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FORORD 

Denne undersøkelsen er utført som hovedfagsoppgave ved Botanisk 

institutt, Universitetet i Bergen. Feltarbeidet er utført 

parallelt med de arkeologiske utgravningene på Lurekalven, 

somrene 1975-1979. Laboratoriearbeidet ble påbegynt høsten 

1976 og avsluttet i 1980. Jeg har mottatt Økonomisk støtte fra 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet til feltarbeid. 

Dessuten har jeg hatt stor faglig og praktisk nytte av at under

søkelsen var en del av det tverrfaglige Lindåsprosjektet. 

Jeg vil her få takke Peter Emil Kaland fordi han i sin tid til

bød meg å være med på Lurekalven, og fordi han siden har fulgt 

opp med nødvendig hjelp og inspirerende veiledning. Leder for 

de arkeologiske undersøkelsene har vært Sigrid Kaland, og hun 

takkes for et knirkefritt, og for meg lærerikt, samarbeid. 

Knut Fægri skal ha takk for lærerike samtaler, og for sin aldri 

sviktende interesse for intrikate pollenkorn. Knut Krzywinski 

takkes for praktisk hjelp, for tankevekkende diskusjoner og for 

den miljøskapende måte han har ledet pollenlaboratoriet på. 

En spesiell takk rettes til Elin Krzywinski og Siri Kaland, som 

har utført det meste av tegnearbeidet. Uten deres hjelp hadde 

jeg sannsynligvis fremdeles sittet ved tegnebrettet. Annechen 

Ree skal ha takk for innsatsen med å maskinskrive oppgaven. 

Til slutt vil jeg få takke studenter og ansatte ved Botanisk 

institutt for det gode faglige og sosiale miljø som har vært 

ved instituttet i de årene jeg har vært hovedfagsstudent. 

Bergen, februar 1982 



LUREKALV-SANGEN 

1. Ja her på Lurekalven 
her er vi åtte Mann 
Vi sliter og vi strever 
og gjør så godt vi kan 
Hver morgen må vi fare 
henover salten sjø 
og vi vil ei tilbake 
nei helre vil vi dØ 

2. I sjakter og profiler 
vi har vår arbeidsplass 
Fra tufter og fra miler 
vi kjører lass på lass 
Og flint og jern og kleber 
vi finner alle mann 
Vi jobber som i feber 
i søle myr og vann 

3. Av tufter har vi mange 
på hver en knau s og knatt 
Men aldri er vi bange 
når vi tar spaden fatt 
Thi her har folket bygget 
seg hus med stav og laft 
Det fyller oss med trygghet 
det gir vårt arbeid kraft 

4. Da Svartedauen herjet i 1349 
ble Lurekalven rammet 
storhetstiden var forbi 
Ja hus og land lå Øde 
i flere hundre år 
og folk og fe var dØde 
men tuftene består 

5. I Lurekalvens ager 
der voxer bregneskog 
Men brukte bonden spade 
hakke eller ard og plog 
Ja dette vil vi vite 
og mye mer dertil 
Og derfor må vi slite 
vi mer enn gjerne vil 

6. Til eder som vil høre 
lytt til vår stille bØnn 
og lat oss få fullføre 
så vårt arbeid får sin lønn 
Vi krever ikke ære , 
ei heller gods og gull 
kun sannheten at lære 
i Lureka l vens muld 

Olav Aaraas m.fl. 
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1. INNLEDNING 

Undersøkelsene på Lurekalven er en del av det tverrfaglige 

Lindåsprosjektet. En av målsetningene for dette prosjektet er 

å belyse utvikling og ressursutnyttelse av lyngheilandskapet i 

Nordhordland. Bl.a. historiske, etnologiske, arkeologiske og 

vegetasjonshistoriske undersøkelser har gitt informasjon om 

driftsformer innen det tradisjonelle kystlandbruket, og om den 

generelle landskaps- og vegetasjonsutvikling. Man har fått 

mye kunnskap om distriktet som helhet, og en lang rekke enkelt

opplysninger om de enkelte gårdene. 

Som en del av dette arbeidet er det utført detaljerte total

undersøkelser av noen utvalgte gårdsbruk. Disse skulle gi 

flest mulig opplysninger om selve gården, gårdsdriften og 

hvilke konsekvenser aktiviteten på en slikgåid kunne ha for 

omgivelsene. Ødegården Lurekalven pekte seg ut til en slik 

undersøkelse av følgende grunner: 

a) Her har ligget et gårdsbruk i tidlig middelalder, omtalt 

i skriftlige kilder. Middelalderens landskyld er derfor kjent. 

b) Lurekalven er en Øy, på størrelse med en middels lyngheigård. 

Undersøkelsesområdet er dermed entydig avgrenset og gårdens 

størrelse kjent. 

c) Øyen har vært ubebodd i etterreformatorisk tid. Dette gjør 

det mulig langt på vei å rekonstruere gården med hus, åkrer, 

innmark og utmark. 

d) Lurekalven har i nyere tid, t.o.m. siste krig, vært benyttet 

som utmark for gårdene på naboøyen Lygra, bl.a. til storfebeite. 

Så lenge dette foregikk, var vegetasjonen preget av beite, 

lyngsviing og torvskjæring. Ved å fØlge dette kulturlandskapet 

bakover i tid, ville det være mulig å se hvilken sammenheng 

det hadde med middelalderens gårdsdrift. 

Denne undersøkelsen omfatter vegetasjonsutviklingen på Lurekalven 

i det tidsrom menneskelig innflytelse på vegetasjonen kan på

vises. Hensikten har vært å finne ut når og hvordan det kultur

landskap oppsto, som fremdeles finnes på øyen. Det er lagt stor 

vekt på å belyse middelalderens gårdsdrift og dens betydning 

for vegetasjonen. Dette er gjort i nært samarbeid med de 
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arkeologiske undersøkelsene av gårdsanlegget. 

Den regionale vegetasjonsutvikling er undersøkt av Kaland 

(1979 og in prep.) og av Fægri (1954a). På Lurekalven var det 

derfor ikke nødvendig å arbeide ned dette. Derimot er under

søkelsen basert på lokaldiagrammer spredd over hele øyen, 

for å få så detaljert informasjon om vegetasjonsutviklingen 

som mulig. Særlig var dette viktig på innmarken, og her ligger 

derfor lokalitetene med forhold s vis kort innbyrdes avstand. 

Et innsjøbasseng er også undersøkt, bl.a. for å datere gårds

driften uavhengig av forholdene på innmarken. Det er også 

gjort for å finne ut hvorvidt v a nnet kunne ha tjent som fersk

vannskilde for gården, og for å se hvordan gårdsdriften influerte 

på miljøforholdene i vannet. 

Lurekalven har vært lite brukt e tter siste krig, men fremdeles 

er vegetasjonen i hovedsak et resultat av utnyttelsen i nyere 

og eldre tid, og den er derfor omtalt forholdsvis utførlig. 

Til dels gir dette en bedre basis for tolkningen av diagrammene, 

dessuten gir det et inntrykk av hvordan dette kulturlandskapet 

utvikles når det ikke lenger brukes på tradisjonelt vis. 

1.1. Viktigste arkeologiske resu ltater 

En del av materialet fra de arkeologiske undersøkelsene er 

foreløpig publisert (S. Kaland 1979). Tre tufter er gravd ut 

hvorav to tolkes som beboelseshu s og ett som fjøs/uthus (det 

nordligste, se fig. 30). Husene har vært tømret eller stav

bygd. En rekke gjenstander er f unnet inne i husene, f.eks. 

baksteheller, spinnehjul, diver s e jernredskap, slagg, kvern

hjul og kjerarnikk. Alle funn t yder på bosetni~g i vikingtid/ 

tidlig middelalder. Det er ikke gjort funn som tyder på at 

gården var bebodd etter svarteda uen. Funnene tyder også på 

handelsforbindelse med Bryggen i Bergen. 

Ved kartlegging av åkerreiner og rydningsrøyser samt flybilde

studier, er åkerarealet oppmålt til ca. 10 dekar. Det øvrige 

innrnarksareal er anslått til ca. 100 dekar, mens gårdens ut

marksareal, resten av Øyens nyttbare områder, utgjør ca. 580 
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F i g. 1. Fl yfoto a v Lurekalven, fra sørøst. Gård sanlegget 
l i gger til høy re for vannene. (Foto: P . E. Kaland.) 
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dekar. Disse resultater er benyttet til å beregne gårdens 

kornproduksjon og husdyrhold. Til disse beregninger er brukt 

data om middelalderens korndyrkning, etnologiske data fra 

Nordhordland om tradisjonelle landbruksmåter, moderne produk

sjonsmålinger av gress- og lynghei, samt opplysninger om de 

tradisjonelle husdyrraser. Dette har gitt følgende resultat: 

Netto årlig kornproduksjon: 400 kg 

Storfebesetning (vin t erforet): 13 kyr, 2 kviger og 1 okse 

Småfebesetning (vinterforet): 60 sauer, 6 ungsauer og 2 værer 

Disse tallene kan gi noe av bakgrunnen for beregningen av land

skylden i middelalderen, som for Lurekalven var på fire måneds

matsbol (Bergen Kalvs kinn 1360). 

Ved siden av oppmålingene er også åkrenes stratigrafiske opp

bygning undersøkt, ved at det er gravd sjakter gjennom dem. I 

profilene er det påvist strukturer som dokumenterer at åkrene 

ble anlagt med spade . Dessuten er det funnet trekullstriper i 

bunnen av åkerjorden som er brukt til å datere åkrene med. 

Dette omtales nærmere i 4.2.1. og 5.2. 

Det er også undersøkt tre trekullmiler på innmarken, hvorav en 

er datert til vikingtid og en til romertid. På Lygra er det 

funnet ca. 50 slike på et begrenset område, og en av dem er 

datert til vikingtid . Mi lene antas å ha sammenheng med tre

kullbrenning til gårdsmier. 

Andre registrerte fo r tidsminner på Lurekalven er bl.a. et båt

opptrekk og en oppmu r t trapp i passasjen som ledet fra innmark 

til utmark (fig. 30) . 
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2. UNDERSØKELSESOMRÅDET 

2.1. Geografisk, topografisk og geologisk beskrivelse 

Lurekalven ligger ca. 40 km nor dvest for Bergen (Greenwich koord. 

60°42'N og 5°5 1 Ø). Den ligger umiddelbart nordvest for Lygra, 

bare skilt fra denne med et trangt sund. Disse to Øyene ligger 

~idt i Lurefjorden som er et innelukket fjordbasseng (se fig. 2). 

Lurekalven er 3,3 km lang, og bredden varierer mellom 100 og 

600 m. Geomorfologisk ligger øyen på strandflaten (Holtedal 

1960: 525). Relieffet er lavt , med høyeste topp på 54.0 m o.h. 

Øyen er delt i to av et dypt d a lsøkk. Her ligger det to vann, 

søndre og Nordre Kalvsvatn, bar e skilt fra hverandre av et 

sumpområde. Vest for disse vannene er terrenget temmelig 

kupert, dominert av lange nordvest-sørøstgående rygger, med til 

dels steile sider. Mellom dis s e ligger det trange dalsøkk, 15-

25 m dype. 

Mesteparten av området øst for vannene har en apnen karakter. 

Her ligger det en stor flate, Øyjorde, son skrår svakt mot 

øst og sørøst, men som ender s t upbratt mot vest langs søndre 

Kalvsvatn. Dette har vært innmarksområdet til gården, og selv 

om flaten sannsynligvis ble utv idet av gårdsdriften 

er den først og fremst topogra f isk betinget. Kontrasten mellom 

de to delene av øyen kommer fre m på det topografiske tverrsnitt 

(fig. 3 ) . 

Berggrunnen har interesse fordi den vitrer meget lett. Syste

matiske målinger av forvitrings hastigheten er ikke utført, men 

noen spredte observasjoner kan nevnes: 

1) større stein av lokal opprinnelse i rydningsrøyser, hus

tufter o.l., som maksima l t har ligget i ro i 1200 år, har en 

underjordisk kappe av forvitret stein som kan være opptil 6-7 cm 

tykk. 

2) På Øyjorde har vi funnet, overalt hvor vi har stukket utenom 



Fig . 2 . Oversiktsk art. 

- 6 -
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åkrene (disse behandles spesielt s. 57) , et dekke på 

20-30 cm med forvitringsjord, også oppå knausene. Dette er til

felle mange steder ellers på Øyen også, i områder hvor jorden 

aldri er blitt bearbeidet. 

3) Når man har spadd bort jordmassene, kan man ofte spa seg 

videre et godt stykke ned i berggrunnen (ca. } m er ikke uvanlig). 

Det er ikke observert glacigene avsetninger av noe slag på øyen, 

selv ikke i bunnen av sjaktene . . Yngre Dryas endemorene går 

over Fonnes og Fosnøy, klart vest for Lurekalven (Aarseth og 

Mangerud 1974). Det er derfor sannsynlig at alle løsmasser på 

Øyen er et resultat av postglacial forvitring. Tapestrans

gresjonen har ikkehatt noen syn lig effekt på landksapet, verken 

strandvoller/sedimenter eller erosjonshakk er funnet. 

Berggrunnsgeologisk ligger Lygra og Lurekalven i nordlige del 

av Bergensbuene (Kolderup og Ko lderup 1940). De tilhører en 

sone med mangerittiske bergarter som går sørøst-over forbi Seim 

og fortsetter på Osterøy. Typelokaliteten for denne bergarten 

ligger på Radøy, og er undersøkt av H. Austrheim (1978). Mine

ralogien i Mangeritten er er et resultat av flere metamorfoser 

og deformasjoner. Da disse foregikk under høye trykk- og tempe

raturforhold, er mineralene i d ag ustabile, noe som medfører 

at bergarten forvitrer lett. Enkelte av deformasjonsprosessene 

førte dessuten til dannelse av store mengder av det lett-

vi trende mineralet biotitt. La ngs sprekker og skjærplan kan 

det i tillegg observeres at en kraftig oppknusning har funnet 

sted. Deformasjonene har også skapt områder hvor bergarten er 

blitt omdannet til loddrettståe nde, lettvitrende skifer. De 

mange dalsøkkene på øyen, som har en retning som følger Bergens

buene, er rester etter slike de formasjonssoner, hvor isen har 

fått ekstra godt tak. Områdene mellom disse søkkene består til 

dels av rygger, oppbygget av b a ndet gneiss som vitrer dårlig. 

Umiddelbart øst for Kalvsvatnene forsvinner denne gneissen. Her 

er bergarten meget homogen, middels deformert og har et for

holdsvis høyt innhold av biotitt. Dette medfører en jevnt høy 

forvitring, som langs de mange lokale skjærplan er nærmest 

ekstrem. I områdene vest for Kalvsvatnene er bergarten langt 
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mer vekslende. Dette forklarer den topografiske forskjell 

mellom de to delene av øyen. En tilsvarende bergartsgrense kan 

oberserveres på nordvest-spissen av Lygra. Herfra brer den 

homogene bergarten seg sørøstover. Litt syd for midten av Øyen 

stanser den imidlertid, og her går en bergartsgrense tvers over 

Øyen. Syd for denne overtar den båndete gneissen. 

Den homogene bergarten utgjør e n del av en mangerittisk intrusjon, 

sannsynligvis beslektet med den som er beskrevet fra Radøy. Der 

er det en nøye sammenheng mellom bosetningen og utbredelsen til 

den mangerittiske intrusjonen, og det samme er tilfelle på Lure

kalven og Lygra. All innmark p å begge øyene har alltid ligget 

innen utbredelsen til intrusjonen. I forhold til anortositten, 

som er den vanligste bergarten i disse kyststrøkene, gir mange

ritten et forholdsvis rikt jordsmonn. 

2.2. Klima 

Da Lurekalven ligger noenlunde midt mellom de meteorologiske 

stasjoner på Hellisøy (Fedje) o g Fredriksberg (Bergen) , er det 

naturlig å sammenlikne med disse. Klimaet har et oceanisk 

preg, med milde vintre og kjølige somre, sammenliknet med for

holdene lenger inne. Se l v på den relativt korte avstanden fra 

Fedje til Bergen kan dette observeres (se fig. 4 ) . Nedbørs

mengden er moderat, men til gjengjeld jevnt fordelt. F.eks. 

er årsnedbøren på Fedje bare ca. 60% av den i Bergen. Likevel 

er antall døgn med registrerbar nedbør omtrent like høyt. Ut 

fra Førlands kartlegging av nedbøren i Nordhordland, kan års

nedbøren på Lurekalven beregnes til ca. 1600 mm (Førland 

1977). Snødekket langs kysten er sparsommelig, og ved Hellisøy 

blir det ikke registrert i det hele tatt. 

En siste faktor som karakterise rer det oceaniske klima er 

vinden. Det blåser atskillig hardere og oftere på Fedje enn 

i Bergen (se tab. 1 ) . Vindforholdene på Lurekalven har sann

synligvis størst likhet med forholdene på Fedje, p.g.a. den 

eksponerte beliggenheten u te i et flatt landskap. 
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Tabell 1. 
Fredriksberg 

(Bergen) 

Gj.snittl. årsterop. : 0 7,8 c 

HellisØy fyr 

(Fedje) 

7,6°C 

1 2 09 mm/år 

6, 4 ro/s 

li årsnedb.: 
li vindhast.: 

Antall døgn m/reg. n edb. : 
li ro/yr:* 
li ro/tåke: 
li ro/snøfall: 
li ro/snødekke: 
li ro/vindstyrke over 

sterk kuling: 

1958 

4,3 

232 

28 

12 

47 

40 

8 

nun/år 

ro/s 

222 

45 

23 

41 

i kke reg. 

23 

*Er medregne t i an t . døgn m/reg.nedb. 

Sammenstilt etter Bruun og Håland (1970) og Det norske meteo
rologiske institut t (s.a.). 
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Fig. 4 . Standard temperaturnormaler for perioden 1931-60. 
Sammenstilt etter Bruun 1967. (Hentet f ra Kristiansen 
197 9 ). 
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2.3. Vegetasjonsbeskrivelse 

Lurekalven er en typisk lyngheiøy, da størstedelen er dekket 

av heivegetasjon. På høydedragene finnes tørre lyngheier, i 

søkkene myr og sumpvegetasjon, ofte med Salix-kratt. De flatere 

partier er preget av forsumpning, med fuktheier og myrområder. 

På den gamle innmarken, og enkelte andre steder, finnes gress

heier. Siden utnyttelsen av øyen etter krigen har vært meget 

liten, er deler av den i dag i ferd med å vokse til med skog. 

14 vegetasjonstyper er registrert, deres artsinnhold er satt opp 

i tab. 2 . I tillegg er arter observert i søndre og Nordre 

Kalvsvatn tatt med her. Vegetasjonstypenes utbredelse på øyen 

er tegnet inn på vegetasjonskartet (fig. 5 ) . Dette ble i felt 

tegnet på flybilder, som etterpå er tegnet direkte av. 

Høyere planter funnet på Lurekalven 

D = dominerende innen vedkommende vegetasjonstype 

V = vanlig innen vedkommende vegetasjonstype 

F forekommer innen vedkommende vegetasjonstype 

1 Tørr fukthei 

2 Fukthei 

3 Blechnum/Cornus-lynghei 

4a: Gresshei 

4b: Gressvoll v/strand 

4c: Gressbakke 

Sa: Krattskog m/hassel og lind 

Sb: Krattskog u/hassel og lind 

6 Gjenvoksningsmyr 

7 Fattigmyr 

8 Salix-sump 

9a: Strandeng 

9b: Strandberg- og hyllevegetas jon 

9c: Akkumulasjonsstrand 

10 SØndre Kalvsvatn 

11 Nordre Kalvsvatn 



Achillea millefolium 
Agrostis canina 
A. stolonifera 
A. tenuis 
A~rimonia euEatoria 
Aira praecox 
Ajuga pyramida l is 
Alchemilla glabra 
Anemone nemorosa 
Anqelica svlvestris 
Antennaria dioica 
Anthoxanthum odoratum 
Arctostaphylos uva-ursi 
Armeria maritima 
Asolenium trichomanes 
Athyrium f ilix-femina 
Atriplex latifolia 
Betula pubescens 
Blechnum spicant 
Calluna vulqaris 
Campanula rotunaitolia 
Cardamine pratens is 
Ca rex binervis 
c. canescens 
c. echinata 
c. laslocarpa 
c. leporina 
c. limosa 
c. nigra 
C. panicea 
c. pauciflora 
c. pallescens 
c. pilulifera 
c. pulicaris 
c. rostrata 
c. tumuu.carpa 
Cerastium fontanum 
Circaea al pina 
Cirsium palustr e 
c . vulqare 
Cochlear ia off i c i nal is 
Comarum palustr e 
Conopodium majus 
Convallaria ma j alis 
Cornus suecica 
Corylus avellana 
Crataegus monogyna 
Cystopteris fragil is 
Dactylorhiza maculata 
Deschamosia caespitosa 
D. tlexuosa 
Digital i s purpurea 
Drosera rotund i folia 
Dryopteris f ilix-mas 
D. dilatata 
Empetrum nigrum 
Epilobium monta num 
E. palustre 
Equisetum sylva tica 
Erica tetral ix 
Eriophorum angustifolium 
E. vaginatum 
Euphras i a micrantha 
Festuca ru bra 

~i1I;~;å~r: ulmar la 
Fragaria vesca 
Galeops i s tetrahit 
Galium aparine 
G. saxatilis 
G. ullg l nosum 
Geranium robertianum 

I Geum urbanum I 
Glaux maritima 
Glyceria fluitans 
Gnapna11um sylvaticum 
Gymnocarpium dryopteris 
Hieracium sp . 
Holcus lanatus 
H. moll i !! 
Hypericum maculatum 
H. pulchrum 
Hypochoeris rad icata 
Isoetes lacustris 
Juncus bufonis 
J. bulbosus var. filiformis 
J. articu latus 
J. conglomeratus 
J. effusus 
J. filiformis 
J. gerara11 
J . squarrosus 
Juniperus communis 
Lathyrus montana 
L. pratensis 
Leontoaon au tumnalis 
Ligusticum scoticum 

Tabell 2. 

12 

1 2 3 4a 4b 4c Sa Sb 6 7 8 9a 9b 9c 10 1 2 3 4a 4b 4c Sa Sb 6 7 8 9a 9b 9c 10 

V V V I V F V V F F I 
F F F F V 

Linnaea boreal is F F F -

Littorella uniflora F 
Lonicera peric lymenum F F V 

V F F D D D F F F V V Lotus corniculatus V F F 
F Luzula multiflora F F V V V 

F L. pi losa F F F F 
F F L. sylvatica V V V F 

F Lycopodium annotinum F F F 
V V V F L. clavatum F F V F 

__ _!:_ __ i:____ --V F 
L. selago V F F 
Melampyrum pratense F F 

V F F D D D F F F V V Menyanthes trifoliata V V 
V F V V F Molinia caerulea V F F D V 

V Montia fon tana F 
F Mvrica aale F V V 

F V V Myriophyllum alternif lorum D 
F Nardus strie ta F V F F 

F V F D V Narthecium ossifragum F V V 
F D V F Nymphaea alba D 

D D D F F V V V Oxalis acetosella F V F F V 
F F F V F F Oxycoccus quadripetalus V V F 

F F F Pedicularis sylvatica V V F 
V F F F Picea abies F 
V F V V Pinguicula vulgaris F F F F F 
V F F V Pinus muao F 

F 
-~----p- P. sylvatica F V D 

F F F F Plantago lanceolata F V V F 
F P. mari tima F 
D V V Platanthera chlorantha F 

V F F F V Poa annua F F 
V V P. pratens is F V F 

F F F F P. nemorali s F 
F V F Polygala serpyll i fol ia F F F 

F Polypodium vulgare V V V 
D _ _v_ ---- y --- ·- ·-- ·-·-· ·-· - -- Pooulus tremula F F F D 

Potamogeton natans D 
F F Potenti l la anserina D 

F P. erecta V V V V F F F V F F V F F 
F F F V Primula vulg ar is V F 

F --- -- -· F - Prunella vulgaris F F ·---
Pteridium aquilinum ---..;; F V V V F F 

V F V Puccinellia maritima F 
F F F Quercus robur F 

F Ranunculus acris F F F 
F D V F V V --D F 

R. flammula --- ·--·-···- F F 
R. repens ----T--v -·r F F 

F Rhinantus min or F F F 
F Rosa canina F F F 

F F F F 

I F F V F --- -- - F 
F V V V F F 

_,_F ___ --v- p- -
R. vil losa F F F 
Rubus s axatilis ------ ···-- . -· -·- ---·· - F 
Rumex acetosa V V V 

F V F R. acetosella F F V 
V F F R. long ifolius F 

F Ruppia maritima: 11 
F __ .____v __ 

V F 
-------- -V V F 

Sagina e rocumbens 
-·· · ·-· ---·· F 

Salix aur i ta F F V D 
F s. ca prea F F 

F F 
F ! 

s . repens F V V 
Sanicula europaea F 

F D V F V Scirp_~.§_ S_~_s__Qi tosus F D F D V 
F D V s. palustre F 
F V V s. ru fus V 

V F F Scrophularia nodosa V V F 
F F F Scutellaria galericulata F V 

V F _F D D D V F F F F -__ F ____ 
F b 

Sedum acre V ---s. anglicum V 
V Senec io jacobaea I F 

V 
F V 

Sieglingia decumbens F V vi F V 
Silene maritima F 

V F V V V F F F F 
F 

F 
V F 

S. ruEestris 
F l 

- V 
Solidago vi rgaurea F V F F F 
Sorbus a ucuparia F F F V F 
Spargan i um angustifolium I F 

V 

~------V F 

Stachys sylvatica 
F i 

V V 
Stellaria media --Succisia pratens is ~p----F --p -- -v-v· 

V V F Taraxacum sp. F F F 
F F F V Thelypteris phegopteris V V F 

F V T. limbosperma V V F 
V -- _!' ______ _! --- - Tilia cordata F 

F F V V F l F V F 
Trientalis europaea V V V 
Trifolium pratense F F 

F F F 
F! 

F I 
------ -- F- 1 

T. repens F V V 
Triglochin maritimum F 
lJ rtic_JLP.ioica F F 
Utricularia vu l g are V 

F I 
F V D 

I V F V 
V ---~ F ----- ---- ----o- --- -p --

Vaccinium myrtillus V F V V F 
V. uliginosum F V V V F 
V. vitis-idaea V F V V F 
Valeriana sambucifolia F V 
Ve ronica chamaedrys F V V 

F D F F F V. officinalis F F V F F 
F F F V F V F F Vi cia cracca F F 

F V. sepium F F 
F -- - --- F 

F F 1------p- --- - --- Viola canina --- -··-- --- - -- ____ _f ___ F v: Piili.isfris ----- F F V V 
F V. riviniana V 

1 2 3 4a 4b 4c Sa Sb 6 7 8 9a 9b 9c 10 1 2 3 4a 4b 4c Sa Sb 6 7 8 9a 9b 9c 10 

Høyere planter funnet på Lurekalven, og deres fore

komst i nnen de beskrevne vegetasjonstyper. 
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2.3.1. Tørr lynghei 

Denne vegetasjonstypen finnes først og fremst i sør- og vest

vendte bakker og på toppen av knauser og rygger. Dessuten dekker 

den områder med annen eksposisjon på steder med godt drenert 

forvitringsjord, f.eks. deler av den tidligere innmarken. 

Vegetasjonen er fullstendig dominert av Calluna vulgaris. Dverg

buskene Vaccinium vitis-idea, V. myrtillus og Empetrum nigrum er 

også meget vanlige arter. På tørre steder, ofte som et dekke 

utover steiner, vokser Arctostaphylos uva-ursi, og i partier med 

litt fuktighet finnes Erica tetralix og Vaccinium uliginosum. 

Foruten dvergbuskene finnes det også en god del gress og urter 

i den tørre lyngheien. Av gress er det Anthoxanthum odoratum 

og Agrostis canina som er de alminneligste, men på tørre rabber 

er også Deschampsia flexuosa og Sieglingia decumbens meget 

vanlige. På steder hvor fuktigheten er en smule høyere enn 

ellers, finner man Carex pilulifera og C. panicea, og mer 

typiske fuktheiarter som Seirpus caespitosus og Juncus squarrosus, 

kan også forekomme selv på temmelig tørr grunn. De vanligste 

urtene er Antennaria dioica, Potentilla erecta, Lotus cornicu

latus og Galium saxatilis. 

Urteinnholdet i lyngheien kan variere sterkt. Dette har flere 

årsaker, særlig har utnyttelsen av lyngen mye å si. Den vik

tigste faktoren her er brenning . På nyl ig brent lyngmark vil 

man få en kraftig oppblomstring av urter, samtidig som arts

antallet vil øke sterkt. I Nordhordland er dette blitt syste

matisk undersøkt av bl.a. E. Sundve (1977), hvor han påviste 

at artsantallet var høyest to å r etter brenning. På Lurekalven 

ble hele den gamle innmarken s v idd av i mars 1976. Dette ble 

gjort for å lette arbeidet med å kartlegge de gamle åkrene. 

Som en følge av denne brannen e ndret vegetasjonen i området 

totalt karakter. A studere dett e i detalj lå utenfor denne opp

gavens ramme, men de viktigste forandringene skal kort nevnes: 

1) Mengden og antall arter av g ress Økte betraktelig. Særlig ble 

Anthoxanthum odoratum og Siegl i ngia decumbens favorisert. 

2) Calluna regenererte både me d unge, friske skudd fra basis og 

fra spirende frø. Tidligere undersøkelser tyder på at gamle 
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Calluna-planter regenererer dårlig vegetativt etter brann 

(Nicholson og Rober t son 1958, Hansen 1964, Kayll og Gimmingham 

1965). Siden sviingen på Lurekalven ble utført mens det ennå 

var tele i bakken, er det rimelig å anta at basis av stammen 

på langt nær ble utsatt for den samme temperatur som plantens 

øvre deler. Dermed kunne de gamle Calluna-plantene regenerere 

fra hvilende anlegg til basale kortskudd (Nordhagen 1937: 8, 

Gimmingham 1972: 11 3 ). Temperaturen i bakken må ha vært under 

200°c, da dette er Calluna-frøenes letaltemperatur (Whittakker 

09 Gimmingham 1962: 821). 

3) Urtefloraen ble kraftig stimulert. Alle lyngheiens urter 
ble funnet i langt større mengder enn før, men særlig var Lotus 

corniculatus, Antennaria dioica og Potentilla erecta blitt 

favorisert. Disse t re artene dekket etter et par år store felt 

hvor det knapt voks t e noe annet. Tre arter som også ekspanderte 

p.g.a. brannen, var Dactylorhiza maculata, Pedicularis sylvatica 

og Polygala serpyll i folia. Disse var omtrent ikke observert 

i området fra før, og de hører først og fremst hjemme i fukt

heien. 

4) På steder med en begynnende forsumpning (se kap. 2.4.) 

regenererte Erica tetralix, Seirpus caespitosus og til en viss 

grad Juncus squarrosus atskillig raskere enn Calluna. Dermed 

ble fuktheipreget her mye tydeligere enn det som hadde vært før 

brannen. 

5) Mosefloraen forsvant nesten totalt. I grovvokst lynghei vil 

det ofte være et ve l utviklet lag av moser, først og fremst 

Hypnum jutlandicum og Pleurozium schreberi. Dette laget for

svant fullstendig, og på de fleste steder var mosene høsten 

1979 ennå ikke begynt å etablere seg på nytt. Moselagets be

tydning for lyngheiens hydrologi vil bli nærmere omtalt i 

kap. 2. 4. 

2.3.2. Fukthei 

Denne vegetasjonstypen er på mange måter en mellomting mellom 

lynghei og myr, først og fremst fordi den består av en blanding 

av myr- og lyngheiarter. Man finner fuktheier særlig i flatt 

og noe skrånende terreng, på svakt til middels fuktig torvgrunn. 
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Dessuten finnes det en sonemedfuktheivegetasjon langs kanten 

av de fleste myrer, men denne er som oftest for smal til å komme 

med på kartet. Vegetasjonens sammensetning kan variere ganske 

mye. 

Den typiske fuktheivegetasjonen er dominert av Calluna vulgaris, 

Erica tetralix, Seirpus caespitosus og Juncus squarrosus. De 

tre førstnevnte er alminnelige arter i mange andre vegetasjons

typer, men Juncus squarrosus er, sammen med Carex binervis, 

helt karakteristiske fuktheiarter som man bare sjelden støter 

på i annen vegetasjon. Dessuten er fuktheien voksested for en 

hel del andre Carex- og Juncus-arter (se artslisten). En 

annen alminnelig art er Salix repens. Gress og urter er det 

derimot lite av, med unntak av Molinia caerula, Potentilla 

erecta og Pedicularis sylvatica som alle er temmelig vanlige. 

På våtere steder finner man i tillegg en god del Narthecium 

ossifragum. De viktigste artene i bunnskiktet er Hvlocomnium 

splendens, Hypnum jutlandicum, Pleurozium schreberi, Leucobryum 

glauca og fremfor alt en del Sphagnum-arter. 

En spesiell utforming av fuktheien finnes på fuktige steder i 

kanten av en del gressheiområder. Dominerende arter her er 

Holcus lanatus, Deschampsia caespitosus, Molinia caerulea, 

stedvis også H. mollis, Cirsium palustre og Juncus effusus. 

Denne varianten er regnet som fukthei fordi J. squarrosus, 

S. caespitosus og C. binervis også er vanlig forekommende. 

2.3.3. Blechnum/Cornus-lynghei 

Dette er en vegetasjonstype s om stort sett finnes i nord- og 

østvendte bakker. Den domineres av gammel, grovvokst Calluna, 

men også Blechnum spicant og Cornus suecica setter et karakte

ristisk preg på den. Dessuten utgjør l yngheiens øvrige Erica

ceer en vesentlig del av vege t asjonen. Et annet iøynefallende 

innslag er alle bregnene som man finner her. I tillegg til 

Blechnum spicant er dette Gymnocarpium dryopteris, Thelypteris 

phegopteris, T. limbosperma, Dryopteris filix-mas og Athyrium 

filix-femina. 
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Bunnskiktet er meget kraftig utviklet. Her er lite Sphagnum, 

men mosefloraen for øvrig er både artsrik og dekker bakken som 

en tykk, myk matte. De vanligste artene er som el l ers i lyng

heien ~ylocornnium snlend~ns, Hyonum jutlandicum, Pl eurozium 

schreberi, Leucobr.Yllm glauca og Dicranum scooarium . Dessuten 

finnes det en del arter som vanligvis hører hje~ne i ocea~iske 

skogstyper, f.ek s. Plagio_thecium undulatum, _ Rhvt_id_~adelohus 

loreu_s. og ~a ~_?_9;.!')_;h.? ___ t~JJo2_~tC!_ __ . 

Dette moselaget tyder på en jevn fuktighet. Derfor kan en hel 

del fuktighetselskence planter trives her, f.eks. Pinguicula. 

y~Jg_~!"J§., Care~_pj__~~lifer~ og ikke minst Sa lix renens. Men 

samtidig er de fleste bakkene for bratte til at det blir særlig 

torvdannelse, og følgelig får plantene en viss tilførsel av 

næringsstoffer gjennom sigevannet. Et resultat av dette er 

forekomster av arter som Carex pulicaris og ~~--t-..1!mtdicaæ2_. 

På steder ned ~egynnende torvdannelse vil denne effekten bli 

ste~kt redusert, og vegetasjonen vil der etter hvert få preg av 

fukthei. 

Et annet karakteristisk trekk i Blechnum/Cornus-lynghei er at 

det finnes en del arter her som først og fremst hører til i 

skogkledde områder. Vanligst er ~rientalis europaea, Anemone 

pemorosa og Luzula sylvatica, men også Linnea borealis og 

Platanthera chlorantha forekommer flere steder. (Se for øvrig 

i artslisten) . Dessuten er flere treslag i ferd med å 

kolonisere denne vegetasjonstypen, først og fremst bjørk og 

rogn. 

2.3.4. Gresshei 

Denne vegetasjonstypen finnes flere steder på Lurekalven. Det 

største området ligger på flaten sør for hustuftene, og i de 

sørvendte bakkene opp mot denne. Dette er en del av det tid

ligere åkerareal. Det finnes også flere andre, flekkvise fore

komster av gresshei rundt om på øyen. 

Vegetasjonen består først og fremst av gress, og de mest domi

nerende arter er Anthoxanthum odoratum, Festuca viviparum og 
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Agrostis __!~-~~.~-~- · Flekkvis er og så Sieglingia decumbens og 

Nardus strikta vanlige. Utenom gressene er først og fremst 

Qal~um saxatilis, Luzula multiflora, Rumex acetosa og Achillea 

pillefolia meget alminnel i ge, me n også en hel rekke andre urter 

forekommer ofte. (Se artsliste ). En vanlig plante på 

Lurekalven er Juniperus co:mmuni s , som kan vokse i mange for-" 

skjellige vegetasjonstyper. Men man finner mest av den i 

gressheiene, selv om den aldri f orekommer i slike mengder at 

den danner tette bestander. 

En spesiell utforming av gresshe ien er strandnære gressvoller 

(4b). Her er Deschampsia caesp i tosa, ~olcus mollis og H. lanatus 

de vanligste artene. Dette kommer sannsynligvis av at jords

monnet her er litt fuktigere enn ellers i gressheien. Urte

floraen er stort sett som ellers , men dessuten vokser det her 

en del noe mer næringskrevende a rter, f.eks. Filipendula ulmaria, 

Ranunculus reoensog Trifolium Er atense, som alle tyder på et 

høyere nitrogeninnhold i j ordsmonnet. 

I bratte bakker ned mot dalsøkke ne, særlig på sør- og vestvendte 

steder, finner man ofte gressbakker (4c). Jordsmonnet er her 

bygget opp av utrast forvitring s materiale, dessuten får 

plantene her tilførsel av næringsrikt sigevann fra fjellskrentene 

over. Dette gjør at disse bakke ne har en noe høyere næringssta

tus enn knausene omkring. Samme nliknet med vanlig gresshei 

er urtefloraen atskillig mer dominerende, og her finnes arter 

som Di9ital~_E~~.E_urea, Prunel_l a vulgaris, !\juga pyramidalis, 

Suc~is_~___E.Eatensis, Fragaria ve s ea og Viola riveniana. Det 

vokser også en del arter her som vanligvis forekommer i skogs

områder, f.eks . .. Qnaphalium sylva ticum og Calamagrostis _purpurea, 

på lunere steder også Primula vu lgaris, Scrophularia nodosa og 

__ $.~~~~~-!.1.Y.? silvatica. Disse siste artene er vanlige i edelløv

skogene lenger inne på Lin dåsha l vøyen (Fremstad 1974). 

Plantago lanceolata opptrer all t id sammen med Trifolium repens 

og ~onopodium majus~ på steder med noe rikere jordsmonn. Dette 

er på de strandnære gressvollene og i gressbakkene. I "ordinær" 

gresshei er det sjelden at man f inner disse tre artene, og da 

er det alltid på steder hvor sauene foretrekker å holde til. 
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Så lenge landbruket langs kysten ble drevet på tradisjonelt 

vis, var gressheiene langt vanligere enn i dag (Øvstedal 1976). 

De hadde stor betydning som sommerbeite, men om vinteren var ut-· 

byttet selvsagt magert, og da måtte man ha tilstrekkelig arealer 

med lyngbeite skulle dyrene klare seg (Gjertsen 1975). Det var 

derfor en viktig ba l anse mellom gresshei og lynghei. 

2.3.5. Einstapeforekomster 

Deler av gressheiområdene er overgrodd med einstape. Inne i 

disse bestandene forsvinner det meste av gressheiens urteflora, 

men f.eks. Galium saxat ili~, Oxalis acetosell~ og Potentilla 

erecta er vanlige selv i tette bestander. Også i tørr lynghei 

forekommer einstapebestander, uten særlig effekt på vegeta

sjonen. I Blechnum/Cornus-lynghei finnes einstapebestander 

hvor det for øvrig bare vokser ~uzula sylvatica og Digitalis 

purpurea. Stort sette synes einstapen å opptre som inntrenger 

i eksisterende vegetasjonstyper. 

Bestandene ligger først og fremst på de gamle åkrene, og ellers 

på områder med dyp forvitringsjord. Dette stemmer godt med 

observasjonene til bl.a. Watt (1940 og 1947), som viste at 

hovedrhizomet, når det får anledning, vanligvis etablerer seg 

i en dybde på 20 til 40 cm under bakken. Tansley (1939) nevner 

at rhizomene kan ligge på mer enn 60 cm dybde, men hvis derimot 

jordsmonnet blir for grunt, blir dens konkurranseevne vesentlig 

svekket. 

En annen viktig betingelse for einstapens trivsel, er god ok

sygentilførsel gjennom jorden (Poel 1961). Dette er sannsyn

ligvis årsaken til at den stort sett bare finnes i områder med 

gresshei eller tørr lynghei. På torvgrunn klarer den seg ikke. 

