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Danmarks 7.300 km kystlinie rummer mere ‘uberørt’ og varieret
natur end de fleste andre danske naturtyper. Det skyldes de eks-
treme forhold i kystzonen - saltpåvirkning, vandstandssvingnin-
ger, vind- og bølgepåvirkning - og de meget varierede hydrogra-
fiske, geologiske og geomorfologiske forhold langs vore kyster.

Kysterne kan inddeles i to hovedtyper: de eksponerede (udsatte)
kyster og de beskyttede kyster. På de eksponerede kyster er
bølgeenergien høj helt ind til havstokken på grund af stor vand-
dybde og manglende beskyttelse af kysten. Langs sådanne kyster
findes sandstrande, stenstrande, klitter og klinter.

På de beskyttede kyster er bølgeenergien reduceret på grund
af ringe vanddybde (svagt skrånende strandplan), beskyttelse
bagved foranliggende øer eller beliggenhed inde i fjorde og bug-
ter. De beskyttede forhold medfører, at finkornede partikler - ler
og silt - får ro til at aflejres. De beskyttede kyster kaldes også for
strandengskyster efter den fremherskende vegetation.

Definition
Strandenge kan defineres som lavtliggende, saltvandspåvirkede,
vegetationsdækkede arealer fortrinsvist langs beskyttede havkyster.
Strandengenes vegetation består af salt- og fugtighedstolerante
græsagtige arter (græsser, halvgræsser og siv) og andre urter, som
danner et mere eller mindre sammenhængende plantedække af va-
rierende højde, og inkluderer såvel lavtvoksende, engagtig vegetation
(salteng) som rørsump.

På grund af de danske kysters varierede topografi er betingelser-
ne for dannelse af strandenge til stede i større eller mindre om-
fang i de fleste kystregioner, bortset fra Vestkysten. I forbindelse
med Miljøministeriets marginaljordsundersøgelser i 1980’erne
blev udbredelsen af strandenge i Danmark oversigtligt kortlagt
(figur 1.1)(se kap. 8).  Kortet viser, at strandengen er en meget
udbredt naturtype, men også at strandengenes form og udstræk-
ning varierer meget, afhængig af kystzonens topografi.
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Selv om de fleste strandengslokaliteter er sammensat af flere
vegetationstyper, udgør strandengen lokalt en funktionel, land-
skabelig helhed, der ofte strækker sig som en bræmme langs ky-
sten mellem havet og det mere intensivt udnyttede landskab in-
denfor (figur 1.2). Søværts kan strandengen være afgrænset af
en lav erosionsbrink, eventuelt med et kreaturhegn, eller af en
rørbræmme. Landværts kan strandengen grænse til skov eller til
dyrket land eller gå over i klitterræn eller ferske enge. Overgan-
gen til dyrket land er ofte, tillige med en hævning i terrænet,
markeret af et stengærde eller et jorddige, et kreaturhegn eller
en trærække.

FaktorFaktorFaktorFaktorFaktorer der bestemmerer der bestemmerer der bestemmerer der bestemmerer der bestemmer
strandengsvegetationens karakterstrandengsvegetationens karakterstrandengsvegetationens karakterstrandengsvegetationens karakterstrandengsvegetationens karakter
På landsplan består strandengene af et kompleks af meget for-
skellige vegetationstyper, som i deres sammensætning og lokale
udstrækning er bestemt af fire nøglefaktorer:
1. De hydrografiske forhold, d.v.s. havvandets saltholdighed og

karakteren af havvandspejlets svingninger. Også ferskvands-
påvirkning fra landsiden af strandengen kan spille en vigtig
rolle.

strandengene i
landskabet

nøglefaktorer

Figur 1.1.  Strandengenes
udbredelse i Danmark
1986 (efter Emsholm
1987). På grund af den
lille kortskala fremtræder
de mange smalle
strandengsbræmmer langs
vore kyster kun i begrænset
omfang.
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Østdansk strandeng
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2. De topografiske forhold, især lokaliteternes bredde og ter-
rænhældning.

3. Substratets tekstur, d.v.s. om strandengen lokalt er udviklet
på sand, ler, sten eller klippe.

4. Karakteren og intensiteten af den landbrugsmæssige
udnyttelse - overvejende græsning, hø- og græsslæt, eller
uudnyttet.

