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Limfjordens naturforhold i fortiden
faunaændringer belyst ved
subfossiler fra Bjørnsholm Bugt

Jens Tang Christensen, Tomas Cedhagen og Jørgen HyLleberg

Limfjorden har ført en omtumlet tilværelse fra sin dannelse som sme1tevandsdal
til et arkipelag og sin senere tilstand vekslende mellem en grenet fjord og et sund
fra Nordsøen til Kattegat. Disse omskiftelser har uundgåeligt sat sig spor i fau
naen. En analyse af dennes subfossile rester, hvor de er bevarede i en ubrudt
stratigrafi, kan derfor danne grundlag for en beskrivelse af forholdene og, i for·
bindeise med datering af materialet, for en tidsfæsteise af indtrådte ændringer.
Hvor havbundens sediment er tilstrækkeligt blødt, er det muligt at udtage ufor
styrrede prøver af denne ned til forholdsvis stor dybde.

Faunaens fordeling i sedimentkemen giver mulighed for at inddele denne i et
antal zoner, idet der er nogle ret skarpt markerede ændringe,r i faunaens sam
mensætning, tydende på hurtigt indtrådte miJjøforandringer. Den væsentligste
årsag til disse fauna forandringer synes at være ændringer i saltholdigheden,
hvilket igen er et udtryk for graden af vandudveksling mellem Bjømsholm Bugt
og Nordsøen eller Skagerrak.

Ændringer i vandudvekslingen er et resultat af samspillet mellem den iso
statiske landhævning betinget af den skandinaviske iskappes bortsmeltning,
eustatiske processer (ændringer i havniveauet) samt materialetransport (dan
nelse af land tanger og strandvolde) (K. S. Petersen 1985). I det tidsrum, som
materialet spænder over, er havoverfladens niveau i området faldet et par meter
(K. S. Petersen 1992).

I sommeren 1993 blev 10 sedimentkerner, hvoraf nogle var på 5,5 m's længde,
udtaget fra Løgstør-Livø Bredning. Analyser af faunaen i en af disse kerner
(LrMI002) fra Bjørnsholm Bugt danner grundlag for de følgende betragtninger
over naturforholdene i Limfjorden i de sidste ca. 3000 år. Fra samme bugt har der
tidligere været udtaget og analyseret et antal 2 m lange borekerner O. Hylleberg
1992; P. Kristensen et al. 1995).

Materiale og metoder

Den analyserede sedimentkerne blev optaget i Bjørnsholm Bugt på positionen
56°50'3 N, 9°08'96 ø (fig. 1). Kernen blev taget med en 'piston-corer' fra Biologisk
Instituts forskningskutter Genetica Il i juni 1993. Princippet er, at et rør (stål eller
PVc. 8 cm i diam.) trykkes ned i sedimentet ved blybelastning, hvorefter det hales
op, idet det lukkes foroven af et stempel. Det anvendte rør var 6 m langt På land
måltes længden af kernen i røret, hvorefter den blev presset ud med et stempel i
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Fig. 1. Geomorfologisk karl over Limfjordell med Imdersøgelsesp05ltlOrrell rlllgi/Xt Vid ('Il sIlen/c.

en dertil indrettet bakke, hvor den kunne skæres i 3 cm sektioner. Ved udpres
ningen sker der et tab af sediment og vand mellem rørvæg og stempel. Den
udpressede længde var således 531 cm, mens længden i røret måltes til 552 cm.
Sektionerne blev med stor forsigtighed vådsigtet gennem en 500 11m sigte, og alle
fauna- og florarester overførtes til papstykker med ce!lulosek1ister ved hjælp af
pensel eller pincet.

