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VENØ
- EN Ø-FLORALISTE MED NOTER
Erik Wessberg
Venø ligger i den sydvestlige del af Limfjorden ca. 3 km nord for Struer. Med en størrelse på ca. 640 ha hører Øen til blandt de
største, der er eller vil blive beskrevet i Øfloraserien. Øen er lang og smal: Fra Venø
Odde i syd til Bradser Odde i nord er der ca.
8 km og på det bredeste sted nord for Venø
By er der ca. 1,5 km.
Det meste af øen er meget kuperet med 27
meter som højeste punkt (Forstov Bakke). I
den allersydligste del af øen findes marint
forland i form af strandvoldssletter, medens
området i nord omkring Nørskov Vig er afspærringsforland. Den store strandsø, som
endnu har et afløb ved Østerøre, er dannet
ved materialevandring, der har afsat de to
store, ca. 1,5 km lange krumodder.
Fra retodden Venø Odde i syd er der mange
gange dagligt færgeforbindelse til Kleppen i
Thyland. Hele området ved Nørskov Vig er
vildtreservat med adgangsforbud i perioden
1. april til 15. juli.
I modsætning til de fleste andre, beboede
småøer har befolkningstallet i de sidste ca. 25
år været stigende fra 121 i 1970 til 155 i 1984.
I 1990 var der 160 fastboende (Små-ø-avisen,
1990).

Guldblomme (Arnica montana) er fundet af
både Anfred Pedersen og Benjamin og Hans
Øllgaard; men jeg har ikke kunnet påvise den
på mine mange ture til Øen. Det samme gælder
andre overdrevsarter som f.eks. Kattefod (Antennaria dioica) og Vår-Star (Carex caryophyllea).
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Venø Kirke - Danmarks mindste kirke. Foto: Søren Højager

Strande
Strandene er næsten overalt på Venø stenede. Kun få steder, bl.a. mellem Lillesig og
Krasbjerg, er stranden overvejende med
strandsand. Her er da også offentlig badestrand.
De fleste steder er stranden mere eller mindre dækket af vegetation. Kun nogle få steder er større strækninger fuldstændig blottet
for planter, bl.a. ved Lillesig. Den almindeligste - og mange steder dominerende - strandplante er Strandarve (Honckenya peploides).
På stranden ved Krasbjerg findes desuden
Marehalm (Leymus arenarius), Gåse-PotenKæmpe-Bjørneklo (Heracleum pubescens) er
”naturligvis” også på Venø - dog endnu kun et
par steder i et mindre antal. Den vokser bl.a. på
den øvre del af strandvolden mellem færgelejet
og Sønderskov. Forhåbentlig er man opmærksom
på den, så den ikke bliver en plage, som den er
blevet mange steder.
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Kort over Venø med de omtalte lokaliteter anført.
Kilde: Novrup & Østergaard: Fugle og Natur. En
guide til Vestjylland. 1992. Udgivet af DOF Ringkøbing Amt.
Samme forening har iøvrigt udgivet en rapport
med titlen “Ynglefugleregistreringer på Venø
1985” af N. V. Pedersen 1986.

til (Potentilla anserina), Strand-Mælde (Atriplex litoralis), Klæbrig Brandbæger (Senecio
viscosus), Kruset Skræppe (Rumex crispus)
og Alm. StrandkamiIle (Tripleurospermum
maritimum ssp. salinum) samt flere kloner af
Rynket Rose (Rosa rugosa). Hjælme
(Ammophila arenaria) er en meget hyppig
plante på stranden, oftest hvor sandet er
blæst sammen til småklitter. Det ses bl.a. ved
Ørbjerg nær færgelejet. Her vokser desuden
Ager-Svinemælk (Sonchus arvensis), Grå
Bynke (Artemisia vulgaris) og Alm. Kvik
(Elytrigia repens). Ved vestsiden af øen findes flere steder den nordjyske - men i det
øvrige Danmark så sjældne - Strand-Limurt
(Silene maritima).

Indtil 1965 har der været forekomst af Hornskulpe (Glaucium flavum) på Venø. Dengang blev den fundet på stranden syd for
Firsande af Benjamin og Hans Øllgaard. Der
er en god mulighed for, at den viser sig igen,
da den vokser i umiddelbar nærhed - i området omkring Oddesund og ved Nissum Bredning.
Strandoverdrev
Størstedelen af Venø Odde er strandoverdrev. Den naturlige vegetation på den flade,
sandede del består bl.a. af Alm. Røllike
(Achillea millefolium), Rød Svingel (Festuca
rubra ssp. rubra), Bølget Bunke (Deschamp-
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sia flexuosa), Sand-Star (Carex arenaria),
Liden Klokke (Campanula rotundifolia),
Alm. Hvene (Agrostis tenuis) og Vellugtende
Gulaks (Anthoxanthum odoratum). Ved
nordvestsiden findes store bevoksninger af
Rynket Rose.
På strandoverdrevet ved kystskoven vest for
Stodbjerg findes bl.a. Tandfri Vårsalat (Valerianella locusta), Flipkrave (Teesdalia nudicaulis) og Læge-Ærenpris (Veronica officinalis).
Også i nord ved Nørskov Vig har hovedparten af krumodderne ved Østerøre og Bradser
Odde strandoverdrev. Fremtrædende her er
Engelskgræs (Armeria maritima ssp. maritima), Sand-Star, Hjælme, Gul Snerre (Galium
verum ssp. verum), Bidende Stenurt (Sedum
acre), Rød Svingel, Klæbrig Brandbæger og
Hvidmelet Gåsefod (Chenopodium album).
På Bradser Odde domineres strandoverdrevet af Alm. Røllike, Bidende Stenurt, Rød
Svingel, Alm. Hønsetarm (Cerastium fontanum ssp. triviale), medens f.eks. Horse-Tidsel
(Cirsium vulgare) kun findes i få individer.

Strandarve (Honckenya peploides) er almindelig
overalt på Venø på strande og strandvolde,
undertiden også på strandoverdrevene.
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Strandenge
Det er kun omkring Nørskov Vig, der findes
strandenge. De største områder ligger ved
Torsodde, ved Lilleodde og nord for Nørskov
og Øster Nørskov ved øens nordende. Med
undtagelse af sidstnævnte er området et vigtigt yngleområde for fugle, hvorfor der da
også er adgangsforbud (vildtreservat) i fuglenes yngleperiode. Her findes de traditionelle
strandengsarter som bl.a. Strand-Asters
(Aster tripolium), Strand-Vejbred (Plantago
maritima), Sandkryb (Glaux maritima), Harril (Juncus gerardi), Strandgåsefod (Suaeda
maritima) og Vingefrøet Hindeknæ (Spergularia media). Slægterne Atriplex (Mælde) og
Salicornia (Salturt) er godt repræsenteret i
Nørskovvig-området. Af mælder findes udover Strand-Mælde (Atriplex litoralis) desuden Spyd-Mælde (A. latifolia), Udstrakt
Mælde (A. prostrata) og Melet Mælde (A. triangularis) med den sjældne variant obtusifolia foruden Tand-Mælde (A. deltoidea) og
Tykbladet Mælde (A. glabriuscula). Af Salturt er der fundet 2 arter: Alm. Salturt (Salicornia europaea) og Kortakset Salturt (S.
ramosissima). I det tidlige efterår farver Salt-

Jordbær-Kløver (Trifolium fragiferum) er kun fundet ved Nørskov Vig, hvor øens eneste strandenge findes.

urtarterne strandengene omkring strandsøen
ved Torsodde i mange røde og gule nuancer.
Skove
Venø rummer flere områder med skov og
plantage. Størst af disse er Venø Plantage
umiddelbart nord for Venø By. Ikke mindst
syd og nord for byen ligger adskillige mindre
skovområder.
Den lille plantage syd for Krasbjerg består
hovedsagelig af Bjerg-Fyr (Pinus mugo),
hvoraf en del blev fældet i årene op til 1990.
Udover Bjerg-Fyr findes her Vorte-Birk
(Betula verrucosa), Alm. Røn (Sorbus aucuparia) og Hvidgran (Picea glauca) samt Alm.
Hyld (Sambucus nigra) og Alm. Gedeblad
(Lonicera periclymenum). Desuden findes
der masser af Brombær - men her udelukkende Fliget Brombær (Rubus laciniatus),
som iøvrigt findes i skove, ved hegn og langs
veje overalt på Venø. Af urter kan nævnes
Fløjlsgræs (Holcus lanatus), Skov-Brandbæger (Senecio sylvaticus), Tofrøet Vikke
(Vicia hirsuta), Alm. Mangeløv (Dryopteris
filix-mas), Bølget Bunke og Fåre-Svingel
(Festuca ovina).
Venø Plantage er overvejende løvskov bestående af mange forskellige træarter bl.a.
Bøg (Fagus sylvatica), Hassel (Corylus avellana), Dun- og Vorte-Birk (Betula pubescens
& B. verrucosa), Småbladet Lind (Tilia cordata), Stilk-Eg (Quercus robur), Selje-Pil
(Salix caprea) og Ontarisk Poppel (Populus x
candicans). Her er også en bevoksning af
Taks (Taxus baccata). I skovkanterne, langs
skovstierne og i åbninger i skoven findes
mange brombærbuske, mest i form af Fliget
Brombær (Rubus laciniatus) og Rubus plicatus; men der er også Laksebær (Rubus spectabilis). Blandt de mange urter kan nævnes
Fingerbøl (Digitalis purpurea), Skvalderkål
(Aegopodium podagraria), Skovstjerne (Trientalis europaea), Alm. og Smalbladet Mangeløv (Dryopteris filix-mas & D. carthusiana), Mark-Frytle (Luzula campestris) samt
Liden Vintergrøn (Pyrola minor). Ved et
ødehus i skoven samt i lysninger omkring

dette findes en hel del af den ret sjældne Tadder-Vikke (Vicia tetrasperma) Det er iøvrigt
første gang (1986), at denne art er fundet i
TBU-distrikt 16.
Kær
Venø rummer en hel del kær bl.a. ved Lillesig, ved kysten syd for Firbjerge, mellem
Venø By og havnen og ved Vejsbjerg Gårde.
I kæret ved Lillesig, der for størstepartens
vedkommende ligger på mager sandbund,
findes bl.a. Børste-Siv (Juncus squarrosus),
Klokkelyng (Erica tetralix), Glat Ærenpris
(Veronica serpyllifolia),
Knæbøjet Rævehale (Alopecurus geniculatus), Glanskapslet Siv (Juncus articulatus),
Lådden Dueurt (Epilobium hirsutum),
Mose-Bunke (Deschampsia caespitosa),
Blåtop (Molinia coerulea), Tagrør (Phragmites australis), Krybende Hvene (Agrostis stolonifera) og Mose-Bølle (Vaccinium uliginosum). Ved en hættemågekoloni findes bl.a.
Ager-SvinemæIk (Sonchus arvensis), KærGaltetand (Stachys palustris), Svine-Mælde
(Atriplex patula) og Musehale (Myosurus
minimus).

Klokkelyng (Erica tetralix) er af Benjamin og Hans
Øllgaard angivet som almindelig. Da flere
kærområder i de mellemliggende år er forsvundne, kan den nu kun betegnes "hist og her".
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nua) og Tandbælg (Sieglingia decumbens).
Hvor der er mest vådt, ses arter som VandSkræppe (Rumex hydrolapathum), Bredbladet Dunhamner (Typha latifolia) og Tykakset
Star (Carex riparia), som er en sjælden art i
Nord- og Vestjylland.
Rønkær ved Venø havn afgrænses mod nord
af en grøft, hvortil spildevand fra den østligste del af Byen tilledes urenset. Grøften var
(1985) fyldt med "lammehaler", og den var
meget ildelugtende. Selve Rønkær er for
størstepartens vedkommende relativt tør og
området er dækket af lave og spredtstående
Tagrør. Der er kun få arter i dette kær bl.a.
Harril (Juncus gerardi), Katteskæg (Nardus
stricta), Blågrøn Kogleaks (Scirpus tabernaemontani) og Kær-Trehage (Triglochin palustre).
Området mellem Vejsbjerg Gårde og Venø
Plantage samt området syd for Vejsbjerg
Gårde består hovedsagelig af kær og enge,
hvoraf en del afgræsses af kreaturer, medens
andre arealer ikke egner sig til afgræsning på
grund af, at de er for våde og sumpede. I hele
området taget under et vokser der bl.a. Hirse-Star (Carex panicea), Lyse-Siv (Juncus
effusus), Tråd-Siv (J. filiformis), Eng-Viol
(Viola palustris), Smalbladet Kæruld (Eriophorum angustifolium), Kær-Tidsel (Cirsium
palustre), Eng-Nellikerod (Geum rivale),
Kragefod (Potentilla palustre), Kær-Snerre
(Galium palustre ssp. palustre) samt Bidende
Ranunkel (Ranunculus acris).
Rundbladet Soldug (Drosera rotundifolia) er atter
et eksempel på en art, som tidligere er set af både
Anfred Pedersen og B. & H. Øllgaard; de to sidstnævnte har endog set arten to steder: i kær ved
Venø By (Venø Kær) og i kær ved Vejsbjerg Gårde. Jeg har ikke kunnet finde den!

I kæret mellem havnen og Venø By (Venø
Kær) vokser bl.a. Kær-Tidsel (Cirsiun palustre), Kær-Dueurt (Epilobium palustre),
Sump-Evighedsblomst (Gnaphalium uliginosum), Kær-Mangeløv (Thelypteris palustris),
Eng-Viol (Viola palustris), Vandnavle
(Hydrocotyle vulgaris), Tusindfrø (Radiola
linoides), Nikkende Brøndsel (Bidens cer-
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Skrænter
Når der ses bort fra den sydlige tredjedel af
Øen og området omkring Nørskov Vig, har
Venø stejle kystskrænter. Højest når disse i
vest med Forstov Bakke på knap 27 meter,
medens Vejsbjerge og Firbjerge begge er ca.
17 meter høje. løvrigt benyttes de høje
skrænter ivrigt af drageflyvere.
Skrænten, der strækker sig fra Firbjerge og til
havnen, domineres af 2 arter: Hedelyng (Calluna vulgaris) og Revling (Empetrum nigrum). Desuden findes bl.a. Blåmunke (Jasione montana), Blåhat (Knautia arvensis),

Klint ved Vejsbjerg, Venø. Foto: Søren Højager.

