kernedybde
(cm)

9.58-10.58 m

100-23 cm

GYTJE, leret til siltet, kalkfri (HCl-), lidt detritus, . Meget kompakt. Ved 45-43
cm findes en 2 cm stor sten af granit, samt ved 37-31.5 findes en endnu
større sten.

23-21 cm

Findes en sandlomme, mellem sand, kalkfri (HCl-).

21-10 cm

GYTJE, leret til siltet, kalkfri (HCl-), diffus overgang til fra mørkebrun til en
koldere mørkebrun med lysere pletter af mulig bioturbation.

10-0 cm

GYTJE, fint sandet, kalkfri (HCl-), grov detritus ved 10 cm, kold mørkebrun.

Kerne: FS16A4N

Beskrivelse

- Kernens længde 99.0 cm.

Dybde under vandoverfladen (m)

Kernedybde
(cm)

Beskrivelse

10.58-11.58 m

99.0-68.5 cm

GYTJE, leret til siltet, kalkfri (HCl-), mørkebrun, detritus fordelt over kernen.
Mellem 88-86 cm findes et større stykke ved. Ved 73.5 cm findes et frø, som
ikke udtages fra kernen før efter XRF-scanning.

68.5-67.5 cm

GYTJE, leret til siltet kalkfri (HCl-). Diffus overgang til en lysere nuance af mørkebrun.

67.5-58.4 cm

GYTJE, leret til siltet, kalkfri (HCl-). Forholdsvis skarp grænse tilbage til mørkebrun.

58.4-51 cm

GYTJE, leret til siltet, kalkfri (HCl-). Farveskift, til en lysere nuance af mørkebrun.

51-5 cm

GYTJE, leret til siltet, kalkfri (HCl-), mørkebrun igen. Ved 40 cm ses lag af detritus og ved 9.5 cm ses et lag af blade.

5-0 cm

GYTJE, leret til siltet, kalkfri (HCl-). Overgang til en mørkere brun nuance med
en diffus overgang.
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Kerne: FS16A5Ø

- Kernens længde 100 cm.

Dybde under vandoverfladen (m)

Kernedybde
(cm)

11.58-12.58 m

100-34 cm

GYTJE, leret til siltet, kalkfri (HCl-), mørkebrun, detritus af urteagtige
planter. Kompakt homogen kerne.

34-33 cm

GYTJE, få sandkorn kalkfri (HCl-), lysere bånd med diffus overgang og
detritus.

33-0 cm

GYTJE, leret til siltet, kalkfri (HCl-), mørkebrun igen. Ved 6 cm blev der
fundet et stort stykke plantemateriale.

Kerne: FS16A5N

Beskrivelse

- Kernens længde 99.5 cm.

Dybde under
vand-overfladen
(m)

Kernedybde
(cm)

Beskrivelse

12.58-13.58 m

99.5-95 cm

KALKGYTJE, sandet med fint til mellemstørrelse sandkorn, kalkrigt (HCl++(+)),
mørkegrå med bånd af mørkere lag imellem. Ikke så højt indhold af organisk
materiale.

95-83 cm

KALKGYTJE, fint sandet, meget kalkrigt (HCl+++), lysere grå/gullig. Diffus overgang
nederst med linser af lysere aflejringer, evt bioturbation. I toppen ved 83 cm ses
tydelig laggrænse med bånd af mørkere aflejringer, disse har en hældning på
omkring 12°.

83-65cm

KALKGYTJE, leret til siltet, kalkrig (HCl+++), kalkindholdet er faldende, homogen
og mørkebrun.

65-40 cm

GYTJE, leret, kalkfri (HCl-), mørkebrun, omkring 50 cm findes detritus.

40-0 cm

GYTJE, leret, kalkfri (HCl-), mørkebrun med en diffus overgang med linser af
lysere lag. Ved 39 cm findes et blad som udtages, da det stak meget op af kernen. Ved 7-6 cm findes grov detritus.

Kerne: FS16A6Ø

- Kernens længde ca. 85 cm.