Et unntak fra dette er en del bratte bakker med høy fuktighet, 

og hvor vegetasjonen minner om den omtalte gressrike utfor

mingen av fuktheien (se 2.3.2.) med mye Holcus mollis og 

~irsium palustre. Eer kan einstapen trives aldeles utmerket. 

Forklaringen er sannsynligvis at vanngjennomstrømningen her er 

så stor at oksygentilførselen til rhizomet likevel blir til

strekkelig. Det er nemlig nedsettelse av denne som er det 
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kritiske for einstapen, ikke selve fuktigheten i seg selv 

( Poe 1. op . c it . : 110 ) . 

2.3.6. Tredominert vegetasjon 

Flere områder på Lurekalven er i ferd med å gro til med skog. 

På enkelte steder har denne pros essen kommet så langt at skogs

samfunn er etablert. 

Floristisk sett er hasselkratten e (se vegetasjonskart) mest 

interessante.. Disse ligger på s olvarme steder med god for

v~tringsjord i bratte bakker. I tillegg til hassel vokser det 

en del lind her sammen med en o g annen eik. Feltskiktet be.står 

til dels av arter som krever noe næringsr ik jord for å trives, 

f.eks . . stachys sylvatica, Scrophularia nodosa, Primula vulgare, 

Sanicula europaea og på de bratt este stedene Lonicera periclymenum. 

Dessuten finnes her en del Valer iana sambucifolia, Urtica dioica 

og .Geranium robertiana, og dette kan tyde på et høyt nitrogen

innhold i jorden. Andre vanlige arter er Geum urbanum , Luzula 

sylvatica og Succisa oratensis. Plantegeografisk interessant 

var det å finne en fin bestand med Agrimonia eupatoria i kanten 

av et av hasselkrattene. Denne planten er ikke vanlig så langt 

ute på kysten, og er ikke tidligere funnet innen undersøkelses

området til Lindåsprosjektet (Øv stedal pers. med.). 

Bjørk er det vanligste treslaget på Øyen, først og fremst i 

gjengroende lyngmark. Enkelte s teder, særlig i bratte, urete 

og utilgjengelige bakker, er be s tandene så gamle at vegetasjonen 

må oppfattes som skogssamfunn, og ikke som gjengroende lyngmark. 

Ved siden av bjørk finner man h e r rogn og noen steder litt 

einer. Feltskiktet er dominert av bærlyngarter og av Cornus 

seucica. Røsslyng er det derimot lite av i områder med vel

utviklet bjørkeskog. I tillegg til bærlyngartene domineres 

vegetasjonen mange steder av bre gner, f.eks. Athyrium filix

femina, Thelypteris limbosperma , Dryopteris dilatata og 

D. filix-mas. (Se for øvrig a rtslisten). En del arter som 

kan . forekomme i lyngheien er mye vanligere i disse skogholtene. 

Dette er f.eks. ~rientalis europaea, Anemone nemorosa, Oxalis 

acetocella og Linnaea borealis. 
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Osp er et annet tre som enkelte steder danner små kratt og 
lunder. Disse står som regel i bratte skrenter ned mot dal

søkkene. I motsetning til i bjØrkeholtene danner ikke felt

skiktet i ospebestandene noen egen vegetasjonstype . Man finner 

vanligvis her den samme type lynghei som står omkring, som 

oftest Blechnum/~ornus-lynghei. Dette kan skyldes at bestandene 

ennå er for små. De er imidlertid i rask ekspansjon, særlig i 

områder med mye forvitringsjord. 

Også furu er i rask ekspansjon på Lurekalven. I et område sørøst 

på øyen er den i ferd med å bli skogdannende, men småplanter 

finnes spredt atskillig lenger nord. Stort sett er det heller 

ikke her ennå noen observerbar forskjell mellom feltskiktet og 

lyngheien omkring. 

2.3.7. Myrvegetasjon 

I artslisten er tre myrtyper skilt ut: gjenvoksningsmyr, fattig

myr og Salix~sump. Fattigmyrene er de vanligste. De fleste 

av dem er relativt små og ligger på flater eller i svakt hellende 

terreng. Gjenvoksningsmyr finnes først og fremst rundt søndre 

Kalvsvatn, mens Salix-surnp ligger i de mange dalsøkkene langsetter 

øyen. 

Fattigmyrene er dominert av Seirpus caespitosus, Calluna 

vulgaris og Eriophorum angustifolium. Den sistnevnte art regnes 

blant de minerotrof e arter som langs kysten kan vokse ombrotrof t 

(Flatberg 1976: 33). Det samme er tilfelle med Molinia 

qaer~~ea og Cornus sueci~, som også er vanlige. Det synes 

likevel lite sannsynlig at dette er atlantisk-ombrotrofe myrer, 

slik de defineres av Moen (1975) og Flatberg (1976) . Til dels 

er en del av de andre vanlige artene slike som også på kysten 

bare forekommer miner otroft, f.eks. Carex echinata og Viola 

,Palustris (Moen op.cit.: 37). Dessuten kan det vanskelig 

bli helt ombrotrofe f orhold på slike relativt små myrer i et 

intensivt utnyttet kulturlandskap, med mye trakk, torvsk jæring 

og lyngsviing. 

I kanten av fattigmyr ene står det vanligvis kratt av Salix aurita 
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og Myrica gale. I dalsøkkene, s om fungerer som dreneringsrenner 

i landskapet, utgjør disse to ar t ene forholdsvis tette kratt. I 

surnpvegetasjonen inne i disse kra ttene finnes en lang rekke 

arter, bl.a. Molinia caerulea, Na rtheciurn occifraqurn, Juncus 

.conqlorneratus, J. articulatus, Montia fontana og Galiurn uligi

nosum (se for øvrig artslisten). 

Hengernattene rundt søndre Kalvsva tn må oppfattes som gjenvoks

ningsmyr (sensu Moen op.cit.: 6 , en vegetasjonstype som også 

er funnet et par andre steder på Øyen. Vegetasjonen her er do

minert av bl.a. Carex rostrata, C . nigra, Comarum palustre og 

Menyanthes trifoliata. 

Utløpet fra søndre Kalvsvatn ligger under en hengernatte. Dette 

merkes tydelig på vegetasjonen, f ordi det her vokser arter som 

~Ranunculus flammula, Glyceria fl u itans, Seirpus palustris og 

Eoilobium palustre. 

2.3.8. Strandvegetasjon 

Tre typer strandvegetasjon er sk i lt ut (se artsliten). På vege

tasjonskartet er 9c utelatt, da den bare dekker små arealer. 

En liten strandeng finnes på Lure kalven (9a). Den er dominert 

av .Juncus gerardii, med en del Gl aux rnaritima i fremre del, og 

med Triglochin maritima, Cochlear ia officinalis, Seirpus rufus 

og Plantago maritima i bakre del. I bakkant av selve strand

engen står et belte med ~Salix repens, sammen med bl.a. Scutellaria 

galericulata og Festuca rubra. 

Store deler av strandområdene er svaberg, og her finnes det 

vegetasjon på små hyller, langs s prekker o.l. (9b). Den består 

av tørketålende planter som kan t åle en del saltsprut, f.eks. 

Armeria rnaritima! Sieglingia decumbens og Seduro-arter. En 

vesentlig del av denne vegetasjon en finner man også igjen på 

hyller og tørre berg andre steder på øyen. Et typisk eksempel 

er et lite samfunn som stort sett består av Silene rupestris, 

Veronica off icinalis, Sedum angl i curn_, Dessb.~El.E.§1~-- -!:_1_~~~-~~~- og 

Sieglingia decurnbens . 
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I bunnen av de fleste viker og bukter ligger det små voller 

som består av innsky l let tang og annet organisk material, akku

mulasjonsstrand (9c) . Her finner man en samling av mer eller 

mindre nitrofile arter, sammen med arter som tilfeldigvis har 

drevet i land her. Vegetasjonen domineres som regel av 

Potentilla anserina og F i lipendula ulrnaria, men her er også mye 

Galeopsis tetrahit, Galium aparine, Scutellaria galericulat~, 

Valeriana sambucifol i a og Agrostis stolonifera. Fullstendig 

artsliste finnes i p l antelisten, og den inneholder en rekke 

arter som ellers bare finnes som ugress på næringsrik jord, i 

eller ved dyrket mark. 

2.3.9. Vegetasjonen i søndre Kalvsvatn 

Dette er et basseng som er i ferd med å gro igjen, og det setter 

et tydelig preg på vegetasjonen og miljøet i vannet. Hele over

flaten er sommersdag dekket av vegetasjon. Langs kantene ligger 

det til dels betydel i ge hengematter (se 2.3.7.). Utenfor disse 

står det et belte med Carex rostrata og Menyanthes trifoliata. 

Resten av vannets overflate er dekket med flytebladene til 

Potamageton natans og Nymphea alba. Vannet har tydelig brunfarge 

p.g.a. oppløste humussyrer. Til tross for den dårlige sikten 

kommer det tilstrekkelig lys ned på bunnen til at det her finnes 

en frodig vegetasjon av bunnplanter, først og fremst Myriophyllum 

alterniflorum (se for øvrig artslisten). Sedimentets overflate

prøve har et høyt innhold av sporer fra Isoetes lacustris 

(se vannplante/phytoplanktondiagrammet), men denne planten er 

ikke funnet. Dette kan skyldes mangelfull leting. 

2.3.10. Vegetasjonen i Nordre Kalvsvatn 

Dette er et brakkvann, fordi floen vanligvis såvidt skvulper 

inn her. Terskelen (fje l l) ligger ca. 10-20 cm under ordinært 

flomål. Saltholdigheten i vannet er derfor svært variabel. 

De ustabile miljøforholdene har klare konsekvenser for vegeta

sjonen: Den eksisterer ikke. Den eneste levende høyere plante 

som er observert er Ruppia maritima. Det er typisk for de 

Økologiske forholdene at bare denne planten finnes, fordi den 
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har en meget vid amplityde rn.h.p. vannets saltholdighet. (Se s. 49). 

Ellers er vannet helt tomt for vegetasjon, og jeg antar at dette 

skyldes store, og til dels uregelmessige endringer i saltholdig

heten. 

2.4. Diskusjon av dagens vegetasjon 

Rent floristisk er Lurekalven et temmelig ordinært område. De 

regis t rerte artene v il man stort sett finne overalt i fattige, 

oceaniske lyngheiomr åder. En del av våre mest hyperoceaniske 

arter, som f.eks. Er ica cinerea, Hymenophyllum peltatum og 

Asplenium marinum, har jeg ikke klart å f~nne til tross for 

iherdig leting. De t regionale vegetasjonskartet (s. 28) viser at 

skoggr ensen ikke ligger særlig langt unna. 

I forhold til floraen er vegetasjonen atskillig mer interessant. 

Dette skyldes at de t her er mulig, innen et begrenset område, å 

studer e forskjellige stadier i den prosessen som foregår i lyng

heien når utnyttelsen går tilbake. Disse utgjør egentlig en 

suksesjon som ender med furublandet løvskog, som ser ut til å 

være områdets potensielle klimaxvegetasjon. Årsaken til at de 

ulike stadiene kommer så tydelig frem på Lurekalven, er de 

variasjonene i topografi og jordbunnsforhold som finnes her. 

Spesie l t interessant er det å observere gress~ og lyngheiut

viklingen på de gaml e åkrene, fordi områder med et slikt jords

monn,de aller fleste andre steder langs kysten i dag er dyrket 

innmark. Derfor bl i r kontrasten i de Økologiske forholdene på 

Øyen uvanlig stor, og effekten av dette på suksesjonshastigheten 

tilsvarende tyde l ig . 

Vil man forstå hvordan denne prosessen foregår, er det best å 

ta utgangspunkt i den tørre lyngheien. Denne eksisterer 

egentlig i to utgaver . På steder med god drenasje og gunstig 

eksposisjon kan man finne tørrhei selv om Calluna er hØy og 

grovvokst. Ellers f innes tørrhei bare i områder som nettopp 

er brent eller som blir regelmessig beitet. Her vil Calluna 

være lavvokst, s l ik at en stor del av dens biomasse består av 

fordøyelig mater i ale . Urter og gress utgjør en vesentlig del 

av vegetasjonen, mens bunnskiktet er meget dårlig utviklet. 
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Både produksjon og kvaliteten p å beitet vil være best mulig i 

denne type lynghei (Girnmingham 1972: 179). Bøndene som drev det 

tradisjonelle kystlandbruket var oppmerksom på dette. Hvis 

beitepresset ble for lavt slik a t lyngen ble grovvokst, ble de 

aktuelle områdene svidd. På bren t lyngmark får man som nevnt 

(s. 13) de første årene et oppslag av gress og urter. Dessuten 

skjer det en fornyelse av lyngpla ntene som styrker deres kon

kurranseevne (Girnmingham op. cit.). Med et moderat beitepress 

vil den tørre, lavvokste lyngheie n opprettholdes. Med hardere 

beitepress går lyngheien over til gresshei (Girnmingham op. cit.: 

184, Tansley 1939: 131). Hvor i n tensivt beitet må være for at 

dette skal skje, og hvilken type gresshei som dannes, vil være 

avhengig av jordsmonnet. På nær i ngsrikt jordsmonn kan gresshei 

opprettholdes med lavere beiteintensitet enn på fattigere jords

monn. Skjematisk kan dette frem s tilles som i fig. 6. 

Økende 
beitepress 

Dominans av Nardus stricta. (På fuktigere 
områder sammen med Juncus squarrosus.) 

vanlig gresshei 

lynghei 

Økende næringeinnhold i jorden 

Fig. 6. Forholdet lynghei/gresshei i relasjon til beitepress 

og jordsmonn. 

Figuren er bare ment som en teoretisk modell for samspillet 

mellom vegetasjonstypene. Det er ikke tatt hensyn til andre fak

torer som også kan påvirke dette bildet, f.eks. forskjeller i 

fuktighet eller eksposisjon. 
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På Lurekalven synes det som om utvaskningen av jordbunnen i dag 

er kommet så langt, at dagens beitepress er for svakt til å 

opprettholde gressheien (se fig. 6 ) . Ikke bare har Calluna 

klart å danne små tuer innover i gressheien mange steder, men 

langs kantene finnes det til dels betydelige mengder mose, 

først og fremst ~hytidiadelphus squarrosus. Bertelsen (1979) 

har vist at i gresshei hvor beitingen brått stanser, vil man få 

en mye større mosepr oduksjon enn på beitet mark. At lyngen er 

i ferd med å "spise opp" gressheiene i området støttes også av 

de vegetasjonshistoriske data (se s. 150). 

Det er ikke bare gressheiene som viser tegn på at området blir 

dårlig utnyttet. Også store deler av de lyngkledde delene av 

øyen bærer preg av dette, med stor grovvokst Calluna, som gir 

landskapet en brunaktig farge. Her har det skjedd en strukturell 

forandring av plantesamfunnet, fra et lavvokst åpent til et høy

vokst lukket samfunn. Dette har medført endringer i de mikro

klimatiske forhold på bakken. Bl.a. er vindhastigheten og energi

innstrålingen blitt mindre, og dette fører til at fordampningen 

fra bakken blir redusert og markfuktigheten jevnere (Gimrningham 

1972). Slike forho l d begunstiger en kraftig mosevekst. 

Under en brann vil moseskiktet forsvinne, og så lenge et område 

beites intensivt vi l det bare finnes beskjedne mengder mose i 

tørrhei. Det er først når beitet opphører eller blir sterkt 

redusert, at utvikl i ngen av moseskiktet starter. Sundve (1977) 

har vist at det tar 10-15 år fra kulturpåvirkningen stanser, 

til moseskiktet er velutviklet slik det finnes i enda eldre 

bestander. 

Etter at moseskiktet er etablert i et lukket Calluna-samfunn, 

vil fordampningen reduseres ytterligere. Resultatet blir at 

bakken etter hvert dekkes av en mosematte med til dels betydelig 

tykkelse. Dette fører til en gradvis forsumpning av jords

monnet, som bl.a. kan observeres på en Økende råhumusdannelse. 

Disse hydrologiske endringer i jordsmonnet har effekt på tørr

heiens vegetasjon. Flere av urtene forsvinner, f.eks. Antennaria 

dioica og Lotus corniculatus, og gressene forsvinner nesten full

stendig. Til gjeng j eld vil slik gammel lynghei bli invadert av 

fuktheiarter, f.eks. Erica tetralix og Seirpus caespitosus. Jo 
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lenger tid et område har ligget ubenyttet, jo mer vil vegeta

sjonen minne om fukthei. Det var derfor meget vanskelig, under 

kartleggingsarbeidet å skille mellom fukthei og gammel tørrhei 

med begynnende forsumpning. 

Ikke alle fuktheiområdene er oppstått på denne måten, det finnes 

en rekke lokaliteter hvor jordsmonnet av topografiske årsaker 

har den fuktigheten som favoriserer fuktheiens vegetasjon. Men 

stadig større arealer er i ferd med å bli fukthei, fordi de har 

ligget praktisk talt ubenyttet i 20-30 år. Fuktheien kan derfor 

oppfattes som et subklimax-stadium, inntil området blir skog

kledd. 

Som nevnt i 2.3.6. er flere partier av øyen i ferd med å vokse 

til med trær. Dette kan observeres i samtlige vegetasjonstyper, 

tydeligst kommer dette frem i Blechnum/Cornus-lyngheien (se 

2.3.3.), som flere steder er i ferd med å bli forvandlet til 

krattskog. Sannsynligvis er eksposisjonen en viktig årsak til 

den spesielle sammensetningen av vegetasjonen i Blechnum/Cornus

lyngheien. Fordi de alltid ligger nord- eller østvendt, vil 

energiinnstrålingen og fordampningen bli lavere enn i andre 

strøk på Øyen. Men da disse bakkene oftest er temmelig bratte, 

blir det aldri stagnerende forho ld, slik som i fukthei. Om 

dette er en fullstendig forklaring på hvorfor tilgroingen er 

kommet så mye lenger her enn andre steder, kan ikke avgjøres 

med sikkerhet. Men det er påfallende, at en rekke arter, f.eks. 

Blechnum, utelukkende er funnet i bakker med en slik eksposisjon. 

Utnyttelsen av lynghei på Lureka lven er i dag alt for lav til 

å holde skogen unna, og p.g.a. den korte avstanden til nærmeste 

større skogsområde (se kart s. 28 ) , går gjengroingen for seg i 

et høyt tempo. 

Hvis ikke utnyttelsen av øyen i g jen intensiveres, vil den i 

løpet av en mannsalder være ful l stendig skogkledd med en furu

blandet utgave av den skogstype som finnes på halvøyen syd for 

Lygra. Her ligger et løvskogsbelte, dominert av Quercus robur, 

Betula pubescens og Alnus glutinosa. Dette har sannsynligvis 

sammenheng med at det her går en sone med mangerittiske berg-
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arter (Kolderup og Kolderup 1940). På selve Lindåshalvøyen 

dominerer furusk ogen, og her er løvskogsområdene små og ligger 

spredt. Her er det mest anortosittiske bergarter. Den markerte 

grensen mellom furuskog og løvskog inne ved Seim (se nedenfor) 

fØlger bergartsgrensen mellom anortositt og mangeritt. 

ffi Pine 
~ forest 

Cultivated 
areas 

0 1 2 3 d 5 

Fig. 7. Vegetasjonskart fo r Lindås og Austrheim. 

Utarbeidet av D. 0. Øvstedal. 
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3. METODER 

3.1. Feltarbeid 

En del av de arkeologiske unders økelsene på Lurekalven var å 

undersøke åkrenes oppbygging og utbredelse. De ble snittet på 

langs med ca. l m brede sjakter, som oftest slik orientert at 

både åkerens bakkant og åkerrein en kom med i profilet. 

Profilveggen ble renset, tegnet og fotografert, og en rekke 

steder ble det tatt ut materiale til pollenanalyse, såvel fra 

åkerjorden som fra eventuelle a v setninger over eller under denne. 

Profilene er generelt beskrevet på vanlig arkeologisk måte, 

men der mine prøveserier ble tatt ut er lagene i tillegg beskrevet 

etter Troels-Smiths metode (Troe ls-Smith 1955a). 

Enkelte steder ligger fuktige områder med torvavsetninger inntil 

åkrene. I samarbeid med arkeologene grov jeg sjakter som gikk 

fra åkrene og ut i de fuktigere partiene. Ved opprensing av 

disse profilene kunne åkerdrifte n spores et godt stykke utover 

i torven, og fra slike grenseområder mellom torv og åker ble 

det også tatt ut prøveserier. Oppbevaringsforholdene for pollen 

og annet organisk materia l e kunn e her forventes å være langt 

bedre enn i den tørre åkerjorden . Dessuten var det sannsynlig 

at disse avsetningene hadde blitt akkumulert gradvis, og følgelig 

ville det være mulig å få en ove rsikt over vegetasjonsendringene 

på stedet fra tiden før gården b le tatt opp og frem til i dag. 

Dette i motsetning til åkerjordsprøvene, som bare kan gi et 

statisk bilde av forholdene i d e n tiden åkrene var i bruk. 

I tillegg til arbeidet på innmarken, ble alle større myrer på 

resten av øyen sondert. Tre lokaliteter ble valgt ut til nærmere 

undersøkelse, og disse lå slik til at utviklingen i forskjellige 

deler av utmarken skulle bli representert. På en av dem, 

Kobbeskjærsmyr, sto det igjen en profilbenk etter tidligere 

torvskjæring, og ved å spa ca. 1 m innover i denne fikk jeg et 

friskt snitt. På de to andre ble det gravd sjakter, dessuten 

ble en avsetning med forvitringsjord undersøkt på denne måten. 

Ved å grave grøft får man en bedre stratigrafisk oversikt enn 

sonderboringer gir. Dessuten har man i en profilvegg større 
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mulighet til å finne gunstig materiale til c 14 -dateringer. For 

å unngå forurensing fra gravearbeidet ble det på alle utmarks

lokali teter tatt overflateprøver før gravearbeidet tok til. På 

innmarkslokalitetene ble prøvene først samlet inn etter 1-2 

gravningssesonger, slik at jordfyk fra utgravningene kan ha for

urenset overflateprøvene. Det ble derfor analysert en ekstra 

overflateprøve ved hvert enkelt profil, som muligens kunne være 

mindre forurenset (spektrum 0). 

I tillegg til de terrestriske lokalitetene er også søndre Kalvs

vatn undersøkt. Fra instituttets flåte spent opp i et langs

gående tau, har jeg v.h.a. et russerbor (Tolonen 1967) laget en 

stratigrafisk beskrivelse av de øvre sedimentene i bassenget. 

(Se s. 42 og fig. 8 ) . Sedimentene ble beskrevet etter klassi

fikasjonssystemet til Troels-Smith. Materialet til pollendia

grammet ble tatt opp med et ombygget Livingstone stempelbor 

(Livingstone 1955), som har 2 m lang plastkanne med diameter 

110 mm. Plastrørene ble tettet med lokk og oppbevart på kjøle

lager. 

3.2. Uttak av prøver 

Plastrørene fra søndre Kalvsvatn ble på laboratoriet saget opp 

på langs på to steder, slik at en del av røret kunne løftes 

vekk. Dermed ble sedimentet eksponert, og etter opprensing ble 

sedimentet beskrevet pånytt. Deretter ble det fra borkjernene 

tatt ut prøver til pollen- og glødetapsanalyse, og senere til 

c 14-datering. Pollenprøvene ble tatt ut med konstant volum 

v.h.a. gelatinkapsler. Materialet ble overført fra borkjerne 

til gelatinkapsel med engangssprøyter av plast. 

Gelatinkapslene ble lagt på vanlige prøveglass, og før de ble 

korket ble de pådryppet et par dråper spritholdig glycerol (1 del 

sprit:2deler glycerol).Dette ble gjort for å hindre myggdannelse 

og uttørking. 

Samtlige pollenprøver fra de terrestriske lokalitetene ble tatt 

ut direkte fra nyrensete profilvegger i felt, v.h.a. spatel og 

prøveglass. Også disse ble behandlet med spritholdig glycerol. 
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3.3. Laboratorieteknikk 

Samtlige prøver er kokt i KOH og deretter acetolysert (Fægri og 

Iversen 1975: 103 og 107). De fleste prøvene er dessuten be-· 

handlet med HF (op. cit.: 105) i plast-sentrifugerør, som ble 

varmet til loo 0 c. 

Prøvene fra søndre Kalvsvatn er tatt ut med konstant volum og 

tilsatt Lycopodium-sporer (Stockmarr 1971), men i stedet for 

konsentrert ble det brukt 10% HCl til å løse opp tablettene. 

De ferdigpreparerte prøvene ble lagret i glycerol tilsatt phenol. 

Analysearbeidet er utført med et Zeiss forskningsmikroskop med 

achromatisk aplanisk kondensor 1,4, og alle ananlysene er gjort 

med fasekontrast. Til vanlig analysearbeid ble et Zeiss Planapo 

63/1,4 Ph3 immersjonsobjek t iv benyttet. Til rutinearbeid ble 

en forstørrelse på ca. 400 x benyttet, men i kritiske tilfelle 

kunne denne Økes til 1280 x. For å utnytte den numeriske appertur 

best mulig, ble immersjonsolje alltid brukt både over og under 

preparatet. 

En konsekvens av arbeidet i immersjonsolje, var at preparatene 

måtte forsegles med neglelakk for å hindre irnmersjonsoljen i å 

trenge inn under dekkglasset. Dette har den ulempen at pollen

kornene blir vanskeligere å snu, men til gjengjeld kan prepa

ratene oppbevares, og det er mulig å finn e igjen vanskelige korn 

på et senere tidspunkt. 

Analysearbeidet ble utført i varv , jevnt fordelt over hele pre

paratet. Dette ble nøye gjennomført fordi store pollenkorn, 

f.eks. ~in~~ eller ~erealiaL ofte er overrepresentert i de sen

trale deler av preparatet. Tettheten av varvene ble på forhånd 

beregnet ut fra ønsket pollensum og pollenmengden i preparatet. 

3.4. Identifikasjon av pollen og _andre mikrofossiler 

Utgangspunktet for bestemmelsene har vært nøkkelen hos Fægri og 

Iversen (1975: 225). Dessuten har jeg i stor utstrekning brukt 

pollenherbariet på Botanisk institutt. Nedenfor o~tales de be-
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stemmelser som går ut over det som står i nøkkelen, eller av 

annen grunn bør kommenteres. 

3.4.1. Pollen 

Asteraceae 

I innmarksdiagramrnene var forekomsten av Asteraceae cf. tubuli

florae såpass rikelig (over 1%) at en videre bestemmelse ble 

forsøkt. Birks (1973: 239) har gjort dette, og ved hjelp av 

referansesamlingen kunne en stor del av mitt materiale be

stemmes til hans Antennaria-type. Ut over det som står hos 
Birks (op. cit.) har denne typen svakt bØyde og noe buttere pigger 

enn de øvrige korn innen Tubuliflorae. Gruppen omfatter i til

legg til Antennaria, slektene Gnaphalium og Filago. Antennaria

type er skilt ut i egen kurve i diagrammene, mens de øvrige 

Tubululiflorae står under C~mp. tub. Enkelte av disse kan 

muligens klassifiseres som Achillea-type (sensu Birks op.cit.), 

men disse er ikke kommet med i diagrammene. 

Ericaceae 

Bestemmelsene innen denne familien er gjort etter Beug (1961) 

med god støtte i instituttets referansesamling. Erica er skilt 

ut fra Beug's Vaccinium-gruppe, den er nesten like verrucat som 

Calluna, men har tydelige colper med costa colpi. Ifølge Beug 

skulle det være mulig å skille mellom E. cineria og E. tetrali~, 

men i vårt referansemateriale synes dette å være lite sann

synlig. Imidlertid vokser ikke E. cineria på Lurekalven i dag, 

slik at de korn av Erica som forekommer høyst sannsynlig stammer 

fra E. tetralix. 

Fabaceae 

I materialet forekommer en fabace-type som jeg har bestemt til 

Trifolium. Den avviker imidlertid en del fra den beskrivelsen 

som står på Trifolium-type i nøkkelen hos Fægri og Iversen. 

Dette kornet er stort (28-36pm i standard Corylus), og den har 

tydelige og brede columella både i lumina og muri. Størrelsen 

på lumina er også stor, til dels betydelig mer enn 1 µm, men 

de minker inn mot colpene og mot polene. Overflaten minner 
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sterkt om Pisum, men fasongen på kornet er forskjellig. Pisum 

er noe lengre, men adskillig slankere over ekvator. Dessuten har 
den tydelig ellipseformet pore, mens Trifoliurn har skjult pore. 

Ut fra Fægris nøkkel (1956) kan det være T. striaturn, og likheten 

med det bildet av denne arten som står i Erdtman et al. (1961, 

pl. 35) er meget stor. Imidlert id er forekomsten av 

T. striaturn Økologisk sett svært usannsynlig, samtidig som det 

finnes flere andre Trifolium-arter som også lager store pollen

korn, f.eks. T. media og T. prate nse (egne observasjoner fra 

instituttets referansesamling. I tillegg til Trifolium er Lotus 

skilt ut som egen kurve. 

Lamiaceae 

Fra denne familien er det funnet en type , Stachys-type-(Fægri og 

Iversen op. cit.). Dette er en s amlegruppe for flere arter 

med svært varierende Økologiske k rav. V.h.a. instituttets re

feransesamling har jeg kommet fre m til at de to mest aktuelle 

slektene for den typen som jeg h a r registrert, er Galeopsis og 

Stachys. Dessverre er det ikke mulig å skille disse to artene 

fra hverandre, i hvert fall ikke i fossilt materiale. 

Poaceae 

P.g.a. undersøkelsens problemsti l ling var det meget viktig å 

skille kornslagene ut fra de øvr i ge gressartene. Dette er gjort 

etter Beug (1961). Hans fire kr i terier for kornpollen har 

jeg forenklet til to, a) kornstør relse og b) annulusdiameter 

(tilsvarer 2xannulusbredde + pore diameter). Hans fjerde kri-

terium, annulustykkelse, har detbare i s j eldne tilfeller vært 

mulig å måle. Alle mål ble korr i gert for forskjell mellom 

observert Corylus-verdi og den Be ug oppgir (op. cit.:IX). 

I tillegg til disse to krav til s tørrelse, er også følgende to 

morfologiske krav benyttet: 

c) Den ytre avgrensing av annulu s skal være skarp, ikke diffus 

slik som hos de aller fleste vil t voksende gressarter, inklusive 

flere av dem som produserer store pollenkorn. 

d) Pollenkornene skal være tykkve ggede med en tydelig endexine 

som er like kraftig som ektexinen . Denne karakteren nevnes 

allerede av Firbas (1937), og senere av f.eks. Iversen (1941) 
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og Grohne (1 957). I nye r e arbeider e r den imidlertid mindre 

påaktet , uten at det noe sted har fremkommet argumen ter imot 

denne karakteren. I mi t t materiale har det vært en god karak

ter fordi den t ykke vegge n gjør at kornpollen får e n kraftigere 

fa r ge enn pollen fr a vil t voksende gre s sarter. 

Ute lukkende pollenkorn s om har tilfredsstilt samtlige av de 

fire krav som er nevnt her, har under analysearbeide t blitt 

regnet som kornpolle n. 

En alternativ måte å ta u t korn på, er å måle samtl i ge gress

pollen og fordele dem på størrelseskla sser, korriger t for 

Corylus-variasjonen. Ut fra den prosentvise fordel i ngen av 

de ulike størrel sesk l asse ne i hvert enkelt nivå kan man trekke 

slutninger om hvilke spek tra som inneholder kornpol l en . Dette 

ble først gjort a v Tr oel s -Smith (1 955b) med kornstør relsen, og 

senest av Andersen (1979) med annulusdiameter. I n oen få nivåer 

har jeg testet denne metoden, med å måle såvel korns tørrelsen 

som annulusdiamete r . Men bortsett fr a mye ekstraarbeid førte 

ikke dette til noen endring av de resultater som al l erede forelå. 

Når det gj elder typebeste mmelse av kornpollen, er de t først og 

fremst utfør t v .h.a. ins t ituttets referansesamling, men med 

god støtte i Grohne og Be ug (begge op. cit.) og i Andersen og 

Bertelsen (1972). 

Hor deuro-type er s c abr a t, med kraft ige punktae jevnt fordelt på 

overflaten . I tillegg til byggsortene kan også enkelte vilt

voksende g r e ss ha po l len av denne type, de vanligste hos oss er 

Elymus arenar ius, Ammophila arena ria , Glvceria fluitans, 

Ely trigia r e pens og E . juncea. Av økologiske grunner kan Elymus, 

Ammophila o g E. j unc e a utelukkes på Lurekalven, mens Glyceria 

og E. repe n s kan h a f o r ekommet (se s. 110). P.g.a. ytre av

grensing a v annu l u s og størrelsen på punktae, vil de fleste 

pollen fr a disse to a r t ene likevel kunne skilles fra Hordeum 

vulgare (Gr ohne op . c i t . : 243 , Andersen og Bertelsen op.cit.: 85). 

En annen vanskelighe t er at bygg er det kornslaget som pro

du s erer de mins t e pollenkornene . I et materiale dominert 

av hvete, rug el l er h a v re, vil problemene med å skille mellom 

kor n og andre gress være mindre, da det her er e n mye skarpere 
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grense, såvel størrelsesmessig s om morfologisk. Siden bygg 

tidlig viste seg å være det vik t igste kornslaget i mitt mate

riale, har jeg vært så restrikt i v som mulig med mine kriterier 

for kornpollen, og de fremlagte resultater må følgelig oppfattes 

som minimumsverdier. 

Secale har en overflate som er s vært lik på Hordeum, men skiller 

seg fra denne med sin karakteristiske bønnefasong og med den 

skjevt plasserte poren. Men hvi s kornet er brettet, krøllet 

e.l., er det ikke mulig å se diss e karakterene, og det vil da 

som regel ende opp som Hordeum t ype. 

Rug er imidlertid vindbestøver, o g har derfor en langt større 

pollenproduksjon enn de andre kor nslagene. I et pollendiagram 

fra et område med rugdyrkning, vi l verdiene for kornpollen

kurven være av en helt annen stør relsesorden enn de som er regi

strert ved denne undersøkelsen (s e Behre 1976: 202). 

Hos Avena- og Triticum-type sitter punktae samlet i grupper, 

noe som gir kornene en areolat overflate (sensu Erdtman 1947: 

106). Beug (op.cit.) skiller mellom "punktklumpen" hos 

Avena og "punktgruppen" hos Triticum. 

Andersen og Bertelsen (1972) har testet dette med scanning 

elektron mikroskopi, og er komme t til at det ikke er noen morfo

logisk forskjell mellom de to typene. De har begge punktae som 

sitter på lave forhøyninger, atsk ilt med smale forsenkninger i 

overflaten. Ifølge dem er det b a re mulig å skille mellom 

Triticum og Avena v . h.a. størrel s esstatistikk. 

I referansesamlingen til Botanisk institutt kan med fasekontrast 

observere følgende: 

1) Samtlige preparater med Avena sativa inneholder en god del 

pollenkorn som har punktklumpen, men også en god del korn med 

punktgruppen. 

2) Punktklumpen er ikke observer t i noe Triticum-preparat. 

Til tross for Andersen og Bertel s ens resultater mener jeg p.g.a. 
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disse observasjoner, at det er mulig å skille mellom typisk 

Avena og typisk Triticurn overflate, og slike korn er registrert 

i diagrammet. Siden det morfologisk sett er en flytende over

gang mellom de to typene, vil det alltid opptre en ubestemmelig 

mellomgruppe som bare er oppført under samlegruppen sum Cerealia. 

Rosaceae 

Pollen fra denne familien er bestemt etter nøkkelen til Eide 

(1981). Filipendula, Sorbus, Prunus padus og Potentilla-type 

er funnet. I samlegruppen Rosaceae er oppført rosace-pollen som 

enten var for krøllete eller for korodert til å kunne bestemmes 

videre. 

Potentilla-type inneholder Comarum, Fragaria og Sibbaldia i 

tillegg til Potentilla-artene. Av de arter i denne gruppen som 

finnes på Lurekalven, er Potentilla erecta langt den vanligste 

(se tabell 2 ) . F.eks. ved sjakt T, hvor det i overflate-

spekteret er 14,3% Potentilla-type, vokser det store mengder 

P. erecta like ved, mens avstanden til eksemplarer av de andre 

artene er betydelig. Denne Potentilla-registreringen skriver 

seg derfor sannsynlig hovedsakelig fra P. erecta. Ut fra 

dagens vegetasjon mener jeg at Potentilla-type i innmarksdia

grarnmene omtrent utelukkende kommer fra P. erecta, mens den i 

utmarksdiagrammene og vanndiagrammet også kan inneholde 

Comarum-pollen. 

Scrophulariaceae 

Under analysearbeidet har det vist seg at blant de korn som etter 

nøkkelen kom ut som Rhinantus-type kunne det påvises karakte

ristiske forskjeller. V.h.a. instituttets referansesamling er 

to slekter skilt ut, Veronica og Euphrasia, i tillegg til 

Rhinantus selv. Fullstendige morfologiske undersøkelser er ikke 

utført, men foreløpig kan følgen kriterier anføres : 

Rhinantus er tricolpat, med opprevne colper. Veggen er meget 

tynn, psilat, og columella er utydelige og kan bare observeres 

med største forstørrelse. 

Euphrasia atskiller seg fra Rhinantus ved at de svake struktur/ 

skulpturelementene står i grupper, slik at overflat en får et 
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areolat mønster. 

Veronica har tykkere vegg og tyde l igere columella enn de to andre. 

Dessuten er colpen sjelden oppreve t på samme måten, tvert imot er 

colpens utforming et karakteristi s k kjennetegn, i det colpeenden 

vanligvis er tydelig avrundet. 

Av andre Scrophulariacepollenmå n e vnes Digitalis. Den lager små 

tynnveggete korn, som etter nøkke l en står anført under Lobelia

type. Overflaten minner imidlert i d en del om overflaten til 

Rhinantus/Euphrasia, men de er tr i colporate, selv om ikke dette 

alltid er like lett å observere. Pollenkorn fra Digitalis 

blir sannsynligvis meget hurtig n e dbrutt, fordi den er dårlig 

representert i fossile prøver fra områder hvor det vokser mye 

av den. I recente prøver kan den derimot opptre rikelig . (~e 

Krzywinski 1976: 56 og 59). 

Andre registrerte Scrophulariaceer er Scrophularia, Melampyrum 

og Pedicularis, alle tatt ut etter nøkkelen . Pedicularis

forekomstene har latt seg bestemme til P. sylvestris, ut fra vårt 

referansemateriale. I forhold ti l P. pratense (dette er de to 

eneste aktuelle artene i området) er P. sylvestris lengre, 

tynnere og mer tilspisset i fasongen, slik at den minner om to 

halve Juniperus-korn som ligger s a mmen . I diagrammene er 

Melampyrum og Pedicularis skilt u t som egne kurver, mens de 

øvrige er slått sammen til en fel l es Scrophulariacekurve. 

3.4-.1.1. Ubestemte pollenkorn 

Ubestemte korn er ført til varia (se totaldiagram). Disse var 

enten for sterkt koroder, knuste, krøllet eller lå skjult. Det 

er ikke utarbeidet noen korosjonskurve (Cushing 1967), da fre

kvensen av koroderte korn ville l i gge på 100% i store deler av 

innmarksdiagrammene. 

Knuste korn forekommer i betydelige mengder. De fragmenter som 

utgjør et halvt korn eller mer er registrert. Ofte kan slike 

fragmenter bestemmes (f . eks. Tilia , Alnus), hvis ikke er de 

blitt registrert som ubestemte. En konsekvens av oppknusningen 

er at muligheten for at enkelte a r ter har forsvunnet lettere 
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enn andre avgjort er til stede (Fægri og Iversen 1975: 179). 

Kun hele korn av Cerealia er registrert. En rekke fragmenter 

med stor gramineannulus og litt exine, eller store gramineer 

som har mistet poreområdet har blitt observert. Men slike frag

menter har aldri blitt medregnet i kornkurven. 

3.4.2. Sporer 

Lycopodiaceae 

Sporer fra denne familien er bestemt etter nøkkelen hos Moe 

(1974) og v.h.a. instituttets referansesamling. 

Polypodiaceae 

Sorsa (1964) har behandlet denne familien inngående, og har 

laget en bestemmelsesnøkkel hovedsakelig basert på perisporets 

utforming. Da dette vanligvis forsvinner under preparerings

arbeidet, er disse kriteriene lite anvendelige under rutine

analyser. Gymnocarpion dryopteris (L.) Newm. (syn . D. linneana 

Chr.) er skilt ut da perisporet hos denne sitter fastere og 

gir veggen et verrucat mønster. Dessuten er det skilt ut en 

gruppe Dryopteris-sporer under betegnelsen D. filix-mas-type. 

Her er veggen foldet på en måte som ser ut til å være spesielt 

vanlig hos D. filix~mas. Andre forekommende polypodiaceer er 

Polypodium og Pteridium (Nilsson 1961, Moe 1974). 