Materialet, som tilbageholdes på en 500 11m sigte, består for hovedpartens
vedkommende af skallerne fra bløddyr (snegle og muslinger) samt skeletrester af
pighude (søs~erner, slanges~ernerog sopindsvin). Ogsa skeletdele af krebsdyr
og rester fra ledorrne, som kæber eller rester af rør, forekommer hyppigt. Endelig
indeholder materialet en del knogler fra fisk, skaller <lf fomminiferer samt rester
af insekter. Plantemateriale optræder i form af ålegræs og alger samt terrestrisk
materiale som frø og mos. Fisk, muslingckrebs, foraminiferer samt materiale af
terrestrisk oprindelse er dog ikke behandlet nærmere her. Den marine makro
invertebratfauna omfatter i alt 78 arter. For så vidt angår bloddyrfaunaen har \'i
fulgt nomenklaturen i K. R. Jensen & J. Knudsen (1995).

Datering af materiale blev foretaget ved accelerator-massespektrometri p.l
AMS-Iaboratoriet, Aarhus Universitet. Konventionelle I~C-illdre (før 1950) er
korrigerede for reservoireffekt med oceanreservoiraldcren 400, r, for kalibrering
i kalenderår efter M. Stuiver & P. J. Reimer (1993).

Faunaens fordeling

Faunaen i de nederste 330 cm af sedimentkernen har et tydeligt marint præg.
Alle 3 cm sektioner fra denne zone indeholder skalrester og pigge fra somusen
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Echinocardium cordatum. Dette irregulære søpindsvin forekommer op til 198 cm's
dybde. Også den piggede hjertemusling (Aamfltocardia ecllinata) forekommer
udelukkende i denne zone op til 201 cm's dybde (fig. 2).

Blandt muslingerne er 111racia convexa, 111yasira jlexuosa, Modiolarca tumida,
Mysia undafa, Tellimya jerruginosa, Atlgt,dus tenuis, Otflmelea striatula, Fabulina
fabula, Nuculoma fenuis, Hiafel1a arctica, Mya truncata samt Saxicavella jeffreysi
udelukkende fundet i denne nedre marine zone, sidstnævnte art dog med en
enkelt undtagelse i intervallet 114-117 cm. Blandt sneglene er følgende udeluk
kende fundet i den nedre marine zone: Re/lisa 1l11lbilicata, Adis ascaris, Adis minor,
Eulirnef1a {aevis, Vitreolina p1lilippii, Epifollium daf1tratll/um, Onobn vifren og
ChrysalIida indistincta. Muslingen TeIlimya Jern/ginosa (= Monfacllla Jern/gif/osa) er
delvis kommensal på sømusen Ecllinocardiu11I, idet den ofte sidder hæftet til
dennes analpigge. Flere af sneglene er knyttede til pighude som parasitter (Adis,
VitreoIina).

Et interessant element er forekomsten af søfjeren eller søstrået Vlrglllaria
mirabiIis fra 306 op til 243 cm. Dette koraldyr forekommer i dag kun på dybere
vand ind i Kattegat, hvor saltholdigheden er passende høj. Den nedre marine
zone indeholder også arter, som forsvinder ved overgangen til den følgende
zone, men som kommer igen i højere lag. Det gælder bl.a. muslingerne Abra alba,
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Fig. 3. Repræsentanter for dell bl/lld/evende JalllUI i LimfjordelIs marine pen·ode. 1, Comllina
officillaiis; 2, Asterias ntbcns; 3, Ostren edlllis; 4, Abra Ilitida; 5, Abra alba; 6, $axicavella
jeffreysi; 7, Re!flsn IImbiIicnfn; 8, Ollobn vitrea; 9, Corbll/a gibba; 10, HiniII pygmnea; 11, Oplrium
opllillra; 12, NI/wln nitidosn; 13, PectilUlria kore/ti; 14, Pllroicnrdilllll ovale; 15 MyseIln bidclltntn;
16, Ecllillocardiul/I ehordfltllm; 17, Risson illeollspiwn; 18, Spisllin sllbtnmcnta; 19, TI'YIIsirn
flexrlOsll; 20, PJmxas peIlllcilllls; 21, Virgll/aria mimbilis; 22, Aemrtlrocllrdia {'eliillllfn.
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Fig. 4. Arter som do,,,illerer blllld/almuell i brakvallllsperiodeme. 1, Chirotlomidae; 2, MytiIus
edldis; 3, Macollla balthica; 4, Cerastodemra glallcllm; 5, Hydrobia IIIlJae; 6, Scrobiclllaria pialla;
7, Rissoa Qlbella.