På basis af vandstandens svingninger og de topografiske forhold
kan kystzonen deles i vertikale zoner (littoralzoner). Der er fore-
slået forskellige terminologier til karakterisering af littoral-
zonerne. I denne bog benyttes en terminologi, der er udviklet af
den svenske botaniker Du Rietz, og som deler kystzonen i fire
littoralzoner (box 1.1). Figur 1.3 giver en oversigt over strand-
engens vegetationstyper i relation til littoralzonerne samt i rela-
tion til hydrografi og græsning.

Geolittoralzonen er den centrale zone på strandengen. Ved de
indre farvande er geolittoralzonens nedre afgrænsning, middel-
vandstandslinien (MV), som regel markeret som den nedre
grænse for lav, sammenhængende strandengsvegetation. Det
gælder også, hvor der er udviklet strandrørsump. Selvom f.eks.
tagrør kan danne sammenhængende bestande såvel ovenfor som

Figur 1.2.  Strandenge ved
Guldborgsund. Udsnit af
Geodætisk Instituts luftfotografi,
optaget 24/3 1974. Strandengene
strækker sig som en bræmme langs
kysten og afgrænses ind i landet
af skov eller dyrket land.
Reproduceret med tilladelse nr. G3
94 fra Kort- og Matrikelstyrelsen.

littoralzonerne

geolittoralzonen
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nedenfor middelvandstandslinien, findes et sammenhængende
plantedække af mere lavtvoksende følgearter i bunden af rør-
sumpen kun oven for middelvandstandslinien.

Ved Vadehavet strækker strandengen (marsken) sig kun ned
til middelhøjvandslinien, der som oftest er markeret ved en
erosionsbrink. Nedenfor middelhøjvandslinien strækker kveller-
og vadegræsvaden sig ned mod middelvandstandsniveauet, som

BOX 1.1 Littoralzonerne:

Littoralzonerne omfatter
1. Den sublittorale zone, der er permanent vanddækket.
2. Den hydrolittorale zone, også kaldet ‘vandstranden’, mellem sublittoralzonen og

middelvandstandslinien.
3. Den geolittorale zone, også kaldet ‘landstranden’, mellem middelvandstandslinien

og niveauet for højeste ‘normale’ højvande, d.v.s. fraset sjældne stormflods-
situationer.

4. Den epilittorale zone, der normalt ikke vanddækkes, men som bliver udsat for
luftbårne saltpartikler.

Figur 1.3.  Strandengenes vegetationstyper i relation til littoralzoner,
hydrografi og græsning. MV: middelvandstandslinien. MVH:
middelhøjvandslinien. HNH: højeste „normale“ højvand.
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Tidevandsstrandeng på Skallingen
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geolittoralzonens
øvre grænse

ved Vadehavet mest er en hydrografisk-statistisk størrelse, der
ikke er iøjnefaldende i felten.

Geolittoralzonens landværts afgrænsning, som er defineret som
niveauet for højeste ‘normale’ højvande, markeres ved et skifte i
vegetationens sammensætning. Det skyldes, at de fleste af de
salttålende plantearter, der trives på den geolittorale del af
strandengen, ikke kan klare sig i konkurrencen i vegetationen
ovenfor geolittoralzonen. Geolittoralzonens landværts afgræns-
ning vil tillige ofte være markeret ved en opskylslinie af tang
(bændeltang, alger)(se kap. 4, figur 4.3), der er efterladt af vinter-
højvandet (vinterhøjvandslinien). Endelig markeres overgangen
til epilittoralen ofte ved, at træer og buske begynder at dukke
op, hvorimod den geolittorale strandeng er uden vedplanter.

Strandengens vegetationstyperStrandengens vegetationstyperStrandengens vegetationstyperStrandengens vegetationstyperStrandengens vegetationstyper
Som det er nævnt ovenfor, kan strandengen som naturtype ind-
deles i en række vegetationstyper, se figur 1.3:

1. Geolittoral, græsset tidevandsstrandeng (tidevandssalteng el-
ler marsk) ved Vadehavet. Her må der skelnes mellem
naturligt dannet marsk, som den f.eks. ses på Skallingen, og
marsk, hvis udvikling er fremmet ved landvindingsarbejder,
som det f.eks. kan ses langs med Rømødæmningen.