3.4.3. Alger 

I materialet fra søndre Kalvsvatn forekommer en variert grønn

algeflora. Den er bestemt etter Bourelly (1966). I diagrammene 

er det bare tatt med samlekurver for slektene Pediastrum, 

Scenedesmus og Botryococcus. I en del nivå er det imidlertid 

foretatt langt mer detaljerte bestemmelser, bl.a. innen slekten 

Pediastrum , som vil bli nærmere omtalt i teksten. Dette 

er gjort etter anvisning av dr. phil. Gjertrud Cronberg, 

Lund. 



- 39 -

3.4.4. Andre mikrofossiler 

Sphagnum forekommer og er bestemt etter Nilsson (1961) . En annen 

registrert mikrofossil er hvilece ller av dinoflagellater fra 

familien Dinophyceae, (Hystrichos phaeridae), innen ordenen 

Peridinales. Flere typer eksiste rer, men bare en samlekurve er 

tatt med, fordi spørsmålet om di s se gruppenes systematikk og 

Økologiske krav ikke er fullstend ig utredet. Også skjellfrag

menter av foraminiferslekten Disc orbina er registrert. 

I samtlige prøver er forekomsten av trekull registrert. Kulipar

tikler opptrer som uregelmessige, skarpkantede, sorte partikler i 

preparatene. størrelsen varierer mellom 10 og lOOpm, og siden 

dette er den samme størrelsesorde n som de fleste pollenkorn ligger 

innenfor, vil trekullpartikler s t ort sett bli spredd på samme 

måte som pollen, når de først har kommet ut i luften, f.eks. ved 

skogbrann, lyngsviing, bålbrennin g etc. 

3.5. Pollendiagram 

Pollendiagrammene er alle av den oppløste typen (Fægri og 

Iversen 1975: 137). I kolonnen f or lithostratigrafi er Troels

Smiths signaturer benyttet (Troels-Smith 1955a). Da pollendepo

sisjonen i samtlige av mine terre striske lokaliteter synes å 

være meget lokalt preget, er det ikke gjort forsøk på å lage 

regional sanering av disse. Derimot i innsjØdiagrammet fra 

søndre Kalvsvatn er dette gjort, og da er Kalands soner for 

Lindås benyttet (Kaland in prep.). I samtlige diagram er anført en 

lokal soneinndeling. 

Beregningsgrunnlaget for samtlige kurver er ~P, som utgjør 

summen av pollen fra samtlige pollenproduserende arter, uansett 

om de er anemofile, zoofile eller autogarne. 

Pollensummen varierer noe mellom de enkelte diagram. I innmarks

diagrammene har den stort sett ligget rundt 1000, og i en del 

spektra noe høyere. I de øvrige diagrammene er pollensummen 

holdt noe lavere. 

Alger, sporer og trekullpartikler er beregnet i prosent av ~P + den 
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enkelte mikrofossiltype. I avsetninger hvor omgivelsene har 

gjennomgått så store vegetasjonsendringer, er det grunn til å 

anta at den absolutte verdi til pollen influxen har forandret 

seg en god del. Følgelig vil f.eks. 10% kullpartikler før og 

etter avskogningen neppe representere den samme mengden. Så 

lenge man er avskåret fra å lage absoluttdiagram, eksi

sterer det imidlertid ikke noe brukbart alternativ. Det er 

f.eks. ikke holdbart å plukke ut en gruppe av ~P (f.eks. AP) 

og si at denne har vært konstant hele tiden. Sporene kunne for 

så vidt vært innlemmet i ~P med samme rett som mange zoophile 

arter, men alger og kullpartikler ville fullstendig ha sprengt 

enhver skala. Det er av samme grunn at frekvensene beregnes 

av ~P + den enkelte art/gruppe. Hvis ikke ville f.eks. kull

partikler i mange nivåer ha ligget på 2-300%, og Scenedesmus 

oppi flere tusen prosent. For å få en felles beregningsmåte 

for alle andre mikrofossiltyper enn pollen, som ikke tar for mye 

plass, er den nevnte metode valgt. 

3 6 14 d . . . C - ater1nger 

Til aldersbestemmelse er benyttet c 14-dateringer. Tilsammen 17 

dateringer er utført fra Lurekalven, de er satt opp i tabell 3. 

10 av dem er på vegetasjonshistorisk materiale, de resterende 

7 på arkeologisk. 



Tabell 3. 

c 14-dateringer fra Lurekalven 

Materiale Dateringsobjekt Alder BP Alder AD (MASCA) 

Søndre Kalvsvatn: 

T-3651A Marin gytje Bunn av borkjerne 1730 + 80 250 + 110 

T-2754A Brakkvannsgytje Sonegrense Sk-1/Sk-2 1200 + 80 775 + 105 

T-3652A Brakkvannsgytje Sonegrense Sk-2/Sk-3 1020 + 80 945 :!: 85 

T-2755A Brakkvannsgytje Fasegrense Sk-D/Sk-E 800 + 70 1160 :!: 80 

T-3653A Brakkvannsgytje Sonegrense Sk- 3/Sk- 4 460 :t 90 1440 + 60 

*T-3654IIA Brakkvannsgytje Fasegrense Sk-E/Sk-F 560 + 90 1340 + 80 

Innmarken, sjakt F: 

T-2897 Bark Sonegrense F-1/F-2 1310 :!: 70 675 + 85 

Utmarken, Kobbeskjærsmyr: .i:=. 
j-1 

T-2898 Grein Sonegrense K-1/K- 2 1280 :!: 80 700 + 90 

Utmarken, Stongo: 

T-2348 Grein Sonegrense St-3/St-4 1130 ± 90 840 + 110 

*T-3249A Torv Sone St-2 1210 + 70 760 + 90 

Dateringer utført på arkeologisk grunnlag, alle fra innmarken: 

T-2172 Trekull Bunn av åkerprofil 1180 :t 140 795 :t 155 

T-2416 Trekull Bunn av åkerprofil 1170 + 100 805 + 125 

T-2582 Trekull Bunn av åkerprofil 1290 + 70 685 + 75 

*T-2584 Trekull Bunn av åkerprofil 4730 :t 70 3520 + 130 

T-2173A Trekull Kullmile 1090 :t 80 880 :t 100 

T-2173B Trekull Kullmile 990 + 80 990 :t 80 

T-2583 Trekull Kullmile 1880 :t 80 95 :!: 75 

*Dateringsresultatet er inkonsistent med øvrige dateringer. 
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4. PRESENTASJON AV DE ENKELTE LOKALITETER 

Det fore ligger p ol l e nd iagram fra følgende lokaliteter: 

Søre Kalvs v atn-Inn s jøbasseng 

Sjakt F-

Sjakt H

Sjakt T-

Sjakt W-

l 
J >To rvavsetninger i kanten av åkrer på innmarken 

Kobbeskjærsmyr-1 

Trappemyr- >Fattigmyrer i utmarken 

Stongo- J 
Urnbakken-Jordprofil i forvitringsjord i utmarken 

Lokalitetenes plas s e r ing er tegnet inn på fig. 3, fig. 5 

(veg.kart) og på fig. 30 (arealkart). I tillegg til disse 

lokalitete n e er en del åkerjordsprøver undersøkt, uten at re

sultatene er tegne t opp (se s. 59 ) . 

4.1. Søn d r e Kalvsvatn 

Bassenget ligge r i sørenden av det største av de mange nordsyd

gående d alsøkkene p å Øy en. I syd er det avgrenset av et lavt 

eide (ca. 4 m o .h. ) og i nord drenerer det ut i Nordre Kalvs

vatn. Vannspeilets normale pos isjon ligger på 2,60 m o.h. 

Terskelen ligge r i samme nivå ca . 50 m nord for den gamle 

passasjen over dal s økket. 

Utløpet av vannet e r gjengrodd, slik at det mellom terskelen 

og vannet ligger et ca. 200 m langt sumpområde, opptil 1 m dypt. 

Vegetasjonen i og r undt vannet er nærmere beskrevet i kap. 2.3.7. 

og 2.3.10 . 

4 .1.1. Lithostratiqrafi 

Resultatene fra de s t r a tigrafiske undersøkelsene er tegnet inn 

på fig. 8 . Bor k j erne ne til ana lysearbeidet er tatt like syd 

f or BP 6. Nedenfor f øl ger en kort karakteristikk av hvert 

enkelt lag, samt beskrivelsen etter Troels-Smiths system merket 

TS. 
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Lag 1 - grågrønn, sandig, marin gytje, uten laminering, spredte 

skjellfragmenter. 
1 TS: LD 3, Ag1, Dl+, As+, part. test. (moll)+. 

· nig. 2 , sicc. 2, elas. 1, strf. 0. 

Lag 2 - mørkere overgangslag med lavt sandinnhold. 
2 TS: Ld 3, Dgl, Oh+, Ag+, Dl+, As+. 

nig. 3 , sicc. 2, elas. 2, strf. 0. 

Lag 3 - sortgrønn brakkvannsgytje med spredte, tynne lamina. 

Stikkende svovellukt, sandig, nedre deler med høyt 

innhold av Ruppia-frø. 
2 TS: Ld 3, Ag1, Oh+, Og+, As+. 

nig. 3-4, sicc. 2, elas. 2, strf. 2. 

Lag 4 - som 3, men med lavere sandinnhold, og bare spredte 

Ruppia-frø . 
2 TS: Ld 4, Og+, Oh+, Dl+, Ag+, As+. 

nig. 3-4, sicc. 2, elas . 2, strf. 2. 

Lag 5 - overgangslag med svakere lukt og uten lamina. 
2 TS: Ld 3, Dg1, Oh+, Ag+, As+. 

nig. 3 , sicc. 2, elas. 1, strf. 0. 

Lag 6 - mørkt brunt dy, med en del Myriophyllum-røtter. 
3 1 TS: Ld 2, Dg1, Th 1, Dh+, Dl+, Ag+, As+. 

nig. 3, sicc. 1-2, elas. 0, strf. 0. 

I BP8 og 9 er lag 6 og øvre del av lag 5 tydelig preget av 

randvegetasjonens nærhet. Stratigrafitegningen stanser på 

4 m, men flere av borpunktene ble sondert ned til 7 m uten å 

støte på fast fjell. De nedre lagene består av marin gytje 

med et Økende innhold av skjellsand, og de ble ansett for å 

være uten interesse for denne undersøkelsen. En glødetapskurve 

fra sedimentet er u tarbeidet (se fig. 9 ) . 

4.1.2. Sedimentasjonshastighet 

6 c 14-dateringer er utført i bassenget (se tab. 3). I fig. 9 

er de nummerert fra 1 til 6, og her er også sedimentasjons

hastigheten inntegnet. Mot toppen er 5 ulike alternativer 

for sedimentasjonen antydet, A-E, da sannsynligheten for at 

både datering 1 og 2 er riktige, er meget liten. A, B og C 

baseres på at 1 er gal, D og E på at 2 er gal. Siden muligheten 

for resedimentasjon av humus fra torvskjæring ikke kan ute-
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lukkes (se s. 145), er det mest sannsynlig at datering 2 er 

den riktigste. I pollendiagrammet er alternativ C inntegnet, 

da det ligger innen ett standardavvik for både datering 2 og 

3. Alternativ B ligger bare innen 2 standardavvik for datering 2. 

Alternativ A medfører en økning i sedimentasjanshastigheten ved 

overgang fra brakkvannsgytje til lakustrint dy, noe som virker 

lite sannsynlig. 

Sedimentasjanshastigheten har vært uvanlig høy, mellom datering 

5 og 4 over ! cm i året. Det finnes ikke andre bassenger i 

Nordhordland hvor sedimentasjanshastigheten i brakkvannsfasen 

har latt seg måle med tilsvarende nøyaktighet. Men v.h.a. 

c 14-dateringer og pollenanalytiske ledenivåer er det likevel 

mulig å beregne sedimentasjanshastigheten i en del bassenger 

i området, nedenfor er noen eksempler fra Kaland ( inprep.) satt 

opp: 

SedimentasjonsmiljØ 

Longevatn (Hopland) : brakkvannsgytje 

Lomtjørn (Fonnes): 

Blautamyri (Fonnes) : 

marint 

brakkvann 

marint 

brakkvann 

sedimentasjanshastighet 

3,5 x 10-2 cm/år 

7,25 x lo-2 cm/år 

12,4 x lo- 2 cm/år 

6,0 x lo- 2 cm/år 

15,0 x lo-2 cm/år 

Selv om sammenligningsmaterialet er noe spinkelt, illustrerer 

tallene at sedimentasjonen i SØndre Kalvsvatn har foregått be

merkelsesverdig hurtig. 

Årsakene kan være mange. Den lave terskelhøyden gjør at 

bassenget først er blitt isolert i nyere tid, en periode med 

minimal landhevning . Dette har medført at de enkelte sukse

sjonstadiene under isolasjonen ble mer langvarige enn i 

høyereliggende bassenger. Her kan også tilsvarende høyproduktive 

faser ha forekommet , men med raskere landhevning ble det ikke 

tid nok til å danne like store sedimentavsetninger. 

Økningen i sedimentasjanshastigheten ved overgangen Sk-1/Sk-2 kan 

også ha sammenhe_ng med gårdsanleggelsen (se fig. 9 ) . Både 

jorderosjon (se glødetapskurven) og eutrofiering av vannet (se 

nedenfor om Ruppia) kan ha forekommet. Utslaget i glødetaps-
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kurven er forholdsvis beskjedent p.g.a. fortsatt marin inn

flytelse på bassenget (se neste kap.). Etter hvert som denne 
avtar forblir glødetapskurven n oenlunde på samme nivå, sann

synligvis p.g.a. fortsatt jorder osjon. Det sandige lag 3 som 

ble påvist i den del av bassenge t som ligger nærmest åkrene 

(se 4.1.1.), bekrefter også dett e. 

Det er av interesse å vite hvilk e organismer som har produsert 

disse store sedimentavsetningene . Vannplante/phytoplankton

diagrammet viser at mellom dater ing 5 og 4 skjer det først og 

fremst en kraftig oppblomstring av Ruppia og en begynnende fore

komst av Pediastrum. Ruppia er ikke en plante som danner store 

· sedimentmengder, og hvis grønnal gene var særlig vesentlige for 

sedimentasjonshastigheten, skul l e man forvente langt høyere 

sedimentasjanshastigheter lenger oppe i diagrammet. Siden dette 

ikke er tilfelle, må det dreie s eg om andre organismer som ikke 

lar seg registrere med den prepa reringsteknikken som er benyttet. 

Brakkvannsgytjer fra andre basse ng i området har bl.a. vist seg 

å inneholde store mengder blågrønnalger, særlig av slekten 

Chroococcus (Gjertrud Cronberg pers. med.). Disse tåler ikke 

KOR-behandling. 

4.1.3. Miljøforholdene i vannet 

Av praktiske årsaker er analyser esultatene fremstilt i to deler, 

et pollendiagram og et vannplant e/phytoplanktondiagram, fig. 11 

og 10. Det førstnevnte omtales i 4.1.4. 

Vannplante/phytoplanktondiagrammet er delt i 6 faser, Sk-A til 

Sk-F. Den nederste fasen inneho lder utelukkende de marine 

indikatorene Dinophyc€syster og Discorbina. Det lave c13;c12
-

forholdet i bunnen av sedimente t tyder imidlertid på at miljøet 

ikke var høymarint. Dette kan også være årsaken til at kurvene 

for de to indikatorene ligger p å lavere verdier enn ellers i 

høymarine sedimenter (se f.eks. Kaland in pr~p.) . . 

Neste fase, Sk-B, starter i spek trum 28 med en markert oppgang 

i Ruppia-kurven, som i løpet av et par spektra stiger til over 

20%. Som nevnt (s. 44) ble de t i denne delen av sedimentet 

funnet store mengder Ruppia-frø . I denne fasen er også de første 
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Vannplante/phytoplanktondiagram fra Søndre Kalvsvatn. 
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funn av grønnalgen Pediastrum gj ort. Både i Sk-B og i Sk-C dreier 

det seg utelukkende om P. praecox. Den er funnet under langt 

mer marine forhold enn de øvrige Pediastrum-artene kan tåle. 

Det hersker i dag uenighet om hvorvidt dette er en art, eller 

om det er en misdannelsesform som oppstår under for sterk marin 

påvirkning (Gjertrud Cronberg pers. med.). De marine indikatorene 

går ikke tilbake, tvert imot har kurven for Dinophyce-cyster 

sitt maksimum her på 5,4% 

Kurvene for Discorbina og Dinophyce-cyster kan tyde på at den 

marine innflytelsen .er uendret, mens den begynnende Pediastrum

kurven kan indikere noe ferskere forhold. Det mest karakte

ristiske for fasen, Ruppia-oppblomstringen, behøver ikke å si 

noe om salinitetsforholdene. Den kan tåle opp til 44% salt 

(Iversen 1936: 77), men er og funnet i vann som bare inneholder 

1,89% salt (Luther 1951: 122). Til tross for denne vide 

amplityden m.h.p. salinitetstoleranse, er Ruppia et karakte

ristisk innslag ved isoleringen av de fleste bassenger i området. 

Vanligvis kommer Ruppia-forekomstene i diagrammene akkurat der 

de marine indikatorene stanser (se Kaland op. cit.), samtidig 

med oppblomstringen av de forholdsvis næringskrevende grønn

algene Pediastrum og Scenedesmus. I SØndre Kalvsvatn kommer 

derimot Ruppia-oppblomstringen lenge før. Dette kan skyldes at 

næringsforholdene har blitt gunstige for Ruppia på et tidlig 

tidspunkt av isolasjonen, mens de t ennå har vært for marint til 

at grønnalgene kunne trives i særlig grad. En forklaring på 

dette kan være en eutrofiering av vannet i forbindelse med 

anleggelsen av gården, som skjer samtidig med Ruppia-opp

blomstringen. Tidligere er en liknende observasjon gjort av 

Almqvist, som hevder at Ruppia maritima er sterkt nitrofil 

(1929: 71). 

Verken frø eller pollen av Ruppia er bestemt til art. Det 

er likevel mest sannsynlig at det dreier seg om R. maritima, 

fordi R. spiralis skal ha r ent f r iskt vann og helst vokser på 

sandbunn (Luther op.cit.: 128). R. maritima trives derimot 

også på gytjebunn. 

Den neste fasen , Sk-C, karakteriseres av fallende verdier 

for Ruppia og stigende ver i der for Pediastrum. Dessuten er 
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det en svak, men sammenhengdene forekomst av Botryococcus. 

Kurven for Dinophyce-syster faller ved overgangen til Sk-C ned 

på ca. 1%, et nivå som denne kurven ligger på helt opp til 

overflaten. Dette behøver ikke bety at salinitetsforholdene 

er uforandret hele veien oppover. Som nevnt (s. 39) forekommer 

det flere typer av Dinophyce-syster i materialet, og det 

kan ikke utelukket at noen av disse har ulike salinitetskrav. 

Kurven for Discorbina stopper ved overgangen til Sk-C, denne 

marine indikatoren opptrer bare spredt i resten av diagrammet. 

Saliniteten i denne fasen har sannsynligvis vært lavere enn i 

de to første fasene. Dette kan muligens være et resultat av 

at den regelmessige tidevannspåvirkningen har stanset. 

Neste fase, Sk-D, begynner i spektrum 21 med en kraftig opp

blomstring av grønnalgen Scenedesmus. Allerede 20 cm høyere 

oppe dominerer den fullstendig sedimentet. Fra og med spektrum 

15 er Scenedesmus-verd iene satt til 99%. Dette gir et 

grovt inntrykk av forholdet Scenedesmus/pollen (100:1) i sedi

mentets øvre del. A finne de eksakte verdier ble funnet å 

være for tidkrevende i forhold til oppgavens primære problem

stilling. 

I tillegg til Scenedesmus-oppblomstringen karakteriseres også 

Sk-D av høye Pediastrum-verdier. Også i denne fasen er det 

P. praecox som dominerer, men nå forekommer både P. integrum 

og P. boryanum. 

De store grønnalgeforekomstene tyder på mer lakustrine forhold 

i Sk-D enn tidligere. Både Scenedesmus og Pediastrum er 

vanlige i eutro ft fer s kvann (Nygård 1945: 36, 1949: 256 og 284), 

men de kan også tåle s vakt brakkvann. Klock (1930: 382) oppgir 

Scenedesmus som vanlig ved en salinitet på 4,3%, mens til

svarende tall for P. boryanum er 2,7%. Siden P. boryanum bare 

forekommer i mindre mengder, virker det sannsynlig at salini

teten i Sk-D, ut fra Klocks tall, har ligget mellom 2.7% og 

4,3%. Eutrofiering av vannet p.g.a. gårdsdriften er sannsyn

ligvis en medvirkende årsak til de høye grønnalgeverdiene. 

Overgangen til Sk-E er satt der den siste store nedgangen i 
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Ruppia-kurven finner sted. Like før foregår en kraftig opp

blomstring av Botryococcus braun ii, men da dette er en art med 

en meget vid økologisk amplityde (Nygård 1949: 19), er den 

tillagt mindre vekt ved sonering en. Samtidig med fallet i 

Ruppia er de første funn av pol l en fra Eu-Potamogeton gjort, 

og i spekteret over de første po llen av Myriophyllum alterni

florum. Kurvene for disse ferskvannsplantene stiger gjennom 

fasen. Også Pediastrum-kurven Øker, samtidig som arts

sammensetningen endres. P. bory anum blir nå den dominerende 

art, mens P. praecox og P. integ rum hver utgjør ca. 20% av 

total Pediastrum-forekomst. 

Ruppia-nedgangen og Økningen fo r Pediastrum boryanum tyder på 

at saliniteten i vannet nå har s unket til under 2% . Samtidig 

viser kurvene både for Ruppia og Dinophyce-cyster at den 

marine påvirkningen ikke helt h a r opphørt. Av Eu-Potamogeton 

er det sannsynligvis P. natans s om registreres. Både den og 

Myriophyllum alterniflorum kan t åle oppimot 2% salt (Luther 

op. cit.: 103 og 256). 

Sannsynligvis ble gården forlat t i Sk-E (se s. 55 og fig. 9 ) . 

Dette kan ha påvirket vannmiljøe t på den måten at den nevnte 

ekstra eutrofieringen (s. 49 ) f orsvinner. Et annet resultat 

av at gården ble forlatt, har vært at passasjen mellom inn

marken og utmarken har gått av b ruk. Dermed ble det sannsyn

ligvis atskillig mindre trakk r undt utløpet av vannet, og det 

kan ha ført til at torvtilvekste n her har aksellerert. Etter 

hvert som denne torvavsetningen har utviklet seg, har det grad

vis blitt vanskeligere for sjøva nnet å trenge inn i bassenget 

under ekstrem flo etc. 

Den øverste av c 13;c 12-målingene foreligger øverst i Sk-E og 

har verdien -26,6% . Også dette viser at bassenget er svakt 

marint påvirket i denne fasen. Rene ferske sedimenter ligger 

som regel på ca. -30% (Kaland i n prep., tabelll). Samme sted 

er det imidlertid tydelig å se a t lavtliggende bassenger, som 

er isolert i en periode med lang som landhevning, har høyere 

c 13;c12-verdier, omtrent slik s om søndre Kalvsvatn. 

Grensen mot den øverste fasen, Sk-F, er trukket der isoetid-
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vegetasjonen blir en vesentlig del av vannets vegetasjon. Dette 

gjelder først og fremst Isoetes lacustris, men også Myriophyllum

kurven gjør et hopp her. Også kurvene for et par andre arter 

Øker kraftig ved denne overgangen, særlig Potamogeton cf. natans 

og Nymphaea alba. Av Pediastrum-artene er P. boryanum like 

dominerende som før, mens P. praecox nå bare forekommer i små 

mengder. Sammen med P. integrum er det særlig P. duplex og 

P. angulosum som er viktige, tilsammen utgjør disse tre ca. 35% 

av den totale Pediastrum-forekomsten. 

Vannet er nå lakustrint, noe som fremgår både av den kraftige 

vannplanteoppblomstringen og den siste tilbakegangen for brakk

vannsindikatorene Pediastrum praecox og Ruppia. Overgangen til 

lakustrint dy skjer på 30 cm, noe som bekrefter den lavere 

saliniteten i Sk-F. Imidlertid forsvinner ikke de marine/ 

brakkvannsindikator ene helt, både Ruppia-pollen, Dinophyce

cyster og Pediastrum praecox er funnet i overflateprøven. Sann

synligvis skyldes dette flere årsaker, først og fremst den 

lave terskelhøyden på 2,6 ro o.h. Dette er bare vel 1 rn over 

normal springflo. Når denne faller i stormperioder, er det 

mulig at sjøvann kan trenge inn i søndre Kalvsvatn. 

Både vegetasjonen i og rundt vannet tilsier at det i dag er 

temmelig oligotroft med en viss dystrof påvirkning (sensu 

Fægri 1954b: 47) (se s. 22). Imidlertid viser de høye verdiene 

for Pediastrum og Scenedesmus at vannmiljøet fremdeles må være 

forholdsvis eutrof t . Til en viss grad kan dette ha sammenheng 

med den nevnte lil l e marine påvirkningen som fremdeles finner 

sted. Dessuten er sedimentet sannsynligvis ennå forholdsvis 

næringsrikt, selv om den eutrofierende effekt av gårdsdriften 

har stanset. For produksjonsforholdene spiller det nok også 

en rolle at vannet er så grunt at det totale vannvolumet blir 

lite. Dermed blir det lett oppvarmet om sommeren, samtidig 

som de næringsstof f er som kommer ut i vannet har et lite volum 

å fordeles på. 

Den kraftige Økningen av sporer fra Isoetes lacustris ved over

gang til Sk-F, tyder på at lysforholdene på bunnen er gode 

(Iversen 1929: 297 ) . At denne arten har klart seg i konkurranse 

med Myriophullum a l terniflorum, Potamogeton cf. natans og 
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Nymphaea alba kan komme av den lille vanndybden (1~1,5 m). 

4.1.4. Terrestrisk vegetasjonsutvikling 

Pollendiagrammet fra SØndre Kalvsvatn ble utarbeidet for å vise 

hvordan vegetasjonen rundt vannet ble forandret av gårdsdriften, 

og for å datere denne. Analysearbeidet ble uvanlig arbeids

krevende p.g.a. materialets høye innhold av vannplantepollen og 

phytoplankton, og dessuten av den lave pollenkonsentrasjonen 

i prøvene, som skyldes den raske sedimentasjonshastigheten. 

Dette har ført til at pollensummen er noe lav, særlig mot toppen, 

og dessuten til at det enkelte steder er litt stor avstand mellom 

to spektra. Det siste er bare tilfelle på steder hvor det ikke 

skjer særlige endringer i diagrammet, og hvor sedimentasjons

hastigheten er så hØy at det ikke blir for stor aldersforskjell 

mellom to prøver. 

Diagrammet er delt inn i 4 lokalsoner, Sk-1 til Sk-4. Sk-1 kan 

føres til Quercus-sone (Kaland in prep.), mens de øvrige lokal

soriene represente±er Calluna-sone. 

Sk-1 omfatter bunnspektrene av diagrammet, og karakteriseres 

av AP-verdier høyere enn 90%. Pinus og Betula dominerer, men 

også Quercus, Corylus og Alnus registreres tydelig. Av urtene 

overstiger bare Poaceae-kurven 1%. En rekke andre typer urte

pollen, f.eks. Plantago lanceolata, Rumex, Ranunculus acris

type, er påvist i varierende me ngder. Områdene rundt vannet 

må i denne perioden ha vært skogkledd, og muligens har vegeta

sjonen vært noe beitet (se 5.1 l.}. 

Ved overgangen til Sk-2 skjer e t tydelig fall i AP-kurven, som 

også beholder en nedadgående t e ndens opp gjennom resten av sonen. 

Tilbakegangen kan observeres i kurvene for de fleste typer 

treslagspollen. Pinus-kurven tgjØr et unntak idet den Øker noe 

i spektrum 27 (se s. 94 ) . Såvel antall registrerte urter som 

den samlede NAP-kurve Øker betr aktelig i Sk-2. Sterkest stiger 

kurvene for Poaceae, Cyperaceae og Calluna, og dessuten regi

streres et markert Juniperus-ma ksimum i spektrum 26. I tillegg 

skjer det en kraftig oppgang i kurvenfor trekullstøv ved over

gangen til denne sonen. 
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Sammenhengende kurver for Cerealia og Plantago lanceolata sammen 

med forekomster av en rekke andre planter som indikerer gårds

drift, viser at det må være gård sanleggelsen som forårsaker disse 

endringene i diagrammet (se 5.2 . ). Hvorfor ikke avskogningen 

som denne medførte, kommer tydeligere frem i dette diagrammet, 

er omtalt i 5.4.4. 

Overgangen Sk-2/Sk-3 er langt mindre tydelig. AP-kurven stabili

seres her, og det samme er tilfe lle med de fleste andre kurver. 

Poaceae-kurven har et svakt mak imum i bunnen av sonen, Juni

perus Øker midt i mens Cerealia- kurven kuliminerer mot toppen. 

Sonen vitner om stabile vegetas j onsforhold på Øyen. Av c14-

dateringene fremgår det at Sk-3 omfatter et mye lengre tidsrom 

enn Sk-2 (se fig. 9), som stor t sett bare representerer den 

første pionerfasen av gårdsdrif t en. 

Overgangen til Sk- 4 er trukket der den sammenhengende Cerealia

kurven stanser. Her begynner i gj en AP-kur~en å gå tilbake, 

samtidig som en svak stigning i kurvene for Jurtiperus og 

Calluna kan observeres. Kurvene for trekullstøv og Dryopteris

sporer Øker også. Disse endringene i diagrammet skyldes sann

synligvis gårdsnedleggelsen (se 5.5.). 

4.2. Innmarkslokaliteter 

Fire pollendiagram er utarbe i det fra innmarksområdet. Alle 

fire lokalitetene ligger i gren eområder mellom sump og for

skjellige åkrer. Dessuten er de t analysert en del prøver fra 

åkerjorden. Før de enkelte loka liteter blir omtalt, gis her 

en generell beskrivelse av åkrene og deres oppbygning. 

4.2.1. Akrene 

De mange sjaktene som ble grav g jennom åkrer og åkerreiner var 

av stor betydning for å vurdere størrelsen på åkrene, men sam

tidig gjorde de det mulig å studere den stratigrafiske opp

bygningen av åkerjorden . . Sjakte ne er benevnet alfabetisk, og 

de vegetasjonshistoriske innmark slokalitetene inngår i dette 

systemet. 
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Fig. 12. Innmarksområdet sett fra nord. 

Fig. 13. Sjakt g jennom en åker, rester etter opprinnelig podsol
profil under reinen. (Foto: P. E. Kaland.) 
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De øverste 5-10 cm av åkrene er gjennomvevd av røttene til 

dagens gressheiveget asjon, men det ser ikke ut til å ha fore

gått noen torvtilvekst der åkrene fremdeles ligger tørt. 

Under åkerjorden kan det observeres rester etter det opprinnelige 

jordprof ilet fra tiden før gårdsanleggelsen. Den opprinnelige 

markoverflaten er påvist flere steder, som en svart, trekull

holdig råhumusstripe. Denne stripen kan være fra 1 til 4 cm 

tykk. Under den ligger et mer eller mindre godt utviklet podsol

profil, med et gråhvitt utvaskningsskikt (2-5 cm tykt) og et 

mørkt, rødaktig utfelningsskikt (opptil 30 cm tykt) . Denne 

stratigrafi stemmer godt overens med den som kan observeres mange 

steder i jordsmonnet i de områdene som har vært utmark, hvor 

jorden aldri har vært bearbeidet. 

De fleste steder har arbeidet med åkrene ført til at de øvre 

delene av det opprinnelige jordsmonnet har forsvunnet. Bare 

deler av utfelningsskiktet ligger igjen, som regel skarpt av

grenset mot åkerjorden. At det virkelig er rester etter det 

fossile jordprofilet, og ikke en nyere dannelse, er påvist 

v.h.a. tydelige spor etter jordbearbeidelsen i utfelningsskiktet. 

I flere av profilene avtegner disse seg som regelmessige hakk, 

og ved å flategrave dem er det påvist at det dreier seg om 

spadestikk og ikke om pløye- eller ardspor (S. Kaland 1979: 76). 

Der hvor hele utfelningsskiktet var fjernet, kunne det enkelte 

steder _observere s at man under anleggelsen av åkrene hadde spadd 

seg ned i den lettvitrende fjellgrunnen, da det også her var 

tydelige spadestikk å se. 

Siden underkanten av åkerjordslagene lot seg fastlegge med re

lativ stor sikkerhet, var det mulig å måle tykkelsen på dem. 

Mektigheten av åkerjord var de fleste steder påfallende stor, 

på flat mark vanligvis 60-70 cm. Enkelte steder, særlig i over

kant av å krer i skrånende terreng, er tykkelsen noe mindre. Men 

til gjengjeld er det ved enkelte åkerreiner målt ca. 11 m med 

matjord. Det har tidligere vært hevdet at det i åkrer som ble 

bearbeidet med spade, ikke ville dannes åkerreiner (Visted & 

Stigum 1951: 157). Dette blir imøtegått av SØlvberg (1976: 98). 

Observasjonene fra Lurekalven støtter SØlvbergs oppfatning, idet 

vi har både spadestikkogmektige åkerreiner i flere av åkrene. 
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Påvisningen av spadestikkene er også interessante sett i forhold 

til åkerjordens tykkelsen. IfØl ge sølvberg (1976: 99) har man 

ved spadvending av jorden i middelalderen neppe arbeidet seg 

dypere enn ca. 10-15 cm, og for øvirg har man heller ikke med 

datidens ploger nådd særlig lenger ned. Når åkerjordens mektig

het mange steder (ikke bare ved reinene) er det t~doble, må 

dette bety at man som en del av driftsformen har tilført åkrene 

betydelige jordmasser. Dette v i l bli nærmere omtalt senere, 

s. 123. 

Noen stikkprøver til enkle kjemiske tester ble tatt av åker

jorden. Fargen er rødbrun, og kornstørrelsen er hovedsakelig 

en blanding av grov og fin sand. Jorden er luftig med svært 

god drenasje. Innholdet av orga nisk materiale er meget lavt, 

med et glødetap på under 5% av t ørrvekten. De før nevnte mål 

for matjordtykkelsen er minimums tall, siden jordmassene sann

synligvis har sunket en del sammen etter at gården ble for

latt. 

Innhold av Hel-løselig jern ble målt i noen prøver, og det lå 

mellom 2 og 3% av jordens tørrve kt. Dette er forholdsvis høye 

tall sammenliknet med andre målinger fra Nordhordland (I. Røsberg 

1980: 113). Det høye jerninnholdet har sannsynligvis både 

sammenheng med bergartens innhold av jernholdige mineraler 

(f.eks. pyroxen og biatitt), og dens evne til å vitre lett, se 

også s. 7. Den rødbrune farge n på åkerjorden skyldes at jernet 

her opptrer i 3-verdig, oksydert tilstand. 

I enkelte av profilene (bl.a. sjakt F og W) forekommer det et 

skarpt fargeskille fra rødbrunt til grått et stykke ned i pro

filet. Denne fargegrensen ser u t til å l igge i nivå med grunn

vannspeilet. Fargeforskjellen s kyldes sannsynligvis at jernet 

her er i 2-verdig, redusert til s tand, da 2-verdige jernfor

bindelser har en grønngrå farge. Stratigrafien i disse pro

filene minner sterkt om glei-profiler. I slike ligger det 

under en jernanriket sone med oksyderende forhold, en grunn

vannspåvirket jernfattig sone med reduserende forhold (Scheffer 

& Schachtschabel 1979: 344) . Dannelsen av slike profiler er 

bl.a. et resultat av at redusert jern er lettløselig i vann i 

motsetning til oksydert jern . I et glei- profil vil det redu-
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serte jernet delvis bli utfelt i den øvre oksyderende sonen, 

etter hver gang grunnvannet har steget høyere enn normalt, 

f.eks. etter langvarig regnvær. Dessuten kan det bli tran

sportert bort horisontalt med grunnvannssig. Jerninnholdet i 

den grå åkerjorden i de nevnte profiler ligger i underkant av 

1%, altså under halvparten av jerninnholdet i den rødbrune. 

De få observasjoner vi foreløpig har stemmer dermed godt over

ens med de forhold man kan forvente å finne i et glei-profil. 

En siste karakteristisk egenskap ved åkerjorden er dens innhold 

av små og store trekullpartikler. En god del prøver ble pre

parert for pollenanalyse, og disse viste at innholdet av mikro

skopiske trekull også var svært høyt, i motsetning til den 

naturlige forvitringsjorden ellers på øyen (se s. 92 ) . P.g.a. 

de sterkt oksyderende forholdene i åkerjorden, var mesteparten 

av polleninnholdet Ødelagt, i likhet med mesteparten av det 

øvrige organiske materialet. Ved siden av trekul l partikler 

inneholdt prøvene først og fremst exinefragmenter, og av de hele 

pollenkorn som fantes, var mellom 1/3 og 2/3 så korrodert at 

de ikke lot seg bestemme. De pollen som lot seg bestemme var 

for det meste treslagspollen, gresspollen og bregnesporer. 

4.2.2. Sjakt F 

Denne sjakten ligger i sydenden av åkerflaten sør for husene. 

Orienteringen er nordøst-sørvest, og den søndre p r ofilveggen 

er tegnet i fig. 14 (se også fotografi, fig. 23 ) . Mate

riale til pollendiagrammet er tatt ut ved 6,5 m. Vegetasjonen 

langs profilet er gresshei i nordøst, fukthei på midten og 

fattigmyr i sørvest. 

Profilet ble først gravd i 1973 som en prøvesjakt , og massene 

ble lagt på sydsiden. I 1977 ble sjakten utvidet og strati-

grafien undersøkt nærmere. 

oppå de utspadde massene. 

Da var det dannet en ny markoverf late 

Dette vanskeliggjorde a rbeidet med 

å rekonstruere den opprinnelige overflaten som er inntegnet 

på profiltegningen. Til tross for dette ble prøvene tatt ut 
fra sydveggen, fordi oppbevaringsforholdene så ut til å være 

best her. I tillegg til hoveddiagrammet er det utarbeidet 2 

hjelpediagrammer. 
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4.2.2.1. Lithostratigrafi 

Kun de lag som forekommer i pollendiagrammet er beskrevet etter 

Troels-Smiths system. 

Lag 1 - mørkt brunt humuslag, ne s ten uten mineragent innhold 

og uten makroskopiske pla nterester. 

Lag 2 - mørk brun forvitringsavs e tning, som består av steln, 

grus og sand, iblandet h umus og rottrevler. Pollendia

grammet stanser 7 cm unde r lagets øvre grense, fordi 

prøvene leng~r nede hadde et svært lav polleninnhold. 

TS: Sh1, Ag1, Ga1, Gs1, Gg (min. ) +, Gg (maj.)+, Th+, Tl+. 

nig. 3, sicc. 2, elas. 0, strf. 0. 

Lag 2 er øverst avgrensen av et barklag, som når ca. ! m lenger 

mot sørvest enn det som er avmerket på tegningen. Prøve fra 

dette er c 14 -dater. 

Lag 3 - sortbrun, godt nedbrudt t orv med makroskopiske trerester 

som bark, pinner og grenf ragmenter. Uten minerogent 

innhold. 
1 TS: Sh3, Tl 1, Th+, Dl+, Dg+. 

ni g . 3 - 4 , sic c . 2 , e 1 as . 1 , s tr f . 0 • 

Lag 4 - grå åkerjord, sannsynligv is et resultat av gleidannelsen 

( se s . og fig . ) . 

Lag 5 - rødbrun åkerjord av samme type som beskrevet i 4.2.1. 

Lag SA- gråbrun, sterkt sandholdig torv. Sandinnholdet skyldes 

sannsynligvis sandfyk fr a åkrene. 
2 TS: Sh2, Th 1, Ag1, Dh+, As + . 

nig. 2-3, sicc. 2, elas. 2, s t rf. 0. 

Lag 6 - mørk brun trevlet rotfil t torv, i nordvestre del av 

profilet ren rotfilt. I pollendiagrammet er laget delt 

i to: 
2 6A:TS: Sh3, Th 1, Tb+, Dh+, Ag + . 

nig. 3, sicc. 2, ela 2, strf . 0. 
0 1 6B:TS: Tb 2, Th 2, Sh+, Dh+ . 

nig. 3-2, sicc. 2, e l as. 3, s t rf. 0. 

4.2.2.2. Biostratigrafi 

Fra sjakt F er det utarbeidet 1 hoveddiagram og 2 små tilleggs

diagrammer, som vil bli omtalt ne denfor. Hoveddiagrammet er 



Barklag~-2cm 

lo" o,s 
I l I I 

1 

t 
+-

0,L 
I 
I 
! 

I 
f,O i 

I 
I 

I 
t,5 T 

I 

fj,0 
'=-+------r---

f,S 

2,0 

'·P i,ø 2,0 2 5 3,0 3,5 't,O H f.O 
----+--- -j - ----i 

Trekull 

Pollendiagram ....... 
~r 6.o 6.5" 7.0 

----- -·+--------··-·---+ -----··-· ------·+ · ----------:-----+--· M 8.0 M 9.0 

NØ• llllSV 

Fig. 14. Stratigrafitegning fra sjakt F. 

