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Formål

• At skitsere arealanvendelsen 1800-2000 i 
Vendsyssel (Børglum og Dronninglund 
herreder) 
• At give nogle eksempler på tolkning af 
signaturer fra på Original 1 kort, 
målebordsblade og AIS-data



Kortværkerne

• Original 1 kort (1:4.000): Vektorisering af 
alle temaer KDC – administrativt-fiskalt formål
• Målebordsblade 1880 og 1930 (1:20.000): 
Vektorisering af ”natur”, dvs. halvkultur, skov, 
sø og råstof KDC – militært (og senere civilt) 
formål
• AIS (1:25.000): Vektorisering af alle temaer 
DMU – natur og miljømæssigt formål



Statistisk overblik

Arealanvendelse
 1800-2000

Børglum og Dronninglund
 herreder

0

200

400

600

800

1000

1200

1800 1881 1884-85 1924-29 1996-99

Km
2

Bebyggelse, haver, veje m.m.

Nåleskov

Løvskov

Krat

Overdrev (og fælleder)

Råstof

Sø

Klit/sand

Hede

Mose

Eng

Ager



Eng eller mose?



Eng eller mose?



Eng-mose
økonomiske kort

Actander ca. 
1795

Lumholtz 1860

Ole Munch? 1805?

Mads 
Rasmussen 
1783

Eng

Mose



Hvem tegnede O1 
kort i Børglum og 
Dronninglund?



Eng-mose
topografiske kort

GS 1902 GI 1940 GI 1987

til hest
blot af 
fodgængere

aldeles 
utilgængelig tørveskær græs

Kapt. 
Olsen 
1831
Blødhed:

3-5 kan 
passeres:

7. enge og 
sådanne 
steder, som 
bestandigen
bruges til 
græsgange 
eller slæt

Moser er arealer 
med tørveagtig
bund; de 
skraveres altid, 
undtagen når de 
er tagne under 
plov, eller når de 
henligge til 
naturlig 
græsning, i 
hvilket sidste 
tilfælde de 
betragtes som 
enge. GS 1877

Eng: Lavtliggende, 
fladt og fugtigt 
jordarael med tæt 
og vedvarende 
græsvegetation, 
som kan være 
isprængt anden 
engvegetation. 
Mose: Et 
blandingsareal, hvori 
der kan indgå 
signaturer for eng, 
siv, rør, hede, blød 
bund, tørveskær 
m.fl. GI 1979



Original 1 arealanvendelse og AIS overdrev på G26 1884



Skov, krat, lyng
økonomiske kort

Ole Munch? 1805?

Actander ca. 
1795

Lumholtz 1860

Mads 
Rasmussen 
1783

gærdselsskov

skov



Skov, krat, lyng
topografiske kort

Kapt. 
Olsen 
1831

GS 1902

GI 1940

GI 1987

sand lyng krat, ellebuskeløvtræer nåletræer



Original 1 kort, hede og eng på J30 1884 



AIS halvkultur på 4 cm 1986



Konklusion

• Kortværkernes produktionsformål og 
målforhold har væsentlig betydning i 
arealanvendelsesanalyser
• Bedømmelsen af dynamik/kontinuitet er 
yderst afhængig af kortbladstolkningen –
systematik!
• Opdyrkningen var mest intensiv 1800-1880, 
hvor både hede og eng reduceredes voldsomt
• I 1884/85 udgjorde overdrev/permanent 
græs 7 % af arealet (usynlig kartografisk)



Tak for opmærksomheden


