NA TURPLEJEBOGEN
-en hándbog I pleje af naturomrdder og kulturlandskab

NATURPLEJEBOGEN en hàndbog i pleje af naturomrâder og kulturlandskab
2. strkt andrede udgave af "Plejebogen" udgivet af Fredningsstyrelsen 1984
-

Udgivet af: Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen 1993
Redaktion: Claus Heiweg Ovesen med bistand af Steen Sogárd
Design: Birgith Themberg
Renskrift og korrektur: Helle Jensen
Tryk: Nofo print, Helsingør
Oplag: 3.000 1. udgave i alt trykt i 3.000 ekspl.
Papir: 100 g. klorfrit
Pris: 180 kr. inki. moms
ISBN: 87-601-3945-5
Forsidefotos:
Fra oven og nedefter vises:
1. Efterârslandskab. Hankehøj ved Vallekilde. Maleri af J. Th. Lundbye 1846. Hirschsprungs Samling.
2. Himmelblá lungeurt pa skrnt ved Kyndby. Foto: Sten Asbirk
3. Landskab med stynet poppel Stevns. Foto: Sten Asbirk
4. Gravning af vandhul pa Silkeborg Statsskovdistrikt. Foto: Claus Helweg Ovesen
Side 3: Odder. Tegning af Henning Anthon
Hvor der ikke er anført kildeangivelser ved figurer o. 1. stammer disse fra forfatterne.

Bogen kan købes i boghandelen eller direkte ved henvendelse til:
Skov- og Naturstyrelsen, Informationssektionen,
Haraldsgade 53, 2100 København 0. Tlf. 39 27 20 00.

2

Naturplejen forvaitningen af naturomrâder udfra
naturbeskyttelseshensyn er siden 1. udgave af natur
lejebogen i 1984 blevet stadigt vigtigere.
-

-

Efter den nye naturbeskyttelseslov er alle lysãbne
naturtyper og sten- og jorddiger samt fortidsminder
beskyttede. Hertil kommer sâ de arealer, der omfattes
af lovens muligheder for at gennemfore egentlig natur
genopretning.
I forhold til bogens 1. udgave er stort set alle kapitler
reviderede og ajourførte. Der redegores for den histo
riske og okologiske baggrund for naturtyperne og for
arbejdet med naturovervágning. Den nye udgave bygger
ogsa pa en del af de erfaringer med naturpleje, som
Skov- og Naturstyrelsen har gjort under driften af de
statsiige naturarealer.

Formâlet med udgivelsen er at forsyne fagfolk med en
hândbog, der kan bruges sammen med de publikationer
om pleje af moser, skove, strandenge, smãvandhuller,
heder og byernes natur, som Skov- og Naturstyreisen
hidtil har udgivet.
Det er styrelsens hab, at bogen ogsa vii kunne benyttes
af studerende og af andre serligt interesserede.
Styrelsen takker forfatterne og andre, der har bidraget
til bogen og udtrykker sammen med dem ønsket om,
at den vii medvirke til at realisere naturbeskyttelses
lovens formal.
Karen Westerbye-Juhl
direktør
Skov- og Naturstyreisen
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Fredningstype

Formal

Pleje

Eksempler

Totaifredning

Bevare omrâde uden
menneskelig pàvirkning;
folge dets udvikling

Ingen

Gammelmosen,
Draved Skov,
Suserup Skov,
Vorsø

Naturvidenskabelig
eller kulturhistorisk
beskyttelsesfredning

Bevare fortidsminde,
geologisk dannelse eller
levevilkãr for flora og
fauna; give muligheder for
forskning og evt
undervisning

Vegetations- eller
biotopspleje og sierlige
plejeformer, f. eks.
friholdelse af geologiske
profiler, for tilgroning og
fortidsminder

Tipperne,
Aiindelille Fredskov,
Vind Hede,
de fleste fortidsminder

Kombineret fredning

Bade landskabsoplevelse
og bevarelse af
videnskabelige interesser

Forskellige former for
naturpleje, ofte
kombineret med anheg af
publikumsfaciliteter

Tystrup-Bavelse So med
omgivelser,
Mols Bjerge

Landskabsfredning

Give mulighed for
landskabsoplevelse

Rydning for sikring af
udsyn over landskabet

Nivdbugten

Rekreativ fredning

Give mulighed for
friluftsliv

Iser anheg af faciliteter for
adgang, parkering o.a.

Korevien ved Sejrobugten

Figur 1.2. Oversigt over de vigtigste fredningstyper opdelt efter deres formal og med angivelse af typiske plejeforanstaltnin
ger og omrádeeksempler.

at der sker en nodvendig prioritering, selv om sa mange
interesser som muligt onskes tilgodeset.
En ny udvikling i fredningsarbejdet er kommet tii si
den sidst i 1980’erne. Det er naturgenopretningen,
hvorved helt endrede, tidligere naturomrader soges
genskabt ved aktivt ophor af dyrkning eiier afvanding
og ved plantning af skov. Hvor naturplejen aitsa typisk
er en vedligehoidende drift eventueit som erstatning
for en tidiigere driftsform sa er naturgenopretningen
nyskabende eiler, om man vii, genskabende. Grensen
meliem mere omfattende forstegangs-naturpieje af f.eks.
tilgroede haivkulturomrader og naturgenopretning er
ikke helt skarp.
Naturplejen vii som regei blive udfort pa arealer, der
er fredede eller beskyttet gennem naturbeskyttelseslo
vens genereile bestemmelser af hensyn til kultur- eller
naturinteresserne. I sadanne omrader vii den onskede
naturtiistand, dvs. mâiet med plejen, ofte fremgâ af
fredningens formaisbestemmelser. I mange idre fred
ninger findes sàdanne retningslinier dog ikke. Man kan
komme ud for, at fredningsbestemmelserne direkte for
byder de plejeindgreb, der er nodvendige for at opret
hoide den naturtilstand, man med fredningen onskede
at beskytte.
De forskeiiige typer af fredninger kan efter deres for
mal og den nodvendige pleje opstilles som vist i figur
-

-
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Skove og plantager
Ferskeng og overdrev
Strandeng ink!. marsk
Andet gras uden for omdrift
Heder

%

3214
422

7

825
89
113
26509
5015
499
449

2
2

1

3
62
12

K!itter

850

Moser uden ferskeng
Søer og vandløb

349

1
1
3
2
2
1

635

1

Sam!et area!

1474
832

43093 100

Figur 1.3. Det samlede areals benyttelse omkring 1990.
Tallene for udyrkede omráder er delvist skonnede og be
hceftede med en del usikkerhed, scerligt hvad angàr eng,
mose, hede og klit. Kilder: "Miljaets tilstand, en grundbog" 1984, "Tal om natur og miljo" 1990 og upubliceret
materiale i Planstyrelsen.
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Figur 1.4. Som led i et nordisk projekt vedrorende biotop
vcern i kulturlandskab er der foresldet en inddeling af land
skabet i fire niveauer som led i udvikling af en fcelles beva
relsesstrategi.
Kravene til beskyttelse og aktiv pleje stiger fra kategori til
kategori. Der er forstáeligt nok storst areal af hverdags
landskabet og mindst af referenceomrdderne, henholdsvis
"landskabspyramidens" bund og top.

1. Hverdags!andskabet
det almindeiige kuituriandskab, det abne land
Her glder dels generei biotopsbeskytteise naturbe
skytteiseslovens § 3 og deis almen miijobeskyttelse,
som ogsa medforer en vis biotopsbeskyttelse f. eks. be
stemmeiserne vedrorende vandlob.
2. Ku!turlandskab med ser1ig, okologisk verdi
fredningsinteresseomrader sasom nationale naturomra
der
Her bor de naturforvaltende myndigheder stimulere
biotopspleje. Driftsformer, der vedligeholder vrdifulde
halvkuiturtyper som heder, overdrev og enge, bor un
derstottes elier om nodvendigt genindfores jf. naturbe
skyttelsesiovens § 3 og § 52.
3. Naturreservater
naturvidenskabeiige og kuiturhistoriske fredninger
I naturreservater og andre kultur- og naturhistorisk fre
dede omrader skai biotoperne plejes, sa flora og fauna i
alt vsentligt bevares. I de fleste tilfteide drejer det sig
om biotoper, som stadig forekommer i ldre, levende
kulturlandskaber. Tii forskei fra referenceomraderne 4
piejen ikke at gennemfores pa historisk auten
tisk made.
4. Referenceomráder
Referenceomrader foresias som en ny kategori af omra
der I kuiturlandskabet, som er srligt betydningsfuide
for kendskabet tii dets udvikiing pavirket af traditionel
le driftsformer med de derved skabte biotoper. Omrâ
derne i denne kategori skal drives sa autentisk som mu
iigt og vere forbiiieder for opretholdeise af kuituriand
skab i ovrigt. De traditionelie driftsformer af betydning
for iandhusholdningen, meringsstoffiusholdningen og
bevarelse af biotoper skai her kunne studeres nrmere
og demonstreres I praksis.
Efter "Biotopvern I Norden Rekommendationer for
kuituriandskapet", 1989.
-

Figur 1.5. Knudshoved ved Vordingborg er et af landets
storste og fineste, fredede overdrevsomrdder - et potentielt
referenceomrdde. Foto: Claus Helweg Ovesen
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Landets arealudnyttelse

Litteratur:

Areaiudnyttelsen I Danmark viser, at vi er et landbrugsiand med ret hoj befolkningst2ethed. Det meste af
areaiet anvendes ill iandbrug; det geider stadig vesentligt over halvdeien, seivom det samlede iandbrugsareai
er faidende. Nogeniunde iige store areaier er dels skov,
dels bebyggelse, veje og lignende "helkultur" og dels
abne, udyrkede omrader sasom heder, enge, kiitter og
ferske vande, dvs. overvejende "haivkuitur".
Naturplejen retter sig forst og fremmest mod den sidste
gruppe, de kuiturbetinget lysabne typer, halvkuituromraderne, som er resuitat af tidiigere tiders og yore dages
mere ekstensive udnytteise tii iandbrug og iignende. pa
iinie med disse abne arealer er der naturplejebehov i
mindre deie af skovarealet, hvor man onsker at oprethoide srlige skovtyper gennem fortsettelse af eidre
driftsformer som st2evning, piukhugst og skovgresning.
I de senere ar er man endeiig I stadig hojere grad blevet
opmrksom pa betydningen af at pleje og genskabe eiler nyskabe ievesteder for vilde planter og dyr I det
dyrkede land og inde I byerne. Pleje af aile de nevnte
typer af natur, "halv-" og "heikuitur" omtales I de efterfoigende kapitier I bogen.
En vigtig tendens I naturpiejearbejdet I dag er ogsa
udhegning af heit pleje- og indgrebsfrie omrader, hvor
naturlig vegetationsudvikling far by til at foriobe frit.
Dette er ogsa en konsekvens af, at det nppe er praktisk og okonomisk overkommeiigt at opretholde able
tidilgere halvkuituromrader med naturpleje. Omrader
til fri vegetationsudvikiing er i dag forst og fremmest de
udlagte naturskovsomrader, men andre typer af sadanne
successionsomrader vil antageiigt komme tii indenfor
nogie ar.

Asbirk, S. red., 1988: Naturen i Danmark - status og
udviklingstendenser. Miljoministeriet, Skov- og Natursty
relsen.
Miljoministeriet, 1984: Grundbog om miljoet.
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Nordisk Ministerrdd, 1983: Reprcesentative naturtyper i
de nordiske lande. Red. af Lars Páhlson & A.M. Bals
berg.
Nordisk Ministerrád, 1992: Biotoper i nordisk kulturland
skab. Projekt Biotopvcern i Norden. Informationshefte red.
af Biotopvcerngruppen.
Ovesen, C. Helweg, 1991: Kan - og skal - vi genoprette os
til gulalderlandskaber? Flora og Fauna, 963/4.
Petersen, P. Milan & P. Vestergaard, 1993: Basisbog i
vegetationsokologi. Gad, Kobenhavn.
Skov- og Naturstyrelsen, 1987: Marginaljorder og miljoin
teresser. Miljoministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i sam
arbejde med Miljostyrelsen.
Skov- og Naturstyrelsen, 1991: Naturforvaltning 1989-90
- beretning fra det rddgivende udvalg efter naturforvalt
ningsloven. Miljoministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.
Skov- og Naturstyrelsen, 1993: Strategi for de danske na
turskove og andre bevaringsvcerdige skovtyper. Miljomini
steriet, Skov- og Naturstyrelsen
Vesselbo, E. red. 1990: Tal om natur og miljo. Miljomi
nisteriet og Danmarks Statistik.
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Bent Aaby

Vi udforer naturpleje som aidrig for, men hvorfor? og

De tidligste rndringer med tr2eernes indvandring og
etablering af de forskellige skovtyper er sket naturiigt,

med hvilket sigte? Det er nogle af de sporgsmal, dette
kapitei vii soge at besvare pa baggrund af den miljohi
storiske og okobogiske viden, der er opnaet I de senere

mens endringerne efter iandbrugets indforelse 4000 ar
f. Kr. I hoj grad har veret kuiturbetinget. Agerbrug og

ar.

kvegavl medforte en endring af skovenes udseende og

Det iandskab, vi kender I dag, er naturiigvis preget
af vort moderne jordbrugs vegetationstyper og indu
strialiserede driftsformer, men vi ser ogsa trk af eldre
kuiturformer, ja mange vegetationstyper I det abne land
har rodder tilbage til de aldste landbrugsfaser, mens
visse skovtyper er af endnu ldre dato. Det er derfor
nodvendigt at have forstaelse for det historiske perspek
tiv, ligesom vi ma kende jordbrugets skiftende driftsfor
mer og de okobogiske principper, de bygger pa. Forst
da forstar vi de aktueile plejeproblemer med at opret
holde naturtyper, som er resuitat af gamie driftsformer,
og har muiighed for at lose dem pa rette made.

trartssammensetning som foige af gnesning, bovhost
ning, firidning og afbnending.
Inden kulturpavirkningen satte md, spiiiede birk og
eg en fremtrdende rolie I Vestjylland, og det gay sko
yen en lysaben karakter med en righoidig bundflora.
Denne skovtype pa mager bund iod sig let endre til
hede. Hedelyng fandtes her aiierede for landbrugets
indforelse, men forst med menneskers indgriben opstod
den trelose hede. Det skete I dele af Vestjylland allere
de I slutningen af yngre stenaider, omkring 2000 ar
f.Kr.
I Ostdanmark var skoven tttere, og den mere frodi
ge jordbund bevirkede, at tr2eerne voksede hurtigere og
blev storre end i de vestjyske sandjordsegne. Derfor var
skoven ogsa svrere at f bugt med, og forst I yngre
bronzealder og I eldre jernaider 1000 f.Kr. 500
e.Kr. kom der store arealer med overdrev og andre

Det historiske perspektiv
Siden istidens slutning for 10.000 ar siden har det dan
ske landskab gennemgâet store forandringer figur 2.1.
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Figur 2.1. Pollendiagram der viser den relative hyppighed af vegetationens vigtigste komponenter i Ostdanmark gennem de
12.000 àr siden den seneste istids ophor Aaby, 1 985b.
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var et betydeligt element i kulturlandskabet. I dag er
Figur 2.2. Overdrev er resterne af den gamle udmark, der tidligere
tit fredede omrdder. Foto: Benny Gensbol/Biofoto
der kun ret smá arealer tilbage, som horer til yore smukkeste og

tr00frie vegetationstyper I Ostdanmark. I andre af oidti
dens kuiturperioder har skoven mest pr00get landskabs
billedet.
Forst med middeiabderens og ren00ssancens mere in
tensive bandskabsudnytteise skete der en stadig forarm
ning af tr00vegetationen, og henimod 1700-tablets slut
ning d00kkede sammenh00ngende skov kun et par procent af iandets areai. Fugtig eng, overdrev, marker og
hede var nu de vigtigste vegetationstyper. Danmark var
bievet en kuiturslette.
De forhoid, der steriigt har haft betydning for land
skabsudvikbingen I historisk tid, er gennemforelsen af
en rtekke iandboreformer i 1700-tallet, hvorved lands
byf00bbesskabets samdrift af indmarken ophorte, og
dyrkningsareaier i hojere grad bbev spredt I iandskabet.
Reformerne medforte bigebedes en betydeiig forogebse af
det dyrkede areal. Skovforordningerne omkring ar
1800, hvoraf den kendteste kom 11805, regulerede,
hvad der skulie vre skov, og derfor ikke b00ngere mat
te vre tilholdssted for bondernes gr00ssende dyr, og
hvad der skulle vre iandbrugsiand. Fredskoven hegne
des, og fra den tid stammer de fleste af stendigerne,
som I dag pryder skovbrynene. Andre indgreb, som I
nyere tid har skabt betydelige 00ndringer I iandskabsbil
ledet, er dr00ning af markjorder, moser, soer m. m.,
hvorved vadbundsareaiet er bievet sterkt reduceret

overait I iandet. I midten af 1800-tablet kunne en Ijerde
del af Ostdanmark betegnes som vadbundsomrade,
mens det kun er 3-4% af areaiet, der I dag kan bere
den betegnelse.
Udvideisen af det dyrkbare areai ved bi.a. nedl00ggeise af smabiotoper og intensiveret areabudnytteise med
brug af kunstgodning og kemiske bek00mpeisesmidber
har ilgeledes 00ndret kulturlandskabet markant I de se
neste artier. Endelig ma vi ikke giemme byerne, indu
strien, vejene og samf00rdselsmidierne, som I dag
prteger og pavirker vort kuituriandskab og vort leve
grundlag.

Vegetationstyper i det âbne kulturland
skab
Overdrev og hede

Siden iandbrugets indforeise har der eksisteret overdrev
I Danmark. Denne vegetationstype kan opsta ved stadig
og intensiv grsning I skovomrader, hvorved trerne
ikke bevnes mulighed for foryngeise. pa n00ringsrig
bund udvikier der sig en varieret bundflora, preget af
gr00sser, og med lancet-vejbred Plantago lanceolata
som en af de vigtige urter. Den stadige gr00sning med
forer en borttransport af nteringsstoffer, men en v
sentiig jordbundsforringeise er der normait ikke tale
11

om, idet den naturiige n00ringsstofdanneise ved minera
ilsering ebler bioiogisk fiksering kan kompensere for en
stor del af n00ringsstoftabet. Dog betinger sma forskebbe
I jordens sammensletning, hojdeforhoid, eksposition
m m, at der med tiden opstar en tydehg forskel 1 jord
iagenes indhoid af bl a organisk materiale og n00ringsstoffer indenfor korte afstande. Det medforer, at der
selv pa et bible omrade kan trieffes mange forskeblige ml
krobiotoper. Det er grundlaget for den artsrigdom, der
normalt kendetegner overdrev.
Overdrevene blev I ieidre tid vediigehoidt ved
griesmng, og bandmanden tilforte aidrig godning til dis
se areaier se kapitel 9 om overdrev.
pa mager bund med vedvarende gr00sning udvikies
hede. Overdrev og hede kan saledes frembringes ved
nojagtigt samme iandbrugsm00ssige driftsform, og
nieringsforhoidene er afgorende for, hvibken vegetati
onstype der dannes. Geobogien betinger, at overdrev
hovedsagebig er en ostdansk griesningstype, mens heden
horer hjemme I de vestlige egne. De ieidste byngheder
opstod som omtabt kort tid efter iandbrugets indforeise I
egnen omkring Soiso, som bigger pa en bakkeo vest for
Herning. Hvorvidt hedeekspansionen var ligesa tidlig pa
hedesbetterne I det centrabe Vestjylland, ved vi endnu
ikke, men pa hedesietterne bangs israndsbinien breder
hederne sig forst i jernalder eiier tidlig middeiaider. Det
g00ider ogsa hederne pa Djursland. Hededannelsen
sp00nder sabedes over flere artusmnder og er et samspii
meiiem kulturpavirkning og jordbundsforhold.
Lyngheden har tjent som en vigtig foderkibde for
gr00ssende dyr bade sommer og vinter. Fra historisk tid
ved vi, at lyngen blev slaet og indsambet tIi foder, byng
tory biev skrieiiet og tjente tii godning, briende, frem
stilling af torvekul m. m. Bortset fra afbr00nding har
griesning og hedens andre anvendelsesformai bevirket
en stadig borttransport af n00ringsstoffer, hvorved vege
tationstypen med dominans af hedelyng, som kun pa
mager bund kiarer sig I konkurrencen overfor gr00sser,
har kunnet opretholdes.
Lyngheden fik I lighed med overdrevet aidrig tiifort
godning I ieidre tids iandbrug.

De ferske enge
Vi kender ikke ret meget iii de ferske enges historie.
Den vade og mere eiler mindre n00ringsrige torvebund,
som I dag henbigger som gr00snings- ebber hoeng, har de
fleste steder oprindeiigt bâret skov. Det viser bi.a. de
mange trierodder, som indgãr i den underbiggende tor
vedannebse. El har vieret den fremherskende tr00art,
desuden kan der bl.a. tr00ffes pil, birk, eg, elm, ask,
hassei og kvaikved. Disse sumpskove har naturbigvis
vret udnyttet I fortiden pa bedste made, men det er
forst, da jernbeen vinder frem, at man far et redskab,
hvormed det buyer muligt at indsamie ho i storre male
stok. Engdrift med hosiet er derfor nok en driftsform,
som gâr tiibage tii jernalderen. VIdt udbredt buyer ho
shet og griesning I engene dog nok forst I vikingetid ei
ler tidlig middelaider, hvor poibenanalyser viser, at ei
gar strkt tilbage mange steder.
12

For udskiftningen I siutningen af 1700-tablet fortieiier
de historiske kilder, at engene mange steder I Ostdan
mark havde en spredt bevoksning af de ovennievnte
triearter. Det mente bonderne yule forbedre gr00sset. I
den centrabe del af Vestjyiiand var der derimod nppe
tr00er I engene, efter hvad de skriftbige kilder angiver.
Tr00er har her lidt samme skbne som pa den torre
bund, hvor de gradvist er blevet udryddet ved hugst iii
briende, gavntrle o.a.

Skove uden eller med hun svag kultur
udvikling
Urskove
Den bokaie og regionale skovudvikiing I Danmark efter
sidste istid er kendt gennem en riekke poiienanaiytiske
arbejder, og navniig undersogelserne fra sma mose- og
vandhuiler og podsobjorder har kastet lys over triearts
sammensietningen I skovene, for iandbruget vandt md
pas. Dengang fandtes der egentlig urskov, hviiket vii
sige,
* at jorden abdrig har v00ret dyrket ebber
kunstigt forstyrret

pa anden

made

* at triebestanden er fremkommet ved naturlig indvan
dring og foigende selvforyngeise
* at der er balance meiiem trieopvieksten og hojskovens
triearter og biomasse
* at der ikke er sket hugst ebber anden menneskebetin
get Ijerneise af biomasse.
De ieldste urskove havde birk og fyr som hovedtr00art.
Senere biev hassel den abmindeiigste art, indtil den for
tr00ngtes af bind, elm og andre skyggegivende triearter. I
tiden for bandbrugets indforeise har smabladet lind Ti
ha cordata v00ret den dominerende treart pa frodig og
vebdrnet bund. pa fattig muld og mild morbund spil
iede iinden ogsa en fremtriedende rolle I skovbiiledet,
mens den undgik de mest nieringsfattige jorder. Eg og
hasseb voksede ogsa I de veidr00nede muidbundsskove.
De n00ringsfattige muldbundsskove var mere iysabne,
og her fandtes bl.a. eg og birk. pa fugtig muldbund
voksede stilk-eg, ask, elm, hassel m.fl., og der har sik
kert v00ret en zonering af triearterne ath00ngigt af fug
tighedsforhoidene, som man ser det I dag I skove, hvor
den menneskelige pavirkning har v00ret og er minimai.
Betegnebsen egebiandingsskov, som ofte h00ftes pa obdti
dens urskove, er altsa misvisende, debs pa grund af
ovenn00vnte zonering, deis fordi egen har vieret et un
derordnet element i skovbilledet de fleste steder.
Gennem de sidste 6.000 ar har iandbrugs- og skov
driften vieret sa udbredt, at vi I dag nppe kan pavise
egentlig urskov I Danmark.

Naturskove
Nok er urskoven forsvundet, men vi har stadig bevaret

Figur 2.3. Naturskov, her den fredede Suserup Skov
Midtsjcelland. Foto: Claus Helweg Ovesen

pa

naturlignende skov, ogsa kaidet naturskov. Her t00nkes
sieriigt pa skov af uensaidrende trirer, hvis tr00arter for
deier sig naturligt efter jordbundens fugtigheds- og
nieringsforhold, og som er fremkommet ved sebvforyn
geise. De gamie trirer i sadanne bevoksninger er ofte
efterkommere af 00idre tiders urskovstr00er, saiedes at
naturskovtrieernes arvemasse er bibehoidt siden ur
skovstiden. Denne skovtype kaides genetisk naturskov
ogsa seivom gamle tr00er mangier i mods00tning til
strukturel naturskov, hvor trieerne har stor aldersspred
ning, dvs. hvor der ogsa mndgar gamie, doende og dode
trieer.
Hvor vegetationshistorien er undersogt i gamie natur
skovsareaier, viser det sig ofte, at kulturpavirkningen
har vret ganske markant I kortere ebler liengere perlo
der, eiier at skovtilstanden har vieret helt afbrudt. Vi
ser da ogsa, at gammel skov ofte kan rumme gravhoje,
dyrkningsterrasser, stenr00kker, lave voldinger eiber hoj
ryggede agre. Fortidsminderne afsiorer, at omradet engang har haft en helt anden anvendeise og et anderledes
udseende.
De fleste naturskove har i dag bog som hovedtrieart,
men bind, eg, ask, el, avnbog, m.fl. kan ogsa vre do
minerende.
-

-

Kulturpávirkede skovtyper
Stawningsskove pa mager bund
bogerøller

-

debige fortidsskove, som engang diekkede det meste af
Vestdanmark. I dag ved vi, at denne opfatteise er for
kert. Krattenes nuvierende udseende, triesammens00tning, urteflora og jordbund er et produkt af arhundre
ders kulturpavirkning, hvor omraderne har tjent til
gr00sning og triehugst. Egekrattene er mest drevet ved
stvning, dvs. nedskiering tii roden af et storre eiber
mindre antal tr00er, som sj00ldent har v00ret mere end
20-50 ar gamie. Denne st00vningsdrift elier lavskovdrift
gay vigtige produkter som stienger, k00ppe m.m. foru
den briende. Egebark var tiilige raprodukt for garvein
dustrien, og triekul biev fremstiiiet af veddet. Trieernes
bave omdriftsaider bevirkede, at skovbunden j00vnligt
blev iysstiblet og fik en frodig bundvegetation, der kun
ne tjene en anden af krattenes vigtige funktioner, nem
hg griesningen.
Disse kulturindgreb har forst og fremmest begunsti
get eg, der bedre end andre tr00arter taher den harde
udnytteise. Eg kiarer gentagne nedskieringer, skyder
pany fra stub og rod og formar at spire I tt vegetation.
Lind formerer sig iigeiedes gerne efter nedsk00ring ved
vegetative skud, men har en darhig froformering. Lin
den har da ogsa hoidt stand I de vestjyske egekrat,
skont v00sentbigt sj00idnere nu end i tidilgere tider.
Bogen er derimod niesten overait fordrevet fra de vest
og midtjyske egekrat, der stadig er I brug. Det skyides,
at den I disse egne aidrig s00tter rodskud og dariigt tauer
de gentagne nedskieringer. At bogen tidiigere voksede
her, viser de historiske kiider. Pohienanabytiske under
sogelser kan higehedes fortielie om en triesammensietning
i ieldre tid, som var forskeilig fra den nuv00rende.
Bogeroiler kendes fra Nordjyhland og dehe af Midtjyl
band. Her og kun her evner bogen higesom egen at s00tte
stodskud I rigehig m00ngde efter f00idning. Bevoksninger
af ofte mangestammede og vrange boge, de sakaidte
bogeroiber, er rester af tidiigere hovskove, drevet som
iavskov efter de samme principper, som g00bder for ege
krattene. Bogeroiberne star mest pa mager bund, og
indsiag af eg kan trieffes. Mangier denne art, skyides
det antagebigt, at eg har vieret s00rhigt efterstriebt.
Egekrat og bogeroiler er saledes begge et resultat af
lavskovdrift pa mager bund. Tr00sammens00tningen be
stemmes af de enkebte arters toherance overfor udnyttel
sen, og her er evnen til vegetativ formering antageiig af
afgorende betydning.

egekrat og

I Vest- og Nordjyiband og enkeite andre steder I Ost
danmark trieffes egekrat. De typiske egekrat har som
navnet antyder eg som hovedtrieart. Begge danske ege
arter stulk-eg og vintereg kan forekomme foruden iidt
b00vreasp, aimindelig ron, vorte-birk, smabiadet lind,
m. fi. Tr00erne er mangestammede og har ofte en ure
gelmiessig viekstform. Urtefloraen kan vre meget for
skeblig fra krat tii krat.
Egekrat star nsten altid pa mager bund, hvor der
har v00ret en mere eiier mindre sammenhiengende
triebevoksning siden istiden. I den 00idre, botaniske lit
teratur opfattes de jyske egekrat som rester af de oprin

Stvningsskove

pa frodig bund

I de skrifthige kihder er der intet, der tyder pa, at bon
derne I Vestjyhhand skeinede synderiigt mehiem forskehhi
ge slags trbestande I bavskoven. Det gjorde de heller
ikke I den ovrige del af landet, for det var anvendeisen,
der havde primier betydning. Lavskovdriften I iandets
frodige egne har ikke adskiht sig v00senthigt fra den, der
kendes fra bh.a. stihk-eg, smábbadet lind, skovehm, ask,
seije-pli, fughekirseb00r, hassel, h00g og I handets sydhige
dei tihllge avnbog og navr. Mange af disse arter taher
lavskovdriftens gentagne nedsk00ringer, og derfor inde
hoider de ostdanske st00vningsskove normait en bhan
ding af mange forskeiiige triearter. Flere steder er has13

1.

kwegavl og svedjebrug mad til 20 personer pr km2

1. KVAGAVL OG SVEDJEBRUG, SOM ER DEN ALDSTE MODEL
Kornet dyrkes pa afbrndte areaber, og asken beriger
jordens nieringsindhoid et stykke tid, hvorefter nye are
aher br00ndes for at blive dyrket. Griesningen foregar I
skoven og pa ryddede areaber. Dette vandrehandbrug
kunne brodfode ca. 20 personer pr. km2.
2. KVIEGAVL OG DYRKNING AF PERMANENTE MARKER
Fra shutningen af bronzeahder og fra 00hdre jernalder
kendes udstrakte agersystemer, som viser, at markerne
nu er permanente. Dyrkningen af det samme areai med
fa ars meiiemrum ehier hvert ar, som vi ved, det
sket noghe steder fra middelahderens begyndebse
kriever tilforsel af godning. Landbrugsarealet dehes der
for op I en dyrket del, hvortib der importeres nierings
stoffer, og en ikke dyrket deh, som naturiigt producerer
de eftertragtede stoffer, som direkte eller via godning
ender pa markerne. Med denne dyrkningsmodeb kan
man brodfode 50-200 personer pr. km2, alt efter hvor
teknisk avanceret bandbrugsdriften er. Indforelsen af
engvanding, hvorved der skabes ern00ringsgrundhag for
op imod 300 personer pr. km2 er et af de sidste frem
skridt. Modeilen har antagelig v00ret fremherskende I
niesten 3.000 ar og mister forst sin betydning midt I
dette arhundrede.
3. KVIEGAVL OG DYRKNING AF PERMANENTE MARKER
MED KUNSTGODNING
Den seneste dyrkningsstrategi er baseret pa kunst
godning, og nu kan iandbruget brodfode 1.000 menne
sker pr. km2. I dag er handmanden ikke ath00ngig af den
m00ngde nringsstoffer, der ad naturbig vej opbygges pa
ejendommen. Det har den konsekvens, at areaher med
hede, overdrev og eng nu mister betydning som deres
heverandorer af den godning, som er nodvendig for
markdyrkningen. Disse udyrkede areaher har I alminde
lighed ikke nogen nodvendig funktion I nutidens hand
brug og inddrages derfor enten I det dyrkbare areab,
som tiifores kunstgodning, ebler de udgâr helt af driften.
-

-

udlorsel fra omrádet

2.
dyrkning med faste marker og kvegavl
mad til 50-200 personer pr km2
udlorsel fra omrâdet 20-30%

udvaskning 30-40%

3.

dyrkning og kvegav1 baseret pa kunstgodning
mad dl 1000 personer pr km’
uudnyttede omráder

landbrugsm00ssigt udnjttede omrâder
hvorfra n00ringsstoffer Ijernes

!andbrugsm00ssigt udnyttede omrãder
hvortil nierlngsstoffer tilfores
Figur 2.4. Modeller for landbrugssystemers okologiske
funktion.
Pilene angiver nceringsstoftransportens retning og omfang.
Efter S. T. Andersen et al. 1988

14

Figur 2.5. Genskabt jernalderlandskab med grcessende kvceg
og den indhegnede landsby, de sma agre og skoven i bag
grunden. Historisk-Arkceologisk Forsogscenter ved Lejre.
Foto: Claus Helweg Ovesen

Figur 2.6. Rodel

"pa stylter" i Jcegersborg Dyrehave.

Foto: Eigil Holm/Biofoto

sel dog helt dominerende, og i disse bavskove huggede
man tidhigere det nodvendige gierdseh. Sadanne hassel
havsskove kan bh.a. frembringes, hvor jorden godes ved
afbrnding af det torrede kvas. Anvendeisen af lid
svedje I forbindelse med havskovdrift kendes fra yore
nabolande og har ogsâ v00ret anvendt herhjemme I ohd
tiden.
pa torvebund og andre steder med hoj grundvands
stand stievnede man elletrieerne, som med tiden fik en
meget bred basis, hvorfra de mange, rette stammer ud
gik. Stievningsskove med eh havde tidligere meget stor
udbredehse og kan stadig trffes I moser og bangs vand
bob, hvor de ofte "star pa styhter", dvs. at den overste
del af ehhenes rodnet er bhottet. Det skyhdes, at torven
er sunket sammen som fohge af driening og grundvands
sienkning.
Lavskovdrift pa frodig bund kendes fra middehalde
rens historiske kihder I Nordeuropa og er antagehig
praktiseret alberede fra begyndeisen af bondestenahder.

Den landbrugsokologiske baggrund for
naturplejen
"Naturpheje" I bredeste betydning, dvs. at oprethohde
en bestemt, onsket tilstand, har vieret praktiseret I land
bruget gennem artusmnder. Det er forst I midten af dette
arhundrede, at der for alvor opstar et behov for pheje
betinget af fredningsinteresser, som altsa ikke hengere
er en naturlig del af bondens aimindebige areahudnyttel
Se. Arsagen hertil er omhiegninger I landbruget, hvorved
tidhigere hojt v00rdsatte brugsareaher som enge, overdrev
og heder mister deres betydning og marginaliseres.

Et typisk eksempeb er de ferske enge, som for 50
100 ar siden var handmandens stobthed og rigdom. Her
var en stor og n00ringsrig hoproduktionen. I Vestjyhiand
siger et gammelt mundhehd: "En god eng gor en god
ager". Ikke uden grund, for 1 tonde eng kunne give
godning nok tib dyrkning af 6 tonder hand hede. Andre
steder hed det: "Engen er agerens moder". Disse ud
sagn byggede pa erfaringer. Nu ved vi, at arsagen ho
vedsagebigt skab soges I den betydelige kv00lstoffiksering,
der sker I vade egne, og som har kunnet nyttiggores
ved host af griesset hoshiet. Tih trods herfor har enge
i dag mistet meget af deres betydning som en v
senthig n00ringsstofkihde. I stedet er nutidens handbrug i
v00senthig grad baseret pa kunstgodning med det resub
tat, at egnene dr00nes og inddrages tIh korndyrkning, eb
ber de dr00nede arealer omhegges med kuhturgr00sser og
far et tibskud kunstgodning, hvorefter de indgar I drif
ten som hojproduktive griesmarker. Endehig er der
enge, som helt udgar af bandbrugsdriften de er bhevet
unyttige. Uden kubturpavirkning sker der en vegetati
onsudvikling mod det for stedet naturgivne phantesam
fund, og det vih I forste omgang sige hojtvoksende mo
sevegetation med krat, som senere kan fit skovkarakter.
Nringsstoffer er ikke liengere en begriensende fak
tor i handbruget. Det er den handbrugsokobogiske arsag
tih, at ferske enge i dag er en truet naturtype I Dan
mark. Det samme g00bder strandenge, overdrev og he
der, der ogsa er kuhturbetingede naturtyper "habvkuh
tur" I det abne land. De er abbe skabt ved handbrugs
m00ssig, forhandvierende teknohogi. Disse naturtyper
kriever jievnhigt en bestemt form for menneskelige md
greb, og deres historie er derfor tiet forbundet med
-

-
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landbrugsudvikhingen, som den er forlobet siden ager
brugets indforelse.

Miljohistoriens vidnesbyrd
Menneskers viden og teknohogiske niveau har gennem
tiden vieret bestemmende for hushobdningen med natu
rens ressourcer og afgorende for befohkningstietheden.
Et styrende princip bag udviklingen I handbruget har
vieret en stadig strieben efter forogehse af nringsstof
indhohdet i okosystemet, som sit kunne danne grundhag
for en storre produktionen af fode.
De teknoiogiske handvindinger er sket i spring, og de
senere ar har man interesseret sig meget for de forskel
hige landbrugsmetoders okologiske funktion. Der kan I
hovedsagen opstihies tre stierkt forenkiede modeller for
denne funktion figur 2.3.
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Naturplejens ideologi
Landbrugsarealer, der opgives marginahiseres og
springer i skov, kendes ogsa fra iehdre tid, bl.a. omkring
2-500 itr e.Kr. og igen I middehahderens sitkahdte ode
gitrdsperiode. Den nuvierende marginalisering af hand
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omradet, der kan opfattes som den enkelte gitrd, en
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Peder Agger

Biotoppleje og landskabspleje
Naturphejebogen drejer sig om, hvordan man rent prak
tisk kan opnit en onsket tihstand I et givet naturomritde,
f.eks. et vandhub ehher et krat. Men inden man kaster
sig ud i at pheje den enkehte bokahitet, kan det vre
umagen vierd at gore sig noghe tanker om, I hvilken
sammenhieng bokaiiteten indgitr. Det kan nemhig vre
afgorende for, hviiken plejeindsats der I sidste ende bor
v00hges.
Indenfor et okosystem taber man om, at de enkelte
ebementer, f. eks. popuhationer eiler enkeitindivider, har
indflydehse pit og afflienger af det samlede okosystem.
Pit samme mitde kan man indenfor et givet bandskab I
reghen regne med, at de enkeite biotoper, som f.eks.
vandhuhher og krat, I en vis udstr00kning bitde pitvirker
og athienger af det ovrige handskab.
Der er med andre ord brug for noghe landskabsokoio
giske principper. Det vil sige overvejeiser om, pit hvihke
mader de enkehte biotoper med deres bestande af dyre
og phantearter og med deres energistromme og stofom
s00tning pitvirker hinanden og det sambede handskab.
Landskabspbeje kan have flere formah, bh.a. kubturhi
storiske, 00stetiske og andre rekreative formith. Men da
der I det folgende ahene anfores biohogiske betragtnin
ger, er der her mere priecist tale om okohogiske prin
cipper for prioritering og phanhiegning af biotoppleje pit
handskabsniveau.

Økologisk funktionsduelighed
Naturens levende og ikke-levende processer vib altid
udfobde sig med storre ehler mindre intensitet. Intet er
stabiht. Okosystemerne fungerer, men de gor det I
storre eller mindre udstriekning, bh. a. athiengigt af den
menneskebige indflydehse. Er der eksempehvis skabt
morke, som I det rorbagte vandhob, er fotosyntese og
dermed hojere planteiiv udehukket. De indgreb, der be
rores I det folgende, er dog ikke sit gennemskuehige.
Men eksemplet med det roriagte vandhob kan tjene tIh
at indkredse begrebet okobogisk funktionsduebighed.
Det primiere formith med at rorkegge vandhob er at
bortlede "skadebigt vand" med mindst muhigt besv00r,
aht afhtengigt af den tib enhver tid tihgiengeiige teknobogi
og isr okonomi. Men den rorh00gning, der pit et gi
vet sted og tidspunkt er privat og samfundsokonomisk
rationeh, behover ikke at vre det, hverken set I en
storre sammenh00ng, f.eks. I handskabet som heihed, ei
-

-

her tih en anden tid med andre prioriteringer af sam
fundsinteresserne.
At git efter den okobogiske funktionsduebighed vii I
dette eksempei sige, at overveje en itbning af det rorhag
te vandbob. Det vii betyde en genopretning af dets eg
nethed som voksested for gronne pianter og dermed for
langt flere dyrearter, hviiket vih vre det mest hensigts
m00ssige set ud fra en bredere handskabsokobogisk be
tragtning og I hyset af de nug00ldende okonomiske for
hoid.
Med andre ord gitr den okoiogiske funktionsduelig
hed pit at skabe det bedst muhige naturindhold indenfor
de rammer, der s00ttes af de ovrige funktioner, som
iandskabet skab opfyhde, f.eks. iandbrug og det dermed
forbundne behov for afledning af vand.

Niveauer
Det er ahherede n00vnt, hvorhedes de enkehte biotoper
indgitr I det mere overordnede handskab. Omvendt kan
biotopen underinddehes I forskelhige habitater, athiengigt
af bh.a. hvihken dyre- ebber phanteart, der betragtes.
Det sammensatte danske agerhand, hvor marker veks
ler med smitbiotoper, skove og soer, kan betegnes som
et mosaiklandskab. En riekke dyrearter har selve mosa
ikhandskabet som hevested. Markerne kan I hehe ehher
dehe af itret tjene som fourageringsomritder, og smitbio
toperne som drikkesteder, redesteder, skjub ehher til
overvintring. Eksempber pit arter, der pit forskeihig
mitde er ath00ngige af mosaikhandskabets variation I ud
bud af hevesteder, er hare, ritdyr, rv, ritge, titrnfahk,
agerhone og bomlierke.
En banskabsokohogisk overvejebse vii vre at tihse, om
landskabet har den fornodne variation I habitater tub
bh. a. ovennvnte arter. Skah der vandhuhsoprensning tlh
for at sikre tihstr00kkehigt med drikkesteder? Skal en fo
resbitet kratrydning vente nogle itr for at sikre landska
bet et konstant udbud af muhige redephadser for trieru
gende fughe, ebler kan det mitske khares med opsietning
af redekasser?

Autenticitet
I den kuhturhistoriske sitveh som den naturhistoriske
forvaitning af handskabet har de gamle og, nitr vi snak
ker natur, de oprindeilge former en sierhig betydning.
Ligesom gravhoje, der ikke kan genskabes, men kun ef
terhignes, kan de I handet oprindehigt hjemmehorende
17

Landskab med skove, levende hegn og’

t-nt-ri

nmrtidp i-ned fprre leuende hecrn

Samme omritde uden levende hegn og vitdomrâder forhindrer noesten belt mulighederne for spredning

Figur 3.1. Smabiotopfordehingens betydning for spredningsmuhighederne for planter og dyr i det dyrkede hand.
Omtegnet efter Hovedstadsradet, 1982.
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dyre- og phantearter samt naturtyper som regeh ikke
fuhdst00ndigt genskabes ebler genindfores, men kun ef
terhignes, hvis de forst er gitet tabt.
I n00sten ah naturforvaltning spiller sporgsmithet om
f00nomenernes oprindelighed, ogsit kaldet autenticitet,
en viesenthig rolbe. Arternes, formernes og processernes
oprindehse mit som et minimum were kharlagt. I reglen
vii det mere autentiske were at foretriekke frem for det
mindre autentiske. Dette er bredt accepteret bbandt na
turforvabtere, nitr det g00hder dyrearter, men I noget
mindre grad, nitr det goelder plantearter og biotoptyper.
I agerhandet, der stadig udgor knap 2/3 af Danmarks
areah, kan smitbiotoperne, alt efter deres grad af oprin
delighed, inddeles I tre grupper:
* De primiert landskabsbetingede biotoper, der bitde i
deres beliggenhed og type primiert er bestemt af lo
kahitetens naturforhohd, f. eks. vandhob, skr00nter, mo
ser og soer.
* De sekund00rt bandskabsbetingede biotoper, der I de
res beliggenhed overvejende er bestemt af naturfor
hobdene. Men I deres type er de I hoj grad bestemt
af, hvad de bruges tib eller har v00ret brugt tib, f.eks.
grofter, ritstofgrave, gravhoje og I nogle tihfiebde
vildtremiser og andre former for krat.
* De arronderingsbetingede biotoper, der hverken I de
res beliggenhed ebber type er bestemt af omritdets na
turforhohd I synderhig grad, men derimod overvejende
er bestemt af, hvad de bruges til, f.eks. veje, baner,
diger, skeb, hegn og I nogle tilf00lde vibdtremiser
f.eks. I markhjorner.
Nitr man skal prioritere, vib en beskyttebse af de pri
m00rt handskabsbetingede smitbiotoper were at foretriek
ke. Det er ogsit her, der er de storste chancer for at
kunne sikre rester af den oprindelige genpulje, dvs. fro,
individer og bestande af de pa hokahiteten oprindeligt
hjemmehorende dyre- og plantearter.

Spredningsokologiske forhold
I det intensivt kultiverede, danske bandskab er storste
dehen af yore dyre- og phantebestande og deres leveste
der bhevet st00rkt sphittet op i enkeltbestande og hokab
omritder. Det kan were fysiske barrierer som f.eks. vej
anlieg og diemninger, der bbokerer for den biohogiske
spredning. Det kan ogsit were mere usynlige barrierer,
der bbokerer, sitsom striekninger der er ugunstige for
spredning, f.eks. intensivt sprojtede marker ebler rlnge
tiethed af spredningskorridorer I form af hegn og grofter.
Under able omstiendigheder bevirker de nievnte for
hohd, at bevestederne for flertalhet af de danske plante
og dyrearter igennem de senere itr I stigende grad kan
betragtes som oer. Derfor er det I dag relevant I natur
forvabtningen at were bekendt med nogle af de princip
per, der giebder for arters forekomst pit rigtige oer I ha
vet. Det drejer sig isier om fohgende principper:

Figur 3.2. Brcemmer hangs vandlob er nok de vigtigste, hi
nieformede smabiotoper i det dyrkede hand. Her ses til yen
stre rigehig urtevegetation og til hojre elletrc.eer. Voer A,
Nordjybland. Foto: Claus Helweg Ovesen

* 1. Individantablet er proportionabt med arealets oens
storrelse.
* 2. Artsantabbet er proportionaht med kvadratet pit are
alet.

* 3. For en given bestand indtrieder der fra lid tii anden katastrofer, som udrydder bestanden.
* 4. Faren for sitdanne katastrofer er storre, jo mindre
bestanden er.
* 5. Jo mere isoleret bestanden er, des mere vii dens
storrelse svinge, og des bettere vii den derfor bukke
under.
* 6. Jo mere isoberet oen er, des h00ngere tid vii der git,
for en genindvandring finder sted.
Hovedparten af de vilde plante- og mitske isier dy
rearter udgores af speciahister. De er tilpasset det oprin
dehige naturhandskab med dets mange og I reglen stabihe
biohogiske nicher. De findes I relativt smit og derfor ofte
sjieldne bestande. Mens hovedparten af individerne af
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PRINCIPPER FOR UDFORMNING OG BEVARING AF BIOTOPMONSTRE
Ditrligere

Egenskab ved biotopsmonster
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storre immigration
stone artsindho!d
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STORRELSE
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TRAIDESTEN
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pp
p

stort area!
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stone artsindho!d
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stone artsindho!d

so
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mindre baniere
stone immigration
stone artsindho!d
mindre baniere
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stone artsindho!d

mindre baniere
stone immigration
stone artsindho!d
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stone artsindhold

ALDER

unge biotoper

gamle biotoper

fne opportunister
flere specialister
stone artsindhold

ALDERS VARIATION

planter ebber biotoper
af ens alder

aldersspredning i
biotoper sável som
trceer

stone nicherigdom
stone artsindho!d

HISTORIE

plantede og etablerede
biotoper

rester af oprindehig natur
selvgroet og spontane
naturfcenomener

hjemmehorende arter
giver flere nicher ii!
andre arter,
stone artsindho!d

Figur 3.3. Principper for forvabtning af biotopsmonstre, som bor bruges ved bade administration af lovbestemmebser iscer
naturbeskyttelseslovens 5 3 og naturpleje i landskabet. Omtegnet efter Biotopgruppen, RUC, 1982.
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pa

Figur 3.4. Mergelgrav
skraning i kornmarken med nogle asketrceer - en typisk, menneskeskabt, punktformet smabiotop
eller "biotop-o" i det intensivt dyrkede land. Ganbose i Nordsjcelland. Foto: Anders Tvevad/Biofoto

viide dyr og planter udgores af store bestande af op
portunister, dvs. de fit arter, der I sierbig grad favorise
res I det omskiftehige kuhturlandskab.

Omrddets storrelse betyder, at hyis man i et band
skab har en enkeht ebber flere storre naturhokahiteter af
en given type, vil disse kunne fungere som kerneomrit
der, hvorfra der kan ske spredning til mindre og spred
te, omkringbiggende omritder af samme type.
En konsekvens af dette kan were, at man I tihfbde af
begrnsede naturpiejeressourcer koncentrerer sig om
phejen af de storre omritder. Her skab dog erindres om,
at dette ikke nodvendigvis abtid er hensigtsmssigt.
F.eks. er flere paddearter overvejende knyttet tib smit
damme, som abtsit mit bevares og eventueht plejes, for at
paddebestandene kan oprethobdes.
Betydningen af katastrofer kan I den praktiske pheje
medfore, at man I stierkt isoberede omritder gennem pie
jeindgreb er srligt pitpassehig med at forebygge natur
betingede katastrofer. Det kan f.eks. ske ved uddybning
af vitdomritder, sithedes at risikoen for totab udtorring eb
ler bundfrysning nedsiettes. Ebber ved at sikre, at trieve
getationen omkring et vandhul ikke hebt overskygger
vandfladen tib skade for den hyskrievende planteviekst
nede I vandet eller tib skade for paddernes yngbesucces,
der er aflngig af, at vandet opvarmes af soben.
De katastrofer, der affodes af menneskebig aktivitet
sitsom markafbriending, sprojtning elber godskning, kan

forebygges ved at etabiere udyrkede beskyttebsesbriem
mer rundt om smitbiotoper.
Spredningskorridorer er et middeb tib at sikre de
smit, isoherede bestande mod at uddo. Korridorerne kan
have form af enkebte ebber sammenhiengende ledeilnier
hegn, skeb, vandbob ebber af bredere iandskabsstrog
itdale, kubturbandskaber, hvor et system af bitde bedebi
nier og biotoper af mindre udstriekning smitbevoksnin
ger og vandhubber fungerer som "veje" og "triedesten"
for arternes spredning.
Ved udformningen af plejen af de enkebte smitbioto
per, som indgitr I et sitdant korridorsystem, kan barrie
rerne endvidere snkes dvs. spredningen hettes pit
forskellig made, alt efter hvibke plante- ebber dyrearter,
man onsker at tibgodese.
F.eks. vii flere vade- og andefughes benyttelse af et
vandhub, og dermed indvandringen af de med dem
spredte dyre- og plantearter, were athngig af, at
triebevoksningen omkring vandhuhhet giver itbning for
indflyvning. Et andet eksempeb er, at flere paddearters
vandring tib og fra vandhuhher er athiengig af, at bred
derne I hvert faid enkelte steder ikke er for stejhe.
Ved phejen af det enkebte omritde mit man sitbedes ab
tid tage hensyn tib, hvad der findes af naturomritder I
nierheden, hvibken karakter disse har, hvordan de er
bebiggende, og hvordan de I givet faid plejes.
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Aksel Voigt

Pleje af naturomritder skal opfybde et, mitske flere for
miti, som kan were af biobogisk, handskabelig, testetisk
ebber rekreativ art. Phejephanens formiti skab formuberes
pr00cist, sit dette stitr khart for abbe parter. Men planen

skab ogsit were sit tilpas rummehig, at man ikke buyer
bundet fubdstiendigt fast tib f.eks. metoder og tidstermi
ner, men kan lade de praktiske erfaringer pitvirke ud
forelsen.
Areahets nuwerende tibstand og de interesser, der be
rores af plejen, skal beskrives. Phanen skab anvise meto
der og tidsterminer, som tager mest mubigt hensyn tib
naturindholdet, men ogsit tib de ressourcer, der er til
ritdighed mandskab, materieb og bevibbinger.
Den skab beskrive de bindinger, der mittte were pit
arealet, f. eks. eventueble fredningsbestemmebser og de
res indhobd, forhohd tib anden bovgivning og endelig en
biste over bodsejerne.

Forarbejdet
Opgørelse af plejebehov
Som ved ethvert andet arbejde er det I naturplejen nod
vendigt at afpasse behovet tib de ressourcer, der er tib
ritdighed. Der skal tages hensyn tib forpligtehser tib pheje
af fredede areaber, og med by om naturbeskyttebse er
der ogsit muhighed for pheje pit arealer, der ikke er fre
det, men omfattet af hovens § 3. Ressourcerne dispone
res efter en overordnet itrsphejepban, hvor de enkebte
areaher, der skal phejes, prioriteres. Det er en god ide at
have en skitse for de efterfolgende itr, sit der er mubig
hed for at indpasse de areaber, der ikke umiddebbart
"stitr for tur" og at disponere midherne tib vedhigehob
delsen af de areaber, der er phejet forste gang.

Pleje

pa fredede arealer

I et fredet areal udfores phejen efter det formitb, der er
beskrevet I fredningskendelsen. I iehdre fredninger kan
formitlet were ret mangebfuhdt beskrevet, men ved at
gennemgit sagens akter og stotte sig tib f.eks. iebdre kort
mitlebordsbbade og iebdre flyfotos kan man som regeb
danne sig et godt indtryk af formitlet. I de teidre fred
ninger kan trusherne mod det, der onskedes fredet, have
tendret sig siden kendebsen bbev afsagt. Man kan endda
komme ud for, at fredningsbestemmebserne er tib hinder
for den pleje, man I dag anser for nodvendig. Der kan
f.eks. were forbud mod lyngslagning, fordi det dengang
bbev anset som en v00sentlig trussel. Shitning af hyngen
forudstter abtsit en dispensation. Det kan overvejes at fit

sadanne fredninger tendret, men det er en ret komplice
ret procedure. Ofte vib man v00bge den mere simple
bosning at soge om dispensation hos fredningsn00vnet tib
phejeforanstaltninger, som mitske er imod fredningsbe
stemmebsernes bogstav, men I deres itnd.

Pleje og naturgenopretning
Med boy om naturbeskyttelse er der stilbet midher tib
ritdighed for naturgenopretning kapitel 8. Det er om
fattende indgreb, som genopretter en naturtilstand, der
er gitet tabt. I princippet er der nppe forskeb pit natur
genopretning og forstegangspleje pit fredede areaber,
som ikke h00ngere henbigger I den tibstand, som de var I,
da de bhev fredet.

Prioritering
I prioriteringen af phejen mit der tages hensyn tib en
eventueb fredning med en forpbigtehse tib at pheje en for
ud bestemt tibstand. Endvidere bor truede elber sitrbare
arters bevesteder og sjbdne, bevaringsvierdige naturty
per have hoj prioritet. Mange af disse er betingede af en
bestemt driftsform, som mit forsoges oprethobdt ehier
genskabt, og I det mindste efterhignet bedst muhigt.
Genopretningen af omritdet skab som regeb udfores med
maskiner, men den iobende pleje giver de bedste resub
tater og de laveste driftsomkostninger, hvis gronthoster
og grenknuser efterhitnden kan afloses af kvier og fitr.
De areaher, der er vigtige I naturplejen, har som regeb
v00ret ekstensivt udnyttede af mennesker til bandbrug
og skovbrug. De indehobder tit ogsit andre v00rdier end
dem, der stitr I en fredningskendehse ehier som man
umiddebbart kan se. Geohogiske dannebser og kulturhi
storiske spor er bedre bevaret her end andre steder, og
der bor tages hensyn hertib ved pbanb00gningen af plejen.
I takt med den abmindehige reduktion af levesteder for
vibde dyr og phanter fitr de tibbagevierende naturomrit
der stigende betydning for flora og fauna. Ofte er de
samme areaher vigtige for fribuftshivet.
Det vib vre yderst vanskebigt at bave en phejeplan,
der forener hensynet tib abbe interesserne I et bestemt
naturomritde og det er helber ikke onskebigt. De en
kebte onsker mit prioriteres, sit der bigger en khar mitl
sietning for det enkebte omritdes anvendebse og pheje. Et
storre pbejeomritde kan opdehes I dehomritder med hver
sin mitls00tning, ebber man kan betragte abbe naturpheje
arealer indenfor f.eks. et amt og fordele onskerne in
denfor denne storre "pubje". Det sker I dag I amternes
-

23

Figur 4.1. Plejeplan for den fredede Farum Sortemose. Store dele af mosen er groet til bl.a. med pil, birk og eb, som det
ogsa ses ved sammenhigning af kortene fra 1940 og 1987. De foresbaede plejeindgreb vil kun berore en del af mosen, sabedes
at der bb.a. bibeholdes uforstyrrede levesteder for fugle og pattedyr. Efter Hovedstadsradets plejephan nr. 22: Farum Sor
temose.

I fredningspbanhegningen behandles ogsit de okobogi
ske forbindelseslinier. Det er iedelinier I bandskabet,

som forbinder storre naturomritder skove, moser og
soer, og hvor arbejdet med at bevare og genoprette ny
natur bor have en srstibbing. Princippet med at sikre
spredningsmuligheder for dyr og phanter er vigtigt, nitr
piejearbejdet planbiegges. Det kan afgore, hvilke
smitbiotoper, der skab phejes for at fremme udbredeisen
af en truet art, et typisk eksempeb er udviebgelse af
damme for truede paddearter til naturpleje.