Corbula gibba, Mysella bidentata, nøddemuslingen NUClda nitidosa, den lille
knivmusling PluuQS pellucidus og østers Ostrea edu/is, børsteonnen Pectillaria
1coreni og 5langes~emenOp1liura oplliura (fig. 3).

Overgangen i ca. 2 m's dybde fra den nederste marine zone til den følgende er
ret skarpt markeret i faunaen, dels ved de ovenfor nævnte arters forsvinden, dels
ved tilkomsten af brakvandstolerante arter som hjertemuslingen CerastodernlQ

gfaucum (fra 198 cm), østersømuslingen Macoma baltllicn (fra 189 cm), Scrobial1aria
plauQ (fra 192 cm) og den store dyndsnegl Hydrobia r/luae (fra 195 cm). Hjerte
muslingen Parvicardill'" }ulll1liell5e forekommer i en enkelt horisont (189-192).
Denne musling har en ret snæver salinitetstoleranee mellem 5 og 12 %O. Når vi
ser disse arters forekomst i sammenhæng med de arter, som forsvinder i samme
periode, tegner der sig billedet af et brakvandsmiljø: Abra alba er væk fra zonen
135-189, Mysella bidelltata fra 135-192, den lille knivmusling Phaxas peIlllcidlls fra
135-192, slanges~ernen Ophiura ophillra fra 135-192, bortset fra horisonten 141
144. Vandet bliver gennem denne brakvandsperiocle gradvist mere salt, således
at vi i 135 em's dybde finder forhold, der minder om områdets nuværende til
stand.

En ny brakvandsperiode indtræder omkring horisonlen 87-90 og strækker sig
op til 54 em's dybde i sedimentet. I denne brakvandsperiode optræder østerso
muslingen (Macoma baJtllica) i stort tal, mens Scrobiclllaria p/ana, som var
almindelig i den tidligere brakvandsperiode, forsvinder.

Fra 54 em og op til 42 cm er der en vis saJtpåvirkning at spore i faunaen, idet
Ophiura oplriura igen optræder. Herefter vender fjorden tilbage til brakvands
tilstand op til 36 em's dybde. Denne brakvandsperiode er karakteriseret ved
store mængder af Chironomider i sedimentet. Der må have været en sand
myggeplage ved fjorden i denne periode (fig. 4).
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Zonen fra 30 til 36 cm er præget af stigende tilgang af saltvandsfauna, og fra
30 cm og op til overfladen er faunaen som i dag (fig. 5). I den nuværende fjord
tilstand optræder også arter, der ikke har været til stede siden den nedre marine
zone, såsom trugmuslingen Spisula subtruncata og dværgkonken Hinia pygmaea.
Her optræder ligeledes den almindelige sandmusling (Mya arenaria), som næppe
har haft mulighed for at leve her før, selvom den måske allerede er indført fra
Nordamerika til Europa i sen vikingetid (A. C. Johansen 1918:92; K. S. Petersen et
al. 1992).