Sand-Star (Carex arenaria), Bølget Bunke
(Deschampsia flexuosa), Vellugtende Gulaks
(Anthoxanthum odoratum) og Gul Snerre
(Galium verum ssp. verum). Øverst på skrænten vokser der bl.a. Smalbladet Timian (Thymus serpyllum) og Katteskæg (Nardus
stricta).
Nord for havnen er skrænten flere steder
præget af skred. Også her dominerer Hedelyng og Revling over store områder. Af de
øvrige plantearter kan nævnes Rundbælg
(Anthyllis vulneraria), Liden Klokke (Campanula rotundifolia), Alm. Engelsød (Polypodium vulgare), Alm. Kongepen (Hypochoeris radicata) og Lyng-Snerre (Galium saxatile). På steder med trykvæld findes bl.a. KærTidsel (Cirsium palustre), Klokkelyng (Erica
tetralix), Mose-Bølle (Vaccinium uliginosum), Kambregne (Blechnum spicant), Vandnavle (Hydrocotyle vulgaris) og Tormentil
(Potentilla erecta). Bemærkelsesværdig er
den store forekomst af Smuk Perikon
(Hypericum pulchrum).

Medens vestsiden af øen består af to store og
sammenhængende skræntsystemer, er østkystens skrænter både meget lavere og mindre i
udstrækning. På skrænten nord og syd for
Krasbjerg, hvis højeste punkt er 13,5 meter,
vokser bl.a. Alm. Torskemund (Linaria vulgaris), Ager-Snerle (Convolvulus arvensis),
Alm. Pimpinelle (Pimpinella saxifraga),
Blåmunke samt flere små bestande af Filtbladet Kongelys (Verbascum thapsus).
Ændringer i floraen
Det er tankevækkende, at 187 arter mv., som
er set af Wiinstedt (1914), Pedersen (1955 &
1962) og Benjamin og Hans ØlIgaard (1965),
ikke har kunnet findes af mig. Det drejer sig
især om overdrevsplanter, planter fra vådområder og arter, der på landsplan er truede.
Der er stadig overdrev på Venø; men der er
ingen tvivl om, at arealet i de sidste par menneskealdre er reduceret betydeligt. Alt, der
kan opdyrkes, er blevet lagt under plov. Kun
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de stejleste og mest kuperede småområder
henligger uopdyrkede. Blandt de mange
overdrevsarter, der sandsynligvis ikke mere
findes på Venø, kan nævnes Kattefod
(Antennaria dioica), Guldblomme (Arnica
montana), Vår-Star (Carex caryophyllea),
Plettet Gøgeurt (Dactylorhiza maculata ssp.
maculata), Bakke-Nellike (Dianthus deltoides), Ene (Juniperus communis), Alm. Mælkeurt (Polygala vulgaris) og Vild Hør (Linum catharticum) .
Ligeledes er mange arter, der er knyttet til
ferskvands- og vådbundslokaliteter, sandsynligvis forsvundne. Det drejer sig bl.a. om
Vejbred-Skeblad (Alisma plantago-aquatica),
Søpryd (Baldellia ranunculoides), Næb-Star
(Carex rostrata), Fåblomstret Kogleaks
(Eleocharis quinqueflora), Klokke-Ensian
(Gentiana pneumonanthe), Bredbægret Ensian (Gentianella. campestris ssp. campestris),
Eng-Ensian (G. uliginosa), Svømmende
Sumpskærm (Helosciadium inundatum),
Bukkeblad (Menyanthes trifoliata), Leverurt
(Parnassia palustris), Strandbo (Littorella
uniflora) samt Vandaksarterne Rust-Vandaks, Svømmende Vandaks, Hjertebladet
Vandaks, Aflangbladet Vandaks og Liden
Vandaks (Potamogeton alpinus, P. natans, P.
perfoliatus, P. polygonifolius & P. pusillus).
Enge, kær og moser findes i dag primært ved
Vejsbjerg Gårde og på nordsiden af vejen
mellem Venø By og havnen. Området ved
Rønkjær er stort set udtørret og Tagrørdomineret, medens området ved Lillesig
henligger ugræsset, og det er ret artsfattigt.

Den botaniske udforskning af Venø
Så vidt vides, påbegyndtes udforskningen af
floraen på Venø af Knud Wiinstedt, der i
1913-14 havde fået til opgave for T.B.U. at
kortlægge floraen i distrikt 16. Desværre er
der på Botanisk Museum kun efterladt en lille liste fra ham omfattende 20 arter. Disse er
i min floraliste mærket 1914 (KW).
Fra årene 1955 og 1962 findes der på museet
omfattende floralister af Anfred Pedersen,
her mærket enten 1955 (AP), 1962 (AP) eller
1955, 1962 (AP). I 1965 besøgte Benjamin og
Hans Øllgaard Venø. De har også optegnet
en liste over planter fra Øen. Efter deres
besøg var der ialt kendt 510 taxa fra Øen.
Arter fundet af Benjamin og Hans Øllgaard
er i min floraliste mærket 1965 (Øllg.).
Under mine besøg på Venø den 26. juli 1985,
24. maj 1986, 28. juni 1986, 8. maj 1989, 20.
sept. 1989, 22. aug. 1991 og den 2. juli 1992 er
der fundet yderligere 127 nye arter mv. for
Venø, heraf 70 tilhørende slægten Mælkebøtte (Taraxacum). Ialt er der nu kendt 637 taxa
fra Øen.
De anvendte plantenavne følger for størstepartens vedkommende Dansk Feltflora
(Hansen 1991). For Atriplex' vedkommende
er dog benyttet Pedersen (1968) og for
Rubus Pedersen & Schou (1989).
Arter, der er set af mig, er mærket med et ”!”.
Såfremt en art er set mange steder på øen, er
der brugt hyppighedsbetegnelsen "alm.". For
de mindre hyppige arters vedkommende er
brugt udtrykket "bl.a.", og hvis en art kun er
set ét sted, er dette sted anført.