Juridiske forhold
I de fredede omritder kan man I sagens akter finde
bodsej erfortegnelser. Listerne skab ajourfores, ogsit selv
om fredningen er ny. Naturomritder buyer handbet ofte
re end intensivt dyrkede areaher, og det bbiver mere ab
mindebigt, at den nye ejer ikke er bandmand. Det kan
give et nyt aspekt I diskussionen om, hvordan arealet
skal plejes. Eventuel uenighed om naturplejen pit frede
de arealer skab I de fleste tilfiebde afgores af frednings
nievnet.
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Pit ikke-fredede areaber stitr naturplejeren pit mere
usikker grund. Hvis der gennemfores naturgenopret
ning pit privatejede areaier, bor man sikre, at den gen
oprettede naturtibstand ogsit kan opretholdes, f. eks. gen
nem en kontrakt ebler aftale og efterfobgende tingbys
ning. Den mest opbagte mitde at sikre sitdanne areaber
er, at det offentlige kober dem, som det er sket ved de
fleste, store projekter.

Anvendelsen af det itbne land og dermed ogsit areaier,
hvor der foretages naturpheje, er reguieret af en riekke
hove. Naturbeskyttelsesioven har bestemmelser om, at
tiistanden af visse naturtyper ikke mit tendres uden til
badebse
3, samt beskyttebsesbinier omkring fortids
15-18, hvor der
minder, soer, iter og bangs strande
bb.a. ikke mit bepiantes eller foretages terrieniendringer.
Vandbobsboven siger bl.a., at iendringer I vandets aflob
gennem vandiob og soer skai godkendes af vandlobs
6, og naturbeskytteiseslovens for
myndighederne
tidsmindebestemmebser
12 skal sikre fortidsminder
og kulturspor. Ifolge skovloven 4 skal fredskovsplig
tige areaber altid holdes bevokset med trieer.

I regionpbaner og bokabphaner har amter og kommu
ner afstukket retningsbinier bl. a. for naturbevarebsen og
dermed ogsit rammerne for naturplejen. Der ligger abtsit
et stykke arbejde i at afkbare, hvilke generebie bindinger
der hviber pit det areab, man vib bave phejeplan for.

Planen
Registrering af tilstand
Planhegningen af naturpheje starter med en besigtigebse
af arealet. Den bor finde sted om sommeren, hvor dyr
og phanter bader sig registrere. Det kan were nodvendigt
med flere besigtigelser pit forskeilige tidspunkter for at
fit det hebe med, specielt hvis omritdet indehobder flere
naturtyper, som har deres biobogiske maksimum pit for
skebbige tidspunkter.
Areabet skab korthegges som grundbag for planen og
som dokumentation af tibstanden for phejen. Omfanget
og detaijeringsgraden vib variere efter opgavens art, bige
fra simple skitser for en gravhoj til phaner pit storrebse
med et tegnebord, forsynet med flere diekpianer. Kort
hegningen skab vise tiistanden for phejen, hvibke arbej
der, der skal bayes pit forskellige areaher og den forven
tede tibstand. Det er ogsit en god ide at have ejerforhol
dene matrikeiskebbene med pit kortene. Derfor er ma
trikeikortene gode som grundbag for kortskitserne.
Ejendomsskebbene kan som regeb erkendes og er gode

stotter, nitr skitsen skai tegnes I marken. De nyeste fly
fotos er ogsit vierdifubd hjiehp, speciebt nitr der skab bayes
skitser for store naturomritder moser og heder, hvor
ejendomsskebhene ikke kan erkendes I marken. For
storrede topografiske kort er ogsit anvendebige som skit
segrundbag.
Kortskitserne udarbejdes I passende mitbforhobd, til
skitsering I marken anbefaies forhoidet 1:1.000 og op til
1:5.000, affiiengigt af opgaven. Skitserne bor rentegnes,
I det mindste de viesentlige, da der som regel skab haves
aftryk, og mitbforholdet skab were nojagtigt, sit grusbe
bagte areaber, biengder af hegn, my. kan opmitbes pry
cist. De enkeite lodsejere skab ogsit vide, hvor store are
aler af deres lodder der berores af denne ehier hin pheje.
Fotografering er tit bedre dokumentation end mange
bange beskrivelser, og et "fotokartotek", gerne med
sammensatte panoramablibeder, er viesentligt for senere
vurdering af effekten pit piantevteksten, slid fra grtes
sende dyr og/eiber besogende. Fotografierne forsynes
med oplysning om dato, fotopunkt og fotoretning. Det
sidste kan eventuelt angives pit kort. Farvepapirbibbeder
er mest anvendelige, eventuelt suppberet med et mindre
antal farvedias eller sort/hvide fotos tib pubbikationer.

Supplerende oplysninger
Lodsejerne og andre bokabkendte fobk kan give vierdifub
de ophysninger om det areai, man skab tib at pheje. Det

Figur 4.2. Ft sohidt hegn, som her et Poda-hegn, er dyrere i anskaffelse, men bibhigst i vedhigehobdebse.
Foto: Elvig Hansen/Biofoto
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er kbogt at tage en snak med de bokabe, inden de bbiver
pr00senteret for noget, de opfatter som den endelige, af
vejede pian, sebvom der I overskriften stitr "Skitse tub
forshag... osv". Kontakter til museer og andre videnska
bebige institutioner samt foreninger kan ogsit were nytti
ge f. eks. Dansk botanisk Forening, Dansk ornitohogisk
Forening og Naturbeskyttebsesritdet. Amternes og
statsskovdistrikternes naturplejere ligger efterhitnden
inde med en del erfaringer og vil were interesserede i at
diskutere principper og metoder og fremvise egne re
sultater.

Afvejning af interesser
Nitr man foreb00gger sine ideer tib pheje af et naturareab
for institutioner og interesseorganisationer, kommer der
reaktioner jo storre og mere kompbekst areahet er, jo
flere reaktioner. Det er nodvendigt at afveje modstri
dende interesser, f. eks. beskyttebse af fugleliv overfor
udnyttebse tib fribuftsbiv. Det er tit muligt at opstihhe re
gebsiet, som tibbader flersidig anvendelse, men hvor der
kan ligge skjubte konflikter mebbem fremtidige brugere,
bor der gores op med disse og formuberes khare mithsiet
ninger. Det kan medfore en opdebing af areabet I be
skyttebses- og benyttelsesomritder, ebler at arealet ud
b00gges tib f.eks. friluftsbiv, og fughene mit sit oppriorite
res andre steder. Man mit were opm00rksom pit, at fri
huftsbivet er f.ieblesbetegnebse for mange forskelhige na
turbrugerorganisationer. "Stibbe brugere" og sports
udovere har kbart nok ikke sammenfabdende interesser,
og udover disse er der de abmindebige, uorganiserede
sondagsturister, hvis interesser ogsit sit vidt muligt skal
tilgodeses.
-

Praktiske overvejelser
Den konkrete opgave skal passes md m budgettet sit
priecist som muligt men med lIdt spilberum. Det giver
mere buft tib phanbiegningen af andre arbejder, nitr man
ikke skal reservere alt for store bebob til posten "ufor
udsete udgifter".
Det er vierdifubdt at have et godt kendskab til entre
prenormaterieb og de forskebiige maskiners ydeevne for
at kunne v00lge det rigtige. Det nemmeste er at overha
de valget tib entreprenoren, men man kan spare sig for
en del overraskebser og iergrelser, hvis den, der udar
bejder phejephanen, sehv har indsigt pit dette feht. En
rendegraver har en lay timepris, men tib en hldt storre
opgave bruger rendegraveren mere tid end en hydrau
lisk gravemaskine, sit resultatet kan aibigeveb bbive dyre
re og ofte ogsit ditrligere. Det kan ske, at entrepre
norer undervurderer omfanget af naturplejeopgaver,
navnlig hvis der skal arbejdes pit blod bund.
I de senere itr er der udvikbet en del specialmaskiner
tib entreprenorbranchen. De er ret dyre i forhold tib
ydeevnen og skal ofte transporteres langvejs fra, men tib
storre opgaver under vanskelige forhold kan det dog
godt betahe sig at fit den rigtige maskine. En del af ma
skinerne kan ses pit udstiblingen "Skov og Teknik", som
ret hyppigt atholdes forskeblige steder I bandet, men
ogsit pit f.eks. dyrskuer kan man hente ideer til maski
-

-
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ner, som med fordeb kan anvendes tib naturpleje.
Erfarne maskinforere udnytter maskinens kapacitet
fubdt ud, uden at presse for meget pit, sit der opstitr ha
van og dermed forsinkebser I arbejdet. Naturplejeren,
der rekvirerer arbejdet, behover derfor ikke at bruge
meget tid pit instruktion og tibsyn, nitr mandskabet er
kendt med opgavenne. Det kan derfor betabe sig at an
vende entreprenoren med erfarne maskinforere.
Forstynrebse af natuntibstanden er en niesten uundgite
big sideeffekt ved plejeanbejder. Arbejdet bor derfor ud
fores pit den itrstid, hvor forstyrrebsen er mindst mubig
og I det hehe taget tibpasses itrsrytmen for de organis
men, som man onsker at fremme ved phejen. Vinteren
er et godt tidspunkt for mange opgaver, men f.eks. bor
der ikke om vinteren graves I eksisterende damme, da
froen, som ovenvintrer I bundsbammet, gitr tub grunde,
nitr de forstyrres I vinterdvaben. Paddedamme bor denfor forst renses op 1 september. Sit er yngeben gitet pit
hand, og de voksne er endnu ikke gitet i dvale. Nyanbieg
af damme kan ogsit foregit pit andre tider af itret.

Kontakt til lodsejere
Et pbejeprojekt, som involvener mange hodsejere, bor
priesenteres pit et egenthigt lodsejermode. Man bor for
ud se at fit en fornemmebse af, om der er v00sentiig
modstand mod phanen og I givet fald skaffe sig fonstiteb
se ebler direkte stotte hos nogle af bodsejerne forud for
modet.
Kbare, enkhe phaner, hvor able kan se, hvad der skab

ske med netop vedkommendes jord, er meget vigtige.
Tib bodsejermoder kan bruges fonskebligt AV-udstyr, og
det gor et godt indtryk, hvis den, der foreb00ggen pleje
phanen, er godt inde I ejendomsforhohdene og naturbig
vis ogsit har et indgitende kendskab fib omritdets natur
forhold.
Nitr man en blevet enige om plejen, fonventer hods

ejerne, at den sker noget huntigt. Sebvom det en anbejds
kr00vende, bor man ogsit af hensyn til samarbejdet tage
kontakt med ejerne, nitr anbejdet en I gang, og nitn det
en afsluttet.

Myndighedsgodkendelser
Plejeanbejderne kan fonudsiette godkendelser efter for
skebbig hovgivning, f.eks. naturbeskyttebsesbovens be
skyttebseshinier elber § 3-bestemmelsen, vandhobsloyen,
skovboven, fenskvandsfiskeniboven mfl. Plejeplanen skal
indehobde en redegorebse henfor. Man skab were op
mienksom pit, at behandbingen af ansogningen eften disse
love kan tage nogen tid, bh.a. fordi forskehhige panter
skab udtahe sig, for myndigheden kan tage stilling. I de
fleste tilfielde en den en ankefnist, og tilladebserne kan
ikke udnyttes, for fnisten en udbobet. Det kan blive et
net kompliceret netwerk, derfon anbefales det I bldt
stonne sager at lave en tidspban for godkendebsenne.
Mange myndigheden tniekker pit samme hammeb, nitn
det drejer sig om natunbevarebse. Den en denfon gode
mubigheden for arbejdsfordebing, specielt I hidt storre sa

Figur 4.3. Ved fjernelse affceldede birke i Hobmegards Mose benyttes gravko og transportvogn
synker ned i den ret bbode bund. Foto: Niebs Westergaard Knudsen/Biofoto

gen, hvor kommune, amt, skovdistnikt, gronne ongani
sationer mfl. pittagen sig forskebbige opgaven og ansvars

omritder. Det given ogsit mulighed for diskussionen og
bosningen, som sietter pbejeanbejdet md u en storre sam
menh00ng, f.eks. kobbingen tib et kommunalt stisystem
elber tib et museumsarbejde med information om kubtun
histoniske spor.

pa

barvefodder, som ikke

pit forberedebse af en

bicitation og forhandhingen m.m.,
og en deb opgaven vil nok were sit begniensede, at tids
forbnuget ikke stitn I nimehigt forhohd tih opgavens om
fang. Endvidere en det vanskeligt at have udbudsmateni
abe pit naturphejearbejden, den en sit pr00cist, at det kan
passes md I rammenne for bicitationsbovgivningen. Pit
den anden side en den mubighed for ved udbud at fit
viesenthige besparebser pit sit phejebudget men det ko
sten abtsit en del kontonarbejde.
Pressen en god at have med, nitn et storne pbejearbejde
-

Licitation og presse
I de fleste tilfbde vib naturphejen bilve udfort af en of
fenthig institution. Hvis den antages entreprenon, skai
anbejdet fonmeht udbydes I offenthig hicitation. Den en
muhighed for at forhandle tib flene siden, efter at budde
ne en afgivet. Udbuddet skab I pnincippet omfatte hehe
EF, og I Tyskband findes flere "naturentreprenorer",
som ritder over intenessant maskineni. De vib dog ofte
have swent ved at konkurrere pit pnisen. Nedne gniense
for udbud I EF-negi en en anbiegssum pit 1.6 mb. kr.
Den nedre grnse for indenlandsk licitation en ikke
fastbagt og vib nok athienge noget af opgavens art.
Den kan athobdes indbudt bicitation, hvor kun de fin
maen, man menen kan kbare opgaven, bhiven bedt om at
byde, ebler den kan indhentes underhitndsbud fra hojest
to bydende. I begge tilfielde en bygherren fonpligtet til
at tage bavestbydende ellen fonkaste licitationen.
Udbudsform og beshutning om, hvorvidt den overho
vedet skal athobdes bicitation, mit athienge af opgavens
omfang. Naturplejemyndigheden kan bruge megen tid

siettes I werk. Offentligheden en efterhitnden net op

m00rksom pit naturomritdennes tilstand, og man kan
undgit mange henvendelser fra folk, den i en god me
ning font00lher, at "nu en de I gang med at odeh00gge"
det og det omritde. Udsendebse af pressemeddebelse kan
give en fin mediedkning under anbejdets fonbob. Den
kan bruges til at fontieble offenthigheden noget om na
tunbevanebse og om, hvad skatteknonenne gitn til og fib at
gore plejemyndigheden mere kendt I det offentlige hiv.

Udforelse af planen
Naturpleje kan were et komphiceret arbejde. Nitn pheje
phanen en lavet, skal den gennemgits knitisk, og able de
steder, hvon det kan git gaht, bor man have gjont sig al
ternativen khant. Hvis arbejdet skal udfones pit vanske
ligt tennien, og man nogenbunde sebv kan bestemme
starttidspunkt, bon dette viebges efter vejnudsigten. Det
kan were en fondeh at have bagt sig fast pit en peniode,
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Figur 4.4. Far naturpheje. Ft parti i Holmegards Mose fibgroet med birk. Foto: Niels Westergaard Knudsen/Biofoto

Figur 4.5. Samme parti efter naturpheje. Husk abtid ved
naturpheje at tage disse anskuehige "for-og-efter-bibleder".
Foto: Niels Westergaard Knudsen/Biofoto

Plan over pleje

Figur 4.6. Gravhojen "Borsen" ved Allerslev i Lejre Kom
mune. Plejeplan for rydning af det meste af opvceksten og
foto af hojen for og efter pheje se i ovrigt kapiteb 19.
Foto: Roskilde Amt
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Juridisk sikring
Den anvendes som negeb offenthige midlen tul naturpleje.
Derfor han offenthigheden krav pit, at de kvabiteten, den
frembninges, bhiver siknet, f. eks. nitr ejendommen hand
bes. Fredningen en tingbyst pit de benonte ejendomme, og

arbejden, som udfores indenfor fredningens rammer, en
denfon I pnincippet "sikret". Natunviendier, frembnagt
ved pleje pit ikke-fnedede arealer bor sit vidt mubigt siknes pit tibsvarende mitde. I stonne sager kan arealerne
fonsoges oventaget af det offenthige. Ahternativt kan den
tingbyses en dekbaration pit ejendommen, det given
niesten samme sikkenhed, som hvis den en tale om of-

fentlig ejendom. Den udanbejdes af phejemyndigheden,
bor stit som sitkahdt pittaheberettiget I tinghysnings
dokumentet. Dekbanationen skab tibtniedes af ejen og

pittegnes af kommunen.
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Afrapportering
Den omfatten en besknivebse af de nesubtater, den en opnitet med phejen, bitde positive og negative. Omkostningerne gores op sit detabjeret som mubigt stykpnis og tids
fonbrug. Det giver sikrene budgetter og tidspbaner i
fremtidige phejeprojekter. Afrapporteningen bor ske for
holdsvist hurtigt efter, at arbejdet en udfont, bl.a. for at
fit abbe detabjerne nedfiebdet, inden de gitr I ghemmebogen.

Skov- og Naturstyrelsen, 1993: Vejbedning om naturbe
skyttelsesboven. Mibjoministeriet, Skov- og Naturstyrebsen.

Opfølgning og justering
Den fubde effekt af phejen viser sig som regeb fonst eften
nogen tid. Derfon bon plejen folges op med ovenvitgning
i form af registreningen og fotognafening, debs for at ne
gistrene resubtatenne pit l00ngere sigt, debs for eventueb

justening af phejen se kapiteb 5. Det sidste kan omfatte
supphenende nydningen, tendning af dniensystemer elber
indretning af pubbikumsfacibiteten, nitr den onskede tib
stand pit aneabet en opnitet.

Specielle forhold
En plejeplan, den skab sikre speciebbe anter af dyr og
phanter, knver speciabviden om disse anters hivskrav.
Den en ikke "nitd" tIl fejbtagehser, fondi artenne en true
de. Den kan med hehd gennemfores en pheje, som eften
lignen den tidhigere brug af anealet sit meget som muhigt
og i ovnigt han som mith at eftenbigne tibstanden sit meget
som muhigt pit artens andre, kendte fonekomster.
Private organisationer og interessegrupper kan md
drages I pbejeanbejdet. Det kan were en fordeb at inte
grene eventuelt intenesserede pnivatpensoner I phanhieg
ningen og udfonebsen af plejen. Det given fonstitelse for
de probbemer, den en I natunpiejen samt mubighed for
god presseomtahe. Den en gode enfaningen med dette
f. eks. fra vones naboiande Svenige og Engband.
-
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Natunovervitgning kan definenes som negelmiessig md
samling og anahyse af oplysningen, den kan give et bibbe
de af natunens tibstand og udvikbing. Naturovervitgning
foretages isier af Skov-og Naturstynebsen og af amternes
bandskabskontoner, men ogsit foreningen og interessere
de enkebtpersonen foretagen naturovervitgning. Mens
hovedformitbet med Skov- og Naturstyrelsens ovenvitg
ning en at folge de generelle udvikiingstendenser I natu
ren, anvendes amternes naturovervitgning I hangt hojere
grad I fonbindebse med naturpheje. Naturovenvitgning
kan foretages med stonne elben mindre ambitionsniveau
og over en kortene ebler kengene peniode.

Naturovervdgning og naturpleje
Natunovervitgning en et fremragende instrument at bru
ge ved pnionitening af phejeopgaven. Hvis naturovervitg
ningen pitvisen en negativ udvikling for en bokalitets dyn
og planter, en den grundlag for at overveje naturpheje.
De ideelle betingebser for at udarbejde en plejepban
skabes gennem fonudgitende naturovervitgning. Forelig
ger den vegetationsanahysen ebber optieblinger af phante
og dynebestande pit en hokabitet sammen med en beskni
vebse af tibstanden adskilbige itn tilbage, en den store
chancer for at anvise pbejemetoder og indgneb, som kan
genskabe gode forhold for dyn og phanten pit den pitg00bdende bokalitet. Ofte vib phejen pit et omnitde tilsigte at
gavne specbeht nogle fit sjiebdne anter, og her en en viden
om bestandsudvikbingen gennem en itrr00kke af ston be
tydning ikke blot for at anvise den nigtige pleje, men
ogsit for at dokumentene, at den mit sttes md her og
nu.
Ligebedes en naturovenvitgning det eneste effektive in
strument til at pitvise, om phejen har virket eften hen
sigten. Det en en kendsgerning, at ikke albe pbejeindgneb
fungenen eften hensigten, specielt en naturpleje af hen
syn tub sj00ldne arten vanskelig. Hen kan naturovervitg
ningen skaffe oplysningen til at justene phejen og even
tueht nevidene efterplejen. I de tilfhde, hvon plejen bli
yen en succes, en det naturovenvitgning, den kan bevise
det.

Hvilke plejeopgaver bor naturover
vages?
Ved alhe former for naturpleje, den bar til hensigt at
forbedre forhobdene for dyne- og phantebivet, bor den fo
retages naturovenvitgning for og efter plejen. Isien ved
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plejepnojekter, den han tib fonmitl at tilgodese bestemte,
ofte sj00ldne og truede anten. Naturovervitgning en
sienbigt wendifuhd, nitn den en stantet, for den opstitr et
phejebehov. Denfor Fon abbe vigtige, biobogiske hokalite
ten i pnincippet ovenvitges uanset denes tibstand. Selv pit
steden, hvon tibstanden nu synes ideeb, kan den opstit
uheldige fonandningen, den kun kan modvirkes med na
turpleje. Hvis ovenvitgningen forst igangs00ttes hige for
pbejepbanens udanbejdehse og iwerksiettehse, vil den fo
kusere pit umiddelbant synlige pnoblemstihlingen. Hvis
den han fonegitet ovenvitgning gennem flene itn, for en
tilstandsiendning han gjont natunpleje aktuel, vil oven
vitgningen ofte kunne afshone heht andre itnsagen tib tib
standsiendningen. F. eks. kan hoveditnsagen til en uhel
dig vegetationsndnbng, den tidsmiessigt falden sammen
med ophor af gn00sning, I virkeligheden were en forud
gitende vandstandssnkning I omritdet. Uden denne viden bv00nksiettes mitske en kostban pleje, som ikke vih
lykkes.
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Figur 5.1. Fksempel pa overvagningsprogram for moser i
hovedstadsregionen 1982-1989. Udfyldte cirkler angiver
grundige undersogelser, dbne cirkler angiver optcelhinger af
enkelte arter. Grundige undersogelser vil typisk omfatte ye
getationsanalyser og undersogelse afynglefughe.

25-

jj

-

ii

o

3o

198
-

:!i:
-

R
10

20

30

4

Figur 5.2. Overvagning i Vasby Mose for og efter pleje. Sorte febter markerer kvadrater med forekomst af den sjceldne
plante melet kodriver i det permanente provefelt pa 25 x 40 meter i 1982, 1985 og 1988. Plejen blev foretaget fra 1984 og
bestod i kratrydning, hegning og genindforebse af grcesning. I 1982 var bestanden fabdende. I 1988 ses tydehigt den positive
effekt af plejen. Foto: Sten Asbirk

Overvágningsmetoder
Den eksisteren en bang niekke fonskelbige metoden til na
tunovervitgning. Det en heht athiengigt af fonmithet med
ovenvitgningen, hvihke metoden, den kan og bon anven
des. Skov- og Natunstyrelsen han udanbejdet en senie
vejledningen i metoder tub ovenvitgning opdelt pit botani
ske bokahiteten, padden og knybdyn, fughe, smitbiotopen I
agenhandet og endehig natun I byen. I disse vejhedningen
besknives kendte metoden, og den gives eksempben pit
denes anvendebse. Metoderne fib ovenvitgning spienden
fra de meget grundige, den isier anvendes ved videnska
behige forskningspnojekten, fib helt simphe optblingen og

negistneningen, den kan anvendes uden snbige fonkund
skaber. Det en vigtigt at vhge den metode, den passer
til fonmitbet med ovenvitgningen. I forbindebse med na
turpheje vib det nonmalt af nessouncem00ssige itnsager
were nodvendigt at welge ovenvitgningsmetoden, den en
enkhe og huntigt udfort.

Praktisk erfaring: Hvad er ideelt, og
hvad er nodvendigt?
Den ideelle sammenka?dning af naturovenvitgning og
naturpleje omfatter ovenvitgning, bitde for pleje en aktu
eb, nitr plejeplanen skab haves og efter plejens udfonebse.
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Figur 5.3. Overvagning afyngbende viber i Tryggevcelde Adal. Pa kortet ses, at ncesten able ynglende viber i 1990 fandtes
enge, der var afgrcessede dette ar ebber aret for, og som derfor havde en helt bay vegetation ved ynglescesonens start. Be
standen af viber i Tryggevcelde Adab er gaet tibbage fra mindst 150 par i sbutningen af 1960’erne til 18 par i 1991. Arsa
gen har vceret ophor af hosbcet og grcesning. Foto: Frik Thomsen/Biofoto

pa

* Omnitdet og dets interessante dyne- og planteanten han
wenet fuigt gennem registreninger, analyser og optieb
linger gennem en kengene itrniekke tilbage til for den
opstod et pbejebehov. Den en indsamlet ophysninger
om omritdets tibstand og den handbnugsmiessige drift
hangt tibbage, og den en fnemskaffet gambe fotos. Den
en indsamlet opiysningen fra ekskursionen tib omnitdet
og om fund af sienlige arter.
* Pit dette gnundbag besluttes det at igangstte natun

pheje pit lokailteten. En plejeplan udarbejdes, idet de
mange ophysningen fra naturovenvitgningen anvendes
til at anvise de nigtige phejemetoder. Piejephanen nea
bisenes.
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* Den intensive ovenvitgning fonstetten. Resubtatenne
kan med det samme anvendes tib om nodvendigt at
foretage ydeniigere pheje ebben tib at kornigene den
pianlagte efterpheje. Eften nogle itns forlob kan over
vitgningen afslone, om plejen van en succes, om den
hvenken gjorde fra ebben tIl, ebber om den direkte van
en fiasko.
Det absolutte minimum af naturovenvitgning i fonbin
debse med naturpleje en en tilstandsbeskniyehse i fonbin
debse med plejeplanens udanbejdebse, som nogle itn eften
phejens neabisening fobges op med udanbejdebse af en
artsbiste ebber en enkebt optbling af noghe karaktenistiske
anter. Dette minimum anvendes ofte, men I mange tib

fielde sken den shet intet, den kan betegnes som ovenvitg
ning.
Det en forstitebigt, at den opstitr situationen, hvor den
en akut behov for naturpheje pit en bokahitet, den ikke
han vienet naturovervitget. Det en ogsit indlysende, at
den ikke en ressourcer tib at overvitge abbe natunbokabite
ten. Denfor mit den ofte fonetages pheje uden forudgiten
de egenthig ovenvitgning. Men en ebben anden form for
negeimssig overvitgning af phejede bokabitetens tibstand
bor foretages, hvad enten det sit kabdes tibsyn, kontrob
ebben ovenvitgning.
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besigtigebse af bokabitetenne for at konstatere, om den en
sket stonne, umiddebbant synlige tendninger. Denimod vii
vegetationsanahysen og andre tidskrvende metoden kun
blive anvendt med f.eks. tre ebber fem itns mebbemnum.
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overvitge et stort antab bokahiteten. Pit phejede bokabiteten
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Rita Merete Buttenschon

De danske natuntypen han som anfort i bb.a. kapiteb 2
stont set abbe vienet udnyttet af tidhigene tidens mere eks
tensive og absidige bandbrug. Husdynhobdet van baseret
pit de udyrkede anealens produktion bitde som gn00sgange og tub vinterfodning. Derudover blev den hostet og
indsamlet plantemateniale til mange andre formith. For
at opnethohde de forskebbige kubtunbetingede naturtypen
kan aneabenne plejes, ved at de gambe dniftsformer tages
op ebber efterlignes. Nutidens phejemetoder en fonst og
fremmest mitlnettet mod de hysitbne samfund: strandeng,
fenskeng, ovendnev og hede. De kan inddeles eften gra
den af pitvinkning I:
* Vedhigehobdebse af eksisterende pbantesamfund. Pleje
metodenne kan were gr00sning, hosl00t og shitning af
dwengbusksamfund og godskning.
-

* Overvejende biomassefonstyrrende. Phejemetoderne
kan were rydning af opwekst og affiniending, men
ogsit slitning og gniesning.
* Ovenvejende jordbundsfonstynnende kan were pheje
metoden som harvning, fladtonveskniehning og skn00hpbojning.
-

se af gnsning I pnivat regi kan I nogle tibf00bde kun
gennemfones med okonomisk stotte. En niekke husdyn
kan anvendes I bandskabspbejen athiengigt af formitbet
med det enkebte plejeindgneb.

Kveg
Kvieg teden fontninsvis gr00s- og urtevegetation og I
mindne omfang vedplanten. Hvad angitn vedphanten en
den tabe om stone forskelle med hensyn til optagelse.
Kneatunen en bidet sebektive, idet de tagen storne totter af
vegetationen I hven mundfuhd. Fodenoptagebsen en kon
centneret om de dele af undenpbantesamfundet, den in
dehobder mere af foretrukne arten ellen mindre af ikke
foretrukne arten. Kvieg undgitr de steden, den for nyhig
en bhevet godningspitvinket, her kan plantenne vokse op
og give gnsgangen et tuet udseende. Indenfon vedplan
ten en hedebyng Cabuna vulgaris, pib Sahix spp., blrk
Betuba spp., ask Fraxinus excelsior, elm Ubmus
spp., hind Tibia spp. og b00vneasp Popubus tremula
de foretnukne. Den kan spores wesenthige itnstidsvaniati
oner I optagebsen af de fleste phantearter. Noghe ved
planter undgits af kweget under normahe omst00ndigheden, bh. a. ene Juniperus communis, pons Myrica gale
og visse nithetnieer. Kv00gets gniesningsmonster gor det
vebegnet mitske foretnukket til de fleste phejeopga
yen, idet veksben mebbem hoj og hay vegetation given
fordelagtige kitn for mange dyr og phanter.
Hvor den en tabe om massiv wekst af vedphanter, kan
kvieg nonmalt ikke gnsse det ned. Genenelt mit det I
natunplejesammenh00ng anbefabes at benytte kodkweg
racer, da disse knieven mindne tihsyn og stibber fierre
knav tib fodekvaliteten.
Ombiegningen af landbnugsdniften med en vobdsom
neduktion af kneatuner isr I Ostdanmank han gjort det
vanskehigene at skaffe gnsningsdyn tib natunplejen.
-

Grcesning
Kweg, fitr, heste og geden han gennem denes gniesning
vieret med tib at udvikle og vedhigeholde en hang niekke
af de bysitbne natuntypen. En genoptagebse af gr00sning I
phejeojemed vib pit mange iokaliteter wene den bedste og
den mest opnindebige phejemetode.
Gniesning kan vanienes som bed I en pleje og sitbedes
tilpasses mange fonskebhige phejeopgaven. Ved gniesning
sker den en pitvinkning af vegetation og jondbund. Dy
rene biden ellen rusken vegetationen af og kn00kken gre
ne I forbindelse med fodeoptagelse og -sogning. Den
sken ogsit en slidpitvirkning ved dynenes f00ndseb, ved
gnubning, benyttelse af sobepladser my. Dynenes tibfon
seb af godning medfonen ogsit hokalt tendningen I vegeta
tionens sammensietning.
Gniesning som plejefonanstaltning nummen nogle
pnaktiske og okonomiske probbemer, den isr en for
bundet med hegningen og med, at dyrene kniever dag
bigt tibsyn. Desuden skal dyrene have et sted at were
ogsit udenfor gniesningspenioden. Den simpheste hosning,
isien pit smit og spnedte aneaien, vil ofte were, at gns
ningen foretages af en pnivat handbrugen. Genoptageb
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Far
Fitn en mere sontenende I fodevabget. Fitr kan udvielge
sig meget smit mundfulde. Det smalle hoved, tandsiet
og den bewegehige overhiebe betyder, at dynene kan tede
blade fra brombien og sliten og andre stikkende viekster
uden at stikke sig pit tonnene. Fitn fonetniekker en bet
bitter smag og teden gerne en del af de bbomstenplanter,
den vrages af kvieg. Fitn kan gnsse jordovenfladen me
get t00ttene end kv00g pit grund af deres spabtede oven
b00be, og de kan denfon grsse de gn00sdominerede sam
fund i en ensantet, bay hojde. Fitn gnaver bank af stonre
tr00er og der I det hele taget mange vedagtige phanter.

FARERACER I DANMARK
bjerg-, hede- og
landracer

lavlands-kodracer

Islandsk/gronlandsk
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Mansk
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Figur 6.1. Fareracer i Danmark, debs de mere oprindebige
og bettere bandracer og debs de forcedlede kodracer.

Figur 6.2. Isbandske far bruges som forsogsdyr i hedephejen.

Den en ston fonskeb pit de enkebte fitnenacers fodevalg
og gn00sningsadf00nd. Geneneht klanen bjerg-, hede- og
handracer sig bedne pit jord af ninge bonitet end de mere
foniedlede lavhandsnacen. De en mere aktivt fodesogende.
I sne skraben de sig ned tib vegetationen. De viser ogsit
stonre tibbojebighed til at tede vedplanter. Det en I hoj
grad selvhjuhpne dyr, den han bet ved at l00mme, og som
visen udtabte modeninstinkter.
Nitr den en tahe om gnies/urte-vegetation, vib fitn oftest
grsse for speciebt tib I almindehighed at tilgodese knave
ne fib handskabspbejen. Hvor den en tale om phantesam
fund med stor indvandning af vedphanter, en de imidlen
tid velegnede som gniesningsdyn. Virkningen af de se
bekfive gr00sningsegenskaben kan I hoj grad afbodes ved
tidsmiessigt begr00nsede gniesningspenioder. Efteritrs- og
tidlig vintengniesning en for eksempel vehegnet tib hyng
og vedplantenige samfund pit mager bund.
Losgitende hunde kan give probbemer ved fjern
gn00sning af fitn. Den gitr bet panik I fitnene, hvis den
kommer stnejfende hunde md I fobden. Hvor fitn gnssen
ahene, en det en fondeb, at de bhiver viennet til hynde
hunde. Det bevirken, at den ikke sit bet gitn panik I dem,
hvis den kommen fremmede hunde I fobden.

tibbojebige tib at hobde udkig fra hojthiggende punkten og
uden toven mode eventuebbe angnibene. Abene af disse
grunde hobdes den noghe steder geden I fitneflokke, da de
vinken stabilisenende pit fitnenes adf00rd og eventuelt kan
fonsvane dem mod mindre rovdyr.
Geder han et meget stierkt mundepithel og kan opta
ge dele fra pianten med tome som for eksempel brom
bier, vibde rosen og tidslen. Deres stierke tiender, kieber
og tyggemuskben muhiggor, at de kan bide grene med en
diameter pit op tIb 1 cm af trieen og buske.
Geden han wenet anvendt I landskabspbejen pit Bonn
hohm som knatnyddere, og pit Ubbong Statsskovdistnikt
tib nydning af bievneasp. Pit Kejbso I Guldbongsund an
vendes geden sammen med fitn tib griesning af knat med
hyhd, tjonn, nose og vihd konvel.
Geder han I forhobd tib begemswegten en storre vom
kapacitet end fitn og kvieg. Denfor kan geden khare sig
bedre under forhold, hvon vegetationen fortninsvis be
stitn af buske og trieen, som han bavere fondojehighed end
urten og gnies. Udnyttelsen af tniestof en op tib 10%
stonne hos geden end hos fitn. Geden en pit grund af sin
evne tib at udnytte tniestofnbge fodeemnen ikke sit athien
gig af kropsfedtneserven som andre plantetedene. Pit
trods af den effektive fondojebse mit det dog bemienkes,
at dniegtige og miehkepnoducerende dyn og dyr under
wekst kun sjieldent fitr diekket deres nieningsbehov,
hvis den skal opnits ston effekt af gedegniesningen pit
den uonskede vegetation.
Mens fitnene mest griessen tiet ved jordovenfladen,
griessen gedenne hehst I skubderhojde og opad. Ofte ses
geden stit pit bagbenene, idet de afbiden kviste og even
tuebt bark pit tnieer og buske. I visse tibfiebde khatren de

Geder
Den fonebiggen ikke sit mange oplysningen om brug af
geden tib gr00sningspbeje geder bar bitde fondele og
ubempen I fonhold tub de andre gnsningsdyn.
Geder besknives som v00rende mere selvst00ndige og
seivhjuhpne end fitn. De fleste geden bar horn og forstitr
at bruge dem bitde I fonsvan mod novdyr og I sociale
stnidigheden med artskeller. Under fnie forhold en geder
-

Foto: Rita Merete Buttenschon
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Figur 6.3. De forskebbige husdyrsarters egenskaber ved anvendebse i naturpleje.

ligefrem i tnieen. Onskes et vist indhohd af tnieen i hand
skabet, en geden ikke vebegnet, da den ved afbarkning
kan odebiegge sehv store tnieer.
Gedens fodeprieference ban medfort, at den kun I nin
ge grad ban udvikbet nesistens mod parasitter, hvis bar
yen sjieident en tib stede I de hojtplacerede, tome debe af
planterne. Gedenne en meget modtagehige for indvohds
panasitter, nitn de kun bar adgang tib gries.
Geden viehgen, hvon den bar bejbighed tib det, de mest
nieningsnige dele af vegetationen. Denimod en den kun I
ninge grad sebektiv, hvad angitn phanteanten. Geden
griessen normabt jievnt og tiet, dog vrager den gries nien
godning I endnu hojere grad end kvieg og fitn.
Bhandt de gederacen, den en tib nitdighed i Danmark,
en den ikke sit stor fonskeb I adfierd og fodebehov. Hvis
den anvendes geden med kid, mit dyn med en moderat
mielkeydeise foretniekkes, da mabkning stoden pit pnakti
ske vanskebigbeder. Geder tither ikke vitdt og kobdt kli
ma sit godt som fitn, sit det en et absolut krav, at geder
ne kan soge busby i kobdt og fugtigt vejn.
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Heste
Heste ban med deres tiender I over- og undenmund et
meget stienkt og pniecist bid, den sammen med den be
viegebige ovenbiebe gon dyrene I stand tub noje at udvieb
ge sig de foretrukne foderemnen. Heste kan afbide
pianterne tiet ved jordovenfladen og vib ogsit, hvis den en
mangeb pit foder, nykke phantenne op med nodder ebber
skrabe phantenodden op ved hjiehp af forbenene.
Heste kan ikke pit samme mitde som dnovtyggerne
nedbnyde forveddet phantemateniabe, de udvielgen sig I
hojene grad de fniske, gronne spiner, hvor nieningsind
hobdet en hojt. De fonetrukne debe af griesgangen vedhi
gehobdes som en lay, frisk phiene. Heste teden dog ogsit
genne de mere nieningsfattige griessen som bobget bunke
og blittop. Samtidig ieden de mere tnie- og buskagtig ve
getation end kvieg. Heste sfilben samme krav til nie
ningsindboid som kweg, men kan I highed med fitr bedne
udviebge sig de mest nieningsnige dele af planterne og
sitbedes bedre udnytte gniesgangen I situationen med fo
derknaphed.

Heste bruger ofte bestemte debe af fennen tib at bette
sig, sitiedes at godningen koncentrenes I fit, stonre omnit
den, hvor tidsben, niebden og andre nieningsknievende
pianten vil vokse bojt.
Heste beviegen sig meget, enten som bed I fodesogning
ellen I den ovnige adfierd. Pit meget magre gniesgange
bruges op mod 80% af dognet tib fodesogning.
Fanen for sbidskaden en nok en af de wesenthigste grun
de til, at heste betragtes med nogen skepsis I naturphejen.
Enfaninger fra Mobs Bjerge tyden dog pit, at beste en veb
egnede tib en niekke plejeopgaven pit ovendnev og hede.
Heste synes at medfone en udvikbing mod artsnige
overdrev I bighed med kvieg, og de en fibsynebadende
vebegnede tlb pleje af ieldre hynghede, hvon sbideffekten
giver vegetativ formening fra kniekkede hyngbuske og
mulighed for frospining pit fierdsebsspor med tyndt
plantediekke.
Heste foretriekker bigesom kvieg gniesser, men med
en stonne variation i det samiede fodevahg. Den en en
udpnieget itrstidsvaniation I hestens fodevalg. Om efter
itnet kan heste ses nippe de modne brombier og byben

Figur 6.4. Heste og kvceg grcesser sammen med far

pa

fra nosenbuskene, og de kan udnytte en stomne andel af
agemn, bog, kviste og grene I vintenhalvitnet.
En bang niekke phanter vrages af heste, sandsynhigvis
fordi de en giftige. Den forebigger I ovnigt kun meget fit
oplysninger om hestes fodevabg pit natungniesgange.
Heste kan bruges tib samgniesning med dnovtyggere,
da de ikke angrbbes af hinandens panasitten.
Heste bon ikke bruges pit aneaber med pubbikumsad
gang, da en deb mennesker en utnygge ved de store dyn.

Svin
Den bar weret fonetaget forsog med svinegniesning I
hovskove med henbhik pit sebvfonyngehse af bog. Svinene
teder og odehieggen de fleste unge tnieen og ogsit en deb
ieldne ved afbarkning. Ebm Ulmus sp., eg Quercus
sp., birk Betula sp., ask Fraxinus excelsior og model
Alnus glutinosa tedes, mens bog Fagus sylvatica,
hyld Sambucus niger og kirsebier Cerasus avium ikke
nones. Bundvegetationen gennemnodes og tedes. Ligebe
des gennemnodes de overste jordbag, sitledes at vegetati
onen hobdes nede. Agemn, nodder og en deb bog tedes.

Hjorthobm i Stavnsfjord, Samso. Foto: Rita Merete Buttenschon
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vendes sommengniesning med kvieg og eftenitns/vinter
gniesning med fitn, sitfremt indwekst af vedpianten en et
problem.
Samgniesning ellen skift mebbem dyrearter kan desu
den reducene panasitpnobhemenne. Peniodisk afgniesning
med gies kan endvidene neducene hevenikteangreb hos
drovtyggene, da giessene teder den snegh, den en meb
lemvient.
Mange steden mit man endvidere regne med gries
ningspitvinkning fra naturbigt fonekommende bestande af
viide dyr som hjonte, barer, kaniner, gies m.fl.

Pavirkning af vegetationen
Den en ston fonskeb I plantemnes evne til at modstit de
pitvinkninger, de udsiettes for under gniesning. Mange
planter en gennem deres viekstform og opbygning tib
passet en vis fysisk pitvirkning.

Dyrenes udvelgelse af foderet
Dyrenes fodenoptaglese en bestemt af flere fonhold:

Figur 6.5. Hjortefarme med dadyr er nu abmindehige.
Dadyrgrcesning benyttes tib naturphejeformab. Foto: Frank
Vigh-Larsen.

Hjorte
Hjorte han bidtil kun I begnienset omfang weret anvendt
I iandskabspbeje. Herhjemme findes nitvildt, kronvibdt,
ditdyr og sikahjorte i en del dynehaven.
Nitn nit- og kronviidt koncentrenes I indhegningen pit
tilsvarende mitde som husdyn, bliven den nesultenende
gniesning meget hitnd, og effekten minder en deb om ge
dens. De nievnte hjonteanter en som husdyn meget be
svienhige at hitndtene, og de stilben stone knav tub hegning.
Ditdyr og slkabjorte synes I mindre grad at griesse ved
planter. De en meget nojsomme med bavt fodenforbrug
om vintenen. Den kan git mange dyn sammen, og de ban
ikke samme begningsbehov som nit- og krondyr. Ditdyr
en udpniegede tonbundsdyn, den angnibes dodebigt af pa
rasitter, hvis de griesser vitdbundsarealen.

Grasningssamspi1
Samgniesning mellem forskelbige gniesningsdyr bar wenet
abmindeligt anvendt I de gamle dniftsformer. Den en fo
netaget en del undensogelsen af samspihhets gunstige
virkninger bb.a. bedre tihwekst hos dynene, mindre syg
dom og bedne udnyttelse af gniesproduktionen. I pheje
miessig sammenbieng kan man nieppe drage konkluslo
nen ud fra dette mateniale, idet fonmitlet udelukkende
ban vienet maksimah foderudnyttelse. Umiddelbart mit
man antage, at samgniesning ogsit med fondel kan an
vendes I landskabspleje. Man mit dog fonvente at skubbe
nedsiette det totale gniesningstnyk I fonbold tib systemer,
hvor dynene griesser bven for sig.
Pit mange enge og I visse andre samfund kan den an38

*
*
*
*

miengden af planter standing crop
phantemnes smagebighed
plantennes fondojebighed
piantemnes nieningsindhobd.

Mange phanter og phantedehe kan were nieningsnige og
betfordojelige, men uden viendi som foden, fordi dynene
nodigt teder dem. Smagebighed athiengen foruden af
phantens smag ogsit af dens hugt og udseende, og hvon
dan planten en at none ved. Lugtesansen en meget we
sentbig for dynene ved fodesogning Derudover spibben
tilvienning en ston rolbe.
Fniske, gronne, saftspiendte planter foretniekkes fnem
for tort, vissent mateniale. De foretnukne dehe skab nemt
kunne nives af planten ved hjielp af tunge ellen tienden.
Pit en jievn gronswer griesses de overste, fniske bag
forst. Nitr lige attraktive planter vokser side om side,
foretniekker dynene det nemmest tibgiengelige opnette
planter tedes for planter med lay, knybende viekst.
Hitnede planter og planter med et hojt kisebindhobd vna
ges genne. De enkelte planter tedes ikke bige gerne
wekstsiesonen igennem. Fonskelbe I pbantennes kemiske
sammensietning i takt med denes udvikhing ban betyd
ning for, hvomnitr de tedes.
Planter, den ved tnitd en blevet fybdt med jord vrages
sammen med planter I nierheden af dyrenes eksknemen
ten. Dog kan pianten, den gron pit uninpbetter, ligefrem
foretniekkes, da uninen goder dem og gor dem sienbigt
saftspiendte.
-

Slid
Ud over selve gniesningspitvirkningen bidragen husdyne
fierdsebsshitage tib vegetationens sammensietning. 511tagen en athiengig af dynenes viegt, sitleflade, beviegeh
sesmitde og fiendselsliengde, af jondbundens beskaffen
bed og af vegetationens modstandsdygtighed.
Sen man fonst pit dynene, stiger sliddet ved oget wegt
og fierdsehsliengde og tib en vis grad med tendret fiend-
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Figur 6.6. Far og kvcegs vabg af planter under grcesning af
nceringsfattige eng- og overdrevspbantesamfund.
Fra grcesningsforsog pa Molslaboratoriet. J. og R.M. But
tenschon, 1982.

sehsmitde, mens den nedsiettes ved oget sitle- ellen tritd
flade pm. viegtenhed.
Ved beviegebsesmitden spibbem bewegebseshastighed og
afsiettet en robbe. Afsietningskraften oges med voksende
bastighed. Den en forskeh dyreantemne imebbem pit afsiet
tet. Kvieg og fitn bnuger f.eks. en mehativ stom deb af sitbe
fladen tib afsiet, mens hesten ved huntigeme gangarter
mere og mere bruger den fomreste deb af knonranden
dvs. at afsietknaften koncentrenes pit et meget iilhe aneab.
Svins oprodning pbojning af jordbunden em meget
vohdsom og overstigem hangt shideffekten fmemkabdt af
svinets og de andre gmiesningsdyms fiendseb.
Den daghige fiendsehshiengde, dvs. antahiet af tihbage
bagte sknidt ebben enkeltpitvirkninger af undenhaget, mdgitr ogsit I shidpitvirkningen. For de enkebte dyneantem em
fordelingen sithedes for tihbagebagt tmanspomtliengde:
hjont > best > ged > fitm > kweg.
For tnanspomtens shid: best > kvieg > bjort > fitr>
ged.
Den sambede sbideffekt pit bokahiteten bhivem: best >
hjomt > kweg > ged > fitm, hvor den em et meget stont
spring fra best tlb hjort og fra kvieg tib de smit dnovtyg
gene.
Den, hvor fiendsel em mest intensiv, opstitm den stien
med en heht specieb flora, dominemet af antem som enitnig
mapgmies, vej-pibeumt og under fugtige forhobd tudse-siv.
Det em typisk slidstienke, niemingsknievende anten med
kont generationsskifte. Den mere tihfiehdige fiendseb kan
pitvirke speciebt fobsomme phanteartem som mevhing, gam
meb hedelyng, anemone og bay m.fl., sitbedes at mieng
den af disse antem aftager.
Ved gniesning I omritder, hvor den bigger gmavhoje eb
ben andre fontidsmindem, bon den bobdes oje med, at dy
mene ikke slider ebbem tramper vegetationsdiekket I styk
ken. Hvis det kan forudses, at et fortidsminde ikke kan
tithe dymenes fiendseb, bor det indhegnes for gniesningen.
Ligeledes mit et fontidsminde, den beskadiges ved at dy
rene shiden griesset af, sit den opstitr vegetationshose pantier, straks indbegnes og eventuebt tibsits elbem bebiegges
med gniestomv.
Fitn em de bedst egnede dyn tub gniesning I omritdem
med fontidsminder. De shider ikke sit hitmdt pit fortids
mindemnes ovenflade som f.eks. koem, og demes gnav gi
ver et kont og ofte sbidstierkt vegetationsdiekke, hvom
tmieopwekst hobdes nede. Endehig em besogende som megel ikke bange for at git i omritdem med fitm.
-

Vegetationsudvikling
Den mangfohdigbed af pitvirkningem, den sken under
griesning, bevirker at phantesamfundene I tid og sted em
meget dynamiske. Umiddebbant kan man godt fit md
tryk af, at gniesgangene em stabile, idet det sambede bib
hede kun tendres hangsomt. Men den en tale om stone
forskydningem I de enkebte anters nobbe I samfundene in
den for fit itr og samtidig en met betydelig md- og ud
vandning af anten. Det skybdes I forste miekke, at sam
fund, den tib stadighed em under pitvlrkningem, aht andet
hige, vil viere mere fobsomme oven for ydembigeme pit
virkninger som smit kbimatiske forskehhighedem fra itm tib
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Figur 6. 7. Kvcegets behov for energi tib vedbigehobdebse
udtrykt som kg torstof af grant plantemateriabe/dag ved
forskebbig individstorrebse udtrykt som kg begemsvcegt.

itr, men ogsit I hoj grad, at vaniationen I viekstvilkitr em
betydebig inden for gniesgangen.
Lysintensiteten ved jomdbunden vamierem fra fuldstien
dig lysitbenhed bangs stiemne, pit higgepladsem og ved
skred pit skmitningem til meget bavt lysgennemfald I tiette
tuer I vegetationen. Dyrene bidrager aktivt I en omfor
deling af nieningsstoffenne I phantesamfundet gennem
godningsdeponening. Fordojelsen af plantematenialet I
dyrene fremskynder omsietningen af nieningsstoffemne I
plantesamfundet, hvilket medvinker til uensartethed I
viekstbetingeisemne.

Kokasser som spiringssted for nye arter
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Figur 6.8. Kvcegets behov for energi tib vedhigehobdelse
udtrykt som kg torstof af gront plantemateriabe/dag ved
forskelhig alder af dyrene.

emnieningsmiessig bnist ikke opstitr. Oftest vil det were
fonmitlstjenbigt, bitde ud fra et rent plejemiessigt hensyn
og ud fra et pmaktisk hensyn at gennemfore plejen inden
for hebe viekstsiesonen.

Ernaringsbehovet hos kveg
Kviegets behov for energi til vedligehobdebse udtmykt
som kg torstof/gront piantemateniale en vist I figur 6.7
og 6.8. Tib miebkepnoduktionen knieves ca. 1,2 kg ton
stof pm. 1,5 kg mielk, hviiket for kodkviegmacen vib be
tyde et merbehov pit 5-6 kg tonstof pm. dag, nitr mielke
produktionen em pit sit hojdepunkt.

Ernringsbehovet hos far

Under forsog med kreaturgniesning bar det vist sig, at
kokassemne giver en miekke planter gode spiningsbetin
gelsen. Ved gniesning pit Mobs fandtes smit ommitder med
tiet opviekst af iebletnieen omkming gambe kokasser.
Bitde kvieg og fitr teder meget gemne tebier, og teblekem
ner spirer mere vilbigt eftem en tur igennem en komave.
Ved etabbeming af kreaturgniesning pit bobget bunke-do
minemet gnieshede dukkede nye artem op, pnimiert hvom
den havde bigget kokasser. Ved optielbing af fro van den i
jordens overste 25 cm 48. 000 fmo/m2 fomdebt pit mindst ti
artem. Fra iuften fahdt den ca. 450 fmo/m2 fondebt pit tolv
anter I bobet af efteritret, og I kokasser fandtes fro for
deit pit 28 arter. De arter, den havde spinet pit kokasser
ne, stammede fra aile tre frokibder.
I mere amtsnige, stabile gniesningssamfund synes ko
kassemne ikke at have samme positive effekt for nyind
vandning af planter.

Fitms vedligeholdebsesbehov bigger pit 0,5-1,5 kg torstof
pm. dag athiengigt af viegt, 40-120 kg. Lam skab bruge
1,0-1,5 kg torstof tib viekst og vedligehobdelse 1 2-6
mitnedemsalderen, hvihket skulie sikme en daglig tilviekst
pit ca. 300 g. Endebig fombruges 1,5-2,0 kg torstof tib
mielkepmoduktion og vedligehobdeise hos fitm fra hem
ning tib ca. 3 mitnedem eftem biemning. Det em I opgomeh
sen fomudsat, at den em taie om frisk gries.
De fleste danske phantesamfunds emnieningsmiessige
vierdi em tibstniekkelig, hvad angitr hovedelementemne
energi og kvieistof. De em kun I mindre omfang en be
gniensende faktom, medmindre man kombinerer pleje
med en intensiv produktionsfomm som modemne mielke
pmoduktion. Ofte skyldes den miskredit naturareaier ham
enten bay pnimier produktion ebier mangeb I mikmoehe
mentenne.

Dyrenes erncering

Fodervcerdi

For at kunne gennemfore et pbanbagt pbejearbejde ved
hjieip af gniessende husdyr, en det nodvendigt fomst at
sikme sig, at piantennes emniemingsindhold opfyidem dyne
nes behov, ebbem at phejen em sit kontvanig, at en stomre

Foderviendien af et fodermiddel athienger I viesentlig
grad af dets fondojelighed. Den en omvendt proportlo
nabitet mellem fondojehighed og tniestofindhobdet.
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Trastofindhold

Grsning holder vegetationen i en vedvarende vekst
fase med et acceptabelt trestofindhold figur 6.2, mens
frostningen i ugresset vegetation ledsages af høje
trstofverdier og følgelig en lay fordøjelighed. Dette
forhold kan have betydning, nâr pleje udfores pa moden
eller vissen vegetation, dog vil man nppe fâ sá lay en
fordojelighed, at dyrene pa grund af manglende rum
melighed ikke kan omsette tilstrkkeligt foder til
thekning af energibehov til vedligeholdelse.

fahder drastisk med blomstring og frostning under u
grssede forhold, mens det er mesten konstant under
grssede. Ved grsning af hyngheder ma man vre op
mrksom
det begrnsede raproteinindhold, der dog
kan opfylde vedhigehohdehsesbehovet selv ved de haveste
vtrdier i august-september. Her vii begnensningen
navnhig higge i have tilvekstrater. Er der storre mng
der by af f. eks. pil, birk, ron, ask tih radighed, kan en
mange! i bundvegetationen i nogen grad opvejes.

Ráprotein

Mineralindhold

Behovet for râprotein i de planteedende dyrs foder hg
ger pa 10-12% af torstoffet, til hoj mlkeproduktion
dog 12-15%. I figur 6.9. er vist ráproteinindholdet i
gnesgange med og uden gnesning. Râproteinindholdet

Minerahindhohdet i grsgangenes planter athnger save!
af phanternes art og fysiohogiske stade som af jordbun
dens struktur, oprindehse og kemiske sammenstning.
I !andets osthige lerede brunjorder, forekommer der
sjehdent mangler i minera!ti!gngehighed under produk
tion uden ehier med hay kunstgodningstihforseh. Tihfores
der store mngder NPK-godning hvi!ket ye! nppe
sker i plejesammenheng kan der opsta mangler under
den tidhigere vkst. Specieht er et misforhold mellem
Na og K pa den ene side og Mg og Ca pa den anden
hyppigt.
I sandjordene, specielt i Midt- og Vestjy!!and, er en
stor del af jordens mineraler udvasket fra de overste hag
og udftehdet i en for phanten utihgngehig form. Udvask
ningen er forskehhig alt efter hvihket mineral, det drejer
sig om. Samtidig endres mineralernes ophoselighed ved
den stigende surhedsgrad, der hedsager udvaskningspro
cessen, saledes at der kommer et andet indbyrdes forhold mehhem dem i phantematerialet. Srhige forhold
findes pa de hettere jorder, der er opstaet ved hvning
ehher torhegning af havbunden, hvor man kan finde helt
ekstreme udvaskninger. Inden for samme jordbundsty
pe kan f.eks. en tihsyne!adende ret ubetydehig forskeh i
pH medfore, at Ca fra at vre til stede i tihstrekkehige
mngder fare-svingeh-samfund med pH 4,5-4,8 op
tneder som mangehstof bohget bunke-samfund med pH
4,2-4,3. Torbundssamfundene har generelt et indhohd
af P, Co og Se samt periodevis Mg, der er i underkan
ten af dyrenes behov.
Der er folgehig et behov for at fs foretaget noghe vej
ledende analyser, sahedes at de individuelhe mangler og
skevheder i minerahtihforshen gennem pianteveksten
kan athj!pes ved specieihe mineraltilskud.
Minerahindholdet kan variere betydehigt som folge af
de k!imatiske betingehser. Torke medforer i forste om
gang, at phanterne ma optage meringssubstrat i dybere
higgende hag. Sarhigt for udvaskede sandjordes vedkom
mende varierer koncentrationen af nringsstoffer meget
med dybden, og i torkesituationer bor man vre op
mrksom pa, at der kan vre behov for et ahsidigt mi
nera!tihskud ti! kreaturerne. Med fremadskridende tor
ke, hvor phanterne visner, kan der opstà serhige proble
mer som f.eks., at vitamin E, der produceres i planter
nes gronne blade, og seien samtidig falder til et kritisk
niveau.
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Figur 6.9. Trcestofindholdet i forskellige grcesdominerede
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fdresvingel/almindelig hvene og sure eng-samfund er
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Figur 6.10. Rdproteinindholdet i forskellige grcesdominerede
samfund og lyng i lobet af vcekstscesonen. I de ugrcessede
samfund hundegrces og rajgrces falder indholdet ved
blomstring og froscetning, mens de grcessede samfund fare
svingel/almindelig hvene og sure eng-samfund indeholder et
konstant eller kun svagt faldende ráproteinindhold. Lyng
har et relativt lavt indhold af rdprotein.