"C-datering

Datering af marine skalrester frembyder en del problemer, i særdeleshed når det
drejer sig om lavvandede områder med ringe vandudveksling med oceanet og
med tilførsel af grundvand med gammelt kulstof. Den langsomme udveksling af
C02 mellem atmosfæren og det oceaniske reservoir bevirker, at organismer
opbygget af marint kulstof får en højere tilsyneladende alder. Bestemmelse af
reservoiralderen ud fra skaller med kendt alder har vist, at mens Nordsøen og
Skagerrak kan betragtes som en del af det nordatlantiske reservoir med en
tilsyneladende alder på omkring 400 år, så er Limfjorden ikke en del af et
ensartet 14C-reservoir (S. Heier-Nielsen et al. 1995). Skaller med kendt alder fra
Limfjorden har højere og mere variable tilsyneladende aldre, hvilket kan
tilskrives tilførsel af gammelt karbonat via grundvandstilløb, den såkaldte
hårdtvandseffekt. Variationer i grundvandstilløb og i graden af udveksling med
Nordsøen/Skagerrak kan således give en betydelig usikkerhed i dateringen af
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Fig. 5. Arter som er almindeligt forckommctule i Bjøms/IO/m Br/gt IIIl(ier de 1lllværctule og
tid/igere jjordprægede for/lOld. 1, Corbula gibba; 2, Ophillrn ophiurn; 3, Mya arcl/aria; 4, Abrn
alOO; 5, P/wxas pellucidlls; 6, BiWlml retief/latl/m: 7. Pectillllrill koreni; 8, Mytill/S edulis; 9,
Asterias rubelIs.
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Stratum Art 14C~alder dl'C Lab.-nr.

030-033 Abra alba 1065 ±65 AAR-2588

045-048 NI/eula nitidosa 940 ±80 +0,7 AAR-2589

087-090 Abra alba 1690 ±80 ~0,1 AAR-2590

195-198 Abra alba 2780 ±S5 -0,4 AAR-2591

198-201 Ostrea edulis 2500 ±65 +1,9 AAR-2491

318-321 Aeantllocnrdin ec1Jillnla 3210 ±75 +0,6 AAR-2569

525-528 AcalltltOcnrdia eehi,lala 3060 ±70 +0,3 AAR-2570

528-531 Corbula gibbn 2635 ±65 +1,4 AAR-2490

Tabel 1. Konvenfionelle I~C·nldre (år for 1950) for IIII/slil/gcr fra kernerne (LiMI002) og
(LiM 1003, AAR-2491) for reservoirkorrektioll og klllibrering.

overgangszonerne i Limfjorden. Specielt i brakvandsperioderne kan store afvi
gelser i reservoireffekten forventes.

Fra kerne LlM1002 er syv skaller af muslinger udtaget til datering. Disse er
suppleret med en enkelt datering fra kerne LIMlOO3 (tabel 1). Et plot af de re
servoirkorrigerede aldre for disse skaller viser nogenlunde overensstemmelse
med dateringer af muslinger fra kernerne B og E publiceret i P. Kristensen et al.
(1995), omend med en betydelig variation. En tilnærmelsesvis lineær sammen
hæng mellem alder og dybde i sedimentet ses ned til omkring 3 m (fig. 6), dog
med en tendens til krumning, der kan tolkes som en tiltagende sedimentati
onsrate nedad i kernen.

Dateringerne af skaller fra de 2 nederste horisonter passer dog ikke ind i bil
ledet fra de øverste 3 m, idet de synes at være yngre end skallen af pigget hjer
temusling fra (318-321), omend de ligger 2 m dybere i sedimentet. Ligeledes er
forskellen i l~C-alder mellem disse 2 nederste prøver betydelig. En endelig for~

klaring på dette forhold kan ikke gives på det foreliggende grundlag, idet hav
bundens topografi på stedet ikke synes at sandsynliggøre, at en omlejring af
materialet har fundet sted. Hypotetisk set kan der være sket det, at sedimenta
tionsraten har været meget høj, samtidig med at en stor del af det organjske
materiale, som har været tilført det marine system, har været af terrestrisk op~

rindeise. En højere sedimentationsrate finder støtte i, at mængden af skalma
teriale i horisonterne fra de nederste 2 Dl er ringe, uden at bevaringsforholdene
synes at have været dårligere, idet ganske små skaller ses bevaret. Det er dog
værd at bemærke, at reservoirkorrektionen på 400 år mere er anvendt af
bekvemmelighedsgrunde, og måske er behæftet med en variabel fejl, ligesom
hårdtvandseffekter kan have påvirket de tilsyneladende aldre signifikant. Pa~

rallel datering af marine skaller og materiale af terrestrisk oprindelse i kernerne
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kan måske afklare spørgsmålet, ligesom det kan give en bedre reservoirkorrek
tion af prøverne som helhed.