"" ~ 



- 6 2 -

delt i tre soner, F-1 til F-3. F-1 omfatter den nederste tredje

delen av diagrammet, som er dominert av trepollen. Med unntak 

av spektrum 15, hvor jeg har trukket sonegrensen, utgjør sum 

AP-pollen mer enn 90% av total pollensum i samtlige nivåer. De 

viktigste treslagene er Betula, Alnus og Quercus, mens Pinus 

bare opptrer i små mengder. 

Forholdet mellom de tre løvtreartene er ikke konstant gjennom 

sonen. Nederst er Alnus og Betu la noenlunde likt representert, 

mens Quercus ligger lavt. Mot midten av sonen Øker Quercus

kurven på bekostning av Betula. Derimot skjer det ingen 

endringer med Alnus-kurven. Fra spektrum 17 til 16 skjer det 

imidlertid et markert fall i kurvene både for Quercus og Alnus. 

Samtidig Øker Betula-kurven til s varende, slik at toppen av 

F-1 preges av et Betula-maksimum på nesten 50%. I spektrum 16 

finnes dessuten et enspektret utslag av Populus på nesten 10%. 

Til tross for at Populus er et meget vanlig tre på øyen i dag, 

er dette den eneste nevneverdige registrering av Populus i 

hele materialet. 

Forekomsten av urtepollen i sonen er liten, bare kurvene for 

Poaceae og Melampyrum er tilnærmelsesvis sammenhengende. På 

den tiden denne sonen representerer må vegetasjonen rundt loka

liteten ha bestått av løvskog. Bstula og Quercus synes å ha 

konkurrert om dominansen ved lokaliteten, mens Alnus sannsyn

ligvis har stått noe unna. Pinu s kan neppe ha vokst i nærheten. 

Betula-maksimumet og Populus-forekomsten mot toppen av sonen 

indikerer at skogssamfunnet da var blitt noe mer lysåpent, 

muligens p.g.a. landbruksvirksomhet (se 5 . 1.1.). 

Humuslaget nederst i profilet (s e forriges.) hadde i motsetning 

til laget over et høyt polleninnhold, som passer godt inn i 

denne sonen. Det var i hovedsak : Betula 30%, Alnus 30%, 

Quercus 15%, Corylus 5%, Pinus 4 %, Sorbus 3%, Tilia 1,5%. Da 

mesteparten av forvitringslaget over var pollentomt, var dette 

et overraskende resultat. Dette skyldes sannsynligvis at for

vitringslaget før det ble mette t av organisk materiale var så 

porøst at pollenholdig humus kunne drenere gjennom og bli av

satt i bunnen av profilet. 
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I spektrum 15 begynner et dramatisk fall i AP-kurven. Dette 

skyldes stort sett nedgang i Betula-kurven, da både Quercus og 

Alnus gikk tilbake allerede i t oppen av F-1. Juniperus og 

Calluna er praktisk talt ikke registrert i F-1. Juniperus 

ligger fra begynnelsen av F-2 mellom 1 og 2%~ mens Calluna 

såvidt registreres i sonens nedre spektra. Først mot toppen 

av sonen begynner Calluna-kurven å stige. 

På samme måte som ved overgangen Sk-1/Sk-2 i søndre Kalvsvatn, 

er det endringene i kurvene for urtepollen som har størst 

interesse. Prinsippielt skjer den samme utviklingen, både 

antall urter representert i diagrammet og mengden urtepollen 

Øker. Men i F-sjakten kommer forskjellen meget tydeligere 

frem. Størst er utslagene i kurvene for Cyperaceae og Poaceae, 

som til tross for at de omfatter en lang rekke arter og 

slekter, omtrent ikke er registrert i F-1. Cerealia-kurven 

reagerer langt tydeligere enn i søndre Kalvsvatn, og når opp 

i verdier på rundt 4%. Det er omtrent bare Hordeuro-type som 

er registrert. Flere andre kurver, bl.a. for Rumex, Brassicaceae, 

Ranunculus og Caltha løper stort sett helt parallelt med 

Cerealia-kurven, og har utslag på mellom 2 og 4%. Plantago 

lanceolata Øker også tydelig ved overgangen til F-2, men 

kurven er noe ujevn i bunnen av sonen. Til gjengjeld er den 

helt stabil mot toppen av sonen hvor de andre kurvene faller. 

Kurvenfork~tlpartikl~~ Øker kraftig ved overgangen F-1/F-2, 

og holder seg stabilt på 70-80% i hele sonen. Nedgangen i 

AP-kurven viser av skogen forsvant nokså plutselig rundt loka

liteten ved overgangen til F-2. De samtidige utslagene i 

kurvene for korn og ugressplanter viser at dette har sammen-

heng med gårdsanleggelsen. De dokumenterer dessuten åkrenes 

nærhet. Gresskurven og bl.a. Ranunculus-kurven indikerer at 

det utenom åkrene må ha vært betydelige engarealer nær loka

liteten (se 5.4.2.). 

Sonegrensen F-2/F-3 er basert på nedgang i Cerealia-kurven og 

de øvrige kurvene som løper parallelt med den. Dette skyldes 

sannsynligvis gårdsnedleggelsen (se 5.5.). Kurven for Plantago 

lanceolata skjer det ingen endringer med, mens kurven for 

Potentilla viser en klar oppgang. Andre endringer som er be

nyttet til å fastlegge sonegrens en med, er Økning i kurvene 
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for Juniuer us og Calluna. AP-kurvene forandrer seg ikke nevne

verdig ved overgange n , men viser en svakt nedadgående tendens 

i løpet av sonen. 

Spektrum 8 er ikke t egne t inn i hoveddiagrammet, fordi denne 

prøven hadde et høyt innhold av AP-pollen. Dette ga mistanke 

om at prøven var forurenset. For å kontrollere dette ble det 

i stedet tatt inn en n y prøveserie like ved siden av den opp

rinnelige, som dekke t de n aktuelle del av diagrammet. Her ble 

hver cm analysert, o g resultate t er fremstilt i tilleggsdiagram 

F 1 . Nedgange n i Cerealia-kurven og Økningen av Calluna-pollen 

er tydelig nok til å f a s tlegge den øvre sonegrensen i hoved

diagrammet. Like ov e r denne er de to diagrammene forholdsvis 

l i ke. Fler e kur ver , f . e ks . Alnus, Cerealia, Caltha og Rumex, 

stiger imid lertid p å fal l ende mot toppen av hjelpediagrammet. 

Sammen med de ekstreme utslagene i spektrum 8, henleder dette 

mistanken mot at det i denne de len av profilet kan forekomme 

forurensninger. For å sjekke dette ble noen testprøver som 

P. E. Kaland samlet inn under prøvegr avningen i 1973 analysert. 

Disse er s a mle t inn et par meter lenger mot nordøst, i nordre 

profilvegg, med spektrumavstand på 3 cm. Resultatene er frem

stilt i tilleggsdiagram F 2 . Forskjellen mellom de to sonene 

kommer her tyde l ige r e f r em , med nedgang i kurvene for Cerealia, 

Rumex, Bras sicac e ae , Ranunculus, Cal t ha, Poaceae og samtlige 

treslag. Samtidig s k j e r det en markert stigning i kurvene for 

Juniperus, Calluna, Potentil la og noe senere også for Plantago 

lanceolata og Cypera ceae. Dessverre stanser denne prøveserien 

på 8 cm, me n dett e e r l i kevel høyt nok oppe i profilet til å 

fastslå at det her i kke er tilsvarende utslag mot toppen slik 

som i F
1

. Det kan derfor ikke utelukket av øvre deler av pro

filveggen der hoveddiagrammet og til l eggsdiagram F 1 er tatt ut, 

er noe forur e nse t me d pollen fra dypere lag. Dette kommer 

sannsynligvis fra jordmassene etter prøvegravningen i 1973, som 

på det tids punk t jeg utvidet grøften hadde ligget oppå søndre 

profilkant i 4 å r. 

4.2.3. Sjakt H 

Sjakt H ligger i Juncus-dominert fukthei 5-10 m vest for husene, 

og det har ligge t åker p å sør- og vestsiden. Sjakt en er orientert 
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nordvest-sørøst, og i fig. 16 e r den nordøstre profilveggen 

tegnet. · Det pollenanalytiske prøvematerialet er tatt ut ved 

2,7S m. Nordenden av sjakten ligger i bakken opp mot en liten 

haug, som består av fjell med c a . ~ m forvitringsjord oppå. 

4.2.3.1. Lithostratigrafi 

Lag 1 - sand og grus. 

Lag 2 svartbrun, godt nedbrudt torv, med grenfragmenter, pinner 

og bark. Øverst stakk deler av en eikestubbe ut av 

profilveggen. Torven i nneholdt lite mineragent mate

riale, bortsett fra enke lte linser med finsand (se 

profiltegning). 
2 1 TS: Sh2, Th 1, Tl 1, Dh+, Ag+, Ga+. 

nig. 3-4, sicc. 2, e las. 1, strf. 1. 

Lag 3 ~ brun, godt nedbrudt tar , uten mineragent innhold. På 

grensen mot laget over e t tynt barklag, for øvrig uten 

makroskopiske trerester. 
2 TS: Sh2, Th 2, Tl+, Tb+. 

nig. 3, sic9. 2, ela s. 2, strf. 1. 

Lag 4 - brungrå, åkerjordliknende avsetning, med høyere innhold 

av organisk materiale e n n vanlig åkerjord, spesielt i 

bunnen. 

TS: Sh1, Ag1, Ga2, Th+, Gs+, Gg(min)+, Gg(maj)+, Anthrax++. 

nig. 2, sicc. 2, ela s. 0, strf. 0. 

4A: brun forvitringsjord. 

Lag S - brun, trevlet rotfilttorv, med gradvis synkende sand

innhold oppover mot overflaten. I pollendiagrammet er 

laget delt i fire: 
2 SA: TS: Sh1, Th 1, Ag1, Ga1, Dh+, Tb+, Anthrax+. 

nig. 2-3, sicc. 2, e las. 1, strf. 0. 
2 3 SB: TS: Th 2, Tb 1, Ag1, Dh+, Ga+. 

nig. 3, sicc. 2, ela s. 2, strf. 0. 
1 SC: TS: Sh3, Th 1, Tb+, Dh+, Ag+. 

nig. 3, sicc. 2, ela s. 3, strf. 0. 
0 0 SD: TS: Tb 2, Th 2, Sh+, Dh+, Ag+~ 

nig. 2, sicc. 2-3, e las. 4, strf. 1. 
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4.2.3.2. Biostratigrafi 

Diagrammet er sonert i 5 soner, H-1 til H-5. Som i sjakt F er 

den nederst sonen, H-1, dominert a v AP-pollen, først og fremst 

Betula. Dessuten inneholder de t o nederst spektra en god del 

Quercus, mens Alnus-kurven stiger mot toppen. I spektrum 24 

går Quercus-kurven tydelig tilbake samtidig som det registreres 

et enspektret utslag i Poaceae-kur ven. Den endring i litho

stratigrafien som også foregår her , ligger like over den omtalte 

eikerot. 

Polleninnholdet i H-1 bekrefter d e t inntrykket som F-1 ga, at 

vegetasjonen før gårdsanleggelsen har bestått av løvskog. Ved 

siden av Betula, Quercus og Alnus , synes også Corylus og Tilia 

å ha vært vanlige (se s. 97). Nedgangen i Quercus-kurven kan 

muligens ha sammenheng med utnytte lsen av øyen før gårdsan

leggelsen, noe det samtidige Poace ae-utslaget og Juniperus

oppgangen i spekteret over kan tyd e på (se T-2, W-2 og disku

sjon s . 10 3 ) . 

I spektrum 21 begynner neste sone , H-2, ved at Betula-kurven 

går kraftig tilbake. Samtidig Øke r Poaceae-kurven, Cerealia

kurven begynner, og kurvene for b l .a. Rumex og Plantago lanceo

lata stiger merkbart. Også i kurv en for trekullpartikler er det 

en viss oppgang. 

Endringene i diagrammet ved overga ngen til H-2 skyldes sann

synligvis avskogning og gårdsanleggelse. Til tross for det, 

inneholder sonens tre spektra tyde lige maksima i kurvene for 

henholdsvis Quercus, Alnus og Betu la. Dette omtales nærmere 

på s. 123. 

Sonegrensen H-2/H-3 er trukket me l lom spektrum 19 og 18. Her 

stiger Cerealia-kurven noe, samtid ig som innmarkens urteflora 

blir sterkere representert, f.eks. begynner kurvene for 

Brassicaceae og Caltha først her. Kurvene for Dryopteris-sporer 

og trekullpartikler Øker også tyde lig ved overgangen til denne 

sonen. AP-kurven stabiliseres, og ligger på ca. 50% i meste

parten av sonen. 
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De høyere verdiene for korn og ugressplanter kan tyde på at åkeren 

nå lå nærmere inntil lokaliteten enn i H-2. Muligens ble loka-
" 

liteten en del av åkeren (se s.131 ) . Dette kan stemme med det 

lavere innhold av organisk materiale i denne del av lag nr. 4 

(se s. 66 ) . Det forklarer også hvorfor gårdsanleggelsen frem-

kommer noe mer trinnvis i dette d iagrammet enn i sjakt F. 

Sonegrensen H-3/H-4 er plassert til spektrum 10, hvor en ned

gang i kurvene for Cerealia og Br assicaceae starter. Caltha

kurven kuliminerer i spektret ove r, mens Rumex-kurven bare viser 

mindre utslag. I forbindelse med denne sonegrensen begynner en 

rekke kurver å stige, bl.a. Juniperus, Calluna, Potentilla, 

Cyperaceae og Plantago lanceolata . 

Forandringene i diagrammet ved de nne sonegrensen kommer sannsyn-

1 igvis av gårdsnedleggelsen. Den registreres stort sett på samme 

måte som i sjakt F, men her kan i tillegg en tydelig nedgang i kurvene 

for AP-pollen, Dryopterissporer og trekullpartikler observeres. 

Den diffuse avslutningen på Cereal ia-kurven skyldes muligens at 

jordsmonnet fortsatt var temmelig sandig (se stratigrafikolonne), 

slik at en viss omblanding av lagen e kunne foregå. Vegetasjonsut

viklingen etter gårdsnedleggelsen er nærmere omtalt i 5.5. 

I toppen av diagrammet er sone H- 5 skilt ut, p.g.a. ny oppgang 

i AP-kurvene (se s. 154 ) . 

Over diagrammet er det inntegnet et spektrum O. Dette er en 

ekstra overflateprøve tatt et par meter fra selve profilet, i 

samme vegetasjonstype. Denne ble analysert for å se om over

flaten langs kanten av sjakten ha dde blitt spesielt forurenset 

under arbeidet med grøften. De t o overflateprøvene stemmer så 

godt overens at dette neppe har vært tilfelle. 

4.2.4. Sjakt T 

Sjakt T ligger ca. 10 m vest for hus III (detnordligste,fig.30). 

Her ligger et lite fuktheisØkk s om skille mellom et gresshei

område vest for husene og lynghe i områder nordenfor, se vege

tasjonskart s. 23 . Hus III er t olket som et mulig fjøs 

(S. Kaland pers. med.), og ut fr a de topografiske forholdene 

virker det naturlig at eventuell drenasj e herfra har gått vest-



- 71 -

over. Hensikten med å g r ave sjakten var til dels å se etter 

fysiske spor fra en d rene ringsrenne . Dessuten var det av inter

esse å utarbeide et p olle ndiagram for å se om vegeta sjonen like 

ved fjøset avvek særlig f ra resten av innmarksområdet, slik man 

er vant med i våre dager. Sjakten er orientert østvest, og det 

er nordre profilvegg som er undersøkt, (se fig. 18). 

4.2.4.1. Lithostratigraf i 

Lag 1 - sand og grus. 

Lag 2 - sortbrun , godt n e dbrudt torv med lite makroskopiske 

trerester , n o e s a ndig mot bunnen. 

TS: Sh3, Tl 2 1 , Th +, Ag+. 

nig. 3-4 , sicc. 2, e las. 1 , strf. 0. 

Lag 3 - mørk brun , mi dde l s nedbrudt torv, med høyt innhold av 

grenfragmente r, bark og pinner. 

TS: Sh2, Tl 11 , Th 2 1 , Dh+, Tb+ . 

nig. 3, s icc . 2 , elas. 1, strf. 1. 

Lag 4 - gråbrun, god t nedbrudt torv. 
2 TS: Th 4, Dl+, Tb +, Ag+. 

nig. 2, s icc . 2 , elas. 2, strf. 2. 

Lag 5 - brun, godt n e dbru dt torv, uten minerogent i nnhold, 

med med bark og p inner. 

TS: Th 22, Dl2, Dh +, Tb+. 

nig. 3, s icc . 2 , elas. 1, strf. 1. 

Lag 6 - grå, siltig, godt nedbrudt torv. 
3 TS: Th 3, Ag1, Tb +, Dh+, Anthrax+. 

nig, 2, s icc . 2, elas. 1, strf. 0. 

Lag 7 - grå, minerogen a v setning, øvre del med et visst inn

hold av røtter f r a torven over. Nedre del med høyt 

innhold a v grus o g småstein. Dette laget er grovere 

enn andre l a g som er observert på innmarken. I pollen

diagrammet er laget delt i to : 

7A: TS: Sh1, Ag1, Ga1, Gs1, Th+, Gg (min)+, Gg(maj.)+, Anthrax++. 

nig. 2, s icc . 2, elas. 0, strf. 0. 
2 7B: TS: Sh1, Th 1 , Ag 1, Ga1, Gs+, Gg(min.)+, Anthrax++. 

nig. 2, sicc , 2 . elas. 1, strf. 0. 
7C er grå, sandholdig torv i flukt med lag 7. 

Lag 8 - brun, middels n e dbrudt rotfilttorv, i pollen diagrammet 

er laget delt i t re : 
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2 3 8A: TS: Th 3, Tb 1, Dh+, Ag+, Anthrax+. 

nig. 3- 2 , sicc. 3, elas. 3, strf. 1. 

8B: TS: Sh3, Th 11, Tb+, Ag+. 

nig. 3, sicc. 3, elas. 2, strf. 0. 
0 0 8C: TS: Th 2, Tb 2, Dh+, Ag+. 

nig. 2, sicc. 3, elas. 4, strf. 1. 

4.2 .4 .2. Biostratigrafi 

Diagrammet er delt i 6 s oner, T-1 til T-6, men siden det har 

mange likhetstrekk med de foregående diagrammene blir ikke alle 

sonene like detaljert gjennomgått. 

I T-1 registreres samme type løvskog som i bunnen av diagrammene 

fra sjakt F og H. Muligens har Alnus mot slutten av sonen stått 

like ved lokaliteten. Det kan ikke utelukkes at s k ogen har vært 

beitepåvirket (se kurvene for bl.a. Poaceae, Plantago lanceolata, 

Rumex, se dessuten s. 99 ) . I sonen registreres e t kraftig, 

enspektret maksimum i trekullpartikkelkurven, uten at andre 

kurver enn Sphagnum reagerer samtidig. Sannsynligvis skyldes 

dette en lokal brann som ikke har hatt betydning for vegeta

sjonsutviklingen. 

T-2 omfatter bare 2 spektra, 28 og 29. Her registreres en 

dramatisk nedgang i AP-kurven, først og fremst p.g . a. fall i 

Alnus-kurven i spektrum 28. Quercus går imidlertid tilbake i 

spektrum 29, og derfor er sonegrensen trukket her. I spektrum 

28 kan klare maksima observeres i kurvene for bl.a . Rubiaceae, 

Poaceae, Plantago lanceolata, Cerealia og Rumex. Sonen tyder 

på rydding av skogen, korndyrkning og intensivt be i te (se 

5.1.1.). 

Neste sone, T-3, omfatter også bare to spektra. Al lerede i 

spektrum 27 er nesten samtlige utslag fra T-2 forsvunnet, unn

tatt Poaceae-kurven. Alnus-kurven Øker kraftig til ca. 50%. 

I spektrum 26 har de r imot Betula overtatt dominansen, mens 

Alnus går tilsvarende tilbake. Denne sonen vitner om ny til

voksning med skog rundt lokaliteten (se s. 104). 
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Sonegrense T-3 /T-4 e r t r ukket mellom spektrum 26 og 25, og her 

s k jer et nytt k r af t i g f a ll i AP-kur ven samtidig som Cerealia

ku rven og den tota l e u r t erepresentasj onen Øker ster kt. Også 

kurvene for trekul l p a r t i kler og Dryopteris-sporer s tiger tydelig. 

De tte må skyldes g å r d s a n legge l s en , noe som også likheten med 

s j akt F og H i ndike r e r . Forekomstene av ugressplan ter, særlig 

de nitrofile s om Ur tica el ler Chenopodiaceer, er i kke vesentlig 

høyere i dette d iag r amme t e n n i d e øvrige innmarksd iagrammene, 

til tross for denne lok a litetens nære beliggenhet t il fjøset. 

I bunnen av T- 4 er de t Cyperace-topp. I likhet med sjakt H 

er oppgangen i k urv e ne f or Caltha og Brassicaceae f orsinket i 

f orhold til Cereal i a -kur ven. En annen likhet er a t avsetningen 

en tid etter gårdsa n leggel s en b lir mer minerogen (overgang fra 

l a g 6 til 7A, se l i t h o s t ratigrafi ) . Dette kan tyde på at åker

arealet ett er en t i d h a r r ykket nærmere denne lokal iteten også 

(s e s. 7 0 og s. 1 31 ) . 

Sonegrensen T-4 / T- 5 , som sannsynl igvi s skyldes gård snedleggelsen, 

er trukket etter d e samme k r iterier s om ble benytte t for å 

p l assere H-3/H- 4 . Ve d s iden av f al l i kurvene for Cerealia, 

Rumex, Brassicaceae , AP , Dryopte ris- s porer og trekullpartikler, 

be gynner kurvene f o r b l . a. Calluna og Plantago lanc eolata å 

s t ige. J uniperu s r e a ge r er f ørs t noe senere, og har her en 

ma rkert t opp. Også Cype race ae-kurven stiger ettergårdsned-

l e ggelsen, i likhet med sjakt H (se s. 70). De t er i dette 

d i agrammet en tyde l i gere a v slutning p å kurvene for Cerealia og 

Rumex enn i sj ak t H. De tte kommer sannsynligvis a v større for

skjell mellom d e s t r atigrafiske l ag a vsatt før og e tter gårds

nedleggel s en. 

Sone T-6 e r på s a mme måt e som H-5 en klar Økning a v AP-pollen 

mo t toppen . En ek s t ra overflateprøve er analysert for å få 

en kontroll på d iag r amme ts overf l ateprøve. Heller ikke her er 

de t nevneverdige uoveren sste mmelser mellom disse t o . 
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4.2.5. Sjakt W 

De tre lokalitetene som hittil e r beskrevet ligger alle på den 

store flaten hvor husene ligger . Syd for denne skrår terrenget 

nedover mot et sumpområde, og d e nne bakken har på samme måten 

som flaten tilhørt åkersystemet . Her er både rydningsrøyser og 

små åkerreiner, og dessuten vis t e en sjakt som ble gravd midt i 

bakken at mektigheten på åkerjor den var nesten en meter. Sjakt 

W er gravd i sydvestenden av bakken, som et ledd i arbeidet med 

å fastlegge grensen mellom åker og fuktmark. Grøften er ori

entert østvest, og sydveggen er beskrevet i fig. 20 (se også 

fotografi, fig. 22 ) . Vegetasjonen langs profilet er tørr lyng

hei bort til 1,0 m, fukthei fra 1,0 til 2,5 m, og deretter fattig

myr med mye Seirpus caespitosus , se kap. 2.3.7. 

4.2.5.1. Lithostratigrafi 

Lag 1 - sand og grus. 

Lag 2 - sortbrun, sandig, godt nedbrudt skogstorv. 

TS: Sh3, Ag1, Tl++, Th+ . 

nig. 3-4, sicc. 2, e las. 1, strf. 0. 

Lag 3 - mørkbrun, middels nedbrudt skogstorv. 
1 TS: Sh3, Tl 1, Th+, Tb+ , Ag+. 

nig. 3, sicc. 2, ela s. 1, strf. 1. 

Lag 4 - gråbrun, godt nedbrudt t orv, med lavt mineragent innhold. 
1 1 TS: Th 2, Sh1, Tb 1, Ag + . 

nig. 21 sicc. 2, ela s. 2, strf. 1. 
Lag 5 - brun, ·godt nedbrudt torv . 

1 1 TS: Sh2, Th 1, Tb 1, Dl + . 

nig. 3, sicc. 2, ela s. 2, strf. 1. 

Lag 6 - grå åkerjord. Fargen e r sannsynligvis et resultat av 

gleidannelse (se s. 58 ) • 

6A: gråbrun, sandholdig torv . Sandinnholdet skyldes sann

synligvis sandfyk fra å keren. 
3 3 TS: Sh1, Th 1, Tb 1, Ag1, Ga+, Anthrax+. 

nig. 2, sicc. 2, ela s. 2, strf. 0. 

Lag 7 - rødbrun åkerjord som bes krevet i 4.2.1. 

Lag 8 - grå, torvholdig, minerogen avsetning, som sannsynligvis 

representerer åkerens a vgrensing. Senere er laget blitt 

torvholdig, p.g.a. nedtr engende røtter fra torvtil

veksten over. 

Lag 9 - brun, sandig,middels nedbrudt rotfilttorv. 

9A: brun, moseholdig, trevle t torv. 
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3 3 TS: Tb 2, Th 1, Sh1, Ag +, Ga+. 

nig . 3, sicc. 2, e l as. 3, strf. 0. 

LaglO - sortbrun, godt nedbrud t rotfilttorv. 
2 TS: Sh3, Th 1, Tb+, Ag + . 

nig. 3-4, sicc. 3, elas. 2, strf. 0. 

lOA:ikke nedbrudt Sphagnum- torv. 
0 0 TS: Tb 2, Th 2, Ag+, Dh+. 

nig. 2, sicc. 3, e l as, 4, strf. 0. 

Siden et gleiprof il er avgrense t av grunnvannstanden, kan opp

bØyningen av lag 6 tyde på at g runnvannspeilet er presset opp . . 

av torvtilveksten lenger øst i profilet. 

4.2.5.2. Biostratigrafi 

Diagrammet er delt i 6 soner, W. 1 til W-6. Soneringen følger 

de samme kriterier som er beskr evet for de øvrige innmarks

lokaliteter. I W-1 registrere s samme type løvskog som er omtalt 

tidligere (se også 5.1.). Alnu s må ha stått like ved lokali

teten, muligens har det tilstøtende myrområdet vært en Alnus

sump. 

W-2 er på samme måte som T-2 e n forbigående nedgang i AP-kurven. 

Dette skyldes førs t og fremst e t kraftig fall i Alnus-kurven, 

men tilbakegangen kan også spores i de fleste andre AP-kurvene. 

En tydelig Økning kan observere s i Juniperus-kurven, selv om 

den først kuliminerer i neste s ones bunnspekter. Poaceae-kurven 

har et dominerende maksimum i s onen, og helt parallelt med denne 

har Rumex-kurven en topp. I s onens nederste spektrum, 24, gjør 

dessuten Hordeuro-kurven et tyde lig utslag. I spektret over er 

dette allerede praktisk talt f orsvunnet. Her forekommer derimot 

maksima i kurvene for bl.a. Plantago lanceolata# Rubiaceae og 

Urtica. 

Mens de fleste av disse utslagene i T-2 ble presset sammen i et 

spektrum, kan fordelingen her tyde på endring i utnyttelse av 

øyen i løpet av denne rydningsfa sen (se s. 101). I W-2 er det 

også et klart maksimum i trekullpartikkelkurven, i motsetning 

til T-2. 
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I W-3 regenererer skogen på ny, og på samme måten som i T-3 er 

det først Alnus, deretter Betula som dominerer. 

Ved overgangen til W-4, spektrum 19, registreres gårdsanleggelsen, 

stort sett på samme måte som i d e andre innmarksdiagrammene (se 

F-2, T-4, H-2 og H-3). I likhet med sjakt F og T, Øker 

Cyperaceae-kurven kraftig. Mens den i sjakt T hurtig sank til 

lave verdier, holder de høye verd iene seg her opp gjennom hele 

sonen. Dette kan også observeres i sjakt F. Også her regi

streres en markert Økning i AP-ku rven en tid etter gårdsan

leggelsen. 

Overgangen til W-5 er plassert i spektrum 13, ut fra fall i 

kurvene for Cerealia, Rumex og Brassicaceae, kulimina.sjon for 

Caltha, og ekspansjon for bl.a. Plantago lartceolata. Dette indi

kerer gårdsnedleggelsen, og i li het med de øvrige innmarks

diagrammene kan det observeres n e dgang i kurvene for trekull

partikler, Dryopteris-sporer og AP i forbindelse med denne. I 

de andre innmarksdiagrammene skj e r en relativt hurtig Økning i 

kurvene for Calluna og Juniperus etter gårdsnedleggelsen. I W-5 

kommer denne først midt i sonen, sammen med et maksimum i 

Empetrum-kurven og et markert min imum i trekullpartikkelkurven 

(se s .14 8) . 

Også i dette diagrammet registreres mot toppen ny Økning i AP

kurvene, og diagrammets tre øverste spektra er skilt ut som 

sone W-6 (se s.154). Her kan også en ny Økning i trekullkurven 

observeres, sammen med nedgang f o r Plantago lanceolata. 

4.3. Utmarkslokaliteter 

Fire diagram fra utmarken er utarbeidet . Hensikten med dem 

er å belyse hvilke konsekvenser gårdsdriften hadde for vege

tasjonen i områdene utenom selve innmarken. Dermed er det 

mulig å si noe om driftsformen i utmarken. Ved å velge loka

liteter i forskjellig avstand fra innmarken, har jeg også 

prøvd å få frem om hele øyen ble like intensivt utnyttet. 



Fig. 22. S jakt W s e tt f ra øst. Øve r st til høyre i profilveggen 
sees å ker j ord , under denne sort skogstorv. Tidlig ryd
ningsfase (lag 4 ) kan skimt es. (Foto: P. E. Kaland.) 

Fig. 23. Sjakt F s e tt f ra sørvest. Øverst til venstre åkerjord. 
Under denne kan skogstorven sees som et mørkt lag. Nederst 
forvitring sprodukter. (Fo t o: P. E. Kaland.) 
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4.3.1. Kobbeskjærsmyr 

Dette er den lokalite ten som ligger lengst unna innmarken. Den 

ligger på en stor myrflate, nord for øyen. På denne har det 

vært skåret mye torv , så s eint som i 1930-årene. Sporene etter 

denne ak t iviteten er tydelig å se, og lokaliteten ligger i 

kanten av en slik torvskjæring. Profilveggen er sydvendt og 

ligger et godt stykke inne på myrflaten. På ca. ~ meters dyp 

ligger et tydelig stubbe l ag, og materiale herfra ble tatt ut 

til c 14-datering. Dater i ngen er inntegnet i pollendiagrammet. 

Hensikten med diagrammet var opprinnelig å dokumentere at dette 

virkelig var en avskogningshorisont. Pollensummen er derfor 

forholdsvis lav, da det har vist seg å være tilstrekkelig for å 

besvare akkurat denne problemstillingen ~ 

4.3.1.1. Lithostratigraf i 

Det er ikke laget egen profiltegning fra noen av utmarksloka

li tetene , fordi stratigrafien alle tre stedene består av jevne, 

horisontale lag. Stratigrafikolonnen i pollendiagrammene gir 

derfor et godt nok i nntrykk av forholdene. 

Lag 1 - mørk brun, godt nedbrudt skogstorv, med grenfragmenter, 

barkrester o g pinner. Laget går dypere enn pollendia

grammet. 
2 3 3 TS: Tl 2, Th 1, Tb 1, Dh+. 

nig. 3, sicc. 2, elas. 1, strf. 0. 

Lag 2 - brun middels nedbrudt, fibrig torv med Sphagnum-rester. 
1 2 TS: Th 2, Tb 2, Ag+, Dh+. 

nig. 2, sicc. 2, elas. 3, strf. 0. 

Lag 3 - brun rotfilttorv, noe bedre nedbrudt enn lag 2. 
2 3 TS: Th 3, Tb 1, Dh+, Ag+. 

nig. 3, sicc. 2, elas. 2, strf. 0. 

Lag 4 - svartbrun, godt nedbrudt rotfilttorv. 
3 3 TS: Th 2, Tb 1, Dh1, Ag+. 

nig. 3-4, sicc. 3, elas. 2, strf. 0. 

4.3.1.2. Biostratigrafi 

Diagrammet er delt i 3 soner, K-1 til K-3. K-1 domineres av 
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Betula, mens både Quercus og Alnus opptrer med beskjedne verdier. 

I motsetning til innmarksdiagrammene når Pinus i bunnen av sonen 

opp i 20 %. Dette vitner om et Betula-preget løvskogssamfunn, 

men muligens kan enkelte individer av Pinus ha stått i nærheten. 

Sparsommelige forekomster av Plantago lanceolata og Urtica 

kan tyde på at området var noe beitepåvirket. 

Ved overgangen til K-2 faller AP-kurven dramatisk. Samtidig 

skjer det en tydelig oppgang i kurvene for Calluna, Cyperaceae, 

Potentilla og Poaceae. Juniperus, som ble tydelig registrert 

også i K-1, har et maksimum i begynnelsen av K-2. Plantago 

lanceolata, Rumex, og en rekke andre urter, til dels beiteindi

katorer, forekommer langt mer rikelig i denne sonen enn tid

ligere. Den vegetasjonsendringen som registreres her må være 

en hurtig avskogning, med lyngheidannelse som resultat. Vege

tasjonen bærer tydelig preg av å være beitepåvirket (se 5.4.3.). 

Ved avskogningen registreres en Økning i Sphagnum-kurven, og 

en kraftig Økning i trekullpartikkelkurven. De store mengdene 

med trekullstøv holder seg opp gjennom resten av diagrammet. 

Sonegrensen K-2/K-3 er trukket mellom spektrene 6 og 7, fordi 

Cyperaceae-kurven faller her, mens Calluna-kurven ekspanderer 

ytterligere. Dette kan ha sammenheng med at Calluna blir mer 

dominerende på selve myrflaten (se s.140). 

4.3.2. Trappemyr 

Dette er den utmarkslokalitet som ligger nærmest innmarken. Ved 

toppen av trappen fra søkket mellom de to vannene 

ligger en svakt hellende myrflate (se også vegetasjonskart). 

Diagrammet er utarbeidet fra et profil som ble gravd like ved 

trappen, for å se om ferdselen av folk og fe i trappen hadde 

satt spesielle spor etter seg i vegetasjonen. 

4.3.2.1. Lithostratigrafi 

Lag 1 - mørk brun, moseholdig skogstorv, uten minerogent innhold . 
2 1 3 TS: Th 2, Tl 1, Tb 1, Dg+. 

nig. 3, sicc. 2, elas. 1, strf. 0. 

". 
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Lag 2 - gråbrun, sandig, mosehold ig, trevlet torv . 
3 3 TS: Tb 2, Th 1, Ga1, Ag+ + , Dh+. 

nig. 2 , sicc. 2, ela s . 0, strf. 0. 

Lag 3 - lys brun, middels nedbrud t, siltig torv. 
2 3 TS: Th 2, Tb 1, Ag1, Dh+. 

nig. 2, sicc. 2, ela s . 1, strf. 0. 

Lag 4 - sortbrun, godt nedbrudt r otfilttorv, løs og fuktig. 
3 . TS: Th 4, Tb+, AgT. 

nig. 3-4, sicc. 1, e l as, 1, strf. 1. 

Lag 5 - gulbrun Sphagnum-torv, l i te nedbrudt. 

TS: Tb 13, Tho1, Dh+. 

nig. 2, sicc. 1, elas . 3, strf. 0. 

4.3.2.2. Biostratigrafi 

Også dette diagrammet er delt i t re soner. På samme måte som 

K-1, er Tr-1 AP-dominert, stort s ett av Betula. Pinus ligger 

for det meste rundt 10% både her og i resten av diagrammet. 

Både Alnus og Quercus gjør mer a v seg i denne sonen enn i K-1. 

Særlig Quercus har et kraftig uts lag midt i sonen på nesten 

30%. I dette nivået har også Sa l ix et maksimum, men i mot

setning til Quercus er dette ensp ektret. Avstanden mellom 

spektrene nedenfor er litt stor, og det kan derfor ikke helt 

utelukkes at det her registreres et liknende utslag som dem 

som før er beskrevet fra T- og W- sjakten. Imidlertid er Salix 

meget vanlig som randvegetasjon p å disse myrene (se s. 20 

og med unntak av Quercus-kurven e r det ingen andre kurver som 

reagerer spesielt i dette nivået. 

Neste sone, Tr-2, karakteriseres ved en viss nedgang i AP-kurven, 

samtidig som kurvene for Junioeru s, Calluna, Potentilla, 

Cyperaceae, Poaceae, Polypodiacea e, Sphagnum og ikke minst 

trekullpartikler øker. Til tross for at nedgangen i AP-kurven 

er atskillig mindre enn den som b le registrert i Kobbeskjærs

myra, er det liten tvil om at ove rgangen TR-1/Tr-2 represen

terer avskogningen. På samme måte som i K-2 er kurvene for 

Plantago lanceol~ta og Bumex, og dessuten bl.a. Filipendula, 

sammenhengende i sonen. 
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Tr-3 omfatter bare de øverste 2- 3 spektra, og består av en ny 

nedgang i AP-kurven, med en tilsv arende Økning i kurvene for 

Cyperaceae og Poaceae. Polypodia ce-kurven går tilbake, mens 

kurven for trekullpartikler Øker på nytt. Ellers skjer det 

ingen nevneverdige endringer. Yt terligere diskusjon av dia

grammet finnes på s. 140. 

4.3.3. Stongo 

Lokaliteten ligger ca. ~ km sørve st for innmarken, nær toppen 

av et høydedrag. Dette er et av de høyeste punktene på Øyen, 

med en eksponert beliggenhet. He r ligger en liten fattigmyr, 

med en torvtykkelse på 1-1 , 5 m. På samme måte som på Trappemyr, 

er prøvene tatt ut fra veggen av en liten grøft. Lokaliteten 

ble valgt for å se om vegetasjons utviklingen på et såpass 

værhardt sted avvek særlig fra de n som ble registrert på resten 

av innmarken. Den frittliggende beliggenheten skulle tilsi at 

diagrammet fra Stongo muligens er sterkere regionalt påvirket 

enn de øvrige terrestriske lokal i tetene. 

4.3.3.1. Lithostratigrafi 

Lag 1 - kullsvart, seig, nærmest fullstendig nedbrutt torv, uten 

makroskopiske plantereste r. Laget inneholder en god del 

av soppen Cenococcum gran iforme (tidligere C. geophilum, 

se Nilsson 1961: 31). De nne soppen er nesten bare 

funnet i råhumus og løvtreskogstorv. Det man vanligvis 

finner er sklerotiene, s om minner om svarte knappenåls

hoder. Sannsynligvis er soppen vanlig i Norge 

(Holmboe 1903: 112). 

TS: Sh4, Th+, Ag+, Dh+. 

nig. 4, sicc. 2, elas . 0, strf. 0. 

Lag 2 - sortbrun, godt nedbrudt s kogstorv. 
1 TS: Sh3, Tl 1, Th+. 

nig. 3-4, sicc. 2, e l as. 1, strf. 0. 

Lag 3 - mørk brun skogstorv, øve r st med et tydelig stubbelag. 

TS: Tl 12, Sh2, Tb+, Th+. 

nig. 3, sicc. 2, ela s . 1, strf. 1. 

Lag 4 - rødbrun, moseholdig trevl et torv. 
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TS: Th 22, Tb 21, Sh1, Dg+, Ag+, Ga+. 

nig . 2, sic c. 2, elas. 2, strf. 0. 

Lag 5 - mørk brun, middel s nedbrudt moseholdig r o tfilttorv. 
1 1 TS: Sh2, Th 1, Tb 1, Ag+. 

nig. 3, sicc. 2, elas . 3, strf. 0. 

Lag 6 - gulbrun, løs Sphagnum-torv, lite nedbrudt. 
0 1 TS: Tb 2, Th 2, Dh+, Ag +. 

nig. 2, s icc. 2, elas. 4, strf. 1. 

En grein fra grensen mellom lag 3 og 4 ble tatt u t til c 14
-

datering, l ikelede s en torvprøve fra grensen mellom lag 2 og 3. 

4.3.3.2. Bi ostrat igr a f i 

Diagrammet er delt i 6 soner, St .1 til St-6. I St-1 er dia

grammet dominer t av pol l en fra l øvtrær, i likhet med de øvrige 

terrestriske lokali t eten e. I bunnspekteret, 27, ligger Quercus

kurven over 40%, mens ~etu l~ er sterkest representert i resten 

av sonen. De høye verdi ene for Quercus, Coryl __ ~~- og Tilia opp 

gjennom re s ten av s onen , v iser at det må ha stått langt rikere 

løvskogssamfunn her oppe enn det som ble registrert rundt de 

øvr ige utmarksloka l i tete ne . I spektrum 25 går AP-kurven 

imidlertid noe t ilb a ke, samtidig som mindre utslag i kurvene 

for Poaceae, Ranunculus og Plantago l anceolata kan observeres. 