Indhold af vissent plantemateriale
Et storre indhoid af vissent phantemateriahe i gresgan
4!

kg torstof/ha
Lynghede, he1ârsgrsning
Lynghede
Neringsfattig sur toreng
Neringsfattig sur eng
Nteringsfattig toreng
Nteringsfattig eng
Gnesmark godet og vandet
Nringsrig eng, godet

1500-2000
2-3000
2-3000
4-5000
4-5000
7-8000
10.000
10.000

U
5-10%
15-20%
20-25%
25-30%
25-30%
30-50%
50-60%
50-60%

Figur 6.11. Gennemsnitstal for produktion p og udnyt
telsesgrad u pa nogle naturtyper. En vejiedende máling
af produktion kan vcere onskelig ved konkrete plejeopgaver.

gen begnenser udnyttehsesgraden, dehs gennem nedst
tehse af dyrenes optagehse af foder, hvorved tihvkst og
mhkeproduktionen nedsttes, dels ved en ringere kva
hitet af det optagne foder malt som fordojehigheden af
det organiske materiahe men navnhig med hensyn ti!
raprotein.
Probhemer af denne art vi! ofte kunne optrde, nar
en gnesning pabegyndes efter nog!e ars henhiggen, samt
ved tidsbegnensede grsninger i perioden oktober
marts og i vinterperioden under heharsgrsninger. I vis
se grsgange, f. eks. b!atop-dominerede, kan situationen
vre kritisk indtih begyndelsen af maj, da vksten star
ter ret sent.
-

Ved etabhering af grsning som led i en pheje er det
vigtigt at vige det rigtige gnesningstryk.
Det korrekte grsningstryk afti2enger af formahet
med phejen, om onsket er at ved!igehohde det aktuehhe
successionstrin e!!er om grsningen skah endre en vege
tationstihstand, f. eks. reducere mengden af vedphanter
ehher forny en ehdre !yngevoksning. Ved ved!igehohdeh
sesgrsning skah grsningstrykket vre big den aktuehhe
phanteproduktion, saledes at der under grsningen
hverken ophobes e!her fjernes biomasse.
For havt ehier for hojt grsningstryk resu!terer i mere
artsfattige phantesamfund. Hvor der er et stort fropres
fra omgivende trbevoksninger kan gnesning normaht
ikke a!ene forhindre en tihgroning pa hengere sigt, end
sige fungere som kratrydning. Det vih forudstette sa hojt
et gresningtryk, at bundvegetationen vi! bhive over
grsset. Grsningstrykket bor ogsa ti!passes hensyn tih
insekter og det ovrige dyre!iv, f. eks. vih mange af over
drevets sommerfugheharver vre for nemt et bytte for
fughe, hvis vegetationen er gresset for havt i forarsperio
den.

Grcesningsperiode
Grsningsperioden ved naturpieje higger oftest inden
for den normahe gnesningsseson, dvs. i perioden maj
oktober.
Grsning uden for sommerhahvaret kan anvendes,
hvor der onskes en hard grsning af tr- og buskvege

Grcesningstryk
I daghig tale bruges ordet som en betegnehse for anta!het
af grssende dyr pr. areahenhed. Man skehner ofte mel
lem hojt, normaht og havt gresningstryk, idet normaht
grsningstryk dakker over det antah dyr, det i hand
brugsmssig sammenhng vii vre tihrade!igt at stte
pa et areal.
Men derudover bruges grsningstryk som betegneise
for grsningens indflyde!se pa vegetationen, og det er
denne vegetationspavirkning som funktion af grsnin
gen, der er af interesse i forbinde!se med naturphejen.
For at beregne hvor mange dyr af en bestemt art, der
skah grsse et area! i en bestemt tidsperiode, skai man
kende dyrenes behov for ved!igehohdehse, primarpro
duktionen i grsningsperioden samt udnyttehsesgraden.
Dyrenes behov for fode varierer som tid!igere beskre
vet. Pianteproduktionen varierer med vegetationens al
der, men er, inden for kortere tidsperioder, ogsa athn
gig af de k!imatiske forho!d b!.a. nedbor og temperatur.
Udnyttehsesgraden athenger bl.a. af phanternes hojde,
idet der er en nedre grnse for, hvor tet ved jorden
dyrene kan gnesse.
Ved heharsgrsning vih udnyttehsesgraden fa!de v
senthigt, idet det ogede indhohd af visne planter efter
v2ekstssonen vih medfore en lavere udnyttelse af det
optagne foder. Endvidere vih sammentrykning af vege
tation og forne pa grund af snetryk og hignende, med
virke til havere foderoptagehse.
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Figur 6.12. Grcesningstryk udtrykt som antal dyr pr. ha
ved sommergrcesning fra april/maj til oktober. Der er
tale om gennemsnitstal, som skal tilpasses den enkelte loka
litet og formálet med plejen. Variationer i temperatur og
nedbor fra dr til dr kan cendre primcerproduktionen og der
med skabe behov for en regulering af grcesningstrykket.

tation, ehher hvor man onsker at beskytte srhige phanter
mod nedgnesning, f.eks. sjehdne orkidéer e!her andre
urter. Sen udbinding anvendes ogsa ved gresning af
f.eks. strandenge, hvor man onsker at beskytte rugende
fughe mod nedtrampning. Hensyn tih sommerfughe og
insekter kan ogsa betinge en sen udbinding. Endehig
kan der vre problemer med fluer og andre insekter,
der betinger, at dyrene flyttes vek i de!e af sommerpe
rioden.
Heharsgrsning anvendes en deh steder, deis af prak
tiske grunde, hvor dyreho!deren ikke har opstahdnings
muhighed ehher andre gnesgange at flytte bestningen
tih, dehs hvor man onsker et maksimaht grsningstryk.
Kvg, far og heste der vsenthigt flere vedagtige
phanter i vinterhahvaret, og der synes at vre en sam
menhng me!!em frostperioder og dyrenes hyst tii at
gnave bark af en rkke trer og buske. Kratrydnings
effekten er derfor vesent!igt storre ved grsning j yin
terha!varet.
Ved bhomstring fahder nringsindhohd og fordojehig
hed i p!anterne, og grsgangen er ikke sa attraktiv for
gresningsdyrene. Det kan derfor vre vanskehigt at
opna et tihstrkkehigt grsningstryk pa areaher, der har
vret frahegnet af hensyn tih serhige dyre- og phantear
ter, medmindre de gnesses separat. Dyrene vih ehhers fo
retrkke fortsat at grsse de de!e, hvor de har hohdt
vegetationen lay og frisk.
Ved heharsgresning skah grsningstrykket vre
af det normahe gr2esningstryk, for at der er foder nok
om vinteren.

Figur 6.14. Ranunkler, "smorblomster" - her arten bidende
ranunkel - er skarpt smagende og noget giftige. De undgds
af kvceg, men kan godt cedes affàrene. Foto: Peter Wind

Erfaringerne fra grsningsforsog pa Mohs og Helge
ns tyder pa, at det er svrere at afpasse grsnings
trykket tih at vedhigehohde ehher skabe modne, stabile
phantesamfund med stor artstethed ved grsning uden
for normal gresningsseson. Gnesning i vinterhalvaret
synes at kunne give en oget stresspavirkning af en del
planter. Der opstar ogsa ofte flere vegetationshose piet
ter, der ved senere grsningsophor ehher ved havere
gresningstryk kan fungere som spirebede for trer og
buske. Gresning i lange torkeperioder kan give samme
stresspavirkning af phanterne.

Giftige planter
En rkke planter er giftige. Det gehder bh.a. engbrand
bger, orne-bregne, anemone, padderok, narcisser,
gifttyde, skarntyde, benbrk, natskygge og ranunkel.
Der er stor forskeh pa de enkehte dyrearters folsom
hed over for phanternes giftstoffer. Heste er sahedes meget mere folsomme end drovtyggerne. Drovtyggerne
kan vnnes ti! at tithe en del af e!!ers giftigt yirkende
planter. Dog der heste og ponyer i The New Forest i
England en del taks, der anses for dodehig giftig selv i
meget sma mngder. Radyr kan ede en stor m2engde
anemonerodder som en vesent!ig del af deres vinterfo
der.
Forgiftningstihfhde ses normait kun, hvor der er
knaphed pa foder. Det er derfor vigtigt at holde et lavt
Figur 6.13. Gifttyde er dodeligt giftig og gror i rorsumpe,
eventuelt grcensende op til vdde, afgrcessede engarealer.
Foto: Peter Wind

grcesningstryk pa arealer med storre isicet afgiftige planter.

De fleste registrerede forgiftningstihfhde herhjemme
skyhdes ikke se!ve phanterne, men svampe, der lever pa
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planterne. Meldrojesvampen, der isr lever pa kornar
terne, men som ogsa kan udvikles pa hoje, vibde
gnesarter har virret arsag ti! "grssyge" hos heste. pa
rajgrtes og hvidklover kan der optrtede en svamp, der
bevirker, at dyrene bhiver overfolsomme overfor sohlys.
En rkke planter som prikbladet perikon, orne-bregne
og aim. rolbike indehobder tilsvarende fotosensibihiseren
de giftstoffer.
Der er registreret en rkke tihflde af en formodet
agernforgiftning af kreaturer, og det kan vre nodven
digt at flytte dyrene fra grsgange med stort obdenfald.
I The New Forest bhiver svin sat pa gras i oldenrige ar
for at forhindre forgiftning af heste og kreaturer.

Forebyggelse af sygdomme hos dyr, der an
vendes i grasningspleje
En del sygdomme er sterhigt knyttet til gresgange, og
forekommer her med en sadan hyppighed og gennem
s!agskraft, at det kan spible en vtesent!ig okonomisk ro!
be. I mange tiifte!de er det imidhertid muiigt gennem
rigtig tilretteheggelse af grsningsperioder, udnytte!ses
grad my. grsningshyppighed og forebyggende behandling at undga storre okonomiske tab.
En dariig ernteringstilstand er i sig sehv disponerende
for eller forverrer sygdomstilstande. Den primre fore
byggelse bestar derfor i at sikre dyrene ti!strkke1igt
bitde med hensyn til mngde og kvahitet af foderet.

lighed x grtesningstryk har sitledes storst betydning for
gennemsbagskraften af infektion.
I storre plantesamfund med hay udnyttehsesgrad hede
og toreng spiller indvo!dsparasitter kun undtage!sesvis
nogen okonomisk rolle, og de forebyggende foranstalt
ninger kan derfor begrnses til et minimum, sebv om
hele gresningsssonen anvendes eventuelt ogsa en del
af vinteren.
I fugtige samfund som enge, kter og moser, hvor mu
higheden for udnyttelsen ofte er storre, er der behov for
forebyggende behandbing med savel grsningshygiejni
ske som medicinske foranstaltninger. Da der forekom
mer et storre anta! parasitarter knyttet tib disse vade
omrader, bor man nok, sitfremt der er tale om storre
areaher og flere ars p!eje, bobende f analyseret hvilke
parasitter, der er taie om, saledes at man kan have en
specifik forebyggende behand!ing.

Fodrád, klovsyge
Fugtig bund kan betinge et ringere slid af kiovenes
hornlag og disponerer, sammen med den vedvarende
opbhodning, for "sure" klove. Tilstanden kan bedsages
af en egentlig bakterieh infektion, der kaldes khovsyge
eller foot rot, som kan medfore ha!thed samt at far gar
pa forknene. Klovsygen kan forebygges ved hyppig,
tt beskring af klovene, dvs. med 1 -2 maneders me!
lemrum for farenes vedkommende og 1-2 gange i bobet
af grsningsstesonen for kvg.

Indvoldsparasitter
De sygebige tilstande, der under grtesning normalt forvoider de storste okonomiske tab, skyldes indvoldspara
sitter. Sygdommene er ofte i bang tid upaagtede og giver
sig kun tib kende ved nogen utrivehighed og nedsat ti!
vekst, samt at sa at sige alle dyr mere ebber mindre er
pavirket af sygdommen. Egenthig erkendbare sympto
mer optrteder gerne forst, nar sygdommen har staet pa
gennem nogen tid, og infektionen er vohdsom.
Indvo!dsparasittens gennemslagskraft er athtngig af
antalhet af dyr pr. arealenhed, gnesningsperiodens heng
de, grsgangens fugtighedsforhold samt de khimatiske
betingebser under grtesningen. De fleste betydende md
vohdsparasitter gennembober et elber flere fritlevende
stadier eventue!t med me!!emvtert, og oget godnings
tthed medforer, at antabiet af infektive larver pr. gram
optaget foder stiger. Gode fugtighedsforhobd enten ved
fugtig bund ebler rigebig nedbor inklusive dugfald sikrer
de fritbevende stadier mod udtorring, mens varme ned
stetter udvik!ingstiden. Derfor anvendes der ofte rotati
on mebbem flere fenner i forbindelse med grsning i in
tensive systemer, sabedes at en del infektive larver dor.
En forbedret effekt af rotationen fas ved at behandie
dyrene i forbindebse med fenneskift. Hos fitr benytter
man fravnningen til at flytte lammene til en frisk
gnesgang der gerne er blevet ledig efter athostning
samtidig med medicinsk behandhing af bammene. Kaive
fra ammekoer synes ifolge udenbandske undersogelser
meget mindre udsat for parasitprobiemer end ungdyr
fra maikebesetninger.
Fugtighedsforhold og grsgangsudnyttehse udnytte
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Fluer og myg
Kreaturer pa grs er en bet tilgnge!ig, stabi! og meget
vigtig fodekilde for mange fluer og myg. Fluer og myg
generer de grssende dyr ved deres bid og stik, men
derudover overforer en del af dem sygdomsfremka!den
de bakterier, rundorme og andre patogener.
Fugtige naturgrsgange med tr- og buskvegetation
byder isr pa gode forho!d for fluer og myg.
Kveegfluer er dagaktive. Kvegfluehunnen suger se
kret fra ojne, nsebor, sitr, insektbid my., og den kan
optrede meget hyppigt pa grsgange, der ligger i he af
skov og hegn.
Plantagefluen optrteder higeledes ister, hvor der er he.
Den er mest aktiv pa varme, fugtige dage, og som
kvegfluen suger phantagefluen sekreter fra ojne, sar og
patter.
Stikfluer. Her er to arter pa grsgangen den iille
stikflue og efterarsstikfluen. Den bille stikflue er hyp
pigst i juli, mens efterarsstikfluen, som navnet siger,
har et maksimum om efteraret. Blodsugningen foregar
isr pa benene og flankerne.
Svtere angreb af fluer og myg pa kreaturer er ofte et
betyde!igt irritationsmoment. Dyrene forstyrres og ma
bruge energi pit at undga eller hindre virkningen, sithe
des at gnesningsperioden ikke udnyttes effektivt, og dy
rene bbiver utrivehige. Massive angreb af kvgmyg kan
direkte resu!tere i dodsfald b!andt kveget.
Kvaigmyg er athengige af rindende vand til kheknin
gen, men de kan spredes hangt fra khekningsstedet. An-

greb optreder typisk nar p!udse!ig temperaturstigning
om foraret efterfolges af en periode med varmt og fug
tigt vejr. Angreb af stikfluer, kheg, miter og myg kan
vre strkt generende, f.eks. kan en enkelt ko i bobet
af et dogn blive stukket af mere end 10.000 miter bid
og sar giver muhighed for infektioner.
Kva?gfluen smitter med en sygdom "Pinkeye", en
ojenbetendelse, der kan nedsette synet. Kvagfluer
khekkes bigesom stikfluer og visse mittearter bl.a. i ko
kasser, og det er sporgsmalet, om storre koncentratio
ner af kreaturer pa de samme permanente grsningsa
realer gennem flere ar kan medfore, at der her opbyg
ges store, faste ynglebestande af fluearter, der hjem
soger kveg. Det gahder muligvis plantagefluen, der er
medvirkende til at sprede smitsom yverbetendelse, ma
stitis, der kan vre en alvorlig okonomisk belastning
for kvegholdet. Mastitis angriber isr kvier og gold
koer. Kvier af sortbroget dansk malkerace synes at vre
srhigt udsat; ved storre angreb vil det vre nodvendigt
at stte dyrene pa stabd. Dyr, der er kureret for masti
tis, bor ikke sttes tilbage pa grsgangen, da de kan
vere smittebrere.
Sommersdr er ovale eller runde sar, der ikke vil
heges, og som derfor tiltrekker fluer. Sarene er forarsa
get af forske!!ige rundorme, der spredes med fluerne.
-

iiekampelsesmuligheder
Der er ingen effektive bekempe!sesmidber mod flue- og
myggeplagen. Der har vret forsogt forskehbige midber
sterligt mod mastitis i form af vaccinationer, beskyttebse
af pattespidserne af plastmateriale, plastre og oremr
ker med insecticider.
srhigt udsatte grsgange kan heskure vre en
hjeip, da kvgmyggene og en del fluer forbader
kvget, nar det kommer under tag.
Skovfldt er ligesom fluer og myg serhigt hyppige
fugtige gresgange, hvor treer og buske giver he. Skov
flaten er athengig af en meget hoj luftfugtighed, for at

-
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Figur 6.16. Skovfldten kan vcere farlig for bl. a. grcessende
kreaturer ved at overfore en protozo, der fremkalder syg
dommen babesiose. Tegninger: Henning Anthon

de kan khekkes og gennemlobe de forskellige udvik
hingsstadier. Skovflat suger blod af fugie og pattedyr, og
som fluerne er de smitteberere for en rkke sygdoms
fremkabdende parasitter, bl.a. en protozo, Piroplasma bo
vies, der forarsager babesiose hos kveg. Protozoen ode
hegger de rode blodlegemer hos vrten og fremka!der
"blodpis". Ved massive angreb kan kreaturerne do i
hobet af kort tid, mens dyrene ved svagere angreb ud
vikber en resistens mod sygdornmen. Der er forskelhige
behand!ingsmuhigheder, men Arhus Amtskommune har
f. eks. vret nodt tib at forsikre kreaturerne mod babesi
ose pa en enkelt stor grsgang "Hjortholm", hvor der af
og til, trods behand!ing af dyrene, fmder dodsfa!d sted,
og hvor en grsningspleje er prioriteret meget hojt.

Kvegflue

Kvagmyg
Pbantageflue

Figur 6.15. Nogle af de vigtigste arter affluer og myg, som kan give helbredsproblemer for grcessende husdyr.
Tegninger: Henning Anthon
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Grcesning pa kontrakt
Der er forske!bige former for grsningskontrakter, hvor
formahet er naturpleje eller naturvenbig drift.
A. Pieje af privatejede, fredede areaber gnesningsaftale
mehlem ejer, amt og eventuei dyreholder.
-

B. Pbeje af statsejede areaher grtesningskontrakt melhem skovdistrikt og dyreholder.
-

C. Naturforvaltningskontrakter higner ofte grsnings
kontrakter i fredningerne, hvor amternes betaler etable
ring af den nodvendige hegning my. Der er dog enkelte
eksempber
aftaler, hvor der udbeta!es et arhigt drifts
tilskud f.eks. Arhus Amtskommune ehher ti!skud ti!
transport my. f. eks. Saltholm.
Der er udarbejdet et paradigma for naturforva!tnings
kontrakter det kan fas i Skov- og Naturstyrelsen og
en bekendtgorelse om, at arealer ikke tendrer status
gror md i en § 3-beskytteise i henhold til naturbeskyt
telsesboven som folge af en naturforvaltningskontrakt.

pa

C. Naturforvaitningskontrakt ved pleje af andre arealer.
D. Mihjofolsomme omrader.
A. Der er mndgaet en lang rkke grsningsaftaler med
henbhik
en pheje af fredede areaber. Amterne sorger
typisk for hegning med de nodvendige stenter, informa
tionstavler og fangefobde. I serhige tilftelde bidrages tii
dyrenes vandforsyning, stromforsyning, transport af dy
rene og serlige forsikringer af dyrene m. m.
Aftaierne lober typisk over fem ar i enkelte amter ti
ar. I gresningsaftaierne settes der vi!kitr for grsnings
tryk og -periode, ti!skudsfodring my.
Det er en god ide at beskrive omradet, herunder
nvne sj!dne elber typiske planter og dyr samt forma
let med gresningen. Opgavefordelingen, vedhigeholdelse
af hegn my. bor tydehigt beskrives, iigesom det bor an
gives, hvem der skab f;erne hegnet efter kontraktophor.

pa

-

B. Enkebte skovdistrikter har eget dyrehobd, men de
fleste skovdistrikter udlejer areaher, der onskes afgrtes
set, bl.a. Skabhingen og Tipperne.

D. Miljofobsomme omrader. Hovedparten af de aftaber,
der er mndgaet om mihjovenlig drift, vedrorer grtesning.
I alt er der indgaet kontrakter for et area!, der svarer til
knapt 1 % af det samiede landbrugsareah. Der ydes et
ar!igt tibskud max. 900 kr. /ha 1990-ta! i den fem
itrige periode, kontrakten lober.

pa

Ved etablering af grcesning
Hegning

pa
pa

Der er stor forskeb
de forskebhige dyrs krav til heg
ning og dermed
omkostningerne ved etablering af
hegn.
Ved grtesning med heste og kreaturer er det tilstrtek
keligt at bruge et en- til totradet hegn, forudsat der er
rige!igt med foder og hyppige tilsyn. Denne hegnstype
er bi!!ig bade i indkob og opstning, let at flytte med,
og den vi! ikke virke visueit forstyrrende i !andskabet.
Ved faregrsning anvendes et traditionelt farehegn,
et stabgerde, 1 meter hojt
1,80 meter hoje pte!e, der
sttes med 4-5 meters mehhemrum, eller et 90 cm hojt
-

pa

Figur 6.17. En enkel form for stente i el-hegn, der er billig og god. Her etableret i et Poda-hegn i Mols Bjerge, Fussingo
Statsskovdistrikt. Foto: Rita Merete Buttenschon
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Figur 6.18. Fcerist ved Halskov Vcenge. Foto: Rita Merete Buttenschon

hegn med en stromforende trad ovenover. I stedet for
staigerder kan der i nogenlunde fladt terrn anvendes
Et fem-tradet hegn af hardt tne insuiintimber typen.
"Hitrdt tre" er tropiske tnesorter med serdeles god
isoleringsevne og holdbarhed. Systemet bestar af hjor
nestolper ofte eg ebier oversavede tebefonple og
sakahdte bats af hardt tr som afstandshohdere mellem
de stromforende trade disse hoidere skal ikke graves
ned. Der bruges en meget kraftig trad, der monteres, sa
den lober fit igennem padene. Spendingsgiveren ud
sender meget korte impubser med hoj effekt.
Ved samgrsning med kvteg og far kan denne type
elhegn bruges, ehier der kan bruges et traditionelt fare
hegn med en eltrad pasat.
I Sverige er der med godt resultat gjort forsog med at
hegne far med en eiforende tritd. Hvert far har en me
taltradsring om habsen med en 20 cm hoj antenne foroven og et hod forneden.
Hvor der er behov for kortvarig grsning kan flytba
re elnethegn
pbastikpade anvendes.
I Arhus Amtskommune anvendes to-tradet ehhegn til
heste og kreaturer sat
egetrspade og fem-tradet ei
hegn ebier stabgrde til fitr, iigeiedes sat pa egepade.
Egepade med kerne har en rimebig bang hevetid. Tryk
imprtegnerede ptele har ligeledes en hang levetid, men
de kan vre vanskelige at komme af med efter udskift
ning, og de synes ofte mere iojnefabdende. B!itstensim
pnegnerede herke- og granpade anvendes mange steder.
Ved griesning med geder og hjorte bruges vibdthegn,
der er 1,80 meter hojt med 2,40 meter hoje stolper.
Specieit stalgterder og vibdthegn kan virke dominerende
i et itbent landskab.
Hvor srlige landskabehige forhoid taler for det, kan
der anvendes hegte-, rafte- ebler flethegn. Til faregrs
ning anvendes hegn med 4-5 hegter pit ptele med 5-6
-
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meters me!lemrum.
Hvor ehhegn lober hangs offentiigt tilgenge!ige omra
der, skal det forsynes med advarselsskihte. Det er en
god ide at trekke hegnet et par meter vk fra vejrabat
ter og stier, saledes at publikum ikke oplever vejen som
indhegnet.

Stenter, kvgriste m.m.

pa

Hvor hegn placeres
tvrs af stier, og hvor man i
ovrigt onsker, at grsningsareaber skah vre tibgngeli
ge for offentligheden, ma der etabberes passagemuhighe
der.
Mange hegn odehegges
grund af manglende eller
for dariigt udformede overgange.
grsningsarealer med offentlig adgang og andre
areaher under aktiv pleje bor der opstiiles skibte, der
orienterer om metode og formal.
De enkleste passagemuhigheder at etablere er forskei
hige former for stenter, der leder over eller igennem
hegnet.
Hvor stianheg i ovrigt giver mulighed for fterdsei
med barnevogne, korestole m.m., bor hegnene forsynes
med lager, brede ramper e.l.
En type selvlukkende lage ophngt
skratstiilet
stolpe har vist sig srdeles velfungerende.
Kvtegriste kan anvendes, hvor der ogsit er behov for
frdseh med traktor ebler bib. Ved etablering af friste
er det vigtigt at sorge for, at padder og andre smadyr,
der falder i udgravningen under risten, kan komme op
igen.

pa

pa

-

-
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Dyrenes behov for vand og he
Ud over hegning my. er det nodvendigt, og undertiden
meget vanske!igt, at sikre friskvandsforsyning til dyre
ne. Kreaturer behover f.eks. ca. 70 liter vske om da
gen pr. dyr, inkbusive vskeindhobdet i foderet. Friskt
rindende vand ebler vandvterksvand er at foretrekke.
Vand fra sma vandhuller giver mulighed for infektioner
og parasitangreb.

Vintergrasning
Ogsa ved snedkke skal der vre adgang ti! drikke
vand. Kreaturers store vteskebehov kan ikke dkkes
ved, at dyrene der sne. Tvinges dyrene til at ade sne,
hider de et meget stort energitab
grund af det for
brug, der medgar til smeltning af sneen.
Far der gerne sne, og de kan dkke deres relativt
lube vskebehov herved, men det store energitab i for
bindelse med smehtning af sneen tales ikke ret godt,
specieit ikke hvis dyrene i forvejen er i en darbig foder
stand. Ved hengerevarende snedkke bor far derfor op
stabdes.
Geder er som ntevnt fobsomme overfor koldt og fug
tigt vejr, og de kan generelt ikke anvendes til helars
grtesning.
Kreaturer klarer udmtrrket vintergr2esning uden op
sta!dning bedst tihvkst har de egentbige kodkvgra
cer. Heste og iser ponyer er ogsa udmterkede ti! yin
tergrsning. Findes der treer og buske i indhegningen,
der kan yde dyrene he, er det ti!strekkehigt med en
overdekket foderpiads.

pa

Grsning af fredskovsphigtige areaher ogsa areaber,
der mid!ertidigt er abne krtever en tibladebse fra Skov
tibsynet tilsynsforende statsskovdistrikt. En tilladebse
vil ofte b!ive fulgt af bestemmebser om dyrehoidets
storrelse, grsningstidens hengde og eventuelle krav til
tilsyn, vilkar, der skal sikre, at skoven ikke odehegges
ved grtesningen.
Sommergrasning skader normalt ikke store treer af
f.eks. eg, bog og skovfyr, men kan hindre en seivforyn
gelse. Hestegrsning giver dog gode muhigheder for
sebvforynge!se af bysabne fyrreskove. Der er iverksat
enkeite forsog med gresning og skovbrug bl. a. med
kreaturgrsning og dyrkning af skovfyr og eg ved
Stubbe So.
I tid!igere tiders landbrug var skoven vigtig som ki!
de til vinterfoder for husdyrene. Kviste og knopper har
en fodervrdi i vintertiden svarende til ha!m. Det var
nemt at hoste og ti!gengehigt for dyrene, nar sne og
frost hindrede dyrene i at grsse bundvegetationen.
Skov- og Naturstyrelsen administrerer en tiiskuds
ordning til etablering af fadies grsning af skovenge pa
fredskovpligtigt area!.
-

-

-

Fangefold
En fangefold er nyttig nodvendig ved flytning og
ovrig hitndtering af dyrene. I mindre indhegninger kan
der i stedet anvendes transportabelt fangstgitter, nar
dyrene skab fikseres, f.eks. ved dyrhegebehandling.
Arbejdsforbrug ved grtesning
Der forebigger meget hidt materiale om tidsforbrug
ved ekstensive driftsformer, som grtsning af naturarea
ber er. I Handbog for Fareavhere er arbejdsforbruget
ved intensive brugsbestninger opgjort ti! fo!gende:
* ved 72 dyr 8,17 time/dyr/ar
* ved 148 dyr 7,58 time/dyr/ar
* ved 300 dyr 3,93 time/dyr/itr
Tidsforbruget ved ekstensive brugsbestetninger
markti!synet er noget lavere.
U!borg Skovdistrikt er der ansat en hyrde ti! at
hobde opsyn med en fareflok
700. En vebtrnet fare
hund er en stor hjadp ved handtering af storre fareflok
ke.

pa
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Skovgresning
I forbindelse med ekstensiv grtesningsdrift kan det vre
onskeligt at hegne skovareaher med, saledes at der er
hemu!igheder for dyrene.
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Figur 6.19. Vintergrcesning med far kan give omfattende
barkskader. Ron, hvidtjorn og ask cedes gerne, men ogsa
trceer og buske som eg, ceble og ene er grcesset op til farenes
rcekkevidde i fenne pa Molslaboratoriet. Foto: Rita Merete
Buttenschon

Figur 6.20. Geder tager hellere blade og kviste end grces.
de kan anvendes ved rydning af tilgroede arealer, men er
altsa meget harde ved buske og trceer og de blomster, som
evt. star ved grunden af vedplanterne.
Foto: Rita Merete Buttenschon

Figur 6.21. Pa mindre arealer, f.eks. vedfortidsminder el
ler pa voksesteder for sjceldne planter, kan slaning med le
stadig vcere en god plejemetode.
Foto: Rita Merete Buttenschon

Mekanisk behandling af vegetationen

skai vedligeholde eksisterende plantesamfund anbefales
det, i stedet for kratrydningssav, at bruge en fingerkhip
per eller andre maskiner, der skrer planterne over i
stedet for at rive dem over. Ti! mekanisk slaning af
storre arealer kan der anvendes gronthoster, sbaglekhip
per, rotorkhipper e!!er fingerkhipper.
En slaglekhipper med en arbejdsbredde pa 2,5 meter
har en kapacitet pit ca. 1 ha/time. Slagbeklipperen sbitr
og findeler vegetationen i samme arbejdsgang.

Der er i vesenthig grad tale om de samme formai som
de, der soges tilgodeset ved gresning.
Slaning foretages almindeligvis kun en eller et par
gange i hobet af en sson, mens der ved grsning sker
en mere kontinuerhig afbidning. Afhengigt af tidspunkt
for shaningen kan planterne gennemlobe en del eller alle
udviklingsfaserne i vkstforlobet: spiring, vkst, blom
string og frosetning.
Ved gentagne slaninger ar efter ar med fjernelse af
det athostede materiale hoshet, bbiver der Ijernet en
mengde plantenringsstoffer fra omradet. I gresnings
situationen fjernes derimod kun ca. 10% af primrpro
duktionen i forbindelse med dyrenes vekst og stofskif
te. Slanungen medforer ogsa en tidsbegrenset slidpit
virkning, og der sker ikke en omfordeling og foroget
omsetning af nringsstofferne, som det er tilf.tehdet ved
gnesningen.

Slâning af grs- og urtedomineret vegetation
Den abmindelige he er det mest anvendebige udstyr til en
rkke opgaver, b!andt andet ti! hoshet pa meget vad,
biod bund, og hvor der er tale om sma arealer.
Ti! slitning af mindre arealer findes en del motorma
nuelt udstyr som kratrydningssaven, der kan bruges til
gnes- og buskvegetation. Kratrydningssaven kan mon
teres med et snorehoved, der er specielt egnet tib grs
og urtevegetation. Den er mere effektiv og hurtigere i
brug end been. Svenske undersogelser tyder dog pit, at
snorehovedet kan flit vegetationen op, og hvor sianingen

Sláning af dvergbusksamfund m.m.
Ved slitning af mere forveddet vegetation kan der an
vendes gronthoster, grenknuser eller shamaskmne shaghe
khipper.
Grenknuser og slitmaskine kan anvendes, hvor der
findes en del buskopv2ekst.
Begge maskintyper er ret tunge. De efterbader tydehi
ge spor, hvor de har kort. De bor ikke anvendes
fobsom jordbund og i omritder, hvor der er fortidsmin
der, som kan bhive beskadiget ebber udvisket ved korse!
med maskiner. F.eks. vil de have volde i agersystemet
fra jernalderen vre sterhigt udsatte. Anvendelsen af
grenknuser bor bigeledes ikke finde sted i sitdanne om
ritder, da den river vkstlaget af toppene af vobdene, og
i vrste fabd ogsit fjerner en del materiale fra dem.
heder og overdrev uden vesenthig buskopvtkst
kan vegetationen slits med gronthoster. Den river ikke
vegetationen op i samme omfang som de to andre ma
skintyper, og det athostede materiale kan opsamles,
eventuelt presses og sadges, som man f.eks. gor pit
Kongenshus Hede.
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Hugst af opvakst
Hugst af lovfaddende trteer og buske, der skyder igen
fra stod e!ler rod, bor foretages i marts-april mitned, det
giver frerrest stod- eller rodskud. Ved hurtigt voksende
treer som pil Salix og bvreasp Populus tremula
m. fi. mit man regne med, at hugsten skal gentages med
et eller fit itrs melbemrum. Specielt btevreasp er vanske
big at bekmpe, og en ringbarkning kan, selvom den er
tidsknevende, nok vre den bedste metode.
Ved hugst af tt opvekst vib det ofte vere hensigts
messigt at foretage hugsten af flere omgange, sitledes at
der sker en gradvis tilpasning til den forogede hys
mngde af den vegetation, man onsker at bevare. Ene
br tither ikke voidsomme, pbudsehige tendringer i
vtekstvilkitrene.
Ved kratrydning er den mest tidskrvende del af ar
bejdet udshebning af tneeffekterne og efterbehandlingen
af disse. Med stigende brndselsudgifter onsker ejeren,
hvem trteet oftest tilfalder ved pheje af privatejede fre
dede omritder, dem savet op i meterstykker. Kvas
bnendes pit stedet. Afbrending af kvas er meget tids
kravende. Den kan kun foretages pit bestemte itrstider
under gunstige vejrforhold, og den er ikke altid forene
big med fredningsbestemmelserne.
I stedet for afbrnding kan overskudstret findehes
tii bnendsebsbrug elber tib industriformitb af transportable
flishuggere.

Figur 6.22. Kreaturer ceder i det tidlige forar en del lyse
siv, og kvceggrcesning tidligt pa aret kan derfor reducere
siv, der breder sig i magre, vade enge. Foto: Rita Merete
Buttenschon
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Til phejebrug vil de smit flishuggere med en produk
tion pit 10-20 m2 flis/time vtere mest velegnet. De er
traktormonterede, de kan mades manuelt ehher med
kran, og flisen kan bheses direkte i en transportvogn eb
her i en efterhngt fliscontainer. Sammenhegning og
sammenshebning af kvas til flishugning er higeiedes meget tidskrtevende.
Ris af pu og birk kan bindes dl faskiner og sadges.
Retablering af lysâbne samfund efter kultur
ophor
Naturbeskyttelsesloven fra juhi 1992 hegger op til, at
man ikke blot piejer de eksisterende naturarea!er, men
ogsit genskaber nye. Samtidig forventes en del land
brugsarealer at udgit af drift i de kommende itr. En del
areaber vil derfor formentlig higge ubenyttede hen, eller
de kan behandies med henbhik pit hurtigere at skabe en
naturiignende tilstand.
En stor del af overdrevene og de fleste heder er op
stitet efter at en tidhigere agerdyrkning er opgivet. Mens
der ret hurtigt kunne udvikles hede- ebber overdrevsam
fund i brakperioder pit fortidens udpinte agre, vil det
tage en hengere itrrkke forend kuhturprget forsvinder
fra opgivede, tidligere mere intensivt behandlede mar
ker.
Overdrev udvikbes gennem grtesning pit opgivede
marker. Der er en iang rtekke praktiske erfaringer bi.a.
fra Mobs og Hebgemes, hvor successionen under udvik
hingen mod overdrev er beskrevet. Grtesningen er star
tet enten pit grsudheg ebler direkte pit ruderatsamfun
dene. Bitde kvteg og hestegnesning synes at kunne re
subtere i artsrige overdrevssamfund inden for en tidsho
risont af 30 itr. Det he!t modne stadium krver for
menthig op mod 100 itrs griesning.
Nitr engareaber gitr ud af drift og eventuelt forsum
per, kan hyse-siv Juncus effusus, mose-bunke De
schampsia caespitosa ebber andre grove gresser og ha!v
grtesser brede sig og heit dominere.
De des ikke, ebler kun i strkt begrnset omfang,
af husdyrene. Pit Mobs er der erfaringer med at begren
se iyse-siv gennem kvggreesning i det tidhige foritr,
hvor dyrene meget gerne eder de spirende siv.
Ofte vib det dog vtere nodvendigt med gentagne
slitninger for at komme de grove vkster til hivs, sitledes
at mere varierede samfund kan udvik!es. I Ribemarsken
har s!itning af mosebunke vteret efterfuhgt af afbrtend
ing.
Heder kan forhohdsvist enkelt genskabes efter afdrift
af nitheplantager pit tidhigere hedejorder. Viborg og Kb
sterheden distrikter har erfaringer med, at harvning ef
ter skovning er tibstrekkehigt til, at iyngen kan genin
vandre. Det er vanskebigere at genskabe hede pit tidli
gere agerjord. Der bigger en rekke praktiske forsog
med udpining af jorden gennem gentagne kornafgroder
uden godningstiiforsel og tilforseb af lyngfro. Bl.a.
Randbob Skovdistrikt har forsogt med modne lyngfro og
med byngtorv, men resubtaterne er hidtil usikre.
Udpining gennem slitning og afivning praktiseres
primtert pit smitbokabiteter, da det er en meget ressour

cekrvende plejemetode. Det bruges isr ved fortids
mindepheje for at genskabe en bay overdrevsvegetation.
Udsitning af bokalt indsamlede fro af vibde planter har
vret forsogt bb. a. pit engarealer ved Voergaard ved
Skov- og Naturstyrelsens oko!ogiske kontor, og en rk
ke andre forsog er i gang, men der foreligger endnu
meget fit resubtater.

Afbrarnding
Afbrtending anvendes ister ved lyngpleje, jf. kapitel 8
om heder.
Sitfremt det primre formal med phejen er byngspi
ring, kan en skradp!ojning ebber harvning indgit i plejen.
ønskes det derimod, at jordbunden skal bevares, mit
dette und!ades.
Findes der i det omritde, som onskes afbrtendt, for
tidsminder med sten, mit afbrndingen ikke kunne
spnenge, ibdskorne ebber pit anden vis odehegge stenene.
Afbrnding mit ifo!ge gaddende bestemmelser ikke
foretages i tiden 1. april 111 31. august. Uden for denne
periode mit det kun ske efter tibbadebse fra brandinspek
toren. Vejrhiget gor dog, at kun en bible del af den tibbad
te periode kan udnyttes.
Athrnding kan ogsit anvendes ved pleje af andre
samfund tii Ijernelse af opvkst ebber som forste led i en
pieje med efterfolgende grsning.
Gennem afbrending kan man Ijerne vegetation, der
pit grund af alder eiler artssammensetning ikke 2edes af
dyrene. F.eks. kan afbrending foretages i te!dre samfund af bolget bunke Deschampsia flexuosa ebber mose
bunke Deschampsia caespitosa, hvor ttte tuer af dodt
materiabe kan hindre andre arter i at spire. Katteskeeg
Nardus stricta, der hei!er ikke des, har bigebedes
vret forsogt bektempet ved afbrending. Katteskeg er
dog ikke sit stort et problem i Danmark. Tibsvarende
kan eldre tagrorsbevoksninger bramdes.
Pit marskengene ved Ribe Holme har afbramding
vret brugt som led i en bektempebse af mose-bunke.

Jordbehandling
Jordbehand!ing er fortrinsvist anvendt ved hedepleje
enten i form af harvning, oftest efter en forudgitende
slitning eller aflnending, ebber ved skradpbojning og flad
torvegravning. Desuden anvendes jordbehandbing ved
bektempe!se af storre bestande af uonsket vegetation.
Hvor et tet lag af vissent gras thekker jorden, som
det ses f.eks. i asbdre bestande af bolget bunke og andre
tuede grsser, kan marngden af ufordojehigt plantemate
riale mindskes ved en foritrsharvning, inden en efterfoi
gende grsningspleje ivrksettes.
Pbojning kan i ovrigt anvendes ved "nubstibhing" af
parceiber, hvor man onsker at etablere de forste stadier i
et successionsforbob. Skradpbojning har veret brugt af
hedebonden ved opdyrkning af nye matrikler. Ved
skradpbojning vendes hebe lyngtorven rundt, hvorved
mineralsandet kommer op tib overfiaden. Det giver en
gennembuftning af hitter og morbag, og der bhiver frigi

vet en del nteringsstoffer. I phejeojemed kan skradpboj
ning anvendes inden tilsitning som bed i en hedepbeje el
her eventuelt ved et par itrs korndyrkning som led i en
udpining af jorden.
Fbadtorvegravning anvendes bigeledes primert som
bed i en lyngpbeje, men har ogsit vteret forsogt anvendt
ved pleje af rigkar.
Ti! jordbehandbing kan anvendes forskellige former
for harver, plove, kubtivatorer og frtesere atheengigt af,
om der onskes en stribe-, plet- ebber fu!dbearbejdning.
Typen af indgreb er naturhigvis forst og fremmest af
inengig af formitbet med phejen, jordens beskaffenhed og
stedets vegetation. Som eksempeb pit redskaber til fuld
bearbejdning kan nvnes den i skovbruget anvendte:
Lindenborg spadeharve med et tidsforbrug pit 6-8 ti
mer/ha.
Skradp!ojning, harvning, pbojning og anden jordbe
handling bor ikke foretages i omritder, som ikke tidbige
re har vteret opdyrket fossibe landskaber. I areaber med
fortidsminder mit disse behand!ingsformer ikke tages i
anvendelse, hvor fortidsminderne kan bide overlast.

Kemisk behandling
I pbejesammenhng, hvor der ikke stibies samme krav
om rentabiiitet som i band- og skovbrug, bor kemisk
bekmpebse af opvkst undgits.
Opvtekst af trteer og buske kan bekempes ved
sprojtning ebber smoring. Af stetiske grunde foretrk
kes ofte forudgitende nedhugning og sprojtning elber
pens!ing af stodfladen ebler sprojtning af den nye op
vkst i et tidhigt stadium.
Stodsmoring af trer kan foretages med "Roundup",
ebier der kan foretages en ensidig penshing af barken eb
her basabsprojtning pit de trer, man onsker fjernet.
Denne metode anvendes i skovbruget ved forste udtyn
ding i boge- og egeplantninger.
Kemisk behandling af urteopvtekst, f. eks. brnde
nadde Urtica dioeca, agertidsel Girsium arvense, og
ornebregne Pteridium aquilinum, kan anvendes, hvor
de nevnte arter m. fi. indgitr i uonskede mtengder i
plantesamfundet. Men probbemet er nok af begrenset
omfang i Danmark, og metoden bor i plejesammenineng
erstattes af gentagne shitninger i vkstsesonen eller bo
kal jordbehandbing pbojning, idet konsekvenserne af
disse metoder bedre bader sig overskue.

Godskning
Den godskningspraksis, som anvendes i moderne land
brug, er ikke forenebig med landskabspbeje, idet den
meget vohdsomme tibforseb af specielt NPK favoriserer
et fittal af arter, der vokser hurtigt, f.eks. kubturgrsser
og andre iandbrugsafgroder.
Derimod kan tibforsel af begnensede mngder
nteringsstoffer anvendes i plejesammenhng for at sta
bilisere et givet p!antesamfund. Navnlig i to situationer
kan godskning overvejes:
* ved p!ejemetoder, som f.eks. hoshet, hvor der sker en
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gentagen Ijernelse af plantemateriabe og neringsstoffer
* i meringsfattige, halvsure mibjoer torenge, hvor der
er risiko for, at grtesningen accebererer en uonsket
udvikling mod total udvaskning af nteringsstoffer og
eventuel forsuring.
Der kan sit!edes ikke faststettes generelle retningshini
er for godskning af naturareaber, og en sitdan bor kun
ske som forsog under stadig kontro! af vegetationsud
viklingen my.
Ved hoshet i engsamfund sker der en gentagen fjer
nelse af storre mtengder pbantemeringsstoffer, end der
naturligt tilfores. ønskes plantesamfundet bevaret, mit
man sitledes gennem oget tilforsel skabe balance i fra
og tilforsel. Af hensyn til en alsidig plantevkst bor
man anvende tilforsier med gradvis frigorebse, hvorfor
kunstgodning og anden letomsettebig godning, f.eks.
gybbe, er mindre egnet. Derimod kan fast staldgodning
udbragt i perioden december-marts opfybde denne be
tingelse. Fast stabdgodning er tilbige meget absidig i md
holdet af nteringsstoffer, saledes at man ikke risikerer
ensidige ndringer i plante- elber dyrehivet som folge af
overvegt af et enke!t ebier noghe fit nteringsstoffer.
Hvor der er tale om pieje af nringsfattige, habvsure
torengssamfund, f. eks. svingeb-hvenesamfund Festuca
Agrostis, kan det bhive aktuelt at stabihisere jordbun
dens pH gennem tilforsel af kabk, eventueit magnesium,
for at modvirke forsuringen, der bevirker en udvikhing i
retning af hedesamfund. Denne proces forstterkes nok
af gnesning, hvor en hurtigere omsetning af nrings
stofferne betinger, at udvaskningen uden for
vkstssonen oges. Ti!forsel af kabk vi! medvirke tib at
bremse denne udvikhing, debs gennem en ndring af
jordbundens fysisk-kemiske egenskaber, dels ved at der
udvikles en storre og mere varieret jordbundsflora og
-fauna.

kum, da dyrene er ringe af storrebse og iidet opsogende
i deres adfterd. Enkelte veddere kan dog i misforstitet
lederinstinkt optrade srdehes aggressivt, og sitdanne
dyr bor undgits pit areaber, hvor der er offenthig adgang.
Kodkvteg kan pit tilsvarende mitde give en vis utryg
hed hos et ukyndigt pubbikum. Ungkreaturer udviser
ofte en mere opsogende og urobig adfterd, og bor i vi
dest mubigt omfang undgits, selv om konflikten nppe
er sit reel, som man umiddeibart fitr indtryk af.
Heste, isr sportsheste, kan vere meget urobige af
temperament og samtidig, ofte af tilhert adfrd, op
sogende og er sitledes ikke egnede pit publikumsareaber.
Geder og isr bukke kan have en aggressiv femfterd
overfor fremmede dyrearter.
Svin i bosdrift bor ikke git pit pubbikumsareaber.

Valg afplejemetode
Ved valg af plejemetode er det ogsit nodvendigt at tilgo
dese hensyn tib pubbikum, okonomi samt en nekke tek
niske forhold.

Publikumshensyn
Ved plejeforanstaltninger i omritder, hvortil der er helt
eiber de!vis offentlig adgang, mit der pit de mest besogte
steder tages hensyn til den testetiske virkning af plejen,
bitde mens den foretages og i perioden derefter. Ved til
retteheggelse af en gnesningspbeje mit der ved hegning
tages hensyn tib omritdets tibgenge1ighed, bigesom der
ved vabg af gnesningsdyr mit hegges vgt pit forenebig
heden med pubbikum, sitfemt der onskes adgang til de
hegnede omritder.
For at imodegit konflikter melbem dyr og pubbikum
mit man vre opmerksom pit de forskelhige dyrearter
og racers storrelse og adf.terd samt dyrenes forske!lige
adfterd athtengig af kon og alder.
Fitr giver normalt ikke probbemer i relation iii pubbi
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Figur 6.23. Information til publikum vedrorende plejefor
anstaltninger er vigtig. Her fortcelles om pleje med far, og
at hunde ikke ma medtages i indhegningen. Foto: Rita
Merete Buttenschon

Hjorte kan ti!vennes publikum, men de mit i sit tib
fteide have territoriabe rammer, som kun store natur
areaber kan opfybde.
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Hanne Hiibertz

Lovskov er k!imaksvegetation i Danmark, og uden
mennesker og husdyr ville storstedelen af iandet stadig
vtere dekket af skov.
For 200 itr siden var det danske skovareal imidlertid
nedbragt ti! kun 3% af det sambede bandareab, og disse
3% udnyttedes forst og fremmest til gnesning og oh
dendrift samt til indsamhing af brtende og grdsebsma
teriaber.
I dag er godt 12% af Danmarks areal dtekket af
skoy, og pit grund af skovrejsning og marginahjordstil
plantning stiger skovarealet stadig.
Nesten able skove i Danmark er kunstigt etabberede
kulturskove og pneges af mange itrs intensiv skovdrift.
De afviger derfor bitde i tneartssammenstning og med
hensyn tib det vibde piante- og dyrehiv en heb del fra den
oprindebige urskov, som var domineret af eg, bind og
bog. De beskedne rester heraf - og efterkommere efter
den oprindebige skovs tneer betegner vi i dag som na
turskov. Flere af de arter, vi i dag betragter som almin
-

dehige skovtneer, f.eks. rodgran, ahorn og herk, er mdforte trtearter, og hverken granskov ebber bjergfyrkrat er
naturbige skovtyper i Danmark.
Under 10% af skovareaiet skonnes at vre natur
skov, dvs. sebvgroet skov af danske tneer og buske abtsit de oprindebige skoves efterkommere. Af disse na
turskove var kun omkring 500 ha beskyttet som natur
skov indtih Miljoministeriets naturskovsstrategi i decem
ber 1992 fastbagde, at arealet med urort skov skal oges
til mindst 5.000 ha inden itr 2000. Urort skov kan med
tiden blive urskovsagtig med vadtede og dode tneer,
naturbige vandforhobd og mange nicher for specielbe
planter og dyr. Urort skov har som udgangspunkt intet
pbejebehov og beskrives derfor ikke mermere nedenfor.

Plejebehov
Som landskabseiement er skov i vid udstrtekning sikret
ved skovbovens bestemmelser om fredskovsphigt, og

Figur 7.1. Hald Ege lysaben naturskov domineret af eg. Tidhigere han skoven vceret udnyttet til bade plukhugst og
grcesning. Foto: Claus Helweg Ovesen
-
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skov!oven og naturfredningsboven sikrer ogsit mange af
skovens smitbiotoper mod direkte odeheggebse. Bortset
fra enkelte fredede skove og skovtyper er det imidhertid
op til den enkebte skovejer, hvibke naturphejehensyn der
skab tages i selve skoven.
Skoven som naturomritde trues forst og fremmest af
driftstendringer, intensivering og omhegning fra oprin
deiige ti! indforte tnearter. Desuden trues mange af
skovens smitbiotoper af udtorring, tibgroning my. bh. a.
som fo!ge af, at den traditionelle drift af disse omritder
opgives. Der er derfor behov for naturp!eje og natur
hensyn for at bevare skovens smitbiotoper, for at sikre
muiighederne for et varieret piante- og dyrehiv i de for
sthigt drevne skove, for at oprethobde srlige skovtyper
f.eks. stevningsskove, som er athngige af gamle, tra
ditionelle driftsformer og for at bevare de sidste natur
skovsrester og natur!ige bevoksningstyper.
Desuden bor naturpieje og naturhensyn ogsit tages
med i betragtning ved anheg af ny skov, sitbedes at de
unge skove bige fra begynde!sen buyer sit gode beveste
der for dyr og pianter som mubigt.

Naturpleje i skovens smdbiotoper
I de fleste skove findes bitde smitbiotoper og kubturhi
storiske mindesmerker med behov for p!eje. Det drejer
sig f.eks. om skovenge, smit vandhuh!er, stendiger,
gravhoje og spor efter voldsteder, hulveje m.m. Fors!ag
ii! pheje af sitdanne areaier findes i denne bogs ovrige
kapitier om soer, moser, fortidsminder m.m.

Naturpleje iforstligt drevne
bevoksninger
Hovedparten af det eksisterende skovareab drives i dag

8oee’ Ulaae,t 8.m,Hy/QRsnnebr E5 Utter Eg Hess a,g
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Skovbryn
Gambe skovbryn har gerne en serde!es artsrig vedpban
teflora, og med de mange forskellige buske og tneer
folger ogsit mange forskebhige insekter, fugle og andre
dyr.
Skovbrynets sammensetning varierer med jordbund,
fugtighedsforho!d og iystilgenge!ighed, dvs. skovbry
nets orientering i forho!d fib verdenshjornerne, skovbry
nets bredde og hvibke tneer, der dominerer indenfor.
Jbdre, veletablerede skovbryn er genere!t stabile og
knever ikke megen vedligehobdebse, bortset fra !ejbig
hedsvis tynding for at sikre, at de opvoksende tneer fitr
p!ads ti! at udvikbe store, sunde kroner, ebber for at
fremme bestemte tnearter, f. eks. fug!ekirseiner e!ler
vild Lebbe, til forde! for pattedyr og fug!e m.m. Hvis
gamle skovbryn ikke forynger sig sehv, kan det vre
nodvendigt at have tyndingshugster elber at underp!ante,
men man kan sagtens tibbade smithubber i brede bryn. De
foroger blot variationen uden at nedsette hevirkningen
nvneverdigt.

Tjsrn
Hassel
HageDar

Figun 7.2. Fonslag til egebryn med indblanding af bl. a.
hassel, tjorn og hceg omkning en bogebevoksning. En klassisk
skovbnynsillustration. Eften Bonnebusch, 1928.
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som hojskov, hvor tneerne frembringes fra fro og fitr
by at vokse op ti! moden, hojstammet skov, for de faddes, og arealet atter forynges med nye tneer.
Tneart, bevoksningsstorrelse, abderssammenstning
m. m. afgores, indenfor rammerne af de naturgivne mu
ligheder jordbund, kiima, terrtenform osv., af skoveje
ren ud fra overvejebser om bi.a. produktion, afstning
og stabibitet i skoven.
Det er ikke nodvendigvis i modstrid med god okono
mi at foretage naturp!eje i forsthigt drevne skove. Ek
sempe!vis vib bitde naturp!ejeren og skovejeren vere in
teresseret i et stabilt skovbryn, der bitde virker som fri
sted for de viide dyr og planter og som hegiver for den
produktive del af skoven.

Figur 7.3. Smukt og vanienet skovbryn med bog, eg og
minabel.
Foto: Ulla Schmidt/Biofoto

Figun 7.4. Profildiagram tvcensnit af skovbryn ncen Vibong. Brynet af lovtnceen og buske han bade betydning som beskyt
telse af bagved staende naleskov og som et cestetisk og biologisk vigtigt element i landskabet. Overetagen rummer bl. a. el, eg
og bog, medens undenetagen og busklaget udgores af anten som slaen, nose, almindehig non, tjorn og skovabild
Fra Skov- og Natunstyrelsens skovbrynsundensogelse, Skov Andersen og Hiibentz.

Gamle skovbryn bor a!drig renafdrives. Noghe af de
gamle tneer bor altid have by at stit, tib de fabder om af
sig selv, og ogsit vadtede stammer og dode grene bor
have by at bhive !iggende tib insekter, fug!e og svampe.
Ifolge skov!oven skal skovbryn af bovtneer og buske be
vares, hvilket f.eks. kan ske ved nogie af ovenmevnte
piejemetoder.
ETABLERING AF NYE SKOVBRYN

Omkring mange nye skove og plantager mangler skov
brynene, eller de er kun ditrhigt udvikhede. Her er det
en op!agt naturpbejeopgave at forbedre ebher etablere
nye skovbryn. Hertib kan anvendes en hel nekke busk
eller tnearter, alt efter brynets eksponering og jordbun
dens beskaffenhed.
Brynet opbygges med de !aveste, mest bysknevende
arter yderst, sitbedes at hojde og skyggetitbsomhed stiger
indadtih.
Skovbrynet bor vere sit bredt, at det kan "stit alene",
nitr bevoksningen bagved faddes. Det er normalt mindst
25 meter eller mindst lige sit bredt, som bevoksningen
bagved er hoj.
Eg og tjorn kan anvendes i mesten abbe skovbryn,
mens va!g af supp!erende arter !ettest afgores ved at se
pit, hvad der trives i addre, merbiggende bryn. Nyttige
"tomme!fingerreg!er" for anheg af nye skovbryn ses i
fig. opstihhing:
* Tenk !oka!t: hvad er hjemmehorende og tither kbima

et pit egnen samt vind- og skyggeforhobdene i brynet.
* Vafig tnearter, der tillader underv2ekst, og som kan
forynges ved se!vsitning og ebber stevning f.eks. eg,
ask og bind.
* Plant bitde buske og tneer, og brug bbomstrende og
frugtinerende arter, ogsit af hensyn tib fugiene. Favo
riser gode "fodetneer" som f.eks. eg, ron og kirse
beer.
* Anvend kun nitletra f.eks. skovfyr elber herk som
indbianding elber hjadpetneart.
* Lad selvsitede tneer og buske indgit i plantede bryn.
* Foretag tid!ig, se!ektiv og strk tynding, sit der opnits
en stor artsvariation, bredkronede tneer og !ys ti! un
deretagen.
* Sorg for at skovbrynene har forbindeise tib levende
hegn og iovtnesbevoksningen inde i skoven, idet
skovbryn, lovtnebadter og hehegn fungerer som
spredningsveje for det viide p!ante- og dyreiiv.