Bunden er kernen er gravet lidt ud med hænderne, da kernen sad fast. Dette hjalp ikke og det endte med at kæden til
udpresningsmaskinen knækkede Resterende kerne bankes ud på instituttet - er upræcis ift. dybder og beskrivelse.
Dybde under vandoverfladen (m)

Kernedybde
(cm)

Beskrivelse

13.58-14.43 m (ca.)

(ca.) 85-65 cm

SAND, mellem til gruset med lidt fint sand og sten.

(ca.) 65-55 cm

SAND, mellem til lidt groft med mere fint sand.

(ca.) 55-30 cm

SAND mellem til fint sand, velsorteret. Det bliver gradvist finere opefter. I bunden findes der en blanding af ler.

(ca.) 30-0 cm

GYTJE, enkelte grovere korn med silt og ler.

Kerne: FS16A6N - Kernens længde 100 cm.
Den sidste kerne der skubbes ud før kæden til udpresningsmaskinen knækker.
Dybde under vandoverfladen (m)

Kernedybde
(cm)

Beskrivelse

14.58-15.58 m

100-65 cm

SAND, fint, velsorteret. Ved 94 cm ses en tyndt bånd af en smule grovere
sand. Der findes lidt større sten, ikke så hyppigt som højere oppe i kernen.

65-49 cm

SAND, diffus overgang fra mellem til mere fint sand, med enkelte større sten.

49-37 cm

SAND, mellem til fint, velsorteret med enkelte sten.

37-0 cm

SAND, mellem til gruset, grus og større sten findes i specielt den øverste del
af kernen. Ml. 26-16 cm faldt noget af kernestykket ud - blev løftet tilbage.
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BILAG 2: SEDIMENTBESKRIVELSE AF KERNER FRA POSITION 2.

Kerne: FS16R1
Kernens længde 84 cm, denne er skredet sammen efter kernen blev udtaget, da det er meget blødt sediment.
Dybde under vandoverfladen (m)

Kernedybde
(cm)

Beskrivelse

2.96-3.96 m

100-90 cm

GYTJE, sandfri, kalkfri (HCl-), mørkebrun, diffus overgang med lysere pletter, ellers homogen, meget løst sediment, ikke specielt kompakteret.

90-80 cm

GYTJE, lidt sandet, kalkfri (HCl-), mørkebrun.

80-50 cm

GYTJE, sandfri, kalkfri (HCl-), mørkebrun.

50-40 cm

GYTJE, lidt sandet, kalkholdig (HCl+), mørkebrun.

40-30 cm

GYTJE, sandfri, kalkfri (HCl-), mørkebrun.

30-25 cm

GYTJE, lidt sandet, kalkholdig (HCl+), mørkebrun.

25-0 cm

GYTJE, sandet, kalkholdig (HCl+), mørkebrun. detritus øverst. De øverste
16 cm er presset sammen pga. det løse sediment.

Kerne: FS16R2
Kernens længde 100 cm.
Dybde under
vand-overfladen
(m)

Kernedybde
(cm)

Beskrivelse

3.76-4.76 m

100-37 cm

GYTJE, smule sandet, kalkholdig (HCl+), mørkebrun med spredte områder af
lysere mørkebrune nuancer. Ikke særlig kompakteret og med lommer med
vand indimellem. Ved 70 cm ses en lidt større reaktion med HCl.

37-34 cm

GYTJE, lidt sandet, kalkfri (HCl-), lag med grov detritus, mørkebrun.

34-10 cm

GYTJE, få sandkorn, kalkfri (HCl-), sedimentet er meget løst. Ved 20 cm ses en
lille reaktion med HCl, mørkebrun.

10-0 cm

GYTJE, smule sandet, kalkfri (HCl-), mørkebrun.

Kerne: FS16R3
Kernens længde 100 cm.
Dybde under vandoverfladen (m)

Kernedybde
(cm)

4.56-5.56 m

100-66 cm

GYTJE, lidt sandet, svagt kalkholdigt (HCl+), enkelte grove planterester, detritus. Diffuse grænser til lysere mørkebrune nuancer ellers mørkebrun.