Dette kan tyde på a t vegetasjonen også her oppe har vært beite

påvirket omtrent så lang t tilbake som diagrammet går. 

Neste sone, St-2, omfat t er fire spektra med svært u rolige kurve

forløp. I det nederste, spektrum 23, skjer det en kraftig opp

gang i ku r vene for Polypodiace-sporer og trekullpar tikler, 

samtidig som Betula-kurven går noe tilbake. I spek teret over 

stiger Be t ula igjen til sitt tidligere nivå, mens Quercus

kurven går markert tilbake. Polypodiace-kurven ligger frem

deles høyt oppe, derimot har kullstøvkurven falt kraftig. 

Sphagnum-kurven begynner imidlertid å stige i dette nivå. I 

neste spek trum, 21, skjer det et dramatisk fall i AP-kurven, 

p.g.a. en klar nedgang i samtlige trepollenkurver. Poaceae

kurven Øke r mest av urtene, og når nesten opp i 50 %. Men også 

andre urte r vise r tyd el ige utslag, f.ek s. Plantago lanceolata, 
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Ranunculus, Rumex og Urtica. Kurvene for Polypodiaceer og 

trekullpartikler har p å de tte tidspunkt nådd ned i lave 

verdier. I sonens øverste spektrum, 20, har AP-kurven begynt 

å stige noe igjen. Poaceae-kurven er fortsatt høy, de fleste 

av de andre urteuts l agene er sterkt redusert. Den tidligere 

omtalte Sphagnum-st i gn ingen kuliminerer her. 

Tidlige, kortvarige soner med lave AP-verdier finnes både i 

T- og W-sjakten , henholdsvis sone T-2 og W-2. Likheten mellom 

disse to s onene og St-2 er t emmelig stor, og det er sannsynlig 

at de registrerer den samme kortvarige vegetasjonsendringen 

på øyen. Torvmater i a l e fra denne sonen ble tatt ut til c14
-

datering, o g resultatet av denne er tegnet inn i diagrammet. 

Sannsynligvis gir ikke denne dateringen en riktig alder på 

sonen. En nærmere diskusjon av vegetasjonen i denne sonen 

og dens alder, b lir g itt på s. 10 0-104. 

Neste sone , St-3, e r dominert av et k raftig Betula-maksimum. 

De andre trepol lenkurvene Øker også noe, men med unntak av 

Corylus ligger d i sse på lave verdier . Utslagene i urtepollen

kurvene fra St-2 er ster kt redusert. 

Overgangen t il sonen over, St-4, foregår på samme måte som i 

Kobbeskjærsmyra, og i p r insippet fal l er også Trappen inn i 

dette møns t eret . AP-kurven faller i spektrum 14, stort sett 

p.g.a. nedgang i Betula-kurven. Samtidig forekommer et kraftig 

Juniperus-maksimum, og kurvene for Cyperaceae og Calluna 

begynner å stige . Da Cyperace-kurven Øker raskest , blir det 

den dominerende pollentypen i sonen. Kullstøvkurve n stiger 

også hurtig, mens Poaceae-kurven, som reagerte så k raftig i 

St-2, ikke viser noe utslag i det hele tatt i forb i ndelse med 

denne overgangen. Forek omsten av andre urter Øker også i 

sonen, bl.a. Plantago l a nceolata. Kurven for Sphagnum reagerer 

noe senere enn de a ndre, men også den har sitt maks imum i 

sonen. 

På samme måte som overgangene K-1/K-2 og Tr-1/Tr-2 vitner denne 

overgangen om en varig a vskogning ved lokaliteten. Sannsyn

ligvis har skogen blitt avløst av vegetasjonstyper av samme 

type som dagens vegetasjon, beitepåvirket lyngheier og 
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fattigmyr. De høye kullstøvkurve ne skyldes sannsynligvis lyng

sviing. 

I neste sone, St-5, har Calluna overtatt dominansen, mens 

Cyperace-kurven har gått tilsvare nde tilbake. Potentilla øker 

betraktelig like e tter overgangen . Poaceae-kurven viser ~n 

stigende tendens, og Plantago lanceolata kuliminerer her. 

Sphagnum-kurven har gått tilbake i forhold til St-4, det samme 

er tilfelle med AP-kurven. Dette kan ha samme årsak som over

gangen K-2/K-3, se s. 84 og s. 140. 

Som i de fleste andre diagrammene fra Lurekalven er det oå · 
' .L 

Stongo en sone i toppen av diagra mmet, St-6, med stigende AP

verdier, først og fremst Pinus o g Betula. De høye Salix

verdiene i spektrum 2 og 3, skyldes sannsynligvis lokalt 

Salix-kratt. Myrica-oppgangen i toppen kommer av at det 2 m 

fra lokaliteten står et velutvik l et Myrica-kratt. 

4.3.4. Urnbakken 

Denne lokaliteten ligger ca. 200 m sørøst for KobbeskjØrsmyr 

i Blechnum/Cornus-lynghei. Den er et jordprofil fra et sted 

hvor terrenget virket urørt av j o rd eller torvtekt. Profilets 

stratigrafi er typisk for de bedr e forvitririgsområdene, men 

lokaliteten er fuktigere enn vanl ig. Sannsynligvis derfor var 

pollenkorne.ne langt bedre oppbeva rt enn ventet. I motsetning 

til åkerjorden har den naturlige forvitringsjorden dessuten i 

langt større grad fått ligge i r o, slik at pollenkornene har 

vært mindre utsatt for mekanisk nedbrytning (Fægri 1971: 262). 

Til tross for fuktigheten hadde det ikke foregått noen glei

dannelse (se s. 58), slik at de nedre 30 cm besto av brun 

forvitringsjord. De øvre 20 cm e r preget av lyngheivegeta~ 

sjonen, da jordsmonnet er sortfar get av humus og rotfilt. 

Profilet er imidlertid sandig he l t opp til overflaten, slik 

at det ikke har foregått noen egentl ig råhumus-eller torv

dannelse etter avskogningen. Jor dsmonnstilveksten i overflaten 

har på denne tiden neppe vært me r enn 15-20 cm. Men uten tettere 

analyser kan ikke dette avgjøres sikrere. 
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Analyseresultatene (fig. 27 viser overensstemmelse med de 

øvrige utmarkslokalitetene. De nedre tre spektra inneholder 

i hovedsak skogspollen, dominert av Betula og Quercus. I de 

tre øverste prøvene blir pollen fra lyngheivegetasjonen gradvis 

viktigere. Forekomsten av Dryopteris-sporer viser en fallende 

tendens opp gjennom profilet, mens innholdet av trekullstøv 

Øker kraftig i de øvre tre prøvene. I en av prøvene ble det 

registrert 0,8% Cerealia-pollen. Dette er høyere enn de 

verdier som er registrert i lokaliteten ved Trappemyr, og av 

samme størrelsesorden som de høyeste verdiene som ble registrert 

i søndre Kalvsvatn. Muligheten for at Glyceria kan ha stått i 

nærheten anser jeg for å være liten (se s.112), dessuten var et 

av pollenkornene av AveE~-type. Forekomstene skyldes sann

synligvis tilfeldig spredning av vind eller beitende dyr 

(Moe 19 7 3 : 7 0) . 
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5. TOLKNING OG DISKUSJON 

Her følger en samlet tolkning av diagrammene, basert på sammen

ligning mellom de lokalsoner som antas å være synkrone. Disse 

er skjematisk fremstilt i fig. 28 . Bare i liten grad er slut

ninger trukket p.g.a. endringer i en kurve som bare registreres 

i ett diagram. 

5.1. Vegetasjonen før gårdsanleggelsen 

Informasjon om vegetasjonen før gårdsanleggelsen finnes i 

følgende lokalsoner: Sk-1, F-1, H-1, T-1 til T-3, W-1 til W-3, St-1 

til St-3,Tr-1 og K-1~P.g.a. undersøkelsens problemstilling om

fatter dette bare den siste tiden før gårdsanleggelsen. 

Diagrammene viser at Lurekalven var skogkledd før gårdsan

leggelsen. Dette går fram av de høye AP-verdiene, og den stort 

sett sparsommelige representasjonen av NAF-pollen. I de ter

restriske diagrammene er det også tydelig at det er løvskog det 

dreier seg om, med dominans av Betula, Quercus og Alnus. ~inus

kurven ligger for de t meste under 10%, og overstiger aldri 20%. 

Dette tyder på at de t ikke har vokset furu i nærheten av lokali

tetene (Fægri 1944b: 450). Beliggenheten til disse gjør det 

lite sannsynlig at det har eksistert særlig store forekomster 

av Pinus på Øyen i det aktuelle tidsrom. 

I motsetning til de t errestriske lokalitetene, er det i bunnen 

av søndre Kalvsvatn r egistrert betydelige mengder Pinus-pollen, 

nederst ligger kurven oppunder 50%. I sone Sk-1 forekommer 

dessuten Pinus-spalte åpn i nger jevnlig. Også i Sk-2 er det 

gjort spredte funn a v slike. Det kan være flere årsaker til 

denne påfallende forskjell i Pinus-representasjon. 

Den mest nærliggende er marin overrepresentasjon (Fægri 1944a: 38). 

Det skjer en gradvis isol ering av bassenget i løpet av det tids

rom som diagrammet dekker (4.1.3 .) , og Pinus-verdiene er høyest 

i bunnen hvor den mar ine påvirkning er størst. Imidlertid sta

biliseres Pinus-kurven i spektrum26, mens saliniteten fortsatt 

synker opp gjennom diagrammet. Marin overrepresentasjon kan 

således ikke være den eneste årsak til de høye Rinus-verdiene i 

innsjødiagrammet. 
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En annen mulighet e r at det fantes lokale Pinus-holt i skrentene 

langs vannet. Før avskogningen kan dette ha vært tilfelle. Det 

kan også forklare de registrerte Pinus-spalteåpninger i Sk-1. 

De lave Pinus-verdiene i diagrammene fra Trappemyr og innmarks

lokali tetene, kan komme av at pollentransporten inne i en skog 

er liten (Krzywinsk i 1976: 157). Etter avskogningen har det 

neppe vokset Pinu~ her, da ville Pinus-kurveni disse dia

grammene ha ligget høyere. Dette stemmer også med at spalte

åpningene praktisk t a lt forsvinner i Sk-2. 

Siden den jevne Pinus-kurven ovenfor spektrum 26 neppe skyldes 

marin overrepresentasjon eller lokale forekomster, må den være 

et utslag av det regionale pollenregn. På dette tidspunkt var 

landskapet nord for Lurekalven stort sett skogbart (Kaland 

1979: 61), men på Kvalvågneset, på andre siden av Lurefjorden, 

1 km øst for Lurekal ven , har det stått furuskog i hvert fall 

tilbake til subboreal tid (Kaland pers. med.). I løvskogsom

rådet syd for Lygra (se s. 28) har det sannsynligvis ikke vokst 

furu siden begynnelsen av atlantisk tid. Dette baserer seg på 

at Fægris resultater fra Vollum (Fægri 1954: 237) på dette punkt 

har gyldighet også f or r es ten av halvøyen. Til tross for dette · 

har han (op. cit.: 238) en registrering av subatlantisk, regional 

Pinus-deposisjon på 20-25% av total pollensum (min omregning). 

Dette passer med en regional Pinus-deposisjon i søndre Kalvs

vatn på 20-30%. 

Ser man bort fra Pinus-kurven i diagrammet fra søndre Kalvsvatn, 

blir inntrykket av vege t as jonen det samme som det de terrestriske 

lokalitetene ga. På tørr grunn har Betula og Quercus sannsyn

ligvis vært de vanl i gste treslagene, mens Alnus fantes på 

fuktigere mark, der det i dag er myrområder. Dette kommer f.eks. 

tydelig fram i bunnen av sjakt W, som ligger i kanten av et 

større myrområde. All sannsynlighet taler for at det bare er 

Alnus glutinosa som registreres (Fægri 1960a:31). Quercus robur 

kan imidlertid vokse sammen med Alnus på fuktig mineraljord 

(Iversen 1960: 11, Bjørnstad 1971: 195). Slik har forholdene 

vært ved flere av innmarkslokalitetene, og her er det gjort 

enkelte funn av makroskopiske eikerester,f .eks. i sjakt H. 
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Quercus er også godt representer t i diagrammene fra Trappemyr 
og Stongo, men på disse myrene kan den neppe ha forekommet. 

Derimot må den ha vært meget van lig på tørrere mark omkring. 

Spesielt er verdiene fra Stongo høye, når man tar lokalitetens 

værharde beliggenhet i betraktni ng. 

Tilia-kurven er også høy i dette diagrammet, hvor den nederst 

ligger på 5%. P.g.a. sin bestøvningsøkologi (Fægri & Iversen 

1975: 51, Iversen 1960: 28) blir Tilia dårlig representert i et 

pollendiagram hvis den ikke har stått like ved lokaliteten. 

Når det registreres så høye verd ier i en lokalitet som Stongo, 

må det ha stått betydelige mengder Tilia rundt denne myren. Da 

har dette sannsynligvis også vær t et alminnelig tre på resten av 

Øyen. Dette bekreftes av både i nnmarksdiagrammene fra sjakt F 

og H, og av diagrammet fra sønd re Kalvsvatn. 

Benytter man korreksjonsfaktorer (Andersen 1970: 80) til å regne 

om noen av skogsspektrene, komme r man til at Tilia har vært 

nesten like vanlig som Betula og Quercus. Siden slike korrek

sjonsfaktorer fra ett område bar e bør brukes med forsiktighet 

i et annet geografisk område, e r ikke rettede kurver tatt med i 

mine diagram. Det sterke innsla get av Tilia i vegetasjonen ble 

også bekreftet gjennom analysene fra Urnbakken, hvor det ble 

registrert opp til 8, 2% (se fig . 27 ) . 

Corylus har i flere av diagramme ne verdier på ca. 10% i skogs

fasen, og på Stongo oppimot 20% . Dette treslaget har i dag 

en dårlig pollenproduksjon i Hor dalands kyststrøk (K. Krzywinski 

pers. med.) selv når det står f r itt. Jeg antar derfor at også 

Corylus må ha vært et alminnelig innslag i vegetasjonen. 

Forekomstene av eik tyder på at deler av skogsvegetasjonen 

plantesosiologisk kan ha tilhørt forbundet Quercion robori

petraeae Br.-Bl. 1932. På samme måte tolket Fægri den subboreale 

vegetasjonen på Jæren (1940: 55 ) . Sannsynligvis har det vært 

den fattigste assosiasjonen som har vært vanligst, Populo

Quercetum Tx. 1951. Denne skogs typen finnes på sandjord i 

oseaniske strøk (Kielland-Lund 1 973: 190), og den er vanlig i 

løvskogsområdene på Lindåshalvøy en (Øvstedal pers. med.). 
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Verken Ti l i a el ler Co r y lu s e r vanlige i slik eike s kog. Regel

messige f u nn a v Vibu r num er og s å gjort , og dette e r en plante 

som ikke trives p å a lt fo r f attig jordsmonn (Nordh agen 1957: 

251). Det er derf o r mulig at det stedvis har eks i stert en fattig 

utforming av Ul mo- Ti l i e tum Ki e lland-Lund ap. Seibe rt 1969 på 

øyen, hvor Corylus og Til i a har vært dominerende. Da Ulmus

pollen bare er r eg i s t r e rt i meget små mengder, har den sannsyn

l igvis mang l e t. De t t e kan k omme a v a t jordsmonnet ikke har vært 

k alkholdig nok. I Sk a r svatn, Volluro, e r det imidle rt i d regi

s trert be t ydel i ge me n gder Ulmus-pollen langt opp i subatlantisk 

t id (Fægr i 1954a : 23), og jor d s monnet her inne er i kke rikere 

e nn på Lur ekalven. En annen mulighet er at det ikke har eksi

s tert vel e gne de v ok s e s t eder p å øyen, da Ulmus gjer ne står i 

s tore lier . En sis t e mul i ghet som ikke helt kan u te l ukkes er 

at Ulmus har vok se t på øyen , men a t den har vært r egelmessig 

s tyvet av fol k fr a Ly g r a e l ler andre øyer i nærhe t en , slik at 

den ikke har bloms t r e t (Fægri 19 40 : 1 22, Nordhagen 1952: 234, 

Troels-Smi th 19 54 : 1 6 ) . 

Som nevnt (s. 1 9 ) f i nnes det i dag enkelte steder små Corylus

Tilia-krat t s om k a n mi nne l itt om Ulmo-Tilietum u t en Ulmus. 

Andre steder mang l e r t r ærne, mens urtevegetasjonen g i r en klar 

i ndikasjon om e t r i kere jordsmonn (s. 17 ) . Her f innes bl.a. 

Stachys sylvatica o g Sc rophula r ia nodosa. Det er ikke usann

s ynlig at dis se e r " r e l ikter " ette r vegetasjonen f ør gårdsan

leggelsen. 

Ulmo-Til i etum- s amfun n e n e har s annsynligvis ikke vært så bundet 

t il brattskren t ene som di sse i nnslagene i dagens vegetasjon 

s kulle t y de p å. Di a g r a mmet fr a Stongo tyder på a t denne skogs

t ypen og s å har vær t van lig i mindre bratte skråninger med til

s trekkelig fo rvitr ings j ord. 

Et innsla g i b e gge dis s e t o skogstypene har vært Lonicera peri

c lymenum. Den opp t rer spredt i pollendiagrammene både før og 

e tter avs kogningen. Lonice ra-pol l en lar seg ikke artsbestemme, 

men den andre nor s k e Lonicera-ar ten f innes hovedsakelig på 

Østlandet (Lid 1974: 647) . Som n e vnt i tabell 2 forekommer 

Lonicera på Øyen o g s å i dag. Fægr i (1 960a: 86) p åpeker at den på 

kysten kan vok s e under var i erende forhold, selv om den primært er 

e n skogsplante. 
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Betula er ikke vanlig i rene Populo-Quercetum eller Ulmo-Tilietum 

samfunn (Bjørnstad 1973: 196). De høye verdiene for denne kurven 

kan komme av at vegetasjonen var forholdsvis å pen. Det samme 

tyder de regelmessige f orekomste r av Juniperus på. Det er også 

mulig at enkelte områder var dekket av ren bjørkeskog, trolig av 

typen Corno-Betuletum Aune 1973 . Særlig i en del av de nordøst

vendte bakkene med Blechnum/Cornus-lynghei (se 2.3.3.) har 

dette sannsynligvis vært tilfelle. Denne type bjørkeskog er 

vanlig i skyggefulle dalsider, og har flere utforminger med 

høyt bregneinnhold (Aune 1973: 24f). 

Vegetasjonen før gårdsanleggelse n har trolig minnet om den løv

skogen som er omtalt (s. 27 ) i nne på halvøyen nord for Vollum, 

og det virker sannsynlig at de i sin tid har tilhørt det samme 

vegetasjonskomplekset. Skogstypene innover mot Vollum er imid

lertid sterkt kulturpåvirkede, og derfor er de stort sett meget 

åpne. Som nevnt må dette til e n viss grad også ha vært til

felle på Lurekalven. NAP-verdie ne er likevel lave. Disse sier 

imidlertid først og fremst noe om forholdet mellom skogkledde 

og skogløse områder (Fægri 1935 : 6), men lite om skogens 

tetthet. 

5.1.1. Kulturpåvirkningen av vegetasjonen før gårdsanleggelsen 

I samtlige diagram er det i s kogsfasen gjort funn av land-

bruksindikerende planter. Utsl a gene er stort sett små og 

usammenhengende, men på den anne n side forekommer de fleste av 

disse plantene i samtlige diagram, og i nesten samtlige spektra 

er minst en av dem representert . Jeg anser derfor utslagene 

for å være reelle og ikke bare r esultater av tilfeldigheter. 

Forekomstene finnes helt til bunns i diagrammene, og omfatter 

funn av bl.a. Artemisia cf. vulgaris, Filipendula cf. ulrnaria 

(artsepitetene tilføyd av plante geografiske eller Økologiske 

årsaker), Plantago lanceolata, Urtica dioica, Caryophyllaceae, 

Chenopodiaceae, Rumex acetosell a coll., R. longifolius type 

og Ranunculus acris type. Innen Caryophyllaceae er det meste 

slike typer som inneholder plant er som indikerer eng eller 

åpen mark, f.eks. Lychnis type. Rumex acetosella coll. ansees 

her hovedsakelig å representere R. acetosa, fordi R. acetosella 

i en skog bare vil stå i bergspr ekker o.l. R. longifolius type 
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omfatter alle høymolartene, og tilsvarer Fægri & Iversens 

Oxyria type 7 Oxyria . Sannsynligvis er det en eller flere av 

dagens tre vanligste arter R. longifolius, R. obtusifolius eller 

R. crispus (strandbunden ) som registreres. Ranunculus acris 

type omfatter en rekke arter, hvorav R. acris, R. repens, 

R. flarnrnula og R. reptans er de vanligste (Frøydis Eide pers. 

med.). Den sistnevnte kan utelukkes fra Lurekalven av Økolo

giske årsaker, og se l v om R. flammula står i utløpet av søndre 

Kalvsvatn i dag, har hel l er ikke den av Økologiske grunner 

(se 4.1.3.) kunnet vokse her før gårdsanleggelsen. De to mest 

aktuelle artene blir da R. acris og R. repens, som begge 

vokser på åpen mark, i eng og i lignende vegetasjonstyper. 

Plantago lanceolata regnes som en viktig beiteindikator 

(f.eks. Iversen 1941 : 40, Godwin 1975: 328). 

De fleste av de arten e som er nevnt her, har en forholdsvis høy 

pollenproduksjon. Dette henger enten sammen med at de er vind

bestøvere, eller f.eks. med at de bruker pollen som atraksjons

middel overfor insekter (Fægri & Iversen 1975: 51). Flere av 

dem er dessuten nitrofiler, og vokser gjerne strandnært. 

Disse forhold skulle øke muligheten for at disse artene bare 

er representert p.g. a. f j erntransport. Men både fordi pollen

transporten i skog er liten (se s. 96 ), og fordi ingen av 

disse lokalitetene ligger spesielt strandnært, virker det sann

synlig at disse artene må ha vært en del av vegetas j onen 

på Øyen. Dette tyder på at øyen sannsynligvis har vært be

nyttet som beite. Hvor omfattende bruken av øyen har vært 

kan ikke avgjøres, heller ikke om denne har vært årviss. 

I tre av diagrammene forekommer det kraftige, kortvarige til

bakeslag i AP-kurvene og tilsvarende maksima i Poaceae-

kurvene, T-2, W-2 og St-2. De er alle tre så like at det høyst 

sannsynlig må dreie seg om en synkron vegetasjonsendring. Deler 

av Øyen har blitt ryddet for skog, og i nærheten av både sjakt 

T og sjakt W har man dyrket korn. Så godt som samtlige regi

strerte kornpollen er Hordeum type, i spektrum 28 i sjakt T 

utgjør disse hele 7,1%, som erden høyeste registrerte verdien 

i hele undersøkelsen. Noen fysiske spor etter åkrer er ikke 

funnet, samtlige undersøkte åkerprofiler mener vi med sikkerhet 

kan relateres til det senere gårdsanlegget. Derimot ble det 
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observert en forholdsvis lys, g råbrun stripe i torven i både 

sjakt W og sjakt T (lag 4 i begge lokalitetene), som tilsvarer 

denne sonen. Da denne begge steder har et lavt innhold av 

minerogent materiale, kan ikke jordbearbeidelsen omkring ha vært 

særlig intensiv. 

I forbindelse med korndyrkninge n er det funne t pollen av enkelte 

ugressplanter. Foruten Rumex se nedenfor) er Urtica dioica, 

R. longifolius type, Cerastium type og Stachys type (omfatter 

Galeopsis) funnet. Dessuten k a n de registrerte pollen fra 

Brassicaceae og Comp. lig. stamme fra korndyrkningen. Den 

førstnevnte har meget lave verd ier i forhold til etter gårdsan

leggelsen. 

Som nevnt representerer sannsyn ligvis Rumex-kurven i skogsfasen 

R. acetosa. Den er i hovedsak en engplante, og i W-2 kan en 

tydelig parallelitet med Poaceae-kurven observeres. Dette er 

ulikt forholdene etter gårdsanleggelsen (se s. 119). 

Rydningsfasen er i -jakt T_ trengt sammen til ett spektrum, noe 

som kan tyde på at torvens tilvekstshastighet her har vært 

lavere enn i sjakt W, hvor fasen omfatter to spektra. 

Sammen med korntoppen i T-2, forekommer klare maksima i kurvene 

for flere beiteindikatorer (se s. 73 , fig. 19 ) . I w~2 ligger 

korntoppen i det nederste spektret, mens beiteindikatorene 

først når sine maksima i det øverste (se s. 78 , fig. 21 ) . 

Dette kan tyde på at det i rydningsfasen først forekom en kort

varig korndyrkningsperiode, hvoretter området har vært brukt 

som beite. Verdiene for Plantago lanceolata, Poaceae, Rumex og 

Rubiaceae kan indikere at beitet muligens var forholdsvis 

intensivt. Rubiaceae-kurven antas å representere Galium 

saxatilis, som er en vanlig art på beitemark langs kysten 

(Fægri 1960a:~7). Det kraftige innslaget av Urtica dioica i 

spektrum 23, sjakt W, er sannsynligvis lokalt. Denne nitrofile 

arten er verken et spesifikt åkerugress eller beiteindikator. 

Registreringen i sjakt W kan ha sammenheng med tilgroingen av 

de områdene hvor korndyrkningen foregikk. 
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Ut fra maksima i kurvene for Cyperaceae og Sphagnum kan det se 

ut som om det foreg i kk en viss forsumpning i området i for

bindelse med rydningen. Muligens har dette vært et resultat av 

endringer i jordsmonnets vannbalanse (se s. 138). Hvorvidt dette 

var årsaken til at også den intensive beitebruken stanset opp 

etter kort tid, kan ikke avgjøres ut fra diagrammene. Men at 

rydningen registreres i sjakt T og W, men ikke i F og H 

(muligens svakt representert i H, se nedenfor), bekrefter inn-

trykket av at det hele må ha vært en kortvarig episode. 

Det tredje stedet hvor den tidlige rydningen er registrert er 

Stongo, og her har det naturlig nok ikke foregått noen korn

dyrkning. Men de øvrige kurvene viser (se s. 90 ) at også dette 

stedet må ha vært ryddet og intensivt beitet i en kort periode. 

Selv om det ikke foreligger sikre dateringer, virker det sann

synlig at denne fasen er samtidig med T-2 og W-2. 

En vanskelighet på Stongo er å avgjøre hvordan de ekstreme ut

slagene i kurvene for trekullpartikler og Dryopter i s-sporer i 

de to spektrene før selve rydningen skal tolkes. En mulighet 

er at kullstøvet kommer fra svirydning på andre de l er av øyen. 

Først etter at de beste områdene hadde vært i bruk en tid, 

forsvinner skogen oppe v ed lokaliteten fordi beitepresset ble 

for hardt. Hvis dette er årsaken er det merkelig a t skogen 

forsvinner så brått, og at beiteindikatorene ikke Øker gradvis 

fra kullstøvmaksimumet o g opp til rydningen. Dessuten gir det 

ikke noen forklaring på det markerte bregnemaksimumet, som må 

være av helt lokal opprinnelse. Derfor er det mulig at kull

støvutslaget kan representere en lokal brann som ikke har hatt 

særlige konsekvenser for skogsvegetasjonen. Et annet eksempel 

på et slikt utslag sees i spektrum 32 i sjakt T. Det behøver 

således ikke å ha vært sammenheng mellom brannen og rydningen, 

all den tid AP-kurven ikke faller f Ør 2 spektra etter kullut

slaget. 

Heller ikke diag rammene fra sjakt T eller W gir noe entydig 

svar på om det har foregått noen generell svirydning eller ikke. 

Ved sjakt W har man svidd i forbindelse med rydningen, mens det 

ikke ser ut til å ha foregått noe tilsvarende i umiddelbar nærhet 

av sjakt T. 
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Informasjon om hvordan rydningen har foregått fremgår også av 

Quercus-kurven. Både på Stongo og i sjakt T faller denne før 

rydningsfasen. I sjakt W er Quercus-innslaget langt lavere, 

og dette forsvinner i løpet av rydningsfasen. I sjakt H er 

det et klart Quercus-fall før gårdsanleggelsen, samtidig som 

det skjer en kortvarig Økning av gressveksten ved lokaliteten. 

Det er mulig at dette tilsvarer rydningsfasen. I sjakt F, 

hvor diagrammet er meget sammentrykt p.g.a. langsom torvtilvekst, 

er det også et markert Quercus-fall, 2 spektra før gårdsan

leggelsen. 

Disse fallene kan neppe ha klimatiske eller edafiske årsaker. 

Forklaringen må være at Quercus er blitt selektivt uthugget 

for å bli brukt enten som tømme r eller som brenne til trekull

brenning. Hvis sistnevnte mulighet er tilfelle, kan det være 

noe av forklaringen på de uregelmessige utslagene i trekull

partikkelkurvene. Uansett er d e t rimelig at en slik hogst kan 

ha medført en god del småbrenning. Denne aktiviteten har etter 

en tid skapt lysninger i den opp rinnelige skogen. Noen av 

disse åpningene har man så rydde t fullstendig og satt i gang 

med intensiv jordbruksdrift. Me n det har neppe foregått noen 

total svirydning av skogen over hele Øyen. Det er ikke funnet 

fysiske spor som hus eller åkrer etter denne tidlige rydning~n, 

Det er derfor ikke mulig å si om øyen var bebodd eller ikke. 

Heller ikke kan man si noe om d e n var en selvstendig gårdsen

het, eller om øyen bare ble brukt som tilleggsjord for andre 

gårder i nærheten. En videre d i skusjon om de kulturhistoriske 

konsekvenser som kan trekkes ut av rydningsfasen,finnes i 5.3. 

En datering foreliggeravden tid lige rydningsfasen. Torvmateriale 

fra Stongo er datert med re sul tat nesten identisk med en greinda-

tering 20 cm høyere oppe i profile t. Da greindateringen stemmer godt 

overens med øvrige dateringer fra Lurekalven, er torvdateringen sann

synligvis for ung, til tross for at den er utført på lutløseiig frak

sjon. Dette må skyldes at yngre r ø tter har trengt ned i det aktuelle 

nivå og senere blitt humifisert. Den tidlige rydningfasen må derfor 

dateres ut fra pollendiagrammet og det vi vet om tilvekst

hastigheten til slike avsetninge r. På Stongo har torven etter 

avskogningen hatt en tilvekst p å vel 60 cm på ca. 1200 år. Hvis 

den samme veksthastigheten postu leres for skogsfasen, faller den 

tidlige rydningsfasen rundt 160 0 BP. Imidlertid har P. E. Kaland 

en rekke upubliserte data, bl.a. fra Fonnesstraumen, som til-



- 104 -

sier at tilveks tshas t i ghe ten på tilsvarende lokal i teter Øker 

etter avskogningen . Dette tyder på at rydningen s annsynligvis 

er eldre,hvis f.eks. tilveksten etter avskogningen ble for

doblet, foregikk den tidlige rydningen rundt Kris t i fødsel. 

En av kullmilene på Lureka lven har gitt datering p å 1880 BP. 

Dette behøver i kke å ha noe med rydningen å gjøre, men det kan 

være en indika s jon på a t øyen var i bruk på denne tiden. 

Ut fra innmarkslokalitetene er det mege t vanskelig å ta stilling 

til dateringssp ørsmå l e t, da disse er så sterkt påvirket av gårds

driften at generel l e data ikke kan anvendes. Dessuten endrer 

torven karakter også i de øverste lagene før gårds an l eggelsen, 

slik at forholdene ikke kan sanunenliknes med avse t ningenes be

skaffenhet lenger nede i profilene. 

Hvis den tidlige rydningsfasen ligger et sted mel l om Kristi 

fødsel og 1600 BP (d.v.s. Romertid),går sannsynligvis pollen

diagrammene tilbake t i l s lutten av subboreal tid. Kronosone

grensen er imid ler tid i kke trukket i diagrammene, dels fordi 

det ikke har skjedd påviselige vegetasjonsendringer som kan 

plassere denne nærmere, del s fordi ingen c 14-date ringer kan 

gjøre det helle r. Når den tidlige rydningen ikke registreres 

i søndre Kalvsvatn, kommer det enten av at spektrumsavstanden 

i bunnen er fo r s t or, a t diagrammet begynner etter rydningen, 

eller av at rydningen "drukner " i fj erntransporter t pollen 

(sammenlikn med d e forholdsvis små utslagene gårds anleggelsen 

forårsaker) . 

En konsekvens av at pollendiagrammene går tilbake til subboreal 

tid, er at Lurekalven har vært benyttet som beite , om ikke 

s ærlig intensivt, alle r ede i slutten av bronsealde ren. 

Rydningsf asen opphørte tilsynelatende like plutse l ig som den 

begynte. Alnu s regenererte hurtigst, mens Betula senere overtok 

dominansen. Dette avviker fra dagens gjengroing på Lurekalven, 

som er fullstendig preget av Betula. Dette kan s kyldes 

gunstigere edafisk e fo r hold ved lokalitetene enn der gjen

groingen foregår i dag (se s. 27). Kurvene for Plantago 

lanceolata, Rumex og Poaceae i T-3 og W-3, kan imidlertid tyde 

på at det fortsatt foreg ikk et vi s st beitebruk. Dette kan også 
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ha medvirket til den hurtige regenerasjonen av Alnus, da 

beitende dyr nødig rører verken A. glutinosa eller A. incana 

(Ve 1940: 105), mens småplanter av de øvrige treslagene blir 

tatt. 

Alnus-oppsvinget ble sannsynligv is kortvarig, da Betula etter 

en tid synes å ha overtatt dominansen både ved sjakt T og W. 

Også de øvrige lokalitetene viser at vegetasjonen den siste 

tiden for avskogningen sannsynligvis var mer preget av Betula 

enn tidligere. Dette kan tyde på at skogen nå var blitt ytter

ligere lysåpen (sammenlign s. 99 ) , det samme gjør Populus

utslaget øverst i F-1 og Juniperus-kurvene f.eks. i T-3 og H-1. 

Om dette skyldes fortsatt utnyttelse ved hogst og beite (se 

ovenfor) , eller om en viss utvaskning av jordsmonnet hadde fore

gått, kan vanskelig avgjøres ut fra de foreliggende data. 

5.2. Gårdsanleggelsen 

I samtlige diagram. er anleggelsen av gården tydelig regi-

strert, henholdsvis ved overgangene Sk-1/Sk-2, F-1/F-2, H-1/H-2, 

T-3/T-4. W-3/W-4, K-1/K-2, Tr-1/Tr-2 og St-3/St-4. Alle disse 

viser en varig avskogning rundt d e enkelte lokalitetene, sam

tidig registrerer utmarkslokalite tene en brå overgang til 

lynghei, og innmarkslokalitetene vitner om åker og eng (se 5.4.). 

Innmarkslokalitetenes avsetninger blir ved avskogningen bl.a. 

sterkt sandholdige (4.2.), og denne lithostrat~grafiske grense 

kan korreleres med bunnen av åker jorden i åkrene omkring. 

Åkrene synes derfor å ha blitt a n lagt like etter avskogningen. 

Det er utført 7 c14-dateringer a v gårdsanleggelsen (se fig. 3). 

Avskogningen er datert i en av i nnmarkslokalitetene, i søndre 

Kalvsvatn og i 2 av utmarkslokalitetene. Dessuten er 3 kull

prøver fra bunnen av åkrene date r t. En fjerde kullprøve, 

T-2584, avviker så sterkt fra de øvrige, at den neppe kan 

ha sammenheng med gårdsanleggelse n (se tabell 3 ) . I tillegg 

til å gi alderen på de enkelte h o risonter, ønsket vi å bruke 

dateringene til å få frem informa sjon om hvordan gårdsan

leggelsen hadde gått for seg. Særlig følgende tre spørsmål 

var aktuelle: 
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1) Er det aldersforskjell mellom de enkelte åkrene? 

2) Anlegges åkrene samtidig med avskogningen av innmarken? 

3) Skjedde avskogningen i utmarken og innmarken samtidig? 

Dateringene er utført på et heterogent materiale, fra lokaliteter 

spredt over det meste av øyen. Likevel har de en innbyrden 

overlap på 30 år (AD 730-760) (se fig. 29 ) . Dette gjør det 

sannsynlig at avskogningen foregikk samtidig i utmark og på 

innmarken. Dessuten synes det som om alle åkrene ble anlagt i 

løpet av et kort tidsrom etterpå, noe som nevnt også de strati

grafiske forhold tyder på. 

I motsetning til den tidlige rydningsfasen (s. 103 ) foregikk 

sannsynligvis avskogningen ved gårdsanleggelsen som svirydning. 

Indikasjoner på dette er trekullforekomstene under åkrene og 

avskogningens synkronitet. Dessuten er dette det generelle 

mønsteret ellers i Nordhordland (Kaland 1979: 59). Likheten 

mellom mine utmarksdiagram og hans generelle avskogsningsprof il 

(se 5.4.3.), styrker sannsynligheten for at skogen også ble 

fjernet ved svirydni ng på Lurekalven. 

I utmarkslokalitetene er det ikke observert makroskopisk 

trekull i avskogning snivåene. På Lindåshalvøyen har det i 

mange tilsvarende lokaliteter ikke vært mulig å finne makro

skopisk trekull, se l v om man vet med sikkerhet at avskogningen 

på det enkelte sted skjedde med brenning. Muligheten til å 

finne makroskopisk t rekull er størst i kanten av myrene, men 

forekomstene er meget variable (P. E. Kaland pers. med.). Siden 

ingen av utmarkslokalitetene går helt ut i kanten av myrene, kan 

ikke fraværet av trekull i avskogningsnivåene brukes som noe 

argument mot at skogen ble svidd vekk. 

Kullstøvkurvene vise r markant Økning akkurat i avskogningshori

sontene. Dette kan også ha sammenheng med at skogen ble svidd 

bort. Men da driftsmåten etterpå også har tilført lokalitetene 

store mengder kullstøv, er det vanskelig å skille trekull fra 

avskogningen og den senere driftsform fra hverandre. 
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Fig. 2 9. 

Dateringer av gårdsanleggelsen på Lurekalven 
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Avskogningsforløpet på Lurekalve n gir et bidrag til diskusjonen 

omkring årsakene til avskogninge n og lyngheidannelsen på kysten. 

Den klassiske oppfatning var at avskogningen var et resultat av 

en klimaforverring ved overgange n til subatlantisk tid rundt 

500 BC (Blytt-Sernanders klimate ori) . Den pollenanalytiker 

som muligens sterkest har betone t denne forklaring var Fægri i 

sin Jærenavhandling (1940: 63-6 4 ). I BØmloartikkelen viste 

han derimot at jordbruksarealet på Bømlo var like stort i eldre 

jernalder som i yngre bronsealde r (Fægri 1944a: 71). Klima

forverringen ved overgangen til subatlanticum kunne derfor ikke 

ha vært så omfattende som tidlig ere antatt. 

P. E. Kalands undersøkelser på Lindåshalvøyen har vist at av

skogningen der kan dateres til e t tidsrom på over 3000 år 

(1979: 61). Asynkroniteten for s terkes ytterligere ved at det 

mellom lokaliteter med kort innbyrdes avstand, kan være store 

forskjeller i alderen på avskogn ingen. Kaland mener at dette 

har sammenheng med alderen og i n tensiteten på landbruksdriften 

rundt hver enkelt lokalitet. Ha n ser likevel ikke helt bort 



- 108 -

fra den klimatiske faktor, da det synes å være en viss gradient 

på dateringene fra ytre til indre strøk (op.cit.: 63). Noen 

kraftig klimaforverring ved overgangen til subatlantisk tid kan 

ikke påvises. 

Kaland hevder videre at lyngheiene i så stor grad er et kultur

produkt at avskogningen kan brukes til å datere de enkelte 

gårdene, i hvert fall dem som er fra romertid eller yngre 

(op. cit.: 66). På Lurekalven er det utført så grundige under

søkelser at vi med stor grad av sikkerhet kan si at gården der 

er like gammel som lyngheien på øyen. Bare fra gården Fonnes 

foreligger det tilsvarende detaljerte opplysninger. For de 

øvrige gårdene som hittil er undersøkt er den arkeologiske 

datering basert på gravhauger, løsfunn etc., men for mange 

finnes det foreløpig ingen kulturhistorisk dateringsmulighet 

i det hele tatt. Metodisk sett er det derfor meget viktig at 

en slik tydelig sammenheng mellom avskogningen og gårdsan

leggelsen kan dokumenteres på Lurekalven. 