Saltholdighed, klima og sedimentation

Tolkningen af faunaen med henblik på at klarlægge saltholdighederne i de for
skellige zoner hviler stort set på kendskabet til arternes nuværende udbredelse i
forhold til salinitetsgradienterne i de danske farvande. Desuden foreligger der
fra begyndelsen af århundredet et forholdsvis veldokumenteret forsøg i stor
målestok med ændringer i saltholdigheden, nemlig faunaændringerne i
Ringkøbing Fjord i forbindelse med gravningen og den senere lukning af den
første Hvide Sandekanal (A. C. Johansen et al. 1933-36). Arternes nedre tole
rancer med hensyn til salinitet betyde,r dog ikke, at de kan anvendes som præcise
indikatorer for saltholdigheden, idet andre fysisk-kemiske forhold har indfly
delse på udbredelsen, ligesom især konkurrencen mellem arterne har stor ind
virkning på deres forekomst. Forskellige fjordområder kan således have hver
deres udviklingshistorie under ens salinitetsforhold. Det vil også være af stor
betydning for faunaens sammensætning, hvis saltholdighcden udviser store
udsving inden for kortere perioder.

Den eneste måling af saltholdigheden i Limfjorden før gennembruddet i 1825
er den af Apoteker Jacobsen i Nykøbing anstillede måling (C. Schade 1811). Han
fandt et saltindhold svarende til ca. 8 %O. For så vidt angår forholdene før denne
tid, må vi forlade os på informationen i faunaen.
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Fig. 6. Arstallet for dannelsen af skolmatcriale ilDS datert.'de mllslirrger beste",t Ild fra rt.'serooir
korrigerede (400 år) og kalibrt.'rede 14C-afdrt.' og I,lottet mod dybde" I sedimcntet. Aldmle e.r vist
SOI/l inte.rvaller spælldende oVt'r 2 stalldardafuigelsa. flltervalfrr 1IIt'(1 cmltbjælfær tr dnta fra de"
Ilktlldle kcme, mClls liniestyklær /IdelI l'lIdebjælfær er datn fra Kn'stellscII et al. (1995) samt keme
LJM1OO3.
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Det er bemærkelsesværdigt, at der ikke er fundet ferskvandsarter i boreker
nen. Dog er der i de tidligere undersøgte kerner (P. Kristensen et al. 1995) fundet
flodnerit TJleodoxus fluviatilis i den sidste brakvandsperiode. C. Schade (1811:231)
nævner også flodneritten som levende ved Nykøbing Mors. Denne art, som er
almindelig i østersøen, tolererer imidlertid saltholdigheder op til 15 'X.o (A. C.
Johansen 1918; E. Rasmussen 1973). Desuden forekommer blåmuslingen (Mytilus
edI/lis) stort set gennem hele kernen. SaJtholdigheden har således ikke på noget
tidspunkt været lavere end 6·7 %o i Bjørnsholm Bugt.

I den anden ende af skalaen må saltholdigheden have været oppe omkring de
32-33 %o som vi finder i Nordsøen. Det demonstreres ved forekomsten af Vir~

gl/fnrin mirnbilis. Så høje saltholdigheder kan kun skyldes, at Bjørnsholm Bugt har
haft åben forbindelse mod nord. Tidspunktet for denne forbindelses lukning
ligger mellem 500 f.Kr. og år O. Et fald i bløddyrdiversiteten kan tolkes derhen, at
forholdene er blevet gradvis mere beskyttede (fig. 8), men overgangen fra marine
forhold til brakvandstilstand har været forholdsvis brat. Samtidig med luk
ningen mod nord er fjorden formodentlig også blevet lukket mod vest af strand
voldsdannelser ved Agger Tange.