Marts-Viol (Viola odorata) Mangler sjældent som naturaliseret på vore beboede småøer. Den er da også
set af såvel Anfred Pedersen i 1955 og 1962 som af B. & H. Øllgaard i 1965. Jeg har set den flere steder,
bl.a. i Byen.
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Artsliste (alfabetisk)
Abies alba (Alm. Ædelgran) - 1965: plantet (Øllg.) - bl.a. i plantage vest for Stodbjerg !
–
nordmanniana (Nordmannsgran) - 1965: plantet (Øllg.)
Acer campestre (Navr) - 1965: plantet (Øllg.) - bl.a. i hegn ved Nørskov !
–
pseudoplatanus (Ahorn) - 1965: plantet (Øllg.) - bl.a. på vejkant øst for Firbjerge !
Achillea millefolium (Alm. Røllike) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm !
–
ptarmica (Nyse-Røllike) - 1955, 1962 (AP) - 1965: syd forSønder skov, Forstov Bakke (Øllg.) - bl.a. i hedekær ved Lillesig !
Aegopodium podagraria (Skvalderkål) - 1955, 1962 (AP) -1965: flere steder (Øllg.) bl.a. på
vejkant sydvest for Vejsbjerg Gårde !
Aesculus hippocastanum (Hestekastanje) - 1965: plantet (Øllg.)
Aethusa cynapium (Hundepersille) - 1962 (AP)
Agrostemma githago (Klinte) - 1955 (AP)
Agrostis canina (Hunde-Hvene) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Vejsbjerggårde, Venøby Kær,
Hylbjerg Høj (Øllg.)
–
gigantea (Stortoppet Hvene) - 1955, 1962 (AP) - 1965: nord for Nørreris (Øllg.) bl.a. i hedekær nord for Lillesig !
–
stolonifera (Krybende Hvene) - 1955 (AP) - 1965: alm. ved stranden (Øllg.) - alm. !
–
tenuis (Alm. Hvene) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
Aira caryophyllea (Udspærret Dværgbunke) - 1955, 1962 (AP) -1965: flere steder (Øllg.) bl.a. i plantage ved Firbjerge !
–
praecox (Tidlig Dværgbunke) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
Alisma plantago-aquatica (Vejbred-Skeblad) - 1955, 1962 (AP)
Allium scorodoprasum (Skov-Løg) - 1955, 1962 (AP) - 1965: præstegården (Øllg.) - skrænt syd
for havnen !
Alnus glutinosa (Rødel) - 1965: plantet (Øllg.) - bl.a. i kær ved Vejsbjerg Gårde !
Alopecurus geniculatus (Knæbøjet Rævehale) - 1955 (AP) -1965: alm. på fugtige steder (Øllg.)
- alm. på fugtige steder !
–
pratensis (Eng-Rævehale) - 1965: Venø By (Øllg.) - mark ved Rønkær!
Althaea officinalis (Læge-Stokrose) - 1965: plantet (Øllg.)
Ammophila arenaria (Hjælme) - 1955, 1962 (AP) - 1965: kysten (Øllg.) bl.a. på stranden ved
Møgelsig !
Amsinckia micrantha (Småblomstret Gulurt) - mark nord for Nørreknak !
Anagallis arvensis (Rød Arve) - 1955 (AP) - 1965: alm. ukrudt og hist og her på sandstrand
(Øllg.) - bl.a. på skrænt ved Krasbjerg !
Anchusa arvensis (Krumhals) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
–
officinalis (Læge-Oksetunge) - 1955, 1962 (AP)
Anemone nemorosa (Hvid Anemone) - 1965: ved foden af Forstov Bakke (Øllg.)
Angelica sylvestris (Skov-Angelik) - 1965: flere steder (Øllg.) -hedekær ved Møgelsig !
Antennaria dioica (Kattefod) - 1955, 1962 (AP)
Anthemis arvensis (Ager-Gåseurt) - 1965: alm. på dyrket jord (Øllg.) - bl.a. i mark mellem
Sønderris og Venø By !
Anthoxanthum odoratum (Vellugtende Gulaks) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) alm. !
Anthriscus sylvestris (Vild Kørvel) - 1962 (AP) - 1965: præstegården (Øllg.) bl.a. på vejkant
ved Venø Plantage !
Anthyllis vulneraria (Rundbælg) - 1955 (AP) - 1965: temmelig alm. (Øllg.) - bl.a. på hedestykke sydøst for Vejsbjerg Gårde !
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Apera spica-venti (Vindaks) - 1955, 1962 (AP)
Aphanes arvensis (Alm. Dværgløvefod) - 1962 (AP) - mark ved Krasbjerg !
–
microcarpa (Småfrugtet Dværgløvefod) ~ 1955 (AP) - 1965: syd for Nørreris, Arkbjerg, Hylbjerg Høj (Øllg.)
Aquilegia vulgaris (Akeleje) - 1965: plantet og forvildet (Øllg.) - bl.a. ved vejkant sydvest for
Vejsbjerg Gårde !
Arabidopsis thaliana (Gåsernad) - 1955, 1962 (AP) 1965: ukrudt ved Sønderskov (Øllg.) alm. !
Arctium lappa (Glat Burre) bl.a. på skrænt ved Nørskov !
–
minus (Liden Burre) 1955, 1962 (AP)
–
tomentosum (Filtet Burre) - 1965: havnen, ryddepladser, ved huse (Øllg.)
Arenaria serpyllifolia (Alm. Markarve) - 1955 (AP) - 1965: strandvolde, ukrudt (Øllg.) bl.a. i
mark syd for Krasbjerg !
Armeria maritima ssp. maritima (Alm. Engelskgræs) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) alm. !
Armoracia rusticana (Peberrod) - 1955 (AP) - 1965: forvildet (Øllg.) bl.a. på vejkant ved Venø
Kro i Venø By !
Arnica montana (Guldblomme) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Stenkast, Vejsbjerg Gårde (Øllg.)
Arrhenatherum elatius (Draphavre) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - bl.a. på dige ved
Rønkær !
Artemisia absinthium (Have-Malurt) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Venø By, Hylbjerg Høj (Øllg.)
–
vulgaris (Grå Bynke) - 1955 (AP) - 1965: flere steder (Øllg.) - bl.a. på strandvold
ved Møgelsig !
Asparagus officinalis (Asparges) 1965: forvildet ved NØrreris (Øllg.) - bl.a. ved vejkant
øst for Firbjerge !
Aster x salignus (Pilebladet Asters) - 1965: forvildet i Venø By (Øllg.)
–
tripolium (Strand-Asters) - 1914 (KW) - 1962 (AP) - 1965: strandenge (Øllg) - bl.a.
på strandeng ved Nørskov Vig !
Athyrium filix-femina (Fjerbregne) - skoven ved Venø By !
Atriplex deltoidea (Tand-Mælde) - 1962 (AP) - Marehalm-samfund øst for Nørskov !
–
glabriuscula (Tykbladet Mælde) - 1962 (AP) - sandstrand øst for Nørskov !
–
latifolia s. str. (Spyd-Mælde) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
–
litoralis inkl. f. serrata (Strand-Mælde) - 1955, 1962 (AP) - bl.a. på stranden ved
Bradser Odde !
–
patula (Svine-Mælde) - 1955, 1962 (AP) - 1965: temmelig alm. på stranden (Øllg.) bl.a. i kær ved Lillesig !
–
prostrata (Udstrakt Mælde) - 1962 (AP) - ved strandsø ved Bradser Odde !
–
triangularis (Melet Mælde) - strand syd for Bradser Odde !
–
– var. obtusifolia - strand syd for Bradser Odde !
Avena brevis (Kort Havre) - Bot. Tidsskr. 68, 1973
–
fatua (Flyve-Havre) - mark syd for Venø By !
–
sativa (Alm. Havre) -1965: forvildet (Øllg.)
Baldellia ranunculoides (Søpryd) - 1914 (KW)
? Barbarea intermedia (Randhåret Vinterkarse) - 1965: Lillesig (Øllg.)
–
vulgaris ssp. vulgaris (Alm. Vinterkarse) - mark ved Rønkær !
Batrachium trichophyllum (Hårfliget Vandranunkel) - 1914 (KW) -1965: Rønkær (Øllg.)
Bellis perennis (Tusindfryd) - 1955 (AP) - 1965: hyppig (Øllg.)
Beta vulgaris ssp. vulgaris (Foder-Bede) - 1965: forvildet på stranden (Øllg.)
Betula pendula (Vorte-Birk) - 1965: plantet og selvsået (Øllg.) - alm. !
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Betula pubescens (Dun-Birk) - 1965: plantet og selvsået (Øllg.) - bl.a. i skov nordvest for Firbjerge !
Bidens cernua (Nikkende Brøndsel) - mose ved Vejsbjerg Gårde !
Blechnum spicant (Kambregne) - 1965: Forstov Bakke i mængde (Øllg.) - Forstov Bakke !
Blysmus rufus (Rødbrun Kogleaks) - 1965: Rønkær (Øllg.) - Rønkær!
Borago officinalis (Hjulkrone) - strandoverdrev syd for Byen (affaldshenkastning) !
Brassica campestris (Ager-Kål) - 1955, 1962 (AP) - 1965: ukrudt (Øllg.)
–
napus (Raps) - 1955 (AP) - bl.a. på strandfælled ved Lillesig !
–
oleracea (Have-Kål) - 1965: forvildet (Øllg.)
Briza media (Alm. Hjertegræs) - Vejsbjerge !
Bromus arvensis (Ager-Hejre) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Øst for Venø By (Øllg.)
–
hordeaceus ssp. hordeaceus inkl. var. leiostachys (Blød Hejre) -1955 (AP) 1965: alm.
(Øllg.) - alm. !
–
– ssp. thominii (Liggende Hejre) - 1965: havnen (Øllg.)
–
rigidus - 1955: Serradelmark (AP)
Cakile maritima ssp. maritima (Vesterhavs-Strandsennep) - 1955, 1962 (AP) - 1965: stranden,
temmelig alm. (Øllg.) - bl.a. på stranden ved Krasbjerg !
Calamagrostis epigeios (Bjerg-Rørhvene) - 1955 (AP) - 1965: Sorthøj (Øllg.) bl.a. på hedestykke nordvest for Nørreknak !
Callitriche hamulata (Smalbladet Vandstjerne) - 1965: Rønkjær, Venø By, kær (Øllg.)
–
stagnalis (Storfrugtet Vandstjerne) - 1955 (AP) 1965: Rønkjær (Øllg.)
Calluna vulgaris (Hedelyng) - 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) alm. !
Campanula rapunculoides (Ensidig Klokke) - 1965: præstegården (Øllg.)
–
rotundifolia (Liden Klokke) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. - alm. !
Capsella bursa-pastoris (Hyrdetaske) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) alm. !
Caragana arborescens (Ærtebusk) - 1965: plantet (Øllg.)
Cardamine pratensis ssp. pratensis (Engkarse) - 1955 (AP) - 1965: Rønkjær, Venø By, kær
(Øllg.)
Carex arenaria (Sand-Star) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
–
caryophyllea (Vår-Star) - 1955, 1962 (AP)
–
echinata (Stjerne-Star) - 1955, 1962 (AP) - 1965: væld og moser (Øllg.)
–
flacca (Blågrøn Star) - 1965: nord for Firbjergsande (Øllg.) - Krasbjerg !
–
hirta (Håret Star) - 1965: Østkysten mod syd, temmelig alm. (Øllg.)
–
lepidocarpa (Tråd-Star) - 1955, 1962 (AP)
–
leporina (Hare-Star) - 1955, 1962 (AP) - 1965: ret., alm. (Øllg.) - bl.a. ved vandhul
øst for Firbjerge !
–
nigra (Alm. Star) - 1955, 1962 (AP) - 1965: ret alm. (Øllg.) - bl.a. ved mose sydøst
for Vejsbjerg Gårde !
–
oederi ssp. oederi (Dværg-Star) - 1955 - 1962 (AP) - 1965: Rønkjær, syd for Firbjergsande (Øllg.)
–
panicea (Hirse-Star) - 1955, 1962 (AP) - 1965: temmelig alm. (Øllg.) - mose sydøst
for Vejsbjerg Gårde !
–
pilulifera (Pille-Star) ~ 1955, 1962 (AP) - 1965: hyppig i hederne (Øllg.) - ung plantage ved Forstov Bakke !
–
riparia (Tykakset Star) - 1965: stor bestand i mose ved Vejsbjerg Gårde(Øllg.) Venø Kær !
–
rostrata (Næb-Star) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Vejsbjerg Gårde, Venø By, kær (Øllg.)
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Carlina vulgaris ssp. vulgaris (Alm. Bakketidsel) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Ørbjerg, Skånbjerg,
Hylbjerg Høj (Øllg.) skrænt syd for havnen !
Centaurea cyanus (Kornblomst) - 1965: temmelig alm. ukrudt (Øllg.) bl.a. i mark øst for Firbjerge !
–
scabiosa (Stor Knopurt) - Krasbjerg !
Centaurium erythraea (Mark-Tusindgylden) - 1955 (AP) - 1965: Rønkær (Øllg.) –
– var. capitatum (Hoved-Tusindgylden) - strandenge ved Nørskov Vig (Øllg.)
–
pulchellum (Liden Tusindgylden) - 1955, 1962 (AP) - 1965: strandeng ved Nørskov
Vig, Rønkær (Øllg.)
Centunculus minimus (Knudearve) - 1965: syd for Firbjergsande (Øllg.)
Cerastium arvense (Storblomstret Hønsetarm) - 1965: Hylbjerg Høj (Øllg.)
–
fontanum ssp. triviale var. triviale (Alm. Hønsetarm) 1955 (AP) -1965: alm. (Øllg.) alm. !
–
– ssp. triviale var. holosteoides (Ensidig Hønsetarm) - 1955 (AP)
–
semidecandrum (Femhannet Hønsetarm) - 1955 (AP) 1965: strandvolde, flere steder
(Øllg.) bl.a. på strandoverdrev nordvest for Lillesig !
–
tomentosum (Gråbladet Hønsetarm) - 1965: forvildet Venø By (Øllg.)
Chamaenerion angustifolium (Gederams) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
Chamomilla suaveolens (Skive-Kamille) - 1955 (AP), - 1965: ved huse (Øllg.) - alm. !
Chenopodium album (Hvidrnelet Gåsefod) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) alm. !
–
suecicum (Grøn Gåsefod) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.)
Chrysanthemum segetum (Gul Okseøje) - 1955 (AP)
Cirsium arvense (Ager-Tidsel) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
–
palustre (Kær-Tidsel) - 1955 (AP) - 1965: temnelig alm. (Øllg.) bl.a. i mose ved Vejsbjerg Gård !
–
vulgare (Horse-Tidsel) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
Cochlearia danica (Dansk Kokleare) - 1962 (AP) - 1965: temmelig alm. ved kysten (Øllg.)
–
officinalis (Læge-Kokleare) - 1955, 1962 (AP) - bl.a. på strandbred ved Krasbjerg!
Convallaria majalis (Liljekonval)
1955, 1962 (AP) - 1965: plantet (Øllg.) -krat ved
Hylbjerg Gård !
Convolvulus arvensis (Ager-Snerle) - 1955, 1962 (AP) - 1965: flere steder (Øllg.) bl.a. på vejkant ved Rønkjær !
Conyza canadensis (Canadisk Bakkestjerne) - bl.a. på vejkant ved Nørreris !
Corylus avellana (Hassel) - 1965: hist og her (Øllg.) - Venø Plantage !
Corynephorus canescens (Sandskæg) - 1955, 1962 (AP) - 1965: hist og her (Øllg.) -hedestykke
ved Nørskov !
Crataegus monogyna (Engriflet Hvidtjørn) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
Crepis capillaris (Grøn Høgeskæg) - 1962 (AP) - 1965: Nørreris, Hylbjerg Høj (Øllg.) - bl.a. på
skrænt ved Nørreris !
–
tectorum (Tag-Høgeskæg) - 1965: ukrudt ved Nørreris (Øllg.) - bl.a. på skrænt ved
Krasbjerg !
Cynosurus cristatus (Alm.. Kamgræs) 1955, 1962 (AP) - 1965: hist og her (Øllg.)
Dactylis glomerata (Alm. Hundegræs) 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
Dactylorhiza maculata ssp. maculata (Plettet Gøgeurt) - 1962 (AP)
Daucus carota ssp. carota (Vild Gulerod) - 1965: Ørbjerg (Øllg.)
Deschampsia caespitosa (Mose-Bunke) - 1955 (AP) - 1965: temmelig alm. (Øllg.) - bl.a. i kær
nord for Lillesig !
–
flexuosa (Bølget Bunke) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
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Descurainia sophia (Finbladet Vejsennep) - 1962 (AP)
Dianthus deltoidea (Bakke-Nellike) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Arkbjerg, Hylbjerg Høj (Øllg.)
Digitalis purpurea (Fingerbøl) - 1962 (AP) - 1965: flere steder forvildet (Øllg.) bl.a. på vejkant
ved Hylbjerg Gård !
Drosera rotundifolia (Rundbladet Soldug) - 1955, 1962 (AP) -1965: Venø By, kær, Vejsbjerg
Gårde (Øllg.)
Dryopteris carthusiana (Smalbladet Mangeløv) - 1955 (AP) -1965: alm. i plantager (Øllg.) bl.a. i Venø Plantage !
–
dilatata (Bredbladet Mangeløv) - 1965: hist og her (Øllg.) - bl.a. i plantage vest for
Stodbjerg !
–
filix-mas (Alm. Mangeløv) - 1955, 1962 (AP) - 1965: temmelig alm. (Øllg.) - bl.a. i
skov vest for Sønderris !
Echium plantagineum - 1955: Serradelmark (AP)
–
vulgare (Slangehoved) - 1962 (AP) - 1965: Venø By (Øllg.) - Venø By !
Eleocharis multicaulis (Mangestænglet Sumpstrå) - 1914 (KW) - 1962 (AP)
–
palustris ssp. vulgaris (Alm. Sumpstrå) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Venø By, kær
(Øllg.)
–
quinqueflora (Fåblomstret Kogleaks) - 1914 (KW) - 1965: syd for Firbjergsande
(Øllg.)
–
uniglumis (Enskællet Sumpstrå) - 1955, 1962 (AP) - 1965: syd for Firbjergsande
(Øllg.) - kær ved Nørreris !
Elytrigia junceiforme (Strand-Kvik) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.)
–
– x repens (Hybrid-Kvik) -1962 (AP) - 1965: alm. på stranden (Øllg.) - bl.a. på
stranden ved Krasbjerg !
–
repens (Alm. Kvik) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
–
trachycaulon - 1955: Serradelmark (AP)
Empetrum nigrum (Revling) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
Epilobium hirsutum (Lådden Dueurt) - hedekær nord for Lillesig !
–
montanum (Glat Dueurt) - hedekær nordvest for Lillesig !
–
palustre (Kær-Dueurt) - 1955 (AP) - 1965: Rønkjær, Venø By, kær, Vejsbjerg Gårde
(Øllg.) - bl.a. i mose ved Vejsbjerg Gårde !
Equisetum arvense (Ager-Padderok) - 1955. 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
–
hyemale (Skavgræs) - 1962 (AP) - Krasbjerg !
–
palustre (Kær-Padderok) - 1965: Øst for Venø By (Øllg.)
Erica tetralix (Klokkelyng) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - bl.a. i kær sydvest for Vejsbjerg Gårde !
Erigeron acre (Bitter Bakkestjerne) - 1955, 1962 (AP) - 1965: hist og her (Øllg.)
Eriophorum angustifolium (Smalbladet Kacruld) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Venø By, kær, Vejsbjerg Gårde (Øllg.) - bl.a. i kær ved Venø By !
Erodium cicutarium (Hejrenæb) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. ukrudt (Øllg.) -alm. !
Erophila verna (Vår-Gæslingeblomst) - bl.a. på skrænt ved Nørreris !
Euphorbia helioscopia (Skærm-Vortemælk) - 1955, 1962 (AP) - 1965: hist og her (Øllg.) bl.a.
på overdrev ved Nørreris !
–
peplus (Gaffel-Vortemælk) - 1955, 1962 (AP) - 1965: hist og her (Øllg.) bl.a. på vejkant i Venø By !
Euphrasia brevipila ssp. brevipila (Kirtel-Øjentrøst) - 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) -skovvej
nordvest for Nørskov !
–
curta x brevipila - Bt 59, 1963
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Euphrasia micrantha (Lyng-Øjentrøst) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Risbjerg, syd for Krasbjerg
og nord for Sønderskov (Øllg.)
–
stricta (Spids Øjentrøst) - 1955, 1962 (AP) - 1965: hist og her (Øllg.) vejkant ved
Havstokken !
Fagus sylvatica (Bøg) - 1965: plantet (Øllg.) - Venø Plantage !
Festuca ovina (Fåre-Svingel) - 1955 (AP) - 1965: temmelig alm. (Øllg.) - bl.a. på lyngbakke
ved Stodbjerg !
–
pratensis (Eng-Svingel) - 1955 (AP) - 1965: dyrket og forvildet på grøftekanter
(Øllg.) - bl.a. i hegn ved Vejsbjerg Gårde !
–
rubra ssp. arenaria - 1965: kysten (Øllg.)
–
– ssp. rubra (Rød Svingel) - 1955 (AP) - 1965: m.alm. (Øllg.) - alm. !
Filago minima (Liden Museurt) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Øster Nørskov, Hylbjerg Høj (Øllg.)
- ung grankultur ved Nørskov !
–
vulgaris (Kugle-Museurt) - 1955, 1962 (AP)
Filipendula ulmaria (Alm. Mjødurt) - 1965: Rønkjær (Øllg.)
Fragaria x ananassa (Have-Jordbær) - 1965: forvildet (Øllg.) - skrænt øst for Venø By !
Fraxinus excelsior (Ask) - 1965: plantet (Øllg.) - bl.a. ved vejkant øst for Firbjerge !
Fumaria muralis (Mur-Jordrøg) - markskel i Venø Plantage !
–
officinalis (Læge-Jordrøg) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Hylbjerg Høj (Øllg.) - bl.a. på
vejkant sydvest for Vejsbjerg Gårde !
Galeopsis bifida (Skov-Hanekro) - 1962 (AP) - 1965: temmelig alm. (Øllg.) - alm. !
–
speciosa (Hamp-Hanekro) - rydning Øst for Firbjerge !
–
tetrahit, inkl. f. albiflora (Alm. Hanekro) - 1955 (AP) - 1965: ryddeplads ved Sønderskov (Øllg.) - bl.a. på skrænt ved Krasbjerg !
Galinsoga quadriradiata (Kirtel-Kortstråle) - have ved Sønderskov !
Galium aparine (Burre-Snerre) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - bl.a. på stenet strandvold ved
Møgelsig !
–
elatum (Bredbladet Snerre) - 1962 (AP)
–
– var. tyrolense - 1955: Serradelmark (AP)
–
mollugo (Hvid Snerre) - 1965: Øster Nørskov (Øllg.) overdrev sydøst for Vejsbjerg
Gårde !
–
palustre (Kær-Snerre) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. på sumpede steder (Øllg.) bl.a. i kær sydøst for Vejsbjerg Gårde !
–
saxatile (Lyng-Snerre) - 1955, 1962 (AP) 1965: alm. i hederne (Øllg.) - alm. !
–
sterneri (Liden Snerre) - skovlysning i Venø Plantage !
–
verum ssp. verum (Gul Snerre) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