Forskellige bevoksningstyper og -stadier
Anvendebsen af forskelbige tnearter og rotationen imel
hem nybigt afdrevne arealer, nytilp!antede arealer, tette,
sluttede bevoksninger og hugstmodne bevoksninger gi
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ver skoven en varieret struktur, som ogsit giver gode
mubigheder for et varieret phante- og dyrehiv. F.eks. tn
yes de rigtige "skovarter" af dyr og planter bedst i de
tebdre bevoksninger, mens de nyfteldede areaher domi
neres af pionerphanter og en indvandring af dyrearter,
som eblers tnives i det itbne land og bangs skovkanter.
Naturhensyn og naturplejeforansta!tninger kan mdpasses i abbe bevoksningstyper og -stadier. Genereit er
gammeb bovskov den okobogisk mest vardifubde skovty
pe i Danmark, men der er ogsit mange naturvterdier at
tage vare pit i yngre bevoksninger og mange mubigheder
for at forbedre forhobdene for dyr og planter i bitde boy
og nitleskov. I de folgende afsnit skitseres nogle forshag.
FIELDNING RENAFDRIFT

Den rektanguhere, totalt ryddede renafdrift er hverken
estetisk ebber flora- og faunamessigt nogen sriig hebdig
losning.
Pbukhugst, smit afdrifter, urege!messige rande og op
rethobdebse af smit tnegrupper og enkelttneer vil bedre
forhobdene for plante- og dyreliv og gore arealet mere
tibtalende.
Biot man efterlader lie-fire gambe treeer pr. ha kub
turareab, fitr fug!ene mubighed for redetrteer, sangposter
og fode f.eks. agern, bog, kogier og insekter, og man
ge insekter og andre smitdyr fitr ogsit bedre hivsbetingel
ser, efterhitnden som de efterladte tneer, de sitkaldte
overstandere, addes og nedbnydes. Ved bovtneforynge!se
kan man soge tibskud tib bevaning af gambe trteen my.,
jf. skoviovens bovstotteordning.
NYPLANTNING

De to vsenthigste natunp!ejehensyn ved nypbantning en:
pnionitening af bovtne, hebst af dansk opnindebse, og ska
bebse af variation, f.eks. ved plantning af lovtnebadter,
ved anheg af b!andingsbevoksningen ellen blot ved at
dode planter i monokulturer erstattes med en anden
trteart, f. eks. spredte ege i en skovfynbevoksning ebben
henk i bogeku!turen. En sitdan indb!anding vndsttes
b!. a. af novfugbene, som foretnekker enbige bovtnteen i
nitbeskoy dl plukkepbadser og enbige nitletrteer i bovskov
ti! redetrteen.
UDTYNDING

Ogsit ved den senere bevoksningsp!eje udnensning, ud
tynding m.m. kan pbantede og selvsitede indbbanding
stneen favoniseres.
Desuden bon man forsoge at etabbere en bunddtek
kende vegetation, eventuelt en dinekte undenetage. Mu
lighedenne for at danne en sitdan athngen af jondbun
dens beskaffenhed og af hugststyrken. En knaftig hugst
vil fremme en tt undenvegetation ellen give mubighed
for underpbantning med en anden tneart, f.eks. bog un
der skovfyn.
Af andre hensyn kan det femineves, at man bon beg
nense brugen af godning og spnojtemidber tib et mini
mum og a!dnig bnuge dem i vitdomnitden ebber pit
skritnende terrten ned mod vand!ob, soer og moser.
Desuden bor man ikke rydde unodvendigt op i sko
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yen; nedfaldne kviste og grene, hugstaffa!d og knkke
de tnteen en vigtige bevesteder for en mengde smitdyn og
svampe, som igen en livsgnund!ag for mange fugie og
pattedyn.
Skov med stone gambe tnteen, isten unort skov, rummen genereit det nigeste dyne!iv, f.eks. en den oven dob
belt sit mange fugbe i gammeb som i ung bogeskov. Pnov
denfon at lade bevoksningenne bhive sit gam!e som mu
higt og forsog ved uronte pantien, p!ukhugst, skenmfo
nyngeise ellen sebvfonyngebse at mi!dne overgangen fna
gammeb bevoksning til ny kubtun.
I meget smit skove, som ikke rummen forskel!igal
dnende bevoksningen, en det vigtigt at sikre, at skoven
aldnig en tttere, end at den abtid en ny opvtekst pit vej
enten spnedt ebben i smithoime. Mange af disse skove en
tidhigene bievet drevet ved plukhugst ellen som stev
ningsskove.

Plukhugst, staivnings- og grcesnings
skove
Skove, som traditioneit en b!evet dnevet som piuk
hugsts- ellen stvningsskove, han ofte udvikbet et sn
bigt skovbih!ede med et specielt og ofte bevaningsvterdigt
p!ante- og dynehiv.
For at bevane disse skovtypen mit de gambe dniftsfon
men fortsttes, genoptages e!ben eftenlignes. I de folgen
de afsnit besknives pnincippenne for plukhugst, stv
ningsdnift og for egekrat, den ofte en opstitet som foige
af bitde phukhugst, gnesning og stevning.
Able egeknat en beskyttede af skovboven, og ogsit nog
be af de eftenhitnden sjaddne stvnings- og plukhugsts
kove en fnedede i dag.

Plukhugst
Pbukhugstdnift en seenbigt egnet til smitskove og tib na
turpieje i skovbryn og bevoksningen af bovtne, f.eks.
askevadd ellen binkemosen, hvon man onsker at opret
holde en stabib skov med tneen i abbe aldensklassen sam
tidig med, at man hosten et vist okonomisk udbytte.
I pnincippet en pbukhugstdniften den "opnindebigste"
form for skovdnift. Man tagen de tneen, man han brug
for i dag oftest de stonste tneer, og negnen sit med, at
seivsitede tneen fyiden hubbenne efter de faddede trteer
ud.
Natunfonholdene i plukhugstskove en mere stabiie end
i skove, hvor renafdniften regelmssigt bninger forstyr
nelsen i plante- og dynelivet. Tii gengadd kneven det en
god del biobogisk indsigt at udfore pbukhugst, sit vilde
dyn og pbanter fitr de bedst mubige vibkitr. Desuden kan
taksening, skovning og isen udkonseb vne vanskeiigene
end ved nenafdnift.

Stevningsskove
En stvningsskov en en skov bestitende af tneen, den
kan skyde nye skud fna stubbene og/ebien roddenne efter
faddning, og som omhugges med negebmssige mei!em
rum. Det en denne nedskning, den kabdes stavning.
Stevningsdnift en en gamme! dniftsfonm i dansk skov

Figun 7.5. Nystcevnet skov. Bemcenk de sknat afskanne stod og stablen af ved i baggrunden. Foto: Ole Juul-Andersen

bnug. Lamge for den ondnede skovdnift b!ev indfort,
van stvning fubdt udviklet som dniftsfonm, og metoden
van vidt udbredt fra middebaldenen frem tii udskiftnin
gen ca. 1800. Nog!e steder, f.eks. pit Abs og Langeland
se foto fontsatte dniften tib bangt md i dette itnhundre
de.
TRADITIONEL STIEVNINGSDRIFT

Ved stevning blev tneenne skitret ned i en hojde af ca.
15-20 cm over jorden, abtsit lidt hojene end aimindebige
stubbe. Denne nedsktening skuibe heist ske i det tidhige
foritn for bovspning i sumpede og vintenovensvommede
omnitder ofte fra is ellen fnossen jond. Ca. fem itr efter
tyndedes stodskuddene, sit den kun bbev en ellen noghe
fit stammer pn. tne.
Sit henge den van bys nok til det pit skovbunden, biev
areahet anvendt til hoshet ellen gnesning.
Nogie tneen egnen sig ti! stevningsdnift, andre fonad
des hurtigt og titben kun stevning to-tre gange. El, eg,
ask, bind, avnbog og hasseb en gode, mens f.eks. bog
huntigt addes. Nitbetne kan ikke anvendes i stevnings
skove.
Hvis steevningsskovene b!ev drevet i nogenbunde re
gebmssig rotation, f.eks. i 30-itnig omdnift med hugst
af 1/30 af areabet hvert itr, van den altid areaber tii fo
denpnoduktion og areaben tib bnendeproduktion. I vinke
-

bigheden skete hugsten dog nok iangt mere uregehmtes
sigt alt eften, hvad den van behov for pit gitrden.
STIEVNINGSSKOVENE I DAG

I

dag han stevningsdniften mistet sin betydning i den
enkebte landbnugsejendoms hushoidning og betnagtes
ogsit pit de egentbige skovejendomme som urentabeb,
se!vom nyene beregninger faktisk viser et ganske rime
!igt afkast fna stvningsskove, fonudsat at produktionen
kan afstettes ellen bnuges af ejenen selv. De fleste stv
ningsskove en denfon ovengitet tib abmindelig skovdnift,
enten ved at man han hadet bevoksningen vokse op til
hojskov ellen ved fonyngeise med andre tneanten, herun
den nit!etnteen.
Den en dog endnu, isen i smitskovene, en del el!eskov
tibbage med pneg af den gambe dniftsform. Pit Fyn, Als,
Langeband og Lolband-Fabsten findes gambe stvnings
skove, som stadig dominenes af hassel, eg og ask, og
isn i Jylland bigger den en del egeknat, som ogsit han
veret drevet i mere ellen mindne regeimtessig stv
ningsdnift.
KULTURHISTORISK OG BOTANISK VIERDI

Pit

gnund af skovbundens rege!mtessige iysning, hvon
kraftig gntesvkst samtidig blev hobdt nede, etablerede
den sig i sttevningsskove ofte et ganske specieht phante
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og dyre!iv med mange sjaddne anter imeibem, bl.a.
gogeunten og sommenfugle. Typisk en tyndakset gogeurt,
kanakterplante for stvningsskove.
Den en derfon sitvei kubtunhistoniske som biobogiske
interessen i at bevane de sidste rester af stvningsskove
i Danmark.
Man bor i forbindebse med sttevningsdnift vtere op
mterksom pit, at man kan soge okonomisk tilskud ved at
det bokabe statsskovdistnikt til bevare!se ebben retablening
af sttevningsskov pit fnedskovphigtig grund, men at
stvningsdnift genenelt knever dispensation fna skovlo
yen. Tibsvarende gadder anvendelse af grtesning som
piejemetode i fnedskov.
STJEVNET ELLESKOV

Hvor stvningsdnift i ebbeskov onskes bevaret elben gen
optaget kan det gores ved at trteerne stevnes regebms
sigt med ca. 30 itrs hugstmeilemrum.
Stodene tnestubbene bon vtere sknitt afskitnne gen
ne med snitfiaden vendt mod nord, sit regnvand kan
lobe af og so!udtonning undgits. Sttevningen bon sand
synbigvis ske hidt hojene end ved sidste nedsktening, denfor bor forstegangsstevning foretages sit bavt som mu
higt, dog ikke bavere end at snitfiaden ikke oversvom
mes om foritnet. Ebbetnunten en ofte opstitet ved mange
gentagne stevningen.
De fonste itr eften hugst kan det vtene gavnbigt at slit
den knaftige unteflona af hensyn tib de spinkiene planter
aneabet slits f.eks. med be sidst pit sommeren, og om
muiigt bor hoet Ijennes.
Gnesning i fugtige ebbesumpe fraritdes, mens begrten
set kreaturgnesning eventuebt kan bruges som phejeme
tode i tonnene ellestevningsskov ebben blandet stevnings
skov, sit snart stodene en over bidhojde. Eb!ens beg
nenser plejen sig til selve hugsten samt en udtynding i
stodskuddene ca. fem itn eften.
For at bevare det nige piante- og dyrebiv i elleskov en
det nodvendigt, at den ikke kunstgodes ellen anvendes
sprojtemidben, og at vandstanden ikke pludsebigt tend
nes.
-

STIEVNINGSSKOVE MED HASSEL, EG, ASK OG ANDRE
TRIEARTER

Forstbigt inddeles sttevningsskovene i "bavskov" og
"me!lemskov". I lavskoven sttevnes abbe trteen re
ge!mtessigt, mens man i me!lemskoven sttevnen undene
tagen, og laden spnedte tneer vokse op til overstandere.
En typisk mellemskov han f. eks. en underetage af has
sei, som sttevnes med 15 itns mebbemnum og desuden en
rtekke addne overstandere af eg og ask, som given gavn
tnte og produceren fro dl nye overstandere.
"Mellemskovdnift" han ister vteret abmindelig pit Fyn
og oerne i det Sydfynske øhav. Bb.a. pit Langeband en
den stadig skove, den drives efter denne metode, f.eks.
Snode-Hesselbjeng.
Nitr man af hensyn ti! et bevaningsvterdigt plante- og
dyrebiv ellen af kubturhistoniske itrsager beslutten at
fontstette ellen genoptage sttevningsdnift, en det vtesent
bigt at gone sig tre ting kiart: omdniftstid, hugstplanheg
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ning og plejemetode i sttevningsskovens bysitbne stadien.
Med hensyn ti! omdniftstid kan man som negeb basene
sig pit gambe erfaningen i skoven. Elbens mit man prove
sig frem, f.eks. eften folgende omtnentbige omdniftstider:
* Sttevningsskov dominenet af hassel: 10-15 itr eventu
ehie overstandere: 50-150 itn
* Sttevningsskov af ask og ei: 10-50 itr
* Sttevningsskov prteget af eg: op tib 60-itnig omdnift.
Hugstpbanhegningen skal sikre, at veksebvirkningen
mebbem nysttevnet, opvoksende og gammel skov beva
res. Det en nteppe rentabelt at sttevne et bible omritde
hvert itr, men hvis f. eks. en sttevningsskov i 20-itnig
omdnift indde!es i fire dele, kan en del ftebdes hvent
femte itn.
Ogsit nitr det gadder pleje af den nysttevnede skov, en
det bedst at basene sig pit viden om tidhigene metoder.
Et pan eksempler pit genoptaget sttevningsdnift en
Eskebjeng Lyng i Vestsjte!bands Amtskommune og øster
Gulstav, som horer under Fyns Statsskovdistnikt.

Egekrat
Egeknat en en type natunskov, dvs. de opnindebige sko
yes efterkommere, som kan numme ebementer af sitveb
gntesningsskov, sttevningsskov og piukhugstdnift.
Det en svtent at stette en skarp grtense mellem ege
skov og knat, men efter skoveboven opfattes egeknat
som bevoksninger, den en dominenet af selvsitet eg, og
som i fonhold ti! det normaie spektrum for kultivenede
egebevoksninger en mere !avstammede og/ellen mere
krogede og/ehben flerstammede.
Den findes ca. 4-500 egekrat i Danmark. Tidhigere
blev de anset for at vtere de sidste nester af den opnin
debige skov i Danmark, og mange af dem en da ogsit ef
terkommere af unskovens ege, mens andre egeknat en
forholdsvis nye, opstitet ved at heden ehier overdnev en
"sprunget i skov".
Men selvom de fleste egekrat han rod i urskoven,
skybdes denes udseende i dag itrhundreders udnyttelse.
Nogbe knat, specielt i Midt- og Sondenjybland, han vteret
drevet som regubtere sttevningsskove, eventuebt med pe
riodevis grtesning, mens andre pnimtert han vteret
grtesningsskove med spredt p!ukhugst ti! bntende m. m.
De knogede stammer en opstitet som foige af "vtekst
punktforaddelse" ved gentagen sttevning og nedbidning,
ved vejrpitvinkning vind og frost og ved "negativ se
!ektion", hvor man hebe tiden han hugget de bedste og
retteste stammer.
Egekrat findes oftest pit morbund. Foruden stilk- og
vinteneg indgitr btevreasp, non, birk, bog, hassel, torst,
hvidtjonn og enebter ofte i krattene, og bunden domine
res af arter som bolget bunke, kohvede, gulaks, skovstjerne
og almindehig gedeblad.
Egekrattene rummer bitde biobogiske og kulturhistoni
ske vterdier. De en beskyttede af skovloven, men uden
aktiv pheje tendres deres karakter hurtigt.

Manglende grtesning han abberede medfort, at knattene
en blevet langt ttettene end de tidhigere van, og andre
trtearter, bl.a. bog og btevneasp, en bbevet mere domine
rende.
Pieje af egekrat bon basere sig pit den tidligene drift,
og man bor derfor ved planhegning af plejen finde ud
af, om det pitgaddende knat en en gammeb sttevnings
skov, ellen grtesningsskov ellen mitske han ligget urort sit
btenge, at den bor bevares unort.
Hvis grtesning ellen sttevning skab ivterkstettes, bor
man huske at fit dispensation fna skovboven. Ved
grtesning ma man endvidere vtere opmterksom pit, at
grtesningstrykket ikke bhiver for hitrdt; kreatur
gntesning en bedst, heste og fitn en ofte for hitrde ved
trteer, buske og b!omster.
Opvtekst af bog og nitbetrte bon borthugges, hvis den
bhiver for dominerende, og det kan normabt ogsit anbe
faies at foretage en vis pbukhugst af unge nette ege, inden de bliver for gambe til at neproducere sig sebv ved
stodskud 50-70 itr.
Af eksempben pit pleje af egekrat kan ntevnes sttev
ningen af Marie Smidts Sknob pit Lindet Statsskovdi
stnikt og borthugningen af bog i Hald Ege ved Vibong,
det forste fredede egeknat i Danmark.

Gresningsskove
Udover egekrat og sttevningsskove findes der ogsit hist
og her i landet rester af regubtere grtesningsskove, f.eks.
dyrehaver, anealer den grtenser op tib strandenge ellen
"parkagtige bandskaber" knyttede tib henregitrde. Sitvel
det kanaktenistiske itbne skovbilhede som det sterhige
p!ante- og dyrehiv kan vtere bevaningsvterdigt.
Det en af stor vterdi at bevare de gamle trteer sit hen
ge som mubigt, og nitr de endebig falden, sit at lade dem
b!ive biggende tib gavn for insekter, svampe og fugle.
Grtesningen bon fortstette, samtidig med at man son
ger for, at nye trteer en pit vej op. De nye trteer kan
eventuelt hegnes, indtil de en over bidhojde. Endebig
bor man aidnig anvende kunstgodning ellen sprojtemid
her sit tendres plante- og dynesammenstetningen totalt.
-

Lovenge
Lovenge er ister kendt fra Svenige og Nonge. De en ikke
sterhigt udbnedte herhjemme, hvor samme funktion ofte
bbev opfyldt af sttevningsskove. Da begrebet imidhertid
ofte fonekommer i natunpbejesammenhteng, besknives
pnincipperne her ganske kort:
Ved en loveng forstitr man i Sydskandinavien en eng
med spnedtstitende trteer og buskgruppen, hvor sitvel
grtes og urtevegetation som by fra trteer og buske ud
nyttes tib foder. Lovengen rummen ofte en meget artsnig
urteflora, men da den hebt og holdent en et kulturpro
dukt, kan den kun oprethobdes ved regebmtessig sbitning
og styning. Man bor strtebe efter variation i sitveb
trtearter som alder, og man kan godt tynde temmehig
kraftigt, da lovenge net huntigt gron tib igen.
Bog giver knaftig skygge og en uegnet i bovenge, hige
som nithetrteen bon hobdes ude. I Svenige en ask og bind
typiske "lovengstrtearten".

Figun 7.6. Gcendselsskov med hassel ncer Kelds Non, Lan
geland. Foto: Leif Schack-Nielsen/Biofoto

Naturskov
I december

1992 lancerede miljoministenen "Strategi for
de danske naturskove", som anvisen kbane mitl og midler
med hensyn tib naturskov og andre bevaningsvtendige
skovtypen. Derudover definerer den ordet naturskov:
Naturskov en som de opnindelige skoves eftenkomme
re dvs. selvgnoet skov af danske trteer og buske. Na
turskov kan vtere kultunpitvirket i storre ellen mindre
grad, f.eks. ved hugst, men mit ikke vtere plantet ellen
sitet kunstigt.
Mange af de skovtyper, som en gennemgitet i det fo
regitende, en som regel naturskov, f.eks. able egekrat og
de fleste sttevningsskove og gntesningsskove. Derudover
en en del hojskov natunskov.
-

Urort eller urskovsagtig skov
De urorte skovarealer en fit og smit i Danmark, og den
opnindelige unskov findes ikke !tengere. Ved at opret
holde og udvide de uronte areaber kan den udvikbe sig
en unskovsagtig skov med vadtede og dode tnteer, for
yngebse i lysninger, naturbige vandforhobd og mange ni
chen for specielle planter og dyr.
Sitdanne omritder bor sit vidt mu!igt have by at ligge
uronte hen, dog kan man overveje at Ijerne selvsitet op
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vtekst af indfonte trtearter, f. eks. rodgran og ahorn. Ge
nere!t bon trteerne i uront skov have by at tebdes og
henfaide natun!igt i skoven tib g!tede for svampe, insek
ten m. m. Gambe og dode tnteen en en mangelvare i de
danske skove i dag. Eften skovboven en den mubighed for
at fit kompensation, hvis man bayer en aftabe om at
btegge naturskov ud tib unont skov.
Drifts- og beskytte!sesfonanstabtninger overfor natur
skov, unort skov og skov med gambe dniftsformer indgitr
i Mibjoministeniets naturskovsstrategi, som en under rea
bisening nu og frem tib itr 2000 bh.a. skab sikre 4 5.000
ha beskyttet skov indenfor statsskovareaber.
I skove uden unorte omnitden kan det vtere en god
natunpbejeforanstabtning at udveebge et omritde som
"vibdt hjorne", hvon dyr og planter fitr boy tib at udvikle
sig upitvirket af menneskebige indgreb.
Den mest kendte naturskov i Danmank en nok Dna
ved Skov i Sondenjybband, hvoni den indgitn flene henge
unorte partier. Andre vtendifu!de naturskovsomritder
findes i Vebbing Skov i Midtjybband, Jtegersborg Dyreha
ye nord for Kobenhavn, Khinteskoven pit Mon, Ek
kodaben pit Bornhobm, Suserup Skov ved Sono, Longebse
Bondegitrdsskov pit Langeband og i Tofte Skov ved Libie
Vibdmose i Himmenband. Nogbe af disse en gntesnings
skove, andre han henge unorte pantier, men fadles en, at
den indgitr aneaben med meget gammeb skov.

* P!anbteg skovdniften, sit det abdnig en nodvendigt med
store hugstflader. Husk p!ukhugst, sktermforyngebse
og smit etapevise afdnifter.
* Plant bevoksninger med forskellig omdniftstid og lay
gerne bbandingsbevoksninger rtekkevis, holmevis el
ier ved senene lysning og undenplantning.
* Husk, at den skab vtere plads tii nog!e "vilde hjorner"
ogsit i de nye skove.
-

-

Anlceg afny skov skovrejsning
forbedring af det nuva?rende
lovskovsareal
-

-

I skovboven

fra 1989 en den ogsit itbnet mubighed for, at
private skovejere kan forge og forbedre lovskovsanea!et
i ah!erede etableret skov fredskov. B!.a. kan den gives
statstibskud til etabbening af bevoksninger med enten
bog, eg ebben ask som hovedtnteant og tib etabbening af
ydre skovbryn bestitende af hjemmehorende og egnska
raktenistiske bovtrtearten og buske. I disse bevoksninger
og skovbryn kan den desuden gives ti!skud til indplant
ning af egnskaraktenistiske trtearter og tib bevaning af 10
gamhe tnteer pn. ha. Disse trteer mit ikke faddes ellen
udnyttes, nitr de vtebten, men ska! have by at forfalde
til ghede for b!.a. insekten og fug!e, f.eks. sptetter.

og

Med naturbeskyttebsesboven kapite! 8 om naturforvalt
ning han Folketinget pnincipielt vedtaget, at det en on
skeligt at fondoble det danske skovaneab. Det en tanken,
at bitde det private og det statshige skovareab ska! for
oges. Det private ved fnivibbig ti!plantning med stonre
ellen mindre statstibskud, det statsbige ved opkob af
bandbnugsjord ti! tilp!antning.
Amterne han nu udanbejdet negionpbanti!heg, hvoni
handet inddebes i tre kategonier: "skovrejsningsomrit
den", "omnitden, hvon skov en uonsket" og "ovnige om
ritder".
Det en vigtigt, at man ablerede ved pbanhegning og
anbteggebse af den nye skov tager natunhensyn og beva
ner de smitbiotoper, som ablerede findes pit areabet, samt
bteggen grunden ti! nye natunvtendien. Nedenstitende
punkter giver noghe af de vtesentbigste naturhensyn,
som bor tages ved nye skovanbteg:
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Rita Merete Buttenschon

Hede definenes som omnitder, hvor vegetationen hoved
sagebigt bestitr af stedsegronne dvtengbuske. Desuden
indbefattes samfund domineret af gntesser samt haven pit
magen bund, som tydehigt en udvikbet fra ebben vib kunne
udvikbe sig tib egenthig hede dominenet af dvtengbuske.
Heden en knyttet tii nteningsfattig og sandet jond.
Den forekommer under stterkt vanierende fugtigheds
fonhold med en plantesammenstetning, den vanierer ef
ten dette. Jondbunden under hedevegetationen han ofte
udvikbet en podso!pnofib se figur 8.1., dvs. en bund,
hvor man tydehigt kan erkende torvelag, udvaskningslag
og udfte!dningsbag. I Danmark en heden for stonstede!
ens vedkommende en habvkultun skabt ved et samspii
meb!em khima, jordbund og kultunpitvirkning og athten
gig af en fortsat ku!turpitvirkning.

jordbaget oploses. Imelbem 20 og 100 centimeters dybde
sken den en udfte!dning af nogbe af de opboste humussy
rer og neeningsalte, og de danner et bag af meget tungt
opboseiige fonbindebser, den betegnes abbaget.
Denne selvfonstterkende udvaskning af nteringsstoffer
bevirker, at man tibskniven tonve!aget stor betydning i
hededannebsen. Torvedannelsen, ofte betegnet byng
skjobdet, bevinker sammen med mangien pit nteningssa!
te, at den skabes meget specielle vtekstvilkitr for hedens
ovnige planter.
Tidshonisonten for udvikbing af podsob en meget bang.
Derfor ser man sjaddent en ve!udviklet podsobening i de
yngre mortene!andskaben. Her findes en hedevegetation
uden et vebudvikiet torvelag. Denne hedetype kan
bb. a. findes pit montenebakker og pit strandoverdrev.

Dannelse

Geografisk udbredelse

Udviklingen af hedenne i Danmark startede omkning itn
3000 f.Kr., da befobkningen begyndte at rydde de na
tuniige skove. De ryddede aneaben blev forst brugt til
agre og denntest ofte til kneatungrtesning. Opgivne area
ben voksede til med skov igen, men efter gentagne ryd
ninger og gntesning udvikbede den sig hede pit de bettere
jorder, og grtes og urtenige ovendrev pit de bedre jon
den. Denne drift vii igen i dag kunne bruges, hvis man
onsker genopretning af heder pit magre, dyrkede jorder,
men vanskebiggores af yore dages hojere godskningsni
veau. Hedenne blev, som bekendt, tidhigere vedhigehobdt
gennem hedebondennes absidige anvendebse af heden og
dens planter tib foder, brtendseh, bygningsmateniahen
m.m.
Sterbige hedetypen som revhingdominenede khithede
samfund en dannet under meget ninge ku!turpitvirkning,
og enkelte af disse omritder kan vtere naturbige hedety
per.
Storstedeben af de danske ind!andsheder en dominenet
af hedehyng. Dette skybdes ister denne ants udprtegede
egenskaber som pionerpbante, den gor, at den let han
kunnet erobre opgivne landbnugsarealer og andre
nteningsfattige, udpinte omritder.

Da heden en knyttet til den fattigere jondbund, han den
haft sin stonste og mest vedvanende udbredebse i de
vest- og midtjyske omritder vest for israndsbinien. Men
ogsit stonre aneaben i Østjylland og pit øenne har vteret
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Torvelaget
Under hede!yngen skabes et affabdsbag af nedfaldne, vis
ne blade og grene, den langsomt omdannes tib et torve
iag. Nitr torvelaget nedbrydes, bhiver den fnigjont for
ske!iige humussyrer my. Med regnvandet vaskes de ned
gennem de overste jondbag, hvonved fosfatforbindebsen i
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Figur 8.1. To profiler af hedebund. A i Vestjylland pa he
deslette og B pa Mobs, et yngre moncenelandskab. Under A
en den udviklet en typisk podsolpnofil. h = morlaget; b =
bbegsand; a = allaget; n = nodsand undengnund.

Kilde: C. Ovengaand Nielsen.

Figur 8.2. Et smukt hedebandskab pa Kas-halvoen ved Limfjorden i Sabbing, allerede fredet i 1941. I baggrunden
med omgivende enge og Bnigsbjerg Knat. Heden plejes med gncesning. Foto: Claus Hebweg Ovesen

dtekket af hede. Hen han det blot vteret bettere og mere
"givtigt" at opdynke disse lavpnoduktive anealer med
mellemnum og senere permanent, f.eks. pit Djursband
og ved Nord- og Vestsjteb!ands kysten.

Historisk arealudvikling
Frem ti! s!utningen af 1700-tablet ogedes hedeareabet
som folge af agerbruget. Pit det tidspunkt van ca. 2/3 af
anealet i Jylband dtekket af hede. Fra omkning begyndel
sen af det 19. itrhundrede og sterbigt i 1860’erne og
70’erne stantede man pit generobningen af de tabte pro
duktionsmuhigheder i heden. En stor indsats med jord
beanbejdning pbojning og mengling og tilpiantning han
medfort, at det sambede hedeareab i landet en nedbragt
ti! ca. 70.000 ha inkl. klitheder og hedemoser. Det en
en halvening i forho!d tib arealer i 1960.
De tilbagevterende hedeanealer en sitledes for stonste
delens vedkommende rester af en kubtunbetinget vege
tationstype, den en bevaningsvterdig bitde pit grund af de
speciei!e naturforhold og de kubturhistoniske interesser,
den ogsit en knyttet tib heden.

Hedens plantesamfund
Hedevegetationen kan karakteriseres som en trtebos
dvtengbuskdomineret 20-40-60 cm hoj vegetation.

Kas So

Dvtergbuskene en typisk mediemmer af byngfamibien,
stedsegronne og smitbbadede. Hedebuske som blitbter,
mosebohie, pors, vissearter og knybende pil en dog
lovftebdende. Vegetationen bestitr af to lag, hvoraf det
nederste en et mere ellen mindre veludvik!et lay- og
mosbag. Et vist indsbag af bitde grtesser og unter en for
tninsvis fleritnige, og grtessenne en typisk tuedannere.
Hedevegetationens sammenstetning vanierer efter fug
tighedsforhobdene, men genere!t en det enkelte hede
plantesamfund antsfattigt.
HEDENS HYPPIGSTE PLANTEARTER

Anterne hedelyng Calluna vulganis, revbing Empetnum
nignum, meibternis Anctostaphybos uva-unsi, tyttebten
Vaccinium vitis-idaea, bobget bunke Deschampsia
flexuosa, rensdyrlav Cladonia spp. og aim. cypresmos
Hypnum cupressiforme forekommer mere ellen mindre
hyppigt under able hedens fugtighedsforhobd. Udover
disse arter skai biot ntevnes de hyppigste fra de neden
for ntevnte typer af hedesamfund.
Hedemosen findes pit vanddtekket-vandmtettet jord
bund og vil oftest vtere kanakteniseret ved en vegetation
af torvemos Sphagnum sp., smalbiadet kteru!d Enio
phorum angustifolium, aim. star Canex nigna, hinse
star Carex panicea og blittop Mohinia coenulea.
Klokkelyngheden findes pit overvejende vandmtettet
jordbund og kan betnagtes som en sterlig type hedemo
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kommen det nordiske element honsebter Connus sueci
ca. Dette plantesamfund han overvejende mosser i
bundlaget.
Melbcerrisheden en en meget ton hede. Her domine
men stedvis hede-me!btrnnis Anctostaphybos uva-ursi og
hitret visse Genista pilosa. Bunddtekket udgores typisk
af bayer.
De bornholmske klippeheder udgon en sterbig hedety
pe. Hedebyng en den dominenende dvtergbusk; men i
ovnigt en kiippehederne antsnige og varierede, fondi
jondbunden en sit uensartet. Den faste k!ippe stikken op
rundt omkning, og jorden en fubd af store, hosthiggende
bbokke. Bbandt de mange urten kan ntevnes hyide
gogeunt Orchis sambucina, den forekommer flene ste
den pit Bonnho!m, men stort set en fonsvundet fra resten
af bandet.
Den ovenvejende del af de tibbagevtenende hedeareaier
excb. hedemoser udgones af hedebyng-revbing-heden.
En ston deb af dem han et stort indhold af bolget bunke,
ellen han udvikbet sig tib nene bolget-bunke-heder.

Dynamikken i hedens plantesamfund

Figur 8.3. Kbokke-ensian, en af karakteranterne fra fugtig
hede. Foto: Peter Wind

se. En del af hedemosens plantearter en ogsit hyppige
her. F.eks. ahm. star, hirse-star, smabbladet ktenubd og
bbittop, mens den karaktenistiske kbokkebyng Enica te
trabix eventuelt sammen med tue-kog!eaks Tnichopho
rum caespitosum vib vtene dominenende.
Hedelyng-revling-heden kan opdeles i to former:
a. som findes pit ton jordbund
b. som forekommer pit hidt fugtigere jondbund, f.eks.
nordskritningen og lignende.

For at fonstit plantesamfundets dynamik pit hedelyng
nevling-heden, mit man betragte udvikbingen efter et
indgneb, den effektivt ham udpint ellen ode!agt den tidhi
gene vegetation. Lyngen vi! her etablere sig efter md
gnebet pit grund af sine egenskaber som pionerplante.
Den han hoj fnopnoduktion og en rebativt kont iivshteng
de i forhobd tib flene af de andre hedeplanter, f. eks. rev
bing. Desuden kan byngen vokse frem igen pit et areal,
hvor den f.eks. han vteret foretaget en athrtending, bitde
ved genskydning fra ubrtendte stammedebe og fa et
stont lager af btenge!evende fro i byngtorven. Disse to
former for formening kabdes henho!dsvis vegetativ og
genenativ regeneration. Lyngen han sitbedes de bedste
fonudstetninger for at oge sin andeb i vegetationen
umiddebbant eften et sitdant indgneb, og ved flene pit
hinanden folgende indgreb kan lyngen opnit en meget
stor dtekningsgnad.
HEDELYNGENS LIVSFASER

a.: Hedelyng-revling-heden pit ton bund kan karakte
niseres ved en vegetation af b!. a. mangebiomstret
frytie Luzuba multiflona, abm. kattefod Antenna
na dioica, smabbbadet hogeurt Hienacium umbel
batum, abm. kongepen Hypochoenis radicata og
fitresvinge! Festuca ovina.

Foretages den ikke indgreb i hedevegetationen i en bten
gene itnntekke, vib man se den enkebte byngp!ante gen
nembeve fire vtekstfaser:

b.: Hedebyng-revbing-hede pit fugtigere bund tnteffes

2. Opbygningsfasen tib phanten en 12-15 itr med ye
getativ breddevtekst og b!omstning.

ofte sammen med morbundsanter kendt fra skove
ne, f.eks. bbitbter Vaccinium myrtiblus, knat-flad
btebg Lathyrus montanus og skovstjenne Tnien
tabis eunopaea, som dog ogsit fonekommen pit de
mere tome flader.

I kystntere omnitder findes ofte hedeanealen, den en
helt dominenet af nevhing. Dette kan ses f.eks. pit An
holt og ved Holmsband Kbit.
Speciebt i hedebakkenne nord for Limfjorden fore66,

1. Pionenfasen forste 5-7 beveitr med knaftig vegeta
tiv btengdevtekst.

3. Modenhedsfasen ti! pbanten en 20-25 itr med
breddevtekst. Den enkelte busk en ttet og hivskraf
tig.
4. Senibitetsfasen almindehigvis ti! planten en 25-35
itn med ninge tibvtekst. Busken itbnen sig i midten,
og grensystemet don bort. Fasen ender med plan
tens dod.

I kbitheden, hvor den sker en kontinuerbig ti!dtekning
af de addne planter, kan hede!yng dog regenere uden
anden pitvirkning.
Selvom samfundet pit den tome bund bestitn af andre
dvtergbuske og eventueble grtesser, vib disse eften en
kort opbhomstning umiddebbant efter indgnebet ikke
syne af meget i sammenligning med hedebyngen, men
efterhitnden som denne abderdomssvtekkes og kun i meget ninge udstrtekning fonynges, vinder de andre og
hengere levende arten igen frem. Det vi! ister dreje sig
om rev!ing, bolget bunke og pit den fugtigere bund
blittop. Lyngheden tendner denmed karakter, hvi!ket i
hoj grad fonsttenkes af, at hedebyngen ikke kan etablere
sig i en ttet gammei hedevegetation.
Den beskrevne udvik!ing i hede!yng-revbing-heden
kan enten vtene en forboben for ellen foregit samtidigt med
indvandning af pionertrtearter som birk Betula pube
scens, bjergfyn Pinus mugo, sitkagnan Picea sitchensis,
e!. a. alt efter fropresset fra ntentstitende frokibder.
Btevreasp Populus tremula vib udbnede sig med
rodskud, hvis den forekommer pit arealet. Denne ud
vikhing foner, som pit andre itbne amealen, antagebigt pit
btengene sigt mod en kbimaksskov bestitende af naturbige
bovtnteer og natunabisenede nitletrteer.
Pit de fugtige hedetyper som kbokke!yngheden og i
hedemosen kan byngen kontinuerbigt danne rodskud fa
grene, den kommer i kontakt med jordoverfiaden og sit
bedes selvfonynges vegetativt.

Plejebehov
Heden vib uden fonyngende indgreb udvik!e sig bort fa
den typiske, lyngdominenede hedevegetation, ofte med
et mere tnist udseende ti! fobge, higesom denne udvik!ing
giver ditrligere bevemuhigheden for en rtekke af hedens
andre p!ante- og dyrearter. Mange af yore fredede he
deanealer befinder sig pit et punkt i dette udvikbingsfon
lob og tntenger derfor ti! pheje for at kunne bevares som
heder. Phejebehovet en storst pit de tome hedetyper.
SARBARHED OG TRUSLER

De storste, resterende hedeareaber i Danmark en ntesten
abbe offentligt ejede af Mibjoministeniet ellen Forsvars
ministeniet og/ebber fredede. Abbe heder pit mere end
2.500 m’ 1/4 ha en denudoven omfattet af en genenei
beskyttebse i henhold tib 3 i naturbeskytte!sesboven, sit
bedes at opdynkning, tibp!antning ellen inddmagehse ti!
andre formith ikke mit foretages uden stenbige tibbadebsen.
I boven itbnes den ogsit mubighed for naturpleje pit de
beskyttede heder, men loven sikrer jo ikke i sig selv
mod ti!gmoning. De helt smit heder, dvs. under 1/4 ha,
vil fortsat vtene truet, ister af tibgroning og tihp!antning.
Den en i bobet af de seneste 10-15 itr ivterksat en sy
stematisk pleje pit en del af de statsejede og fredede
areaben, men mange mit stadig siges at vtene truet af ti!
groning og mangeb pit foryngebse af hedevegetationen.
Tibgroningen med trteer og buske em pit kort sigt ister

Figur 8.4. Guldbbomme en en smuk plante fra iscen de jyske heden. Den tnives bedst, hvon lyngen holdes lay ved passende
pleje, f.eks. gncesning. Foto: Rita Menete Buttenschon
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Figun 8.5. Oversigt oven hedeplejemetoden.
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efter bbadbilleangreb

-

oger nringsomstning

hestesning

hvis lyngen erfor
gammebi svcekket kan
grees favoniseres f. eks.

moderat grcesningstk og
grcesningspause ellen lavt
grcesningstryk giver byng
og enebcer vcekst
mulighed han fremme
opvcekst af ndletrceer
pletvis forstyrrelse af
torvelaget
han reducere udrydde
trcevcekst og hobde fly
trce- og buskopvcekst nede

en trussei mod en rtekke af hedens sjaddnere planter
vitr-kobjadde og ulvefodsartem. Pit hengeme sigt ud
gores truslen af den langsomme tendning af plantesam
menstetningen som fobge af den naturhige succession. I
den sammenhteng en det et sporgsmitl, om den via buf
ten med stov og nedbor sker en sit ston kvtebstoftilfonsel,
at nteringsfattige naturtypen som dvtengbuskheder mere
ellen mindre forsvinder til fondel for gntesdominerede
hedeplantesamfund.
En rtekke hedetypen en folsomme overfon slid. Rev
hing og addre hedelyng en f.eks. fobsomme overfor fterd
sel og vil forsvinde lii fordel for grtesser som bl.a. kat
teskteg Nardus stnicta ved en fortsat pitvirkning.
Sterligt fobsomme en havhederne, som Onkenen pit An
holt og bangs den jyske vestkyst, hvor sebv en begrtenset
fterdsel kan odehegge vegetationsdtekket, fondi vtekst
lagsskorpen bhiver tritdt i stykker.

Plejebehovene i de vedvarende fugtige kbokkelynga
realen en generelt smit.

OVERVAGNING OG KORTLIEGNING
Den en i de seneste itr ivtenksat en rtekke registreninger
af hedeaneaben og deres pbejetilstand bitde i Danmank og
i en rtekke andre vesteunopadske bande med henbhik pit
en bedre sikning og vedhigeholdelse af de nesterende
omritder. For status oven de danske heden henvises debs
til "Hedeplejebogen" fra 1991 og dels til "Hedeanealet i
Danmank 1991" fra 1992.

De to sidstntevnte metoder han tib formitb at genskabe
natungenoprette en hedetibstand.

FORMALET MED PLEJEN

Formitlet med hedeplejen en typisk at bevare en hede
vegetation med dominans ellen vtesentligt isbtet af
dvtengbuske som levende kulturbandskab ved grtesning,
afbrtending og eventuelt andre af de opnindehige driftsformer.
Enkelte heder plejes af hensyn til bestemte arter, det
gadder f.eks. Vind Hede og Randbol Hede, hvor plejen
en tihnettebagt for at skabe sit gode levevilkitr som muligt
for urfuglen. Pit Vind Hede ham pbejen samtidigt givet
gode resubtater for vitr-kobjtebde og ulvefodsarter. Pit en
hede ved Vonbasse gentages lyngpbeje, slitning og afniv
ning af hensyn til bestanden af vitm-kobjadde.
Almindebigvis plejes hederne dog for at opretholde et
kulturhistonisk iandskab med typisk udvikbet hedesam
fund. Ved vabg af plejemetode en det afgorende, om
mitbet enten en at skabe et okologisk velfungerende he
desamfund med en antsnig vegetation, ellen en mere au
tentisk vedhigeholdt hede, ellen om plejen ska! tilgodese
enkeitarter, f. eks. hedefugle, sterhige sommerfugle og
insektarter ellen sterlige plantearten.
Plejebehovet en storst i de mere tome hedelyng-rev
iing-dominerede plantesamfund. Denfor drejer de ne
denfor omtalte metoder sig forst og fremmest om plejen
af disse arealer. Her vib formitlet med plejen oftest vtere
at oge hedelyngens andel i vegetationen.
Revling em meget folsom overfon fysiske pitvirkninger
og regenenerer kun langsomt. Pit steden, hvor reviing
stadiet en nogenlunde stabibt og ikke let gitr over i f.eks.
en bolget bunke fase, bor de eneste indgneb denfor git
ud pit at fjerne opvtekst af uonskede trtearter ved hjte!p
af skitnsomme, heist manueile metoden.

Plejemetoder
Hedepbej emetodemne kan inddeles i:

1. Evig vedhigeholdebse af eksisterende plantesam
fund. Metoderne kan vtere grtesning og afslitning.
2. Overvejende
Metoderne kan
vtere nydning af opvtekst og afbrtending, men ogsit
grtesning og slitning.
3. Overvej ende jordbundsforstyrrende. Det omfatter
metoder som hanvning, fladtonveskradning og
skntebpbojning.

Ofte bruges en kombination af forskellige hedepleje
metoder.
AFGRESNING

Ved grtesning af heder ham den vteret brugt fitr, kneatu
rem, heste og geder. Grtesning bruges bitde som bed i en
vedhigeholdelse og som bed i en retablening.
Tidhigere var hedemne meget benyttede til grtesning,
pit de vestjyske heder navniig med fitn, mens heste og
kreaturer ham vteret brugt sammen med fitr pit de ost
danske, mere artsnige heder.
Bitde kreaturer og fitregmtesning en egnet til vedhige
holdelsespleje. Kreatungrtesningen resulterer ved beg
rtenset grtesningstryk i en mere arts- og urtenig hede
end fitregntesningen. Ung hede!yng kan ifolge engebske
undersogelser title en afbidning pit op til 40% af itnets
skudproduktion, uden det medforer en neduktion i
nteste itrs produktion.
Kreatur- og hestegntesning giver muhighed for frofo
ryngelse. Ved dyrenes ftendsel tntedes en del af plante
dtekket i stykker med mulighed for frospining. Fitneg
rtesningen resuiterer navnhig i en vegetativ foryngebse
efter afbidning.
Som led i en retablening af ny lyng han fitregrtesning i
en del forsog pit Mobs vist sig at give vanierende resulta
ten, mens kreaturgrtesning og hestegrtesning generelt
han givet godt resultat ved modenat grtesningstryk.
Kreaturer og samgrtesning med kreaturer og heste
kan oven en itrrtekke tendre en bolget bunke-dominemet
hede dl en mere artsnig hede med et stomre ishet af
hedelyng. De nye planter indvandrer i starten ister til
godningspletter, men i takt med at mtengden af dodt
plantematemiabe reduceres, og gnrestuemne trtedes i styk
ken, breder nye arter sig. De nye lyngplanter en folsom
me overfor gnresning, specielt fitregntesning, da fitrene
kan grtesse meget ttet ved jordovenfladen, men ogsit
overfor afgrtesning med kvteg og heste. En grtesnings
pause vil derfor fremme lyngtilgroningen, nitn de nye
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planter forst ham fitet etabienet sig.
Hedebyng tedes ikke i sterbigt stont omfang af hvenken
fitr, heste ellen kvteg. Dynene foretmtekken gntessen og en
reekke andre hedephanten for byng, sitledes tyttebten og
blitbten, den tedes vibbigt af fitn.
Fitr foretrtekker nonmabt ogsit trteer som pib, non,
hyld, ask og btevreasp fnem for lyng. Ster!igt i biom
stningstiden synes fitm at vnage lyng i modstetning tib
kvteg, den teder lyng pnimtent omkning b!omstningspemi
oden og som de ovnige dyr ebbers mest i vinterhabvitret.
Den synes at vtere stone forskeble i fitns pnteferencer
for iyng. Forskebbe den mitske skybdes race og/ebber ti!
vtenning over genenationen.
Revhing tedes ntesten ikke af husdyn, men reduceres
som foige af denes ftendse!.
Vejrforhoidene, navn!ig nedboren, han stor betydning
for, hvomdan !yngen udvik!er sig eften et pbejeindgneb.
De nyspirede planter en folsomme overfon udtomning.
Vegetativ regeneration kan ogsit htemmes af tonkepenio
den med nisiko for, at grtesser bneden sig.
Ydenligere oplysningen om de forskeb!ige husdyrs fo
deprteferencer kan findes i kapiteb 6, P!ejemetodem og
dniftsformen.

Trehoje Heder i Ringkjobing Amtskommune ham
slitningen resubtenet i ny lyng og tyttebter.
Slitning en en meget anvendt plejemetode. Tilsynela
dende betyden det ikke noget sterbigt for lyngvegetatio
nen, om det athostede mateniale sambes op ellen ej. Men
hvor den en tale om en god kvabitet byng, kan den pres
ses og stebges til tagttekning, itlepas m. m., og sitiedes
hebt ellen delvis betale for plejeindgnebet.
Forsog pit Kongens Hede gay en bedne regeneration
af hedebyng, jo bavene den bbev shitet. I forsog pit Mobs
gay hoj afslitning den bedste forynge!se. Den en heblem
ikke entydige nesubtaten, den viser fomske! pit foritrs- og
efteritrssbitning, men megenerationsevnen odehegges af en
eftenfolgende udtonning.
Ved hyppig slitning 6-10 itrs mebbemmum opnits en
meget ensartet hede med frisk ung hedelyng. Ved stomre
mebbemnum melbem slitningemne opnits et mere artsnigt
hedesamfund.
Afs!itning inden torvebehandhing giver normabt ikke
en stomre andel af hedeiyng ellen andre dvtengbuske pit
grtesbundne aneabem.
RYDNING AF TRIEOPVIEKST

AFSLANING AF HEDEVEGETATIONEN

Sbitning bruges tib at fomny hedelyng vegetativt. Afsbit
ning kan udfomes med en rtekke forske!bige maskinmo
debber, hvis brugbarhed athtengem af det enkelte areals
vegetationssammenstetning, og af hvonvidt det afsbitede
mateniabe onskes opsambet. Udviklingen i vegetationen
efter afsbitning athrengem af vegetationens alder og afslit
ningshojden.
Tidbigeme ham shitning af hedebyng haft stor betydning
for hedens oprethoidelse. Det en sitbedes et autentisk
indgreb, som hedebonderne benyttede i ston udstrtek
ning.
Afs!itning foretages i dag maskinelt og kan udfones pit
flene mitdem:

1. Med grenknusem, hvom fonholdene em besvterlige,
ister hvon den en en del trteagtig opvtekst. Metoden
en temmeligt dyr og vi! derfon sjreldent kunne an
vendes pit stonne areahem. Gnenknuserens anbejds
bredde en 1,0-1,5 meter, komsebshastighed 1-3
km/timen.

Ved mange af de plejekrtevende heden en tilgmoning
med trteer og buske et problem. Rydning af tnteer og
buske en denfor ofte nodvendig, enten som eneste pheje
ellen som indledning tib en efterfolgende pleje af bund
vegetationen. Trte og kvas bor Ijennes, enten fuses ellen
afbrtendes. Mindre kvasbunker kan efterlades, hvis heden eftenfobgende afgntesses.
Btevreasp formener sig ved nodskud. Ved ftebdning
udboses en knaftig regeneration via nodskud fra trteemnes
nodder, sitbedes at den kommer en ttet og ensantet gen
vtekst. Brevreasp kan svtekkes gennem gentagne hugster
i fonitnspenioden under skudvtekst. Gentagne bamkning
ningen af nodskud kan ligehedes efter 4-5 itn give en
udsultning af rodsystemet, sitledes at nodskudsdanne!sen
svtekkes. En eftenfolgende gntesning med fitr ellen heste
vi! sit kunne hoide btevreaspen nede. Gntesning alene
med geder kan ogsit udrydde btevreasp.
Afbntending synes bigesom hugst at stimubere
modskudsdannebsen. Herbiciden em i abmindebighed ikke
virkningsfu!de overfom btevmeasp, idet de ikke nitr ned i
rodsystemet.
Birk ister vontebimk kan bigebedes vtere besvtenhig
at fit bugt med pit hedeameahen. Rydning med forstymrel
se af vegetationsdtekket kan give en ttet opvtekst af
nyspiret bink. Kvteg og fitr teden ikke bink i stonre
mtengder. Gentagne rydninger kan denfon vtere nodven
dige.
Gyvel em en trussel mod en del af mortenebandskaben
nes heder. Gyveb kan spine op i ttette bestande, hvon
vegetationsdtekket em forstymmet efter nydning ellen an
den pleje. Heste og kvteg teder ikke gyveb, mens fitr kan
tede noget.
-

2. Med slagleklipper, hvon vegetationen ikke em for
gnov. Ambejdsbredden en 2,5 meter, komse!shastig
hed 3-4 km/timen.

3. Med kniv- ellen skivek!ippen, hvon vegetationen
ikke em for grov. Ved anvendebsen af disse maski
nen findebes de afsbitede vegetationsdebe ikke, og
det vii demfor vtene nodvendigt at fjenne det afsbite
de mateniale, den eventuelt kan anvendes dl speci
elle fonmith. To jyske entrepnenorer anvendem den
metode ved athostning af lyng til kommenciel
udnyttelse. Skivesbitning ttet ved jordovenfladen
kan bnuges ved sbitning af revbing. Ved Tihoje og
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AFBRIENDING

Afbntending en en meget anvendehig pbejemetode pit

stomne hedeanealen, ister som forstegangsindgreb fubgt af
jtevnhige afslitningen. Afbmtending krtever sikkenhedsfor
anstaltninger i form af brandhinier op tib andre brandba
me omnitder. Ved en hedeafbrtending skab man altid md
hente den bokale brandinspektors tilladelse, og vedkom
mende skal bigeledes godkende de pnaktiske sikkerheds
foranstaltninger. Almindehigvis anvenden man plojede
brandlinier, men andre, mindre indgnibende metoder
bon afproves f. eks. afslitning af stniber i hedevegetatio
nen eiler udhegning af skumbaner. Man kan udvide
eksistenende brandbinier ved, for den egenthige afbrtend
ing, forsigtigt at bntende indtil flene smalle stniben bangs
disse.
Afbrtending mit ikke foretages i penioden 1. april tib
31. august pit grund af brandfare. Torke gor ofte fo
ritrsafbrtending mindre fordelagtig, selvom den en det
hyppigst benyttede. Genvtekst efter afbrtending en af
htengig af fugtighed i moniaget og i minenabjonden ne
denunder.
Fjernelse af ellen det mindste omhugning af trteagtig
opvtekst for afbntending en nodvendig. Det en ister vig
tigt at fjerne bjergfyr ellen fadde dem og bntende dem af
sepanat for den egentbige fladeafbrtending. Faren for at
brtendende nitle og kviste fores bort med den stterke
opvind under athrtending en stor, hvonved nterliggende
phantager kan anttendes.
Afbrtending mit ikke ivterkstettes for vind- og vejr
fonhold en gunstige. Ved en medvindsbrand bober ilden
forholdsvis hurtigt hen oven anealet. Ved for ninge bhest
en fanen for bundbrand, dvs. en gennembrtending af
torvelaget, overhtengende, og gendannelsestiden for
plantesamfundene forhenges betragtehigt. Ved for me
gen bhest ellen for fugtig vegetation vil afbrtendingen
kun have en ninge virkningsgrad, desuden en faren for
at miste kontrobben med athrtendingen ved hoje vindha
stigheden for stor. De ideebbe vindfonhold en en konstant
vind pit 2-5 m/sek.
Afbrtending kan ikke anvendes pit arealer, hvor ene
Juniperus communis udgor et bevaningsvterdigt indslag
i vegetationen.
Specielt til bevarebse af en vanieret hedevegetation an
befales pletvis afbrtending af mindre omnitder spredt ud
oven arealet.
HARVNING

Harvning af heden han ikke vtenet anvendt i hedebru
get, men kan bruges som et suppbement til sbitning ellen
afbrtending for at skabe egnede spiresteder. Frospining
en meget fobsom overfon udtonning i sommenhalvitret og
ovenfon frostsvidning. Slitning og harvning kan derfor
resultere i en grtesdomineret hede.
FLADTORVESKRIELNING OG SKRIELPLØJNING

Fladtorvesknadning van en almindehig udnyttelse af heden, hvor hedebonden hjembnagte store mtengden lyng
tony. Som praktisk pleje han metoden ikke vteret anvendt
i storne stil, men mest vteret afprovet som led i fonsog.
Ved gnavning af fadtorv Ijennes det overste jordiag
helt fa omritdet. Det en hovedsagehigt byngtonv og mom-

LOKALITET

PLEJE
MYNDIGHED BEM/RKNING

METODE

Randbol Hede

Randbel
Skovdistrikt

urfugle

Vind Hede

Utfborg
Skovdistrikt

urfugte

Kongenshus
Hede

Hedeseiskabet

urfugle

Sejs Hede

Arhus Amt

Anholt

Arhus Amt

Mols Bjerge

Arhus Aim
Fussinge Skovd.
Moislaboratoriet

greesning
heste, kvceg, far
+ div. forseg

Leesten Bakker

Arhus Amt

ringning af bcevreasp
÷ kreaturgreesnzng

Enebierodde

Fyns Amt

faregresning

Rebild Bakker

Buderuphoim
Skovdistrikt

fdregrcesnzng

Ovdrup
øster-hede

Nordjyllands Ann
Buderuphoim
Skovdistrikt

faregrEesning

Vorbasse Hede

Ribe Amt

Hald Sø

Viborg Amt

heidrsgrcesning,
rygjafdr

Tihøje Hede

Ringkebing Ann

grcesning, shining

afbrcvnding
afgreesning

grcesning

Q’dr og geder
afbrcending,
1100 ha afsidning
grcesning 10-15 dr

fdregrcesning +
afsidning

lichenhede

vAr-kobjulde

ydning af bjergfyr

sidning, rivning

Figun 8.6. En rcekke vebkendte hedebokabiteter og hvordan
de bhiven plejet.

lag, og i mindre grad mineralsand, som fjemnes. Sammen med tonven fjernes plantennes ammeorganen nod
der, nodknolde og udlobene, samt de fleste planters
frodepoten.
Ved fladtorvegravning efterlades en jord af mineralsand, eventuelt med spredte torveklumper. Da den op
nindehige fropubje stort set en fjemnet, stammer de pian
ten, som kobonisener den tonvegravede parcel hovedsa
geligt fra spiring af fro, den em tilfort fra omkningiiggen
de anealer.
Forsogene tyder pit, at metoden en egnet som vidt
gitende indgneb i forbindelse med forstegangspleje, men
den en meget ressourcekrtevende.
Tilsvarende gadder for sknadplojning, den van almin
debig i forbindelse med opdynkning af heden. Ved
skradpbojning vendes hebe lyngtorven rundt, hvonved
mineralsandet kommer op til ovenfladen. Det medforen
bosere jond og en bedne gennemiuftning af det overste
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jordlag. Herved blivem omstetningen i torvelaget fonoget
og en del nteningsstoffer fnigivet.
Ved hedeplejeforsog ham man badet skrte!p!ojning ef
terfolge af tibsitning med komn og athostning et pan itn
for at fit udpint jorden, inden den ovembades ti! kobonise
ring og vtekst af ny hedevegetation.

Valg af plejemetode
Nitn man ska! vte!ge p!ejemetode, mit man i hvent ti!fteb
de foretage valget pit baggrund af en vundeming af tidhi
gene dniftsform og den aktueble naturtibstand sammen
hobdt med emfaninger vedronende den onskede virkning
af indgrebet. En bedommelse af hedetypen succession
stibstand, artsblanding, sundhed m. m. en ogsit afgoren
de for vabg af plejeindgreb.
Genenelt vi! ensantede fladeindgreb give en mere ens
artet hede, hvonimod anvendelse af vanierede indgreb i
de!omritden vi! give en mere vanienet hedevegetation.
I ommitden, hvor den fonekommer fortidsminden i
form af mindne jordkonstruktionem, f. eks. obdtidsagne,
digevoldinger, smit hoje etc., samt pit aldnig opdynkede
anealer sitkaldte fossibe fader, mit man dog fnaritde an
vendebse af indgreb, den pitvirker jordstrukturen jord
beanbejdning, konsel med lavt stiblet grenknuser, af
brtending m.m.
Ved pheje af hedebyng-revbing-heden mit man skelne
mebbem to typer af heder:
1. Den "unge" hede med hoj andel af ung lyng og lii
ie andeb af !yng-fortmtengende planter.
2. Den degenererede hede med hoj andel af gammel
byng og en stor ande! af lyngfortrtengende planter
nevbing, bolget bunke og undertiden blittop.