I den efterfølgende periode stiger saltholdigheden gradvis op til et niveau,
som ligner det nuværende. Forekomsten af østersyngel tyder på saltholdigheder
over 25 %o , men i øvrigt tilsiger makrofaunaen ikke højere saltholdigheder end
de nuværende. Foraminiferfaunaen tyder dog på, at saltholdigheden har været
højere (P. Kristensen et al. 1995), måske op omkring 30 %O. Dette billede svarer
formodentlig til vikingetidens højere havniveau, hvilket passer med dateringer
ne, men det er ikke muligt at tidsfæste overgangen fra denne periode til
middelalderens brakvandsperiode med acceptabel præcision. Senere marine
islæt i faunaen kan heller ikke tidsfæstes, men det synes klart, at overgangen i 30
cm's dybde til forhold, som ligner de nuværende, må repræsentere gennem
bruddet af Agger Tange i 1825.
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Med den usikkerhed, som i øjeblikket er knyttet til dateringen af marine
skaller fra fjordområder, kan 14C-dateringerne ikke bidrage til en afklaring af
sammenhængen mellem faunaovergangene og beretninger om åbninger og
havgennembrud i de historiske kilder. Det er muligt at beskrive salinitetsforløbet
i forhold til dybden (fig. 7), men sammenhængen mellem dette og de historiske
begivenheder vil stadig være åben for fortolkning.

Der er ikke markante tegn i faunaen på ændringer i klimaet. Dog tyder den
store hyppighed af østersyngel i den marine periode under 2 m's dybde på, at
havtemperaturen her har været lidt højere end i dag (fig. 8). Forekomsten af østers
i Limfjorden i dag skyldes de høje sommertemperaturer, som er betinget af den
ringe vanddybde og det begrænsede vandskiIte. østersen er protandrisk herma
frodit, og kræver temperaturer op mod 20° C for at udvikle de ægproducerende
stadier (A. S. Jensen & R. Sparck 1934). l den marine periode må vand
udvekslingen have været betydeligt større og havtemperaturen derfor højere, for
at de passende sommertemperaturer har kunnet nås.

En større sedimentationsrate i den nedre marine zone hviler ikke kun på I~C

dateringerne, men støttes også af ændringer i diversiteten. En lav diversitet i
prøverne kan skyldes, at den biologiske diversitet reelt er lav som i brakvands
perioderne, eller at sedimentationsraten er høj. Hvis der ses bort fra de store
udsving i diversiteten (antal arter pr. 3 cm sektion), udviser denne en jævn
stigning op gennem de nederste 3 m af kernen (fig. 8). Også mængden af
materiale i sektionerne stiger gennem dette interval. De mindste prøver optræder
nederst i kernen og i brakvandsperioderne, mens de største optræder i de øverste
30 cm. Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at højdepunkter i antallet af østers
yngel i prøverne altid falder sammen med højdepunkter i diversitet.

En sammenligning mellem faunaen i de øverste 2 m af de i alt 5 undersøgte
kerner viser en betydelig rumlig variation. Hvad der er mere uventet er, at for-
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skellen mellem kernerne mht. den kvantitative forekomst af visse arter, som
f.eks. den store børsteorm Neanthes virens, synes at holde sig.

En detaljeret analyse af faunaen i sedimentkerner kan bidrage væsentligt til
forståelsen af miljøforholdene til forskellige tider. Disse undersøgelser kan også
~ene til at støtte fortolkningen af det historiske kildemateriale. En uafhængig
tidsfæsteise af indtrådte forandringer opnår vi dog først, når problemerne med
fysisk datering af materiale fra kystnære områder er blevet løst.

Tak

En stor tak skal rettes til]an Heinemeier, Susanne Heier-Nielsen og Vibeke ]en
sen, AMS-laboratoriet i Arhus, for velviIlighed og hurtighed i forbindelse med
14C-datering af materiale fra kernen, samt til Kurt Ockelmann, Marinbiologisk
Laboratorium, Helsingør, for hjælp med bestenunelse af små, vanskelige mus
linger.
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