Genista anglica (Engelsk Visse) - 1955 (AP) - 1965: alm. i hede (Øllg.) -alm. på hederne !
–
tinctoria (Farve-Visse) - 1955 (AP) - 1965: temmelig alm. i hede (Øllg.) bl.a. på hede
nordøst for Vejsbjerg Gårde !
Gentiana pneumonanthe - 1955, 1962 (AP) - 1965: Vejsbjerg Gårde, Venø By, kær (Øllg.)
Gentianella campestris ssp. campestris (Bredbægret Ensian) - 1965: Rønkjær, syd for Firbjerg
sande (Øllg.)
–
uliginosa (Eng-Ensian) - 1965: syd for Firbjergsande (Øllg.)
Geranium dissectum (Kløftet Storkenæb) - 1965: nord for Sønderskov (Øllg.)
–
molle (Blød Storkenæb) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
–
pratense (Eng-Storkenæb) - 1965: forvildet Venø By (Øllg.)
–
pusillum (Liden Storkenæb) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Øster Nørskov (Øllg.) - bl.a.
på skrænt ved Nørreris !
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Geranium pyrenaicum (Pyrenæisk Storkenæb) - 1955 - 1962 (AP)
Geum rivale (Eng-Nellikerod) - mose sydøst for Vejsbjerg Gårde !
–
urbanum (Feber-Nellikerod) - 1955, 1962 (AP) - 1965: hist og her (Øllg.) - bl.a. på
vejkant øst for Byen !
Glaucium flavum (Hornskulpe) - 1914: på stranden syd for Byen i mængde (KW) -1962:
Nørskov (AP) - 1965: syd for Firbjergsande (Øllg.)
Glaux maritima (Sandkryb) - 1955, 1962 (AP) 1965: strandenge, alm. (Øllg.) - alm. !
Glechoma hederacea (Korsknap) - 1965: forvildet flere steder (Øllg.) - hegn sydvest for Vejsbjerg Gårde !
Glyceria fluitans (Manna-Sødgræs) - 1955, 1962 (AP) - 1965: flere steder (Øllg.) kær ved
Venø By !
Gnaphalium sylvaticum (Rank Evighedsblomst) - 1955 (AP) - 1965: Øster Nørskov (Øllg.)
–
uliginosum (Sump-Evighedsblomst) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - bl.a. ved vandhul Øst for Firbjerge !
Hedera helix (Vedbend) - Venø Plantage !
Helianthus sp. 1965: ryddepladser (Øllg.)
Helosciadium inundatum (Svømmende Sumpskærm) - 1914 (KW) - 1955, 1962 (AP)
Hemerocallis sp. (Daglilje) - 1965: forvildet (Øllg.)
Heracleum pubescens (Kæmpe-Bjørneklo) 1955 (AP) -1965: præstegården (Øllg.) bl.a. på
stranden sydvest for Møgelsig !
Herniaria glabra (Brudurt) - 1955 (AP) 1965: Venø By
Hieracium auriglandulum - plantage nordvest for Sønderskov !
–
pilosella (Håret Høgeurt) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) -alm. !
–
pinnatifidum (Fliget Høgeurt) - 1965: præstegårdsplantagen (Øllg.)
–
umbellatum (Smalbladet Høgeurt) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) alm. !
–
vulgatum (Alm. Høgeurt) - 1965: sydenden af Vestbjerge (Øllg.)
Hippophaë rhamnoides (Havtorn) - 1965: plantet og forvildet (Øllg.) - bl.a. på strandvold ved
færgelejet ved Venø Odde !
Hippuris vulgaris (Hestehale) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Venø By, kær (Øllg.)
Holcus lanatus (Fløjlsgræs) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
–
mollis (Krybende Hestegræs) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) ~ alm. !
Honckenya peploides (Strandarve) - 1955 - 1962 (AP) - 1965: m.alm. på stranden (Øllg.) alm. !
Hordeum vulgare inkl. var. distichum (Alm. Byg) 1965: forvildet (Øllg.) - bl.a. på skrænt ved
Krasbjerg !
Hydrocotyle vulgaris (Vandnavle) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Venø By, kær, Vejsbjerg Gårde,
syd for Firbjerge (Øllg.) - bl.a. i kær ved Vejsbjerg Gårde !
Hypericum maculatum (Kantet Perikon) - hedekær nordvest for Nørreknak !
–
perforatum (Prikbladet Perikon) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - bl.a. på
vejkant nord for Nørreris !
–
pulchrum (Smuk Perikon) 1955, 1962 (AP) - 1965: Forstov Bakke, Hylbjerg Høj
(Øllg.)
Hypochoeris glabra (Glat Kongepen) - 1955 (AP) - kornmarker ved Firbjerge !
–
radicata (Alm. Kongepen) - 1955 (AP) - bl.a. i skov øst for Firbjerge!
Iris sp. (iris) - 1965: forvildet (Øllg.)
Jasione montana (Blåmunke) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
Juncus articulatus (Glanskapslet Siv) - 1955, 1962 (AP) -1965: alm. (Øllg.) bl.a. i hedekær ved
Lillesig !
–
bufonius (Tudse-Siv) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
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Juncus bulbosus (Liden Siv) - 1965: Venø By, kær (Øllg.)
–
conglomeratus (Knop-Siv) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) alm. !
–
effusus (Lyse-Siv) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) alm. !
–
filiformis (Tråd-Siv) - 1955~ 1962 (AP) - 1965: temmelig alm. (Øllg.) mose sydøst
for Vejsbjerg Gårde !
–
gerardi (Harril) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
–
ranarius (Klæg-Siv) - 1955 (AP)
–
squarrosus (Børste-Siv)- 1955, 1962 (AP) - 1965: hist og her (Øllg.) bl.a. i hedekær
ved Lillesig !
Juniperus communis (Ene) 1965: Forstov Bakke, syd for Krasbjerg (Øllg.)
Knautia arvensis (Blåhat) 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
Lamium amplexicaule (Liden Tvetand) - 1955, 1962 (AP) -1965: Torsodde, Hylbjerg Høj
(Øllg.) - mark ved Ørbjerg !
–
hybridum (Fliget Tvetand) - 1965: alm. (Øllg.) - kartoffelmark øst for Forstov Bakke !
–
purpureum (Rød Tvetand) - 1955 (AP) - bl.a. på overdrev ved Nørreris !
Lapsana communis (Haremad) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - bl.a. i skovkant vest for
Sønderris !
Larix kaempferi (Japansk Lærk) - 1965: plantet (Øllg.) - Venø Plantage !
Lathyrus japonicus ssp. acutifolius (Klit-Fladbælg) - 1955 (AP) -1965: flere steder ved kysten
(Øllg.)
–
montanus (Krat-Fladbælg) - 1965: Forstov Bakke, Firbjergsande (Øllg.) - bl.a. på
Forstov Bakke !
Lemna minor (Liden Andemad) - 1955, 1962 (AP) - 1965: syd for Firbjergsande, Venø By,
kær, Vejsbjerg Gårde (Øllg.) - bl.a. i vandhul i plantage nord for Sønderskov !
Leontodon autumnalis (Høst-Borst) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - bl.a. i skovkant vest for
Sønderris !
Lepidium ruderale (Stinkende Karse) - 1965: Venø Odde (Øllg.)
Leucanthemum vulgare (Hvid Okseøje) - 1955 (AP) - 1965: hist og her (Øllg.) - bl.a. på skrænt
ved Krasbjerg !
Leymus arenarius (Marehalm) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. på stranden (Øllg.) alm. !
Linaria vulgaris (Alm. Torskemund) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
Linum catharticum (Vild Hør) - 1955, 1962 (AP) - 1965: syd for Firbjerg sande (Øllg.)
–
usitatissimum (Alm. Hør) - majsmark ved Nørskov !
Littorella uniflora (Strandbo) - 1914 (KW)
Lolium multiflorum (Italiensk Rajgræs) - 1965: sydenden af Vejsbjerg (Øllg.)
–
perenne (Alm. Rajgræs) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
–
remotum (Hør-Rajgræs) - 1955: Serradelmark (AP)
–
rigidum (Ru Rajgræs) - 1955: Serradelmark (AP)
–
temulentum (Giftig Rajgræs) - 1955: Serradelmark (AP)
Lonicera periclymenum (Alm. Gedeblad) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. i plantagerne (Øllg.) bl.a. i Venø Plantage !
Lotus corniculatus (Alm. Kællingetand) - 1955 (AP) 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
Lunaria annua (Judaspenge) - krat ved Hylbjerg Gård !
Lupinus luteus (Gul Lupin) - 1965: dyrket og forvildet (Øllg.)
–
polyphyllus (Mangebladet Lupin) - bl.a. på hede ved Vejsbjerg Gårde !
Luzula campestris (Mark-Frytle) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
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Luzula multiflora ssp. multiflora (Mangeblomstret Frytle) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. i
heder (Øllg.) - bl.a. i hede nord for Lillesig !
–
pilosa (Håret Frytle) - 1965: Forstov Bakke (Øllg.)
Lychnis flos-cuculi (Trævlekrone) - 1965: nord for Sønderskov (Øllg.) - hedekær nord for Lillesig !
Lycium barbarum (Bukketorn) - Venø By !
Lycopus europaeus (Sværtevæld) - 1955 (AP) - 1965: Vejsbjerg Gårde (Øllg.) -mose ved Vejsbjerg Gårde !
Lysimachia nummularia (Pengebladet Fredløs) - 1965: dyrket Venø By (Øllg.)
–
punctata (Prikbladet Fredløs) - 1965: forvildet Venø By (Øllg.)
Majanthemum bifolium (Majblomst) - 1965: Forstov Bakke (Øllg. ) - krat ved kirken !
Malus x domestica (Sød Æble) - 1965: forvildet (Øllg.) bl.a. på overdrev ved Stodbjerg !
Malva moschata (Moskus-Katost) - 1955 (AP) - 1965: Venø By, Skånbjerg (Øllg.)
–
pusilla (Liden Katost) - 1914 (KW) - 1955, 1962 (AP)
–
sylvestris (Alm. Katost) - 1955, 1962 (AP) - 1965: havnen (Øllg.) bl.a. på vejkant i
Venø By !
Medicago lupulina (Humle-Sneglebælg) - 1955 (AP) - 1965: Skånbjerg (Øllg.)
–
sativa (Lucerne) - 1955 (AP) - 1965: Skånbjerg (Øllg.)
Mentha aquatica (Vand-Mynte) - 1955 (AP)
–
arvensis (Ager-Mynte) - 1965: Vejsbjerg Gårde, Venø By, kær (Øllg.)
Menyanthes trifoliata (Bukkeblad) - 1962 (AP)
Molinia coerulea (Blåtop) - 1955, 1962 (AP) - 1965: ret alm. (Øllg.) - bl.a. i hedekær nord for
Lillesig !
Myosotis arvensis (Mark-Forglemmigej) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
–
laxa ssp. caespitosa (Sump-Forglemmigej) - 1955, 1962 (AP) -1965: hist og her
(Øllg.) - bl.a. i mose ved Vejsbjerg Gårde !
–
sylvatica (Skov-Forglemmigej) - 1965: præstegården (Øllg.)
Myosurus minimus (Musehale) - hedekær ved Lillesig !
Narcissus poëticus (Pinselilje) - Venø By !
–
pseudonarcissus (Påskelilje) - overdrev ved Møgelsig !
Nardus stricta (Katteskæg) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - bl.a. i hedekær ved-Rønkjær !
Narthecium ossifragum (Benbræk) - 1965: syd for Firbjergsande (Øllg.)
Odontites verna ssp. pumila (Sommer-Rødtop) - 1962 (AP) -1965: alm. (Øllg.) - bl.a. på
strandeng ved Nørskov Vig !
–
– ssp. serotina (Høst-Rødtop) - 1955 (AP)
Oenothera biennis (Toårig Natlys) - 1965: dyrket (Øllg.)
Ophioglossum vulgatum (Slangetunge) - 1965: Rønkjær (Øllg.)
Ornithopus perpusillus (Liden Fugleklo) - 1955: dyrket mark (AP) - 1965: alm. (Øllg.)
–
sativus (Serradel) --1955: dyrket mark (AP)
Oxycoccus palustris (Tranebær) - 1955 (AP)
Papaver argemone (Kølle-Valmue) - skrænt ved Krasbjerg !
–
dubium (Gærde-Valmue) - 1965: Krasbjerg (Øllg.) bl.a. i lavning vest for Stodbjerg !
–
somniferum (Opium-Valmue) - 1965: præstegården (Øllg.)
Parnassia palustris (Leverurt) - 1962 (AP)
Pastinaca sativa (Pastinak) - 1955, 1962 (AP) - 1965: forvildet Venø By (Øllg.) vejkant rnellem
Byen og havnen !
Pedicularis palustris ssp. palustris (Eng-Troldurt) - 1965: syd for Firbjergsande (Øllg.)
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Pedicularis sylvatica (Mose-Troldurt) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Venø By, kær, Vejsbjerg Gårde
(Øllg.) - hedemose ved Vejsbjerg Gårde !
Peplis portula (Vandportulak) - 1962 (AP) - 1965: lavning ved Risbjerg (Øllg.)
Phleum bertolonii (Knold-Rottehale) - 1955, 1962 (AP) - skrænt ved Nørreris !
–
pratense (Eng-Rottehale) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
Phragmites australis (Tagrør) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - bl.a. i kær sydøst for Vejsbjerg Gårde !
Picea abies (Rødgran) - 1965: plantet (Øllg.)
–
glauca (Hvidgran) - 1965: plantet og selvsået (Øllg.) - alm. !
–
sitchensis (Sitka-Gran) - 1965: plantet (Øllg.) - alm. !
Pimpinella saxifraga (Alm. Pirnpinelle) 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) -alm. !
–
– var. nigra (Sort Pimpinelle) -1965 - Risbjerg, Firbjergsande og Hylbjerghøj
(Øllg.)
Pinus contorta (Klit-Fyr) - 1965: plantet (Øllg.)
–
mugo (Alm. Bjerg-Fyr) - 1965: plantet og selvsået (Øllg.) - bl.a. i skov ved Stodbjerg !
–
nigra var. austriaca (Østrigsk Fyr) - krat ved Møgelsig !
–
sylvestris (Skov-Fyr) - bl.a. i skov ved Stodbjerg !
Plantago coronopus (Fliget Vejbred) - 1914 (KW) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Tors Odde (Øllg.)
–
lanceolata (Lancet Vejbred) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
–
major ssp. intermedia - vejkant ved Sønderskov !
–
– ssp. major (Glat Vejbred) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
–
maritima (Strand-Vejbred) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
Poa annua (Enårig Rapgræs) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) alm. !
–
nemoralis (Lund-Rapgræs) - Venø Plantage !
–
pratensis (Eng-Rapgræs) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) bl.a. på vejkant ved Nørreris !
–
subcoerulea (Blågrøn Rapgræs) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - bl.a. på
overdrev ved Venø By !
–
trivialis (Alm. Rapgræs) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - bl.a. på vejkant ved Sønderskov !
Polygala vulgaris (Alm. Mælkeurt) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Forstov Bakke, Hylbjerg Høj
(Øllg.)
Polygonum amphibium (Vand-Pileurt) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Lillesig, Venø By, kær, og flere steder (Øllg.) - bl.a. i mose ved Vejsbjerg Gårde !
–
aviculare ssp. aequale (Småbladet Vej-Pileurt) - 1955 (AP) - 1965: Venø Odde (Øllg.)
–
– ssp. aviculare (Alm. Vej-Pileurt) 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) alm. !
–
convolvulus (Snerle-Pileurt) - 1955, 1962 (AP) 1965: alm. (HØ) - alm. !
–
cuspidatum (Japan-Pileurt) - hegn ved Nørskov !
–
lapathifolium ssp. lapathifolium (Knudet Pileurt) - 1955 (AP) -1965: alm. (Øllg.) bl.a. i kær ved Søndergård !
–
lapathifolium ssp. pallidum (Bleg Pileurt) - 1955, 1962 (AP)alm. !
–
neglectum (Spidsbladet Pileurt) - 1955 (AP)
–
persicaria (Fersken-Pileurt) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) bl.a. på skrænt ved
Nørreris !
Polypodium vulgare (Alm. Engelsød) - 1955 (AP) - 1965: alm. i heder (Øllg.) - bl.a . i Venø
Plantage !
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Populus alba (Sølv-Poppel) - 1965: plantet (Øllg.)
–
x berolinensis (Berliner-Poppel) - 1965: plantet (Øllg.)
–
x canadensis cv. serotina (Landevejs-Poppel) - 1965: plantet (Øllg.)
–
x candicans (Ontarisk Poppel) - 1965: plantet (Øllg.) - Venø Plantage !
–
tremula (Bævreasp) - 1965: Risbjerg (Øllg.)
Potamogeton alpinus (Rust-Vandaks) - 1914 (KW)
–
natans (Svømmende Vandaks) - 1965: grusgrav nord for Sønderskov (Øllg.)
–
pectinatus (Børstebladet Vandaks) 1965: syd for Firbjergsande (Øllg.) - strandsø ved
Tors Odde !
–
perfoliatus (Hjertebladet Vandaks) 1965: syd for Firbjergsande (Øllg.)
–
polygonifolius (Aflangbladet Vandaks) - 1914 (KW) - 1955 (AP) - 1965: Rønkjær,
Venø By, kær, nord for Sønderskov (Øllg.)
–
pusillus (Liden Vandaks) 1914 (KW) 1965: Rønkjær (Øllg.)
Potentilla anserina (Gåse-Potentil) 1955 (AP) 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
–
argentea ssp. argentea (Alm. Sølv-Potentil) - 1955 (AP) - 1965: hist og her (Øllg.) bl.a. i ung grankultur ved Nørskov !
–
ssp. demissa (Glat Sølv-Potentil) - 1962 (AP) - Nørskov !
–
erecta (Tormentil) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
–
palustris (Kragefod) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Venø By, kær, Vejsbjerg Gårde, Firbjerge (Øllg.) - bl.a. i kær ved Venø By !
Primula veris (Hulkravet Kodriver) - krat ved Hylbjerggård !
–
vulgaris (Storblomstret Kodriver) - 1955 (AP) - 1965: præstegården (Øllg.)
Prunella vulgaris (Alm. Brunelle) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) -alm. !
Prunus avium (Fugle-Kirsebær) - 1965: plantet og forvildet (Øllg.)
–
cerasifera (Mirabel) - 1965: plantet og forvildet (Øllg.) - bl.a. i skovkant øst for Firbjerge !
–
cerasus (Sur-Kirsebær) - 1965: plantet og forvildet (Øllg.) - bl.a. i Venø Plantage !
–
serotina (Glansbladet Hæg) - hede ved Vejsbjerg Gårde !
Puccinellia distans (Udspærret Annelgræs) - 1965: Østerøre (Øllg.)
–
maritima (Strand-Annelgræs) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. på strandenge (Øllg.) strandeng ved Nørskov Vig !
Pyrola minor (Liden Vintergrøn) - 1965: præstegårdsplantagen (Øllg.) -Venø Plantage !
Pyrus communis (Pære) - skoven ved Venø By !
Quercus robur (Stilk-Eg) - 1965: plantet og selvsået (Øllg.) - bl.a. i Venø Plantage !
Radiola linoides (Tusindfrø) - 1955, 1962 (AP) 1965: syd for Firbjergsande (Øllg.). mose ved
Vejsbjerg Gårde !
Ranunculus acris (Bidende Ranunkel) - 1955 (AP) 1965: alm. (Øllg.) - bl.a. i kær sydvest for
Vejsbjerg Gårde !
–
bulbosus (Knold-Ranunkel) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Firbjerge (Øllg.) bl.a. på overdrev ved Venø By !
–
flammula (Kær-Ranunkel) - 1955, 1962 (AP) - 1965: hist og her (Øllg.) bl.a. i kær
ved Venø By !
–
repens (Lav Ranunkel) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
–
sceleratus (Tigger-Ranunkel) - 1955, 1962 (AP) - 1965: kysten ved Nørreris (Øllg.) strandbred syd for havnen !
Raphanus raphanistrum (Kiddike) - 1955, 1962 (AP) - 1965: syd for Sønderskov (Øllg.)
–
sativus (Radis) ærtemark ved Forstov Bakke !
Reseda lutea (Gul Reseda) 1962 (AP)
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Rheum rhabarbarum (Rabarber) - vejkant i Venø By !
Rhinanthus minor (Liden Skjaller) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Rønkjær (Øllg.) - overdrev ved
Venø By !
Ribes nigrum (Solbær) - 1965: forvildet (Øllg.)
–
rubrum ssp. sylvestre (Have-Ribs) - 1965: forvildet (Øllg.) - bl.a. i plantage ved
Havstokken !
–
uva-crispa (Stikkelsbær) - 1965: forvildet (Øllg.) - bl.a. i skov vest for Venø By !
Rosa canina ssp. canina (Glat Hunde-Rose) - 1965: hist og her (Øllg.)
–
dumalis ssp. coriifolia (Håret Blågrøn Rose) - bl.a. ved mose nordvest for Søndergård !
–
– ssp. dumalis (Glat Blågrøn Rose) - hegn ved Sønderskov !
–
rugosa (Rynket Rose) - 1962 (AP) - 1965: alm. på stranden (Øllg.) - alm. !
Rubus allegheniensis (Brombær, sect. Rubus) - Venø Plantage !
–
armeniacus (Brombær, sect. Rubus) - 1965: Venø By (Øllg.) - bl.a. i krat nord for
Nørby !
–
caesius (Korbær) - 1965: Vejsbjerg Gårde (Øllg.)
–
camptostachys (Hassel-Brombær, sect. Corylifolii) plantage ved Havstokken !
–
idaeus (Hindbær) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
–
infestus (Brombær, sect. Rubus) - krat ved Øster Nørskov !
–
laciniatus (Brombær, sect. Rubus) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
–
plicatus (Brombær, sect. Rubus) - 1965: syd for Sønderskov (Øllg.) - bl.a. i hegn ved
Lillesig !
–
pyramidalis (Brombær, sect. Rubus) - 1983: Forstov Bakke (Øllg.) - bl.a. i plantage
ved Havstokken !
–
radula (Brombær, sect. Rubus) - 1983: Forstov Bakke (Øllg.) - i krat ved Nørskov !
–
sciocharis (Brombær, sect. Rubus) - 1983: Forstov Bakke (Øllg.) - bl.a. i plantage
ved Havstokken !
–
spectabilis (Laksebær) - Venø Plantage !
–
wahlbergii (Hassel-Brombær, sect. Corylifolii) - 1983: Forstov Bakke (Øllg.) bl.a. i
skov ved Nørskov !
Rumex acetosa (Alm. Syre) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