5.3. Sammenligning mellom den tidlige rydningsfasen og gårds-

anleggelsen. Kulturhistoriske konsekvenser 

Vegetasjonsendringen ved gårdsanleggelsen tyder som nevnt på 

en systematisk svirydning av skogen . Likheten med diagrammene 

fra resten av Nordhordland tyder på at dette arbeidet ble ut

ført som en del av en fast driftsform. Den tidlige rydnings

fasen virker derimot som et utslag av en helt annen driftsform. 

Ingen total avskogning gikk for seg, men derimot ble det dannet 

åpninger i skogen. Her har man dyrket korn, og dessuten ble 

disse åpningene intensivt beitet. Det kan imidlertid ikke 

sees tegn til begynnende lyngheidannelse, i motsetning til ved 

gårdsanleggelsen, hvor dette skjedde umiddelbart. Selv om en 

viss svirydning ikke kan utelukkes, gir ikke diagrammene grunn 

til å anta at man har praktisert noen form for svedjebruk. 

Tvert i mot tyder de på at åpningene oppsto ved uthygging av 

skogen (se s. 10 3 ) . 

Den tidlige rydn i ngsfasen representerer således en kortvarig, 

intensiv utnyttelse av øyen, med en annen driftsform enn den som 
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ble anvendt da gården ble anlag t. Hvor de korn fra som brukte 

Øyen den gang, vet man selvsagt ikke, og sikre bosetningspor 

er ikke observert. Men det er rimelig å anta at de mektige 

gårdene inne på Lygra har hatt kontroll med Lurekalven. Det 

gode jordbrukslandskapet på Lygra tilsier at jordbruksbo

setningen her går langt tilbake . Et annet indisium på dette 

er at gårdene på Lygra ut fra l andskylden, var de rikeste i 

Nordhordland i middelalderen (Myking 1973: 75). Det arkeolo

giske materialet fra Lygra er r ikt og går tilbake til neo

littikum (Fett 1965), og det s t øtter også antagelsen om gammel 

jordbruksbosetning. Men hvor gammelt lyngheilandskapet på 

Lygra er, vet man foreløpig int et om . 

Lygra ligger både floristisk og geograf ik i den innerste delen 

av lyngheilandskapet, hvor det ikke kan utelukkes at lynghei

driften er forholdsvis ung (P. E. Kaland 1979: 66). Dette 

innebærer eventuelt at gårdene på Lygra tidligere hadde en 

annen driftsform, som utnyttet skogslandskapet. Kaland (op.cit.: 

47-48) har fremhevet lyngheilandskapets jordbruksmessige for

deler fremfor furuskogslandskapet i kystklimaet. På Lygra og 

videre innover mot Seim var de t imidlertid en langt mer produk

tiv løvskog (s . 99) som var al t ernativet til lynghei. 

Hvis man ut fra dette forutset t er en "skogsbundet" jordbruks

drift på Lygra i eldre jernalde r, gjør det den tidlige rydnings

fasen mer forståelig. Da blir det et forsøk på å intensivere 

utnyttelsen av øyen etter de s a mme drif t sformer som ble anvendt 

på Lygra på denne tiden. Hvor f or dette slo feil, eller om det 

er helt andre årsaker til at d e n tidlige rydningsfasen ble så 

kortvarig, er det umulig å si noe om. En forholdsvis sen 

avskogning på Lygra kan også f o rklare den store konsentrasjonen 

av trekullmiler på Lygra (se s . 4 ) , hvorav en er datert til 

vikingtid. Dette indikerer at det her var trevirke å finne på 

et forholdsvis sent tidspunkt. 

Bare videre. vegetasjonshistori s ke undersøkelser på Lygra kan 

bekrefte eller avkrefte denne hypotesen. Dette bør gjøres 

slik at ikke bare alderen på a v skogningen kommer frem, men 

samtidig hvor gammelt jordbruke t på Lygra er. Disse opp

lysningene vil være av stor be t ydning for å vurdere avskognings

da ta fra indre lyngheistrøk. 
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5.4 . Gårdsdriften 

Gårdsanleggelsen medførte at vegetasjonen på øyen fullstendig 

skiftet karakter. Bare i brattskrenter som f.eks. ned mot 

søndre Kalvsvatn, har det muligens stått igjen rester etter 

den tidligere skogsvegetasjonen. Som nevnt i 5.1. var denne 

allerede modifisert av den menneskelige utnyttelsen av øyen. 

De nye vegetasjonstypene var imidlertid i langt større grad et 

direkte resultat av landbruksvirksomhet. Dette medførte bl.a. 

at forskjellen mellom vegetasjonen på innmarken og utmarken 

oppsto, en forskjell som det ennå i dag er mulig å se rester 

etter (se 2.3. ) . Diagrammene tyder ikke på at denne for

skjellen eksisterte før gårdsanleggelsen. Siden vegetasjons

typene i di.sse to områdene har vært svært forskjellige blir de 

omtalt hver for seg. Vegetasjon og driftsform henger derimot 

så nøye sammen at de blir behandlet samlet for hvert enkeltom

råde. 

Gårdsdriften er registrert i sonene Sk-2 og Sk-3, F-2, H-2 og 

H-3, T-4, W-4, K-2, Tr-2 og St-4. Felles for disse er at de 

gir inntrykk av temmelige statiske forhold. Dette tolker jeg 

som et tegn på at det har vært en stabil driftsform på gården 

gjennom hele bosetningsperioden. Eventuelle driftsendringer 

har i tilfelle vært så små at de ikke har hatt påviselig effe kt 

på vegetasjonen. 

5.4.1. Åkerbruket 

5.4.1.1. Korndyrkning 

Siden åkrene på Lurekalven utgjorde ca. 1/10 av innmarken 

(S. Kaland 1979: 75), må åkerdriften ha vært en viktig del av 

virksomheten på gården. Dette bekreftes av pollendiagrammene , 

hvor det i samtlige innmarksdiagram er vel utviklede korn

dyrkningsfaser. Som nevnt begynner korndyrkningen samtidig med 

avskogningen.De aller fleste registrerte Cerealia-pollen til

hører Hordeuro-type. 

Muligheten for at denne kurven er noe forurenset med pollen fra 

Glyceria fluitans eller Elytrigia repens kan ikke helt ute

lukkes på Lurekalven, se s. 34 . G. fluitans er ikke uvanlig 
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i lyngheiene, men den forekommer bare sparsomt på Lurekalven 

(se tab. 2 ) . Rundt innmarkslokalitetene har det neppe vært 

fuktig nok til at den kunne trives i særlig grad. E. repens 

kan derimot ha opptrådt som ugress i åkrene. Da den er et 

farlig ugress (Korsmo 1954: 384), har man sannsynligvis forsøkt 

å bekjempe den så godt som mulig, slik at den neppe fikk an

ledning til å blomstre i særlig grad. Da den både er relativt 

næringskrevende, særlig m.h.p. nitrogen (Ellenberg 1978: 915), 

og dessuten foretrekker et l øst jordsmonn som bearbeides fra 

tid til annen, er det lite sannsynlig at den har klart seg 

særlig lenge på innmark s området etter at dyrkningen her opphørte. 

Både av Økologiske o g p o llenmorfologi ske årsaker (se s. 34 ) 

virker det sannsynlig a t kurven for Hordeuro-type for det meste 

representerer bygg. Med unntak av rug, som er vindbestøver, 

er pollenproduks jonen til de andre kornslagene liten, da de er 

selvbestøvere. Moderne produks jonsmål inger mangler , men ifølge 

Iversen (1941: 48), er bygg det kornslaget som kan forventes 

å bli dårligst representert i et pollendiagram, fo r di den aldri 

åpner blomstene. Dette forklare r at til tross for beliggenheten 

kloss inntil åkrene over stiger byggkurven aldri 5% . (Unntak: 

tidlig rydningsfase i sjakt T, 7,1 %). I områder h vor andre 

kornsorter enn bygg har vært det vanligste, kan Cer ealia-

kurven nå høyere verdier hvis lokalitetene har en gunstig 

plassering. Man bør vær e meget forsiktig med å trekke konklu

sjoner m.h.p. intensiteten av åkerbruket, ut fra mi ndre varia

sjoner i Cerealia-kurven. Dette er gjort f.eks. a v Salvesen 

(1977: 142f) under di skus jonen av resultatene fra undersøkelsen 

på Hoset. Han bruker et enspektre t utslag i Cereal ia-kurven, 

som går fra 0,8% til 1,5% og deretter ned til 0,6% , som et 

argument for at åkerbruket ble intensivert på denne del av 

gården fra dette t ids punktet (c 14-datert til tidlig middelalder). 

Ut fra det som er nevnt ovenfor om pollenproduksjon og -spredning 

hos kornsortene, e r en sl ik argumentasjon lite holdbar. En 

lang rekke tilfeldigheter kan påvirke den vanligvi s dårlig re

presenterte Cerealia- kurv en i et pollendiagram. La ngvarige, 

store endringer i Cere alia-verdiene, hels t sett i s ammenheng 

med andre kurver , kan derimot gi grunnlag for å trekke 

slutninger. 
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Pollenanalytisk er det ikke mulig å skille mellom de ulike 

rasene av bygg. Derimot lar de t te seg gjøre med frøanalyse, 

og etter undersøkelser av materia le fra arkeologiske ut

gravninger over store deler av Europa vet man i dag en god del 

om byggsortenes historie. Torads bygg (Hordeum distichum) 

kommer først til Nord-Europa ut i middelalderen (van Zeist 1970: 

159), mens seksradsbygg (~. vulga re f. hexastichum) bare i liten 

grad er påvist her i det hele ta t t (Helbæk 1955: 672). I 

neoliticum/bronsealder var naken bygg viktigst, men i løpet av 

tusenåret rundt Kristi fødsel ser det ut til å skje en omlegning 

til agnkledd bygg over hele Nordv est-Europa (van Zeist op. cit.). 

I materialet fra folkevandringst i dsgården Ullandhaug, fant 

Bjørg Lundeberg (1972) nesten ute lukkende agnkledd, firradsbygg 

(H. vulgare f. tetrastichum). Di sse data gir grunn til å anta 

at dette sannsynligvis også var d en vanligste byggsorten i Norge 

i vikingtid/tidlig middelalder. 

I det forrige århundre ble ytre deler av Vestlandet regnet som 

et rent havredistrikt (Schilbeler 1886: 268). Det har vært 

hevdet, først og fremst av Holmse n (1937: Slf) og Hasund 

(1942: 210f) at havre også var d e t viktigste kornslaget på 

kysten i høymiddelalderen (fØr s vartedauen). Deres argumenta

sjon er til dels basert på den hy potese at det bare foregikk 

små endringer i åkerbruket fra h øymiddelalderen og frem til det 

forrige århundre. Dette virker lite sannsynlig tatt i be

traktning de ustabile forhold i Norge etter svartedauen. Dess

uten var jordbruket i høymiddelalderen fremdeles preget av natu

ralhusholdning og selvberging (SØlvberg 1976: 164), mens 

handelsforbindelsene senere fikk gradvis større betydning. På 

1600-tallet var således tilførselen av billig bygg og rug til 

Bergen langt sikrere enn i høymiddelalderen (John Myking pers. 

med.). Dette kan eventuelt ha gjort det mindre lønnsomt å 

dyrke bygg enn tidligere . 

Et annet viktig argument for Holmsen og Hasund (op. cit.) var 

det klimatiske. Det var for rått på kysten til at andre korn

slag enn havre kunne trives. En konsekvens av dette burde være 

at man også i andre områder med liknende klima dyrket havre. 

Men f.eks. på Færøyene ble det dyrket bygg i middelalderen, og 

dette har vært det viktigste kornslaget helt frem til vår tid 
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(Johansen 1971: 153, 1979: 102). Det $amme var tilfelle på 

Shetland og Orknøyene (Fenton 1978: 334f). Her ble havre dyrket 

tilbake i vikingtiden, men det var først i det forrige århundret 

at det en tid ble det viktigste kornslaget. Også åkernære 

pollendiagram fra Finnmarkskysten tyder på byggdyrkning i 

vikingtid/middelalder (Vorren 1979). 

Klimatisk sett skulle det følgelig ikke være noe i veien for 

å dyrke bygg på vestlandskysten i middelalderen. Havre er 

riktignok mer nøysom, og vil derfor i dårlige somre klare seg 

bedre. Dette kan imidlertid ikke brukes som argument for at 

havredyrkning var enerådende langs kysten, så lenge det var 

mulig å få rimelig avling av bygg. 

sølvberg (1976: 45) mener at det ikke kan avgjøres ut fra sam

tidskildene hva som var det viktigste kornslaget i middelalderen. 

Hun holder det for mest sannsynlig at blandkorn (bygg + havre) 

var det vanligste. 

Det foreliggende vegetasjonshistoriske materialet e r foreløpig 

for spinkelt til å vise hva som var mest utbredt av bygg- eller 

havredyrkning i middelalderen. Lokale pollendiagram, som på 

samme måte som på Lurekalven belyser gårdsdriften i vikingtid/ 

tidlig middelalder, er utarbeidet fra to andre lokaliteter i 

Hordaland. Ved den ene, HØybØen, S~a, er det påvist bygg og 

havre i noenlunde samme mengdeforhold (Jan Berge pers. med.). 

Den andre lokaliteten er gården Fonrie s , hvor det sannsynligvis 

har vært kontinuerlig bosetning siden folkevandringstid 

(Kaland 1979: 65). I pollendiagrammet fra innmarken på denne 

gården, er så godt som samtlige Cerealia-pollen i de prøvene 

som trolig representerer vikingtid/tidlig middelalder, av 

Hordeuro-type. Den øvrige pollenflora har også stor likhet med 

driftsfasen i innmarksdiagrammene fra Lurekalven (Kalandpers. 

med. ) . Siden alle disse tre gårdene ligger ute i det klassiske 

havredistriktet (sensu Holmsen og Hasund), er det noe påfallende 

at to av dem viser ren byggdyrkning og den tredje tyder på 

blandkorn. 

Den lettdrevne forvitringsjorden på Lurekalven og Lygra er ikke 

representativ for Hordlands kyststrøk. På Fonnes har åkrene 
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ligget på Ra-morenen, og denne gården er derfor heller ikke 

representativ. Da bygg er noe mer krevende m.h.p. jordsmonnet 

enn havre (Ødegaard 1919 Ib: 246), har forholdene på 

disse to gårdene ligget bedre til rette for byggdyrkning enn 

ellers i distriktet. Likevel s ynes det som om det også her 

senere ble dyrket havre (Myking 1973: 141). Dette kan tyde på 

en omlegning til havredyrkning i løpet av seinmiddelalderen, 

men hvor stort omfang denne kan ha hatt, er det foreløpig ikke 

mulig å si noe om. Men det virker ikke urimelig om flere av 

"havregårdene" i etterreformatorisk tid var "bygg-gårder" i 

høymiddelalderen, i hvert fall der man hadde rimelige fore

komster av løsmasser eller "bakkejord". Denne hypotesen kan 

delvis testes ved å lage et pollendiagram nær de gamle åkrene 

på Lygra, for å se i hvilken grad en slik omlegning kan spores 

her. Dessuten burde minst en gård på mer representativt jords

monn undersøkes på samme måte, helst en gård med kontinuerlig 

bosetning fra vikingtid av. 

Det kan ikke påvises at andre kulturplanter enn bygg har vært 

dyrket på Lurekalven. Pollen av rug, havre og hvete forekommer, 

men i meget små mengder. Dette er sannsynligvis bare et resul

tat av at kornslagene ikke var "rene", da man manglet effektive 

metoder for frørensing (SØlvberg 1976: 46). Sannsynligvis ble 

det heller ikke dyrket lin, erter (Pisum sativum) eller bønner 

(Vicia faba) på Øyen. Dette er en konklusjon som bygger på 

negativt materiale, noe man vanligvis skal være forsiktig med, 

særlig når det gjelder fravær av pollen fra ikke-vindbestøvende 

arter (Fægri og Iversen 1975: 124). Imidlertid produserer 

disse tre kulturplantene store og karakteristiske pollenkorn 

som lett identifiseres selv ut fra et fragment. Etter å ha 

registrert henimot 40000 pollen fra gårdsdriftsfasen over 

mesteparten av innmarken, uten å finne et eneste fragment av 

noen av disse plantene, er sannsynligheten for at de ble dyrket 

på Lurekalven meget liten. 

5.4.1.2 . Åkrenes ugressflora 

Pollendiagrammene viser at det under gårdsdriften forekom en 

rekke planter på innmarken, som ikke ble dyrket eller hadde 

Økonomisk interesse (se definisjon av ugress hos Jessen & Lind 
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1923: 13). Pollenanalysen er dessverre et upresist redskap til 

å bestemme ugress med, og derfor er det få arter vi med sikkerhet 

vet vokste på Lurekalven. Ofte stanser bestemmelsene på slekts

eller familienivå, og dermed har man vanligvis flere valg

muligheter. Siden lokalitetene ligger i kanten av åkrene, er 

det heller ikke mulig å si sikkert om det aktuelle pollenkorn 

kommer fra selve åkeren eller fra vegetasjonen på r esten av inn

marken. Dermed blir valgmuligheten enda større. Et typisk 

eksempel er Ranunculus acris-type. Som nevnt dreier dette seg 

høyst sannsynlig om R. acris eller R. repens (ses. 100). Av 

disse kan R. repens opptre som åkerugress (Jessen og Lind 

op. cit.: 383), mens R. acris er engplante (Lid 1974: 332). 

R. repens opptrer imidlertid også i fuk tig næringsrik gressmark. 

Den sistenevnte vegetasjonstype har sannsynligvis vært å finne 

ved mine lokaliteter (se nedenfor om Caltha-type). Det er 

følgelig vanskelig å avgjøre hva R. acris-kurven egentlig 

representerer. Da det ikke er noe bestemt mønster i kurvefor

løpene, gir heller ikke det noen hjelp. 

Et tilsvarende problem er å tolke Poaceae-kurven. Sannsynligvis 

representerer den først og fremst gressarealer rundt åkrene 

(se s. 134), men en viss forekomst av gress i åkrene kan ikke 

utelukkes. Særlig arte r med krypende utløpere, f.eks. Holcus 

mollis, Agrostis stolonifera og Elytrigia repens, kan ha vært 

favorisert i den løse åkerjorden. Den sistnevnte art regi

streres imidlertid del vis som Hordeuro-type ( s. 3 4) . Sammen med Poa 

pratensis (i mindre grad et åkerugress) omtales disse tre artene 

i Danmark som "senegress", - "besværlige Ukrudt ..• paa alle 

Arealer der er under Plov ... paa let Sandjord" (Jessen og 

Lind 1923: 142) . 

Noen ugress kan imidlertid bestemmes til art, en av disse som 

er påvist i samtlige innmarkslokaliteter er Spergula arvensis. 

Verdiene er lave, stort sett under 1%, og i flere av dia

grammene er ikke kurven sammenhengende. Da denne planten 

har små og til dels selvbestøvende blomster (Nordhagen 1952: 

329), er det likevel grunn til å anta at den har vært et 

alminnelig ugress i åkrene. Det har imidlertid neppe vært noen 

masseforekomst, slik den kan opptre på brakkmark og ruderat

områder. Da ville sannsynligvis verdiene ha ligget høyere. 
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Dette ugresset er vanligst i åkrer med sandig, kalkfattig jord 

(Jessen og Lind op. cit.: 421). 

En annen art som det er overraskende lite pollen av, er Urtica 

dioica. Da den er vindbestøver (se s. 100), registreres den 

ofte selv i regionale diagram, med høyere verdier enn det jeg 

har i mine. De lave verdiene skyldes enten at den ikke 

vokste på øyen, eller at den ble benyttet på en slik måte at 

den ikke blomstret. Ulike former for bruk av nesle er kjent, 

størst betydning har den sannsynligvis hatt som spinneplante, noe 

bl.a. navnet tyder på (HØeg 1967: 284). Da man ikke dyrket lin 

på Lurekalven, hadde en slik bruk vært tenkelig. Men skal nesle 

brukes til et slikt formål, høstes den først etter blomstring 

(Jessen 1929: 25), og dette kan derfor ikke forklare de lave 

Urtica-verdiene i diagrammene. En annen måte denne planten 

ble anvendt på var som "grønnsak". Da høstes den tidlig på 

våren og får ikke mulighet til å blomstre. Imidlertid ansees 

denne bruken for å være av forholdsvis ny dato (HØeg 1976: 660). 

Ifølge Schlibeler (1886: 541) skal nesle brukt som for gi Økt 

melkeproduksjon, og har vært en skattet forressurs (HØeg 1976: 

658). De lave Urticaverdiene på Lurekalven kan således tyde 

på at den har vært bevisst utnyttet som for. Riktignok 

blomstrer den allerede i juni, men det er ikke utenkelig at 

man har tatt den før blomstring for å unngå at stilkene ble for 

trevlete. Alternativet til denne forklaringen, et vestnorsk 

gårdstun uten brennenesle, virker lite sannsynlig. Særlig når 

man tar i betraktning at en av lokalitetene, sjakt T, bare har 

ligget noen få meter fra fjøset. 

Typiske, såkalte kulturindikerende pollentyper, som Artemisia, 

Filipendula og Chenopodiaceae forekommer bare i neglisjerbare 

mengder. De aktuelle plantene har neppe vært vanlige ugress 

på Lurekalven. Hadde de det vært, ville de hatt helt andre 

verdier i diagrammene p.g.a. deres høye pollenproduksjon 

(se s. 100). 

Anderledes er det med Polygonuro-a rtene, som for det meste er selv

støvende eller insektbestøvende (Nordhagen 1952: 263, Knuth 

1899: 347-355). P. aviculare-type omfatter i tillegg 

P. convolvolus, mens P. persicaria-type i tillegg omfatter 
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P. tomentosum og P. l apa tifolium (Hedberg 1946). Hvorvidt alle 

disse artene opptrådt e på Lurekalven er det umulig å si, da 

de alle er vanlige på åkre og r uderatmark. De tilh ører alle 

vår eldste ugres s flora (Jessen og Lind op. cit.), og er frem

deles alminnelige på Vestlandets kyststrøk (Hul ten 1971). Den 

sparsommelige pollenproduksjon og -spredning til d i sse artene 

gjør at de godt kan h a vært vanligere enn deres lave verdier 

i diagrammene ti l sier. Men på samme måte som for Spergula 

arvensis kan det med stor sannsynlighet utelukkes a t de regel

messig fikk dominere over store områder. Et funn a v P. bistorta

type må være P. v iviparum . 

De aller fleste registrerte Caryophyllace-pollen e r av Cerastium

type. Her finnes en gruppe av planter som heller i kke er av de 

store pollenprodu sente r. Mange van lige ugress på å ker og eng 

går inn i denne g ruppe n, f.eks. Cerastium fontanum, .Arenaria 

serpyllifolia, Ste llaria media og S . graminea. De t er ikke 

vanskelig å finn e disse inne på Lygra i dag, og høyst sann

synlig var de også til stede på innmarken på Lureka lven også. 

Sær lig S. me dia e r jo et f rykte t ugress, men sanns ynligvis har 

jordsmonne t vært for t ørt t il at den har fått danne de helt 

store mas s e f orekomstene. 

Et annet innslag i innmarkens polle nflora er Stachys-type, men 

ogs å den i små mengder. Som nevnt (s. 33 ) er det bare 

pollen fra Stachydeae-gruppen som e r registrert, nærmere bestemt 

sl e ktene Stachys, Lamium og Galeopsis. Det er dessverre ikke 

mulig å ski l le disse t re slektene fra hverandre, i hvert fall 

ikke på fossilt mater iale. Og igjen er problemet a t det 

innen slektene La mium og Galeops is finnes en rekke alminnelige 

ugressarte r som sannsynligvis har vært mer eller mindre vanlige 

på innmarken. Av Stachy s -artene kan S. palustris opptre som 

plagsomt ugress på fuktig åkerjord (Nordhagen 1957: 36). Dette 

kan ha vært aktue lt akkurat der kanten av åkrene grenser inn 

til sumpområdet. Al l e p l antene i denne gruppen har høyst 

spes ialisert bestøvn i ngsøkologi (Fægr i og van der Pijl 1971: 

176), slik at de lave v e r diene ikke sier noe om deres hyppighet. 

Rumex-kurven har helt andre verdier enn de ugresskurvene som 

hittil er omtalt. Dette henger til dels sammen med at Rumex-
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artene er vindbestøvere. Ut fra parallelliteten med Cerealia

kurvene (sml. s v 101) synes det i hovedsak å være R. acetosella 

som registreres, og den har sannsynligvis vært et vanlig ugress 

i åkrene. Den er typisk for sandige åkrer (Iversen 1941: 43, 

Jessen og Lind op. cit.: 389), R. longifolius synes derimot 

å ha vært langt mindre utbredt. I hvert fall har den i mindre 

grad fått anledning til å blomstre, enten ved at den ble slått 

eller toppet. Dermed kunne frøsetningen begrenses. Derimot 

har det løse jordsmonnet sannsynligvis gitt det kraftige rot

systemet (Fægri 1958: 132) gode utviklingsmuligheter, og derfor 

har det sikkert vært vanskelig å bli kvitt planten. På Lygra 

er hØymol i vår tid et besværlig ugress i dårlig holdt eng. 

I samtlige diagram er det registrert betydelige mengder Brassica

ceae-pollen. Da plantene i denne familien er insektbestøvere 

(Knuth 1898: 77), må dette ha vært et meget viktig innslag i 

vegetasjonen på innmarken. Men igjen er problemet om det er 

engplanter eller åkerplanter elle r begge deler som registreres. 

Den korsblomst som på Vestlandet i særklasse kan opptre i 

masseforekomster, er engplanten Cardamine pratensis. ·Imidlertid 

viser også Brassicaceae-kurveneen så nøye parallellitet med 

Cerealia-kurvene at dette neppe e r forklaringen. Liksom C.pratense 

er vanlig på innmarken på Lygra i dag, har den nok også stå~t 

på innmarken på Lurekalven. Men den er ikke så næringskrevende 

at den ikke skulle ha klart seg også etter at gården ble ned

lagt, i hvert fall en viss tid. 

Jeg finner det derfor sannsynlig at det først og fremst dreier 

seg om åkerugress, noe det er mange av i denne familien. Her 

skal bare nevnes tre, som til gj e ngjeld hører til blant de 

vanligste (og mest fryktede) over hodet. Det er Brassica rapa, 

Sinapis arvensis og Raphanus raph istrum. Den sistnevnte var 

neppe særlig plagsom på Lurekalve n, da den har en sørøstlig 

utbredelse i Norden (Hul ten 1971 ) . Det samme var tilfelle for 

hundre år siden (Blytt 1876: 100 9 ) (se også s. 121). Sinapis 

arvensis og Brassica rapa er almi nnelig utbredt over det meste 

av landet (Nordhagen 1955). Som et resultat av moderne frø

rensing f orekornmer de likevel i l angt mindre grad enn tid

ligere (Fægri 1958: 194-195). De er begge ettårige åkerugress 

med en enorm produksjon av lettsp irende frø, som kan bevare 
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spiredyktigheten i årevis (Korsmo 1954: 109, Jessen og Lind 

op. cit.: 201). De er typiske ugress i vårsæd, selv om en del 

av frøene lett kan begynne å spire allerede om høsten. Disse 

småplantene vil imidlertid fryse bort om vinteren, da ingen 

av artene tåler nevneverdig frost. Av den grunn v il de praktisk 

talt ikke forekomme i vintersæd , noe følgende sita t fra Jessen 

og Lind (op.cit.: 414 ) viser: "Til Landmandens Fryd voxer den 

(Sinapis arvensis) ofte tæt og frodig frem i Vintersædmarkene 

om Efteraaret , men kun f or at dræbes, saa snart Vinteren ind

finder sig". 

Brassica t r ives best på sandig åkerjord, mens Sinapis er mer 

næringskrevende og krever feitere jord for å bli velutviklet 

(Jessen og Lind op. c it.: 200 og 413, Fægri op. cit.). Deres 

krav til j o rdbunnen synes imidlertid ikke å være så forskjellige 

at de kan oppfattes som vikarierende arter (Korsmo op. cit.: 

110). Jeg finn e r det følgelig mest sannsynlig at Brassica rapa 

har vært de n dominerende a v de to på Lurekalven. Som nevnt 

er også flere av de andre ugressartene typiske "sandugress", 

f.eks. Rume x acetosella og Spergula arvensis. Dette utelukker 

i kke at Sinapis arvensis også kan ha forekommet, men neppe i 

tilsvarende mengder som Brassica. 

Hvor vanlig Brassica rapa var i forhold til de øvrige insekt

bestøvede ugressartene, er vanskelig å si med sikkerhet, da det 

ikke foreligger moderne målinger av deres pollenproduksjon. 

Brassicaceae-kurven i d i agrammene mine ligger imidlertid på 

samme nivå som Rumex-kurven , som representerer vindbestøvede 

arter. Da R. acetosella ofte var et plagsomt åkerugress (Korsmo 

op. cit.: 417) kan Bras sica ha vært et alvorlig problem for 

korndyrkningen. 

To av de mest omtalte kornugress, Centaurea cyanus og Papaver 

rhoeas, er ikke registrert. Med sine store og kar akteristiske 

pollenkorn er C. cyanus lett å identifisere, selv u t fra et 

fragment. Selv om den er insektbestøvet, mener jeg av samme 

grunn som er nevnt på s. 115, at dette vakre ugresset ikke har 

vokst på Lurekalven. Det samme gjelder Papaver rhoeas, som 

riktignok bare kan bestemmes til slekt. I korodert t i lstand kan 

Papaver-pollen forveksles med Caltha-type, men da dette er kon-
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trollert spesielt, kan den feilkilden elimineres. Papaver-artene 

har dessuten stor pollenproduksjon (Fægri og van der Pijl 1971: 

69), og ville derfor sannsynligvis ha forårsaket større ut-

slag i diagrammene. Et tredje klassisk ugress som hittil ikke 

er omtalt, er Agrostemma githago. Pollenanalytisk kan denne 

arten bestemmes til Lychnis-type, som det bare er funnet noen få 

pollenkorn av. Imidlertid er denne planten til dels selvbe

støver, eller den blir bestøvet av sommerfugler (Nordhagen 

1952: 339). Muligheten for at den kan ha vokst på Lurekalven 

kan derfor ikke helt utelukkes. 

Alle de tre artene har flere trekk felles som gjør det lite 

sannsynlig at de har vært å finne på Lurekalven. Ingen av dem 

er vanlige på kysten i dag, de har elle en mer sør-sørøstlig 

utbredelse (Hul ten 1971). Da korndyrkningen har gått kraftig 

tilbake på Vestlandet i dette århundret, kan dette være noe av 

forklaringen på dagens utbredelse. Men allerede for hundre år 

siden synes det som om disse plantene hadde en liknende ut

bredelse, på samme måte som nevnt om Raphanus rapistrum (Blytt 

1861: 606, 1876: 952 og 1066). På denne tiden foregikk korn

dyrkningen for fullt i de fleste vestlandsbygder, og frø

rensingen var bare i sin spede begynnelse. Når de ikke var 

vanlige på Vestlandet på denne tiden, har de neppe vært det i 

middelalderen heller. Selvsagt har de vært å finne, særlig der 

hvor man hadde fått importert såkorn fra kontinentet. Men først 

og fremst av klimatiske årsaker (Fægri 1958: 183) ble de aldri 

dominerende over lengre tid slik som lenger sør. 

Disse tre artene synes å ha vært mest vanlige i vintersæd 

(Nordhagen 1952: 339, Jessen og Lind 1923: 233 og 361). Klimaet 

på vestlandskysten egner seg ikke for vintersæd, fordi vinter

temperaturen ligger og svinger rundt frysepunktet. De mange 

fryse/tine-prosessene fører til at de unge kornplantene Øde

legges (Schubeler 1886: 268). 

5.4.1.3. Åkerbrukets driftsform 

Representasjonen av pollen fra ugressplanter i innmarksdia

grammene er totalt sett forholdsvis beskjeden. Med unntak av 

sannsynligvis Brassica rapa og Rumex acetosella, er det ikke 
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funnet indikasj oner på store forekomster av andre ugresplanter. 

Det er imidlertid v . h.a. pollenanalyse like vanskelig å påvise 

ugressfloraens omfang som å avgjøre d ens artssammensetning med 

sikkerhet (se s. 116). Hvis deler av åkerarealet regelmessig 

lå brakt (i træde), hadde likevel deler av ugressfloraen sann

synligvis blitt sterkere representert i innmarksdiagrammene. 

f.eks. enkelte Polygonuro-arter, arter innen Stachys-type og 

Spergula arvensis. Dette tyder på at åkerbruket ble drevet 

som enskiftebruk (reitbruk, ensædebruk, Ødegaard 1919, 

IIC: 33). De fleste historikere mener at enskiftebruket var den 

vanlige driftsform p å Vestlandet generelt i perioden (Sølvberg 

1976: 114 og 121). I Nordhordland var spadebruk på små åker

lapper fremdeles vanlig i det forrige århundre (Myking 1978). 

Regelmessig brakklegging a v en del av åkerarealet, firskifte

bruk (Landbruksboke n op . c it.), har vært vanlig på Østlandet, 

i Trøndelag og muligens på J æren. 

Enskiftebruket forutsetter rikelig tilgang på gjødsel, slik at 

hele åkerarealet kunne gj ødsles hvert år. En oppgave har derfor 

vært å beregne om husdyrholdet på Lurekalven var stort nok til 

å gjødsle det ca . 10 mål s tore åkerarealet (S. Kaland 1979). 

Som nevnt s. 4 er vin t e rbesetn ingen av storfe beregnet til 13 

kyr, 2 kviger og 1 okse . Går man ut fra Gulatingsloven omdisku

terte opplysning om at "kua gjødsler målet" (Sølvberg op. cit. 

86 og 114f) , synes det k lart at det var mulig å holde et til

fredsstillende antall s t orfe på Lurekalven til å gjødsle hele 

åkerarealet hvert år. 

Enskiftebruket krever e n grundig bearbeidelse av åkrene hvert år. 

Det var derfor av interesse å undersøke hvordan dette hadde gått 

for seg. Som nevnt tyder åkrenes stratigrafi på e n storstilt 

påfylling av jordmasser (s. 58). I pollendiagrammene fra inn

marken (unntatt sjakt F) og fra søndre Kalvsvatn, stiger AP

kurven en del etter den markerte nedgangen ved avsk ogningen. 

I samtlige innmarksdiag r arn (inklusiv sjakt F), ligger drifts-

fasens AP-verdier til dels betydelig høyere enn fo r ventet, tatt 

i betraktning det treløse landskapet og den lokale pollendepo

sisj on ved disse lokaliteter. Det er tydelig at de t ikke er en 

enkelt kurve som forårsaker de høye verdiene, slik et enkelt 

tuntre ville ha gjort. Samtlige treslag bidrar, i varierende 
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mengde, avhengig av dybde og lokalitet (se f.eks. H-2). Også 

sarrunenlignet med de tilsvarende AP-verdier fra Stongo og 

Kobbeskjærsmyr er innmarksdiagra mmenes AP-verdier høye. At 

Trappemyr avviker fra de øvrige utmarkslokaliteter, omtales 

på s. 

Det er også karakteristisk at d e t skjer et markert fall i AP

kurven i forbindelse med nedleggelsen av gården. Dette skjer 

i alle innmarksdiagrammer unnta t t sjakt F, hvor sannsynligvis 

de øvre prøvene er forurenset ( s e s. 65 ) . I tilleggsdiagram 

F 2 , hvor prøvene ble samlet inn første gang grøften ble gravd, 

kan nedgangen i AP-kurven observeres. 

Disse utslagene i AP-kurvene, h e nger trolig sammen med det 

landskap som forelå på Lurekalve n da gården ble anlagt. Skogen 

var akkurat fjernet, slik at pol lendeposisjonen på overflaten 

neppe inneholdt mye treslagspol l en. Det jordsmonnet man hadde 

til disposisjon, enten det var t orv eller sandjord, var gammel 

skogsjord. Sannsynligvis inneho ldt det lite pollen fra de 

plantesamfunn som fantes der ett er gårdsanleggelsen. Først og 

fremst inneholdt det pollen fra de skogssamfunn som hadde stått 

der tidligere. Ved transport a v slik jord til åkrene, ville det 

medføre at åkerjorden fikk et l a ngt høyere innhold av treslags

pollen enn pollendeposisjonen p å overflat en skulle tilsi. AP

kurvene i innmarksdiagrammene k a n følgelig oppfattes som en 

form for redeposisjon. Man skulle imidlertid forvente at AP

verdiene etter en tid ville avta . Når dette bare i forsvinnende 

liten grad skjer, kommer det dels av at jordsmonnstilveksten på 

den tørre forvitringsjorden ikke var større, enn at man hele 

tiden fikk med seg betydelige me ngder treslagspollen når man 

hentet jord. Dessuten indikerer de jevne AP-kurvene at jord er 

blitt påfylt gjennom hele drift s fasen. 

En kurve som også synes å ha sammenheng med driftsformen, er 

Polypodiace-kurven. I samtlige innmarksdiagrammer Øker denne 

betraktelig i forbindelse med gårdsanleggelsen, og avtar igjen 

når gårdsdriften stanser. Den umiddelbare tolkningen av et 

slikt kurveforløp, er at bregner forekom som ugress i åkrene 

eller på innmarken, noe som må ansees som lite sannsynlig. De 

fleste bregnearter kan ikke klare seg på områder som blir regel-
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messig slått og beitet. De har dessuten en kraft i g rotstokk som 

neppe vi l le overleve jordbearbeidelsen i åkrene. 

Heller ikke virker det sannsynl ig at avskogningen skulle ha 

ført til bedre betingelser for bregner i utmarken , og at ut

slagene i Polypodiace-kurvene således skyldes "fjerntransport" 

fra resten av øyen. Dette gir fr emfor alt ikke noen forklaring 

på hvorfor Polypodiace- kurvene avtar i forbindelse med ned

leggelsen av gården (se også s. 126). I dag foregår det en 

kraftig bregneekspansjon, særlig i Blechnum/Cornus-lynghei 

(se 2.3.3.). Dette er en del av den generelle tilgroing av 

landskapet , men det er bare i sjakt W at dette reg istreres i 

· nevneverdig grad. 

Bregneverdiene i driftsfasen er til de ls like høye som før av

skogningen (se f.eks. sjakt T og H). Siden de fleste bregne-

arter ikke tr ive s på torvmark el ler myr, gir neppe pollendiagrammene 

noe riktig bilde av hvor vanlig bregnene var i den opprinnelige 

skogsvegetasjon. I de skogssamfunn s om fantes her, har sann

synligvis e n rekke bregnearter vært alminnelige innslag (se 

s. 99 ) . På den måten kan den tidligere skogsjorden ha fått et 

høyt innhold av bregnesporer. De høye verdiene i driftsfasens 

Polypodiace-kurver kan således forklares på samme måte som de 

nevnte AP-kurvene. 

For å teste forvitr i ngsjordens innhold av skogspollen og bregne

sporer, ble jordprofilet ved Urnbakken gravd (s. 91 ) . Analyse

resultatene (fig. 27 ) v iser at selv i dag, 1200 år etter av

skogningen, skal man i kk e spa særlig dypt for at jorden i hoved

sak vil inneholde skogspollen. Dette gjelder ikke bare tre

slagspollen, men også i utpreget grad bregnesporer. Tilia

verdiene bekrefter f or øvrig at dette treet tidligere må ha 

spilt en viktig rolle i skogsvegetas j onen. 

Da dette er et forvitringsprofil, har den vesentligste til

veksten skjedd nedenfra, mens tilveksten i overfla t en bare har 

vært liten. Dette betyr at det har foregått en temmelig stor 

transport av pollen fra overflaten og nedover i profilet. Dette 

må imidlertid være en langsom prosess, for selv ett er 1200 år 

med lynghei, har ikke lyngheiens pollenflora trengt særlig langt 
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nedover. Dette kan imidlertid delvis forklares ved at hyppig

heten av vertikalt gravende dyr (særlig meitemark) har gått 

kraftig tilbake etter at jordsmonnet ble dekket av sur lyng

torv (Fægri 1971: 267). Dessuten vil lyngplantenes røtter stort 

sett ligge som et lag nær overflaten (ses. 153), mens røttene 

til trær og urter i et skogssamfunn i langt større grad vil 

gjennomtrenge jordsmonnet. 

Resultatene fra jordprofilet bekrefter således at påfylling av 

forvitringsjord til åkrene kan ha ført til anrikning av skogs

pollen og bregnesporer i åkerjorden. De viser også at tran

sport på denne måten av pollen fra lyngheiarter eller ugress

planter har vært beskjeden. 

Forvitringsjordens innhold av mikroskopisk trekull er meget 

lavt, i motsetning til innmarksdiagramrnene hvor denne kurven 

stiger kraftig ved gårdsanleggelsen. Denne Økningen kan 

følgelig ikke ha sammenheng med selve jordpåfyllingen. Inn

marksdiagrammenes trekullkurver har i driftsfasen til dels 

like høye verdier som i utmarksdiagramrnene, hvor marken regel

messig har vært brent (ses. 137). En tilsvarende forklaring 

på innmarken virker lite tenkelig. RØyk fra husene og annen 

bålbrenning kan selvsagt ha tilført åkrene en del kullstøv, 

men neppe i slike mengder som her registreres. I all åkerjord 

er det observert mikroskopiskeog makroskopiske trekullbiter 

(se s. 59 ) . Disse forekommer helt regelmessig i alle åkrer 

og på alle dybder, men bare sjelden er det observert større 

konsentrasjoner. 