I det forste tilfte!de kan man nojes med at vedligeho!
de en tibstand. Ved den degenerenede hedetibstand
krteves plejemetodem, den kan genoprette de onskede
hedesamfund. Jo htengere successionsprocessen em frem
skredet, jo knaftigere virkende metoder krteves den til
at genskabe en byng-domineret vegetation.
Ved naturgenopretning af en degeneret hede anven
des typisk et omfattende engangsindgreb, den skal songe
for en storre fomskydning i antssammenstetningen, sam
tidigt med at plantesamfundet forynges. Det skai blot
ntevnes, at gmtesdominemede hedeareaber en vanskeiige at
retabbere til dvtergbusk-dominenet hede.
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Overdrev en higesom hede en kulturprteget vegetations
type udvikiet pit torbundsarealer under langvanig
grtesning. Overdnev og hede kan opstit ved samme
landbrugsmtessige drift.
Jordbundsforholdene en navnhig afgorende for, om
den udvikles hede ellen en grtesdomineret, ofte mere
artsnig overdrevsvegetation. Man finder overdrev pit
utiigtengebige og kupenede arealer, den ikke en opdyrk
ningsegnede. De fleste tonbundsarealer, den henbigger
mere ebier mindre itbne, falder md under denne definiti
on af ovemdrev, idet de stont set able han vteret holdt
itbne ved gntesning.

Dannelse og forekomst
De egenthige overdrevsareaben kan enten vtere opstitet
som oprindehige grtesningsareaber, udmark, udlagt pit
skovk!tedt grund, elier de kan vtere opstitet ved udstet
ning af kneaturer pit genti!voksede, manginale agenjor
den. Den van stadig mange trteer spredt i udmarkemne,
ntesten ab skov fandtes her. Tomnede urter blev vtesent
lige i plantedtekket, ofte i arvehigt betingede bave for
mer, udvikbet i lobet af itrhundreders grtesningspitvirk
ning. Overdrev han eksistemet som naturtype i Danmark
siden agerbruget bbev indfort for 6.000 itr siden.
Ordet overdrev oredrev betegner egenthig stenet
jord, den bigger udyrket hen, og som kun benyttes til
grtesning. Overdrevsanealen em abtsit ikke opstitet i for
bindebse med afs!itning af grtes dl ho.
Ved landsbyfadbesskabets opbosning omkning itr 1800
biev mange gitrde flyttet ud fra landsbyerne. Udstnakte
anealen, som tidbigere havde vteret benyttet dl fadles
grtesning, blev opdynket.
Ovendrevet findes nu om dage pit areaben, den lit
fjemnt fra de gambe bandsbyer, pit gnrensen mebbem sogne
eller kystntent pit skntenten, odder, ntes og kystntere
smitoer.
UDNYTTELSE

Den ekstensive gntesning pit overdrevsareaierne en gen
nem tidemne fonegitet med koer, heste, fitr, svin og ge
den i veksbende indbyrdes forhold. I histoniske kilder
ntevnes tai pit antab dyr pm. gitrd i de gamle uudskiftede
iandsbyer pit 4-8 koer og stude, 2-4 ungkreatuner, 4-8
heste og 4-12 fitr. Da den som regel van mange gitrde
fm flere byer ftebles om overdrevsarealemne, var grtes
ningstrykket ofte stort. Det ham dog gennem itrhundre
derne vanienet meget, og denne variation han vteret med

til at skabe forbigitende tilgroningsfaser i vegetationens
udvikhing, f. eks. under kvtegpesten i 1700-tahiet.
Indtil fnedskovsforordningen i 1805 fonbod grtesning i
skovene, van den ghidende overgang fra skov til over
drev med brede skovbryn. Kun agrene og sterlige jagt
skove van hegnet md.
Overdrevsarealer, den en bibeholdt op i von lid, en i
de seneste itr oftest afgrtesset af kneaturer.
Den arealandel, som overdrevene udgor i det danske
iandskab i dag, en ganske ninge, ca. 0,3% af bandets
areal. Ved en registrening af ovendrevene i Arhus Amts
kommune, der biev startet i 1990, ham det vist sig, at
mange af de resterende overdnev en opgivet som grtes
ningsarealer. Ovendrevene en generelt truet af tibgroning
ved grtesningsophor, godskning, oppbojning og tilplant
ning, og det en af afgorende betydning, at den sikres en
passende vedhigehoidende pleje af de tilbagevterende
omritder. Overdmev pit 2.500 m2 og derover en omfattet
af bestemmelsemne om beskyttelse og pleje i naturbe
skyttebses!oven § 3.

Overdrevets plantesamfund
Pit overdnevet findes oftest bitde gnonsvtersvegetation,
buske og trteer. Samspillet mel!em disse planter dannem
basis for mange vtekstforhold med vanierende iys- og
fugtighedsbetingelsen og skaber sitledes mubigheder for
et artsnigt, vaniemet piantesamfund.
Den langvarige grtesningspitvirkning former vegetati
onen pit en meget kanaktenistisk mitde, bitde hvad angitr
amtssammenstetning og vegetationens udseende.
Vegetationens udseende em ganske kanaktemistisk pit et
vedvarende grtesset ovemdrev. Det vigtigste element i
ovendrevet en gronsvteren. Denne kan udgome ntesten
100% af arealet pit intensivt grtessede ovendnev, men pit
grund af midlertidige gntesningsophor ellen svagere
grtesningstnyk en den ofte indblandet en storre elier
mindme andel af buske og mitske enkelte trteer. Gron
svtemen em domineret af grtesningstit!ende planter, den
dannen iave knybende mittter, eiier hvis bladrosetter
holdes jordntent. En anden gruppe en de planter, den
undgits ved grtesningen, f.eks. stikkende ellen ditrbigt
smagende artem. Denne vegetation vil vtere prreget af
arter, den en fleritmige og hovedsagehigt fommerer sig ye
getativt, hviiket betyder, at arter med udlobene vil do
minere over anter, den en mere athrengige af frospining.
Alt i ait medforer dette, at ovendrevenes bundvegetation
em domineret af fleritnige grtesser.
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En- og toitnige planter udgor en meget ninge andeb af
overdnevsvegetationen, men forekommen abmindeiigt,
hvor de gntessende dyn ved deres ftendsel jtevnligt blot
ter jondbunden.
GRIES- URTEVEGETATION

Grontved han i 1920’enne undensogt bundfloraen pit et
betydeligt antal danske ovendrev. Han fandt, at de hyp
pigste arter van:

bevares aktivt, nitn de fonekommen inden for et natur
phejeomritde. Af disse planter kan ntevnes:
bakke-goge!ibje Platanthena bifolia
nikkende kobjrelde Pubsatibla pratensis
phettet kongepen Hypochoenis macubata
eng-ensian Gentianelba uhiginosa.
Den sidste findes ister pit strandoverdrev. Blandt
sjtebdne arter, den bigebedes bor sikres, en:

GRIESSER:

a!m. hvene Agrostis tenuis
vebhugtende gubaks Anthoxanthum odonatum
fitre-svingeb Festuca ovina
rod svingel Festuca nubra
abm. rajgrtes Lohium perenne
eng-rapgrtes Poa pratensis
tandbtebg Sieghingia decumbens.
URTER:

alm. rollike Achillea millefolium
hiden klokke Campanula notundifobia
gul snenne Galium venum
hitnet hogeunt Hieracium pibosella
host-bonst Leontodon autumnahis
!ancetb!adet-vejbned Plantago lanceolata
knohdranunkel Ranunculus bulbosus
nodknte Rumex acetoselba
mtehkebotte Tanaxacum vulgare s. 1.
hvid kboven Tnifobium repens
konnet stenbmtek Saxifraga granulata.
En ntekke enkimbladede indikenen en god "overdrev
stibstand" med gammeb bund og ingen ebber meget bay
godningstilforsel. Det gadder:
vitn star Canex canyophyllea
pigget star Canex painaei
kamgrtes Cynosunus cnistatus
hjertegntes Bniza media
tandbtebg Sieghingia decumbens
glat rottehahe Phbeum phleoides
enghavne Hebictotnichon pratense
dunet havre H. pubescens

vitn-tenenpnis Veronica venna
rank frostjemne Thalictrum simplex
smalbtegnet ensian Gentianella amanella
biden sneglebtelg Medicago minima
hjortenod Seseli hibanotis.
Flere af de tidhigere mere abmindehige ovendnevsanten
som f.eks. guldbbomme Annica montana, den en en
god vejviser for vebgntessede, ugodskede og antsnige
overdrev pit mene mager bund, en nu i hurtig tilbage
gang. Inden for biot de sidste 30 itn em gubdbbomme for
svundet fra flere voksesteden i Anhus Amtskommune,
bl.a. fra en del af Norddjunsband. En stor del af Danmarks tnuede, sjaddne og meget sjtebdne anter stammer
samlet fra ovendnevs-, hede- og skrtentvegetationen.

Klippelokker
Pit Bonnholm findes nester af en sterbig type ovendrev,
klippeiokker, bebiggende, hvor egenthig dynkning af jonden van umuhig ebben for besvtenbig pit gnund af de over
fladentere klipper, den ofte bigger som "fladklippe" med
et yderst tyndt vegetationsdtekke.
Mange bomnho!mske stednavne mindem endnu om
dem: Kampebokke, Egebokke, Buggehokke, Storbokke,
Kokkebokke osv.
Lokkenne em gennem tiden og til debs stadigvtek ble
vet bnugt tii gmtesning for ungkreaturer, fitr ellen andre
husdyr, som gik i bosdnift hen.
Lokkemne van indhegnet af knaftige stengterdem,
sitkabdte falsterske gterder, sat af kampesten uden jord
vold.

Klippelokkernes plantesamfund
Sammen med disse optrteden den ofte en del af de
mere sjte!dne overdnevsanten.
Pit magre overdrev vil man ofte se en gbidende overgang ti! hedelignende omritder med indsbag af dvterg
buske.
Da ovendrevene isten en bevanet pit kystskrtenter og i
sttenkt kupenet temrten, en de meget variable med hen
syn tib jondbundeksponeming og kbimaforhobd. Tib over
drevenes pbantenigdom honer arten med megen fonskel
big plantegeognafisk udbnedebse, henibbandt en deb step
pearten, hvonaf nogle betragtes som senglaciabe rebikt
planter.
Fonskebbige planter, den en knyttet tib overdnev, mit
betegnes som mindre abmindebige i den danske flora og
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Kbippebokkennes overdmevssamfund af flenitnige gntesser
og urten en kanaktenisenet af et stort isltet af ostlige
"steppearter".
B!andt buske en specielt enebten Junipenus communis
abmindebig.
Overdnevssamfundene veksler med hedesamfund med
hedebyng, nevbing og ofte blitbrer. Kbippe!okkemne mum
mer en meget vanienet flora med arten, den i ovnigt en
sjtehdne. En del arten en i dag helt forsvundet. I de
bedst bevarede kbippebokken findes endnu bestande af
orkidéer med bb.a. hylde-gogeurt Dactybonhiza sambu
cina, plettet gogeunt D. maculata, tyndakset gogeunt
Onchis mascula og gogelibje Platanthena sp..

Figun 9.1. Kokkebokken, Osterbans. En af de kendte, bonnhobmske khippelokker, dvs. gncesningsomrade pa kbippeterrcen
hegnet af stengcerden. Foto: Frede Kjollen

BUSKVEGETATIONEN

Buskvegetationen, den ister indfinden sig pit de svagt
gntessede arealer, vil altid vtene sttenkt bidpnteget.
Buskene vih ofte stit enkeltvis og vtene mere ebben mm
dre kughefonmede af dynenes bid. Nogle kan vtere heb
dige at vokse op over de gntessende dyrs bidhojde. De
vib brede sig ud og blive nonmalt udviklede oven den
bidprtegede, nedne del.
Pit grund af overdrevsvegetationens mangfoldighed
skal hen kun ntevnes de almindebigste anter. Busklaget
en prreget af buske, den pit grund af tome undgits af de
grtessende dyn, den dog teder de nyudspnungne, fiske
og bbode skud. Disse anter en folgende:
* alm. og engniflet hvidtjomn Cnataegus laevigata og
C. monogyna

*
*
*
*
*

md

sliten Prunus spinosa
hunde- og teblenose Rosa canina og R. rubiginosa
vnietorn Rhamnus cathartica
vild ptere Pynus communis
vihd teble Malus silvestnis.

Enebter Juniperus communis en abmindehig pit de
mere magne jondtyper, som ister findes i Jyiband og pit
de sjadbandske strandoverdrev.
Forskebhige tntearter vil kunne etablere sig i by af de
stikkende buske. Af disse en eg Quercus sp., ask
Fraxinus excelsior, ten Acer pseudoplatanus, ebm Ub
mus glabra og fuglekinsebter Prunus avium nogbe af
de hyppigste. Man siger, at tjonnen en "skovens vugge".
Det samme kan siges om enebter, den ofte danner en
beskyttende fodpose for andre tnteanter. Derti! kommer
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Figun 9.2. Resubtater fra Anhus Amtskommunes ovenvag
ning af Salepgogeuntbestanden i Rcevebakkerne pa Samso.
Antallet af planter gar tilbage eften gncesningsophon i 1983,
og bestanden stigen igen eften genindfonelse af gncesningen i
1987. Tegning: J.Chn. Schou

a!m. hyld Sambucus nigna, den meget almindeligt
etablerer sig under tomnede overdrevsbuske og siden
hen vokser op gennem disse og derved odehegger dem
ved skygning.
Vibd tebbe tedes genne af kneaturenne. Jb!ekemnemne
spirer hettere efter en tun igennem en komave, end hvis
de bane fabden tib jorden. Kokassen en et udmterket spi
rebed, den samfidig athobden koen fna at tede den fniske
spire. Kneaturemne fnemmen ogsit spiring af vedpbantefro
ved at tntede dem ned i jordovenfladen. Det gadder
f. eks. enebten og nosenartem.

Plantesamfundets dynamik
Ved grtesning, den for mange ovendnevs vedkommende
en sket i meget lange peniodem, hindnes den trteagtige
vegetations erobning af arealet. Den naturbige udvikhing
succession mod en blandskov, som vib fonegit pit
ntesten able itbne natumarealen uden indgneb, bremses.
Grtesningstrykket han afgorende betydning for, hvon
dan udvikbingen vii forbobe.
Ved svagt grtesningstnyk opstitr den et rebativt antsfat
tigt plantesamfund bestitende af knaftige gntesser og
knaftige, fleritnige unter. Desuden vil den samtidig ske
opvtekst af buske og trteen.
Ved midde!sttenkt grtesningstryk vib man opnit den
storste artsdiversitet variation i gmonsvtenen, og for
buskningen vil blive en del undentnykt.
Ved hojt gntesningstnyk vil man igen fit et mindre va
nieret plantesamfund, men samtidig vib fonbuskningen
bhive holdt i skak. Ved det hoje grtesningstnyk vii af
bamkning bevirke, at successionen kan vendes, sit ved
pianteandelen falden.
Plantemne konkurrerer forst og fnemmest om lys og
nteningsressouncer. Ved grtesningen undentrykkes de
grove gmtessem og hoje stauder til fondeb for de mere for
stynrelsestobemante arten. De fonstymnebsestolerante arten
ham pit fonskeb!ige mitder tilpasset sig ti! at kbame
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grtesningspitvinkningen. En lang rtekke overdnevsunter
en i nogen grad giftige og vrages demfon delvist af dyne
ne; det gtebden mange planter fra ranunkelfamilien. An
dre urten ham tome som knagekbo og tidsel, stort kisel
indhold som sivantemne ellen en stterkt hitrede. Andre
ham bladene samlet i lave rosetter, hvor hovedpanten af
pbanten en ttet ved jordoverfiaden under dyrenes bid
hojde.
Dyrenes omfordebing af nteningsstoffer, pletvise op
trampning og deres seiektive grtesning en med til at
give variable vtekstbetingebsen.
Den hastighed, hvormed tilgnoningen efter ophor af
grtesning fonbober, athtenger en del af iokabiteten, bl.a.
jondens nteningstibstand samt pbantedtekkets ttethed.
Den fonste fremspining af tnteer og buske sken meget
iangsomt i en sluttet gronsvten. Froplanternes overlevel
se athtenger af deres evne til at tmtenge gennem den ttet
te gronsvtensmittte ved hjte!p af froets egne ressourcen
sitledes vib stonfnoede arten have et fontnin. Andre for
hold, som f. eks. sammenpresning af eftenitrets fomneiag
af sne, kan fremme ovenlevelsen. De forste buske, den
breder sig, en ofte nodskydende, sitsom sliten. Efter
hitnden som buskttetheden oges, og gronsvteren pit
grund af beskygning bhiver mindre ttet, sker tilgnonin
gen hurtigene.
Udvikbingen mod kratskov fna et itbent, men alberede
buskpnteget overdrev, kan ske overraskende humtigt, sit
bedes at ovemdnevstibstanden i hobet af 10-15 itr en for
svundet.
Vegetationsdynamikken pit et ovemdrev giver i stenhig
grad et indbhik i natunens fonanderlighed. Denfor vi! et
overdrev i notationspleje, hvon man pit samme area! sen
fonskebbige tilgroningsfaser, vrene et godt eksempeb pit
nodvendigheden af ved pheje at skabe og bevare et van
eret iandskab.
-

Sârbarhed
Ovendrevet em kun pit de magreste arealen og de stejhe

ste skritninger sitrbart overfon slid fra de grtessende dyr
og pubhikum. I ovnigt en shidpitvinkningen begrtenset til
kvtegveksben og gangstien.
En langt storne trusseb mod den natunlige overdrevs
vegetation en anvendelse af kunstgodning, den ofte bhi
yen udbnagt i forbindelse med grtesning. Kvadstof
godskning vil pit de fleste bokahiteter medfore en falden
de artsdiversitet og ister en fremgang for kulturgrtesar
ten alm. rajgntes, alm. hundegrtes, eng-rapgrtes og rod
svingel.

ud fra okobogiske og kulturhistoniske betmagtninger, en
organiseret grtesningsp!eje med husdyr.

Gresning
Grtesningsp!eje af overdrev kan mitlrettes mod forskelli
ge opgaver:
* ved valget af dyreart
* ved valget af grtesningstryk
* ved valget af gmtesningspeniode.
VALG AF DYREART

Baggrund for plejeindgreb
Efterhitnden som det en blevet mindre rentabelt med
husdymbnug i form af losdnift, em grtesning ophort pit
mange ekstensive grtesningsarealer, henunder overdrev.
Denne udvikhing medforer behov for naturpleje for at
bibeholde vegetationstypen. Indgreb vib ister vtere pit
krtevet:
* hvor greesning opgives pit ovendrev med en veludvik
bet moden ovemdnevsvegetation og med sjaddne
planter
* hvor overdrev en under tibgroning med trteer og
buske
* hvor den efter dmiftsophor marginahisening en mubig
hed for at skabe naturgenoprette nye overdrev.

Tib pheje af overdrev pit mere frugtbar jord en bitde
kvteg og heste velegnede. Pit de magre typen af over
drev en fitr vebegnede, bitde fordi de klarer sig bedst en
nteningsmtessigt, men ogsit fordi de slider mindre pit
aneabet. Ved samgrtesning med kneaturer og heste ellen
med fitr fits en hitrdene og mere bnedspektret afgrtesning
og en bedre udnyttelse af grtesgangen.
Kreaturen og heste en mest vebegnede, hvom mitiet em
en arts- og untenig vegetation, mens fitn nesulteren i en
mere artsfattig vegetation.
Ungkreaturer af mabkekvteg kan anvendes tii vedlige
holdelsespleje, men hvor den en behov for en knatryd
ningseffekt, en ister de mere hitrdfore kodkvtegsracer,
de nordiske fitrenacer og de smit hesteracer vebegnede.
Det samme gtebder geder, som dog skab anvendes med
fonsigtighed, da de en meget hurtige til at tede stont set
able vedplanter og bl.a. skrteble dem for bark, sit de gitr
ud.

Plejemetoder

VALG AF GRIESNINGSTRYK

Da overdmev en opstitet som folge af grtesning, en den
bedste metode til bevarelse af ovendrevsvegetation, bitde

Den itrlige torstofpnoduktion pit overdrev vii bigge mel
hem 700-1.000 kg/ha for de ningeste og op til 2.000-

Figun 9.3. Ovendnevsbakken
Rita Menete Buttenschon

pa Helgences, i fongrunden en del opvcekst, i baggrunden skimtes det grcessende

kvceg. Foto:
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2.500 kg/ha for de bedre ydende areaben. Ud fna disse
tab kan man beregne en vejbedende vterdi for antab dyr
pm. ha, nitr deres foderbehov, udnyttelsesgrad af torstof
og gntesningspeniodens hengde em kendt. Pnoduktionen
pit overdnevene vil imidhentid athtenge meget af den ak
tuelle nedborssituation, ofte visner vegetationen ned i
tonkepenioder. Det en derfor uhensigtsmtessigt at fast
stette gntesningstryk som antal dage/pn. ha. I stedet mit
det angives, hvihket grtesningstryk den onskes med mu
highed for at vaniere antablet af dyn ellen grtesningspemio
de athtengigt af den aktueble pnimremproduktion pit arealet.
Faststettelse af gntesningstnykket efter skon kntever
stor enfaning, speciebt for ungdyrs vedkommende, hvon
man em nodt tib at undemgntesse om fonitnet og fonsom
menen for at opspare gntesningsresenver til om eftenitret,
hvor dyrenes behov ovenstigen den bobende produktion,
forudsat at man anvenden en enkelt fenne med fast af
gntesning se figun s. 42-43.
Vejbedende tab for gntesningstryk:
* Diekoer koen med kalv: 0.2-1.0 pm. ha ved 180 da
ges gmtesning svamende tib mebbem 36 og 180 kvreg
gntesningsdage.
* Fitn med barn: 1.2-6.0 pm. ha ved 160 dages gntesning
svarende ti! meblem 192 og 960 fitnegntesningsdage
mellem 32 og 160 kvteggntesningsdage.
Den henvises i ovmigt til eksempben pit gntesningstnyk i
kapite! 6 om plejemetoder og dniftsfommem.
Den bedste vedhigeholdebsespleje synes at foregit ved
middelstterkt gntesningstryk. Ved forekomst af sjaddne

artem pit et grtesningsareal kan man regulere gntesnings
trykket omkning disse ved at opde!e indhegningen. Ved
igangstettelse af pleje af sttemkt tilgnoede overdrev mit
man nydde en del af opvteksten mekanisk, isten hvon
denne en blevet for knaftig til, at dyrene vii kunne holde
den nede, dvs. hvon den en hojene end 1 meter og over
tornmelfingentykkebse. Det em meget vigtigt, at den eften
den mekaniske rydning ivterkstettes gntesning, da den
elbers en nisiko for en oget tibgnoning i forbindeise med
dannelse af nod- ellen stodskud.
VALG AF GRIESNIWGSPERIODE

Tib vedligehobdebse af antsnige ovendrev bor grtesning
fonegit inden for normal gmtesningssteson maj tii okto
ben. Hensyn tib sterbige arter kan dog krteve en senere
udbinding. Pit en salep-gogeurt-lokabitet pit Samso mit
kmeatunemne f.eks. ikke stettes pit gntes for 1. juli.
Gntesning i vintenhalvitnet kan vtere for hitnd ved en
rtekke af de mere gntesningsfobsomme urter og derfor
resubtene i en udvikhing mod mere ensartet gntesdomi
nans.
Hvon ovendrevet em under tibgroning af trteer og
buske, en gntesning i vinterhalvitret mere effektiv.
Ved en nystartet grtesningspleje kan man udstette et
stonne antal dyr end det skonnede antal, ellen man kan
fonbtenge gntesningsstesonen, da den kan vtere en del
mere konkumrencebetonet vegetation med stonre pro
duktion og en stonne, ikke omsat fomnemrengde pit arealet. Den vedvarende gntesning bon sit foregit ved et ju
stemet grtesningstryk, som man faststetter ud fra virk
ningen af de forste itrs grtesning.
Hvon den en et stort vedpbantefmopmes pit anealenne, vib
grtesning nonmalt ikke kunne holde tilgmoning nede.

Lokalitet

Plejeinstans

Plejemetode

Hjortholm

Arhus Amt

samgrtesning med far, heste og
kvteg

Nordsamso

Arhus Amt, Silkeborg
Skovdistnikt

kreaturen

Mols Bjerge og
Helgentes

Molsiabonatoniet, Fussingo
Skovdistrikt, Arhus

grtesning med kneatuner og heste

Romso

Fyns Amt

gntesning med ditdyn og nydning

Bramslev Bakker

Nondjyliands Amt

kreaturen og fan

Rosnaes

Vestsjtellands Amt

kreaturen

Klippeløkker

Bornhoims Amt

grtesning med heste, far og kvteg

Figun 9.4. Plejede overdrevsbokaliteten.

78

Bemrerkning

+

natunovervitgning

grtesningsforsog + pieje
med overvitgning

+

ovenvitgning

ialt. ca. 60
grtesningsaftalen
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Her mit peniodisk suppleres med hugst. En pnimter
hugst bor da rettes mod de trteer, som giver fropresset,
og sekundtert mod itbning af areabet. Rydning af trteop
vtekst pit overdrev kan knteve dispensation fra naturbe
skyttelsesboven § 3, da en del tnte- og buskarter mit be
tnagtes som naturbigt honende til overdrevssamfundet.

Mekaniske afslâninger
Andre metoder, den kan komme i betragtning ved over
drevspbeje, em mekanisk afsbitning af gntes- og urtebaget
og mekanisk ellen manuel Ijernebse af opvtekst. Disse
metoder vib kunne vedhigeholde en overdrevsbignende
tibstand, idet pitvirkningen af plantesamfundet dog vil
vtere en helt anden ved disse punktvise, kortvanige md
greb end ved vedvanende gntesning. Metoderne kan an
vendes, hvor man blot skal holde vegetationen itben,
men ikke hvon bevarelsen af specieble ovendrevsplante
samfund en formitbet med plejen.
Ved afslitning som vedvarende pleje bom man afpasse
afslitningstidspunktet, sit det ikke btegges tidligene end
umiddelbart eften de mest bevaningsvterdige arters
frostetning. Ved at flytte afslitningstidspunktet fra itr tib
itr undgits en vedvamende ensidig indflydebse af grtesnin
gen ovenfor bestemte arter.

Retablering af overdrev
En retabbening af overdrev fna omdniftsareab ellen fra
ombagte grtesarealer kan ske gennem en afgrtesning.
Grtesning kan etabberes, sit snart den en udviklet et no
genbunde ttet vegetationsdtekke, eventuelt ved at dyrk
ningen afsbuttes med et gntesudheg. Det tager en itnntek
ke, athtengigt af jondbundsforhold og godskningstil
stand, forend den en udviklet et stabilt overdnev. Ek
sempler pit Mobs, hvor vegetationsudviklingen ham
vteret fulgt oven en itmrtekke, viser, at den ca. 30 itn eften
dyrkningsophon med efterfolgende grtesning en et ants
nigt overdnev under udvikling. Her ham den dog aldnig
vtemet tibfort stonne mtengden godning.
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Erik Vinther

Eng og mose en betegnebser, som ofte benyttes i flteng
for fonskeblige typer af vitdomnitder.
Det en dog vigtigt at have kbare defmitionen af plan
tesamfundene, sit den ikke opstitr tvivb og misfonstitebser,
nitr de foresbitede plejeforanstaltningen skab udfores i
pnaksis.
Mose defineres i denne fonbindebse som et torvedan
nende, ferskvandspitvirket plantesamfund.
Ud fra denne definition kan den udskil!es fire pninci
pielt fonskel!ige mosetyper:

arter. Derved dannes mere iysitbne, bavtvoksende og
amtsnige pbantesamfund.
Disse hoshet-/greesningspreegede keen kabdes enge.
Ved dreening, godskning, jordbehandling og isitning
af fodengreesser kan engene omdannes tib egenthige "kul
turenge" uden indhold af keerplanter.
I den resterende del af dette kapitel benyttes ordet
keen bitde om de naturbigt dannede keen og om de ho
sbeet-/greesningspitvirkede keen = enge.
-

Opstáen og udnyttelse

* rorsumpe

Ker
* skovsumpe
* kter
* hojmoser.
Ronsumpe og skovsumpe en behandlet hhv. i kapit
lemne 15 og 7 og vib i det efterfolgende kun blive pen
fent benort.
Kter og hojmoser en begge bavtvoksende mosetyper,
men adskilbes fra hinanden pit vandtilforslen.
Kter fitr vandtilforseb via gnundvandet, sitkaldt mine
nogen vandtibfonsel, samt via nedboren.
Hojmoser fitr udeiukkende tilfort vand via nedboren,
sitka!dt ombrogen vandtilfonsel.
De to mosetyper en dog ntert knyttet tib hinanden,
idet hojmoser udvikbes fna keen.
Bitde keen og hojmoser en opnindebigt natur!igt danne
de phantesamfund. En landbmugsmeessig udnyttebse af
keen til greesning og/elber hosbeet skaben dog eendninger i
konkumrenceforholdene blandt keemenes planteanter. De
arter, den som folge af deres veekstform titler ellen und
gitr en sitdan pitvinkning, begunstiges frem for de ovnige

K11IR
natunligt dannede keen
= moser

gneesnings- og/ elien
hosletpitvirkede keer
= enge

Figur 10.1. Sammenhcengen mebbem begnebenne kcen, mose
og eng, som nok tit bruges i flceng.
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Keen em dannet i ommitden med hojtstitende grundvand. I
tenneenbavninger, bangs sobredder og itbob samt ved soer,
den em under tilgnoning, forekommer de topogene keen
typer bavmosen, den karakteniseres af et relativt plant
grundvandsspejl.
Pit sknitningen ellen ved foden af disse skeerer grund
vandsspejlet og jordovenfladen ofte hinanden, hvorved
grundvandet sivem fem. Dette femsivende grundvand
giver ophav til dannelsen af soligene keertyper vadd,
som hyppigt fremtreeder som hveelvede torvemasser.
De fleste keen i Danmank em i tidens lob bievet udnyt
tet tib torvegravning, hosleet og/elbem greesning.
For produktion af vinterfoden tib kveeget spibbede ho
sheettet tid!igere en vigtig noble. Typisk blev hosieettet
pitbegyndt i fonste habvdeb af juhi. Nitn hoet var kort
hjem, fik dynene oftest by ti! at afgneesse engene, men
den kunne ogsit foretages et "eftensleet" i sensommeren
ellen forst pit eftemitret.
I itdabene van udnyttebsen ofte kombineret med eng
vanding. Engvandingsanbeeggene blev hovedsagelig an
bagt i anden ha!vdeb af 1800-tablet. Anleeggene bestod af
to typer: Opdeemningsanieeg, hvor vandet stemmes op
og bnuges til at oversvomme de opstnoms higgende enge,
og ovennisbingsan!eeg, hvon vandet via et kanalsystem bedes ud over de foran opstemningen biggende enge. For
mitbet med engvanding van pnimeert at vande og gode
engene for denved at oge produktionen af ho. Engvan
ding en i dag ophort i Danmark, men enkebte anleeg en
bevaret ved fredning.
I dag udnyttes keerene ikke i samme omfang som lid
higene, og engsamfundene opretholdes neesten udehuk
kende ved greesning.

Hojmose
Danneisen af hojmoser forudseetter et sit fugtigt og

Højmose

tilgroning
-

foiumpning

Højstaudesanituind
ophør afdrift

Eng

drift ifomi af grcsning og/aller hgslcet
forsumpning

Høj grund

d

/
-----

I

---

grcesning, høslcet
Figur 10.2. Udviklingsmcessig sammenhceng mellem de forskellige mosetyper. Engsamfundet opretholdes ved hosicet og/eller
grcesning. Ved ophorende udnyttelse sker der en tilgroning og engen udvikies mod skovsump og senere egentlig skov, oftest
med hojstaudesamfundet som mellemled.

nringsfattigt substrat, at tørvemosser Sphagnum kan
etabiere sig. Ud fra disse forudstninger kan højmoser
dannes ved tilgroning af søer tiigroningsmoser. Ved
tørvedannelse pa frit eksponeret, neringsfattig jordbund
med hoj grundvandsstand dannes forsumpningsmoser. I
begge tiifide vii der i begyndelsen udvikies k2ersamfund, og en egentlig højmose dannes først, nâr tørve
moslagets overfiade er Ca. 50 cm over grundvandsspej
let. Indtil denne hojde har torvemosset haft forbindelse
med grundvandet.
Hojmoserne er isr bievet udnyttet til tørvegravning
og produktion af tørvesmuid og kun i meget ringe om
fang tii grasning. Torvegravning kombineret med af
vandingsprojekter har endvidere omdannet mange
højmoser tii agerjord. Alle de ovenmevnte former for
kulturindgreb øde1tgger det oprindeiige piantesamfund.
-

Plantesamfund
Hojmose
Den idealiserede højmose se figur 10.4 indehoider tre
forskeilige piantesamfund: Laggen, kantskoven og den
trfrie højmoseflade.
Laggen pâvirkes af bade grundvandet og nedbøren og
bestár af plantearter fra forskellige kertyper samt fra
hojmosefladen.
Kantskoven domineres typisk af dun-birk Betula pu
bescens med en skyggetâlende undervegetation.
Den âbne hojmoseflade kan i nogle hojmoser bestâ af
et tue-hoije system system af tuer og iavninger, hvis
vegetation af hojere planter er en kombination af de ty
piske hojmosearter se figur 10.3.

Ker
Vegetationen i kar afspejler en betydeiig variation, bade
hvad angâr artssammensetning og artsantai. Denne va

nation skyldes isr forskeiie i kerenes grundvandsfor
hold, nringsstof- og specielt kaikindhoid i jordbunden,
typen og graden af udnyttelse samt piantegeografiske
forhoid.
Svenskeren Du Rietz inddeier krene i fire typer:
* ekstremfattigkr
* overgangsfattigkr
* overgangsrigkr
* ekstremrigkr.
Denne inddeling er overfort tii danske forhold og vi
dereudvikiet. De fire typer af kar indehoider hver ister
topogene lavmose- og soligene vldmose-former,
som igen kan forekomme som naturligt dannede kr og
kulturbetingede enge.
Inddeiingen af kerene i de fire typer foretages i
praksis ved en rkke skiliearter arter, der forekommer
i en nekke piantesamfund, men mangier i et bestemt
samfund. Figur 10.3 giver et overbiik over vegetatio
nen i de fire kertyper med skiiiearter og ovrige karak
teristiske, forekommende arter.
En meget detaijeret opdeling af nordiske moser er
angivet i "Vegetationstyper i Norden", hvor opdeiingen
af kerene primrt er baseret pa mosebundens beskaf
fenhed.
IKarene prges ofte af en opvkst af buske og traer.
I fattigkrene er de hyppigste arter dun-birk Betula
pubescens, vorte-birk Betula pendulci, femhannet pil
Salix pentandra, oret pu S. aurita, krybende pil
S. repens, gran Picea spp., fyr Pinus spp. og pors
Myrica gale. De hyppigst forekommende arter i rig
kerene er rod-el Alnus glutinosa og grá-pii Salix ci81

HØJMOSE
Karakteristiske arter:

Tue-Kogieaks, Smaibiadet Karu1d, Tue-Keruid, Brun Nebfro, Hvid Nbfro,
Dynd-Star, Biátop, Benbnek, Muitebr, Hedeiyng, Klokkeiyng, Reviing,
Rosmariniyng, Langbiadet Soidug, Liden Soidug, Rundbiadet Soldug, Trane
ber.

EKSTREMFATTIGKAR
Skillearter mod hojmose:

Star-arter undtagen Dynd-Star og Trád-Star, grsser undtagen Blâtop, to
kimbladede urter undtagen Muiteber og Soidug spp..

Karakteristiske arter:

Aiie hojmosens arter samt Liden Siv, Liden I’Zruid, Almindeiig Star, Grâ Star,
Knippe-Star, Nab-Star, Trád-Star, Mangesteng1et Sumpstrà, Fin Bunke,
Hunde-Hvene, Biomstersiv, Hjertehebe, Bukkebiad, Mose-Boile, Kragefod,
Mose-Pors, Lyng-Snerre, Ker-Svovirod, Tormentii, Mose-Troidurt, Eng
Viol.

OVERGANGSFATTIGKAR
Skiiiearter mod
ekstremfattigker:

øvrige karakteristiske arter:

Top-Star, Plettet Gogeurt, Angeiik, Ku-Dueurt, Aimindelig Fredios, Sump
Kadiingetand, Aimindeiig Mjodurt, Vand-Mynte, K2er-Snerre, Kr-Tidsei,
Trvlekrone.
Alie arterne fra ekstremfattigkerene samt Dynd-Padderok, Gianskapsiet Siv,
Knop-Siv, Lyse-Siv, Trãd-Siv, Hare-Star, Hirse-Star, Stjerne-Star, Mose-Bun
ke, Fiojisgrs, Katteskeg, Vandnavle, Klokke-Ensian.

OVERGANGSRIGKAR
Skiiiearter mod
nvercanrsfattiikaret:

øvrige karakteristiske arter:

Blãgrâ Siv, Skov-Kogleaks, Biagron Star, Krogmeb-Star, Ker-Star, Skede
Star, Toradet Star, Tykakset Star, Hjertegrs, Maj-Gogeurt, Tvebo Baidrian,
Engbiomme, I’Zer-Hogeskag, Viid Hor, Leverurt, Vinget Perikon, Seline,
Kâi-Tidsei.
Dynd-Padderok, Kr-Padderok, Fladtrykt Kogieaks, Gianskapsiet Siv, Knop
Siv, Lyse-Siv, Almindeiig Star, Nb-Star, Stiv Star, Stjerne-Star, Top-Star,
Ensk2eiiet Sumpstrà, Mose-Bunke, Kryb-Hvene, Almindelig Rapgrs, Eng
Rapgras, Kodfarvet Gogeurt, Ker-Trehage, Angeiik, Hyldebiadet Baidrian,
Bukkebiad, Djveisbid, Dunet Dueurt, Kcer-Dueurt, Lâdden Dueurt, Ktr
Fladstjerne, Almindelig Fredios, Pengebiadet Fredios, Hjortetrost, Eng-Kab
beieje, Eng-Karse, Kragefod, Sump-Ktellingetand, Krybende Lbeios, Aimin
delig Mjodurt, Vand-Mynte, Eng-Neiiikerod, Kcer-Snerre, Sump-Snerre,
Ker-Tidsei, Trtevlekrone, Vandnavie, Eng-Vioi.

EKSTREMRIGKR
Skiiiearter mod
overgangsrigkret:
Øvrige karakteristiske arter:

Butbiomstret Siv, Rust-Skene, Sort Skene, Sump-Hulkebe, Mygbiomst, Puk
keikbe, Langakset Trãdspore, Meiet Kodriver.
Alle arter nvnt under overgangsrigkerene samt Fâblomstret Kogieaks, Bred
biadet Karuid, Fin Ktruid, Smalbiadet Karu1d, Loppe-Star, Hirse-Star,
Trindstiengiet Star, Trâd-Star, Tvebo-Star, Biâtop, Tandbaig, Krybende Pu,
Tormentil, Eng-Troldurt, Vibefedt.

Figur 10.3. Oversigt over skillearter og karakteristiske arter i hojmoser samt i de fire kcertyper. De fleste skillearter er typisk knyttet til lavtvoksende, grcessede kcer, der ikke pdvirkes af godskning. Ved tilgroning eller godskning vilfiere skillear
ter forsvinde. Sddanne "tilgroningssamfund" og godskede kcer kan i nogle tilfcelde ikke entydigt kiassificeres efter ovenstden
de system. Vinther, 1991a.
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Figur 10.4. Skematisk snit gennem en hojmose, der dels er
dannet ved tilgroning af en lille so, dels ved forsumpning.
1 = gytje, 2 = tagrortorv, 3 = startorv, 4 = tory med
stubbe af skovtrceer, S = celdre sphagnumtorv, 6 = yngre
sphagnumtorv. Midt Pd mosen ses 7 = en lille so. Fra hanten mod midten bemcerkes de tre plantesamfundstyper:
"Laggen" med kcermoseplanter, pil og rodel a, "Kant
skoven" b og "Hojmoseplanet", der typisk er uden buske
og trceer c. Efter Sten Asbirk et al.

Figur 10.5. Lille Vildmose, landets storste og ubetinget
mest vcerdifulde hojmose, som ligger i Himmerland. I bag
grunden Tofte Skov. Foto: Claus Helweg Ovesen

nerea. Dun-birk Betula pubescens og krybende pu
Salix repens er dog ogsà meget aimindelige i ekstrem

rigkarene.

Mosernes udbredelse
Hojmoserne og fattigk2erene er knyttet til nringsfattig
jordbund og har derfor deres hovedudbredelse i Jyiland
vest for israndsiinien. Disse mosetyper kan dog ogsã
trffes i den ovrige del af landet typisk i tiiknytning til
mindre hedesietter eller sandede/grusede morneaflej
ringer.
Antallet af hojmoser, som indgik i mosekomplekser
storre end 5 ha er opgjort til 668 i 1919. I dag er der alt
i alt omkring 30 hojmoser tilbage, hvoraf langt de fleste
findes i Jyliand. Areaimssigt er Lille Viidmose helt do
minerende.
Rigkarene er hovedsageligt knyttet til de mere
nrings- og kalkrige moreneaflejringer nord og ost for
israndslinien. Rigkrene kan dog ogsã treffes enkelte
steder i Vestjyiiand.
Overgangsrigkier er nok den mest aimindelige mose
type i Danmark. Ekstremrigkr er derimod relativt
sjeidne, selvom antallet af kendte lokaliteter er steget
vsentiigt i de senere âr. Fra midten af 1980’erne angi
yes saledes 207 danske ekstremrigkr, og i 1991 kendes
i alt 321 lokaliteter med denne kertype.

Mosernes dynamik
Med dynamik forstas i denne forbindelse hastigheden
og graden af vegetationsudviklingen.

Hojmoser
I hojmosen Draved Mose har man bestemt den gen
nemsnitiige torvetilvekst til mellem 0,16 og 0,80 mm
om aret. Ti1vekst af denne storrelsesorden sker i de
vestlige hojmoser ved et samspil mellem tuer og holjer.
I kontaktomràdet mellem tuerne og holjerne foregar der
til stadighed en vegetationsudvikling. En relativt tor
klimaperiode bevirker en udvikling hen imod tuevege
tation, mens det under en fugtig periode sker mod
holjevegetation.
I Draved Mose er det pàvist, at tuerne har haft samme placering i mere end 2.500 ar, og at hojmosen har
eksisteret i Ca. 5.500 ár.
De ostligt beliggende hojmoser i Danmark har ikke et
tue-holje-system.
Hojmosen betragtes af flere som et slutstadium i ye
getationsudviklingen.
TRUSLER OG SARBARHED

Kulturindgreb, herunder specielt torvegravning og af
vanding har odelagt de fleste danske hojmoser bade
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grund af kulturindgrebenes direkte odelteggende virk
ning, og fordi tilgroningen med vedplanter er accelere
ret.
Der er i de senere ar sket en kraftig ogning i tilforsel
af meringsstoffer til hojmoserne via nedboren. Det har
bevirket en indvandring af flere plantearter, der ikke
naturligt horer hjemme i hojmoserne. Samtidig er til
groningen med vedplanter oget vsentligt.
Som folge af vegetationsudviklingen fra aben hojmose
til skov sker der tilsvarende en endring af faunasam
mensetningen. Fuglefaunaen vil f. eks. andres fra en
artssammenstning, der indeholder flere ande- og vade
fuglearter til en total arts- og antalsmtssig dominans af
spurvefugle.
Hojmoserne er meget sarbare overfor frdsel, da der
let sker en optradning af torven.

Naturligt dannede kar
I de naturligt dannede ker vii den stadige ophobning af
organisk plantemateriale bevirke en hvning af torve
mellem 0,1 og 1,0 mm om aret, hvorved
bunden
konkurrenceforholdene mellem de enkelte plantearter
hele tiden endres. Dette bevirker igen en stadig n
dring i vegetationssammenstningen. Klima, topografi
og nringsstofforhold er derefter bestemmende for, om
udviklingen gar mod skov eller hojmose. Udviklingen
mod skov sker under nedborsfattige forhold og starter
med etableringen af et busksamfund, hvis artssam
menstning forst og fremmest bestemmes af jordbun
dens indhold af nringsstoffer, grundvandstanden samt
de enkelte arters spredningsmuligheder. Den blandede
lovskov udgor derefter slutstadiet klimaksvegetatio
nen.
Udviklingen fra kr mod hojmose kan forega direkte
eller med et busksamfund som mellemstadie og forud
stter primtrt en stor, arlig nedborsmengde.
I Danmark vil udviklingen i de fleste kr sandsynlig
vis
mod skov, og kun de egentlige fattigkr af hn
gestktypen kan antagelig udvikies mod hojmosestadiet.
Maske har det ogede indhold af nringsstoffer i ned
boren midlertidigt umuliggjort sidstnevnte udvikling.
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Enge
De kulturbetingede enge indeholder den storste, poten
tielle dynamik af de tre omtalte fugtigbundssamfund.
Engene fra de forskellige kutyper kan teoretisk have
overlevet heft fra jernalderen dvs. i op til Ca. 2.000 âr.
Deres opretholdelse er dog fuldsftendig athngig af en
ensartet, gentagen udnyttelse enten i form af gresning,
hosket eller en kombination heraf.
En ophorende eller aftagende udnyttelse betyder en
sterk endring af konkurrenceforholdene i plantesam
fundet. De hojtvoksende urter samt andre grsnings
og slaningsfolsomme arter, som ofte har vret til stede
som spredte, lavtvoksende individer, far pludselig mu
lighed for at vokse op og brede sig, ligesom buske og
trer kan etablere sig. Denne tilgroning er spontan og
kan
under 10 ar totalt omdanne et artsrigt engsam
fund lii et mere artsfattigt tilgroningssamfund bestaende
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af hojtvoksende, bestandsdannende, flerarige urter, som
f.eks. stor nlde Urtica dioeca, ladden dueurt Epilo
bium hirsutum, tagror Phragmites australis og almin
delig mjodurt Filipendula ulmaria med indslag af
spredte buske. Til sidst dominerer treer og buske i en
sadan grad, at der udvikles en sumpskov. En sadan til
figur 10.2. Sumpskoven
groning er vist skematisk
kan dog ogsa etableres uden hojstaudesamfundet som
mellemled.
Samtidigt med, at der foregar en tilgroning, sker der
en faunaendring. For fuglelivet kan denne endring be
sta i, at vadefuglene forsvinder og erstattes af spurve
fugle.
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TRUSLER OG SARBARHED

Vegetationsudvikling i de naturligt dannede kr udgor
til stadighed en trussel mod de eksisterende plantesam
fund. Ogsa torvegravning, afvanding, godskning, vand
indvinding og andre kulturindgreb er vsentlige trusler
mod disse ker.
Den storste trussel mod engene er en tilgroning som
folge af ophorende eller ndret udnyttelse; men ogsa
kulturindgreb som afvanding, godskning, opdyrkning
og tilplantning amdrer engenes karakter i negativ ret
ning.
Kerenes sarbarhed over for fterdsel er meget forskel
hg for de enkelte typer. Generelt glder, at kar med
hojtstaende grundvand er mest sarbare, og at sohigene
kr vld samt hngesklokaliteter er betydeligt mere
sarbare end topogene kr lavmoser opstaet
relativt
fast bund. Engsamfund er normalt ikke sr1igt sarbare
over for fterdsel.
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Plejebehov og mdlsatning
Til bestemmelse af en vegetationstypes plejebehov er
det vigtigt forst at formulere en malstning for lokahite
ten for at faststte, hvad man egenthig onsker at bevare
eller genskabe. Kendskab ill de enkelte typers opstaen,
udnyttelse, samfundsstruktur og dynamik muhiggor der
nst en vurdering af plejebehovet.
Højmosernes plejebehov vurderes ud fra den malset
ning, at hojmoserne skal bevares i deres naturtilstand
med den karakteristiske hojmosevegetation. I alminde
highed glder, at upavirkede hojmoser har et forholds
vist ringe plejebehov. Den ogede tilgroning af de dan
ske hojmoser har dog beyirket et oget behov for tr
rydning. Den kulturpavirkede hojmose har sdvan1igvis
et meget stort behov for rydning.
Hvis malsatningen for de naturligt dannede kar er
at fastholde det aktuelle krstadie, vii disse samfund
have et relativt stort plejebehov. En màlstning om at
tillade naturhig udvikhing krever derimod ingen pleje.
Ma1stnungen for engene vii typisk vre at bevare de
lavtbevoksende, artsrige plantesamfund. En sadan mal
stning giver et meget stort plejebehov, da vegetations
udviklingen ved ophorende ehler tendret udnyttelse fo
regàr hurtigt.

___________________________________

Plejemetoder
Plejemetoderne kan opdeles i to principielt forskellige
typer: Engangsindgreb og kontinuerlig pieje.
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Engangsindgreb
Engangsindgreb betegner indgreb, som i princippet kun
udfores en gang, og som har til formal enten at skabe
en onskvrdig tiistand eller at forberede den kontinuer
lige pieje. Dvs. at engangsindgrebene typisk benyttes
som forste trin i en retablering af et omrade.
Af engangsindgreb kan nvnes:
* rydning af trer og buske
* afbrending
* slaning
* endringer i grundvandsstanden

praktiske og okonomiske begrnsninger, higesom md
grebet forekommer mindre voldsomt ud fra en estetisk
og biologisk vurdering.
de fleste lokaliteter er det nodvendigt, at foretage
rydningen manuelt motorsav, okse, rydningskniv, op
rykning af mindre vedpianter med rod, bade fordi ma
skineile metoder krver store, sammenhengende omra
der for at vre praktisk og okonomisk berettiget, og
fordi omraderne ofte er for blode at kore i.
For at mindske antailet af stodskud fra de fieldede
vedpianter er en rydning kort efter lovspring ideei; men
af hensyn til dyreliv og plantesamfundenes sarbarhed
ma en rydning i vmnterhalvaret alligevel foretrekkes.
Da antallet af stodskud er omvendt proportionait
med stubhojden, kan lange stubbe v2eret at foretrkke;
men hvis rydningen skal efterfolges af slaning, er det
mest praktisk, at stubbene buyer sa korte som muhigt.
Der findes forskehiige kemiske midler til bekempelse
af trteopvkst f.eks. Round Up. I aimindehighed kan
det dog ikke anbefales at benytte disse stoffer i pleje
sammenhieng.
Den ryddede trvkst skai Ijernes fra omradet sa
en sadan made, at urte
hurtigt som muligt og heist
vegetationen skanes i storst muligt omfang.
Eventuelt gavntre kan maske slges, mens det ovrige
bnendes, flishugges eller deponeres. Brarndingen eller
deponeringen bor om muligt undgas i det plejede omra
de af hensyn til godningstilforsel og lokal odekggeise af
plante- og dyreliv.
Rydning af tneopvekst vil ofte viere den eneste form
for pleje af hojmoser og fattigk2er af hngesktypen.
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* jordbearbejdning.
RYDNING AF TR?EER OG BUSKE

I mindre omrader kan dette indgreb udfores ved en to
en gang.
storre lo
tal rydning af alle vedpianter
kaliteter ma rydningen sdvanligvis udfores over en
flerarig periode, men saledes at de mest sarbare omra
der tages forst.
En sadan trinvis rydning kan vre begrundet i rent
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Gresning og/ eller høslet
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Figur 10.6. Shematish fremstilling af tilgroning pa en eng ved ophorende udnyttelse. Vinther, 1980.
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Figur 10.7. Ebstremrigbceret Urupdam pa Nordfyn er fre
det pa grund afforebomst afflere, sjceldne plantearter. Pa
billedet til venstre fra 1972 er der begyndende birbeopvcebst
pa haihengen. Pi det midterste billede er omradet blevet
slaet i vinterhalvaret, og det afslaede materiale afbrcendes.

Ideelt set bor dette dog ihhe forega i de vcerdifulde dele af
moseomradet. Pci billedet til hojre ses en af mosens sjceldne
planter, orbidéen mygblomst, der er en af ehstremrigbcerets
skillearter. Foto: Claus Helweg Ovesen og Erik Vinther

AFBRIENDING

ser og kr, hvor vandstanden er snket som foige af
drning eller vandindvinding. Det mest enkie indgreb
er en opfyldning ehier opstemning af drningskanaler,
men ogsa mere avancerede metoder som vending af
dram elier oppumpning af grundvand kan overvejes. En
midiertidig hevning af grundvandsstanden kan endvi
dere benyttes til at kvle en opvkst af vedplanter.
Indgrebet kan f.eks. udfores i moseomrader behiggende
i tilknytning til en so ved at indstte et stigbord i af
lobet fra soen.
denne made kan hojden af soens
vandoverfiade og dermed grundvandsstanden i de om
kringiiggende omrader reguieres.
Fastsettelse af en hoj grundvandsstand tii bevaring af
vadomrader vii ofte vre i konflikt med landbrugsinter
esser.
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Afbnending kan benyttes ved forsog
at genskabe
et engsamfund ud fra et tilgroningssamfund, hvor der
er ophobet en del vissent piantemateriale. Afbnending
bevirker dog ogsa et oget indhold af meringsstoffer i
den vegetation, der skyder op. Vegetationen foretrtek
kes da i hojere grad af gnessende dyr. Afbramdingen
skal altid efterfoiges af gnesning eller hosicet, for at md
grebet giver den onskede virkning. Gentagne afbnend
inger af samme omrade bor undgas, da iangtidsvirknin
gerne kan vre skadehige for bade vegetation, jordfauna
og jordbundsstruktur.
Afbrtending skal foretages uden for vkst- og yngie
sson, det vii sige i perioden fra november tii marts.
Ved at benytte medvindsafbnending buyer tempera
turen ved jordoverfiaden ikke sriigt hoj, hvorfor ska
derne
piante- og dyrelivet buyer mindre. Desuden
mindskes risikoen for torvebrand.
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SLANING

Som engangsindgreb kan sianing iigesom afbnending
benyttes ved restaurering af et engsamfund ud fra et tii
groningssamfund, hvis den kontinueriige pleje skal be
sta i gnesning. Ved sianing af en hoj urtevegetation
oges opvksten af fodepianter, som foretrkkes af dy
rene. Det bevirker, at dyrene opsoger disse omrader, og
holder de hoje urter nede ved deres bid og tramp.
Som engangsindgreb kan slaning med fordel anvendes
u omrãder, der er sâ fugtige, at det ukke er muligt at
sette dyrene
gras fra begyndelsen af grsningssso
nen. Det afslaede materiaie skai Ijernes fra iokahiteten.
suanungen udfores enten i perioden november-marts
eller omkring 1. juii.
grund af den ofte meget blode
torvebund er sianing med le, handsuanmngsmaskine
f.eks. "fingerklipper" ehler "buskrydder" oftest den
eneste mulighed. I meget store omrader kan det dog
overvejes at benytte en rotorsiamaskmne pamonteret en
specieit bygget traktor med brede hjui.
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ENDRING AF GRUNDVANDSSTAND

Dette indgreb kan foretages ved restaurering af hojmo
86

a

JORDBEARBEJDNING

Torveafskrabning som engangsindgreb er med succes
blevet udfort i blandt andet Vasby Mose og i Uglestrup
Mose i Hovedstadsomradet. I afskrabningsfeiterne
disse lokahiteter er der pa
ar blandt andet indvandret
meiet kodriver Primula farinosa, butblomstret siv
Juncus subnodulosus og krogmeb-star Carex lepidocar
pa.
Stedvis torveafskrabning ned tii grundvandsniveau
kan derfor overvejes
flere iokaiiteter, hvor mere tra
ditionehie piejeindgreb ikke har haft den onskede effekt.
Af andre indgreb kan nvnes sammenrivning af vis
sent plantemateruale i januar iii marts. Dette indgreb
skaffer mere lys tii jordbunden og kan muhigvis fremme
en spiring fra jordbundens frobank. Indgrebet bor aitid
folges op med hosket eller gnesning. Endelig er torve
vending
brandpietter og under fieldede tneer ogsa
brugt som plejemetode.
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Kontinuerlig pleje
Den kontinueriige pieje bestar af indgreb, der udfores
gentagne gange med det formal at fastholde ehier gen
skabe en given vegetationstype. Den kontinuerlige pleje
efterfolger som regel engangsindgrebene.

Af forskellige metoder kan nevnes:
* grsning
* slaning
* efterrydning
* jordbearbejdning.
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GRIESNING

Denne pieje benyttes i kr, hvor malsetningen er at
fastholde eller genskabe engsamfundet. Grasning med
ungkreaturer giver det bedste resultat, idet de kan af
grsse selv meget vade arealer. Samtidig skaber kreatu
rerne en mere varieret vegetationsstruktur end far og
heste. Fastsettelse af grsningstrykket varierer ait efter
hvilken vegetationstype, der er tale om. Hvis der fore
ligger oplysninger om en lokalitets tidligere udnyttelse,
ma en pleje med et tilsyarende grsningstryk foretrtek
kes, dog kun hvis udnyttelsen har forarsaget det onsk
verdige plantesamfund. I tilfielde af manglende oplys
ninger om lokaliteten kan der forsogsvis benyttes fol
gende antal ungkreaturer pr. ha i topogene kter, der
ikke har karakter af hengescek:
Ekstremfattigker:
Overgangsfattigkar:
Overgangsrigkr:
Ekstremrigker:

Disse verdier geider for en gnesningsperiode fra ca.
1. juni til Ca. 15. september. Specielt i begyndelsen og
slutningen af grsningsperioden kan der vre fare for
optrampning af torvebunden, sa justeringer af gras
ningstrykket og gnesningsperioden kan vere nodvendi
ge. Det er vigtigt, at der i indhegningen mndgar nogie
torre partier, hvor dyrene kan ligge i fugtige perioder.
Af hensyn iii planternes mulighed for at stte fro kan
man f.eks. hvert tredje elier Ijerde ar starte grsningen
senere end normalt enten
heie lokaliteten eller deie
heraf.
De veldpavirkede kter er mere folsomme over for
tramp, og gr2esningstrykket skai da af hensyn ill op
trtrdningsfaren sttes noget lavere end for lavmoserne.
Hvis det er muiigt, bor vld samt hamgeseklokaliteter
fortrinsvis plejes ved slaning.