–
acetosella (Rødknæ) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
–
crispus (Kruset Skræppe) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
–
hydrolapathum (Vand-Skræppe) - mose ved Vejsbjerg Gårde !
–
longifolius (By-Skræppe) - 1962 (AP)
–
obtusifolius (Butbladet Skræppe) - 1955, 1962 (AP) - 1965: ved kirken (Øllg.) - bl.a.
i mose ved Vejsbjerg Gårde !
–
thyrsiflorus (Dusk-Syre) - 1962 (AP)
Sagina apetala (Kronløs Firling) - 1965: nord for Sønderskov (Øllg.)
–
maritima (Strand-Firling) - 1955, 1962 (AP) - 1965: ved Nørskov Vig (Øllg.)
–
nodosa (Knude-Firling) - 1965: hist og her på strandvolde på vestkysten (Øllg.) strandoverdrev ved Venø Odde !
–
procumbens (Alm. Firling) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm- !
–
subulata (Syl-Firling) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. ved vestkysten, Hylbjerg Høj
(Øllg.)
Salicornia europaea (Alm. Salturt) - 1965: strandenge, alm. (Øllg.) bl.a. på strandeng ved
Bradser Odde !
–
ramosissima (Kortakset Salturt) 1962 (AP) strandenge ved Nørskov Vig !
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Salix acutifolia (Kaspisk Pil) - hegn ved Hylbjerg Gård !
–
arenaria (Gråris) - 1965: Rønkjær (Øllg.) - alm. !
–
aurita (Øret Pil) - 1955 (AP) - 1965: temmelig alm. (Øllg.) - bl.a. i kær ved Venø By!
–
caprea (Selje-Pil) - 1965:
nord for Vejsbjerg Gårde og Forstov Bakke (Øllg.) bl.a. i kær vest for Stodbjerg !
–
cinerea (Gråpil) - 1955 (AP) - 1965: nord for Sønderskov (Øllg.) - bl.a. i mose sydøst
for Vejsbjerg Gårde !
–
fragilis (Skørpil) - 1965: plantet (Øllg.)
–
– x pentandra - 1965: plantet (Øllg.)
–
pentandra (Femhannet Pil) - hegn ved Hylbjerg Gård !
–
purpurea (Purpurpil) - 1965: plantet (Øllg.)
–
repens (Krybende Pil) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.)
–
x rubens (Grøn Pil) - 1965: plantet (Øllg.)
–
x smithiana (Lancet-Pil) - hegn mellem Nørremose og Hylbjerg Gård !
–
viminalis (Bånd-Pil) - 1965: plantet (Øllg.) - bl.a. på hede øst for Firbjerge !
–
– x caprea - 1965: plantet (Øllg.)
Salsola kali ssp. kali (Alm. Sodaurt) - 1955, 1962 (AP)
Sambucus nigra (Alm. Hyld) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
–
racemosa (Drue-Hyld) - bl.a. i plantage sydvest for Stenkast !
Saponaria officinalis (Alm. Sæbeurt) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Venø By (Øllg.) - bl.a. på vejkant i Venø By !
Sarothamnus scoparius (Gyvel) - 1955 (AP) - 1965: Venø By (Øllg.) - bl.a. på hede ved Firbjergsande !
Saxifraga granulata (Kornet Stenbræk) - 1965: Hylbjerg Gård, syd for Sønderskov (Øllg.) bl.a.
på skrænt nordvest for Nørskov !
Scilla non-scripta (Klokke-Skilla) overdrev ved Møgelsig !
Scirpus maritimus (Strand-Kogleaks) 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - bl.a. i hedekær
ved Lillesig !
–
tabernaemontani (Blågrøn Kogleaks) - 1955, 1962 (AP) - 1965: ret almindelig (Øllg.)
- bl.a. i kær ved skov vest for Stodbjerg !
Scleranthus annuus ssp. annuus (Enårig Knavel) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - mark ved
Stodbjerg !
–
perennis (Flerårig Knavel) -1955 (AP)
Scorzonera humilis (Lav Skorsoner) - 1965: syd for Krasbjerg, Forstov Bakke, Stenkast, nord
for Sorthøj (Øllg.) -Vejsbjerge !
Scrophularia nodosa (Knoldet Brunrod) - 1962 (AP) - skrænt ved Nørskov !
Sedum acre (Bidende Stenurt) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) alm. !
–
album (Hvid Stenurt) - 1965: havnen (Øllg.)
–
spuri (Rød Stenurt) - 1965: havnen, kirkediget (Øllg.)
–
telephium ssp. maximum (Alm. Sct. Hansurt) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Venø By
(Øllg.) - bl.a. på vejkant i Venø By !
Senecio sylvaticus (Skov-Brandbæger) - 1965: temmelig alm. (Øllg.) - alm. !
–
vernalis (Vår-Brandbæger) - 1955, 1962 (AP) - 1965: østkysten (Øllg.) bl.a. på overdrev øst for Firbjerge !
–
viscosus (Klæbrig Brandbæger) - 1962 (AP) - 1965: temmelig alm. ved kysten (Øllg.)
- alm. ved kysten !
Senecio vulgaris (Alm. Brandbæger) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
Sherardia arvensis (Blåstjerne) - 1955, 1962 (AP)
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Sieglingia decumbens (Tandbælg) - 1955, 1962 (AP) 1965: alm. (Øllg.) - bl.a. i mose ved Vejsbjerg Gårde !
Silene alba (Aften-Pragtstjerne) - 1955 (AP) - 1965: Skånbjerg, syd for Venø By (Øllg.) - bl.a.
på mark ved Vejsbjerg Gårde !
–
dioica (Dag-Pragtstjerne) - 1965: Hylbjerg Gård (Øllg.) - hegn vest for Nørskov !
–
gallica (Fransk Limurt) - 1955: Serradelmark (AP)
–
maritima (Strand-Limurt) - 1914 (KW) - 1955, 1962 (AP) - 1965: temmelig alm. ved
vestkysten (Øllg.) - bl.a. på stranden ved havnen !
–
noctiflora (Nat-Limurt) - 1965: Venø Odde og Skånbjerg (Øllg.)
–
vulgaris ssp. vulgaris (Blæresmælde) - 1955, 1962 (AP) - bl.a. i skovlysning i Venø
Plantage !
Sinapis alba (Gul Sennep) - vejkant ved Nørskov !
–
arvensis (Ager-Sennep) - 1955, 1962 (AP) - bl.a. ved grøft ved Rønkjær !
Sisymbrium officinale (Rank Vejsennep) - 1955, 1962 (AP) -1965: alm. (Øllg.) alm. !
Solanum dulcamara (Bittersød Natskygge) - bl.a. i skov ved Stodbjerg !
–
nigrum ssp. nigrum (Sort Natskygge) - 1965: ukrudt (Øllg.)
–
tuberosum (Kartoffel) - 1965: forvildet (Øllg.) - affaldshenkastning på stranden ved
Nørskov !
Solidago virgaurea (Alm. Gyldenris) - 1962 (AP) - 1965: Forstov Bakke (Øllg.) - overdrev
nordøst for Nørskov !
Sonchus arvensis (Ager-SvinemæIk) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
–
asper (Ru Svinemælk) - 1955, 1962 (AP) - 1965: temmelig alm. (Øllg.) bl.a. i hegn
ved Sønderskov !
–
inermis (Glat Svinemælk) - 1955 (AP)
–
oleraceus (Alm. Svinemælk) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) alm. !
Sorbaria sorbifolia (Tusindtop) - Venø Plantage !
Sorbus aucuparia (Alm. Røn) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) -alm. !
–
intermedia (Selje-Røn) - 1965: alm. (Øllg.) - bl.a. i plantage vest for Stodbjerg !
Sparganium emersum (Enkelt Pindsvineknop) - 1965: grusgrave nord for Sønderskov (Øllg.)
Sparganium erectum s.lat. (Grenet Pindsvineknop) - 1965: grusgrave nord for Sønderskov
(Øllg.)
Spergula arvensis (Alm. Spergel) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
–
– var. sativa - 1955, 1962 (AP)
Spergularia marina (Kødet Hindeknæ) - 1955, 1962 (AP) - 1965: strandenge, alm. (Øllg.) Nørskov Vig !
–
media (Vingefrøet Hindeknæ) - 1955, 1962 (AP) - 1965: ved Nørskov Vig (Øllg.) Nørskov Vig !
–
rubra (Mark-Hindeknæ) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Øster Nørskov, syd for Firbjerge,
nord for Sønderskov (Øllg.) - strandoverdrev ved Krasbjerg !
Spiraea salicifolia (Pilebladet Spiræa) - 1965: plantet (Øllg.)
Stachys palustris (Kær-Galtetand) - 1965: syd for Firbjerge, Vejsbjerg Gårde, syd for Sønderskov (Øllg.) - bl.a. i kær nord for Stodbjerg !
Stellaria graminea (Græsbladet Fladstjerne) - 1965: hist og her (Øllg.) - bl.a. i kær ved Venø
By !
–
media (Alm. Fuglegræs) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
Suaeda maritima (Strandgåsefod) - 1962 (AP) - 1965: alm. på strandenge (Øllg.) - Nørskov
Vig !
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Succisa pratensis (Djævelsbid) - 1955, 1962 (AP) - 1965: ret alm. (Øllg.) - bl.a. på skrænt nordvest for Firbjerge !
Symphoricarpos rivularis (Alm. Snebær) - 1965: plantet (Øllg.) - bl.a. på skrænt ved Nørreris !
Symphytum orientale - 1955: Serradelmark (AP)
–
x uplandicum (Foder-Kulsukker) - 1965: Nørreris (Øllg.) - bl.a. på vejkant ved
Hylbjerg Gård !
Syringa vulgaris (Syren) - 1965: plantet (Øllg.) bl.a. i hegn ved Vejsbjerg Gårde !
Tanacetum parthenium (Matrem) - 1965: forvildet ved Hylbjerg Gård (Øllg.)
–
vulgare (Rejnfan) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - bl.a. på vejkant ved
Møgelsig !
Taraxacum, sect. Erythrosperma, (Rødfrugtet Sand-Mælkebøtte):
Taraxacum brachyglossum
–
distendens
–
frondornatum
–
fulvum
–
limbatum
–
proximum
–
wessbergii
Taraxacum, sect. Obliqua (Gråfrugtet Sand-Mælkebøtte):
Taraxacum platyglossum
Taraxacum, sect. Spectabilia (Nordisk Mælkebøtte):
Taraxacum cimbricum
Taraxacum, sect. Celtica (Eng-Mælkebøtte):
Taraxacum duplidentifrons
–
gelertii
Taraxacum, sect. Naevosa (Plettet Mælkebøtte):
Taraxacum euryphyllum
Taraxacum, sect. Hamata (Krogfliget Mælkebøtte):
Taraxacum boekmanii
–
hamatiforme
–
lamprophyllum
–
polyhamatum
–
subhamatum
Taraxacum, sect. Ruderalia (Fandens Mælkebøtte):
Taraxacum acroglossum
–
aequilobum
–
alatum
–
ancistrolobum
–
angustisquameum
–
auriculatum
–
caloschistum
–
cordatum
–
croceiflorum
–
dahlstedtii
–
dilaceratum
–
dilatatum
–
diversilobum
–
ekmanii
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Taraxacum fasciatum
–
haematicum
–
hemicyclum
–
intermedium
–
laciniosifrons
–
laeticolor
–
latissimum
–
leptaleum
–
leucopodum
–
lingulatum
–
lunare
–
obliquilobum
–
obtusulum
–
ostenfeldii
–
pallescens
–
pallidipes
–
pannucium
–
pannulatum
–
pectinatiforme
–
polyodon
–
porrigens
–
pseudoretroflexum
–
pulcherrimum
–
pulverulentum
–
purpureum
–
recurvum
–
rhodopodum
–
sagittipotens
–
sellandii
–
stereodes
–
subaurosulum
–
subcanescens
–
subdahlstedtii
–
sublaeticolor
–
subleucopodum
–
tenebricans
–
valens
–
vastisectum
–
xanthostigma
Taxus baccata (Taks) - Venø Plantage !
Teesdalia nudicaulis (Flipkrave) - 1955, 1962 (AP) - 1965: nord for Sønderskov (Øllg.) - bl.a.
på udyrket mark øst for Firbjerge !
Thlaspi arvense (Alm. Pengeurt)
1965: ukrudt flere steder (Øllg.) - bl.a. på vejkant i Venø
By !
Thymus serpyllum (Smalbladet Timian) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - bl.a. på overdrev
ved Sønderskov !
Tilia cordata (Småbladet Lind) - Venø Plantage !
Tragopogon pratensis (Eng-Gedeskæg) - 1965:-Venø By (Øllg.)
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Tragopogon pratensis ssp. minor (Småkronet Gedeskæg) - bl.a. i Venø Plantage !
Trichophorum caespitosum ssp. germanicum (Vestlig Tue-Kogleaks) - 1965: nord for Sorthøj
(Øllg.)
Trientalis europaea (Skovstjerne) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Forstov Bakke, Vejsbjerge (Øllg.) bl.a. på hede ved Majbjerg !
Trifolium arvense (Hare-Kløver) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) alm. !
–
carmpestre (Gul Kløver) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) bl.a. på mark nordøst for
Firbjerge !
–
dubium (Fin Kløver) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
–
fragiferum (Jordbær-Kløver) - 1955 (AP) - 1965: alm. på strandenge (Øllg.) Nørskov Vig !
–
hybridum ssp. hybridum (Alsike-Kløver) - 1955 (AP) - 1965: nord for Sønderskov
(Øllg.) - skovkant ved Stodbjerg !
–
incarnatum (Blod-Kløver) - 1914 (KW)
–
medium (Bugtet Kløver) - 1955 (AP) - 1965: hist og her (Øllg.) - bl.a. på mark vest
for Stodbjerg !
–
ochroleucum (Bleggul Kløver) - 1955: Serradelmark (AP)
–
pratense (Rødkløver) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - bl.a. på strandoverdrev ved
Arkbjerg !
–
repens (Hvidkløver) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
–
striatum (Stribet Kløver) - 1955 (AP) - 1965: Hylbjerg Gård, Ørbjerg og syd for
Nørskov (Øllg.)
Triglochin maritimum (Strand-Trehage) - 1955, 1962 (AP) - 1965: strandenge (Øllg.) - bl.a. på
strandenge ved Nørskov Vig !
–
palustre (Kær-Trehage) - 1955, 1962 (AP) - 1965: væld og moser, hyppig (Øllg.) bl.a. i tagrørsump ved Rønkjær !
Tripleurospermum inodorum (Lugtløs Kamille) 1965: ukrudt, hist og her (Øllg.) - alm. !
–
maritimum ssp. maritimum (Krusbladet Strandkamille) - Bot. Tidsskr. 59, 1963
–
– ssp. salinum (Alm. Strandkamille) - 1962 (AP) - 1965: stranden (Øllg.) - bl.a. på
stranden ved Venø Odde !
Triticum aestivum (Hvede) - bl.a. på skrænt ved Møgelsig!
Tussilago farfara (Følfod) - 1955 (AP) - 1965: temmelig alm. på stranden (Øllg.) bl.a. på stenet
strandvold ved Møgelsig !
Typha latifolia (Bredbladet Dunhammer) - 1965: mose ved Vejsbjerg Gårde (Øllg.) mose ved
Vejsbjerg Gårde !
Ulmus carpinifolia (Småbladet Ælm) - 1965: plantet (Øllg.)
–
glabra (Skov-Ælm) - 1965: plantet (Øllg,.) - bl.a. i krat ved Sønderskov !
Urtica dioica (Stor Nælde) - 1955, 1962 (AP) - 1965: temmelig alm. (Øllg.) - bl.a. i mose ved
Vejsbjerg Gårde !
–
urens (Liden Nælde) - 1955 (AP) - 1965: ryddepladser og haver (Øllg.) - mark ved
Nørskov !
Vaccinium myrtillus (Blåbær) - bl. a. på overdrev nordøst for Nørskov !
–
uliginosum (Mose-Bølle) - 1955, 1962 (AP) - 1965: temmelig alm. i hede (Øllg.) bl.a. i kær sydvest for Vejsbjerg Gårde !
Valeriana sambucifolia ssp. procurrens (Alm. Baldrian) - 1965: syd for Firbjerg Sande (Øllg.)
markskel ved Rønkjær !
Valerianella locusta (Tandfri Vårsalat) - 1955 (AP) - bl.a. ved grøft ved Rønkjær !
Verbascum densiflorum (Uldbladet Kongelys) - 1965: flere steder ved haver (Øllg.)
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Verbascum thapsus (Filtbladet Kongelys) - 1955, 1962 (AP) - bl.a. på skrænt ved Nørreris !
Veronica agrestis (Flerfarvet Ærenpris) - 1955, 1962 (AP) - 1965: hist og her (Øllg.) - hegn ved
Sønderskov !
–
arvensis (Mark-Ærenpris) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
–
filiformis (Plæne-Ærenpris) - 1965: Venø By, plæne (Øllg.)
–
longifolia (Langbladet Ærenpris) - 1965: Venø By, ryddeplads (Øllg.)
–
officinalis (Læge-Ærenpris) - 1955 (AP) - 1965: hist og her (Øllg.) - bl.a. på hede
Øst for Firbjerge !
–
persica (Storkronet Ærenpris) - 1955, 1962 (AP) - 1965: ukrudt enkelte
steder (Øllg.) bl.a. i mark vest for Stodbjerg !
–
persica var. corrensiana - 1955 (AP)
–
scutellata (Smalbladet Ærenpris) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Venø By, kær
–
serpyllifolia (Glat Ærenpris) - 1955 (AP) - 1965: Hylbjerg Gård, nord for Sønderskov (Øllg.) - bl.a. i hedekær øst for Firbjerge !
Viburnum opulus (Kvalkved) - bl.a. i skov ved Stodbjerg !
Vicia angustifolia (Smalbladet Vikke) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.)
–
– var. segetalis - 1955, 1962 (AP)
–
cracca (Muse-Vikke) - 1965: alm. - alm. !
–
hirsuta (Tofrøet Vikke) - 1955 (AP) - 1965: temmelig alm. (Øllg.)
–
lathyroides (Vår-Vikke) - 1965: Hylbjerg Høj (Øllg.)
–
sativa (Foder-Vikke) - 1955 (AP) - 1965: dyrket (Øllg.) - vejkant ved Krasbjerg !
–
tetrasperma (Tadder-Vikke) - 1962 (AP) - flere steder i Venø Plantage !
–
villosa ssp. villosa (Sand-Vikke) - 1955 (AP)
Vinca minor (Liden Singrøn) - 1965: plantet (Øllg.) - bl.a. i krat ved Hylbjerg Gård !
Viola arvensis (Ager-Stedmoderblomst) - 1955, 1962 (AP) - 1965: hist og her i kornmarker
(Øllg.) - alm. !
–
canina (Hunde-Viol) - 1955, 1962 (AP) - 1965: m.alm., især på vestkystens skrænter
(Øllg.) - bl.a. på lyngbakke ved Sønderskov !
–
odorata (Marts-Viol) 1955, 1962 (AP) - 1965: præstegården (Øllg.) bl.a. på vejkant
ved Vejsbjerg Gårde !
–
palustris (Eng-Viol) - 1955, 1962 (AP) - 1965: de fleste ferskvandslokaliteter (Øllg.)
- bl.a. i kær ved Venø By !
–
tricolor ssp. tricolor (Alm. Stedmoderblomst) - 1955 (AP) - 1965: alm., især på
strandvolde (Øllg.) - alm. !
Vulpia myurus (Stor Væselhale) 1955: Serradelmark (AP)
Zostera marina (Alm. Ålegræs) 1962 (AP) - 1965: opskyl på stranden (Øllg.) - kysten ved
Nørskov Vig !
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Bredbægret Ensian (Gentianella campestris ssp.
campestris) Der er kendt 3 Ensian-arter fra Venø:
Bredbægret Ensian i Rønkjær og i kær syd for Firbjergsande, begge steder fundet af B. & H. Øllgaard i 1965. Eng-Ensian (Gentianella uliginosa) er
fundet i kæret syd for Firbjergsande af B. & H.
Øllgaard i 1965. Klokke-Ensian (Gentiana pneumonanthe) er set i 1955 og 1962 af Anfred Pedersen og i 1965 to steder af B. & H. Øllgaard: ved
Vejsbjerg Gårde og i kær ved Venø By. Det gælder for alle 3 arter, at de.ikke er set under mine
ekskursioner fra 1985 til 1992. Det er muligt, at
deres voksesteder på øen har forandret udseende.
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NATURGLIMT
Bent Vestergaard Petersen
VEJRET
September blev den varmeste nogensinde
med temperaturer først på måneden nogle
dage op til 25 grader. Gennemsnittet for
måneden blev 16,2 grader. Sidst i måneden
blev det dog mere efterårsagtigt med en hel
del regn, men hæderlige temperaturer
omkring 15 grader. I oktober blev det mere
efterår med den første nattefrost i Midtjylland først i måneden. Oktober blev dog også
varm og solrig med et gennemsnit på 9,6
grader – det varmeste i de sidste 30 år – og
1/3 mere sol end normalt. Den første sne
faldt som sædvanlig midt i november.
BOTANIK
Århus Havn
Om den varme eftersommer har betydning
vides ikke, men der blev i hvert fald gjort en
lang række interessante plantefund på
Århus Havn i eftersommeren. Havnearealer
og andre ruderater er gode at besøge i september-oktober og man kan herved forlænge feltsæsonen og virkelig få set noget nyt.
De fleste af de eksotiske arter kommer til
havnen under aflæsning af sojafrø fra USA.
Det er arealerne omkring Multiterminalen
og Oliemøllen, der er de mest givtige. Her
blot et lille udvalg af de mest spændende fra
Multiterminalen:
Blågrøn
Skærmaks,
Fabers Skærmaks, Amerikansk Hejre (Bromus wildenowii), Udspærret Hejre (Bromus
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squarrosus), Bynke-Ambrosie, Trefliget
Ambrosie, Klaseurt (Iva xanthiifolia) – en
buskagtig kurvblomst, Bastard-Sennep
(Hirschfeldia incana), Småhaget Pigrø, TopAmarant, Opret Amarant, Alm. Hirse,
Alm. Hanespore, Kongekommen, Rank
Gåsefod, Skræppe-Brodfrø, Stivhåret Vejsennep, Russisk Sodaurt, Ager-Rævehale,
Kinajute, Sommercypres, Vild Durra og
Artemisia scoparia – døbt Grenet Bynke –
kun fundet 7 gange i DK. De fleste af arterne blev fundet indenfor hegnet, men også
udenfor kan der gøres fund.
Flere af arterne stammer oprindeligt fra
Sydeuropa eller Asien, men er først indslæbt
til USA og derefter slæbt videre til Århus
Havn. Interessant blev der også fundet Vinge-Pileurt, der her må have en indslæbt forekomst, da den jo er vildtvoksende i Danmark.
I vejkanter og langs sporene ved Oliemøllen
blev der bl.a. fundet: Blodhirse, Sojabønne,
Pensylvansk Pileurt, Purpur-Tragtsnerle,
Småblomstret Katost og Glatbladet Hirse.
Andre steder er der fundet Rapunsel-Klokke - en sjælden art, der er ny for TBU 21.
Århus Banegård
Også arealerne omkring jerbaneterrænet i
Århus kan fremvise eksotiske arter. I sensommeren blev der således fundet Liden
Fingeraks og Liden Kærlighedsgræs, der
begge er vildtvoksende i Sydeuropa.