2. Geolittoral, ugræsset tidevandstrandeng (marsk) ved Vadeha-
vet, domineret af bl.a. den buskagtige stilkløs kilebæger (figur
1.4).

3. Kveller-, vadegræs- og dværg-bændeltang-vaden på nedre
geolittoral og øvre hydrolittoral ved Vadehavet (figur 1.5).

4. Geolittoral, græsset strandeng (salteng) ved de indre
farvande, såvel ved salt som brakt hav (figur 1.6).

5. Geolittoral (terrestrisk) strandrørsump, fortrinsvis ved de in-
dre farvande, såvel ved salt som brakt hav. Den geolit-
torale rørsump udvikles, hvor græsningen er ophørt eller al-
drig har været praktiseret (figur 1.7). Det anslås, at ud af det
samlede danske strandengsareal på ca. 43.000 ha, optager
den geolittorale strandrørsump samt arealer, der er på vej til
at udvikle sig til strandrørsump efter ophør af græsning, ca.
10.000 ha.

6. Hydrolittoral (akvatisk) strandrørsump ved de indre
farvande. Den hydrolittorale rørsump er bedst udviklet på
meget beskyttede steder ved brakvand samt ved saltvand,
hvor der strømmer ferskvand ud (figur 1.8).

7. Geolittoral klippestrandeng på Bornholm. Små strandengs-
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Figur 1.4.  Ugræsset, geolittoral
tidevandsstrandeng (marsk) på
Skallingen, 1968. Vegetationen er
domineret af stilkløs kilebæger.

Figur 1.7.  Geolittoral
(terrestrisk) strandrørsump af
tagrør  og med rød svingel
dominerende i bunden, omkring
20 år efter ophør af græsning.
Krambes, Lolland, 1984.

Figur 1.5.  Spredt
kveller og vadegræs
på vaden ud for det
fremskudte dige ved
Højer, 1995.

Figur 1.6.  Kreatur-
græsset salteng ved
Dybsø Fjord,
Sydsjælland, 1975.
Saltengen er domine-
ret af rød svingel. I
erosionshullerne
består vegetationen
af énårige, salttålen-
de planter.

Figur 1.8.
Hydrolittoral
(akvatisk)
strandrørsump af
tagrør og strand-
kogleaks. Nyord,
1984.

Figur 1.9.  Geolittoral
klippestrandeng, gul af
kantbælg, ved  Allinge,
Bornholm, 1996.

Figur 1.10. Strandoverdrev med tjørn.
Jægerspris, 1997
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arealer, præget af ferskvandsudsivning fra landsiden og med
en artssammensætning, der afviger betydeligt fra stranden-
gene i de øvrige dele af landet, med f.eks. kantbælg og melet
kodriver, udviklet i læ bagved klipper (figur 1.9).

8. Epilittoralt strandoverdrev, især på strandvolde af sand og
rullesten. Strandoverdrevene knytter sig i deres artssammen-
sætning til indlandsoverdrevene, men rummer tillige visse
salttålende arter. Strandoverdrevene er ofte mere eller min-
dre præget af vedplanter (figur 1.10). I Naturbeskytteses-
loven ses strandoverdrevet som en funktionel, landskabelig
del af strandengen.

Til strandengene knytter sig også inddigede, tidligere strand-
engsarealer, i det omfang de fortsat er saltpåvirkede. Eksempler
er Bygholm Vejle ved Limfjorden og Vest-Amager på Sjælland.

Strandengene og deres vegetationsforhold har gennem tiden in-
teresseret mange botanikere. Den første oversigt over de danske
strandenge blev givet af Eug. Warming i 1906 i 1. bind af hans
monografier om „Dansk Plantevækst“. Warming beskæftigede
sig mest med strandengene i Vestjylland, men berørte også de
østdanske strandenge og strandrørsumpe.

En nyere oversigt blev offentliggjort i 1949 af V.M. Mikkel-
sen, som i en artikel i Naturens Verden inddelte de danske
strandenge i typer efter saltholdigheden i havet.