1,0-1,5
1,5-2,0
ca. 2,0
Ca. 2,0

Figur 10.8. Rydning af opvobset ellesump
grcesning. Foto: Erih Vinther
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SLANING

Denne form for kontinueriig pleje kan benyttes til fast
holdeise eller genskabelse af engsamfund samt naturiigt
dannede kar. Sianingshojden og sianingsfrekvensen illpasses efter naturtypen. Ideelt set bor de arealer, der er
udformet af hosket, plejes ved sianing i samme form og
udstnekning som tidhigere. Sianing en gang arlugt om
kring 15. juli til 1. august vil dog kunne benyttes som
udgangspunkt for at fasthoide engsamfundet. Sianing
dette tidspunkt er ogsa ud fra et fuglemssigt syns
punkt at foretrtekke. Mange steder i bl.a. Sverige finder
man, at engene generelt bor plejes ved sianing, og at
sianingen bor folges af en kortvarig eftergrsning med
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engen i Horret Shov. Rydningen er senere fulgt op med genindforelse af
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Mosetype

Lokalitetlamt

Plejeindgreb

Storelung

Rydning a! dun-birk,
opfyldning of
drenkanaler.

FyriS Ann

Højmose

Frøslev Mose
Sønderjyllands
Ann

Rydning af grd-pil og
dun-birk, "vanding"

of

moseftaden med
oppumpet grundvand.

Ekstremfattigkscr
htengessek
t3rPen

Skovholxn Mose

Overgangsfattigkscr

Wads Sande
Arhus Ann

Rydning af traer og
grasning med
far.

Frisenvold
Arhus Ann

Rydning af pil,
sidning.

Kar I Hørret Skov
Arhus Kommune

Rydning af rød-el og
grd-pi4 grcesning med
kreaturer og heste,
sidning.

Vasby Mose
Københavns Ann

Rydning af traer og
burke, gresning med
kreaturer,
tenuafskrabning.

Faruin Sortemose
Frederiksborg Ann

Rydning af trceer og
buske. Sldning.

Fyns Ann

Allerød Sortemose
Rydning af tra- og
Frederiksborg Ann buskopvakst.

Overgangs
rigkscr

Rydning af dun-birk
og grd-pil

Ekstremrigkser
Insulinmosen

Gentofte
Kommune

SMning en gang drhgt
i eftersommere7L

Lisbjerg Mose
Fyfls Amt

Rydning af grd-pil og
dun-birk, grcesning
med kreaturer.

Figur 10.9. Eksempler pa plejede lohaliteter inden for for
shellige mosetyper. Den myndighed, der udforer plejen, er
angivet i parentes.
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ungkreaturer. Dyrene s2ettes
gnes 1-2 uger efter
slaningen, og gresningsperioden varer 2-4 uger.
I et engsamfund under tilgroning med hoje, bestand
dannende urter vil en sianing to gange arlugt Ca. 15. juli
og 15. september ofte vre nodvendig i de forste par
ar. Ved sommerslanmngen kan slaningshojden indstilles
saledes, at eventueit forekommende orkidéer elier andre
sjldne planter spares. Denne form for sianing kan for
sogsvis udfores de forste ar, og derefter erstattes af blot
en ârhig slâning omkring mànedsskiftet juii-august.
Ved pleje af naturligt dannede ker, hvor den eksiste
rende vegetation onskes bevaret, kan sianingen forsogs
vis foretages uden for veskstssonen dvs. efter Ca. 15.
oktober hvert andet eller tredje ar.
Hvor slaning benyttes som pleje, skal det afsiaede
materiale fjernes fra lokaliteten, eilers "kvies" den un
derliggende vegetation, og jordbunden tilfores "gron
godning". I begge tilflde vil artsantallet falde.
EFTERRYDNING

I tiiftelde af opvekst eller stodskud fra trer og buske
er det nodvendigt at foretage en efterrydning af ved
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planter Ca. hvert andet til hvert femte ar. Denne form
for pieje er aktuel i alie typer af moser og enge, og ryd
ningen foregar manuelt. En efterrydning besverhiggores
mere og mere jo storre rydningsintervaiier, der opereres
med.
Det bedste tidspunkt for efterrydning er umiddeibart
efter lovspring. I f. eks. hojmoser eller fattigkr af hen
gesektypen bor rydningen dog foretages i en periode,
hvor torvebunden er frosset.
JORDBEARBEJDNING
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lokaliteter, hvor den
Jordbearbejdning kan foretages
ideelle pleje er grsning, men hvor gnessende dyr ikke
kan fremskaffes. Ved at hakke i jordbunden med spade
eller hignende samt ved direkte vending af torven kan
dyrenes tramp efterhignes. Metoden er dog meget tids
krvende, og dens vrdi er noget tvivlsom. Hvis md
forsogsbasis.
grebet foretages, bor det kun vre
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Vaig af plejemetode
Valg af plejemetoder vii i hvert enkelt tilflde athen
ge af malsetningen for omradet, vegetationstypens op
staen, sarbarhed, artssammenstning, eventuel tidhigere
udnyttelse, tilgroningsstadiet, storreisen, ejerforhold
samt de praktiske og okonomiske rammer. Ved at fore
tage en undersogelse af plejeeffekten, naturovervagning,
vii det hele tiden vere muligt at justere plejemetoden.
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Figur 10.10. Ebsempler pa udvalgte hcerplanters reabtion
pa forshellige plejeindgreb. + og angiver henholdsvis posi
-

tiv og negativ effekt.

Figur 10.11. Hcengesceb ved so i Knagelbjerg Skov. Fattigbcer langs bredden af en nceringsfattig, brunvandet so ved
Faborg. Torvemosser breder sig ud over soen og danner en "hcengesceb". Slutstadiet i denne vegetationsudvibling vil masbe
blive en hojmose. Foto: Erik Vinther
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Ulrich Kern-Hansen

Vi har i Danmark omkring 60.000 km vandlob, dvs. at
der i gennemsnit er mere end 1 km vandlob pr. kva
dratkilometer.
Vandiobene er en speciel naturtype med stor mil
jomcessig og rekreativ betydning for iandskabet som
helhed. Med deres bnemmer af mere eller mindre na
turlig vegetation har vandlobene stor okologisk betyd
ning i det ofte intensivt dyrkede danske landskab.
Vandlobene er saledes vigtige spredningskorridorer
mellem andre naturtyper.
Der er mange muligheder for gennem naturpleje og
naturgenopretning yderligere at oge vandlobenes okolo
giske og miljomessige betydning. Nogle af de vigtigste
punkter er:
* bredere brmmer med naturlig vegetation
* mere miijovenlig vandlobsvedligehoidelse
* Ijerneise af de mange sprringer for dyrenes natur
lige vandringer i vandlobene.

Miljomálscetninger for vandløbene
Amterne har i recipientkvahitets- og regionpianerne
fastlagt en miijomaisetning for alle de storre vandiob og
for storstedelen af de mindre, der er af miijomssig be
tydning. Omkring 80% af vandlobene er maisat med en
af de tre fiskevandsmals2etninger:
Bi: Gyde- og yngeiopvekstomrade for laksefisk.
B2: Laksefiskevand.
B3: Karpefiskevand.
Disse malsetninger indebrer, at miljokvaiiteten skal
vre sa god, at vandlobene kan rumme et naturiigt fi
skeiiv samt det ovrige dyre- og planteliv, der naturiigt
findes i de págldende vandlob. Med mâistningerne er
der saiedes stiliet krav tii bade forureningsgraden, vand
foringen og de fysiske forhold, det der tiisammen udgor
vandiobskvaliteten.
Valget meiiem de tre fiskevandsmaistninger trteffes
forst og fremmest
grundlag af vandiobets storreise,
stromhastighed og ovrige fysiske forhoid. I vaiget md
gar ogsa en vurdering af, i hviiket omfang den fysiske
miijokvaiitet vii kunne forbedres ved hjteip af en mere
miijoveniig vandiobsvediigeholdeise eller direkte vand
lobsrestaurering.

pa

Figur 11.1. Med miljomdlscetningerne for et vandlob stilles
der bray til bcide forureningsgraden, vandforingen og de fy

sisbe forhold, der tilsammen giver vandlobsbvaliteten. Foto:
Claus Helweg Ovesen
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For en hille del af vandiobene er muljoma1setnmngen
skrpet. Det er, hvor der, f.eks. pa grund af forekomst
af sjteldne arter, er behov for serlig beskyttelse. Her
anvendes malsetnmngen:
A. Sriigt naturvidenskabeligt mnteresseomrade.
Endelig er der nogle vandlob, hvor muljomalstningen
er lempet, fordi det pa grund af menneskets udnyttelse
af vandlobet eller vandlobets omgivelser ikke skonnes
muligt at opna en af fiskevandsmalstningerne inden
for plan-perioden. De lempede malstnunger kan vre:
C. Vandlob der alene skal anvendes tii afledning af
vand.
D. Vandiob pavirket af spiidevand.

Skadevirkningen bestar deis af en giftvirkning af de
oploste jernforbindelser, og dehs af en rent fysisk virk
ning af okkeren, som gor vandet ukiart og kegger sig
som et kviende lag pa alle overfiader, inki. planter,
smadyr og fiskenes geller.
Skal man i dag dnene i de omrader, hvor der er risi
ko for okkerforurening, krver det en tiihadeise efter
okkerloven. For at beskytte vterdifuide vandlobs
strkninger kan Miijostyrelsen stille vmikar om okker
rensning ehier i seriige tilflde meddele afsiag mod er
statning. Der indsendes i dag kun f ansogninger om
dnening, og de omfatter kun meget sma arealer, hvilket
formentlig skyldes manglende rentabiiitet ved i dag at
dnene sadanne lavbundsjorder.
Der er dog fortsat mange okkerproblemer i vand
hobene, som iser stammer fra tidhigere drteninger. De
eksisterende metoder til rensning for okker anvendes
isr for at komme disse probiemer tii livs.

E. Vandlob pavirket af grundvandsindvinding.

Vandforingen

F. Vandiob pavmrket af okker.
Miijomaistetningerne er i slutningen af 1980’erne op
taget i regionplanerne og skal dermed mndga i grundia
get for enhver planltegning og sagsbehandiing, der kan
pavirke vandlobenes miljokvalitet.
Ogsa den lovphigtige vandiobsvedligeholdelse skai til
rettekegges og udfores under hensyntagen til vandiobe
nes miljomaistetning, og vandlobsmyndigheden bor tage
initiativ til vandiobsrestaurering, hvis sadanne srlige
foranstaitninger er nodvendige for at opfylde muijomal
setningen.

Vandlobenes nuvcerende miljokvalitet
Forureningstilstanden
Vandiobenes forureningsgrad vurderes af amterne pa
grundiag af en standardiseret, biologisk undersogeise af
piante- og isr dyrelivet. Undersogelsen giver et mal
for forureningen med organisk stof, der forbruger ilten
i vandet og danner aflejringer af slam pa bunden. Orga
nisk stof udledes isr i form af urenset eller darligt ren
set husspiidevand, udledninger fra dambrug og udled
ninger fra landbrugsejendomme med husdyrhold.
En opgoreise af amternes undersogelser i 1992 viste,
at kun omkring af vandiobene ievede op til den foru
reningsgrad, der svarer tml de fastsatte muljomalsetnmn
ger. Det kan dog forventes, at Folketingets vandmiljo
plan fra 1987 efterhanden vii medfore en merkbar for
bedring af vandiobenes forureningstiistand.
Varre er det med okkerforureningen, der odekegger
miljoet i mange vandlob, isr i den vestlige og sydiige
del af Jylland. Okkeren kommer fra drtenede vadbunds
arealer, hvor jorden indeholder pyrit Fe52 og siderit
FeCO3. Disse jernholdige forbindeiser fores med
dramvandet ud i vandlobene, hvor de efterhanden iltes,
og jernet udfcelder som okker Fe203. Samtidig buyer
vandet meget surt pa grund af dannelse af svovlsyre.
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I mange vandiob er miijokvaliteten forringet pa grund
af vandmangel i sommerhalvaret. Probiemet er storst i
de omrader pa Sjeliand, hvor indvindingen af vand til
Kobenhavns Vandforsyning har medfort en betydehig
samkning af grundvandstanden. I mange af disse vand
lob bestar den begnensede sommervandforing nsten
udelukkende af renset spildevand. Visse steder forsoger
man at oge sommervandforingen ved at oppumpe
grundvand til vandlobet eller ved at tilfore vand, der i
vinterhaivaret er opsamiet i en so i forbindelse med
vandlobet.
En anden uheldig pavmrkning af vandforingen opstar,
hvis en storre del af afstromnmngsomradet bestar af "be
fiestede areaier" dvs. byomrader, vejankeg o.1. areaier,
hvor regnvandets nedsivning i jorden er forhindret. I
stedet lober regnvandet hurtigt til dnen og kioakker,
som ofte forer regnvandet direkte ud i det nrrmeste
vandiob. Kraftige regnskyl kan saiedes medfore store,
kortvarige stigninger i vandforingen.
sadanne hyppige, store variationer i vandforingen vil
ofte medfore ustabiie fysiske forhoid i vandlobet pa
grund af erosion og sandvandring. Endvidere medbrin
ger afstromningen fra de beftestede arealer sand og for
skeilige forurenende stoffer fra vejene. Hvis der er tale
om ftelieskloakerede omrader dvs. at regnvand og spil
devand lober i de samme kloakledninger, vil der ved
kraftige regnskyl ogsa vere tale om udledning af uren
set spildevand, fordi rensnmngsankeggene ikke kan klare
de ekstraordimrrt store vandmengder.
Losningen er dels en adskillelse af regnvandet og
spildevandet "separat kloakering" og dels forsinkeises
bassiner, hvor regnvandet fra kraftige regnskyl kan op
samles, inden det gradvist udledes til vandlobet. Derved
opnas ogsa en bundfteldning af sandet og mulighed for
Ijernelse af oiiefilm.

De fysiske forhold
Kun

fit danske vandlob har i dag de varierede strom- og

Kiassifikation

Vandløbsmyndighed

Vandløbsregulativ
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Figur 11.2. Vandlobenes blassfibation efter vandlobsloven.

bundforhoid, som er en forudsetning for et naturligt
plante- og dyreiiv, og kan dermed leve op tii de krav,
der knytter sig til de tre fiskevandsmalscetnmnger Bi
B3 s. 91.
Alt for mange vandlob er derimod ensartede, brede
og iangsomtflydende, og bundmaterialet bestar som re
gel udeiukkende af sand eiler slam. Arsagen er, at
nsten ahie vandlob er reguleret en ehier flere gange i
dette arhundrede. Men det har uden tvivl ogsa haft stor
betydning, at mange vandlob i en hang arrkke har
vret udsat for en alt for hardhendet vandiobsvediige
holdeise, som gradvist har gjort vandiobene bredere
og/eller dybere figur 11.2. Vedligeholdelsen har i
mange tiiflde haft et omfang udover det, som er fastsat i vandiobsreguiativet.
Det er i denne forbindelse vigtigt at skelne mellem
begreberne vandlobsregulering og vandlobsvedligeholdelse.
Vandiobsioven definerer vediigeholdeise som indgreb,
der skal sikre, at vandlobets skikkeise eller vandfo
ringsevne ikke endres. Denne vedligeholdeise er en
forpligteise, som aflurngigt af vandiobets klassifikation
-

-

pahviler bredejerne eiler kommunerne og amterne se
figur 11.2. Offentlige vandiob vedligeholdes pa grund
lag af regulativernes bestemmelser herom. I private
vandlob skal vediigeholdelsen udfores, sa der ikke sker
en regulering af vandiobet.
Med regulering forstas indgreb, som endrer vand
lobets skikkeise f.eks. bundbredden, bundkoten ehier
vandlobets foriob. Sadanne indgreb forudsttter en til
iadelse efter vandiobsloven. Hvis vandiobet er omfattet
af naturbeskyttelseslovens § 3, er der yderligere krav
-

om en tiiiadeise efter denne bestemmelse.

Et andet generelt problem er, at der i mange vandiob
er blevet etabieret styrt, opstemninger og rorlagte
strkninger, som sprrer for fiskenes og smadyrenes
naturlige vandringer.

Naturpleje i vandlob
I forbindelse med naturpleje i vandiob er det vigtigt at
vre opmrksom pa, at et vandlobssystem er en okoio
gisk sammenhengende helhed iotisk kontinuum fra

Figur 11.3. Den triste shcebne for mange vandlob: Forst regulering og sidenhen ulovlig vandlobsvedligeholdelse, d.v.s.
rensning", som gar ud over den i regulativet fastlagte bundbredde og bundkote.
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Figur 11.4. Det naturlige vandlob er harabteriseret ved
stor variation i stromhastighed, dybde og bundmateriale.
kildeomradet til udiobet i havet. Problemer pa en en
kelt lokalitet kan sitiedes have indvirkning pa forhoide
ne i store deie af vandsystemet. F. eks. kan en enkelt to
tal spterring for orredens gydevandringer udrydde en
naturiig bestand af havorred i et heit vandlob. Et andet
almindeligt eksempei er, at en opgravning af en hue
bek medforer omfattende sandvandring, som kan for
ringe de fysiske forhoid pit en lang stnekning nedstroms
i vandlobet.
Det er naturhigvis ogsa vigtigt hehe tiden at huske, at
miijokvalitet i vandiob er et sporgsmiti om bade vand
kvaiitet forureningsgrad, vandforing og fysiske forhold,
og at der er et tt samspii meiiem disse tre faktorer.
I dette kapitel vii muhighederne for at pleje og for
bedre de fysiske forhoid biive omtait nrmere. Der kan
her skeines meilem:

Ii

* vandiobsvediigehoideise
* vandlobsrestaurering
* beskytteise af naturvandiob.

Vandlobsvedligeholdelse
Vandlobsvediigehoidelsen skal ikke kun sikre, at vand
iobenes evne til at aflede vand bevares. Ifoige vand
iobslovens formitlsbestemmelse er det ogsit et krav, at
vedligehoideisen bevarer og eventuelt forbedrer den fy
siske miijokvaiitet, sa vandlobene kan opfyide den fast
satte miljomalsetnung.

vandstand ved stor vandforing
om vinteren

For de offenthige vandiob forehigger der et regulativ,

som bl.a. indehoider bestemmelser om vandlobenes
vedhigehoidelse. Mange af reguhativerne er i dag sa
gamle, at de ikke kengere er en tilfredsstiiiende ramme
for sikring af en tiistrkkeiigt miijoveniig vandiobsved
higeholdelse i de vandiob, der er mitisat med en af de
tre fiskevandsmaisetninger Bi, B2 og B3 eiler den
skrrpede mitistning A. I disse tmlftelde skal kommu
nerne og amterne inden 1. juli 1996 revidere regulati
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Figur 11.5. Et dobbeltprofil ban sibre en god miljobvalitet
og stabile fysisbe forhold i vandlob med store variationer i

vandforingen.

verne, sa de bringes i overensstemmeise med vandlobe
nes miljomalsetning.
Normalt bestar vandlobsvedlmgehoidelsen af
* grodeskering
* slitning eller pieje af vegetationen pa vandlobets
kanter og sideskraninger
* eventuel oprensning af aflejringer af sand og siam.
Erfaringerne viser, at det er muiigt at opna meget be
tydehige forbedringer af den fysiske miijokvaiitet alene
ved at udfore vandlobsvedhigehoidelsen pit den rigtige
made. Strategien er, at vedhigeholdelsen sa vidt muhigt
skal vre i harmoni med vandets naturhige stromnings
monster, der iii stadighed forsoger at genskabe en na
turlig variation i vandlobets form.
Desuden skal vedhigeholdeisen begramses iii de md
greb, der er nodvendige, f.eks. er mange af de re
gelmssige slaninger af kanter og sideskraninger ikke
nodvendige af hensyn til vandforingsevnen.
I storstedelen af de reguierede og hardt vedhigeholdte
vandlob vil en overgang tii miljovenhig vandiobsvediige
hoideise vre den vigtigste form for naturpieje.

Grodeskering i stromrende
I naturhige, uregulerede vandlob med frisk strom er der
sj2eldent behov for grodesktering. Her sikrer den friske
strom og den store variation i de fysiske forhold, at
vandiobet aidrig vokser helt til med grode.
Derimod er der store probiemer med kraftig grode
vkst i mange af de regulerede og hardt vedhigehohdte
vandlob. Disse vandlob er ofte ensartede, brede og
langsomtflydende, og bundmateriaiet bestar som regei

Figur 11.6. Elbcek, hvor dobbeltprofilet er etableret ved

fjernelse afjord langs vandlobet. Foto. Ulrich Kern-Han-

udelukkende af sand eller slam. Hvis sadanne vandlob
overiades til sig selv, vii de ofte vokse helt ill med gro
de vandpianter og sumpplanter, hvilket yderhigere forringer miljokvaliteten.
Der er saledes mange vandiob, hvor grodeskering i
en overgangsperiode kan vre pakrvet bade af hensyn
til afvandingen og af hensyn til mmijoet.
I stort set alle vandlob, ogsit de reguierede, dannes en
eiler et netvrk af slyngede stromrender, hvor hoved
parten af vandet lober. Her er vandhastigheden hojere
og bunden ofte iidt dybere end i den ovrige del af
vandlobets tvterprofil.
Grodeskaringen skai begrnses tih en, helst flere
slyngede stromrender. En undtagelse er vandiob med
meget ringe fald. Her er stromrenderne ofte svre at f
oje pa, og maske er der siet mkke nogen. I sitdanne
vandiob gehder det om at udnytte det begnensede fald
bedst muhigt. Groden bor derfor skres midt i vand
iobet, sit der dannes en iige stromrende.
I mange iidt storre vandlob vil mihjogevinsten vcere
endnu storre, hvis der skeres i flere stromrender, uden
at det, behover at ga ud over vandforingsevnen. Herved
skabes vandlob med endnu storre fysisk variation end
det er tilfteidet med vedhigehoidelse i en stromrende.
Er det af afvandingsmssige hensyn nodvendigt at slit
grode, skal den skres sit ofte, at stromrenden altid er
itben og aitsit aldrig vokser iii med grode. Det betyder,
at der kan vre behov for flere grodeskeringer i iobet
af sommeren, og at den forste grodeskring skal gen
nemfores noget tidhigere, end det normalt har vteret
praksis.
I den grodefri stromrende oges vandhastigheden og
dermed vandets evne til at transportere sand. Det ses
derfor ofte, at bunden i stromrenden samkes 10-20 cm,
og at vandlobet fremover er i stand til at hoide bunden
i dette niveau. Tih genghd nedsttes vandhastigheden
betydeligt pit de grodebevoksede dele af vandlobets
bund, hvor der sker en foroget aflejrmng af sand og
slam. Efterhitnden buyer aflejringerne bevokset med
sumpplanter, som stabihiserer materialet og fremmer
yderhigere aflejringer.
Der kan sitledes pit fit ssoner udvikies et "dobbelt
profil", hvor miijokvaiiteten er langt bedre end i det
oprindehige brede og ensartede vandiob. Ved de have
sommervandforinger hober alt vandet i den smalle
stromrende, hvor der sitiedes opnits en frisk strom og en
tiistnekkeiig vanddybde. I vinterhalvitret overskyihes de
bevoksede aflejringer i siderne, og heie tvuprofihet ud
nyttes iii afledningen af de store vandforinger figur
11.5.
Det er vmgtmgt at finde den rigtige bredde pit den gro
defri stromrende. I de vandrige vandlob i den vestiige
del af iandet skal stromrenden ofte vre rehativt bred
for at have den nodvendige vandforingsevne. Derimod
er der kun behov for en ganske smal stromrende i man
ge vandlob pit oerne, hvor vandforingen om sommeren
ofte er meget hay.
Bredden pit stromrenden er optimal,

sen
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Figur 11.7. Gravemasbine med mejehurv bor normalt ibbe anvendes til grodeshcering i vandlob, hvor der shal tages hensyn
til miljoet. Foto: Ulrich Kern-Hansen

* nitr de normale sommervandforinger kan afvikhes
uden probiemer
* nitr vandhastigheden i stromrenden er sit stor, at
der ikke aflejres sand
* nitr vanddybden i stromrenden er sit stor, at fiskene
kan finde egnede skjulesteder, f.eks. i dybe huller,
under udhamgende brinker eller bredvegetation.
Groden bor skres med le elier "motor-he", hvis det
er praktisk muhigt, dvs. hvor der er nogeniunde fast
bund, og vanddybden ikke er over 70-80 cm. I storre
vandlob anvendes grodeskeringsbitde. Derimod bor
gravemaskiner med mejekurv som hovedregel ikke an
vendes. For det forste er det vanskehigt at folge strom
renden og skere groden tt ved bunden uden samtidigt
at Ijerne noget af bundmateriahet. Men vrre er det, at
mange fisk og smitdyr ikke kan nit at undvige. Mejekur
yen Ijerner derfor ikke kun groden, men ogsit en stor
del at det dyreiiv, der er knyttet til groden figur 11.7.

Pleje af vandlobets bredvegetation
Brede og uforstyrrede brtemmer af naturiig vegetation
hangs vandiobene har stor betydning for miijoet, bitde i
sehve vandlobet og i vandlobets omgivehser.
Iscer i de mindre vandiob medforer bredvegetation en
vrdifuid tilforsel af organisk stof i form af blade,
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stamgler og grene, som bitde udgor en fodekilde og et
ievested for mange af vandlobets smitdyr.
Ogsit mange landievende insekter, fughe og pattedyr
har gavn af vegetationen hangs vandiobene. Netop her
er et af de fit fristeder i vores intensivt udnyttede ager
land. Visse arter, bi. a. odderen, er helt athengig af en
bredere brtemme af naturhig og uforstyrret vegetation
hangs vandhobene.
Bredvegetations beskygning af vandhobet giver en
vrdifuid beskyttehse mod for strk opvarmning af
vandet pit soirige sommerdage. Med stigende tempera
tur oges organismernes respiration samtidig med, at
vandets iltindhold aftager.
En nekke undersogelser har endvidere vist, at skyg
gegivende bredvegetation kan dmpe vandiobets grode
vkst i stort set samme omfang, som hysindstrithingen ill
vandlobet reduceres.
Hvor der er dyrkede marker helt ned tii vandlobet,
vil en bred, udyrket brmme med naturhig vegetation
endvidere give vandlobet en vis beskyttelse mod tilfor
seh af jord, godningsstoffer og bekmpelsesmidier.
De fleste vandlobsregulatmver foreskriver, at der skal
vre en dyrkningsfri bnemme pit mindst 1 meter fra
overste kant, men ofte dyrkes der tettere pit vand
lobet, og de fleste vandlobsmyndigheder har desvrre
hidtil undiadt at gribe md. I henhold til § 69 i den nye
vandlobshov, der tritdte i kraft 1. juhi 1992, skal der
vre 2 meter brede, udyrkede brmmer hangs aihe "na

Figur 11.8. Vandlobenes bredvegetation har stor betydning for faunaen i agerlandet - ibbe mindst i vintermanederne og det
tidlige forar. Andereden pa billedet er godt camoufleret, fordi bredvegetationen ibbe er blevet slaet for. Foto: Ulrich Kern
Hansen

turhige ehher i regionpianen hojt mithsatte vandiob". Det
skonnes, at bestemmelsen gelder for omkring 30.000
km vandiob. Reahiseringen af disse 2 meter brede
brmmer fitr stor vrdi for miljoet bitde i seive vand
lobene og i de tilgnensende arealer. Det er vigtigt at
huske, at de 2 meter brede brammer skal mitles fra
vandhobets kronekant og aitsit ikke fra vandkanten.
Ogsit der, hvor markerne udnyttes til grsning, er
det vigtigt at beskytte vandlobet mod tilforseh af jord og
godning. Der bor derfor vere hegnet hangs vandlobet,
sit dyrene ikke odekegger vegetationen pit vandlobets
bredder og skritninger.
I mange itr har det isr i de offenthige vandiob
varet almmndehmg praksms at slit vegetatmonen pit vand
lobenes bredder og skritninger sidst pit sommeren for at
sikre den nodvendige vandforingsevne i vinterhalvitret.
Men m de fleste vandiob er denne slitning faktisk ikke
nodvendig, og der er sitledes som regel bitde okonomi
ske og miljomessige grunde til at ophore med denne
praksis. Vandiobsmyndigheden har i ovrigt ikke pligt til
at pleje vegetationen pit vandlobets bredder, medmindre
denne har negativ indflydehse pit vandforingsevnen.
En undtagelse kan vre relativt smaile vandiob med
ringe fald, hvor den visne, nedhtengende bredvegetation
let kan bremse vandet og sitiedes medfore oversvom
melser ved store vandforinger i vinterhahvitret.
En anden undtagelse er vandiobsstrkninger med
-

-

bjornekio ehler rod hestehov. De har begge den uheidi
ge egenskab, at de efterhitnden udkonkurrerer alle an
dre arter, sitledes at jorden under de store, skyggende
blade er meget ditrimgt beskyttet mod erosion. Disse ar
ter bor derfor normait bekempes ved hyppig shitning,
eventuelt kombineret med udsitnmng af gresser og andre
urter.
Bephantning kan komme pit tale pit lokaliteter, hvor
der onskes tneer eller buske for at beskygge vandlobet
elier for at stabilisere brinker og skritninger. Man skah i
den forbindelse vere opmerksom pit, at plantning i en
bramme pit 2 meter hangs naturhige elher i regionpianen
hojt mitlsatte vandhob ikke er tiliadt i henhohd ill vand
lobsiovens § 69. Ved offentlige vandlob kan vandhobs
myndigheden dog foretage skyggegivende bephantning
inden for denne brmme ehher pitbyde bredejeren at be
vare skyggegivende vegetation, jf. vandlobsiovens § 34.
Ved private vandlob kan bephantning dermmod kun fore
tages i storre afstand end 2 meter fra vandhobet. Man
skal endvidere vere opmrksom pit, at bephantning inden for en afstand af 150 meter fra de offenthige vand
lob, der den 1. september 1983 havde en regulativmes
sig bundbredde pit mmndst 2 meter, kun mit foretages
efter en tihladeise i medfor af naturbeskytteisesiovens §
16, jf. § 65, stk. 2 og 4.
Overlades de vandlobsmrre arealer iii sig seiv, vil der
komme en naturhig opvekst af tneer og buske, som ef
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terhitnden vil kunne udvikhe sig til tet skov ehher krat.
Pit lang sigt itrtier kan der vere behov for udtynding
for at undgit en sit kraftig beskygning, at phantevksten
i vandlobene heit forsvinder ehier handskabsbilhedet
endres.
Hvis mitlet er et rigt plante- og dyreliv, skal der tih
strtebes en varieret trt- og buskvegetation, som kun gi
ver en delvis beskygning af vandlobet.

Oprensning
Oprensning kan vre nodvendig, hvis der er aflejret sit
meget sand og slam, at vandiobets bund er hevet ve
senthigt, eller hvis f.eks. kanten er skredet ned, sit vand
hobet er blevet for smalt.
Det er imidlertid en forudstning, at der er tahe om
en vsentlig endring af vandlobets skikkelse. I offentli
ge vandlob er det endvidere en forudstetning, at det ved
mitlinger er konstateret, at vandiobet ikke opfylder re
gulativets krav til skikkelsen eller vandforingsevnen.
I forbindelse med arbejdets udforeise kontroiheres
skovlens indhold hyppigt. Kun sand og slam mit graves
op. Hvis der er her ehler sten og grus i skovlen, er det et
sikkert tegn pit, at der graves for dybt ned i den stabile
bund.
Oprensning vil altid vere et voldsomt indgreb. En
vtesenthig del af naturplejen i vandiob er derfor at fore
bygge, at der overhovedet bhiver behov for oprensning.
Vigtige ehementer er her de brede, udyrkede bnemmer
samt hegn hangs vandiobet, hvor der er kreaturgnesning.
Grodeskering i en passende smah stromrende vil lige
ledes forebygge behov for oprensning. Det er endvidere
vigtigt at opspore og fjerne eventueile vsenthige
punktkilder til tilforsel af sand og slam.

Vandlobsrestaurering
Da vandhobshoven blev revideret i 1982, mente de fle
ste, at de nodvendige forbedringer af vandlobenes fysi
ske mihjokvahitet kun ville kunne opnits ved omfattende
restaurering af mange af de reguierede vandlob. Det var
baggrunden for, at vandlobsloven blev udvidet med et
nyt kapitel, som itbnede muhighed for vandlobsrestaure
ring ved hjhp af en rakke nrmere angivne foranstait
ninger:
* etabiering af kunstige, overhamgende brinker
* phacering af storre sten
* phacering af pianker ehier hignende ved bunden som
skjul for fisk
* etabiering af stromkoncentratorer
* etablering af gydebanker.
I dag ved vi, at mange af disse foranstaltninger ofte
er overfiodige, eller i hvert tiiflde dyre i forhold til
nyttevirkningen. En naturhig, fysisk variation samt
stromke og skjul tih fisk kan nemhig som regel genska
bes alene ved at vedligeholde vandlobet med omtanke,
som beskrevet ovenfor.
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En undtagelse er udhtegning af gydegrus, som kan
vre nodvendig og velbegrundet, hvis den oprindehige
grusbund er Ijernet fra vandlobet. Men det er en forud
stning, at det sker pit hokahiteter, hvor sandvandringen
ikke er for stor, og hvor vandhastigheden er sit stor, at
gruset ikke vil sande til.
Normait bruges begrebet vandlobsrestaurering dog
ogsit om en nekke andre, mihjoforbedrende foranstait
ninger, som i dag anses for vigtigere og mere perspek
tivrige end de foranstaltninger, der direkte er mevnt i
vandiobslovens kapitel om vandhobsrestaurering:
*
*
*
*

sikring af faunapassage ved styrt og opstemninger
gravning af nyt siynget foriob
gravning af dobbehtprofii
itbning af rorlagte strakninger.

Formelt behandles sitdanne projekter som regule
ringssager. Dette er dog uden praktisk betydning, idet
reguherings- og restaureringsprojekter stort set folger
samme procedure, og i begge tihflde kneves der tilla
delse efter bitde vandlobsloven og naturbeskyttelsesho
yen. Bitde Miljostyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen
kan yde okonomisk stotte iii vandhobsrestaurering.

Faunapassage
En af de vigtigste opgaver i vandhobene er at skabe pas
sage ved de tusindvis af styrt og opstemninger, som
sperrer for fiskenes og smitdyrenes naturiige vandrin
ger.
Den bedste hosning vil ofte vre at etablere et nyt
foriob udenom sprringen, hvis det rent praktisk kan
lade sig gore.
Specielt ved gamhe molleopstemninger, hvor der ikke
kengere er behov for vandkraften, bor det undersoges,
om det er muhigt at fore storstedelen af vandformngen
udenom mohiesoen og opstemningen.
Styrtene er som regel etableret i forbindelse med en
reguhering, hvor vandlobet bhev rettet ud. Styrtet re
pnesenterer sitledes det fald, der blev i overskud, da
vandiobet blev kortere. Ogsit her bor muligheden for en
"omfartsvej" vurderes. Men ofte vih der pit hang smgt
kunne opnits mere ved gradvist at afvikle styrtet ved
itriigt at senke styrtets kote med nogle fit cm. Det vil
oge fahdet pit stnekningen ovenfor, som derved fitr
energi til at danne en mere shynget stromrende og storre
fysisk variation. For at undgit stor sandvandring er det
vigtigt, at processen sker gradvist, og at der er et noje
samspil mellem forogelsen af faidet og vandlobsvedhige
holdeisen.
Etabiering af stryg kan vre en muhighed bitde i for
bindelse med omiob ved opstemninger og ved styrt,
hvor faldet heft eller dehvist afvikles i form af et iangt
stryg af sten og grusmateriahe figur 11.9. Hyis der er
behov for det, er det nrhiggende at forsoge at etabhere
gydepladser for orreder i forbindelse med stryget.
Fiskepas bor som hovedregel ses som en nodiosning,
der kun anvendes, hvis det ikke er muhigt at etabhere et

Figur 11.9. Reguleringsstyrt ban let og relativt billigt ombygges til stryg ved hjcelp af sten og grus som vist
ne. Pa fotografiet ses resultatet i virkeligheden. Foto: Ulrich Kern-Hansen

omlob ehher et stryg. Til itlene fremstihles serhige itiepas,
der i folge ferskvandsfiskeriloven skai vre opsat ved
ahle sprringer i perioden fra 15. april til 30. septem
ber, nitr glasitlene vandrer op i vandlobene.

pa lcengdesnitte

Siden har bi.a. Sonderjyllands Amt gennemført store
restaureringsprojekter pit stnekninger af Gehs A, Lande
by Bak og Gron A.

Gravning af dobbeltprofil
Gravning af nyt, slynget vandlob
En hurtig vej til en hoj fysisk miljokvahitet er gravning
af et nyt, slynget forlob med de rigtige dimensioner.
Det er imidhertid ogsit en dyr losning, som derfor kun
er realistisk, hvis etableringen af et nyt forlob indgitr i
losningen af andre probiemer i vandlobet. Som nvnt
ovenfor kan der f.eks. vre tale om at etablere et nyt
foriob udenom en spirrring.
Det forste danske projekt bhev gennemfort i Stensbk
ved Gram i vinteren 1984-1985. Udgangspunktet var
her et reguleret vandhob, som eroderede for kraftigt i
bund og sider, fordi faldet var for stort. Den traditio
neihe losning ville vre at bygge et styrt ehier forsoge at
sikre vandlobet med faskiner i siderne og sten i bunden.
Begge hosninger yule imidhertid vre relativt dyre og i
modstrid med vandlobets mihjomithsetning, som er
gyde- og opvekstomritde for laksefisk. I stedet bhev der
gravet et nyt slynget foriob, der blev dimensioneret, sit
der kom harmonm mellem faldet, tverprofilet, bundma
teriaiet og vandforingen figur 11.10. Allerede efter et
itr var vandiobet kohoniseret af et naturiigt plante- og
dyreliv, og orrederne gydede m de udiagte grusbanker.

I vandlob med store variationer i vandforingen kan
etabiering af et dobbehtprofil vere en god losning. Prin
cippet er, at ved have vandforinger lober vandet i et re
hativt smalt og dybtliggende profil. I et iidt hojere ni
veau etabheres et vsenthigt bredere profli, som uden
probhemer kan transportere de store vandforinger.
Problemet er bh.a. aktueht i mange sjhlandske vand
lob, hvor sommervandforingen er meget begrcenset. Til
gengadd er der ofte store vandforinger i vinterhalvitret.
I disse tihftehde vil et dobbehtprofil forbedre muhigheder
ne for en rimelig miijokvahitet om sommeren. Desuden
mindskes risikoen for erosion ved de store vandforinger
om vinteren.
Store variationer i vandforingen kan ogsit skyldes, at
der er store beftestede arealer i afstromningsomritdet, og
at der ikke er etableret de nodvendige forsinkelsesbassi
ner.
Dobbehtprofihet etableres ved at grave jord vek hangs
vandhobet, sit der skabes plads tih det hojesthiggende,
brede profli. Sitdanne projekter er bl.a. gennemfort pit
stnekninger af Kighanerenden i Sohierod Kommune og
Eibtek i Ikast Kommune figur 11.6.
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Figur 11.10. Vandlobsrestaurering: Plan for
etableringen af et nyt slynget forlob i Stensbcek
hen i Gram Kommune. Billedet er taget fa
mdneder efter gravningen af det nye lob. Foto:
Ulrich Kern-Hansen

Figur 11.11. Den brede, dyrbningsfri brcemme giver det lille vandlob en god beskyttelse mod tilforsel afjord, godningsstoffer
og bebcempelsesmidler. Foto: Ulrich Kern-Hansen
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Det er tidhigere omtalt, at skring af groden i en
smai stromrende efterhitnden kan fore til danneise af et
dobbehtprofil i brede, regulerede vandlob figur 11.5.

Abning af rorlagte vandlob
Mange tusind kilometer fine, smit vandlob er blevet
rorlagt i dette itrhundrede. Som regeh har formitlet pri
mtert vret at opnit storre markflader og dermed storre
effektivitet i landbruget. I lobet af 1980’erne er samfun
dets interesse i miijovrdier imidlertid vokset sterkt,
og der er et stigende onske om, at mange af de roriagte
vandlob efterhitnden skal itbnes igen. Det har iser be
tydning at fit itbnet de korte, rorlagte stnekninger, der
higger som sprringer meilem itbne vandlobsstneknin
ger. Ofte vmh en itbning af fit hundrede meter rorhagt
vandlob kunne skabe forbindelse til mange kilometer
vandiob med god miljokvalitet. I sitdanne tilftehde kan
det i hoj grad vre formitlstjenligt at fremme processen
med offentlige midler.
Under ahie omstendigheder arbejder "tidens tand"
for miijoet i de roriagte vandlob. Efterhitnden vil rorene
bryde sammen eller skride fra hinanden, sit der opstitr
probiemer med afvandingen.
Pit dette tidspunkt kan vandlobsmyndigheden trteffe
den afgorelse, at vandlobet skal genetabieres som itbent
vandhob. Vandiobsmyndigheden kan endvidere faststte
nermere betingelser for, hvordan det skal ske.

Beskyttelse af smá naturvandlob
For de fit, tihbageverende vandlob med naturhige, fysi

ske forhold bestitr "phejen" forst og fremmest i at be
skytte dem effektivt mod odekeggende opgravninger.
Ofte er der tale om smit, uregulerede bekke, der i rela
tion tih vandlobsloven har status som private vandiob.
Formelt er de beskyttet af bitde vandiobsloven og na
turbeskyttehseshoyen. Men praksis viser desverre, at en
del, private naturvandlob hvert itr udsttes for sterkt
odekeggende og uiovhige! opgravninger. Oftest er der
formenthig tahe om mangiende kendskab til lovgivningen
og de mihjomessmge konsekvenser hos dem, der foreta
ger opgravningen.
Den bedste beskyttelse opnits uden tvivi ved at opta
ge de smit naturvandlob som offenthige vandiob. Kom
munernes omkostninger herved er begnensede, fordi
der som regel ikke er behov for vandlobsvediigehohdehse
i disse vandlob. Regulativet kan derfor indsknenkes til
at fasthegge vandhobets behiggenhed og i ovrigt nvne,
at der er tale om et naturvandlob, hvor der normalt
ikke er behov for almindehig vedhigehoidelse.
Alternativet er, at myndighederne jevnligt skal ofre
betydelige ressourcer pit at informere bredejerne ved de
smit private naturvandlob om bestemmelserne i vand
lobsloven og naturbeskyttelseshoven.
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Claus Helweg Ovesen

De danske soer er geologisk unge, idet ahle er opstitet
efter den sidste istid. Storsteparten af dem er pneget af
frugtbarheden i det danske moneneiandskab og er der
for naturhigt nringsrige.
Den naturlige frodighed er desverre i vidt omfang
endret ved kulturpitvirkninger iser op gennem dette
itrhundrede. Soerne er gennem tihledning af spildevand
og ved udsivning af phantenringsstoffer fra landbrugs
arealer bievet endnu mere meringsrige. Dette har pitvir
ket bitde plante- og dyrehivet, som er bhevet mere og
mere ensartet. Ligehedes har mange fitet senket vand
standen ved reguiering af deres aflob dette har ogsit
vesenthigt endret deres vegetation og biologiske tihstand
i det hehe taget.
Vmrkningen af meringsstoftilforslen er, at den giver en
foroget vekst og dermed t2ethed af piantepiankton mi
kroskopiske alger i den frie vandmasse, som deis for
hindrer hyset i at tnenge ned gennem vandet, og deis,
nitr ahgerne dor, forbruger ilten i vandet ved forritdnel
sen. Det er sithedes kun de dyre- og plantearter, der kan
title den mindre lystilgang, og det mindskede iltindhold
isr ved bunden som pit kengere sigt klarer sig m de
eutrofierede, dvs. "overgodskede" soer.
-

Tih det noget triste bmlhede af yore soers udvikhing mit
dog fojes, at der ved ritstofgravning, bitde grus- og tor
vegravning, ved opstemninger af f. eks. mollesoer og
ved inddemninger af havomritder er opstitet en del nye
soer og vandhuhher indenfor de sidste Ca. 100 itr. De nye
soer har i mange tihftehde vret en gevinst bitde for
landskabsbilledet som hehhed og for dyre- og phantehi
vet.
Som en heit ny, positiy udvikhing har man i de sene
ste itr kunnet genoprette eller restaurere et antal af de
tidhigere afvandede og eutrofieringsskadede soer.

-

-

-

Soernes plantesamfund
Vore almindehige, n2eringsrige soer har fra bredden og
udefter typisk foigende plantesamfund: ellesump og/el
her pihekrat, starsump, rorsump, flydebiadsphantesam
fund biadgrode og vandplantesamfund rankegrode og
bundgrode.
Frit i vandet findes et mere eller mindre tet plank
ton.
De tre forstmevnte samfund kan ved grtesning og
hosket vre omdannet tii enge. Sobreddens eksponering

Figur 12.1. Plantesamfundene i og ved en nceringsrig so med henholdsvis beskyttet bred og vindeksponeret bred med
grcesning.
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for vind og dermed boigeshag har ogsit betydning for
bredvegetationens udvikling figur 12.1.
Phantebalterne omkring yore fit meringsfattige soer
og khitsoer er noget anderledes; fra vandhinien og udef
ter forekommer forskehlige samfund af ret smit roset
planter. Ved disse soer gitr plejen hovedsageiigt ud pit
at sikre den omfindthige phantevekst mod slmtage og
meringsstoftilforsel.
Det er kendetegnende for stort set alle soer, at de efter
hitnden gror til. Tilgroningen resulterer som regeh i dan
neise af kermoser og senere af krat og skov eller hojmose.
Sumpphanterne pit sobredden fremmes i veksten ved
tiiforseh af phantenringsstoffer. Ved meringstiiforsel til
soen fremmer man derfor den hastighed, hvormed iii
groningen foregitr.

Soernes udnyttelse
Den traditionelle udnyttelse af soernes ressourcer er fi
skeri, jagt og rorskar. Hertil kommer forskellige former
for friluftshiv som badning og sejhads og endehig udnyt
telsen iii vandkraft, som tidligere havde stor betydning.
En del soer er sithedes skabt ved opstemning som mohle
eiler turbinesoer.
I begnenset omfang 2endrer ressourceudnyttelse og
frihuftsliv ikke soernes tilstand, dyre- og phantehiv pit
vsenthig mitde.
De soer, som kun er mindre kuiturpitvirkede, har
ikke behov for srligt megen aktiv pleje. Beskytteisen
bestitr derfor hovedsagehigt i en passende tiirettekeggeh
se af udnyttelsen til frdsel, badning o.h.
Nlermngsfattmge soer, klitsoer og soer med koncentre
ret og folsomt dyrehiv, sitsom fuglekohonier, knever der
imod en mere vidtgitende beskyttelse eventuelt med be
gnensning af adgangen.

Baggrund for plejeindgreb
Den varmerede tilstand med bailter af forskelhige plante
samfund, som er onskehig i og ved de fleste af yore
soer, fremgitr af figur 12.1. Det vil sige itbent vand med
storre vandphanter, rorsump, kermose samt eventuelt
krat eller engareaher. Kort sagt en samtidig tilstede
vrelse af de forskelhige typer af ferskvandstihknyttede
plantesamfund med naturhige oyergangszoner imehlem.
Samkning af en iavvandet sos vandstand vil fremme
tihgroningen med ror- og starsump pit bekostning af
itbne vandflader med grodevegetation. Dehe af rorsum
pen vil ogsit endre sig fra vitd ummnmsk til tor telma
tisk, hvilket forringer den som levested for bh.a. vand
fuglene.
Forbedring af selve sovandets kvahitet gennem rens
ningsforanstaitninger osv. beskrmves ikke nrmere i
denne sammenhamg, men der kan henvises tii en hang
nekke beskriyehser af sorestaurering.

VANDSTAND

Plejemetoder
Pieje af soer kan rette sig mod vandet herunder vand
standen, bredderne og deres piantevtekst og mod bunden med dens sedmmenter og eventuelle phantevkst.
Der kan i sopiejen skeines mellem naturgenopretning,
sorestaurering og hobende vedligehoidelse. Genopretning
betyder, at der atter itbnes for tilstromning af vand til
afvandede soer, sitledes at et itbent vandspejh genskabes.
Sorestaurering stettes md som forbedrende éngangsfor
anstaltning overfor soer, der er sterkt forringet af foru
rening ehler tihgroning. Den lobende vedligeholdelse af
soer bestitr i at hindre eventuelt fremadskridende tilgro
ning og eventuelt hohde kontrol med vandstanden, isler
sitiedes, at denne ikke kommer under en vaigt mindste
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Figur 12.2. Antallet af oversvommelsesdage spiller en afgorende rolle for den udnyttede sobreds vegetationsbcelter. Den "bla
kant" egl. et svensh udtryb omkring laveste vandlinie spiller en stor rolle for bl.a. ynglende vadefugle. Efter H. Alex
andersson et al. 1986.
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vterdi, og sitledes at der ikke sker pludsehige tendringer
til skade for bi.a. ynglefugie og plantehivet.

Vandet
Behandlingen af seive sovandet ved iltning og nrings
saitfhdning kan indgit m restaureringen af forurenede
soer.
I nringsfattige soer, der er tendret ved forsuring,
har man en del steder i Sverige tiifort kaik for at hleve
pH-valrdien. Kalktilforshen tendrer dog ogsit pit anden
mitde sovandets kemiske sammensletning, hvilket kan
gmve andre store beskyttehsesmssige problemer.
Hvis der findes en veludvikiet rorsump i en so, hvor
vandstanden hleves, kan man risikere, at rorsumpsvege
tationen flyder ovenpit vandoverfiaden som en slags
htengestek. Herved sker der ikke den onskede forogelse
af den itbne vandoverfiade. Man mit derfor fjerne
rorsumpvegetatmonen mnklusmve rod- og jordstamgeilag
inden vandstanden hleves.

Bunden
Muhigheden for at foretage indgreb overfor sobunden
eksisterer i praksis kun for mindre, ikke for dybe soer.
Den kan ister anvendes i forbindeise med gadekr,
molledamme, ritstofgrave, og hvor man direkte graver
med det formitl at skabe en ny so.
I tidens lob opsamles en del organisk materiale pit
sobunden. Denne proces sker hurtmgt i kulturpitvirkede
soer, men finder ogsit sted i andre soer, blot i meget
hangsommere tempo. En typisk plejeforanstaltning er
derfor optagning af bundmateriale. Herved kan der ska
bes bedre iitforhoid i vandet, idet forbruget til proces
ser i bundslammet buyer mindre. Der fjernes ogsit en

12

1.
2.
3.
4.
5.

mlengde nleringsstoffer, isler fosfor, sammen med slam
met. Herved kan planktonproduktionen biive mindre,
og dermed bedres lysets muhighed for at trtrnge ned
gennem vandet. Andre forhoid, som dyrephanktonets
ttethed og soernes fiskebestand, spiller ogsit en rolle for
vandets gennemsmgtmghed.
Det er en fordel, hvis ikke hele sobunden oprenses pit
en gang. Efterlades der mindre, urorte partier med
planter og dyr, kan der herfra ske udvandring lii de op
rensede arealer.
Oprensningen kan, athtengigt af karakteren af bund
materialet og soen ehier vandhuhlets storrelse, ske manu
elt eller med rendegraver, gravko, shamsiuger eller i
storre soer med forskehiige flydende maskiner, der op
pumper sedimentet.
Oprensning og andre mere omfattende indgreb bor
fortrinsvis foretages fra september/oktober frem tih
marts, sitledes at det sker udenfor fugles og padders
yngletid. Ofte kan man ogsit drage nytte af den have
vandstand i det tidlige efteritr.
Ved maskinehie indgreb bor der ved phankegningen af
plejen tages specielt hensyn ill forekomsten af srhige
plante- og dyrearter, ister padder, hvis overvintringsste
der nter bredden ikke bor beskadiges.
I opstemmede molledamme og hignende kan det vre
en fordel at tomme disse helt for vand inden oprensnin
gen. Foruden at det gor arbejdet nemmere, giver det
muhighed for iltning af bunden. Herved sker der ogsit
en vis stabilisering af det tihbagevterende bundmateriahe.
VIer opmrksom pit, at mere omfattende soindgreb
knever tilladelse efter naturbeskytteisenhovens § 3.
Bortskaffelse af det optagne bundmateriale kan ofte
vre et problem, men sitfremt det ikke indeholder gift
stoffer, f. eks. tungmetaiier, phantegifte o.h., kan slammet benyttes som jordforbedringsmiddeh.

4

5

Groft eller banal, der omgiver vandomradet og afskcermer mod adgang.
Landtanger med rorsump og eng.
Dybere vandomrade.
Landtange eller o, der afgrcenser omrade med fladvand.
Svagt hceldende fladvandsomrdde for bl. a. vadefugle.

Figur 12.3. Tvcersnit visende den for dyrelivet bedste udformning af en bunstig so.
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Figur 12.4. Helligso ved Flensborg Fjord er et af de seneste ars ret talrige ebsempler pa genopretning af soer efter afvan
ding. Billedet til venstre viser soen i 1982, og det til hojre er fra 1992, hvor soen atter har fact en vandflade. Foto: Jan
Kofod Winther

Oprensnmng af bundmateriale er i storre omfang gen
nem noghe itr foretaget i Brabrand So ved Arhus, men
er isr kendt fra restaureringen af en nekke svenske
soer, blandt andet Trummen ved Växjö i Smitland.

Bredderne
Ofte bestitr sobredderne af rorsumpe eller moseareaher,
og der henvises derfor ogsit iii omtaien i kapitlerne 10
og 15 om dmsse naturtyper. Phejen af sobredderne dre
jer sig oftest om at holde dem fri for eller begrtense ud
bredelsen af rorsump, ellesump eller kratvegetation.
Formitlet er dels at hmndre eller htrmme tilgroningen af
soens frie vandflade, deis at sikre en vis vindomroring
og dermed iltning af vandet samt at sikre direkte for
bmndeuse meilem bredzonens havtvoksende enge og det
itbne vand. Det sidstnvnte er af stor betydning for
fugie, padder og andet dyreliv.
Det kan ogsit i meget lavvandede soer pit kengere sigt
vre nodvendigt med phejeforanstaltninger overfor en
ekspanderende rorskovsvegetation for at bevare det
itbne vandspeji. Hornborgasjön i Sverige er et eksempel
pit gendannelse af lavvandede flader i en meget vigtig
fugleso efter gentagne vandstandssamkninger.

Toricegning
ønsker man at gore forhoidene i en so bedst muhige for
fugle, kan en periodisk udtorring vre en af plejeforan
stahtnmngerne. Herved kan man fastlitse soen pit et tidligt
successionsstadium, som bl. a. giver gode fouragerings
forhohd for fuglene. Torkegnmng hvert 5.-7. itr synes i
dette tilftelde at vre hensigtsmlessigt.
Man kan dog neppe forvente, at der i lobet af f.eks.
et itrs torkegning kan nit at bumve opbygget en hige sit
stor organisk pulje, som der var, da soen forste gang
bhev dannet. Successmonsforiobet ved gentagen torhteg
ning mit derfor forventes at blive mindre markant end
forste gang, det gennemfores.
I andre tilftelde vii der mitske vre onske/behov for

at fremme successionsprocessen gennem kortvarig tor
kegning med henbiik pit f.eks. at undgit masseudvikiing
af dansemyg og af ikter, der anvender snegie som mel
hemverter. Indgreb kan ogsit komme pit tale, hvis mitl
setningen er hurtigst muhigt at opnit en bahanceret fi
skebestand med henblik pit f.eks. kommerciel udnyttei
se af fisk.

Indgreb ifiskebestande og udscetning
af vandplanter
Fiskebestandens sammenstning kan pitvirkes ved op
fiskning ehher udstning. Typisk vil antallet af smitfisk
kunne reduceres ved udsletning af store aborrer eller
smit og store gedder. Ved udstetning af disse fisk vii
man samtidig kunne reducere mlengden af dansemyg og
dermed en eventuel myggeplage og mtengden af ikter,
fordi snegleantailet formindskes.
Udstetning af undervandsplanter kan medvirke tih en
hurtmgere higevtegtsindstilhing i fiskebestanden og okosy
stemet i ovrigt. Undersogelser i Stigsholm So og i Vteng
So har vist, at fuglegnesning kan forsinke etableringen
af undervandsplanter, men at dette kan athjteipes ved at
etablere beskyttede omritder, hvor fuglene ikke har adgang f. eks. bure af kyhhingetritd.

Retablering af soer
Retabhering af tidligere nye toriagte soer kan i praksis
ske ved at standse afvandmngspumperne helt eller ved at
hawe vandspejisniveauet for udpumpning. I noghe
tmlfude kan vandstanden hteves blot ved at opstuve
vandet i aflobene f.eks. ved ankeg af nyt udhobsbyg
vlerk. I tiiknytning hertil skal der etableres forskehiige
former for fiskepassage. Det vii hyppigt vtere nodven
digt foruden grundige forundersogelser at foretage
forskellige teknmske ankegsarbejder og eventuelt ogsit en
muldaffnesning, der kan sikre storre vanddybde og re
duceret ntermngsstoffrigmvehse. Storre soretableringer er
gennemfort i bl.a. Alsonderup Enge ved Gribskov,
-

-
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Hojby So i Odsherred, Legind So pit Mors og Brons
Mohieso i Sonderjyliand.

Lauridsen, T. et al., 1990: Retablering af bundplanter i
Vceng So. Vand & Miljo, 5: 159-163.

Aniceg a nye soer

Miljostyrelsen, 1 979: Sorestaurering. Tebnisb redegorelse
med ebsempler. Miljoprojebter nr. 1 7. Miljoministeriet,
Miljostyrelsen.