Nyt fra AFD-undersøgelsen:
I et Naturglimt fra 1998 blev nævnt et fund
af den sjældne Klokke-Vintergrøn i Skåde
Skov syd for Århus. Det har nu vist sig at
iblandet presset materiale indsendt til AFDsekretariatet var der fra samme lokalitet
eksemplarer af den nærtstående art Grønlig
Vintergrøn. Begge arter er sjældne i DK og
nye for TBU-distrikt 21.
Af andre nyheder fra det østjyske kan nævnes Liden Guldstjerne og Tandrod i Boller
Skov samt Børste-Kogleaks på en nordvendt fugtig strandskrænt ved Boller Strand.

Århus-skovene uden præcis lokalitet eller
år.
På ØBF’s musetur blev der fundet en ny
Parasolhat for Danmark, nemlig Lepiota
ignicolor, som har fået foreslået navnet
Ræverød Parasolhat. Fin, lille art, der sandsynligvis er en rigtig "varmeart". Desuden
blev der fundet Bævrekølle - et godt fund
med kun ca 6 danske fund Og dagen efter
fandtes på samme lokalitet den lille sjældne
posesvamp Musegrå Posesvamp og den tilsyneladende sjældne lav Steinia geophana på
fugtig jord ved Lushage.
DIVERSE