66-55 cm

GYTJE, mere sandet end dybere nede. Svagt kalkholdig (HCl+), omkring 66 cm
findes mindre kviste. Mørkebrun med gulbrune bånd. Omkring

60 cm

Beskrivelse

GYTJE, smule sandet kalkfri (HCl-), tydligere lysere bånd.

55-50 cm

GYTJE, smule sandet, svagt kalkholdigt (HCl+), mørkebrun igen.

50-40 cm

GYTJE, smule sandet, kalkholdig (HCl+), lysere nuancer af mørkebrun.

40-27 cm

GYTJE, smule sandet, smule kalkholdigt (HCl+), mørkebrun.

27-23 cm

GYTJE, smule sandet, kalkholdig (HCl+).

23-22 cm

TØRV, sandet, kalkfrit (HCl-), muligvis et erosivt lag fra bredden. Lysere nuance af mørkebrun.

22-0 cm

GYTJE, sandet, kalkholdig (HCl+), møkrebrun og med detritus.

Kerne: FS16R4
Kernens længde 100 cm.
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Dybde under vandoverfladen (m)

Kernedybde
(cm)

Beskrivelse

5.36-6.36 m

100-64.6 cm

GYTJE, enkelte sandkorn, kalkfri (HCl-), lidt detritus. Mørkebrun.

64.6-63 cm

GYTJE, enkelte sandkorn, kalkfri (HCl-), lys gulligbrun.

63-61.5 cm

KALKGYTJE, sandfri kalkrigt (HCl+++), lysgulligt brun.

61.5-10 cm

GYTJE, smule sandet, kalkfri (HCl-), mørkebrun, 61.5 cm findes et frø, men
skrabet væk under rengøringen. 43 cm findes bog fra bøg og et andet mindre
frø. Grov detritus.
GYTJE, enkelte sandkorn, lavt kalkindhold (HCl+), mørkebrun.

10-0 cm

Kerne: FS16R5
Kernens længde 100 cm, der er skrabet meget materiale væk da meget af sedimentet blev siddende på boret.
Dybde under
vand-overfladen
(m)

Kernedybde
(cm)

6.16-7.16 m

100-0 cm

Beskrivelse

GYTJE, smule sandet, svagt kalkholdigt (HCl+) i bunden af kernen. Efter 80 cm
ses ingen reaktion med HCl. Mørkebrun og med lyse områder der med tid
oxideres væk. Spredte områder med detritus ellers meget homogen kerne.
Omkring 60 cm ses et stort stykke plantemateriale.

Kerne: FS16R6
Kernens længde 100 cm.
Dybde under vandoverfladen (m)

Kernedybde
(cm)

Beskrivelse

6.96-7.96 m

100-82 cm

GYTJE, leret til siltet med enkelte sandkorn, lavt kalkindhold (HCl+), mørkebrun med smalle lyse bånd indimellem. Ved 93 cm ses et lyst bånd med kraftig reaktion ved tilførsel af HCl.

82-65 cm

GYTJE, leret til siltet med få sandkorn, kalkholdig (HCl+), mørkebrun, grov
detritus. Ved 73.5 cm findes et vinterlåg af Bithynia, som udtages så det ikke
stikker ud ved XRFscanning.

65-25 cm

GYTJE, leret til siltet med få sandkorn, kalkfri (HCl-), mørkebrun, grov detritus

25-0 cm

GYTJE, leret til siltet med få sandkorn, kalkholdig (HCl+), mørkebrun. Omkring
15 cm findes et større stykke plantemateriale.

Kerne: FS16R7
Kernens længde 100 cm.
Dybde under
vand-overfladen
(m)

Kernedybde
(cm)

Beskrivelse

7.76-8.76 m

100-61.5 cm

GYTJE, leret, kalkfri (HCl-), mørk olivenbrun, spredt detritus. Mellem 96-87 cm ses
en lysere plet og detritus. Ved 82.3 cm ses en sort stribe, muligvis et blad på
omkring 1 cm.