Hvor der er tahe om kunstige soer, f.eks. i gamie ritstofgrave, elier ved etabhering af soer, vil man ofte kunne
amdre ehler fasthegge sobredden og bundens form ill
fordei for dyre- og planteimvet.
Det er onskehigt, at der nogle steder, skabes meget
svagt skritnende bredder med en lavtvoksende gnes
/urtevegetation. Lavvandede omritder med Ca. 10-30 cm
vanddybde vii vere fordeiagtige som fodesogningsareaher for vadefughe, og bassiner med hidt dybere vand vii
tihtnekke andefugle og give hevemuligheder for fersk
vandsfisk. Der kan ogsit anhtegges ehler frigraves oer til
yngiefughene, der her vil kunne vtere i fred for rovdyr
figur 12.3.
Et af de bedst kendte og mest veliykkede eksempher
pit en sitdan soretablering er Utterslev Mose ved
Kobenhavn.
Danneise af itbent vand ved kontrohieret anvendeise
af spnengstoffer har vret benyttet flere steder bhandt
andet i England, Hohiand og Sverige. Metoden giver ingen problemer med bortskaffelse af det oprensede materiahe, mdet det simpehthen buyer spredt i omgiveiserne.
Metoden mit kun benyttes med bistand af spnengnings
eksperter og bor kun anvendes i strkt kuiturpitvirkede
omritder uden et i forvejen slerhigt vrdifuldt dyre- og
phantehiv. Det skyldes bl.a., at der er stor rismko for, at
fisk og padder dnebes i forbindelse med sprtengningen.
Indgrebet bor foregit om vinteren, sitdan at disse skader
buyer mindst muhige.

Miljostyrelsen, 1 991 : Vandfugle og soers miljotilstand.
Rapport udarbejdet af Ornis Consult. Miljoministeriet,
Miljostyrelsen.
Moeslund, B. et al., 1990: Dansbe vandplanter. Vejled
ning i bestemmelse af planter i soer og vandlob. Miljomini
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Munb, M. Friis, 1 992: Overvdgning afynglefugle i Gund
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Káre Fog

Det, der er files for vandhuller og adskiller dem fra
soer, er forst og fremmest, at vandhuiierne er sit smit og
higger sit isoheret, at kun arter med god spredningsevne
kan nit frem til dem. Vandhulsorganismer er fra natu
rens side tilpasset tml at kunne overleve midlertidig ud
ryddelse af de enkelte bestande. Hvis et vandhul udst
tes for bundfrysning, udtorring, eller andre "katastro
fer", sit kan de egenthige vandhulsorganismer snart efter
kohonisere vandhullet pitny ved indvandring fra nabolo
kahiteter. Det betyder, at flyvende insekter, som f. eks.
vandkalve, er typiske vandhuisdyr, mens fisk, der kun
vanskehigt kan komme fra et vandomritde til et andet
uden menneskets hjlp, er typiske for soer.
Et vandhul har som regei en rig flora og fauna allere
de 1-2 itr efter, at det har vret udtorret, ja ofte er
artsantailet storst i de fit itr gamie vandhuller, mens
artsantallet er hidt havere i teldre vandhuller. Indenfor
visse dyregrupper, f.eks. bugsyommere, er mange arter
udprtegede vagabonder. Fra lang afstand koloniserer de
nyopstitede vandhuller, men alierede itret efter viger de
phadsen for de mere permanente kolonisatorer.
Mange af vandhulhernes plantearter er gode tii at
overieve i itrevis i bundmudderet som fro, der spirer i
stor mtengde, sit snart der opstitr egnede forhold.
Gnensen mellem soer og vandhuiher er mere udvisket
nu end for, fordi mennesket griber md i naturen pit tai
rige mitder, f. eks. ved vandstandregulering, uddybning
og udstning af fisk.
Vandhulsdyr adskilher sig ogsit fra dyr i vandlob, og

Naturliglavning
Torvegrav
Mergehgrav
Anden ritstofgrav
Kvtegvanding
Vandhul gravet til tender
Andre gravede vandhuller
Regnvandsbassin o. hign.
Opstemning
Anden oprindelse
ialt
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4

4
12

3
3
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Figur 13.1. Oprindelse af vandhuller i det danshe bultur
landsbab. Som det ses, er ca. 3 5 menneskeskabte, og man
ge har behov for pleje af og til.

ikke kun med hensyn tii kolonmsermngsevne. En vigtig
forskel er, at mens vandlobsdyr som regel gavnes af
koimghed og skygge, sit gavnes vandhuhsdyr af varme,
sol og ke. Kolde, overskyggede vandhuller har sitledes
et meget fattigt dyre- og plantehiv.

Vandhullernes oprindelse
En statistik over vandhullernes oprindelse, der er baseret pit over 2.000 vandhulier fordelt pit nm omritder i
Danmark viser, at under hahvdelen af de vandhuhier,
der nu er tilbage i det danske landskab, er naturlige.
Den storste gruppe af kunstige vandhuhher er mergel
gravene, der er opstitet fra midt i 1800-tallet.

Trusler mod vandhullerne
Langt hovedparten af de naturlige vandhuller, der i sin
lid har eksisteret, er forsvundet ved afvanding ehher ved
opfyidning.
De to vigtigste trusher mod padderne og mange an
dre vandhuhsdyr er eutrofiering og udstetning af fisk.
Eutrofiering, dvs. tilforsei af for mange nteringsstof
fer, skyldtes tidhigere ofte afitesning af affald i vandhui
herne, samt aflob fra moddinger. Dette forekommer nu
sjtehdnere. Den vigtigste eutrofieringskihde i dag er
markdrtenvand, der hedes ud i vandhullerne fra drtenror
ehier grofter. Dertih kommer tihiob af markvand via
jordoverfiaden, tilledning af husspihdevand fra spredt
landbebyggeise, samt godning fra kvteg. Andre knapt sit
hyppige eutrofieringskihder er udlob fra stalde, udlob
ved uheld med gylletanke og nteringstilforsel i form af
korn udlagt til tender. Endehig mit ntevnes biadnedfald
fra store trteer omkring smit vandhuhher, samt nedfahd af
kvtehstofforbindehser fra atmosfteren med nedboren.
Den fiskeart, der oftest udstettes i vandhuiier, er ka
russen. Den registreres iettest ved, at man fitr de smit
fisk fra itrets yngeh m nettet, nitr man ketsjer i vandhul
let, eller ved at man horer fiskene "smaske" i vand
overfiaden pit stiile, hune aftener. Karusser udstettes ty
pisk af drenge, som 1-2 itr efter helt mister mnteressen
for at fange dem, hvorefter ingen kan siges at have nyt
te af dem. Karusser tendrer totaft levevilkitrene i yand
hullet ved at tede zooplanktonet, sitdan at encellede
gronalger opformerer sig kraftigt og kan gore vandet
heit gront. Desuden roder karusser konstant op i bund
haget, sit fine mudderpartikler hele tiden svtever rundt i
vandfasen. Vandet bhiver helt uigennemsigtigt og fitr en
-

-
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grtesgron elier ohivengron farve. Derudover teder karus
serne en del vandinsekter og paddeyngeh; adskilhige
paddearter tither shet ikke udstetning af karusser. Ogsit
vandnymfer synes at bhive pitvirket.
Andre fiskearter, som jtevnligt udstettes, er hunde
stejher, skaller, sudere, guldfisk, iti og grteskarper. Hun
destejler gor ikke vandet ukiart, og deres virkning pit
det ovrige dyrehiv er meget forskehlig fra sted til sted,
men de kan vtere vigtige predatorer overfor paddeyn
gel. De ovrige ntevnte fisk har stort set samme virkning
som karusserne.
Rovfisk som gedder og aborrer bhiver ogsit ofte udsat.
De kan have en gavnhig virkning ved at holde bestan
den af skidtfisk som karusser og skaller nede; derved
buyer vandkvahiteten bedre. Men samtidigt udrydder de
endnu flere dyrearter, end de ovrige fisk gor. Sithedes er
der stor risiko for, at de fordriver alle paddearter fra
vandhuhhet.
Flodkrebs udstettes en del steder. De odeltegger ikke
vandkvaliteten og kan yderhigere modvirke tilgroning.
Deres indvirkning pit vandhulhets flora og fauna er utii
strcekkeligt kendt. Der er eksempler pit, at hvis bestan
den ikke holdes nede, kan de udrydde ntesten alt andet
liv m vandhuilet, dvs. alle nogenlunde store vandhulsdyr
samt ntesten aile arter af vandplanter.
Udstetning af a?nder udgor en trussel mod det ovrige
liv i vandhuilet. Ved en ttethed pit indtil 1 par pr. 500
m2 er der ikke nogen pitvisehig negatmv virkning; det
svarer nogenhunde til den hojeste naturhige bestands
ttethed. Gitr man over denne grtense, pitvirkes salaman
dre og andre vandhulsdyr mterkbart. Ved en ttethed pit
1 par pr. 50 m’ og derover udryddes ntesten alt liv i
vandhulhet, sitvel phante- som dyrehiv. En hille dam kan
ryddes for vandplanter pit blot en enkelt nat.
Planter, der udstettes, er ister itkander og vandpest.
Akander kan dtekke hehe vandfladen og nedstette vand
temperaturen. Vandpest kan fortrtenge andre vandplan

ter og synes ogsit at skade dyrehivet. Akander kan bektempes, hvis de breder sig for meget, hyorimod vand
pest er ntesten umuhig at bektempe. Den forsvinder un
dertiden af sig sehv igen, mitske specielt under isvintre.
Plantning af trceer og pilebuske langs den sydvendte
side af vandkanten bor undgits, da deres skygge stenker
vandtemperaturen. Allerede ved overskygning af Ca.
30% af vandfladen forsvinder de fleste paddearter, og
mange arter af vandinsekter, der lever i den lavvandede
bredzone, udryddes af en sitdan tilplantning. Trtevtekst
pit vandhuhlets nordhige side kan dog vtere gavnhig ved
at give he. Man skal vtere opmterksom pit, at ehle- og
asketrteer let vokser ud over vandspejhet og sitledes
skygger, og at de desuden kaster store mtengder
nteringsrige blade om efteritret.
Tilplantning med lavere buske, f.eks. roser ehler
tjorn, kan derimod anbefales, ister hangs nordsiden. Af
hensyn iii md- og udflyvning af tender bor dog mindst
en af vandhuilets sider holdes fri for beplantning.

Tilgroning
Selv det mest lavvandede vandhui kan kun gro til i takt
med tilforshen af de nodvendige nteringsstoffer, men
"naturhig tilgroning" er et forkert udtryk nu om dage,
hvor der faider 20-25 kg N pr. ha om itret med nedbor
og stov overalt i handet. Hvis der yderhigere tilfores
nteringsstoffer med drtenvand eller spiidevand, vil selv
det dybeste vandhul hurtigt gro til f.eks. med en dun
hammerhtengestek. Et vandhul, som kun modtager
drcenvand fra et hille markhjorne, er mange itrtier om at
gro til, mens et vandhui, der modtager et stort hoved
drten, ofte iukker helt til pit mindre end fem itr. At for
soge at oprense et sitdant vandhuh uden at afsktere
nteringstilforshen vml vtere spihd af penge.
Hvis kvteget har adgang tii vandhullets bredder,
modvirkes tilgroningen. Den lavvandede, afgrtessede og
varme bredzone i kvcegvandingshuhler er uhyre vterdi
fuld for mange fugie, padder og vandinsekter. Kvteget
virker dog samtidigt negativt ved at afgive godning i og
ved vandet. Dette oger bredzoneplanternes grokraft og
gor afgrtesning endnu mere nodvendig. Kvtegvandings
huller bor derfor oprenses mindst hvert 20. itr. Oprens
ning bor desuden foretages straks efter, at kvteg
grtesningen eventuelt er ophort, da vandhuliet ellers
hurtigt vil gro til igen.

Oprensning

I mange tilftelde

Figur 13.2. Klobbefrovandhul med lay bredvegetation og
den karabteristisbe forehomst af vandranunkel med de

hvide blomster, som man ofte finder i de huller, hvor arten
yngler. Foto: Claus Helweg Ovesen
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er behovet for oprensning helt itben
bart, men i andre er nojere undersogehser nodvendige.
Det gtelder specielt i vandhuller, der er levested for
sjteldne dyr ehier pianter. Her er der som oftest tale om
en langsom og snigende eutrofiering, der truer de sjteid
ne arter, itenge for livet i vandhullet generelt gitr tilba
ge. Der er derfor behov for at vide, hvornitr eutrofie
ringen er prtecis sit fremskreden, at et indgreb er nod
vendigt.
Visse tilsyneladende oplagte udtryk for graden af eu
trofiering, sitsom omfanget af andemadsdtekke eller

Figur 13.3. Vandhul i Tastrup Kommune, hvor skyggende trcevcekst

pa sydsiden for nylig er blevet ryddet.

Foto: Claus

Helweg Ovesen

vandets sigtedybe, kan give anledning til fejlvurderinger
og kan ikke anbefales brugt alene. Den bedste vurde
ring giver en Ca. 20 minutters undersogelse af dyrelivet
i vandet ved ketsjning. Mtengden af rentvandsindikato
rer giver meget pithidelige oplysninger om eutrofierings
graden. Der krteves samtidigt en viden om, hvor stor
eutrofiering netop de organismer, man vih beskytte, kan
title.
Man kan ogsit mitie vandets pH-veerdi pit eftermidda
ge med solskin. pH-vterdier pit op imod 10 dvs. ret
stterkt basisk indicerer, at plantevteksten er sit frodig
og dermed fotosyntesen sit kraftig, at dyrelivet skades.

Lempelig oprensning
I ret rene vandhulher, der er levested for sjtehdne orga

nismer, kan man foretage hempelig oprensning for at
hoide eutrofieringen i skak.
Det mest skitnsomme er nteringssahtudpining af vege
tationen. Det kan f.eks. ske ved fjernehse af andemad og
afskmrmng af rorsump- og flydebhadsphanter. Sitdanne af
hostninger skal foregit 5-10 gange pr. steson igennem
flere stesoner. Virkningen pit dyre- og plantehiv vil da
ofte vtere meget positiv, men metoden er untegteiigt ar
bejdskrtevende.
Den ntestbedste metode er at oprense en del af vand
hullet, vente 1-2 itr, oprense en del mere, og sit fremde
les. Af okonomiske grunde vii man oftest kun udstrtek
ke oprensningen over to gange, men har man tid og
ritd, kan man gore det i flere smit trin. Denne metode
giver kun det onskede resultat i vandhuhler med beske

den shammtengde. I vandhuhler med tykt slamlag vil der
derimod sive sit store mtengder ntering ud i den op
rensede del af huhiet, at vandkvahiteten bhiver endnu
ditrhigere end for oprensningen. Omvteltningerne i dyre
og plantehiv er storre ved oprensning end ved den gradvise udpining.

Normal oprensning
I vandhulher, der er tydehigt forurenede, er der meget

hiile sandsynlighed for, at sjcehdne dyre- eiler plantearter
stadig findes. Sitdanne vandhuhier kan man derfor rohigt
oprense totait.
Oprensninger foretages som regel bedst i perioden fra
august efter host til oktober. Det er afgorende for et
vellykket resultat, at den nteringsrige sumpvegetation
og det nteringsrige sham Ijernes sit godt som fuhdstten
digt, dvs. at gravemaskineforeren fitr besked pit at grave
nedad igennem shammet, indtil man moder den faste
mineralbund her eiler sand. Dog kan man lade enkeite,
meget smit grupper af bredzonevegetation stit eller pode
vandhuliet efter oprensningen med en hihle smule
bundslam, der indeholder phantefro. Normalt er disse
forhoidsregler dog unodvendige. De ganske smit mteng

der slam, der faider af maskinernes hjul eller harvefod
der ned i vandet, indeholder ofte tihstrtekkeiigt mange
phantefro til, at vandhuhhet atter gror til med vandpian
ter i lobet af blot en vtekststeson.
Det oprensede sham bor om muhigt kores vtek fra ste

det eller i hvert fald itegges sit langt fra vandkanten som
muhigt.
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Mergelgrave og andre vandhuller, der higger pit ste
der med fast herbund, er de nemmeste at rense op.
Bunden er som regel sit fast, at maskinerne kan kore ud
i vandhuhlet om nodvendigt.
Vandhuller pit torvebund giver storre problemer. Her
mit man oftest lade maskinerne blive oppe pit bredden
og anvende dem med hang gravearm, f.eks. 10 ehler 12
meter. Hvis dette ikke er tihstrtekkehigt til, at aile dele
af vandhullet kan oprenses fra bredden, mit man anven
de maskiner med shcebeskovh, ehier eventueit en swampdozer, der kan kore pit relativt blod bund uden at synke
Hvis en prove af bundsiammet viser, at shammet efter
drtening stadig har en tynd konsistens, kan slamsugning
vtere en brugbar metode. Hvis der higger sten i bunds
hammet, mit slamsugning dog fraritdes.
Vandhuiier, der er groet meget lii med piiekrat, for
soger man undertiden at restaurere blot ved at rydde
piiekrattet. Dette kan fore til et godt resuhtat, hvis der
ntesten ikke er slam i vandhuhlet; men hvis der er meget slam, vil rydningen kunne gore ondt vterre. Nitr
man skaffer mere hys ned til vandfladen, vil dunhamme

re eller andemad vokse frem. Da der er mange nterings
stoffer i slammet, vil de med en enorm grokraft hurtigt
dtekke vandfladen. Der er derfor ingen anden losning
end ogsit at fjerne det nteringsrige slam.

Fisk
Grcrskarper udstettes i vandhulher for at modvirke til

groning. I nogie tilfteide kan det vtere en god losning,
nitr man vii forhindre, at et frit vandspejh dtekkes af ve
getation. Som hovedregel er grteskarper dog kun en

symptombehandhing; man bor hehhere gribe fat i den

egentlige itrsag tih tilgroningen, nemhig overskuddet af
nteringsstoffer. Desuden kan de have uonskede vmrknmn
ger pit det ovrige plante- og dyrehiv, f.eks. pit padderne.
Vilkitr og metoder ved udstetning af grteskarper oply
ses af de firmaer, der stelger fiskene. Der krteves bi. a.
tiliadeise efter naturbeskyttelseslovens § 31.

Udryddelse af fisk
Man skal forst og fremmest huske, at det er let at fange
en han- og en hunkarusse og stette dem ud i et vand
huh, men uhyre besvterhigt at udrydde deres efterkom
mere bagefter. Undiad kort og godt fiskeudstetninger i
smitvandhuiier.
Udryddelse af uonskede fisk kan ske ved, at vandhul
let tommes. Da fiskene kan overleve i ugevis i vitdt

bundsham, er det som regel nodvendigt ogsit at Ijerne
bundsiammet. Eventueht kan man vtere hehdig at kom
me md i en langvarig tor sommerperiode, hvor bund
slammet torrer helt igennem og sprtekker.
Man kan ogsit forsoge at pumpe vandhuilet tort hige

for en ltengere frostperiode om vinteren og hitbe pit, at
fiskene dor ved bundfrysning.
Under alle omsttendigheder bor den torre vandhuls
bund gits grundigt igennem, og alle overlevende fisk
samhes op. Hvis der stitr smit pytter tihbage pit sobun
den, hvor fiskene samler sig, kan man drtebe dem her
ved at udhtelde NaOH-korn i vandet. NaOH neutrahise
res senere af luftens CO2. Det bor seivfohgeiig bruges
med stor forsigtighed og ikke i storre mtengder.

Fisk og andre gteiheitndende dyr kan drtebes med det
nedbrydeiige giftstof rotenon. Det er ret dyrt, og det
skal heist anvendes i itrets varme haivdel. Anvendelse af
det krtever tilladeise fra Fiskeriministeriet og Miljosty
relsen, og den er ikke het at fit.

Figur 13.4. Nygravning af dam ved Obberhuset, Silbeborg Statsskovdistrikt. Foreren afgravboen har nogle landmaler
stobbe at arbejde efter og er i ovrigt i forvejen instrueret om breddernes hceldning og den onshede dybde forshellige steder i
dammen. Foto: Ole Juul Andersen
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Figur 13.S. Logfro og vandhul gravet med henblik pa denne art i Ejby Adal i Hornsherred.
Fotos: Claus Helweg Ovesen og Jens Meulengracht Madsen/Biofoto

For at undgit indvandring af fisk iii vandhuhher bor
man vtere meget opmterksom pit nterhiggende vandlob. I
snevintre kan vandet i itdale stit langt hojere op, end
man umiddelbart forestihier sig. Det kan vtere nodven
digt at afskterme vandhuhiet fra det nterhiggende vand

lob med en void.

Afskcering af nceringstilforsel
Som anfort er oprensning som regel spihd af penge, hvis
ikke man samtidigt fjerner kmiden til forureningen.
Grofter, drtenhedninger, udhob fra septiktanke, tihhob fra
gaderiste osv. bor absolut ledes forbi vandhuhlet. Dram
ror kan f. eks. ledes i en bue uden om vandhullet og
kortsluttes til udiobet. Man kan ogsit lede drtenvandet i
et ttet plasticror tvters igennem vandhuihet tih udiobet.
Grofter kan fores i et itbent forlob rundt hangs kanten af
vandhuhiet.
Hvis der er tale om tihiob med havt nteringsindhohd,
kan man eventuelt nojes med et rodzoneanlteg. Det bor
i sit faid anltegges helt korrekt med fordelingsfilter,
bundmembran osv., da man ehiers ikke kan forvente ef
fektiv rensning.
Hvis ingen af de ovenncevnte hosninger er praktisk
muhige, bor man som hovedregel afstit fra at restaurere
vandhuihet.

Opstemninger af bitde smit og store vandiob krtever
endyidere tiliadelse efter naturbeskyttelseshovens § 3.
Derimod kan skabelse af vandhuller ved nedlteggelse af
drten vtere en meget fin id, da de kan blive fladvande
de og af stor biologisk vterdi. Sitfremt det areai, der
oversvommes, er tidhigere phojemark, bor man dog for
inden sit vidt muiigt grave phojehaget op og kore jorden
vtek, da den indehoider store mtengder nteringsstoffer.

Hensyn til bestemte organismer
VANDPLANTER

Adskilhige vandplantearter er meget sitrbare overfor eu
trofiering og er nu uhyre sjteldne. Pit lokahiteter, hvor
man ved, at de har groet tidligere, kan man undertiden
fit dem igen ved en total oprensning, kombineret med
en podning med smit mtengder af det nederste slam, der
biev aflejret, mens vandet endnu var rent.
FLODKREBS

Opstemning

Flodkrebs stilier ret store krav tih vandkvahiteten. De
gavnes af et bugtet bredforiob og en ujtevn bundprofil.
Stejle brinker, ister mod syd, er en fordeh.
Fhodkrebs bor ikke udstettes i vandhuhher, som af an
dre grunde anses for at vtere biologisk vterdifuhde. Der
imod kan det give gode resuitater at restaurere nterings
belastede mergelgrave ved udpumpning af bundsiab
m.m. og derefter udstette flodkrebs i dem.

Vandhuhler kan skabes ved opstemning. Man bor her
opmterksom pit foigende:

PADDER

Padder og mange vandinsekter gavnes af en iavvandet

* Opstemninger af rentvandede bcekke og kilder er
indgreb i vterdifuide biotoper og bor undgits.
* Opstemninger af storre vandlob er ogsit en ditrhig
id, da itvandet forer store mtengder nteringstoffer
med sig og uundgitehigt giver ditriig vandkvaiitet i
vandhullet.

bredzone af storst muhig udstrtekning. Man bor til
strcebe meget fladt skritnende bredder, sitdan at der
uanset vandstand altid vil vtere en meget fladvandet
bredzone.
Kvceggrtesning kan vtere nyttig for at undgit tilgro
ning af denne bredzone. Desuden krteves god vandkva
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Figur 13.6. Vandhulspleje i bymcessige omgivelser. Forud for pleje er vandhullet tomt for vand. Efter onshe fra naboer er
siderne efter oprensning af slam sibrede med sten, sa born ban bomme op igen, hvis de falder i. Jordblatterne i bunden shal
bidrage til, at der hurtigt bommer planter i vandhullet igen. Foto: Absel Voigt

hitet og som hovedregel fravter af fisk og krebs i padde
vandhuller.
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Hans Skotte Moller og Jorn Jensen

Strandengen er en karakteristisk dansk naturtype, som
er dehvist kulturbetinget. Strandenge defineres generelt
som engstrteknmnger ved kysten, der tidvis overskylles
med saltvand, og begrebet omfatter bredt taget dels
strandenge i sntevrere botanisk forstand, dels strand
rorsump og strandoverdrev.
Skal strandengen bevares, er der mange steder behov
for beskyttelse og forskellige former for naturpheje, ister
i form af ekstensiv grtesning ehler hosltet.
Strandengsareahet omfatter i dag omkring 42.000 ha,
svarende iii Ca. 0,9% af landets areal. Herm er ogsit mnd
regnet strandsumpe og marskenge ved Vadehavet i det
sydvesthige Jyihand. Marsk er betegnelsen for strandenge
ved tidevandskyster, dvs. her i landet ganske overvejen
de ved Vadehavet fra Ho Bugt til grtensen i Tonder
marsken.

Strandengsarealets udvikling
Strandengenes landbrugsmtessige anvendelse ill
grtesning, hositet og rorskter gennem itrhundreder har
bevirket, at store kyststrtekninger er blevet bevaret som
strandeng med hay og lysitben vegetation.
Men alherede fra omkring midten af 1800-tallet har
udvidelse og intensivering af landbrugsproduktionen
imidiertid bidraget til reduktion af strandengsareahet.
Landvindingsprojekter og efterfolgende afvanding,
drtening og grundforbedring har helt frem til 1981,
hvor den sidste store inddigning med det fremskudte
dige ved Hojer Forland foregik, bidraget ill reduktio
nen. Omfattende opdyrkning med salgsafgroder som
korn og raps samt med kulturgrtesser til grovfoderpro
duktion pit de hojereliggende strandengsarealer har

ir

Figur 14.1. Strandeng i august-september med grcessende breaturer. Esbebjerg Vesterlyng ved Sejrobugten.

Foto: Elvig Hansen/Biofoto
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Figur 14.2a. Skema over plantesamfundene pa strandengsbyst ved brabt mellem-salt hay.

vteret almindehig heit frem tih og med de torre somre
midt i 1970’erne. Andre areaher med strandeng er ble
vet anvendt til lossepladser, fyldt op til byudvikhing
osv. Strandengsarealet er - primtert af de ntevnte itrsa
ger skonsmtessigt reduceret med 50-75% de sidste
godt 100 itr.
Fra omkring 1960 ses et gradvist ophor af grtesning
og hoshtet pit strandengsareaher som et resultat af begyn
dende marginalisering.
Samtidig med en markant reduktion i antallet af mah
kekoer i ti-itret 1975-85 ahene med 20% har ten
densen frem mod 1990 vteret, at flere og flere malke
koer stitr pit stald itret rundt. Sidst m 1980’erne var det
ntesten halvdelen af malkekoerne, men denne udvikhing
har sandsynhigvis toppet nu.
Foderet til malkekoerne buyer i dag oftest dyrket i
intensiv drift pit gitrdntere arealer. Samtidig er den
grovfoderkrteyende to-itrige studeproduktion blevet af
lost af et-itrig produktion af tyrekahve pit staid. Foderet
hertil er overvejende importeret kraftfoder. I dag er det
hovedsagehigt kvierne, som kommer ud pit strandenge
ne.
Der er med andre ord mindre brug for arealer til
ekstensiv landbrugsdrift, som produktionsvihkitrene er i
dag. Bitde pit grund af dette og af handbrugets generelle
strukturudvikuing udgitr strandenge og andre marginahe
arealer i stadigt hojere grad af den tidhigere sit udbredte,
ekstensive landbrugsdrift.
Grtesning og hosltet, som er nodvendige for mange
strandengsareahers bevarelse som naturtype, opgives,
fordi driften er urentabel. Denne udvikling forventes at
accelerere frem mod itr 2000, trods en vis tendens til
oget kodkvteghold.
-

-

-

Danske strandenge har international
betydning
Store dele af de danske strandenge har bitde national og
international betydning for fuglelivet, idet de er vigtige
overvintrings-, raste- og yngiesteder.
I erkendelse af bhandt andet strandengenes store, in114

ternationale betydning har Danmark tilsluttet sig en
rtekke naturbeskyttelseskonyentmoner, der bh. a. omfatter
denne naturtype.
Det drejer sig dels om Ramsar-konventionen dl be
skytteise af vitdomritder af international betydning, dels
om Bonn-konventionen, der skah beskytte bestande og
levesteder for vandrende arter, som regelmtessigt kryd
ser nationale grtenser. Mange strandenge er ogsit opta
get pit listen over omritder udpeget i henhold til EF’s
fuglebeskyttelsesdirektiy.
Storstedehen af strandengene er beskyttet efter § 3 i
naturbeskyttelsesloven. Det indebterer, at strandenge,
strandsumpe og strandoverdrev, der er pit over 2.500
m’ 50 meter2 x 50 meter i sammenhtengende areal,
ikke mit opdyrkes, tihphantes eller pit anden mitde ten
dres uden tihladelse fra amtskommunen.

Plantesamfund og succession
Strandengenes fugleliv nyder international bevitgenhed.
Men ogsit deres steregne plantehiv begrunder den natio
nahe interesse for at beskytte denne naturtype, som er
sit godt reprtesenteret her i handet.
Strandengenes have og relativt beskyttede aflejrings
flade, bestitende af fint ler og silt opblandet med vane
rende mtengder sand og grus, er forholdsvis rig pit
nteringsstoffer, og der suppleres lobende ved oversvom
melserne med havvand. Denne kombination danner
grundlag for en frodig produktion af phantemateriale.
Den typiske strandeng bestitr af forskelhige, veldefi
nerede plantesamfund prteget af de naturgivne betingel
ser og de fleste steder ogsit af kulturpitvirkning gennem
itrhundreder. Som resuitat af jordbundens forskelhige ni
veauer af sahtholdighed og fugtighed samt variationer i
oversvommelseshyppighed inddeles vegetationen i fem
typiske zoner figur 14.2. Den traditionehie landbrugs
drift bevarer strandengen som en lavtvoksende og lys
itben naturtype. Tidevandsrender hoer og pnieler
samt smitsoer og saltpander bidrager til den varierede
mosaikstruktur.
-

-
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Trusler

I dag er den vtesenthigste trussel mod strandengene
uden tvivl tiigroning.
De fleste strandenge vil pit beskyttede steder, ved ky
sterne af de indre farvande og hvor der er udlob eller
udsivning af ferskvand, uden pleje bhive omdannet til
strandrorsump, domineret af tagror og strandkogheaks,
for med tiden eventuelt at gro dl med krat og skov.
Fugtige og itbne strandenge og strandsoer vil uden
grtesning elier hoshtet efterhitnden bhive begrtenset dl de
mest vind- og vandpitvirkede kyststrtekninger f. eks.
Skahhingen og forlandet ved det fremskudte dige. Nye
undersogelser af det meste af Jyilands ostkyst viser sitle
des, at 20-35% af de tidhigere strandenge er omdannet
tii strandrorsump.
Visse steder kan spildevandsudiedninger pitvirke
strandengsareaher negativt. F.eks. forte en stigende be
hastning med spiidevand og et foroget indhohd af op
slemmet mateniale i Randers Fjord i perioden 19551980 tih en dramatisk tendning i levevilkitnene for plan
te- og dyrehivet i Ijorden, idet undervandsvegetationen
ntesten fuidsttendigt forsvandt. I en hang rtekke tihftelde
tendredes vilkitrene dermed ogsa for de arter, der var
affitengige af de tihstodende strandenge.
Fterdsei pit stnandengsareaher udgon i visse tiiftehde en
trussel, specielt mod fughehivet.
De "gamle" trusler som afvanding, opdyrkning og
tihphantning eksisterer stadig, men vil nteppe ltengere
pitvinke strandengsareahet negativt i noget ytesentiigt
omfang, da deres reahisering nu krtever tiihadelse efter
naturbeskytteiseslovens § 3.

Behov for pleje
Skai det danske stnandengsareah bevares, er den aitsit be
hov for oprethohdehse af den traditioneile ekstensive
landbrugsdnift, eller for at erstatte den med en plejeind
sats. Det gtelder ister for en hang rtekke mindre lokahite
ter hangs de beskyttede kyster i Limfjorden og de indre
danske fanvande. Det en forst og fremmest de mindre
strandengsareaher, den udgitn af landbrugsdnift.

1/

I

kransnâlalger

havgrs

ved stcerkere salt hay. Efter Vald. M. Mibbelsen.

Da stnandengsareaienne oftest okonomisk set er mar
ginaljorder, vii den i mange tiiftelde vtere behov for, at
samfundet skaber grundhag for en plejeindsats.

Pleje og plejetyper
Typiske foranstahtninger tii pleje af stnandenge vil vtere:
* nydning af hoj vegetation og hindring af tilgnoning
* opnensning af smitsoer, hoer my.
* genopnetning ellen sikring af tilpas hoj vandstand
* genopnetning ellen bevaning af mulighedenne for re
geimtessige overskyiningen med havvand
* sikning af at ftendsel og jagt ikke fonninger hevevil
kitnene for phante- og dynelivet.
Der en ogsit pit strandengene tahe om to typen af pheje:
Forstegangspleie, hvis fonmiti er at bninge et areal fra
en ditrhigere til en i naturmtessig fonstand bedne tihstand.
Rydning af knat my. med henblik pit genskabelse af lay
vegetation en et typisk eksempei. Forstegangspieje en
rehativt dyn og skonnes i gennemsnit at koste omkning
9.000 kn. pn. ha 1990-tai.
VedligeholdelsesPleie, hvis fonmiti en at bevare et are
al i en bestemt tilstand. Ekstensiv gntesning en et typisk
eksempel. Vedligeholdelsespleje anshits i 1990-tai at ko
ste 800-1.000 kr. pr. ha ekskh. investeninger i hegn,
fangfohde, vand til dyn my.

Plejemetoder
Optimal pleje en et spongsmitl om at finde balancen
mellem oven- og undenudnyttelse af areahenne og at
kende negionahe fonskehle. Eksempeivis vii en beskyttet,
ostdansk stnandeng annehgntessamfund kunne produce
ne omkning 2.000 foderenheder pn. ha itnhigt, mens et
tiisvarende aneal i Vestjyliand kan pnoducene 7-800 fo
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denenheden. I begge eksemplen en den tale om ugodske
de areahen. Plejeindsatsen mit ahtsit tihpasses fonholdene
pit stedet.

Rydning af opvekst
Pit meget tihgroede strandenge vil det vtere nodvendigt
at fonetage en mere omfattende hugst af den opvtekst af
buske og trteen, den kan vtene pit de indenste, mindst
saltpitvinkede dele.
Pit noghe stnandovendrev en den dinekte anlagt mindre
plantagen med nithetrteer, nynket rose my. Dette en ofte
sket med henbhik pit at skabe hte for husdyn ellen for at
anhtegge viidtremisen.
Landskabehigt en disse smitphantningen oftest uheldige
pit de ellers lysitbne stnandenge. De kan desuden med
virke tih oget frekvens af yverbettendelse hos gntessende
kneaturer, fondi de given hevemuligheden for stikfluer.
Desuden vil seiv smit forekomsten af hoj vegetation
gore strandengen uovenskueiig fon fughe med stor flugt
afstand. Dette gtelder en hang ntekke nastende og yng
lende vandfughe, som genenelt en meget sky.
Bitde natunhig opvtekst og smitpiantagen bon derfon i
de fleste tilftelde Ijennes, nitn de fonekommen pit strand
engsaneahennes hojereliggende dele.

Vandstandsregulering
Groften og dnten udtorner mange steder stnandenge og
afvander helt ellen delvist strandsoer. Ofte en den tale

om gamle, mere ellen mindne vehhykkede forsog pit af
vanding med henblik pit opdyrkning.
Da strandengene genenelt en manginahjonden, kan
dnten de fleste steden siojfes ellen blokeres med begrten
sede dniftsokonomiske konsekvenser og med ston vtendi
for ister fughelivet. Genskabelse af mindre stnandsoen og
havvandede vitdomritder i strandengsareaien given omrit
derne oget natunindhold.
Strandengsarealernes vandstand kan ogsit reguhenes
ved hjteip af stigbond ellen stembrtedden, den eventuelt
kan etableres pit passende steden i gamle gnoften.
Endeiig en en rtekke tidhigere strandengsarealer blevet
inddiget og hohdt nelativt tome ved hjtelp af pumper. I
takt med marginaliseningen kan det en del steder vtere
relevant at foretage naturgenopretning ved at gennem
bnyde ellen fjerne diget ellen siukke for pumpen. Denne
natungenopretning en gennemfort en rtekke steden han
det oven som hed i neahiseningen af Miijoministeniets
manginaljordsstnategi, og som dei af det omfattende na
tunforvahtningsarbejde. Som et godt eksempeh kan ntev
nes retabieningen af Geddal Stnandenge ved Limijorden

i 1992.
Gresning
Grtesning en som ntevnt en vtesenthig itrsag til, at
strandenge som natuntype eksisteren i det nuvterende
omfang. Fortsat grtesning en den bedste og mest nterhig
gende metode tii at bevare strandengene.

Figur 14.3. Geddal Strandenge ved Veno Bugt i Limfjorden er et ebsempel pci bystncer naturgenopretning. Genopretningen
bestod i ophor af pumpning og scenkning af digehojden med 1 meter, saledes at der kommer saltvand md om vinteren.
Foto: Jan Kofod Winther
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I fonbindelse med natunpleje bor den genereit vtere
tale om ekstensiv gntesning indrettet eften hokahe forhold. Areaherne bon ikke godskes, sprojtes og kalkes.
Anvendelse af hjtelpestoffen vil fonninge mulighedenne
for det phante- og dyrehiv, som det en natunpiejens mith
at bevane.
Den bor hellen ikke foretages jondbehandhing og udsits
kuhtungntesser, idet dette forningen fonholdene for stnan
dengens naturlige phanteliv, henunden fonholdene for de
fleste af fuglene.
Gntesningstnykket holdes moderat. Som en tommel
fingerregeh bon grtesningstrykket vtere 0,5-1,0 stonkrea
tur pn. ha. Dette en kun en gnov regel, som altid mit af
passes efter de hokahe forhold. Gntesningstnykket en en
sammensat stonnelse, og faststetteisen sker ved kombina
tion af faktorenne dyreant, antai dyr pn. ha og gntes
ningsperioden. Samtidig en den meget ston fonskel pit
fonskelhige stnandengsareahens produktion, ligesom pro
duktionen en meget ujtevnt fondelt oven stesonen og
selvfohgehig affitengig af nedbonen.
Grtesningspenioden bor ideelt set, af hensyn til yng
hende fughe i foritret og rastende fugie i eftenitret, vare
Ca. tne mitneder fra 10.-20. juni til 10.-20. september.
Gntesningen kan dog i praksis phanltegges, sit stesonen
kan stante tidhigere og siutte senene, samtidig med at
hensynet tih fuglene varetages. Udbinding af dyrene al
lenede i apnil-maj pit de hojest beliggende stnandengsa
realer, kombineret med en friholdeise af de lavere area
hen, kan tilgodese bade fughehivet og en mere pnaktisk
drift. I sterhigt fuglenige omritder bon man dog undlade
tidhig udbinding ehien erstatte grtesning med et senene
hoshtet.
Generelt vil opdehing af stonne strandengsaneahen i 2-3
fennen muliggore den fleksibihitet, der en nodvendig for
at tilnetteltegge natunphejen bedst muiigt. Pit samme
mitde kan indbindingen fra strandengsaneahen godt vente
tih hen i oktober.

Hosket
Hoshtet en en god phejemetode, i mange tihfteide mitske
den eneste muhige i takt med reduktionen i antallet af
malkekoer.
Hosltet en en mere fleksibel plejemetode end gntes
ning, og pit de fleste lokaliteten vii sltet hvert andet itr
vtene tilstrtekkehigt tih at sikre en passende lay vegetati
on.
Hosltet med gnonthosten, shitmaskine, shaglekhipper
my. kan samtidig gennemfores med et minimum af for
styrrelser for strandengens fughe.
Det hostede mateniahe vih, athtengigt af kyalitet og ef
tenspongseh, kunne anvendes til fodenho, grtespiilen ellen
hignende.
Hosltet vil dog give en mere ensartet stnandengsvege
tation end grtesning. F.eks. vil den jo ikke komme de
totter af hojere grtes omkring kokasser og andet, hvor
visse vadefugie holder af at phacere deres rede.

Fordele ved gnesning
Hoshtet har ikke den samme positive effekt pit ntenings

vterdien af stnandenges plantemateniale som grtesning.
Dette skyldes sandsyniigvis den manglende godningsde
ponening specielt kvtelstof bhiver en mangelvane pit
slitede strandengsarealer.
Desuden vii maskinel hosltet ikke vtene mulig pit
strandengens fugtigere og mere ujtevne dele, den derved
nemt fitr karakten af randzoner med tagnon og strand
kogleaks. Dette vil dels forninge fonholdene for fugle
med ston flugtafstand, dels forhindre den fnie adgang fra
lavt gntes iii fladvandsomnitder for vadefugle, hvis unger
soger fode hen. Sitdanne steder vil gntesning vtere at fo
netrtekke.
-
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Leif Gyrsting

Ronsumpe er de store sumppiantens samfund; de stitn
med rodderne og det nedenste af sttengeien i vandmtet
tet bund, mens bhadene en oppe i luften. Ronsump findes hangs soens bredder, ved beskyttede kyster og pit
vitde omritden i ovnigt. De fleste dominerende arten,
herunder tagnor, tither ditnhigt gntesning og optrtedning
af husdyr, sit norsumpen erstattes typisk af eng pit af
grtessede og afshitede areahen.
Rorsumpe kan opdehes i to hovedtypen: strandron
sump og ferskvandsnorsump.

Strandrorsump
Stnandrorsumpen udvikhes ved beskyttede kyster, isten
Ijorde og vige, samt i inddtemmede sahtvandsomnitder,
hvor tonitegningen en shitet feji. I disse omnitder findes
de stonste og mest betydningsfulde, danske rorsumpe.
De indgitr sammen med de egenthige stnandengspiante
samfund og itbne, iavvandede, fnie vandanealer i det ka
raktenistiske landskab ved yore beskyttede kyster.
Fonuden den landskabelige vtendi, ronsumpen han i
denne sammenhteng, en der knyttet betydehige natun
vtendien til omritderne forst og fremmest fordi de be
skyttede kystomritder han sit stor betydning som raste
og yngleplads for vandfughe.
Mange af de storste norsumpsareahen en i dag udhagt
som videnskabeiige reservater og interesseomritden
f.eks. Vejherne og Tipperne og indgitr deis i Ramsar
-

konventionens histe over vitdomritder af international
betydning for beskyttelse af levesteder for vandfughe,
deis i listen med omritder omfattet af EF’s fughebeskyt
teisesdirektiv.

Ferskvandsrorsump
Fenskvandsrorsumpen udvikles stedvanhigvis som randvegetation i iavvandede omritden af soer og vandhulier
samt i kanten af langsomt stnommende vandhob. Pit
grund af denes rehativt ninge storrehse han de danske,
fenske norsumpe ikke samme internationahe betydning
som strandrorsumpene. Lokalt kan de dog vtere vigtige
som levesteder for de fenskvandstihknyttede fugle, odde
re o.a.

Vegetation
Ftelhes for begge typer rorsump en, at de oftest en do
minenet af grtesset tagnon Phragmites australis = Phrag
mites communis, tehdre videnskabehigt navn. Andre plan
ter som dunhammer, kogheaks, norgrtes og sodgrtes kan
ogsit spihhe en vtesenthig rolle.

Tagrorenes biologi
Dette flenitnige sumpgrtes er den stonste danske art og
kan blive op til Ca. 4 meten hojt. Det han en meget
kraftig, vegetativ formening fra overordenthigt vehudvik
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VINTER

1. vandoverflade
2. lag af nedfaldne plantedele
3. bundens overfiade
4. rod-zone
5. jordstngel-zone
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Figur 15.1. Tilstanden i tagrorsbevoksning henholdsvis sommer og vinter. Nedfaldne blade og stcengelstybherfra cirets pro
dubtion ligger vanddcekhet, og omscetningen sher derfor meget langsomt.
I vintersituationen ses de veludviblede sbudspidser, der er dannet i lobet af efterciret, og som overvintrer umiddelbart under
jordoverfladen.
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Figur 15.2. Tagrorene undertrykbes stcerht ved grcesning, som det her ses pci Shallingen. Rorene er vceb, sci langt dyrene
ban nci udenfor el-hegnet. Foto: Claus Helweg Ovesen

hede jondsttengher rhizomer. Jordsttengienne angives at
opnit en gennemsnithig hevealden pit 3-6 itr. De ovenjon
diske skud visner til roden i hobet af vintenen, men pit
grund af deres stone indhold af stottevtev buyer de vis
ne skud som regel stitende vintenen oven og falder forst
i hobet af nteste ellen efterfolgende vtekststeson.
Skuddannelsen starten ahienede i efteritret, og de
overvintnende skudspidser findes ofte umiddelbant un
der tonveovenfladen. De en derfon meget udsat for ode
hteggehse i fonbindelse med mekaniske pitvinkningen ved
f.eks. gntesning og korseh med hostmaskiner, og isten
hvis disse maskiner synker ned i de overste tonvelag.
Genereit vih torvens og eventuelt sneens isolerende
virkning beskytte skudspidsenne mod frostskade, men i
tiifteide af meget kraftig fnost kan dette ogsit medfone
odeiteggelse ellen htemning af skududvikhingen.
Gennemgitende vil den dog ikke ske uopnettehige ska
den pit rorsumpen, seivom efteritrsskuddene odeitegges.
Det skyldes, at tagnonene har et meget stont skudpoten
dale, sit den i stedet for vil dannes nye skud i lobet af
vtekststesonen. Ofte vil den udvikles hangt flere skud
end den dor, sitledes at den efterhitnden dannes en ttet
tere bestand af mindre, hangsommere udvikiede pianter.
Det vii medfore tyndere, lavere nor med et stonne antai
skud pn. m2. Dette kan f.eks. ses i omnitder, hvor none
ne en hostet inden jond- ellen vandovenfladen var fros
sen. Ud fra et kommercielt synspunkt kan dette ofte
vtene ganske onskvterdigt, for herved opnits en bedne
ronkvahitet i form af flene og mere ensartede, ikke for
tykke tagror pn. anealenhed.

ge vtekstbetingeiser i det iltfattige sumpmiljo. Konkun
renceevnen skyldes bl. a. et meget veludvikiet luftvtevs
system, den gor det muhigt for pianten at transpontene
tihstntekkeiigt ilt fra de ovenjordiske dehe af phanten ned
i nodden og jondsttengher under selv meget iitfattige
anaerobe fonhohd. De vanskelige vtekstbetingelser
kombineret med tagronenes konkurrenceevne under dis
se forhold medfoner, at vegetationen i ronsumpene oftest en artsfattig.

Andre rorsumplanter
I strandronsumpen tnteffes ofte, fonuden tagror, to andne
saittithende sumppianter: stnandkogleaks Scirpus mardi
mus og bhitgron kogheaks Scirpus tabernaemontani. De
kan, higesom tagronene, vtene ntesten eneritdende i be
stemte omnitder. Dette htenger bl.a. sammen med, at
ogsit disse anten udvikhen sig ved vegetativ formening fra
vehudvikhede jordsttengler. Herved fitr den af artenne,
den forst etablenen sig, muhighed for hurtigt at udvikie
en tilstrtekkeligt ttet bestand og denmed til at hindne
etabhening fra de to andre antens side.

VOKSESTEDER

Tagnon er i stand tih at tilpasse sig de mest fonskeihigan
tede kitr over det meste af Jorden.
Geneneft udvikles tagronene dog bedst pit vanddtekket
bund fra Ca. 0,25-2 meter vand, og bedne jo mere
nteningsnig lokaliteten en. Artens store udbnedehse skyl
des ister dens stone konkurrenceevne under de vanskehi

Figur 15.3. Rorsbcer med moderne pontonmaskine i Horn
borgasjOn. Foto: Sven BjOrb
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kanten at’ inosaikagtig rarsump pa
iavt sand.

k’’
J

‘

‘..........

IIAITI’EMAGE yngkr I kolonier
pa liggende ror, f1dcndc partier
eller taste ocr. Omrader helt
ornkranset atvand foretrnkkcs.

SORTTERNF. yngier I ama
kolonier pa flydende partier at’
rarsump med dunhaminer eller
sokogicaks, heist i tiiknytning tO
bestande af gui akande og gerne I
nnrhcden af hnttcmágckoionicr.
DROSSELRORSANGER er
knvttet tO gaminci, mosaikagtig
" tagrersump med hcj og tnt
.1 struktur. yngier heist nnr ahent
vand diem ved den "hil kant’.
.

VANDRIKSE yngier I rarsump af
thrskeiiig siags. Den er mcgct
athnngig at iiggende mr og
startuer i rørsumpen, hvor reden
gerne piaceres.

RORSANGER yngier tairigst i tnt
rorsump med flere generationer at
tagrør.

BLISHØNF yngler heist i
iavvandede, vegetaUonsrige
vandomrádcr. Reden piaceres i
partier med hje, visne planter fra
aret før.

SKlEGMEJSE er heie áret stnrkt
knyttet til store bestande aftagrr.
Reden piaceres Iavt i tagrør,
dunhammer eiler anden tnt
vegetation nnr tagrer.

yngier
I fuglige tuede omrader pa
grnnsen meliem mørsump og star
diem bevoksninger af
dyndpadderokkc.

.‘

PLEYI ET RORVAGTEL

-

RORSPURV yngler I piiekrat, pa
s’àd eng og I kanten afromsump og
huskareaier.

Figur 15.4. Rorsuinpen cr hiis for talrige /‘uglearter. Deres bray til lezestedet og der;nedfordeling i rorsunipen er nogct /rskellig. Pow: Claus Helweg Oz’escn. Ointcgnet efter H. Alexcindersson ci al. 1986.

Ind mod de mere tome omnitder vih den oftest vtere
glidende overgange fna strandronsumpen til de omkning
higgende plantesamfund, ofte i fonm af mere ferske kter
eller enge.
I ferskvandsnorsumpen ses tagror oftest sammen med
so-kogheaks Scirpus lacustris, smal- og bnedbladet
dunhammer Typha angustifolia og T. latifolia og
dynd-padderok Equisetum fluviatile.
Ogsit hen vii den ses glidende ovengange di de om
kningliggende samfund, og ofte vil disse vtere prteget af
iblanding af forskehhige star-anter Carex spp elien kter
samfundenes ovnige gntes- og urtevegetation.
Omkning Ijorde og itudhob ses ofte blandinger af de to
rorsumptyper, og artssammenstetningen er da ister be
tinget af vandets salthoidighed og nteningsstofforholdene
i omritdet.
For begge norsumptyper gtelder det, at den ofte ses
en reiativt skarp afgntensning mod de itbne vandflader.
Dette skyldes bl.a., at bolge- og strompitvirkninger
odeltegger jordsttengien og nydannede skud, samt at den
pit grund af alge- og vandplantevtekst kommer for hidt
hys til jondsttengienne, hvorved skuddannelsen htemmes
ellen forhindres.

onsudvikhing mod tihgroning af lavvandede omnitder.
Pit kort sigt, dvs. indenfor fit itr, kan sumpvegetatio
nen virke meget stabil og artssammenstetningen vtene
meget ensartet. Oven en iidt ltengene itnntekke vil den
ske en htevning af bunden som folge af torvedanneise.
Herved bliver jorden mere ton, og den bhiver muhighed
for etablening af andre plantesamfund, f.eks. eng-, kten
ellen skov- og kratvegetation. Arsagerne til denne ton
vedannelse kan ses som en kombination af folgende fak
toner:
* Ronskovens stone produktion. Der dannes itnhigt
mellem 0,5 og 2,5 kg overfiadisk plantemateniahe
pn. m2.
* Tagnorenes store indhold af vanskehigt nedbrydehige
stoffer ister ceihulose som foige af den kraftige
stynkevtevsdannelse.
* Den langsomme nedbrydning i det vanddtekkede

og som regel meget iltfattige anaenobe, overste
jordlag.

Rorsumpens folsomhed
Rorsumpens dynamik
Rorsumpen kan betragtes som det fonste led i vegetati
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Ronsumpen en som ntevnt sitrbar overfor mekaniske og
andre ydre pitvinkningen, den kan odeitegge ellen htem

me jordstengel- og skuddannelsen. Dette har specielt
betydning, hvis det sker gennem flere vkstsesoner i
trk, sâledes at der ikke kan ske en gendannelse af de
ødelagte, nye skud.
Eutrofiering gennem tilførsel af piantenringsstoffer,
f.eks. i form at spildevand, forârsager sedvaniigvis blot
højere produktion og eventuelt øget udbredelse.
Rorsumpen krver genereit vanddkkede forhoid
gennem en hengere periode, iser efteràr og forâr, hvor
skududviklingen finder sted. Derimod er den ret upá
virket af periodevise vandstandssvingninger, blot disse

Mdlscetning og plejebehov
Málet med en pleje af rørsumpen vii sdvanligvis vre
at bevare og eventuelt styrke de tidiigere nevnte land
skabsestetiske og naturmssige, iser ornitologiske, in-

VAD ENG

RØRSUMPB1LTh

rørsump

finder sted pa samme tidspunkt fra âr til âr. En egentlig
tørhegning, specielt i vkstssonen, vii som regel resul
tere i indvandring af mere tørbundstilpassede plante
samfund, som eventuelt vil kunne udkonkurrere
rørsumpen.

ENG

hrdt afgrsset

"blã kant"

kort gras- og starvegetation

kort grsvegetation

TILGRONING

rørsump

højstaudeeng

starsump

TILGROET

star- og højstaudevegetation

busk- og trvegetation

Figur 15.5. Drift med grcesning eller hesicet har stor betydning for vegetationens udseende og levemuligheder pa sebredden
for planter og dyr. Hvis driften eventuelt plejen ophorer, indskrcenkes og forsvinder bceltet afferskeng omkring seen. Den
den afgrcessede sobred har stor betydning
"bld kant" med lay, delvist vanddcekket plantevcekst lige inden for rorsumpen
for padder og mange vadefugle, hvis unger kan fouragere her. Omtegnet efter H. Alexandersson et al. 1986.
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retablering af en tilgroet, lavvan
Figur 15.6. Eksempel
det so. Efter S. Bjork, 1976.
1. Udgangssituationen: omradet tilgroet med tagror, bunden er dcekket af grove planterester og en tcet rodfilt.
2. Arbejdet begynder med rorskcer om vinteren if. figur
15.7.
3. Under forarets hojvandsperiode anvendes pontonbarne
maskiner, som afkorter stubbene og renser bunden for hg
gende stra jf. figur 15.8.
4. Ved lavvande om sommeren slas de gronne skud if.
figur 15.9.
S. Endehig behandles bunden med rotorkultivator, hvorefter
rod-og andre planterester fjernes.
6. Sumpplantevegetationen er nu vcek og kan erstattes af
vandplanter, og en varieret bundflora og -fauna kan sa ud
vikle sig, bl. a. til glcede for fouragerende fugle.
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Figur JS.7. - 1S.9. Arbejde med rorsumpen under restaure
ringen af Hornborgasjon i Sverige.
Fotos: Sven Björk.

teresser. Samtidigt vii disse malstninger ofte skulie
kombineres med et ønske om
lidt kengere sigt at
hindre vegetationsudvikiingen mod at
for vidt i ret
ning af tiigroning af de âbne vandarealer, opvkst,
"opgrode" og dermed tørkegning.
Opfyldeisen af disse mâlstninger vii krve plejeind
greb, der primert sttes md for at mindske tørvedan
nelsen og den deraf foigende htevning af bunden. Des
uden onskes i mange tiiflde en optimering af levemu
lighederne for rorsumpen og i ovrigt vadomradernes
fugleiiv.

pa

ga

Plejemetoder
Til pieje af rorsumpomràder kan der peges
muiigheder:

pa

foigende

* Aimindeligt rorskr ved athostning af visne ror,
med henblik
anvendelse som tkkemateriale og
lignende.

pa

* Athostning af gronne ror inden disse kaster blade
ne.
* Athrnding af vegetationen den visne og eventu
eit de øverste torvelag.
Afskrlning af de øverste torvelag.
Grasning af rorsumpen.
* Regulering af rorsumpens udbredeise ved hjip af
vandstandsreguiering.

Rorskar
Som iangsigtet pieje i eksisterende rorsumpomrader vii
denne metode ofte vre tiistrtekkeiig til at hindre elier i
hvert faid hmme en for kraftig torvedanneise. Forud
stetningen er dog, at vandstanden og vandtiiforslen er
tiistrkkeiigt stor.
Ved rørhosten er det af vesentiig betydning, at der
efteriades arealer med gamie rør langs de abne vandfla
der 10 til 30 meter brede brtemmer samt lidt større
sammenhengende areaier. De fugie, der yngler i ror
sumpene, foretrtekker for flertailets vedkommende disse
fjorgamie ror som redepiadser.
Desuden er det vtesentligt, at de hostede ror fjernes
hurtigst muiigt senest december/januar af hensyn til
dels de tidligst ankomne trek- og yngiefugie og deis
skududviklingen hos de fremvoksende tagror.
Det bedste hosttidspunkt vii vre december/januar,
idet forstyrrelserne af fugieiivet vii vtere mindst i denne
periode. Desuden bor hosten, sa vidt det er muligt,
forst startes efter at jorden/vandet er frossent og kan
bere maskinerne.
I henhold til naturbeskytteisesiovens § 32 ma rorskter
i perioden 1. marts til 31. oktober kun ske med tiiiadel
se fra miijoministeren ansogning indsendes til Skov- og
Naturstyreisen.

Der vii ofte med fordel kunne fastkegges et generelt
udnyttelsesmonster, saiedes at alle rorareaier hostes
hvert andet elier tredje ar. Man vii hermed bade tage
de onskede piejehensyn i forhold til vegetationen og op
rethoide rimelige biotoper for fugielivet.

Host af gronne ror
Host af de friske ror inden afkastning af biadene kan
vre et middel tii fjerneise af nringsstoffer fra eutrofi
erede omrader. Samtidig sker der betydeiig reduktion af
den mngde materiaie, der tilfores torvepuijen, hvor
ved overfladehtevningen mindskes.
Indgrebet bor foretages saiedes, at de sent ynglende
fugle har afsiuttet ynglestesonen, og inden efterarstrk
ket stter md i midten af august. Det sidste fordi de af
hostede arealer kan have stor betydning som rasteplad
ser for de trtekkende fugie. Den anbefaiede hostperiode
vii derfor vtere fra slutningen af juli til midten af august
maned og kraver aitsa tiiiadelse efter naturbeskyttelses
lovens § 32. De affiostede ror bor fjernes hurtigst mu
ligt for at opna den bedst muiige effekt af indgrebet.