Hvorved adskiller strandengen sig fraHvorved adskiller strandengen sig fraHvorved adskiller strandengen sig fraHvorved adskiller strandengen sig fraHvorved adskiller strandengen sig fra
andrandrandrandrandre naturtyper?e naturtyper?e naturtyper?e naturtyper?e naturtyper?
Strandengene kan økologisk karakteriseres som lysåbne, saltpå-
virkede, overvejende terrestriske fugtigbundssamfund.

Lysåbenheden har strandengene tilfælles med andre terrestriske
naturtyper uden for skov og krat: overdrev, lyngheder, ferske
enge m.v. Men hvor lysåbenheden hos disse naturtyper de fleste
steder er et sekundært fænomen, der er skabt af kulturpåvirk-
ning, der forhindrer den naturlige tilgroning med vedplanter,
må lysåbenheden på strandengene, måske bortset fra strand-
overdrevene, anses for at være et primært fænomen, idet ingen
ægte vedplanter under vore himmelstrøg er salttålende. De ved-
planter, der går længst ud imod det salte, er rød-el og arter af pil,
som ved de brakvandede Østersøkyster kan nå helt ud i strand-
engens indre del.

Under tropiske himmelstrøg er vedplanter derimod domine-
rende i geolittoralzonen langs med beskyttede havkyster, i form

Warming og
Mikkelsen

lysåbenhed
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af mangrover. I den forbindelse kan det nævnes, at stilkløs kile-
bæger, der er indvandret til det danske Vadehav fra Middelhavet
og Vest-Europa så sent som i 1930’erne, og som nu spiller en
vigtig rolle i marsken, er en buskagtig, nedadtil forveddet urt.

Også den fugtige bund har strandengen tilfælles med andre natur-
typer: ferske enge, moser, skovsumpe, pilekrat m.v., men strand-
engen adskiller sig fra disse naturtyper ved samtidig at være salt-
påvirket, enten ved direkte oversvømmelse med havvand eller,
for strandoverdrevets vedkommende, gennem luftbåret salt.

Selvom strandengen således er økologisk forholdsvis velafgræn-
set, vil der lokalt ofte være jævne overgange mellem strandengen
og naturtyper som moser, ferske enge, ferskvandsrørsumpe,
indlandsoverdrev, klitlavninger og andre indlandstyper.

Gradvis overgang fra strandengen til moser, ferskvandsrørsumpe
og ferske enge kan f.eks. iagttages langs det nedre løb af vandløb
med udløb i havet (æstuarier). Som eksempel kan nævnes Varde
Å-æstuariet, hvor forekomsten af salttålende arter viser, at
ådalen er noget saltpåvirket næsten til Varde på grund af tide-
vandet i Ho Bugt. Lokalt kan strandengene rumme isolerede
arealer af mose eller fersk eng, som skyldes udstrømmende
ferskvand (væld).

Endvidere kan det nævnes, at der foreligger ældre oplysninger
om saltpåvirkede indlandsenge på Syd-Sjælland og Fyn. Saltpå-
virkningen manifesterer sig ved forekomsten af strandengsarter.
I Rislev Mose nord for Næstved blev der således i 1920’erne i
den centrale del af mosen blandt de ‘normale’ moseplanter iagt-
taget f.eks. strand-trehage, harril, strand-kogleaks, blågrøn kogleaks,
kødet hindeknæ, jordbær-kløver, sandkryb og strand-vejbred. Fore-
komsten af disse salttålende planter tilskrives saltholdigt grund-
vand. Også i Langemose på Fyn blev der, ligeledes i 1920’erne,
sammen med ekstremrigkærsarter iagttaget forekomst af salt-
tålende arter.

Med stigende afstand fra havet går strandoverdrevene over i
indlandsoverdrev. Strandoverdrevene knytter sig med hensyn til
artssammensætning og struktur i det store og hele til
indlandsoverdrevene, men adskiller sig ved forekomst af adskil-
lige salttolerante arter. De salttolerante arter, der er betinget af
luftbåret salt, bliver sjældnere med stigende afstand fra havet,
men grænsen mellem de to overdrevstyper er ofte vanskelig at
fastlægge i praksis.
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Naturbeskyttelseslovens § 3 indeholder
en generel beskyttelse af strandengene,
på linie med beskyttelsen af andre
naturtyper som vandløb, sø, mose, eng,
overdrev og hede.  Naturbeskyttelses-
loven fastsætter, at de terrestiske
naturtyper er omfattet af beskyttelsen,
hvis arealet af den pågældende natur-
type eller en kombination af naturtyper
er 2500 m² eller derover.