61.5-10 cm

GYTJE, leret med lidt groft silt til sand, kalkfri (HCl-), gradvis overgang til koldere
mørk gulbrun. Gradvis grovere detritus mod toppen. Ved 54 cm ses mere grov
detritus og lille reaktion med HCl. 36 cm ses grov detritus, evt tagrør. Ved 32 og
15.5 cm ses et 1mm tyndt lysere bånd.

10-0 cm

GYTJE, leret med lidt groft silt til sand, kalkholdig (HCl+).

Kerne: FS16R8
Kernens længde 100 cm.
Dybde under

Kernedybde

Beskrivelse
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vandoverfladen (m)

(cm)

8.56-9.56 m

100-0 cm

GYTJE, leret til siltet, kalkfri (HCl-), mørk olivenbrun, lidt detritus. Kernen er meget
kompakt og homogen. Ved 89-88 cm ses et bånd a detritus. Ved 65 cm findes et
frø fra vandaks som fjernes under klargøringen af kernen. Mellem 67-60 cm ses
lidt lysere lag med tykkere mørkere lag imellem med detritus imellem. Ved 50 og
10 cm ses ingen ændringer i kernen.

Kerne: FS16R9
Kernens længde 100 cm.
Dybde under
vand-overfladen
(m)

Kernedybde
(cm)

Beskrivelse

9.36-10.36 m

100-95.5 cm

GYTJE, sandet, kalkfri (HCl-), mørk olivenbrun, ikke så kompakt med grov detritus.

95.5-70 cm

GYTJE, leret til siltet, kalkfri (HCl-), lavere indhold af detritus.

70-68 cm

GYTJE, leret til siltet, kalkfri (HCl-), diffus grænse med farveskift til en mere
gråbrun nuance.

68-25 cm

GYTJE, svagt sandet, kalkfri (HCl-), skift til en lysere olivenbrun nuance og et
indhold af detritus.

25-0 cm

GYTJE, leret til siltet, kalfri (HCl-), samme nuance som tidligere og med spredt
detritus. Mellem 24-23 cm findes frø fra bøg, muligvis trukket med ned fra
højere sedimentaflejringer da den lå i yderkanten af kernen.

Kerne: FS16R10
Kernens længde 100 cm.
Dybde under vandoverfladen (m)

Kernedybde
(cm)

Beskrivelse

10.16-11.16 m

100-20 cm

GYTJE, leret til siltet, kalkfri (HCl-), mørkebrun. Ved 53.7 cm findes en samling
af grove sammenhængende sandkorn, disse karakteriseres til at være noget
fra kråsen fra en fugl.
Ved 41.5-41 cm findes et tyndt bånd af detritus.

20-0 cm

GYTJE, fint sandet, kalkfrit (HCl-), findes et tyndt lag af detritus med små
kviste. Laget er ikke særlig kompakt. 4.5 cm findes et groft sandkorn 2-6mm.

Kerne: FS16R11
Kernens længde 100 cm.
Dybde under
vand-overfladen
(m)

Kernedybde
(cm)

Beskrivelse

10.96-11.96 m

100-5.5 cm

GYTJE, leret til siltet, kalkfri (HCl-), mørk olivenbrun nuance, lidt detritus, frø fra
vandaks er fundet. Omkring 96 cm findes en pind af 1 cm diameter stadig med
bark. Ydermere findes urteagtige stængler. Kernen er ellers homogen og kompakt.

5.5-0 cm

GYTJE, leret til siltet, kalkfri (HCl-), samme farvenuance, ved 5.5 cm findes plantemateriale af 0.5 cm i diameter. Ellers findes der detritus op igennem hele
kernen.
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Bilag 3: Sammenligning imellem data fra ITRAX og M4 Tornado

Bilag 4: Procentvise hyppighed af alle pollen og sporer

Bilag 5: Koncentration pr. cm3 alle pollen og sporer

Bilag 6: Pollenakkumulationsrate for alle pollen og sporer
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