Forklaringen på åkerjordens innhold av mikroskopisk og makro

skopisk trekull, er sannsynligvis at man har brukt asken som 

gjødsel. Gjennom bearbeidelsen av åkrene har alle større 

biter blitt finfordelt. Hagen (1953: 103) påviste at åker

jorden på Sostelid til dels var helt svartfarget av trekull, 

og han trakk den slutning at vedaske hadde vært bevisst brukt 

som gjødsel (op.cit.: 236). På Lurekalven har derimot asken 

overhodet ikke satt svartfarge på jorden. Denne forskjellen 

kan komme av at man på Sostelid har hatt rikelig med ved, mens 

man på Lurekalven brente torv. 

med langt mindre trekullbiter. 

Dette gir en helt annen aske, 

Alt etter brenningen blir 
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fargen gul, rød eller sort (S. Kaland pers. med.). Sammen 

med asken har sannsynligvis annet avfall blitt kastet på 

åkrene. Likeledes ble trolig tang og tare, skjell (kalk), 

fiskeavfall etc. tilført åkrene (S. Kaland 1979: 77). Om

fanget av dette er det imidlertid umulig å si noe om, ut fra 

det foreliggende vegetasjonshistoriske materialet. 

Ut fra de vegetasjonshistoriske resultater og åkrenes strati

grafi, kan det trekkes følgende konklusjon: 

Akrene på Lurekalven må ha blitt tilført jordmasser, sannsyn

ligvis fra forvitringsområder i utmarken. Dette synes å ha 

foregått regelmessig som en fast del av gårdsdriften. Jorden 

ble sannsynligvis blandet med aske, avfall og gjødsel i for

bindelse med påfyllingen. 

Moldbruk - plaggenbruk - talle, en sammenlikning 

Det foreligger etnologiske data fra Nordhordland, om en drifts

form som i høy grad minner om den som er beskrevet fra Lure

kalven. Fra utmarken ble det hentet torvstrø i såkalte 

"moldtak", hvor vegetasjonen var fjernet slik at frosten om 

vinteren smuldret opp torvoverflaten. Om våren kunne dette 

rakes sammen og tørkes, ofte i egne "moldhus" (se Brekke 1975: 

43). Molden ble blandet med gjødsel og avfall og tilført 

åkrene. Til dels ble den også brukt som strø i fjøset. Ved 

siden av å drøye gjødselen, medførte denne driftsformen mindre 

arbeid med å bryte opp jorden, sammenliknet med å la den ligge 

brakk. Mold har vært .i bruk inn i dette århundret på Lindås og 

Austrheim (A. L. Christensen pers. med.). 

Bruk av mold som strø i f jØset, innebar at dyrene ble stående 

på sin egen avføring - å la dyrene stå på talle. Ifølge 

Ødegaard 1919 Ia:401, er dette '' ... noget nær den fuldkomneste, 

naar det bare gjælder at faa meget gjødsel og - god gjødsel". 

I tillegg til torvstrø eller mold, ble også halm etc. brukt 

i tallen. Fra Jæren er det etnologisk belegg for at man brukte 

bregner som breidsle under dyrene når de sto på talle (Simonsen 

pers. med.). Muligens kan Polypodiace-verdiene i driftsfasen 

på Lurekalven også ha sammenheng med en slik praksis. 
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En driftsform som innebærer rege lmessig tilførsel av jord på 

åkrene er alminnelig kjent i ky s tområdene rundt Nordsjøen 

(Domhof 1953, Conry 1971, Pape 1 970, Kroll 1975, Behre 1976). 

Det jordsmonnet som dannes på de nne måten kalles for Plaggen

boden eller Plaggenesch. "Eine Plagge" er et oppspadd stykke 

sandjord, med den vegetasjon som vokser på denne, rotfilt og 

de øvre, humøse deler av sanden (Scheffer og Schachtschabel 

1979: 354). På forskjellige måt er ble plaggenstykkene blandet 

med husdyrgjødsel og båret på å k rene. Gjennom jordbearbeidelsen 

ble dette til homogen, mer eller mindre sandig åkerjord. P.g.a. 

den stadige jordtilførselen medf ørte denne driftsformen at 

tykkelsen på åkrene Økte jevnt, mektigheten kunne ofte bli godt 

over en meter (Behre 1976: 197) . 

De områdene hvor plaggenbruk hadde sin største utbredelse, var 

i de sandige kystområdene på kon tinentet. Her ble den nærings

fattige sandjorden hurtig utpint når man begynte med permanent 

åkerdrift, med årlig oppdyrkning av de samme åkrene. Særlig 

etter at man begynte med dyrkning av vinterrug i disse om

rådene, "ewiger Roggenbau 11
, ble denne driftsformen en nødvendig

het. Akrene fikk da bare hvile i to måneder (Behre 1976: 205). 

Plaggenboden vil variere svært mye fra sted til sted, avhengig 

både av hvilke naturlige jordsmonnstyper man har benyttet, 

vegetasjon, og den måten man behandlet plaggenstykkene på. Som 

utgangsmateriale brukte man alt som var tilgjengelig, fra torv 

og skogsmold til leire og strand sand (Conry 1971: 401). 

"Kurz, es wurde genommen, was v e rfugbar war und was man entbehren 

konnte" (Kroll 1975: 87). Hens i kten med plaggenbruk var å ut

nytte husdyrgjødselen bedre. De t var en kombinasjon av jord

forbedring, grønngjødsling og g j ødsling, og hadde dessuten 

den fordel at de tilførte næring sstoffene var lettere til

gjengelig for plantene. "wurtze l fertig", enn ved bruk av ren 

husdyrgjødsel (Kroll op. cit.: 91). Ved intensiv korndyrkning 

hadde dette stor betydning. 

Den verdifulle effekt av plaggenbruk var også et resultat av 

måten husdyrgjødselen og plaggen ble blandet pp. De to viktigste 

var enten kompostering eller at oppsmuldret plaggen ble brukt 

som strø i fjøset (Kroll op. ci t .: 88). Ved kompostering ble 
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det bygget opp store "plaggenstakker" av plaggen og møkk fra 

fjøset. Like vanlig var det å bruke plaggen som strø i fjøset. 

I tillegg til de øvrige fordelene med plaggenbruk, hadde dette 

den fordel at også landet ble sugd opp. Man strødde regelmessig 

under dyrene, slik at de alltid sto tørt. Når det ble for lavt 

under taket ble "gulvet" spadd ut, og spredd ut over markene. 

Ut fra det som er nevnt ovenfor, synes det rimelig å betrakte 

moldbruk og plaggenbruk som varianter av sarnme drift sform. Begge 

driftsformer innebar til dels at dyrene sto på talle, og denne 

måten å oppbevare gjødselen på synes således å være knyttet til 

disse driftsmåtene. Hvor man hentet strø varierte fra sted til 

sted, likedan hva man brukte. Dette var et spørsmål om natur

forholdene, og det avgjorde i hvilken grad driften satte spor 

etter seg. Ved bruk av torvstrø vil den en tid etter ut

bæringen på åkrene være fullstendig nedbrutt. Akrene vil ikke 

vokse nevneverdig i høyden, slik som på kontinente t hvor sandige 

avsetninger ble benyttet. 

I motsetning til områdene omkring, hvor mineraljord er mangel

vare, hadde man på Lurekalven (og Lygra) rikelig av den lett

spadde forvitringsjorden. Med den kunne man få en utmerket 

talle. På kontinentet var humøs sand mye brukt og høyt verdsatt 

som strø i fjøsene (Pape 1970: 241, Domhof 1953: 197f). An

vendelse av torvstrø på Lurekalven kan selvsagt ikke utelukkes, 

men det er i tilfelle ingen spor igjen etter det. Heller ikke 

kan det gi forklaring på de påfylte jordmassene hvor omtrent 

alt organisk materiale er nedbrutt. 

Behre (1976: 215) har funnet store mengder Calluna-pollen og 

Sphagnum-sporer i åkerjord, og han kunne på denne måten påvise 

at man hadde spadd plaggen i lyng- og fukthei. På Lurekalven 

Øker Calluna-kurven så kraftig ved avskogningen i utmarks

diagrarnmene, at hvis torvstrø var av særlig betydning skulle 

det ha medført høyere Calluna-verdier i innmarksdiagrarnmene også. 

Sphagnum er dårlig representert i alle diagrammene fra Lure

kalven (ses. 140 ), slik at den har begrenset verd i som 

"torvstrø-indikator". 

Behres undersøkelser var fra grå plaggenboden, men også brun 
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plaggenboden er velkjent. Den oppsto der man spadde plaggen i 

skogssamfunn eller på gressmark . Dette passer godt med opp

fatningen av åkerjorden på Lurekalven som opprinnelig skogsjord. 

Likeledes tyder de få jordfysika lske/kjemiske resultater fra 

åkerjorden på Lurekalve~ på god overensstemmelse med de data som 

Pape (1970: 242) oppgir for brun plaggenbodeh. Langt flere 

målinger må imidlertid utføres f Ør en slik sammenlikning kan bli 

sikker. 

Fra de områdene på kontinentet hvor plaggenbruk ble praktisert 

i historisk tid, vet man at det var nødvendig med et temmelig 

stort areal til å hente plaggen fra. Avhengig av hvor ofte hver 

åker ble gjødslet, jordsmonnets beskaffenhet og aktuelle vege

tasjonstyper, trengte man et areal fra 5 til 20 ganger åker

arealet for å praktisere denne driftsformen (Kroll op.cit.: 90). 

På Lurekalven vil dette tilsvare et sted mellom 50 og 200 mål, 

noe som unektelig må ha satt sitt preg på landskapet. Det er 

ikke funnet noe område på Øyen som med sikkerhet har vært brukt 

til jordtak, men dette er også vanskelig å påvise i dag. Den 

løse forvitringsjorden vil dessuten lettere rase ut enn f.eks. 

sidene etter et torvtak. Likevel er det flere områder på øyen 

hvor kunstige forsenkninger på tørr mark kan observeres eller 

som virker unaturlig bare i dag. Ett slikt område er bakkene 

ovenfor Trappemyr (se s. 140), og det synes sannsynlig at man 

her har hentet jord. 

På Lurekalven er det ikke funnet direkte spor etter talle, men 

dette er meget vanskelig rent ark eologisk (S. Kaland pers. med.). 

Såvel de pollenanalytiske resulta ter, åkrenes oppbygning og de 

topografiske forhold på øyen, tyder på at transport av jord til 

åkrene fra utmarken har funnet sted. Sammenlignet med kunn-

skap om åkerbruket i Nordhordland og ellers rundt nordsjøkysten, 

virker det sannsynlig at åkerbruket på Lurekalven har vært en 

utgave av plaggenbruk/moldbruk. 

Moldbrukets alder - en liten kommentar til diskusjonen om 

intensivering av åkerbruket i yngre jernalder 

Hvor gammelt moldbruket er i Norg e er vanskelig å si. Svært 

få publiserte åkerundersøkelser f oreligger, og de som har utført 
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dem har ikke vært opptatt av dette. Publiserte pollenanaly

tiske undersøkelser fra åkrer eller åkerreiner er også av et 

beskjedent antall. Halvorsen (1977) har ved undersøkelsene 

på Roset talt pollen gjennom åkerreiner og dessuten i myrloka

liteter like ved. Roset har imidlertid alltid ligget i et 

skogsområde, og dette gjør at gårdsdriften gir langt mindre ut

slag i diagrammene enn f.eks. på Lurekalven. Det er derfor 

vanskeligere å få informasjon om driftsformen ut av diagrammene. 

Undersøkelsen total t sett synes heller ikke å ha vært lagt opp 

med tanke på en slik problemstilling. 

Simonsens resultater fra Ullandhaug er foreløpig ikke fullstendig 

publisert (Simonsen 1968) . Han har også analysert andre åker

reiner og åkernære l okaliteter med godt resultat (Simonsen 1971: 

183). Men det som foreløpig er publisert av dette materialet 

er vanskelig å bruke i denne sammenheng. Det er således ingen 

tidligere publiserte arkeologiske eller vegetasjonshistoriske 

undersøkelser som g i r direkte opplysninger om plaggen- eller 

moldbruk i Norge. 

Som nevnt ovenfor synes bruk av talle å ha nøye sammenheng med 

moldbruk. Hagen (1953: 115) nevner at talle må ha vært i bruk 

allerede i husene fra folkevandringstid, hvor folk og fe bodde 

under samme tak. Da gulvet skrår ned mot den enden menneskene 

bodde i, er dette den eneste måten man kan ha fått det noen

lunde tørt på. 

På Jæren er det registrert en rekke uvanlig høye åkerreiner, 

ofte i forbindelse med Ødegårdsanlegg (Myhre 1980: 53). Disse 

åkrene mener man bl.a. skyldes plaggenbruk (RØnneseth 1974: 250, 

Myhre 1978: 239). De oppfattes som et resultat av en intensi

vering av åkerdriften i yngre jernalder/tidlig middelalder, som 

førte til en reduksjon av åkerarealet i forhold ti l folkevan

dringstidsgården. Akrene er imidlertid verken stratigrafisk 

eller vegetasjonshistori sk undersøkt eller c 14-datert (Myhre 

1980: 64). 

Lurekalven var i bruk mesteparten av det tidsrom som intensi

veringen og innsnevringen av åkerarealet skulle ha foregått . 
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Der har det imidlertid ikke vært mulig å påvise noen omlegning 

av driftsformen eller innskrenkning av åkerarealet. Tvert i mot 

kan resultatene fra to av lokali t etene tyde på at åkerarealet 

ble utvidet i løpet av driftsfase n. I sjakt H ble det nevnt 

under stratigrafibeskrivelsen (s. 66 at den nedre del av 

lag 4 så ut til å ha et noe høyere innhold av organisk materiale 

enn resten. Likeledes avviker d e nederste spektra etter gårds

anleggelsen, H-2, noe fra resten av driftsfasen i dette dia

grammet H-3 (s. 70). Dette kan tyde på at området ved lokali

teten, som ligger like foran huse ne, i begynnelsen av drifts

fasen ikke ble brukt som åker, me n at man har f y lt på jord for 

å få bakken tørrere. Muligens h a r denne jorden vært hentet like 

ved en Alnus-bestand (se AP-kurve ne). Etter en tid har åker

arealet blitt utvidet til å omfatte også områdene like foran 

husene, og dette har forårsaket d e kurveutslagene som skjer 

ved overgangen til H-3, bl.a. en svak Økning i Cerealia-kurven. 

At det synes å være et høyere innhold av organisk materiale i 

fyllmassene, kan henge sammen med at denne ikke ble spadd og 

bearbeidet på samme måte som åkerjorden, og følgelig mindre 

gjennomluftet. 

Den andre sjakten hvor en utvidelse av åkerarealet kan spores er 

i sjakt T. Her ligger de nederste spektra av driftsfasen i 

en sone med grå, siltholdig torv, lag 6. I den enden av sjakten 

som pollendiagrammet er tatt fra, ligger det oppå dette laget 

en grov, åkerjordliknende avsetning (lag 7). I pollendiagrammet 

registreres gårdsanleggelsen i lag 6, men ved overgangen til lag 

7 synes det som om kanten av åkeren kommer nærmere (se s. 75 ) . 

Også denne lokaliteten lå sannsyn ligvis ved gårdsanleggelsen 

utenfor det egentlige åkerarealet. I motsetning til sjakt H 

ble det ikke fylt på med jordmass er i forbindelse med gårds

anleggelsen. Dermed oppsto muligens et p l antesamfunn i likhet 

med den gressrike utgaven av fuk t hei som er omtalt på s. 15. 

Etter en tid har man fylt på jord i denne sumpen, slik at åker

arealet kunne utvides i retn inge av lokal i teten. 

Ifølge Rønneseth og Myhre hadde kontraksjonen av åkerarealet i 

yngre jernalder/tidlig middelalder sammenheng med, at man be

gynte med plaggenbruk og systematisk gjødsling. Spørsmålet 
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om alderen på plaggenbruk har vært flittig debattert (f.eks. 

Behre 1976: 216-220 , Pape 1970: 249) . Behre mener at dannelsen 

av plaggenboden henger sammen med dyrkninge av vinterrug. 

Siden dette gir meget tydelige utslag i pollendiagrammene har 

man et klart definert dateringsnivå. Behre daterer omlegningen 

til vinterrugdyrkningen til 900-tallet, og påviser samtidig at 

en rekke eldre dateringer av plaggenboden kan være for gamle. 

Siden en tilsvarende driftsform på Lurekalven kan dateres til 

750-800 AD, virker det lite sannsynlig at driftsformen ikke 

er eldre enn ca. 900 AD på kontinentet. Da virker det rime

ligere at forholdene på Sylt er mer representative, hvor 

dateringene peker lenger bakover i tiden (Kroll 1975). Han 

har sikre dateringer av plaggenboden til keltertid, og muligens 

enda lenger tilbake. Men innføring av plaggenbruk på Sylt var 

ikke knyttet til rugdyrkningen. Heller ikke på Lur ekalven ble 

det dyrket rug, men bygg. På samme måten som vint errug krever 

en meget intensiv jordbruksform (se s. 127), er også bygg mer 

krevende m.h.p. jordbehandling og gjødsling enn havre (se s.115 ) . 

Fra Norge finnes det ingen andre dateringer av mold- eller 

plaggenbruk enn den vi har fra Lurekalven. Men siden det er 

antatt at man hadde dyrene på talle allerede i folkevandrings

tidshusene (ses. 130) ville det ikke være overraskende om en 

eller annen form for plaggenboden lot seg påvise t i lbake til 

romertid. En forutsetning for dette er at tallen ble spadd 

ut over åkrene og ikke benyttet på annen måte. 

Hagen (1953: 105 og 115) hevder at åkrene på Soste l id ble 

gjødslet, ikke bare med tallen, men også med vedaske. Profil

tegningene synes å bekrefte dette, da åkerjorden er av opptil 

75 cm's mektighet. En nærmere undersøkelse av disse profilene, 

både med pollenanalyse og jordkjemi, kunne muligens gi indi

kasjoner på en form for moldbruk. 

Hagen mener for øvrig at også åkrene på folkevandringstids

gårdene på Jæren ble gjødslet (op.cit.: 244). Også Provan 

(1973) mener at åkrene ble gjødslet på denne tiden. Dette 

baserer han på målinger av fosfatinnholdet i den gamle åker

jorden. Det kan således ikke utelukkes at moldbruk/plaggenbruk 

i Norge går tilbake til eldre jernalder. 
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Teorien til RØnneseth og Myhre ( s e s.130 } synes derimot å 

innebære at man ikke begynte med systematisk gjødsling av åkrene 

i særlig grad før tidligst i yngr e jernalder. De gir imidlertid 

ingen forklaring på hva man bruk t e tallen til tidligere, og de 

har som nevnt ingen stratigrafisk e undersøkelser eller dateringer 

å støtte seg til. Inntil den bl i r bedre belagt, kan ikke 

dateringen av de mektige åkrene p å Jæren til yngre jernalder/ 

tidlig middelalder aksepteres. Teorien til RØnneseth og Myhre 

om intensivering av åkerbruket i yngre jernalder/tidlig middel

alder, kan derfor vise seg å bygg e på sviktende premisser. 

Tidligere har Lillehammer (1974, 1979) reist spørsmål ved denne 

teorien ut fra et liknende resonn ement. Sølvberg (1976) fant 

heller ikke noe gjennom sine unde rsøkelser som kunne støtte 

opp om teorien. 
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5.4.2. Innmarkens øvrige vegetasjon 

Den dominerende kurven i innmarksdiagrammenes driftsfase er 

Poaceae-kurven. Til tross for at gressarter kan ha opptrådt 

som ugress i åkrene (se s. 116), skyldes den sannsynligvis 

fØrst og fremst engarealer på resten av innmarken. Særlig 

åkerreinene ble fra gammelt av regnet som verdiful l t slåtte

land (Visted og Stiguro 1951: 157). 

Hvor stor del av innmarken som var eng og gresshei er det 

umiddelbart vanskelig å avgjøre ut fra de pollenanalytiske 

data alene. I diagrammene skjer det små endringer i gress

kurvene fra gårdsanleggelsen og frem til i dag. Dette kunne 

tyde på at gressarealet i dag var omtrent det samme som under 

driftsfasen. Imidlertid ligger Calluna-kurven på meget lave 

verdier under gårdsdriften. Med en så stor pollenproduksjon 

som Cal luna har (Fægri og I versen 19 7 5: 5]), kan den ikke ha dekket store 

arealer på innmarken. Ved gårdsnedleggelsen begynner en tydelig 

stigning i Calluna-kurven i samtlige diagrammer, og i dag er 

som nevnt (s. 13 ) store deler av innmarken dekket av tørr lyng

hei. En vesentlig del av dette arealet har sannsynligvis vært 

gresskledd under gårdsdriften, selv om en del av stigningen i 

Calluna-kurven også kommer av at Calluna ekspandert e på fukt

områdene (se s. 150). En mer nøyaktig avgrensing av engarealet 

kan bare gis ved pollendiagram fra utkanten av innmarken. Even

tuelle lokaliteter her v ar så sterkt påvirket av torvtekt, at 

det ikke var mulig å finne velegnete steder. Topografi og 

fuktighetsforhold tilsier imidlertid at eng eller gressheier 

kan ha strukket seg nordover til høyde 29, og i syd til syd

enden av søndre Kalvsvatn. Dette tilsvarer minimumstallene 

til S. Kaland (1979: 79), som hun bruker til å beregne gresspro

duksjonen til vinterfor. 

I engområdene rundt åkrene har f.eks. Plantago lanceolata, 

Trifolium cf. pratense, sannsynligvis også Ranuncul us acris og 

muligens noe Rumex acetosa vært å finne. En del kurvplanter 

innen underfamilien Cichorioideae (= Comp.lig.) har sannsynlig

vis også satt preg på engområdene, sårlig Leontodon- og 

Taraxacum-arter. Siden Comp.lig.-kurven i et par a v diagrammene 

har en svak tendens til å løpe parallelt med Cerealia-kurven, 

det imidlertid ikke utelukket at en del av de registrerte 
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pollen kommer fra åkrene. Særlig Sonchus arvensis kan meget 

mulig ha vært å finne i åkrene, da den med sitt omfattende, 

krypende rotsystem trives utmerke t i løs, tørr åkerjord (Fægri 

1960: 311). 

Mindre mengder pollen fra Asteroide ae ( =Comp. tub.) opptrer også. 

Antennaria-type er ikke medregnet her (se s. 32 ) . I denne 

gruppen finnes en rekke engplanter som kan ha stått på inn

marken, slik som Matricaria inodor a, Chrysanthemum leucanthemum, 

Cirsium vurgare og Achillea millefolium, som i dag er den van

ligste av disse i gressheiene på Lurekalven. Et par åkerugress 

innen denne gruppen kan heller ikk e utelukkes, først og fremst 

"allestedsnærværende" Senecio vulgaris og Carduus crispus. Ut 

fra de lave verdiene som Comp.tub.-kurven ligger på, er det 

lite sannsynlig at noen av disse a rtene har vært til særlig 

plage. Inne på Lygra er flere av slåttemarkene helt hvite av 

Chrysanthemum leucanthemum, hadde noe tilsvarende vært tilfelle 

på Lurekalven, burde denne kurven ha hatt høyere verdier. 

Fra gårdsanleggelsen og frem til i dag er det funnet pollen av 

Apiaceae. Forekomstene er lave, men regelmessige. Den eneste 

skjermplanten som i dag vokser ute nom strandsonen på innmarks

området er Conopodium majus. Denne planten finnes bare i kyst

områdene på Vestlandet (Nordhagen 1956: 51), og den trives ut

merket i det løse jordsmonnet på Lygra og Lurekalven. Det er 

godt mulig at det er den arten som registreres allerede fra 

gårdsanleggelsen av. Den klarer seg godt i slåttemark, fordi 

den er tidlig ferdig med hele livs syklusen og visner allerede 

midt på sommeren (Fægri 1960b : 86 ) . 

I sjakt F og særlig sjakt W, som begge ligger i kanten av større 

myrsystemer, er det karakteristisk at Cyperaceae-kurven stiger 

markert ved gårdsanleggelsen . I s jakt T og H, som ligger i 

tørrere omgivelser, er Cyperaceae- kurven lavere under gårdsdriften. 

Cyperaceae-toppen nederst i T-4 e r omtalt på s.131. Antagelig 

har den kraftige Cyperaceae-økninge n i de to førstnevnte lokal i tetene 

sammenheng med myrvegetasjonen like ved disse. Sannsynligvis dreier 

det seg om Seirpus caespitosus og Er iophorum angustifolium, som er 

viktige arte r på myrene i dag (se s. 20 ) . En annen viktig plante 

på disse myrene er Calluna, men d e n er som nevnt påfallende lav i 
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samtlige diagram i denne fasen. Sannsynligvis vokste ikke Calluna 

på disse myrene så leng e gården var i drift, fordi disse ble 

regelmessig slått. Når gårdsdriften opphører, skjer det en 

langt kraftigere og hur t igere Økning i Calluna-kurven i sjakt 

W og sjakt F enn i de to andre diagrammene. Dette har da vært 

et resultat av at myrene ikke lenger ble slått, og dermed fore

gikk en relativt hurtig etablering av Calluna. 

I innmarksdiagrammene registreres betydelige mengder av Caltha

type. Som nevnt er d i sse spesielt kontrollert i forhold til 

Papaver-type (se s. 120 ) . Av de arter som inngår i denne typen 

er det b a re Caltha p a l ustre som kan være aktuell (Fægri og 

Iversen 1975: 23 1) . Den hører hjemme på fuktig, næringsrik 

gressmark (Fægri 1958: 1 60 ), sl ik vegetasjonen må ha artet seg 

ved flere a v mine l okal i teter . Her har næringsrikt sigevann 

fra åkrene drene rt ut, og etter hvert har denne vegetasjons

typen blitt dannet. En annen plante som også vokser på slike 

steder, er Montia fontana, den finnes fortrinnsvis på steder 

med høy næringsstatus og f remfor alt jevn fuktighet (Fægri 1958: 

141). Den f orekomme r i dr iftsfasen i sjakt F, T og W. Som 

nevnt (tab . 2 ) finnes de t enkelte spredte forekomster på Øyen 

i dag også. Inne på Lygra har jeg derimot funnet den i store 

matter på s umpmark, l i ke nedenfor gjødslet kunsteng. 

En alternativ forklaring på Cal tha-forekomstene er at den har 

stått langs dreneringsgrøfter i åkrene. Dette er det ikke 

funnet stra tigra fisk e spor etter. Historisk kildemateriale 

tilsier dessuten at drenering ikke ble vanlig før ut på 1800-

tallet (Sø l vberg 19 76 : 6 7) . For det tredje har det med jords

monnet på Lurekalven neppe vært behov for egne drenerings

grøfter, da åkrene selv i dag er selvdrenerende. 

Det er typiskfor Caltha-kurven at oppgangen skjer noe senere 

enn for Cerealia, Rumex og Brassicaeae. Men til gjengjeld 

kuliminerer den i f l ere av diagrammene ved gårdsnedleggelsen, 

når de andre k urvene begynner å gå t ilbake (sjakt H og W). Dette 

kan tyde på at Caltha-engen har hatt sin maksimale utbredelse 

umiddelbart etter at g å rdsdriften stanset (se også s. 150). 
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5.4.3. Vegetasjon og driftsform i utmarken 

De endringer som skjer i de enkelte utmarksdiagram ved gårds

anleggelsen er tidligere omtalt (4.3. og 5.2.). I tillegg til 

nedgangen i AP-kurvene omfatter dette først og fremst Økning 

av kurvene for Calluna, Cyperaceae, Juniperus, Poaceae , Poten

tilla, Sphagnum, trekullpartikler, Plantago lanceolata, Rumex 

og enkelte andre beiteindikatorer. Umiddelbart tyder dette på 

tre ting: at skogen forsvant, at beitet ble kraftig intensivert 

og at utmarken regelmessig ble brent for å opprettholde et best 

mulig beite. 

Utmarksdiagrammene tyder på at lyngheivegetasjonen ble etablert 

som en direkte følge av avskogningen. Dette vitner om en bevisst 

driftsform i utmarken fra gårdsanleggelsen av. Sannsynligvis 

har denne vært av samme karakter som den tradisjonelle lyng

heidriften. Likheten mellom de subresente spektra og dem like 

etter avskogningen taler for dette. 

Ikke alle kurvene reagerer samtidig ved avskogningen. Hurtigst 

og kraftigst skjer Økningen i kurvene for Cyperaceae og trekull

partikler. Den sistnevnt kurvens hurtige stigning kan skyldes 

at skogen ble svidd vekk, men kan også komme av lyngsviing 

(se s. 106 ) . Oppgangen i Cyperaceae-kurven har først og fremst 

sammenheng med den forsumpningen som avskogningen medførte (se 

nedenfor) . Ser man på Calluna-kurven viser den en langsommere 

stigning. Ved siden av fuktighetsforholdene, kan forskjellen 

mellom disse to kurvene også henge sammen med at Calluna bare 

spilte en beskjeden rolle i de opprinnel i ge skogssamfunn. 

Seirpus caespitosus og andre fuktighetskrevende Cyperaceer var 

i langt større grad til stede på myrene før avskogningen. I 

forhold til dem trengte Calluna derfor en viss etableringstid 

i de fuktige områdene. 

Juniperus-kurven stiger også påf allende samtidig med Cyperace

kurven. Eineren er lyselskende og har derfor blitt favorisert 

ved avskogningen. Et annet forh old er at etter avskogningen 

utgjorde eineren det høyeste inn slaget i vegetasjonen, noe som 

kan ha medført en bedre pollensp redning. At den nokså fort 
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går tilbake igjen skyldes sannsynligvis at den ikke har tålt 

den regelmessige lyn g svi i ngen. En annen kurve som også har en 

markert Økning, er Potentilla-kurven. Selv om Comarum ikke kan 

utelukkes (se s. 36 ) , e r det sannsynligvis Potentilla erecta 

som i hovedsak registreres. På Lurekalven er denne arten 

særlig vanlig i b rent lynghei (se tab. 2 ) , noe som også er 

observert ved tidligere undersøkelser , f.eks. i Danmark (Hansen: 

1964: 24). Dette henger sannsynl igvi s sammen med den kraftige 

rotstokken (Fægri 1958: 254) og dessuten med Potentilla-artenes 

tykkveggede frø, som egent l ig er nøtter (Nordhagen 1955: 327). 

P. erecta er imidlertid e n art som kan inngå i nær sagt alle 

vegetasjonstyper (se tab . 2 ),og det er derfor en del for

skjeller mellom de e n kel t e diagram. 

Det mønstere t som utmarksdiagrammene viser, passer meget godt 

overens med de resultater P . E. Kaland har fra Lindås og 

Austrheim. Her har h an ana lysert ca. 40 slike "avskogningspro

filer", av samme type som mine utmarksprofiler. Selv om dette 

materialet e nnå i kke er f ullstendig publisert, er de viktigste 

trekkene ved disse profilene satt sammet i et oversiktsdiagram 

(se fig. 31). Møns t ere t e r det samme som på Lurekalven: hurtig 

og kraftig Økning av trekul lpartikler , Cyperace-kurven kulimi

nerer før Calluna-kurven har nådd maksimum, og en Økning av 

gress og beiteindikatorer etter avskogningen. I diagrammene 

til Kaland e r det oftest også et kraftig Sphagnum-maksimum. 

Dette kan inntreffe a l l e r ede samtidig med Cyperace-toppen, eller 

det kan komme n oe senere. Han mener at Sphagnum-maksimumet 

sammen med Cyperace-kuliminasjonen demonstrerer en forsumpning 

i forbindelse med avs kogningen. Også tidligere har man vært 

oppmerksomme på dette , men man oppfatt et forsumpningen som et 

resultat av den klimaforverringen som skulle være årsak til av

skogningen. Kaland p eker imidlertid på den endrede vann

balansen som en s tor s t i l t avskogning medføre~ ved at landskapets 

fordampning s over f late blir drastisk redusert (Kaland 1979: 62). 

I stedet for å være e n å r sak til avskogningen, er forsumpningen 

en konsekvens av denne. Dette bekreftes ved at Sphagnum

maksirnurnet vanligvis kommer noe senere enn selve avskognings

horisonten. 
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På Lurekalve n er det bare på Ston go at det er registrert et 

karakteristisk Sphagnum-rnaksimum av denne typen. Som i alle 

andre diagram fra øyen e r verdiene lave i forhold til det som 

er funnet ma nge a ndre steder på kysten. Årsaken kan være at 

forvitringsjorden medfører en god drenasje i bakken. Sphagnum

artene kan av den grunn ha vært mindre viktige ved forsumpning 

etter avskogninge n. Fægri gj orde tilsvarende erfaring på Jæren, 

hvor han påpekte at de lave Sphagnum-verdiene ved avskogningen 

i Eikebakken hadde sammenheng med det sandige jordsmonnet om

kring (Fægri 1940: 78). 

I diagrammene fra Stongo og Kobbeskjærsmyra er det lagt inn en 

sonegrense omtrent mi dt mellom avskogningshorisonten og over

flaten (St-4/St-5 og K-2/K-3). Her overtar Calluna for alvor 

dominansen over Cype r ace-kurven i diagrammene. Muligens repre

senterer denne vegetasjonsendringen at myroverflaten er blitt 

noe tørrere p . g. a . torvtilveksten. Det kan imidlertid ikke 

utelukkes at en viss reduk s jon i beitepresset på myrene etter 

at gården ble forlatt, kan ha styrket konkurranseevnen til 

Calluna i forhold ti l Seirpus caespitosus, Eriophorum angusti

folium o.a. Cyperace er. Resulta tene fra Lindåsprosjektets 

vegetasjensundersøke l ser tyder på at Ca lluna ikke trives på 

intensivt kulturpåvirkede myrer. Derimot vil den favoriseres 

når kulturpå v i rkn ingen (bei te, brenning eller begge deler) går 

tilbake (Øvstedal pers.med.). 

Som nevnt avviker diagrammet fra Trappemyr en del fra de to 

andre utmarksdiagrammene . Det viser i prinsippet de samme ut

slag som er omtal t ovenfor, men samtl ige NAP-kurver er presset 

kraftig ned av påfallende høye AP-verdier. Til dels kan disse 

ha sammenheng med den trevegetasjon som kan ha stått i kløften 

langs vestbredden av sønd re Kalvsvatn. Imidlertid står det 

også i dag tett trevegetasjon her (se vegetasjenskart), men 

AP-kurvene er likevel langt lavere i Tr-3 enn i Tr-2. Videre 

går det fr e m av stratigraf isØylen at det er et merkbart inn

hold av sand i lag 2 og a v silt i lag 3. I forhold til de andre 

utmarksdiagrammene er innholdet av bregnesporer i Tr -2 meget 

høyt. 



- 14 1 -

Mest sannsynlig kan disse observa sjoner forklares med at det i 

bakkene ovenfor lokaliteten er s padd jord. Dette har medført 

betydelig jorderosjon, og som vi s t (fig. 27 ) inneholder for

vitringsjorden store mengder AP-pollen og bregnesporer. Dess

uten kan ferdselen i trappen ha påvirket pollendeposisjonen. 

Som vist her er overensstew~elsen mellom utmarksdiagrammene og 

Kalands diagrammer fra avskogning sprofielene meget stor. Hans 

konklusjon, at avskogningen på ky sten i hovedsak skyldtes 

svirydning for å skape plass for lyngbeite med lyngsviing som 

viktig hjelpemiddel, blir derfor bekreftet gjennom resultatene 

fra Lurekalven. Sammenlignet med dagens forhold hadde sannsyn

ligvis mesteparten av utmarken i driftsfasen størst likhet med 

den vegetasjon som kan observeres på nybrente områder (se s. 13 ) . 

Gress og urteinnholdet var høyere , lyngplantene var stort sett 

lavere med en friskere grønnfarge , og på myrene var Calluna 

mindre fremtredende enn i dag. Et iøyenfallende innslag i ut

marken har også vært de vegetasj onsløse områdene, p.g.a. jord

henting og torvtekt. Disse forsk jeller til tross - hadde 

vikingtidsbonden fra Lurekalven k ommet tilbake 1000 år senere, 

hadde han neppe hatt vanskeligheter med å kjenne seg igjen i 

utmarken! Og hadde han reist over Kalvsundet til utmarken på 

Utluro, ville han kjent seg enda bedre igjen. Den blir frem

deles både beitet og svidd, og flere steder er det spadd så mye 

torv at bare nakent fjell og gru s ligger igjen. 

5.4.4. Hvordan gårdsdriften registreres i SØndre Kalvsvatn 

Litho- og biostratigraf ien i søndre Kalvsvatn er beskrevet i 

kap. 4.1. Siden gårdsdriften ikk e kommer så tydelig frem i 

diagrammet herfra som i de terrestriske lokalitetene, er disse 

resultatene hittil bare omtalt i mindre grad. Det er likevel 

av interesse ikke minst metodisk, å se hvordan gårdsdriften 

registreres i vannet, og om dette gir opplysninger som de andre 

lokalitetene ikke gir. 

Kurvene for korn og åkerugress er meget lave, f.eks. er Cerealia

kurven såvidt sammenhengende. Bygg og havre er funnet i omtrent 

like store mengder, noe som kan henge sammen med at havre har 
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Fig. 32. Typisk parti fra utmarksområdet, med Salix-søkk. 

Fig. 33. I nnmark sområde og søndre Kalvsvatn s e tt fra syd. 
Gjeng r o ing med Betula i forgrunnen. 
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bedre pollenspredning (se s. 112). Den statistiske usikkerhet 

er imidlertid meget stor. Karakteristiske innslag i innmarks

diagrammene som Brassicaceae og Cal tha-kurven er også meget dårlig 

representert. Rumex-kurven er den eneste mulige åkerbruksindi

kator som er noenlunde i Øyenfallende. Da denne ligger på jevne 

verdier fra gårdsanleggelsen og helt opp til overflaten, repre

senterer denne neppe bare åkerugress, men sannsynligvis både 

R. acetosa og R. acetosella fra områder utenfor åkr ene. 

Den samlede pollenproduksjon fra åkrene blir således dårlig 

registrert i vannet, til tross for den meget korte horisontale 

avstand til en del av åkrene. Vannet ligger som nevnt nede i 

en kløft, og oppadgående luftstrømmer og trekk langs med 

kløften, kan til en viss grad ha bidradd til den dårlige depo

sisjonen. Likevel viser diagrammet hvor vanskelig det er å 

få frem informasjon om åkerdrift gjennom et pollendiagram fra 

et innsjøbasseng. Ikke bare spres pollen fra åkrene dårlig, 

i et basseng "drukner" de i alt det andre som sedimenteres her. 

Ved lokaldiagrammer kloss inntil åkrene får man et bedre inn

trykk. Til tross for dette blir kornpollen registrert fra 

gårdsanleggelsen av, og i løpet av driftsfasen er pollen fra 

de fleste ugresstyper funnet. Hadde problemstillingen primært 

vært å påvise åkerbruk, ville innsjådiagrammet ha vært til

fredsstillende. 

Når det gjelder engvegetasjonen kommer den bedre f r em i dia

grammet, særlig gjelder det kurvene for Plantago lanceolata, 

Ranunculus cf. acris og Comp.lig. Dette kommer de l vis av at 

engarealet har vært langt større enn åkerarealet, men også av 

at flere av disse plantene kan ha stått i skrentene ned mot 

vannet. Med sin store produksjon av vindspredde pollen, er 

P. lanceolata den eneste jordbruksindikator som i driftsfasen 

er like godt representert i innsjØdiagrammet som i de terres

triske lokalitetene. Gresskurven ligger derimot på langt 

lavere verdier i diagrammet fra vannet. Den ligger imidlertid 

i driftsfasen like høyt eller høyere enn Calluna-kurven. Selv 

om mesteparten av innmarken var engkledd, var resten av øyen, 

et areal som er henimot ti ganger så stort, for det meste kledd 

med lynghei. Når Calluna-kurven likevel ikke ligger høyere, 

må det bl.a. ha sammenheng med at de store pollenkornene 
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(egentlig tetrater) til Calluna spres dårlig. 

Selve gårdsanleggelsen og avskogningen kommer pent frem i dia

grammet. AP-kurven går ned, og pollenkurvene såvel fra inn

marken som fra utmarken, og ikke minst trekullpartikkelkurven, 

Øker samtidig. Spesielt tydelig er Juniperus-maksimumet 

(se s. 137). Alle NAP-kurver er imidlertid presset kraftig ned 

av AP-forekomster som er for høy e i forhold til den aktuelle 

vegetasjon. Det er tidligere omtalt overrepresentasjon av 

Pinus-pollen (se s. 94 ) . Også en del løvtrepollen kan komme 

fra det regionale pollenregn, da avstanden til løvskogsområder 

ikke var lang (se s. 28). En d e l løvtrepollen kom dessuten 

sannsynligvis fra brattskrentene langs vestsiden av vannet, 

hvor skogen neppe ble fullstend i g fjernet. 