Naturbeskyttelseslovens
bestemmelser
Naturbeskyttelseslovens § 3 giver be-
skyttelse mod ændringer af tilstanden
på arealet uden forudgående dispensa-
tion fra amtsrådet. Beskyttelsen inde-
bærer for strandengenes vedkom-
mende i praksis, at hidtidig udnyttelse
må fortsætte, men at

• gødskning og dræning ikke må
intensiveres og ny ikke må
iværksættes,

• ny omlægning og opdyrkning ikke
måfinde sted,

• tilplantning ikke må finde sted.

I naturbeskyttelsesloven opereres med
begreberne ‘strandeng’ og ‘strand-
sump’, som i lovens forstand betragtes
som sideordnede.

Definition af ‘strandeng’ i loven
I vejledningen til naturbeskyttel-
sesloven omfatter begrebet strandeng
‘engstrækninger ved kysten’. “Strand-
enge er relativt flade, lavtliggende og
kystnære arealer med en naturlig vege-
tation bestående af græsser, halvgræs-
ser og urter, som danner mere eller

mindre sammenhængende grønsvær.”
Naturbeskyttelseslovens strandengsbe-
greb omfatter en række vegetationstyper,
som indbefatter, hvorledes de er opstået,
og graden af saltpåvirkningen. ‘Områ-
derne kan blandt andet betegnes som
marsk, marskeng, sylteng, strandeng,
strandoverdrev eller strandfælled’.

Fælles for disse vegetationstyper er, at
de er mere eller mindre lavtvoksende (på
grund af græsning). I vejledningen næv-
nes tillige, at den lavtvoksende strandeng
ved ophør af græsning eller høslæt kan
gro til med mere eller mindre højtvoksen-
de sumpplanter, hvorved strandengen
overgår til strandsump.

I strandengsbegrebet er også inklu-
deret inddigede strandenge, i det omfang
de fortsat er saltpåvirkede. Den inddigede
marsk, som igennem en længere årrække
ikke har været påvirket af saltvand, be-
tragtes i naturbeskyttelsesloven som fersk
eng, såfremt området iøvrigt opfylder
denne definition.

Definition af ‘strandsump’
I vejledningen til naturbeskyttelsesloven
dækker begrebet strandsump kystnære
områder med en vegetation domineret af
store sumpplanter (tagrør, strand-kogleaks,
blågrøn kogleaks, strand-asters m.fl.), som
‘ofte forekommer på de mest fugtige og
eventuelt permanent vanddækkede dele
af kyststrækningen’.

Amternes registreringer af §3-
områder
Som baggrund for amternes frednings-
planlægning og, efter 1992, som led i ad-
ministrationen af naturbeskyttelseslovens
(og den tidligere naturfredningslovs)

Definition af strandenge i naturbeskyttelsesloven:Definition af strandenge i naturbeskyttelsesloven:Definition af strandenge i naturbeskyttelsesloven:Definition af strandenge i naturbeskyttelsesloven:Definition af strandenge i naturbeskyttelsesloven:
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beskyttelsesbestemmelser
har amterne foretaget regi-
strering af strandengene.

Registreringerne, der
dels indebærer udarbejdel-
se af kort, der viser de be-
skyttede arealer, dels ofte
indeholder en botanisk
karakterisering af lokalite-
terne, er blevet publiceret i
form af rapporter eller
kortblade, udgivet af am-
terne og fremlagt offentligt
f.eks. på bibliotekerne.
Amtskommunerne har ved
udgangen af 1997 registre-
ret ialt godt 43.000 ha
strandeng, hvilket svarer til
ca. 1 % af Danmarks areal.
Figur 1.11 viser et eksem-
pel på et kort over en be-
skyttet strandengslokalitet.

Figur 1.11.
Eksempel på et kort over en §3-beskyttet
strandengslokalitet. Fra Vestsjællands Amts
registrering af beskyttede naturtyper.
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