SVAMPE
Silkeborg-skovene
Et sensationelt svampefund er gjort ved
Borres sø ved Silkeborg, nemlig Skællet
Fåreporesvamp (Albatrellus pes-caprae .
Den regnes for akut truet (E) i Danmark.
Arten er sjælden overalt og dette fund var
blot det andet i Skandinavien. Den er for
øvrigt tidligere set ved Almind Sø i 1977.
Skællet Fåreporesvamp er knyttet til gammel bøgeskov på morbund.
De to, relativt sjældne træboende pigsvampe Koral-Pigsvamp og Pighud blev fundet
13.11 ved Knagerne, Silkeborg Vesterskov,
kendt lokalitet for begge arter.
20.10.blev Skællet Kødpigsvamp atter fundet i Hårup Sande. Den er sidst set der
omkring 1986.

25.10: Skimmelflagermus høres zip-zip'ende
ved Århus Universitet og ved
Politistationen mellem 22.30 og 23.00.
Vil man vide noget mere om hvad der er
gjort af spændende iagttagelser i Østjylland,
kan det anbefales at besøge Vejle Amt på
http://www.vejleamt.dk/NATURMIL.NSF/
Dokopslag/Naturpleje samt Morten DD’s
hjemmesider:
http://www.biology.au.dk/ ~biomddh/

Spredte fund
Den utroligt flotte Pindsvine-Pigsvamp har
siddet hele november på en Bøg ved Ørnereden - eneste jydske lokalitet. En af grundene til at den har kunnet sidde i fred for
svampesamlere er sikkert den, at den sidder
i 10 meters højde!
11.11 blev der, også ved Ørnereden, fundet
den meget sjældne Skærmhat, SkyggeSkærmhat på en kæmpe liggende bøgestamme. Det er en af de rigtigt gode gammelskovsindikatorer med kun ganske få jydske fund. Der er kun et gammelt fund fra
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Lægeiglens biologi og udbredelse
i Danmark
Tove Yde
Lægeiglen (Hirudo medicinalis) er et sjældent dyr i Danmark og dens udbredelse er
meget spredt. Om det er en oprindelig
dansk art, ved vi faktisk ikke med sikkerhed, da der ikke er fundet fossiler, som kan
bevise det. Der findes kun en art, men den
vildtlevende, danske lægeigle ser lidt anderledes ud end den, der importeres fra Ungarn
til brug ved plastikoperationer, demonstration på middelaldermarkeder m.v.
Iglerne er ledorme, ligesom f.eks. regnorme
og sandorme. Igler (Hirudinea) omfatter i
Danmark 14 kendte ferskvandsarter og et
ukendt antal havigler. De fleste arter af
ferskvandsigler lever på lavt vand i søer og
damme.
Kendetegn
Lægeiglen er en stor, kraftig igle, op til 15
cm lang, når den er udstrakt. Den lever
udpræget i smådamme. Den vildtlevende,
danske lægeigle tilhører en vesteuropæisk
stamme, som også kaldes ”den grå tyske”.
Den har en mørkt grønlig eller brunlig rygside med tydelige, gullige eller orange længdebånd og pletter. Bugsiden er grålig og
marmoreret. Den østeuropæiske stamme,
som også kaldes ”den grønne ungarske” har
knap så tydelige længdestriber på rygsiden.
Bugsiden er ensfarvet olivengrøn med en
smal, sort stribe i hver side. Lægeiglen kan
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Fig. 1. Bugsider af A: Lægeigle, den vesteuropæiske form, B: Lægeigle, den østeuropæiske
form, og C: Hesteigle.