Resedimentasjon av gammelt skogs pollen, såvel fra arbeidet med 

åkrene som fra jord- og torvtek t i utmarken, kan også være en 

årsak til de høye AP-verdiene. Et indisium på at dette er til

felle, er den markante Økningen i kurven for bregnesporer ved 

gårdsanleggelsen. Den kan ikke forklares ut fra endringer i 

vegetasjonen rundt vannet. Bra t tskrentene her var like 

gunstige voksesteder for Dryopte ris o.a. både før og etter gårds

anleggelsen, som de er det i dag . Siden kurven tvertimot stiger 

ganske tydelig, er resedimentas j on den mest nærliggende for

klaring. At Polypodiace-kurven også stiger etter at gården 

blir forlatt, har muligens samme nheng med at de bregnerike 

Blechnum/Cornus-samfunn da ble mer fremtredende enn før. 

Den høye sedimentasjonshastighet en som registreres i vannet 

gir også en viss informasjon om gårdsdriften. De verdier som 

er fremstilt i fig. 9 er et re s ultat av c 14-dateringenes 

plassering. Mer sannsynlig er det at sedimentasjonshastigheten 

steg enda kraftigere like etter gårdsanleggelsen, for så etter 

en tid, å stabilisere seg rundt 1/10 mm pr. år, slik de øvrige 

c14-dateringene tyder på. 

Kurvene for sedimentasjonshastighet og pollenkonsentrasjon er 

i prinsippet inverse så lenge po llenregnet er konstant. Når 

sedirnentasjonshastigheten Øker t il henimot det tidoble, synker 

likevel ikke kurven for pollenkonsentrasjon til mer enn ca. det 
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halve. Et slikt misfortiold kan bare forklares på to måter: 

1) Ved at det samtidig skjer en overgang til en vegetasjonstype 

med høyere pollenproduksjon. 

2) Ved at det foregår resedimentasjon av pollen som kompenserer 

for den Økte sedimentasjonshastigheten. 

Da den første forklaringen er lite aktuell i forbindelse med 
en overgang fra skogsvegetasjon til hei, gir disse kurvene et 

nytt indisium på at de høye AP-verdiene skyldes resedimentasjon. 

Avskogningen og gårdsanleggelsen har sannsynligvis skapt store 

sår i lands kapet, med en enorm utvaskning av humus og jord som 

resultat. Ved siden av å forårsake miljøendringer og hurtig 

sedimentasjon, bidrar dette også til å forklare resedimenta

sjonen. Som nevnt s. 47 tyder dessuten både glØdetapskurven 

og lithostratigrafien på at jorderosjon har foregått. P. E. 

Kaland har påvist den s a mme effekt i sine innsjødiagrammer fra 

lyngheiområdene, i forbindelse med torvtekt. Dette arbeidet 

har medført en økning av sedimentasjanshastigheten, men sam

tidig en ø~ning av pollenkonsentrasjonen, i det humus og annet 

organisk materiale har r ent ut i bassengene. Sammen med dette 

har det også kommet store mengder skogspollen ut i sedimentet, 

slik at diagrammene ofte har AP-verdier rundt 80% til tross 

for at landskapet beviselig har vært trebart i lange avstander 

(Kaland pers.med.). annen effekt av denne resedimentasjonen, 

er at dateringer nær overflaten av sedimentet blir for gamle 

(se datering 1, fig. 9 og s. 44). Fra Finland er beskrevet 

eksempler på det samme. Effekten av jordbruksvirksomhet på 

vegetasjonen forsvinner i innsjØdiagram p.g.a. resedimentert 

AP-pollen. Samtidig blir c 14 -dateringer nær overf l aten for 

gamle p.g.a. kulturbetinget jorderosjon (Vuorela 1980: 254). 

Et aspekt ved søndre Kalvsvatn, som indirekte har vært nevnt 

tidligere, er at vannet ikke kunne brukes som ferskvannskilde 

på den tiden man bodde på øyen. Selv i dag kan de t ikke brukes 

som drikkevann. Man må derfor ha hatt en annen ferskvannskilde, 

f.eks. brønn, men spor etter dette er foreløpig ikke funnet. 
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5.5. Vegetasjonsutvikling etter gårdsnedleggelsen 

Det arkeologiske materialet tyde r på at bosetningen på øyen 

opphørte i sen~iddelalderen (S. Kaland pers.med.). Det histo

riske kildematerialet forteller a t Lurekalven på 1600-tallet 

sannsynligvis ble brukt som beite og muligens uteslått, av 

brukerne på . Utluro (Myking 1973: 159). Vegetasjonshistoriske 

data kan gi uavhengig informasjon om hvorvidt øyen lå Økonomisk 

Øde etter at den demografiske Ødelegging fant sted (sensu 

Myking op. cit.: 4). 

Sonegrensene Sk-3/Sk-4, F-2/F-3, (F 1-1/F 1-2, F 2-2), H-3/H-4, 

T-4/T-5, W-4/W-5 representerer s a nnsynligvis gårdsnedleggelsen, 

og muligens kan også St-4/St-5 og K-2/K-3 ha sammenheng med 

denne. Som nevnt (s. 55 ) er sonegrensen Sk-3/Sk-4 bl.a. basert 

på at den sammenhengende Cerealia -kurven stanser her. Samtidig 

kan en begynnende Økning i Calluna-kurven og Juniperus-kurven 

observeres. Det er også tydelig at det skjer en nedgang i AP

kurven og Økning i trekullkurven. 

Midt i Sk-3, spektr .12, registrere s en tydelig Økning i Juniperus-kurven, 

som avtar igjen mot toppen av sonen. Samtidig med dette skjer 

en viss nedgang i kurvene for Plantago lanceolata, Rumex og 

trekullpartikler. Det er mulig at dette representerer den 

demografiske Ødelegging, men at kornproduksjonen fortsatte en 

tid etterpå. I samtlige innmarksdiagram forekommer det imid-

lertid et Juniperus-maksimum etter nedgangen i Cerealia-kurven, 

ikke før. Utslagene i kurvene for P. lanceolata og Rumex er 

så beskjedne at de kan skyldes varierende forekomster av disse 

plantene i skrentene ned mot vannet (se s. 17 ) . Nedgangen i 

trekullkurven er langt mindre enn den Økning som finner sted 

ved overgangen til Sk-4. Dessuten ligger Cerealia-kurven på 

høyere verdier over spektrum 12 enn i noen annen del av dia

grammet. Det synes således å være lite sannsynlig at ut-

slagene i spektrum 12 representerer en demografisk Ødelegging 

med fortsatt kornproduksjon på Øye n . 

Både slutten på den sammenhengende Cerealia-kurven og overens

stemmelse med den vegetasjonsutvik ling som kan observeres i de 

øvrige lokaliteten, sannsynliggjør at sonegrensen Sk-3/Sk-4 

virkelig representerer gårdsnedleggelsen. De spredte pollen av 

Cerealia som finnes lenger oppe i diagrammet skyldes trolig 
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tilfeldig vindspredning fra andre gårder. Det sarmne kan obser

veres i utmarksdiagrammene, f.eks. Stongo (sp. nr. 3 og 4) og 

Kobbeskjærsmyr (sp. nr. 3 og 4). 

Som nevnt (s. 44) er det en viss inkonsistens mellom dateringene 

i toppen av søndre Kalvsvatn. IfØlge det mest sannsynlige 

alternativet. alt. C (fig. 9 ) , ble gården forlatt i annen 

halvdel av 1300-tallet. Dette stemmer godt med den datering 

som det historiske kildematerialet kan gi (Myking p ers.med.). 

Sonegrensene som representerer gårdsnedleggelsen i innmarksdia

grammene er basert på nedgang i kurvene for korn og ugress. 

Samtidig synes det å starte en suksesjon i retning av dagens 

vegetasjon (se nedenfor). I samtlige diagram er det en hale 

av kornpollen ovenfor s onegrensen, som kunne indikere fortsatt 

korndyrkning etter at gården ble forlatt. Halen er kraftigst 

i sjakt H, hvor også avsetningen ovenfor sonegrensen er mest 

sandholdig. I sjakt W er avsetningen minst sandig, og her er 

også kornhalen i diagrammet minst utviklet. Det synes derfor 

å være mest sannsynlig at disse halene skyldes en viss omroting 

i profilet, sannsynlig p.g.a. gravende dyr. Dette kan ha med

ført sammenblanding av eldre og yngre materiale. Av samme grunn 

er ikke gårdsnedleggelsen datert i noen av disse profilene. 

Skulle en datering herfra ha interesse, måtte den være tatt ut 

som en tynn skive, 100% riktig plassert i profilet . Da de 

stratigrafiske grensene i forbindelse med gårdsnedl eg-elsen i 

disse profilene var meget gradvise, virket dette sjansebetont. 

Bortsett fra at korndyrkningen sannsynligvis opphørte, kan 

det ikke påvises tegn til at øyen ble liggende ubenyttet 

(Økonomisk Øde) i noen av diagrammene. Tvert imot viser de 

lave AP-verdiene, at beitet fortsatt må ha vært så intensivt at 

skogen ikke fikk mulighet til å etablere seg på nytt. Særlig 

Betula ville ha reagert hurtig, hvis bruksintensiteten ble 

mindre, noe som demonstreres tydelig i dag (s. 19 ) . Skog

grensen lå ikke stort lenger vekke den gang enn i dag, og dess

uten begynner Betula å blomstre i ung alder (Iversen 1941: 45). 

Betula-kurven skulle derfor være en god indikator på utnyttelses

graden. 

I utmarken ser det ikke ut til å ha foregått nevneverdige en

dringer verken i driftsmåte eller intensitet. Sannsynligvis 
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forsvant jordtakene slik at vege t asjonen her ble mer sluttet. 

I nyere tid ble det tatt mye torv på Lurekalven. Hvorvidt 

dette også foregikk i senmiddela l deren, er ikke kjent. Det er 

tidligere pekt på muligheten for at overgangenfra Cyperaceae til 

Calluna-dominans ved soneg rensene K-2/K-3 og St-4/St-5 kan 

skyldes en viss nedgang i beitepr esset på myrene (s. 140 ) . 

Så lenge gården var bebodd ble s a nnsynligvis innmarken beitet 

bare i beskjeden grad. Utmarken måtte da fungere som beite 

for hele buskapen om sommeren, og for sauene om vinteren. Bare 

om høsten kan også innmarken ha vært beitet (S. Kaland 1979: 79). 

Etter gårdsnedleggelsen var det nettopp på innmarken at det 

beste og saftigste beitet var å f inne p.g.a. det gode jordsmonnet. 

Det er derfor rimelig å anta at dyrene i stor grad holdt seg 

her, og følgelig ble presset på d e dårligste delene av utmarken 

sannsynligvis mindre. 

Pollendiagrammene fra innmarken bekrefter denne antagelsen. 

Nedgangen i AP-kurven, Polypodiac~-kurven og kurven for trekull

partikler skyldes stansen i åkerb ruket. De forholdsvis lave 

verdiene i den sistnevnte kurven tyder dessuten på at innmarken 

i liten grad ble svidd etterpå. Dette står i motsetning til 

forholdene i utmarken, hvor lyng s viingen fortsatte med ufor

minsket styrke. Diagrammet fra s øndre Kalvsvatn tyder på at 

lyngsviingen totalt sett Økte noe . 

Når et område i lyngheien blir l i te svidd, kan det ha en av 

tre årsaker: 

a) at bruksintensiteten har gått drastisk tilbake 

b) at området brukes som lyngslåt t 

c) at beitepresset er så stort a t det ikke er nødvendig å svi. 

P.g.a. de lave AP-verdier og den høye frekvens av beiteplanter, 

kan den første årsaken utelukkes . Den andre årsaken er 

derimot mulig, spesielt da det f orekommer et lite Empetrum

utslag samtidig med minimum for kullpartikkelkurven i sjakt W. 

Gjennom Lindåsprosjektets undersøkelser er det flere ganger 

påvist Empetrum-økning i forbinde lse med lyngslått. Dette 

er både plantesosiologisk og pol l enanalytisk belagt (Kaland 

pers.med.). Imidlertid henger de tte først og fremst sammen 

med at Empetrum regenererer langt dårligere etter lyngsviing 

enn de andre lyngheiartene (Hanse n 1964: 17). Empetrum-fore-
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komstene tyder derfor først og fremst på at området ble lite 

svidd. Noe entydig bevis for lyngslått gir de derved ikke. 

Da flere kurver bekrefter at beitepresset Økte kraftig på inn

marken etter gårdsnedleggelsen, synes det tredje a l ternativet 

å være den mest sannsynlige forklaring på hvorfor området ble 

lite svidd. Tydeligst kommer dette frem i kurven for Plantago 

lanceolata som Øker markert i alle innmarksdiagrammene (for 

sjakt F, se F 2). Den favoriseres av høyt beitepress, fordi 

jordsmonnets næringsstatus dermed forbedres (Godwin 1975: 330). 

Et annet forhold som også tyder på et intensivt be i te, er at 

Poaceae-kurven holder seg uforandret opp til overf l aten. Det er 

ofte påpekt at denne kombinasjonen av høye verdier for gress og 

Plantago lanceolata er en sikker indikator på beite (Turner 

1964: 89, Hafsten 1965: 23). Til tross for varierende kurve

utslag, ligger også kurven for Ranunculus cf. acris på slike 

verdier, at dette må ha vært et vesentlig innslag i vegetasjonen. 

R. repens kan riktignok ikke utelukkes etter gårdsnedleggelsen 

heller (s. 116 ) , og den finnes spredt i dagens gresshei, i mot

setning til R. acris. Likevel virker det mest sannsynlig at 

det er den sistnevnte art som registreres nå, da den lett kan bli 

plagsom i beitemark. Dyrene tar den nødig i frisk tilstand, og 

derfor får den stå igjen og frø seg selv om resten av vegeta

sjonen snaugnages (Fægri 1958: 173). 

Disse kurvene tyder på at det oppsto frodig beitemark der det 

tidligere hadde vært åker og eng. Leontodon- og Taraxacum-arter 

var sannsynligvis langt vanligere enn i dag. Trifilium 

cf. pratense synes å ha holdt seg på innmarken en god tid etter 

gårdsnedleggelsen. Trifolium repens og Conopodium majus, som 

dessverre ikke kan a rtsbestemmes v.h.a. pollenanalyse, var også 

høyst sannsynlig vanlige . (Se kurvene for Fabaceae og Apiaceae, 

se også s. 135 .) Disse to artene er i dag alltid å finne sammen 

med Plantago lanceolata på steder med gunstig jordsmonn (s. 17 ) . 

En art som er vanlig i gressheiene i dag, og som sikkert har 

vært det hele tiden, er Rumex acetosa , men dette kommer ikke 

frem i diagrammene. Dette har sannsynligvis sammenheng med at 

den ikke fikk blomstre p.g.a. beitet. Rumex-kurvens kraftige 

nedgang ved gårdsnedleggelsen bekrefter således tolkningen av 
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at det var R. acetocella som forårsaket de høye verdiene i 

driftsfasen. 

Det kan ikke påvises oppblomstring av nitrof ile arter som 

Urtica dioica eller Filipendula i forbindelse med gårdsned

leggelsen. Så tett som prøvene er tatt ut, er dette noe over

raskende. Sannsynligvis kommer det av at området temmelig hurtig 

ble tatt i bruk som beitemark, slik at et slikt nitrofilt plante

samfunn aldri fikk anledning til å bli utviklet. Den eneste 

art som synes å kuliminere i forbindelse med gårdsnedleggelsen 

er Caltha. Den har som nevnt (s.136) stått på fuktmark i 

kanten av åkrene, med god næringstilgang. Siden dyrene 

ikke spiser den (Nordhagen 1955: 32), har den fått gunstige 

forhold akkurat ved gårdsnedleggelsen. Etter hvert som nærings

stoffene ble vasket ut av jordsmonnet, gikk den imidlertid til

bake. 

Det beitesamfunn som er beskrevet ovenfor, fantes først og 

fremst på åkrene og på de bedre delene av innmarken. Hele inn

marken kan ikke ha vært dekket av denne vegetasjonstypen. Myrene 

på innmarksområdet ble sannsynligvis slått i driftsfasen 

(s. 136), og Calluna ekspanderte derfor først etterpå her. I 

sjakt W er det også tydelig å se at Calluna-ekspansjonen er for

sinket i forhold til gårdsnedleggelsen. Dette skyldtes sannsyn

ligvis at beitepresset på myrene inntil denne lokaliteten fort

satt var så sterkt, at Calluna ikke maktet å etablere seg i 

særlig grad. 

Etter gårdsnedleggelsen skjer det imidlertid en viss Økning i 

Calluna-kurven i samtlige innmarksdiagram, uansett lokalisering. 

Det kunne være fristende å sette dette i forbindelse med 

Calluna-ekspansjonen på myrene, og å forklare de lave verdiene 

i .sjakt H og T med at de ligger lenger unna disse. Sannsynlig

vis er dette ikke hele forklaringen, da det også skjer en markert 

Økning i kurvene for Potentilla cf. erecta og Lotus cf. cornicu

latus i alle innmarksdiagrammene. Disse artene er i dag fremfor 

alt karakteristiske innslag i brent, tørr lynghei, sammen med 

Antannaria (se s.14 ) . På fattig gresshei kan de også finnes, 

men de har neppe i særlig grad vært dominerende i det beitesam

funn som er beskrevet ovenfor. Heller ikke er kombinasjonen 

av disse to artene å finne på myrene. Calluna-økningen og 

forekomsten av disse to artene skyldes derfor sannsynligvis at 
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også den tørre lyngheien begynte å få innpass på innmarken alle

rede like etter gårdsnedleggelsen. 

I begynnelsen skjedde dette sannsynligvis på kanusene og andre 

steder med skrint jordsmonn. Både beitepress og senere lyng

sviing medførte at dette plantesamfunnet alltid forble i en 

urterik fase. I takt med utvaskningen av jordsmonnet ble det 

frodige beitesamfunnet svekket (se f.eks. nedgangen i kurven 

for P. lanceolata), og det ble gradvis omdannet ti l dagens 

gressheivegetasjon. Samtidig okkuperte den tørre lyngheien et 

stadig større areal, noe den gradvise stigningen i kurvene for 

Calluna og Potentilla viser. Dette kommer også frem i Lotus

kurven, dessuten forekommer et Antennaria-utslag mot toppen 

av sjakt T. 

En naturlig konsekvens av dette burde være at Poaceae-kurven sank 

i takt med denne gradvise vegetasjonsendringen. Bare i sjakt W 

kan en mindre tilbakegang i gresskurven spores. I de andre dia

grammene forblir den uforandret. Dette kan delvis komme av at 

gress har en langt større pollenproduksjon og fremforalt en 

bedre pollenspredning enn Calluna. Men først og fremst er de 

høye gressverdiene e t utslag av, at i slik tørr lynghei som 

blir sterkt beitet og eventuelt brent, vil det sammen med 

urtene alltid være s t ore mengder gress (s. 13 ) . Dette bekreftes 

også av personer som var med og stølte på Lurekalven i begynnelsen 

av dette århundret. De kan fortelle at det den gang vokste 

mye mer. gress i lyngheien enn i dag. Der lyngen begynte å bli 

dominerende, ble den svidd vekk. 

Et karakteristisk innslag i alle innmarksdiagrammene, er et 

markert Juniperus-maksimum. I sjakt W forekommer dette synkront 

med det nevnte minimum i trekullkurven og et maksimum for 

Empetrum. Det har neppe dreid seg om en massiv tilgroing med 

einer, men om spredte eksemplarer, slik den vanligvis finnes 

i vestlandsk beitemark. Kurvens utforming varierer mellom de 

ulike diagrammene, s a nnsynligvis fordi avstanden til nærmeste 

bestand har variert. Men stort sett har eineren forsvunnet fra 

innmarken i nyere tid, sannsynligvis p.g.a. tiltakende lyng

sviing (se ny stigning i trekullpartikkelkurven). Juniperus 

synes således i lyngheien å være knyttet til områder som ikke 

blir slått, men hvor beitepresset er så sterkt, at det ikke er 
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nødvendig med mye lyngsviing. 

Tilbakegangen for Cyperaceae-kurven i sjakt W e tter gårdsned

leggelsen, skyldes sannsynligvis vegetasjonsutv iklingen på 

myren like ved (se ovenfor og s. 136). I diagrammene fra sjakt T 

og H Øker derimot denne kurven tydelig ved gårdsnedleggelsen. 

Så lenge åkrene var i drift klarte man ved disse lokalitetene 

å holde sumpvegetasjonen unna. Ved utvidelse av åkrene klarte 

man også å fortrenge sumpvegetasjonen (se s. 1 31). Strakt åker

driften opphørte, ser det ut til å starte en ny forsumpning her, 

sannsynligvis med dannelse av en Seirpus caespitosus-dominert 

fuktheivegetasjon. I sjakt T kommer dette frem også av de 

lithostratigrafiske forhold. Så lenge innmarken ble intensivt 

utnyttet, spredde ikke fuktheiene seg utover de områder hvor 

fuktigheten var topografisk betinget. Som nevnt (s. 26 ) tyder 

imidlertid dagens vegetasjon på at fuktheidannelsen Øker radikalt 

når lyngheiene blir liggende ubrukt. 

I spektrum 3 fra Søndre Kalvsvatn har jeg funnet et pollenkorn 

av Fagopyrum. Det er hittil ikke publisert funn av Fagopyrum 

fra Vestlandet. Kulturplanten F . esculentum og ugresset 

F. tartaricum kan ikke skilles fra hverandre pollenanalytisk 

(Hedberg 1946). Som andre Polygonac§er er Fagopyrum insekt

bestøvet (Rnuth 1899), og langdistansetransport fra kontinentet 

virker derfor meget lite sannsynlig. At den skulle ha vært 

dyrket, eller opptrådd som ugress i åkrene på Lurekalven, er 

også lite trolig. Da burde den ha vært registrert i innmarks

diagrammene (se s. 115). Derimot kan Fagopyrum ha forekommet 

som ugress inne på Lygra i senere tid, og pollen tilfeldig 

spredd ut av vind eller dyr. Noe grunnlag for å postulere 

dyrkning av F. esculentum på Lygra foreligger ikke. 

Som nevnt (s. 18 ) er i dag en god del av både innmarken og 

utmarken tilgrodd med Pteridium aquilinum. Dette registreres 

overhode ikke i overflateprøvene i diagrammene, og det er således 

vanskelig å si hvor gammelt dette innslaget i vegetasjonen kan 

være på øyen. Men de funn av Pteridium-sporer som er gjort, 

tyder i hvert fall på at arten fantes på Lurekalven før gårds

anleggelsen. Sannsynligvis ble den dominerende en gang etter 

gårdsnedleggelsen, da den ikke v il klare seg på steder som blir 
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slått. Derimot favo r iseres den ved overbeite av sau (Tansley 

1939: 131). På storfebeite klarer den seg dårlig, her blir den 

trakket (og ligget) i stykker. Så lenge Lurekalven var brukt 

som storfebeite, ble den sannsynligvis holdt i sjakk, men den 

kan ha ekspandert hurtig da dette plutselig opphørte i 1946. 

Einstapen er imidlertid neppe i ekspansjon i dag, fordi dens 

viktigste voksested, gressheien, er i ferd med å gro til med 

lynghei p.g.a. nedgang i beite. Dermed skjer det en endring 

i jordsmonnets struktur. Gressrøttene trenger seg nedover i 

jorden, mens røttene til Calluna legger seg stort sett oppå 

som et lokk (Gimmingh am 1972). Dette medfører bl.a. at fuktig

heten i jorden gradvis blir høyere, fordi fordampningen blir 

mindre. Den samme effekten har moselaget som utvikles så snart 

lyngen når en viss s t ørrelse (s. 26 ) . Denne begynnende for

sumpningen kan være tilstrekkelig til at einstapen ikke klarer 

å vokse så tett i lyn ghei som i gresshei. Dette kommer av dens 

høye krav til jordens oksygeninnhold (se s. 18 ) . Ut fra dette 

er det ikke usannsynlig at en stor del av det som i dag er 

lynghei med einstape tidligere har vært gresshei. 

Som et forsøk på å finne ut hvorfor einstapen er så dårlig 

representert i diagrammene, tok jeg noen ekstra overflateprøver 

inne i og i kanten av større bestander. Da sporeinnholdet i 

disse prøvene var like dårlig som i de øvrige overflateprøven e, 

kan årsaken ha med nedsatt sporeproduksjon å gjøre. Conway 

(1957) har undersøkt sporeproduksjonen hos einstape, og et par 

av hennes viktigste r esultater skal kort nevnes: 

a) Sporeproduksjonen er meget variabel. 

b) Fuktig vær i slutten av utviklingstiden for det sporogene 

vevet, kan føre til sterkt redusert sporeproduksjon. 

c) Bestander som står i sterk skygge eller som er utsatt for 

mye vind, vil ha s terkt nedsatt sporeproduksjon. Ved for 

sterk vind blir det sporogene vevet Ødelagt ved at bladene 

står og dasker mot hverandre. 

Særlig den sistnevnte faktoren, kan være av stor viktighet på 

Lurekalven. Her står bestandene stort sett i åpent lende, og 

de er derfor utsatt for mye vind. 
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De vegetasjonshistoriske resultatene viser at Lurekalven ble 

tatt i bruk som utmarksbeite umiddelbart etter gårdsnedleggel sen. 

Som nevnt (s. 109) var gårdene p å Lygra storgårder i middel

alderen . Drevet som lyngheigårder, hadde man imidlertid det 

problem på Lygra, at utmarken v a r for liten i forhold til inn

marken, og de hlstoriske kildene tilsier at h e r var kontinu

erlig bosetning (Myking 1973). Når Lurekalven ble liggende 

ubebodd, virker det sannsynlig a t man Øyeblikke lig tok i bruk 

de beitemulighetene som her var . Videre er det forståelig at 

man senere ikke var interessert i å tillate andre å slå seg ned 

her ute på nytt. 

Disse forhold bidrar til å fork l are at utnyttelsesgraden av 

Øyen hele tiden etter gårdsnedleggelsen synes å ha vært høy. 

Likevel har det foregått en vegetasjonsendring på innmarken 

frem mot dagens forhold. Dette skyldes sannsynligvis ut

vaskning av næringsstoffer fra j orden. Med et konstant beite

press selv på god gresshei, vil synkende næringsstatus i jords

monnet før eller siden medføre e n overgang til lynghei (se fig. 

6). I dag er det karakter i stisk nok bare de beste og 

mest sentrale deler av åkrene hvor man fremdeles finner gresshei. 

Den eri tillegg blitt temmelig a rtsfattig, og er på grensen til 

å bli tørr lynghei (s. 26 ) . Utvaksningen demonstreres også 

gjennom den måten gjengroingen i dag foregår på. Før avskog

ningen fantes her en ren løvskog , i dag er det tydelig at den 

nye skogsvegetasjonen kommer ti l å bestå av blandingskog av 

bjørk og furu (se s. 27 ) . Mes t eparten av øyen har i 1200 år 

vært dekket av lynghei, som har bidratt til å aksellere ut

vaskningen. 

Bare i mindre grad har de nyeta blerte trærne ennå begynt å 

blomstre. Likevel kan det i nes t en samtlige diagram skilles ut 

en øvre sone med stigende AP-verdier. Det kunne tenkes å være 

forurensing fra overflaten grunnet utgravningen (se s. 30 ) . 

Men da dette også registreres i Stongo, virker en slik for

klaring lite sannsynlig. Primært er det et regionalt fenomen, 

og det kan iakttaes i de fleste pollendiagram fra lyngheiland

skapet. Dette henger sammen me d den hurtig synkende utnyttelsen 

av lyngheiene. De detaljerte undersøkelsene på Lurekalven bi

drar til å vise i hvor stor grad dette landskapet er et kultur-
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produkt. Dagens vegetasjon demonstrerer også tydelig hva som 

skjer når kulturpåvirkningen stanser opp (se s. 27 ) . Hvis ikke 

utnyttelsen av lyngheienes ressurser igjen blir intensivert, vil 

praktisk talt hele dette landskapselementet snart ha forsvunnet 

fra Nordhordlands natur. 
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6. SAMMENDRAG 

Undersøkelsen går tilbake til slutten av subborea l tid (yngre 

bronsealder). Øye n var på det tidspunkt skogkledd, med Quercus 

(eik), Betula (bjørk), Corylu~ (hassel) og Tilia (lind) som 

viktigste treslag. På fuktige områder sto også Alnus glutinosa 

(svartor). Bare spredte eksemplarer av Pinus (furu) kan ha 

forekommet på Øyen. Vegetasjonen synes å ha vært svakt beite

påvirket, men beitebruken var sannsynligvis lite intensiv. 

En gang i eldre jernalder (muligens romertid) ble deler av øyen 

ryddet for skog. Dette skjedde neppe som svirydning. Derimot 

synes en selektiv uthugning av Quercus (eik) å ha foregått like 

før ryddingen fant sted. På noen av disse rydningene ble det en 

kort tid dyrket korn (bygg), og dessuten ble de intensivt beitet. 

Det er ikke funnet spor etter åkrer eller bosetning fra denne 

tidlige rydningsfasen. De n må ha hatt relativt kort varighet, 

og etter en tid grodde åpningen igjen til med skog. Alnus 

regenerte hurtigst, men noe senere ble bjørk det dominernede 

treslag, i langt større grad enn tidligere. Skogen synes nå å 

ha blitt åpnere, og det kan ikke utelukkes at Øyen fortsatt ble 

noe beitet. 

Den tidlige rydningsfasen kan ha hatt sammenheng med gårdene 

inne på Lygra. Her har vært gammel jordbruksbosetning, men 

hvor lenge de har vært lyngheigårder vites ikke. Siden Lygra 

ligger i indre del av lynghei-området, kan det tenkes at man 

her ennå drev et "skogsbundet" landbruk. Den tidlige rydnings

fasen på Lurekalven kan ha vært et forsøk på å intensivere 

utnyttelsen av Øyen med denne driftsform. 

Ved gårdsanleggelsen registreres en varig avskogning ved samt

lige lokaliteter. Dette synes å ha vært en synkron vegetasjons

endring over hele øyen. Den er c 14-datert til ca. 750 AD. 

Sannsynligvis ble skogen fjernet ved svirydning. 

Etter avskogningen ble den vestlige delen av øyen preget av 

l y nghei og fattigmyr. Pollendiagrammene herfra viser at disse 

områdene ble beitet og dessuten svidd. Dette har sannsynligvis 

vært utmarksområdet til gården. Diagrammene tyder på at man 
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fra gårdsanleggelsen av benyttet den samme driftsform i utmarken 

som er kjent fra nyere tid i lyngheiområdene langs kysten. Over

ensstemmelse med Kalands lyngheidia gram fra Lindåshalvøyen be

k refter dette. 

Diagrammene fra gårdens innmarksområde viser at skogen her ble 

etterfulgt av åker og eng. De arkeologiske data t y der på at 

åkrene ble anlagt umiddelbart etter avskogningen. Pollendia

grammene viser at man dyrket bygg. Da de andre kor nslagene bare 

registreres sporadisk i diagrammene, virker det lite sannsyn

lig at andre kornsorter enn bygg har vært dyrket p å gården. 

Heller ikke er det funne t spor etter andre kulturpl anter. 

Påstanden til Holmsen (1937) og Hasund (1942), om a t Vestlandets 

kyststrøk i middelaldere n var e t rent havredistrikt, er i stor 

grad basert på klimatiske argumenter. Men selv i "hyperoseaniske" 

strøk, som f.eks. på Færøyane og Orknøyene, var bygg det vik

tigste kornslaget i middelalderen. Heller ikke gir de f å vege

tas j onsh i storiske data s om foreligger, noen støtte til 

"havreteorien". 

De vanligste ugressene i åkrene var sannsynligvis Brassica r_~pa 

(åkerkål) (og muligens S iJ1apis_ a r_ven_sis åkersennep) , Rumex 
as:~tosel i a (småsyre) og Spergula_ arv_ens~s (linbendel ). Dessuten 

kan en del gress ha f orekommet, særlig slike med k r ypende ut

løpere som Holcus mollis (krattlodnegras) , Agrosti s stolonifera 

(krypkvein) og Elytrigia repens (kveke). På næring srik, fuktig 

mark langs kantene av åkrene, fantes sannsynligvis et Caltha

(soleiehov)-dominert plantesamfunn, hvor bl.a. Ranunculus repens 

(krypsoleie) og Montia fontana (kj e ldeurt) inngikk. 

Vegetasjonen· på innmarksområdet utenom åkrene, bes t o av eng og 

myrslått. I engvegetasjonen fantes sannsynligvis e n rekke 

urter, f.eks. Pl a ntago lanceolata (smalkjempe), Trifolium cf. 

pratense (rødkløver), Ranunculus acris (engsoleie) og Taraxacum

arter (løvetann) . Pollendiagrammene tyder også på at myr

partiene på innmarksornrådet ble slått. Her har sannsynligvis 

vegetasjonen vært dominert av Seirpus caespitosus (bjØnnskjegg), 

Eriophorum angustifolium (duskull) og Carex-(starr)-arter. 

Calluna (røsslyng) synes praktisk talt ikke å ha forekommet 

på innmarksområde t så lenge gården var i drift. 
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Ugressfloraen indikerer at åkerbruket sannsynligvis ble drevet 

som enskiftebruk. Dette stemmer godt med arkeologiske og 

historiske data. En rekke observasjoner gir ytterligere infor

masjon om driftsformen i åkerbruke t. Bl.a. er det påvist en 

mektighet av åkerjord på opptil det tidoble av den dybden, 

som kunne bearbeides med middelalderens jordbruksredskap. Dess

uten har pollendiagrammene et innhold av treslagspollen og 

bregnesporer, som langt overskride r den deposisjon som kunne 

forventes i kanten av en åker i et treløst område. Akerjorden 

har også et høyt innhold av både makroskopiske og mikroskopiske 

trekullpartikler. 

Disse observasjoner tyder på at j o rd regelmessig ble tilført 

åkrene som en del av driftsformen. Denne ble sannsynligvis 

hentet fra forvitringsområder i u t marken. Da dette var tid

ligere skogsjord, hadde den et høy t innhold av pollen fra de 

skogssamfunn som hadde stått her f ør avskogningen. Jorden ble 

sannsynligvis brukt som strø i fj øset, og dermed ble den blandet 

med gjødsel fra dyrene. Samtidig ble ~andet sugd opp, slik at 

dyrene sto tørt. Denne tallen ble siden spadd ut over åkrene, 

og blandet med aske, avfall, tang og tare. Ved siden av å 

drøye gjødselen, gjorde denne dri f tsformen det lettere å bearbeide 

åkrene, og gjorde næringsstoffene i gjødselen lettere tilgjengelig 

for plantene. 

En tilsvarende driftsform, moldbruket - hovedsakelig basert på 

bruk av torvstrø, var vanlig i Nor dhordland inn i dette år

hundret. Også i kystområdene på kontinentet var dette vanlig, 

mest kjent under betegnelsen plaggenbruk. Her ble i stor grad 

sandige avsetninger brukt som strø . 

På kontinentet kan denne driftsfor men føres tilbake til kelter

tid. I Norge er dateringen fra Lurekalven den eneste som fore

ligger av moldbruk/plaggenbruk. Men siden man antar at dyrene 

sto på talle allerede i folkevand r ingstid, kan det ikke ute

lukkes at driftsformen går tilbake til eldre jernalder også 

her til lands. I så fall kan teor ien til RØnneseth (1974) og 

Myhre (1978, 1980), om intensiver i ng av åkerbruket i yngre 

jernalder, være basert på sviktend e premisser. 
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I pollendiagrammet fra søndre Kalvsvatn, som ligger mellom 

innmarksområdet og utmarksområdet, gir gårdsdriften langt svakere 

utslag enn i de terrestriske lokalitetene. Dette skyldes hoved

sakelig en høy deposisjon av AP-pollen i bassenget. Først og 

fremst har Pinus-kurven høyere verdier her enn i de terrest

riske lokalitetene. Dette skyldes marin overrepresentasjon og 

høyt innhold av Pinus-pollen i det regionale pollenregn. Ved 

siden av noe fjerntransport, er redeponert AP-pollen p.g.a. 

jorderosjon fra åkerbruket, årsak til at også løvtrærne er over

representerte i diagrammet fra vannet. Jorderosjonen bekreftes 

for øvrig både av lithostratigrafien og glødetapskurven. 

Ved gårdsanleggelsen i nneholdt bassenget marint preget brakkvann. 

P.g.a. den langsomme l andhevningen har vannmiljøet forblitt 

brakt nesten frem til i dag. Den langsomme isoleringen har med

ført en stor produksjon a v brakkvannsgytje. Suksesjonen av 

phytoplankton og vannplanter er blitt trukket ut over et lengre 

tidsrom enn når isolasjonen skjer med raskere landhevning. 

Innsjøutviklingen har også blitt påvirket av gårdsdriften, både 

ved tilførsel av næringsrikt sigevann og jorderosjon. En ytter

ligere eutrofiering av det næringsrike brakkvannet har således 

funnet sted. Dette sees bl.a. på en kraftig Økning av sedi

mentasjonshastigheten ved gårdsanleggelsen. Samtidig fore

kommer en markert Ruppia-oppblomstring. Dette er mye tidligere 

i isolasjons-suksesjonen enn det som er vanlig ved isolering 

av slike basseng. Gårdsdriften har sannsynligvis også vært 

en medvirkende årsak til de uvanlig høye forekomstene som regi

streres av grønnalgene Pediastrum og Scenedesmus. 

Muligens kan det eutrofe miljøet ha hatt en gunstig effekt på 

produksjonsforholdene til blågrønnalger i vannet. De regi

streres ikke ved undersøkelsen p.g.a. prepareringsmetoden, men 

det er påvist at de utgjør en vesentlig del av brakkvanns

gytjer i andre basseng. En konsekvens av miljøforholdene i 

vannet,var at det ikke kunne brukes som ferskvannskilde for 

gården. 

c 14-dateringene fra SØndre Kalvsvatn tyder på at korndyrkningen 

på Øyen opphørte i annen halvdel av 1300-tallet. Både de ar-
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keologiske og historiske data indikerer at gården ble lagt demo

grafisk Øde i seinmiddela l deren. Bortsett fra at korndyrkningen 

stanset, viser imidlertid pollendiagrammene at øyen aldri ble 

liggende Økonomisk Øde. Tvert i mo t viser de at intensivt beite 

må ha foregått, spesielt på det gamle innmarksområdet. Her 

oppsto et frodig beitesamfunn, som en urterik utgave av den 

tidligere engvegetasjonen. Bl.a. Plantago lanceolata (smal

kjempe) må ha blitt favorisert av forholdene etter gårdsned

leggelsen. Beitepresset var sannsynligvis så sterkt at Calluna 

bare langsomt vant innpass, og sviing var unødvendig. Sannsyn

ligvis av den grunn ble Juniperus (einer) etter hvert et vanlig 

innslag på den tidligere utmarken. 

I utmarken kan ingen større endringer i driftsmåte eller intensi

tet registreres. Muligens ble beitepresset på myrene svakere 

slik at Calluna fikk en mer dominerende rolle her. Lyngsviingen 

synes å ha fortsatt som før, diagra mmet fra søndre Kalvsvatn 

indikerer at sviingen totalt sett Økte. 

Etter hvert fikk tørr lynghei gradvis større utbredelse på inn

marksområdet. I tillegg til Calluna, ble arter som Potentilla 

erecta (tepperot), Lotus corniculatus (tiriltunge) og Antennaria 

dioica (kattefot) vanlige her. Det frodige beitesamfunnet synes 

etter en tid å bli svekket, og i nyere tid er det også på inn

marksområdet svidd lyng. Dette har medført at Juniperus-fore

komstene har gått sterkt tilbake. 

Disse endringene i vegetasjonen har sannsynligvis ikke sammenheng 

med avtagende utnyttelse av Øyen, men med utvaskning av næring 

fra jordsmonnet. Dagens gressheisamfunn kan derfor oppfattes 

som fattige rester etter det frodig e beitesamfunn som fantes 

på innmarken tidligere. 

Kulturlandskapet på Lurekalven oppsto som en direkte fØlge av 

gårdsanleggelsen i yngre jernalder. P.g.a. forskjellig drifts

form i utmark og innmark, oppsto h e lt forskjellige vegetasjons

typer på de to delene av øyen. Selv om hele øyen etter gårds

nedleggelsen har vært brukt som utmark, er det fremdeles mulig 

å observere rester etter denne forskjellen i vegetasjonen. 

Kulturlandskapet har hele tiden vært opprettholdt gjennom tradi-
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sjonell lyngheidrift , med beite og lyngsviing. I dag har denne 

driften opphørt, og Øyen er i ferd med å gro til med skog. 
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