forveksles med hesteiglen, der er en meget
almindelig ferskvandsigle i Danmark. Hesteiglen er ensfarvet grønsort på rygsiden og
ensfarvet lys grålig på bugsiden, dog af og til
med små, mørke pletter.
Føde, forplantning og bevægelse
Lægeiglen lever udelukkende af blod. I
naturen suger den især fra fisk og frøer, men
også fra pattedyr, der f.eks. er i vandet for at
drikke. Maven hos lægeiglen er forsynet

med elleve par blindsække, hvor blodet
opbevares, og holdes friskt. Iglen behøver
kun at spise med meget lange mellemrum.
Ved et enkelt blodmåltid kan den forøge sin
vægt flere gange, men kan så leve et år eller
mere, inden den behøver suge igen.
Først når lægeiglen er fem år, er den kønsmoden. Ligesom alle andre iglearter, er den
hermafrodit, hvert individ har både hanlige
og hunlige kønsorganer. I juli kryber iglerne
på land og graver en kokon med 5-15 æg ned
i den fugtige jord. Otte uger senere forlader
ungerne kokonen og søger ned til vandet.
Igler kan bevæge sig på to forskellige måder:
de kan svømme og de kan krybe. Specielt
for igler er, at en særlig muskulatur gør dem
i stand til at ændre form -fra lange, tynde til
korte, tykke. Alle igler har sugeskiver, en lille forrest og en større bagerst. Når lægeiglen
svømmer, sker det med hurtige, bølgende
/bugtende bevægelser. Iglen kryber, når den
mærker et fast underlag. Det foregår ved, at
den først fæster forreste sugeskive. Så gør
den sig kort og tyk og hæfter bagerste sugeskive. Kroppen strækkes frem, forreste skive fæstes et nyt sted, hvorefter den bagerste
skive slipper og trækkes frem bag den forreste.
Udbredelse i Europa
Tidligere var lægeiglen udbredt og ret
almindelig i det meste af Europa. I dag må
arten betragtes som meget spredt forekommende, undtagen visse steder i Østeuropa,
hvor den sandsynligvis stadig er forholdsvis
almindelig. I dette århundrede er arten fundet i England, Holland, Tyskland, Polen
Estland, Finland, Sverige og Danmark (Birger Jensen, Flora og Fauna 1960). Efter
1960 er lægeiglen endvidere fundet på flere
lokaliteter i Aust-Agder fylke i det sydlige
Norge. De svenske fund stammer fra nogle
få lokaliteter i Skåne, og på Öland og
Gotland.
Udbredelse i Danmark
I Danmark ser udviklingsmønsteret sådan
ud, at lægeiglen var ret almindelig og

udbredt i 1800 tallet og i begyndelsen af
1900 tallet. I dag må den anses for at være et
ret sjældent dyr her i landet. Kun på Bornholm er arten stadig almindelig.
Der er flere årsager til tilbagegangen. Overfiskning i 1800 tallet er nok hovedårsagen,
men senere har opfyldning og tørlægning af
smådamme begrænset antallet af egnede
levesteder. Nedgang i antallet af græssende
husdyr kan også have været medvirkende på
nogle lokaliteter, da det kan have fjernet en
del af fødegrundlaget.
En helt anden årsag til tilbagegangen i Danmark kan være, at den udbredelse, lægeiglen
tidligere havde her i landet, muligvis ikke
var helt naturlig. I 1800 tallet var forbruget
af igler til medicinsk brug meget stort, allerede dengang importerede man dyr fra
Ungarn. Udsætning af importerede dyr kan
derfor godt have påvirket udbredelsen i
Danmark i en periode. Dog ser det ud til, at
rester efter eventuelle udsætninger nu er
væk fra den danske bestand. Det ved vi, fordi den østeuropæiske form af lægeiglen ser
anderledes ud end den vesteuropæiske. Alle
fund af lægeigler i dansk natur i nyere tid
kan henføres til den vesteuropæiske form.
I ”Rødliste 1997 over planter og dyr i Danmark” er lægeiglens status klassificeret som
sårbar.
Udbredelseskortet med fund fra 1960-1999
viser 12 nyfund fra Bornholm. De er resultatet af en undersøgelse og registrering, som
Pia Baagø foretog i 1983. Sandsynligvis har
iglerne været på lokaliteterne længe, men er
først blevet registreret ved undersøgelsen.
Nyfundet fra Djursland er gjort af Bjarke
Huus Jensen i 1991 i forbindelse med en
registrering af løgfrø. Jeg har med held
besøgt denne lokalitet flere gange i 1999.
Nyfundet fra Klintholm på Fyn er gjort af
Lars Briggs (Ole Fogh Nielsen, pers. medd.)
indenfor de sidste par år.
Jeg har fået oplysninger om et par andre
lokaliteter, bl.a. en i Østjylland, hvor der
menes at være fundet lægeigle. Disse lokaliteter vil jeg undersøge i løbet af næste år.
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Fig. 3. Lægeiglens udbredelse, fund fra 1900-1960.
Bornholm: 24 lokaliteter
Jylland:
7
–
Sjælland 9
–
Møn
1
–
Lolland
2
–
Falster
1
–
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Fig. 4. Lægeiglens udbredelse, fund fra 1960-1999.
Bornholm: 36 lokaliteter
Jylland:
4
–
Sjælland 4
–
Møn
1
–
Lolland
1
–
Fyn
1
–
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Når iglen bider
Der findes flere blodsugende, danske igler,
men lægeiglen er den eneste art, som er i
stand til at bide igennem menneskehud. Den
har tre kraftige kæber, som hver er besat med
en række skarpe kalktænder. Når iglen bider,
bevæges kæberne i en savende bevægelse, og
der fremkommer et Y-formet snit. Spytkirtler på kæberne åbner sig og udskiller det
antikoagulerende stof hirudin.
Når lægeiglen suger blod, f.eks. fra et menneske, gør det ikke ondt, for når den bider hul,
bedøves bidstedet. Jeg er selv blevet bidt flere gange, og det er faktisk ikke spor ubehageligt. Mens blodsugeren arbejder, kan man
se dens krop udføre en regelmæssig, pumpende bevægelse. Iglen suger, indtil dens
maveblindsække er fyldt, hvilket typisk tager
ca. 30 minutter, og slipper så. Såret bløder op
til et døgn efter biddet. Området omkring
bidstedet bliver gult/blåt/sort, men misfarvningen forsvinder efter nogle dage. Ofte opstår der let kløe omkring såret.
De igler, som kan bestilles gennem de fleste
apoteker, importeres fra Ungarn af medicinalfirmaet Unikem. Disse igler skulle efter
firmaets udsagn være ”rene”, d.v.s., at sandsynligheden for at de kan overføre sygdomme anses for at være meget lille. Lader man
sig bide af en lægeigle, er det vigtigt at sikre
sig, at iglen ikke før har bidt andre mennesker, eller senere kommer til at bide andre.

Fig. 4. Tegning visende dels Lægeigle, dels iglens
maveblindsække.
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Fangst af lægeigler
Det er min erfaring, at lægeigler ikke så let
lader sig fange på normal vis. Jeg har flere
gange ketsjet forgæves i timevis i vandhuller
med ellers sikre fund. En anden mulighed er,
at stille sig ud i dammen og bruge sine bare
ben som ”madding”. I gamle dage var denne
metode almindelig brugt til iglefangst. Men
heller ikke det har jeg haft held med. Lægeiglen opholder sig fortrinsvis på lavt vand
nær bredden, i bundens dynd eller mellem
vandplanter. Iglen registrerer og opsøger uro
og bevægelse i vandet. Denne adfærd er det
til gengæld en fordel at udnytte. Hvis man
står nær bredden og roder lidt i bunden, vil
iglerne dukke frem. Så er det bare om at
være hurtig og behændig med ketsjeren.
Lægeiglen er fredet i Danmark. Fredningen
indebærer kun, at arten ikke må indsamles
erhvervsmæssigt. Fangst af danske lægeigler,
til f.eks. iagttagelse af adfærd, er altså lovligt,
men husk at sætte iglerne tilbage i det samme
vandhul igen.
Moderne anvendelse af lægeigler
Lægeiglens kulturhistorie er meget omfattende, og beretter bl.a. om, hvordan dette lille
dyr er blevet brugt/misbrugt som lægemiddel
i enorme mængder mod alskens dårligdomme. Den historie skal ikke fortælles her, men
i de senere år har lægeiglen fået lidt af et
come-back. Indenfor plastikkirurgien udnyttes lægeiglens udskillelse af det antikoagulerende stof hirudin. Ved lapoperationer, hvor
der transplanteres større eller mindre hudstykker, etableres der bedre blodgennemstrømning gennem iglernes bid. Der sælges
ca. 200 importerede igler årligt til hospitaler
og private i Danmark, så det kan ikke siges at
være en særlig udbredt behandling, men det
sker af og til, at den udføres på bl.a. Århus
Kommunehospital.
Hirudin har også dannet basis for fremstillingen af salve og gel mod blå mærker, forstuvninger og overfladisk årebetændelse. Denne
salve eller gel hedder Hirudoid og virker
fremmende for blodgennemstrømningen og
opløser koaguleret blod. Det virksomme stof

Fig. 5. Lægeigle, der suger blod. Foto: Tove Yde.

i Hirudoid udvindes ikke af lægeigler, men
fremstilles kunstigt.
Og så er lægeiglen i øvrigt gået på internettet.
Her kan den bestilles sammen med en pasnings- og brugsanvisning. Adressen er:
http://www.leechesusa.com/case2.htm
Hvad ved vi ?
Om lægeiglens præcise udbredelse i Danmark i dag, ved vi ikke ret meget. Der er

mange ubesvarede spørgsmål, og der foreligger kun få, nyere undersøgelser og oplysninger. De nyfund fra hidtil ukendte lokaliteter,
der af og til dukker op, tyder på, at lægeiglen
muligvis findes på langt flere lokaliteter, end
hidtil antaget. Det kan så diskuteres, hvorfor
der ikke er dukket flere fund op i forbindelse med f.eks. vandhulsundersøgelser. Måske
kan det skyldes, at lægeiglen ikke så let lader
sig ketsje på normal vis, det kan også skyldes
forveksling med hesteiglen og endvidere kan
der være gjort fund, som bare ikke er kendte.
En grundig undersøgelse og kortlægning af
lægeiglens udbredelse i Danmark kunne
være særdeles ønskværdig. Desværre vil det
være lidt problematisk at igangsætte sådan en
kortlægning som atlasundersøgelse, da arten
som nævnt let kan forveksles med hesteigle.
Hvis nogle af denne artikels læsere har oplysninger/fund af lægeigle, nye såvel som gamle,
er jeg meget interesseret i at høre fra dem.

Forfatterens adresse:
Horsensvej 127
8660 Skanderborg
Tlf: 86 53 88 86

“Fund af sjældnere og nye Guldsmede-arter i
Danmark 1997-1998” - en kommentar
Mogens Holmen
I 1999 har Henning Pedersen omtrent enslydende i mindst tre tidsskrifter (bl.a. Gejrfuglen) publiceret en række af sine fund fra især
1997-98 af rødlistede og nye danske guldsmedearter - i sammenhæng med en sønderlemmende kritik af Ole Fogh Nielsens nye
bog om danske guldsmede (Nielsen, 1998).
For de nye fund af arterne er mest kun oplyst
årstal og antal findesteder pr. amt.

Henning Pedersens nye fund af 14 arter
inkluderer observerede individer af en enkelt
ny art for landet samt flere arter, som kun er
fundet få steder før i Danmark. Heriblandt 2
arter antaget for at være uddøde, jf guldsmedeafsnittet (Holmen & Pedersen, 1998) i
Rødliste 1997. To af de arter, han har fundet
nye steder, kan indgå i udpegningsgrundlaget
ved oprettelsen af EF-habitatområder (dan-
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ske habitatområder blev foreløbigt fastlagt
med tilhørende restriktioner i 1998), og for
danske forekomster af disse og yderligere 2
af arterne (heriblandt 1 ny for landet) har vi
pligt til artsfredning (er i kraft for 3 af arterne) samt til en generel beskyttelse mod ødelæggelse af deres levesteder, jf. EF-habitatdirektivets artikel 12.
Henning Pedersens få oplysninger giver
imidlertid næppe hverken myndigheder eller
andre mulighed for at tage hensyn til levestederne eller at skaffe yderligere dokumentation om forekomsterne. Et par af fundene
kunne endda være taget i betragtning ved
udpegningen af EF-habitatområder, hvis de
desuden var blevet meddelt tidligere. Henning Pedersen har i artiklerne begrundet de
upræcise data med hensyn mod indsamling af
bl.a. de fredede arter.
Af en e-mail til mig i 1999 fremgår det, at når
han ikke tidligere har nævnt fundene, var det
for at undgå, at Ole Fogh Nielsen kunne få
kendskab til dem. Med samme begrundelse
har Henning Pedersen heller ikke ønsket at
medvirke eller bidrage med oplysninger til
den statslige overvågning af rødlistede guldsmede i 1999. Derfor har jeg selv startet en
sammenfatning af funddata til og med 1999
for disse arter, og Ole Fogh Nielsen har siden
påtaget sig feltarbejde og afrapportering ved
overvågningen. I øvrigt blev nogle af Henning Pedersens lidt ældre findesteder for
meget sjældne guldsmedearter heller ikke
dengang oplyst særligt præcist, hvilket ved
overvågning betyder vanskeligheder med at
fastslå de relevante steder.
I artiklerne retter Henning Pedersen en voldsom kritik mod den udetaljerede belysning af
især arternes udbredelse i Nielsen (1998).
Samtidigt fremhæver han sit atlasprojekt
GOMPHUS, i hvis database han har sammenfattet et imponerende antal af egne og
andres guldsmedefunddata fra dette århundrede. Henning Pedersen har tidligere givet
klart udtryk for, at han selv ønsker at udgive
resultaterne herfra som et samlet værk om de
danske guldsmede. De fund han nu har publiceret, umiddelbart efter udgivelsen af Niel-
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sen (1998) og 2 år efter, at han overfor
omverdenen afbrød sit arbejde med guldsmede, kan nok betragtes som en forsmag på
den viden om de danske guldsmede, som
Henning Pedersen ønsker at formidle med
dette værk.
I forhold til Henning Pedersens seneste
artikler kan jeg dog nævne, at Gomphus vulgatissimus faktisk også tidligere er fundet i
Nordjylland, hvis Hobro medregnes. Desuden var Ischnura pumilio før 1998 ikke kun
kendt fra 1 UTM-felt i Jylland, men derimod
mindst fra 4, hvor jeg blandt de nyere fund
også har noteret ét oplyst/gjort af Henning
Pedersen i 1990. I forhold til Nielsen (1998)
mener jeg, at det fra Zoologisk Museum
oplyste fund af Sympetrum fonscolombei
som ny for Danmark, ikke er korrekt. Det
pågældende eksemplar i museets samling ser
ud til at være en S. flaveolum med reduceret
gulfarvning af vingerne.
Jeg vil se frem til den dag, Henning Pedersens værk udkommer. Forhåbentlig uden den
tvivl om fundenes rigtighed, som har vist sig
udbredt i de respektive faglige kredse, når
det drejer sig om nogle af hans publicerede
og meddelte fund af bl.a. meget sjældne fugle og planter. Og i alle tilfælde kan jeg glæde
mig over Ole Fogh Nielsens smukke, guldsmede-appetitvækkende bog.
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