Indgreb i torvelag og afl,randing
Fjernelse elier odekeggelse af de overste torvelag finder
primtert anvendeise i omrader, hvor torvedanneisen er
sa vidt fremskreden, at andre piantesamfund er ved at
udkonkurrere rorsumpen. Formalet med indgrebet vii
vre at senke overfladeniveauet tii en dybde, hvor
jordoverfiaden igen er vanddtekket, hvorved rorsum
pens udvikiing vii fremmes.
Ved bade afskrlning torvegravning og afbrnding
vii der ske betydeiige odekeggeiser af savel jordstngei
og rodsystemerne som de nydannede skud. Der ma der
for regnes med en vis regenerationstid, for rorsumpen
igen trives.
Med afbrnding vii der ske en betydelig tilgtengelig
goreise af piantenringsstoffer, som kan fremme udvik
lingen af mere meringskrvende planter som f. eks.
dunhammer. Dette kan saiedes forarsage kengerevaren
de iendringer i vegetationens sammenstetning.
Gentagen fjerneise elier odekeggeise af jordstngel
og skudsystemerne gennem nogle ar medforer, at rore
ne dor, og det kan saiedes vere en metode til etablering
eiler retabiering af frie vandareaier.

Grasning
Grtesning kan med fordel anvendes, hvor der onskes
indskrnkninger i rorsumparealerne og overgang tii
egentlig strand- elier ferskengsvegetation.
Gresning medforer fjerneise af rorsumpsvegetatio
nen, deis fordi kreaturerne ieder de friske tagrorsskud,
dels fordi de nedtramper og dermed odekegger skud og
jordstengier.
Grsning af rorsumpe vii kun kunne anvendes
re
iativt fast bund og pa arealer, der er mere eller mindre
toriagte.

pa

Vandstandsregulering
Vandstandsregulering kan anvendes i omrader, hvor det
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er muligt gennem kengere perioder at hoide en konstant
hoj eller lay vandstand. Tagrorene krver som nawnt
vanddkning gennem kengere perioder for at kunne
trives. Ved en hevning af vandstanden vil det saledes
vre muligt at oge rorsumparealerne i alt fald md
mod landsiden og modsat ved en senkning at forarsa
ge, at grnsen for rorsump flytter udad.
Rorsumpen kan godt tale kortere perioders udtor
ring, dvs. op til ca. tre maneder, blot denne faider pa
samme tidspunkt fra ar lii ar, f.eks. i forbindelse med
rorhosten.
-

-

Plejede lokaliteter

pa

typiske og plejede lokaliteter med
Som eksempier
store rorsumpe ved brakt og mere elier mindre fersk
vand kan nevnes Vejierne og Tipperne, der begge er
videnskabelige reservater. For begge lokaliteter forelig
ger der en rekke publikationer, som beskriver naturtil
standen og -udviklingen, herunder bl.a. effekter af for
skellige plejeindgreb iser gresning og rorhost samt
disses indflydelse pa fuglelivet.

Etablering af tagrorsvegetation
Ved etablering af ny tagrorsbestand kan der benyttes
enten vegetativ opformering elier udsaning af fro.
Etablering ved hjelp af frospredning har veret be
nyttet bl.a. med rimelige resultater i polderomraderne i
Holland. Men da det angives, at fromodningen i de
danske tagrorsbestande ofte siar feji, og at froene, hvis
de udvikles, generelt har en darlig spiringsevne, ma det
umiddeibart anbefales at benytte den vegetative opfor
mering.

Vegetativ formering
Den vegetative etablering kan ske ved udplantning af
hele torvekiumper, udplantning af jordstngeistykker
eller udsetning af stngelstykker med veiudviklede
rodder.
I forste tilfielde graves en tory op fra en eksisterende
bevoksning og flyttes over i det omrade, hvor en ny
rorvegetation onskes. Det bor tilses, at der er rigeligt
med vandrette jordstengler i "kiumpen", da det pri
mert er dem, der skal sikre spredningen af vegetatio
nen.
Ved udpiantning af jordstengler benyttes stengel
stykker, der er ca. et ar gamie og mindst to stengeiied
internodier lange, og de skal vre forsynet enten med
en stor endeknop eller 2-3 mindre sideknopper. Disse
stykker udplantes i 10-20 cm dybde.
Plantning af stngelstykker overjordiske stng1er
kan bruges, nar planternes vkstperiode er pa sit hoje
ste, hvilket vii sige fra slutningen af juni til midten af
juli, eller nar planterne har en hojde pa ca. 0,5 til 1,0
meter. Toppene skeres af planterne ca. 1 cm under et
stengelled nodie, og stikiingerne placeres enten i et
vekstsubstrat eller udplantes direkte. Hvis stiklingerne
placeres i vekstsubstrat, vii der ga 10-20 dage, inden de
har slaet rodder, hvorefter de kan udplantes. Hvis man
ved udplantningen placerer stiklingen skrat i jorden, er
der chancen for, at der udvikies flere sideskud, hvorved
der hurtigere dannes en tet bestand af ror.
En nyudvikiet tagrorsbestands overleveisesevne og
kvalitet kan forst vurderes efter nogle vekstsesoners
forlob. Normalt er der forst udviklet en god, tt bestand tre til seks ar efter udplantningen, affiengigt af
det udplantede materiales sundhedstiistand, plantings
tetheden, omradets vand- og n2eringsstofforhold og
mengden af konkurrerende planter.
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Anders Feilberg og Frede Jensen

Kiitter er vindomlejrede sandformationer, der dannes,
hvor sand i tilstnekkelig mengde buyer tilgengelig for
vindens pavirkning. Kiitternes former bestemmes af
sandet, vinden og vegetationen.
Havklitter er opstaet ved kyster, hvor sand tilfores
fra havet, og vinden gennem sandflugt opbygger nye
kystklitter eller omformer de bestaende. Vandreklitter
har stedvist bevget sig 10-15 km md i land.
Indsande eller indlandskiitter er opstaet, hvor istidens
smeitevandsaflejringer, hedesietterne, under vindens
pavirkning har omlejret sandet.
Sandflugt har fundet sted siden istiden og har ved
kysterne vret serligt omfattende i perioder med koligt
klima og med faldende eller lavere vandstand i verdens
havene. Ogsa fortidens udnyttelse af klitterne i forbin
delse med iandbrug og fiskeri samt den rekreative ud
nyttelse, som klitterne i vort arhundrede er blevet gjort
til genstand for, har resulteret i slid og odekeggelse af
vegetationen. Dette har haft stor, lokal betydning for

Figur 16.2. Udbredelse af khitlandskab i Danmark
indlands- og kystkhitter. Efter Kuhlman, 1968.

-

bade

Klitternes udbredelse
Kystklitterne er i serlig grad knyttet til Jyllands nord
og vestkyst, Vadehavsoerne, Lteso, Anholt, Nordsjel
lands kyst og Bornholms sydkyst.
Langs Vestkysten varierer bredden af klitbeltet fra 0
til ca. 15 km. Disse klitter udgor ca. 75-80.000 ha,
hvoraf ca. halvdelen er tilpiantet med skov. Ca. 25.000
ha kan betragtes som thempede, mens resten henligger i
en mere eller mindre labil tilstand. De samlede flyve
sandsarealer udgor ifolge oplysninger fra Landbrugsmi
nisteriets arealdatakontor 4% af landets areal eller i alt
164.000 ha.
Figur 16.1. Kysten nord for Blavands Huk. Havet, stran
den med opskylsbcelte, hvide og gra khitter. I de gra khitter
ses nogle steder brud pa vegetationen opstaet ved slitage og
vinderosion. Foto: Palle Uhd Jepsen

Plantesamfund og dynamik
Klitternes vegetation udgor blter og eventuel mosaik
af forskellige plantesamfund, der har tilpasset sig de
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skiftende fysiske og biologiske forhold, som er karakte
ristiske for sandflugtsiokaliteter.
Sandflugten i sig selv er seivfolgelig en grundlieggen
de faktor af betydning for vegetationen. Men ogsa an
dre faktorer spiller en rolle, sasom sandets kornstorrelse
og indhold af nringsstoffer og surhedsgrad, saltpavirk
ning og klitfladens eksposition i forhold til sol og vind.
Karakteristisk for kiitnaturen er saledes dens ustabili
tet med de latente sandflugtsmuiigheder.
Vegetationen er i forskeliig grad sarbar og beskadiges
nemt af vinden elier ved frdsel, hvorved ny sandflugt
kan opsta vindbrud. Sandet omiejres og ny vegetati
onsudvikiing settes i gang for at gennemlobe forskeliige
faser, til en foreiobigt stabil tiistand atter indtrteder.
Flere af klitternes planter er forstaeligt nok specielt
tilpasset sadanne ustabile forhold. De taler eller trives
specielt godt ved sandpalejringer og udkonkurreres af
andre planter, nar roligere tilstande indtneder. Dette
glder i sarlig grad for hjtelmen.
Klittens piantesamfund henfores ofte til nogle hoved
grupper, der bemrvnes efter vegetationsbiternes far
ver: hvide, gronne, brune og gra klitter. Rtekkefolgen
angiver vegetationens normaie udvikiing med stigende
afstand fra havet, og dermed ogsa klittens tiltagende
forsuring med gra klit og klithede som en normait ret
stabil slutfase klimaksvegetation.
Den hvide eller levende klit omfatter klitterne nr
mest havet. De indeholder ofte rester af skaidyr kaik
og forskeliige organiske stoffer, tilfort fra havet.
Sandhjtelme Ammophila arenaria krtever rigelig
sandtiiforsei for at opna optimal vkst, er hardfor overfor en rtekke ekstreme fysiske forhold og har en af
gorende og dominerende position i havklittens plante
samfund. Det er den eneste piante, der anvendes til
dmpningsarbejder i havkiitterne.
-

STRAND

HVID KLIT

GRØN KLIT

forklit

Marehalm Elymus arenarius er ogsa tilpasset forhol
dene i den hvide, levende klit.
De grønne klitter eller grønsvcersklitterne forekom
mer, hvor sandets kalkindhold er stort. I omrader, hvor
kystnre bjergfyrplantninger gar i oplosning, erstattes
de ofte af en frodig gronsvtersvegetation. Blomsterflora
en er rig i gronsverklitter.
Overgangszonen meliem gron og gra klit betegnes
sommetider som brun klit, idet den er pneget af brune
lavarter og mosser.
De grd klitter er de teldste. Sandet er udvasket og re
agerer surt. Det er karakteristisk, at vegetationen har et
overfiadisk rodsystem, hvorfor den gra klits plantethek
ke i srlig grad er sarbar overfor fterdsel.
Udover og indenfor hovedgrupperne forekommer an
dre naturtyper og piantesamfund, der fortjener op
mterksomhed.
Stensletter er opstaet enten ved, at havet er brudt
gennem kystklitterne og har blotlagt tidligere stenede
havaflejringer havrendinger, eller ved at disse er blot
lagt ved sandflugt. Sletternes grove og udvaskede mate
riale byder pa ringe vilkar for plantevksten, og vege
tationen udvikier sig i retning af den gra kiits og klithe
dens.
Fladvandede klitsøer milesoer og fugtige sletter er
opstaet efter passage af vandrekiitter, der har medtaget
materiale ned lii grundvandsniveau. Derfor har disse
soer vekslende vandstand og torrer undertiden ud om
sommeren. Det er som regel klarvandede, sure soer
med en meget speciel piantevekst.
Klitheder er smakuperede, magre sandflugtsflader
ofte med revling Empetrum nigrum som dominerende
dvtergbusk og i ovrigt med gra-klit-prget vegetation.
Interessen for den atlantiske klithede som et kiimaks
samfund og dens betydning som levested for hjejie og

GRA KLIT

KLITHEDE

INDSANDE

klitsø

klitkrat

strandkvik

marehaim
sandhjeime
rød svingei
gui snerre
mosser og layer
sandstar
sandskeeg
bláklokke
klokkelyng
sandhvene
revling og lyng

------

------.

-

-

-------.
.

Figur 16.3. Skematisk figur med de typiske vegetationstyper i klitter fra havet og md i land.
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Figur 16.4. Plantning af hjcelme i khitten, et vigtigt led i dcempning af sandflugten. Foto: Merete Thaarup Jepsen

tinksmed har resuiteret i, at en del teidre kiitplantninger
aniagt
klithede nu ryddes, og arealerne soges tilbage
fort til hede.
Indsande er opstaet
hedesietter inde i landet, hvor
odekeggelse af vegetationsdkket har resulteret i sand
flugt. Vegetationen svarer iii den gra klits og kiithe
dens.

pa

pa

Plejebehov og trusler
Igennem et halvt artusinde har man frygtet og bektem
pet sandflugt, og i sandflugtsprgede egne har denne
indsats ofte sat sig fast i befoikningens bevidsthed, saledes at det er en almindelig opfattelse, at al sandflugt
skal bekempes sa effektivt som overhovedet muiigt.
Klitternes egenvterdi, som nogie af yore mest natur
prtegede arealer og som nogie srdeles vtesentiige ydre
rammer for et voksende friluftsliv, har imidlertid faet
stedse mere opmrksomhed op gennem 1970’erne og
80’erne.
Hoidningen til sandflugt, og hvad der skal gores ved
den, er saiedes i de seneste ar blevet mere nuanceret.
Samtidig er man i en europeisk sammenhteng meget
opmterksom
at kiitter og klitheder i Europa er en
truet naturtype, der skal vrnes om. Ogsa i en euro
pisk sammenhteng er de danske klitter af vesentiig
betydning.
Trusler mod klitterne kan samies i fem hovedtyper:

pa,

* tekniske ankeg og
* tilgroning.

Plejemetoder, vaig og eksempler
KYSTNEDBRYDNING

Ifolge sagens natur er havklitterne fra naturens side det
yderste vrn mod havet og en eventuel kystnedbryd
ning. Kystudligningen langs Jyilands vestkyst er en dy
namisk og naturlig proces. Over lange strekninger med
udstrakte fredede elier statsejede arealer er der ingen
speciel grund til at foretage serlige foranstaltninger for
andre strkninger
at bekmpe kystnedbrydningen.
ligger samfundsmssige vrdier som overordnede veje,
byer og sommerhusomrader samt iandbrugsarealer
umiddelbart bag havklitten, og de vii vre truet med
odekeggelse ved havgennembrud i sakaldte "havrendin
ger".
disse strkninger udgor havkiitten en vesentlig
del af kystbeskytteisen, og hensynet hertil har forste
prioritet. Malet er her at skabe en jvn klit uden slug
ter og toppe, sa vinden kan lobe energien af under
mindst mulig erosion. Er kiitten i forvejen prget af
siugter slunder og toppe, kan det vre nodvendigt at
foretage en maskinel udjvning af kiitten med bull
dozer, inden sandet bindes ved hjtelmeplantning og
af ris. Dette er f.eks. sket
Hoimsiand Tange
igennem nogie ar.

pa

pa

pakeg

pa

* kystnedbrydning
SANDFLUGT OG DIEMPNING

* sandflugtsgener
* nedslidning

De traditionelie sandflugtsgener er det fygende sand,
naboarealerne.
som bevger sig fra klitterne og md
nationalt
problem
biev
dette
lost
fra
ca. 1850 til
Som

pa
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ca. 1930, bl.a. igennem en yang dmpning af klitterne
ved piantning af klitplantagerne.
Lokalt volder sandflugt stadig problemer, som det er
nodvendigt at skride md overfor. Nar store dele af
Gammel Skagen f. eks. lider under kraftig sandfygning
fra blottede havklitter, er det nodvendigt med en
dtempningsindsats.
Den fredede vandrekiit Rabjerg Mile er et storslaet
eksempel
sandflugt, der udfolder sig frit. Sandflugts
strkninger, hvor klitter med vindbrud udvikier sig
naturens egne betingelser, er der talrige eksempier
langs hele vestkysten.
De traditionelle og vsentligste midler i dmpnings
arbejdet er:
Nedskering af klitter med en skarp spade. Formalet
er at Ijerne toppe og overharng for at give vinden frerre
angrebspunkter for erosion.
Opscetning affyrreris i rkker anvendes ved opbyg
ning af klitter i vindbrud eller for at udbygge klitten
strandbredden. Ved opstning af ris
strandbredden
skal man vre opmrksom
at heller ikke hojvande
med storm ma kunne tage risene med til hays. Risrtek
kerne anbringes enkeltvis eller i panallelle rkker
tvrs af den herskende vindretning og virker
samme
made som snehegn, saledes at sandet lejrer sig omkring
dem. Skal der opbygges en hoj klit, kan nye risnekker
sttes meilem de forste, nar disse er ved sande til. Nar
den onskede opfyldning er naet, sker den endelige
dtempning med hjtelmeplantning. De anvendte fyrreris
er 1 2 meter lange og opsettes i 30-40 cm dybe, gra
vede render. Har man behov for at stte ris
strand
bredden, hvor man ikke er helt sikker
om de kan

pa

pa
pa

pa,

pa

pa

pa

pa

-

pa,

pa

Figur 16.S. Shitage i klitterne vedfcerdselfra parkeringsplads
Foto: Palle Uhd Jepsen
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forbiive i en storm med hojvande, kan stabiliteten for
oges ved at f.eks. at grave en meter dyb rende med
en rendegraver og i bunden af denne grave en traditio
nel nende til at stte risene i.
Hjailmeplantningen er den mest naturntere dtemp
ningsmetode i klitter. Hjlmen findes ovenalt i de dan
ske havklitter, og den en sa veltilpasset, at den trives
bedst i omrader med en livlig sandfygning. Den forme
rer sig viiligt vegetativt og har sa frodig en vkst, at
det i friske klitbrud er indlysende, hvorfor dens flene
meter lange rodder han faet betegnelsen "klittens md
volde".
Hjcelmeplantningen foregar bedst om efteraret, nan
sandet er tilstrkkeligt fugtigt til, at plantehullerne ikke
skrider sammen, men inden klimaet gon det alt for
barsk at arbejde i klitten ogsa for vest- og nordjyder.
kesiden af klitten, hvor vegetati
Planterne "stikkes"
onen en kraftig, og hvor sanddkket ikke er for tykt.
Pianterne stikkes med en skarp skovi, den overskrer
dem i 10-20 cm’s dybde, saledes at mindst et knte med
sidenodder i vkst kommer med op. Piantehullerne
frembninges med en almindelig spade eller en sterlig
smal klitspade. Planterne sttes enkeltvis ellen i lokken
2-4 sammenvoksede planter med 10-16 pn. m2. Nonmalt er godskning unodvendigt, men hvor en hurtig,
kraftig vtekst er onskeiig, vii denne kunne fremskyndes
ved tilforsel af kvteistofgodning.
Ho og haim og tidligere lyng anvendes til pakeg
ning ved mindre kiitbrud og fontninsvis i den gra klit.
Matenialet udkegges i 5-10 cm tykke lag i udjevnede
brud, og den kastes lidt sand
for at holde
materia
let klitten "bnoderes". Sandet kommer denved i no, og
-

pa

pa

-

pa Skalhingen ud gennem khitterne til stranden.

pa

den naturlige kiitvegetation kan gradvist indfinde sig.
Metoden kan have den bivirkning, at helt lokalitets
fremmede arter rug f. eks. kan spire og udvikie sig i
klitbruddet de fonste ar. De fonsvinder dog igen.
-

-

NEDSLIDNING

Specielt mos- og iavvegetationen i den gra klit han meget lay btereevne. I varmt og tort vejr er vegetationen
sprod, og der skal ikke megen fiendsel til, for den kan
ske skader pa den, som det vii tage natunen mange an at
genoprette. Med den stigende benytteise af kuitomra
derne til friiuftsliv ser vi ogsa en stigende nedslidning.
Klitarealenne en kun underlagt fa begntensninger i den
fnie frdse1sret til fods, og omradet krver stor op
mrksomhed, hvis vi ikke skal havne i et uacceptabelt
slid, ellen ma indfone frdselsforbud pa omfattende are
alen ligesom i andre europteiske lande. Skagens Gren en
f.eks. stterkt besogt, og dele af omradet er i hoj grad
prget henaf. I sadanne omrader er det vigtigt at f ka
naliseret det meste af frdseien enten ad et gnusbelagt
spor ellen ad stier, der kan vedligeholdes med haim
pakeg. Stier med haim er behagelige at ga pa, og de fle
ste vii folge dem. Det diffuse slid kan repareres ved
haimpakeg. P steden, hvor sliddet en steniigt uheidigt,
kan man dtempe og sprre ved opstning af havtornris,
som effektivt holder de fleste vandrere vtek. Metoden
kan virke uvenlig, men vii ailigevel mange steder vane
bedre end aiternativet fuldstndig afspterring. Ris eller
plantning af rynket rose Rosa rugosa kan ogsa vane
effektiv, men da arten ikke en opnindeligt hjemme
horende i klitten og breder sig kraftigt, bor den kun
heit undtagelsesvist anvendes.
I strkt besogte kuitomrader er det en del af natur
gestennes opleveise at se udsigten fna den hojeste klit,
som nonmait ikke kan tale et sadant slid. Kiitten kan
holde hvngere, hvis man etableren en svelletrappe til
toppen fra den mest indbydende bestigningsside og
lobende repareren hullet pa toppen med haim ellen i
ekstreme tilftelde med stabilt gnus.
Tekniske ankeg og andre bygningsvnker har vi,
udenfor bymtessig bebyggeise, ikke mange af i klitterne,
nan der ses bont fra sommerhusene. Skal klitterne ogsa
kunne opleves af kommende generationer som store na
turnre omrader, en det vigtigt, at denne nestniktive
kurs fasthoides.
TILGRONING

Uanset at kiithedens og den gra kiits piantevekst anses
for at vre klimakssamfund, er de i plantagenare om
nader truet af tilgroning af selvsaede naletrer, forst og
fremmest bjergfyn. Fjerneise af opvkst kan derfor
vere nodvendig, hvor de nvnte naturtyper onskes be
varet.

Overvágning
Selv om der en en almindelig erkendelse af, at klit og
klithede er verdifulde naturtyper i Danmark, og at de
ofte er meget folsomme overfor slid, betragtes natunty

Figur 16.6. Den sjceldne og fredede var-kobjcelde Pulsatil
ha vernalis findes bl.a. pa indsande indbandskhitter i
Vest- og Midtjylland. Foto: lb Trap Lind/Biofoto

perne ikke som truede vel nok fordi vi her i landet
han sa relativt meget af dem. Man kan sige, at Danmark
er en "klit-stormagt".
Anderledes en det i mange andre eunopiske lande,
hvor der ofte hersker en udtalt bekymning for udvikiin
gen og benyttelsen af deres kiitarealer.
pa den baggrund fonsoger EUCC European Union
for Coastal Conservation at tilskynde de europiske
lande til at f kortlagt deres klitareaier. I Danmark han
vi kun teidre og ret summarisk kendskab til klitareaier
nes udstrkning, ligesom vi ikke har nogen systematisk
overvagning af, om der sker en udvikling i klitareaier
nes kvalitet. F.eks. kan man frygte, at den ogede benyt
teise af klitarealerne i fniluftsmssig sammenhng igen
nem de sidste 20-30 an har betydet en storre kvalitativ
forandring af en sa sarbar naturtype som den gra kiit,
men vi ved endnu kun lidt om det. Foranlediget henaf
han Skov- og Naturstyrelsen i 1992 ivrksat en geo
morfologisk og botanisk kortkegning af landets kiitarea
ler med en vurdering af, hvon de mest vrdifulde og
uberorte omnader ligger.
Den gra kiits og klithedens piantesamfund anses for
meget stabile i okologisk henseende klimakssamfund.
Lavarterne en dog folsomme overfor luftforunening og
akkumulerer miijofremmede stoffen. Denfor er den pa
fonskeliige kiitlokaliteter udiagt pnovefladen, hvor am
dninger i piantesamfundene lobende kan registreres.
-

Lovgivning og

tilskudsmuligheder

sa tidligt som i 1539 udstedte Christian den

tredje en
fonondning, den sigtede mod en beskyttelse af kystklit
ternes vegetation.
Efterfolgende lovgivning han udover frednings- og
straffebestemmelser fonesknevet udforelse af damp
ningsarbejden, og sikret en onganisering af dette, lige
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som de han paiagt klitvesenet at fore lobende tilsyn
med klittennes tilstand.
Sandflugtslovens bestemmelser en fra 1992 indarbej
det i den nye naturbeskytteiseslov. Fundamentale pnin
cippen er bibehoidt, men hensynet bag kiitfnedningerne
er udbygget til ogsa at omfatte naturfredningsmessige
hensyn. Sandflugtskommissionenne er nediagt og deres
funktioner overtaget af statsskovdistniktenne.
Bestemmeisenne om sandflugtens bekmpeise inde
bnen, at strandbredden og et nsten ubrudt belte af
havklitterne iangs Jyilands vestkyst er fnedet og under
tilsyn og pleje af Skov- og Naturstynelsens klitdistnikter
og af vestkystkommunerne. Kiitfredningen, der lobende
revidenes, en markeret med sten i ternenet og indtegnet
pa kort, der en tinglyst pa berorte ejendomme. Normalt
omfatten den et btelte pa 100 meter fna klitfoden ud
mod stranden og md i land.
Filosofien bag kiitfredningsbestemmelserne er en an
enkendelse af, at klitterne udgor en levende landskabs
form, som er undergivet stadige amdringer og rummen
latente muligheder for sandflugt. Gennem klitfrednin
gerne tiistnebes saledes, at sandflugtsmyndighederne
sikres arealer med begrnsede fysiske bindingen til ud
fonelse af hensigtsmssige dmpningsarbejder pa tvrs
af ejendomsgramsenne.
Beskyttelsen af arealenne, den han til formal at be
gramse sandflugtens udbredelse snarere end at beskytte
klitlandskabet som naturtype, en konknetisenet gennem
en rekke forbud mod bebyggelse, gravning, odekeggel
se af vegetation, campening, ridning, motonkorsel osv.
Almenheden en i klitareaienne med fâ undtageiser til
lagt adgang til frdsei til fods og ophold af kortere va
righed.
pa fredede anealer bekostes thempningsarbejden af det
offentlige. Klitplantagerne langs Jyliands vestkyst en i
vsentligt omfang enhvervet i medfor af tidligere sand
flugtsiovgivning med henblik pa at opna yang damp
ning ved treplantning.
Udoven kiitfnedningsbltet er betydelige klitarealer i
statsiig og anden eje omfattet af naturfredningskendel
ser.
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Steen Sogárd

De sma uopdyrkede og permanent vegetationsdtkkede
arealer i landbnugsomnaden, som ligger meliem marker,
langs veje o.i., kaldes under et for linieformede smabio
toper. Sammen med de punktformede smabiotopen,
sasom vandhullen, mergeigrave, viidtnemisen, gravhoje
o. a., udgor de en mosaik af sma naturomrader, som han
afgorende betydning for levemulighedenne for flora og
fauna i ageniandet.
Smabiotoperne ligger som nogenlunde stabile oasen
set i forhold til de omgivende marker. De en ogsa af
stonste betydning som spnedningsveje igennem agenian
det for mange planter og dyr. De skaber desuden varia
tion i landskabet og giver oplysninger om tidligere ti
dens dyrkningsformer og jondfordeling. 31 af smabioto
perne er knyttet til nuvrende og tidiigere ejendoms
skel.
Men tendringer i landbrugsdriften har medfort slojf
ning eller forfald af mange af dem. Over haivdelen af
alie levende hegn, diger og skel en saledes forsvundet i
dette arhundrede.
I det ostdanske ageniand en den nu ca. 6 km liniefon
mede smabiotoper pn. 100 ha svarende til 1,6% af arealet. Man regner med, at ttetheden stort set er den samme i alle landsdele. Trods den beskedne arealdtekning
en deres landskabeiige og biologiske vrdi imidlertid
stor.
Der en i de senere an en oget fonstaelse af betydnin
gen af udyrkede bnemmen som levesteder og spred
ningsveje for planter og dyr i det dynkede land. Den
nye vandiobslovs § 69 forbyden jordbehandiing, dyrk
ning og plantning m. m. i en brmme pa 2 meter langs
natunlige elier i regionpianen hojt malsatte vandiob og
soer. Dette kan komme til at betyde et vardifuidt til
skud til de linieformede smabiotopen.

lem piletrernes stammer. I andre, mere skovrige om
rader hentede man buske og tneer i skovene og piante
de dem pa jordvolde meliem mankenne.
Sidst i 1800-tallet biev pu og poppel anset for utids
svarende, og nene tjornehegn vandt indpas. De anter,
man bnugte til hegn, havde ogsa en vis lokaikarakter,
f.eks. biev seijenon almindelig bnugt i Nordjylland, medens syrenhegn og stynede popier var et almindeligt syn
pa Fyn og pa Als.
pa oerne biev der isr plantet lovtrshegn. Men med
fnemkomsten af pigtnads- og staltradshegn og senere
hen elektniske hegn begyndte man her i lobet af 1900tallet at fjerne de levende hegn. Denne nydning af hegn,
den stadig finder sted i forbindelse med landbnugssam
menkegningen og mere intensive dniftsformer, er af
stonnelsesondenen 1 % om aret.

Levende hegn
Historie
Levende hegn er typisk anlagt i forbindelse med land
bnugsdnift og folger ofte matnikeiskel ellen gamle vange
gramsen.
En nekke forordninger i 16- og 1700-tallet pabod
jondejenne at hegne deres jonder mod grssende dyr og
at fnemskaffe gavntre, hegnsmateniaie og brtendsei.
Nogie steder biev hegnene anlagt som "dode" hegn i
form af jordvoide, stendiger og nisgterder. For at fit ma
teniale tii nisgndene plantede man piietrteen i skellene
meliem markerne, og risgerdene blev sa opstiliet mel-

Figur 17.1. Gamle, stynede trceer hangs handevejen, et
vcerdifuldt landskabselement. Foto: Claus Helweg Ovesen
-
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I

Nord- og Vestjyiiand foriob udviklingen anderledes.
Her plantede man udfra kehensyn. Fra 1880 og fremef
ter plantede man én-nekkede naletneshegn, oftest be
stitende af hvidgran Picea glauca, hvilket gay landska
bet et meget karaktenistisk udseende. Disse hegn er nu
blevet for gamle, og gennem de sidste 20-25 an er den
sket en betydelig udskiftning med tre-nkkede lovtns

hegn.

Plante- og dyresamfund

I

de levende hegn findes en nigdom af planter og dyn,
og jo teidre hegnene er, desto flere anter rummen de.
Fonhold som bredde og hojde af hegnet og variation i
artssammensetning og alder af trer og buske han ogsit
stor betydning for antallet af andre vilde arter knyttet
til hegnet.
Den findes i hegn mere end 600 arter af flerarige Unten, 1.500 insektarter, 65 ynglende fugleanter og 20 anten krybdyr og pattedyn. F.eks. kan et egetn vre le
vested for 6-800 insektarter, hvonimod et nitietr typisk
kun vii vre levested for 20-100 insektarter.
Sammenlignet med de omgivende marker tilbyder
hegnene et stort og ret stabilt udbud af fode, lie, skjul
og udkigsposter. En tilbagegang i antallet og kengden af
hegn og manglende pieje af dem vii derfor ogsit betyde
en tilbagegang i artsantal for det abne lands vilde plan
ter og dyn.

Plejebehov og trusler
Mange af de tilbageblevne hegn ligger isolenede tilbage i
iandskabet. De en blevet adskilt fra andre smabiotopen,
hvorved denes vrdi som spredningsvej og ledelinie en
bievet reduceret. I Østdanmank udgor hegnene ca. 40%
af de liniefonmede smitbiotoper.
Mange af de gamle hegn en ikke plejet ordentiigt. De
er blevet for tynde og for itbne ellen fnemtreder med
store huller i. Storre tren og buske en ryddet vtek.
Landbrugets godskning, sprojtning og plojning men
hegn kan skade dem og forringer ogsa levevilkitrene for
denes planter og dyr. Vejsalt kan ogsit nogle steder vre
til skade.

Plejemetoder
Huller i hegnet bon piantes til med arter, den i forvejen
findes her ellen en kanakteristiske for egnen, og som tit
len vind og frost. Med egnskarakteristiske ellen hjem
mehonende arter foiger et "naturligt" plante- og dyneliv. Mange af dem en ogsa gode som fode for vildt og
andre dyn. Smit selvsaede trteer skal sit vidt muligt ved
hegnspiejen gives piads og lys.
Plojning, godskning og sprojtning for tet pa hegnet

skal undgits. Det en godt at have en sprojtefri zone
langs hegnet pa 2 meter eller mere. De fleranige unter,
der typisk findes i hegnene, vii alligevel kun i ninge

Figur 17.2. I 1970’erne blev hcehegn af hvidgran erstattet af tre-rcekkede lovtrceshegn. Foto: Bent Lauge Madsen/Biofoto.
Tegningen viser opbygningen af de nye tre-rcekkede hegn med ammetrceer og eg.
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grad kunne etabiere sig som ukrudt pa markerne.
Er hegnet tyndt og itbent forneden, kan det skeres
ned iii 30-50 cm’s hojde. De fleste arter kan tale det,
og denne foryngelse ved stevning vii hurtigt fit mange
arter til at skyde og gore hegnet tattere. Det geider
iser hassel, sliten, tjorn, pil og vilde noser. Bestar heg
net af flene rkker trer, skal man for at behoide
lievirkningen kun skre en rekke ned af gangen. Fuld
kronede treen bor kun besknes let.

Styning

af poppel

REGENERATION AR 1

stYflifl1ii1TJ

regeneration
Ar 1-3

og pu

De stynede hegn findes mest udbredt pit Lolland-Fal
ster, Stevns og Fyn. Hen piantede man pu og senere
hen poppel i skellene mellem markenne i en afstand pit
4-6 meter meliem tneerne.
Disse anten kunne title en knaftig nedskering, og de
van velegnede til anvendelse i flethegn, til kurvebinding
o.i. Eften nogle itr kunne man skre toppen af pilene
ca. i mandshojde. Man "stynede" ellen "stoffede" dem.
Et piletne gay ris til 4-6 meter nisgande.
Men risgrden en gitet af brug for mange itr siden, og
der er nu under 1 % af de stynede hegn tilbage. Hegn,
den van levested for bl.a. mitr, ugler og insekten, og som
ved denes udseende gay landskabet kanakter og nening
til fantasien.
ønsker man at genoptage styningen af et hegn, fitr
man det bedste nesultat med relativt unge tneer. Jldre
tneer kan nisikene at git ud ved en kraftig besklering.
Ved styning af ldne trleer bon vandris og mange
smitgrene behoides som "safttnekkere", indtil en ny
bladkrone er udvikiet.
Ved tilbagesklening af tidligere stynede trleer, der
ikke er vedligeholdt, bor stammer og grene sklenes 2040 cm over den tidligene kapning.
Ved den efterfolgende, almindelige styning tilbage
skres kronerne med 2-5 itrs mellemrum, idet man la
der 3-5 ris pr. sitrflade blive tilbage. Disse sknes sene
re ned, f.eks. itret efter, hvor de nye nis er udviklet, el
len ned til 20-40 cm’s hojde ved meste styning figur
17.2. Styningen bor finde sted i perioden fna december
til marts.
I "hullenne" i pilerlekkerne kan man let piante nye
tneer. Man stikker blot en pilegnen i jorden, som deref
ten slitr rod og bliver begyndelsen til et nyt tne.

Etablering af nye hegn
Ejendomsskel er oplagte steder til piantning af nye
hegn. Ligeledes kan de anliegges langs markveje, grof
ten og vandiob ellen pit en sitdan mitde, at de forbinder
eksisterende smitbiotoper, f.eks. vandhuiler ellen viidt
nemiser. Hvor de ikke landskabeligt passer in og hvon
den ikke er tradition for dem, f.eks. i marskomritder,
bor de ikke anliegges.
Hegnene har ogsit betydning for landbrugsdniften. De
forhindrer jordfygning og stormskader og holder pit
fugtighed og varme i jord og planter.
Typisk ankegges hegn i dag med 3-5 nekker lovtneer
og buske figur 17.3. De bestitn af nogie hurtigvoksen
de tneen som hvidel og rodel, ammetneen, den skal give

regeneration
An

regeneration

Figur 17.3. Skematisk fremstilhing af styning, d. v.s. bort
skcering af grene i mandshojde eller hidt hojere, og stcevning,
d.v.s. bortskcering afgrene ved roden. Efter C. Bergen
dorff og U. Emanuelson, 1982.
A. Styning
B. Ca. is-arig rotation af stcevnet ask eller el bemcerk at
stammerne tyndes efter noghe ar.
C. Ca. iS-arig rotation af stcevnet hassel en stamme ef
terlades ved nedskcering.

lie for de blivende tneen som eg, ask og non, bestands
tneerne. I bunden plantes en "fodpose" af lave buske,
der skal hmme uknudtet. Plantenne i hegnet skal ikke
slettes for ttet.
Ved vaig af planter bor den hegges vgt pit det egns
karaktenistiske og fodevlerdien for dyr. F.eks. vii buske,
der blomstner i april og maj, vre af stor betydning for
bier og dermed for bestovningen af visse afgroder. Pil,
kirsebler, blomme og able blomstrer tidligt og har stor
vrdi som pollenleverandoner. Disse anter vii ogsit gay
ne snyltehvepsene, der er effektive, biologiske bekm
pene af en nakke skadedyr.

Tilskud ill levende hegn
Ved plantning af levende hegn hehegn pit iandbrugs
og gartnenijord kan man fit thekket op til 50% af udgif
tenne.
Fllesudvalget for Lplantning administrener ordnin
gen.
Den gives ogsit tilskud til viidtbeplantninger. Her kan
man fit dlekket 75% af pianternes pris. Ordningen ad
ministreres gennem vildtforvaltningskonsulenterne pit
statsskovdistnikterne. De vejleden ogsit i valg af plante
materiale og udformning af beplantningen.

Sten- og jorddiger
Historie
De fleste sten- og jorddiger stammer fra 1700-tallet og
blev anlagt i forbindelse med udskiftningen. De han
landskabelig og kuiturhistorisk vrdi og en voksesteder
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Figur 17.4. Opbygning afforskebhige typer afjord- og sten
diger Efter Hovedstadsradet 1989.

Fotografiet viser et gammelt stendige hangs bandevejen Nyborg

-

Svendborg med milepcel.

Foto: Erik Thomsen/Biofoto

1. Ensidigt stendige
med groft

2. Tosidigt stendige

for et stort antal blomsterplanter og mange arter af la
yer, mosser og bregner. Her findes ogsit mange insekt
arter, bl.a. iojnefaldende sommerfugle samt snog, hug
orm og brud.
Sten- og jorddiger findes mest aimindeligt i egne med
gammel fredskov, ellen i tidligt udskiftede omritder be
liggende pit kuperede jorder. Ttetheden er her ofte 1-5
km dige pr. km’. I det itbne agerland pit jevnt ternen
findes i dag 0-1 km dige pn. km2.
Stendiger kan vre opbygget pit forskellig mitde fi
gur 17.4. Dels som et slags jonddige, hvor kun den ene
side en stensat, dels som to ntekker sten med jordfyld
imellem. Jordfyldet anskaffede man ved gnoftning langs
diget. Stengtenden er opbygget udelukkende af sten heit
fra jordovenfladen.
Jonddigen bestitr af en opkastet vold af jord og en den
mest udbredte digetype. Som materiale er ogsit anvendt
gnestorv, lyngtorv eller sand.
I montenejondsomritder nige pit sten i markerne van
stendiger og stenglerder almindelige, medens jonddiger
var mere dominerede i de stenfattige omritder i det
vestlige Jylland.

Plantesamfund

3. Stengserde
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4. Jorddige med grøft
og bevoksning

Mange af digerne en opnindeligt beplantet med trteer og
buske. Hvor bevoksningen ikke en for tt, kan den fo
rekomme en stabil untevegetation med flere karakteri
stiske overdrevsplanter. En vigtig del af vegetationen pit
de mere lysitbne stendigen bestitr af layer. Pit gode sten
digen vokser ofte over 40 arter af lay, og som regel ogsit
mange arter af mosser. Der kan ogsit vokse gamle kul
tuntilknyttede, vilde planter som kege- og kryddenunter.

Figur 17.6. Vej ved Gammel Lejre med blomstrende groftekanter. En brcemme ud mod vejbanen er slaet omkring 1. juli.
Foto: Sten Asbirk

Trusler

I fonbindelse

med marksammenkegninger en mange di
ger og gierder bievet fjernet. Andre en brugt som mate
riale ved anlieg af veje ellen til husbygning. De tilbage
bievne diger og gtenden en i meget forskellig tilstand.
Mange en skadet af markafbntending, ovenkonsel og
plojning ttet pit diget.
Planternes rodsystemer holder ofte sammen pit sitvel
stenene som jorden pit stendiger og -garder. Udryddes
planterne i diget ellen gtendet med plantegift ellen ved
afbnending, kan jorden meliem stenene blive vasket ud,
hvonved diget eller gterdet nisikeren at falde sammen.
Dette kan dog ogsit ske ved en for knaftig tiigroning,
hvor tneers og buskes rodsystemer kan skubbe stenene
ud. Kraftig tilgnoning bevinker ogsit, at grtes- og unte
vegetationen skygges bort.
I penioden 1890-1978 regner man med, at antallet af
kilometer dige pit landsplan en reduceret med 60-65%.

Plejebehov og pleje
Danske diger og gterder har et stort plejebehov, men
det en svtert at give genereile retningslinien for denes
pleje.
Hvis vedplanterne pit og omkring diget han bredt sig
som et krat, mit dette ryddes ellen beskteres. Den mit
dog tages hensyn til forekomst af karaktenistiske ellen
sjidne planter.
Spnojtning med plantegifte, afbrtending og saitning pit
ellen ttet ved diget skal undgits.
Nitr sammenfaidne digen og glerde genopbygges, skal
den tages hensyn til oprindeligt udseende, mateniale og
eventuel beplantning. For at genskabe dette kan det
vtene nodvendigt at fjerne jord, gnestonv, stenbunker
my., men man bon sit vidt muligt genanvende de oprin
delige matenialer. Stenene bor piaceres med samme side
udad af hensyn lii lay- og mosvegetation. Layer kan
vere 50-100 itn om at nit den udvikling, de han pit den

mod lyset vendende side af stenene.
Siden hen bor den ske en jvnlig nydning af uonskede
buske og tneen ved glerdet ellen diget.

Lovguvnung

I folge

natunbeskyttelseslovens § 4 mit den ikke foretages
ndning i tilstanden af sten- og jonddigen. ønskes dette
alligevel fonetaget, skal den soges om tilladelse hos
amtskommunen.

Markskel
Mankskel liggen som svage fonhojninger meilem marker
ne, ofte uden buske ellen tneen. Som negel sker den in

gen jondbehandling i skellet, hvilket given mulighed for
en stabil vegetation af flenitnige grtessen og urten, som
igen given fode og skjul til f.eks. agenhons.
En undensogelse i 1970 viste, at 89% af vegetationen
i mankskel bestod af fleritnige planter. Kun 11 % van
etitnige, og frospnedningen fra disse nitede kun ca. 0,5
meter ud i manken. Ukrudtsspnedningen til markerne
fra skeliene han denfon kun meget begnenset omfang.

Trusler
Mange mankskel plojes op ellen slojfes, nitn mankenne
sammenkegges. Desuden sprojtes en del for at hindre
en fonmodet uknudtsspnedning ud i manken. Mellem
1890 og 1978 en antallet og liengden af mankskel blevet
reducenet med mindst 20-25%.

Pleje
Mankskel bor have en bredde pit et pan meter, sit et sta
but untesamfund kan tnives. Plejeindsatsen vii vtere
ydenst begnenset, selvsitede trteer og buske behoven
man kun at f;erne i det omfang, de giver gener for
mankdriften. Plojning, godskning og spnojtning skal na
tuniigvis undgits.
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Eventuelt kan den til supplement af de ldne skel
som linieformede smitbiotoper anhegges nogle afgrode
fnie stniben i manken. Under plojningen laden man nogie
uplojede "stniber" stit, de behoven blot vre 1-2 meter
brede. De vii huntigt gro til og vre til ston fordel for
vildtet og andre dyr. Dette glelden ogsit selv om stniber
ne kun fitn by at stit en enkelt sson.

Hedesebskabet, 1976: Kollektiv hcephantning. Dyrkningssik
kerhed - khimaforbedring - bandskabspleje. Udarbejdet af

Frode Olesen.
Hovedstadsradet, 1989: Sten- og jorddiger i hovedstadsre
gionen. Planlcegningsrapport nr. 55. Hovedstadsradet.
Laursen, K. 1980: Groftekanternes betydning for kubtur
landskabets fauna og flora. Ugeskrift for Jordbrug, 1981,
7.

Vej- og groftekanter
Vej- og groftekanter udgor iidt over 4 af de liniefonme
de smitbiotopen, bitde hvad angitr liengde og aneal. Pit
grund af nyanheg af veje en det en af de fit smitbiotopen,
den anealmssigt en i stigning.
Tidligene biev vejkantenne tilsitet med knaftigt vok
sende gnesanter, idet hosliettet blev soigt til omkningbo
ende landmend. Nu tilsits vejkanterne med lavtvoksen
de gnesanter for at mindske behovet for vedligeholdelse.
Men vejkanternes kultungnessen buyer indenfor fit itn
udkonkunnenet af anten fra omgivelserne. Selvsitede arter
kan derfor udgone 80% af plantedkket, og vegetatio
nen fitn ovendnevsagtig karakter. Den kan findes et meget stort antal flenitnige urter, ca. 300 anter i alt.

Lewan, L. et al., 1985: Laplantningar

-

et gemensamt in

tresse for privata markagare och kommuner. Lunds Uni
versitet og Sveriges Lantruksuniversitet, Lund.

Mikkebsen, V.M., 1980: Agerlandets vilde flora. I:
Norrevang, A. & J. Lundo red.: Danmarks Natur, 8:
179-260. Pohitikens Forbag. Kobenhavn.
Miljoministeriet, 1992: Bekendtgorebse af vandlobsboven.

nr. 404 af 19. maj 1992.
Nielsen, T. Skafte, 1989: Landbruget og de bevende hegn.
Landbonyt, 431: 23-28.

Trusler
Sprojtning og slitning af groftekanten, for frokastning
han fundet sted, vii iser fremme bestemte gnesanten. De
vii brede sig pit bekostning af den ovnige vilde flora.

Skov- og Naturstyrelsen, 1987: Smabiotoper og marginal
jorder.
Miljoministeriets projektundersogelser 1986. Teknikerrap
port nr. 3S. Miljoministeriet, Skov- og Naturstyrebsen.

Pleje
Slitning bon kun finde sted en gang itnligt, og da sit sent
ssonen, at untevegetationen han kunnet kaste fro.
Som oftest en det unodvendigt at slit anealenne udenfon
vejens knonekant.
Sprojtning bor sit vidt muligt undgits. Hvis det en ab
solut nodvendigt, sprojtes kun pit selve vejen eventuelt
inki. knonekant. Pleje som hen besknevet en fastiagt i et
cinkuliene om vedligeholdeise af vejenes sideanealen ud
sendt af Ministeniet for offentligt Anbejden.

pit

Skov- og Naturstyrebsen, 1987: Smabiotopers betydning for
flora og fauna. Miljoministeriets projektundersogelser 1986.
Teknikerrapport nr. 38. Miljoministeriet, Skov- og Na
turstyrelsen.

Skov- og Naturstyrebsen, 1989: 40 danske trceer og buske.
Udarbejdet af U. Pinborg, E. Krabbe & L.E. Fruervang.
Mibjoministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.
Skov- og Naturstyrelsen, 1990: Diger og gcerder - biobogisk
belyst. Forebobig udgave. Miljoministeriet, Skov- og Na
turstyrelsen.
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Sven Thorsen og Soren Odum

Kulturtilknyttede vilde urter
Intenessen for de sttenkt kuitunpitvinkede anealer med
gamle, nu viidtvoksende kuitunpianter, og det, man
kunne kalde "histonisk uknudt", han indtil de sidste itn
tier vteret net begramset. Vel nok fordi disse "levende
fontidsminder" fonst for alvon en truet gennem de man
ge tendningen af traditionelie dniftsformer i landbnuget,
som en kommet siden 1960’enne. De levende fortids
minder befinder sig i gnenseomritdet mellem natur og
kultur, og bevaningen af dem han indtil for nylig ikke
nigtigt pitkaldt sig kultunhistonikeres og museens intenes
se.
Botanikenen Johan Lange han i den fonbindelse pitpe
get det bagvendte i, at man negistrenen og bevanen selv
det mest ydmyge, "dode" fontidsfund, hvonimod et be-

Figur 18.1. Her

-

vende fontidsminde som f. eks. den bulmeurt, den spinen
frem af et 600-itnigt fro, tit behandles som uknudt, den
kun fitr by at leve, nitn det ikke en til gene og stitn til
pas ubemawket.
I modsetning tii andre fortidsfund vil det vre let at
bevane de levende fontidsminden pit fundstedet. Med
lidt opmlenksomhed og en ninge plejeindsats vil de duk
ke frem pit deres gamle, voksesteder itr efter itn.
Henved kan man tilgodese bitde de videnskabelige in
teressen og de oplevelsesmuligheder, den knytten sig til
de gamle, kuituntilknyttede planter.

Fure slags levende fortudsmunder
De levende fontidsminden kan groft opdeles i folgende
fire kategonier:
Munkeplanter en de hegeplanten og andre nytte- og

i den gronne brcemme mellem hindetrceerne og stengcerdet

-

er der en rigdom afgrcesser, bregner og

urter, bl.a. fingerbol. Astrup Kirkegard, 1980. Foto: Rita Merete Butte’zschon
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pnydplanten, den han vteret dynket for ca. 1600, og som
siden han vokset ellen som lejlighedsvis dukker op
pit deres middelaidenlige voksesteder.
Bondehaveplanter en gamle kulturpianten inkl. en
del "munkeplanten", den dyrkedes i bondehaver i nye
ne tid, og som endnu kan fonekomme vildtvoksende
omkning denes gamle voksesteden.
Historiske kultur- og ukrudtsplanter en de andre
pianter, den repnesenterer forskellige faser i den land-,
have- og skovbnugshistoniske udvikling.
Historiske trceer en enkeittnteer og buske, den han
srlig, kulturhistonisk interesse.
-

-

Munkeplanter
Forekomst
Mange af de kultunpianten, den i middeialderen indfor
tes hen til landet, kan endnu findes ved kirkelandsbyer
og anden gammei bebyggeise, navniig ved kboster- og
bongruiner, voidsteden, kirkegitnde, gamle haven og i
hernegitrdsparken.

Rodluste-status
Det en vanskeligt at fonetage en tnaditionei rodliste trus
selkategoni-opdeiing i truede, sitnbare, sjldne og mere
almindelige blandt artenne af levende fortidsminden.
Nogle af de truede arten dynkes og spredes f. eks. stadig
fra haven og parker.
Det heit specielle ved munkeplanterne en, at de i
itnhundreder han vokset pit de steden, hvon munke og
andre havekyndige sitede og plantede dem, og at de pit
den mitde en bievet en levende del af stedets histonie.
Det en altsit samspiliet mellem planterne og voksesteden,
den gor dem sterligt bevaningsvrdige, og det en leve
stedenne, den en sitnbane og truede.

Sprednungs- og overlevelsesevne
Munkeplantennes sprednings- og ovenievelsesevne en
hojst forskellig.
Dvaieplanten f.eks. bulmeunt, kongelys og skarnty
de kan piudselig spire frem, nitn den graves, og denes
fro kan ovenieve i itrtier ellen itrhundreder.
Stationane, vedvanende planter f. eks. rod hestehov,
kalmus og galdebter kan holde sig pit ntesten samme
sted i itrhundreder. De to forstnvnte stten ikke fro
hen i landet.
Fit-itnige planter f. eks. svaleunt, hjentespand, have
malunt, hundetunge og katost en mindre stedbundne.
For at ovenbeve mit de have lejlighed tib at slette fro, og
den skal vtene egnede fnemspinings- og voksesteden for
de unge planter, f.eks. temportent bbottet jond.

Trusler og plejeforskrzfter
Plantegifte
Sprojtning af munkeplanternes voksesteden bor undgits.
Det en forbudt at spnojte kirkedigen og denes ntenmeste
omgiveiser Kinkeministeniets cirkuliere af 18. marts
1981, men disse bestemmelser en nppe tilstntekkeiige
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tib at beskytte middebabdenkulturplantenne pit yore kin
kegitrde. Hvon det ovenhovedet en mubigt bon sprojtning
pit kirkegitnde og andre offentlige areaben undgits.

Overdreven renholdelse
De fleste af de gambe kuiturpianter en varmeyndende og
tnives genne ved diger og htekke. Denfon bor den kun
fonetages en ekstensiv lidt "sjusket" vedligeholdebse
her. F.eks. kan den eftenlades en gnon bnemme langs
foden af kirkegitrdsdigen og i hkke og busketter. Lidt
graven hen og den, hvonefter den fonstyrnede jord lades
i fred, sikner spiring af sitvel gambe fno i jondens
"frobank" som fro fra planter i ntenheden.
-

-

Anhegsarbejder
Ved anlieg af pankeningspladser, stien ebier plienen og
bede bon den drages omsong for, at nandzonerne bangs
gterder og hegn ikke behandles pit sledvanlig mitde,
men fitr by tib nlesten at passe sig sebv. Slits gnesset i
august-september og fonetages den af og tib en moderat
jordbehandbing, vib sitdanne yderkanter vre fine fniste
den for plantenne. I forbindelse med anhegsanbejden bon
opgnavet jond i videst muligt omfang henligge uden til
sitning og tiiplantning, sitiedes at dvaieplantenne fitn mu
lighed for at blomstre og slette fro.

Nedruvning og omsatning af stengarder
Omstetning af stengterden bor foregit pit traditioneb vis
uden anvendebse af mortel. Eksistenende stengrden og
mure omkning kinkegitrde mit ikke nedbnydes, flyttes el
len lendres uden Kirkeministeniets samtykke. Fonsknifter
for vedligeholdelse og reparation findes bi.a. i Kirkemi
nisteniets cinkuhene af 9. april 1965.

Grass1anung

Pit fredede ruiner og voldsteder bon den foretages en
gelmtessig registrening af de gamle, vildtvoksende kub
tunplanter. Ved udanbejdebsen af plejeplaner skal disse
planters voksesteder tilgodeses i vidt omfang. Det bety
den bl.a., at de, den udforen f.eks. gnesslitning, skal
gores bekendt med planternes fonekomst og udseende.
Hvor det en onskeligt og mubigt, kan man, som foreslitet
af Johan Lange, afmtenke slenligt iojnefaidende planter
med en enkel fonklaning f.eks.:
BULMEURT Hyoscyamus niger

Denne piante en spinet af fro, den kan have ligget 600 an
i jorden og stammer fra munkenes dyrkning af hege
planter.
Pianten brugtes tib bedoveise og som smertestillende
middel. Den et meget giftig.

Opgravnung og undplantning
Planterne bor blive pit denes voksested og aitsit ikke
flyttes til sniige bede. Den bon ej hellen anliegges flene
kubturhistoniske haven lige oveni planternes gamle vok
sesteder. Hvon den en anlagt sitdanne haven, en det ikke
hengene muligt at vide, om tilsynebadende vildtvoksende
pianten stammer fra de nyere, botaniske haven.

I forbindebse med udgravningen bon opgravet jord
udhegges i sniige "bede" for at tilgodese fnemvkst af
dvaleplanten.

skabe intenesse for at bevare de gamie kuitunpianter.
Hvor de forekommen i udstykningsomnitder i byernes
ydenkanten, vii det vre oplagt at soge at bevare plan
tenne i disse tit lidt histoniebose miijoer.

Tuigronung
Opvlekst af eim og andre sttenkt skyggende buske og
trteer, den kvteier gntes og urter, bor Ijernes. De ode
lieggen ogsit munvterk.
Pit den anden side bon man vere opmrksom pit, at
visse buske og treer sebv en bevende fontidsminden. Det
gleiden middebabdenbige vedpbanten sitsom aimindelig
berbenis Berberis vulgaris og knege Prunus insititia.
Men ogsit gamie hasseihegn, frugttnawn og andet kan
vre levende minder fra gamie dage, og de en nu med
tib at skabe den stenlige charme, den knytten sig tib yore
histoniske mindesmtenken.

Bevar munkeplanterne!
De fleste overgneb mod munkeplantennes voksesteden
mit kanakteniseres som meningsbose og unodvendige og
ofte bekostelige. Nitn de aibigevel finder sted, skyides
det oftest ukendskab tib fonbud og fonskniften, mangien
de forstiteise ellen ninge kendskab til disse intenessante
planter.
Den vigtigste fonudstning for at bevane yore lebdste
kulturpianter pit deres gamle voksesteden en, at den ska
bes forstiteise for, at munkepianterne en en dei af von
kultunanv.
Dette kan gores gennem oplysningskampagne rettet
mod menighedsritd, gravene, tekniske forvaitninger,
grundejerfoneningen, beboerforeningen og haveejere.
-

Historiske kultur- og ukrudtsplanter
Pit egnede

iandbnugsaneaien, f. eks. pit visse af Miljomi
nisteniets ejendomme, kunne enkeite, marginaie anealen
drives som traditioneit iandbnug med begnenset jondbe
anbejdning og uden brug af piante- og insektgifte. Dette
yule give en nekke kubtunhistonisk vigtige ukrudtspian
ten f.eks. valmue Papaver sp. og konnbbomst Centau
rea cyanus fine muligheden. De heit eiier delvist ud
ryddede uknudtsarten som korn-nidderspone Consolida
regahis, nug-hejne Bromus secahinus og kbinte Agro
stemma githago kunne eventuelt udsits sammen med
korn pit steniigt udvalgte arealen, sitdan som det en sket
nogle steden i Svenige.
Ved at dyrke nogie af de gamie markkuiturplanter,
som f.eks. boghvede Fagopyrum esculentum og hon
Linum sp., yule disse arealer blive bitde botaniske og
iandbrugshistoniske sevlerdigheder. En sitdan drift kun
ne desuden tiigodese de andre bevaningsintenesser,
f. eks. fonekomst af sjldne insekten, smitvandhuiien og
oidtidsbopladsen, den hebier ikke titien en mere intensiv
udnyttebse af gammel manginaijord.

Bondehaveplanter
Mange af de middelaidenbige kulturpianter blev i tidens
lob overtaget af andre haveintenessenede.
En del af disse planter en eftenhitnden forsvundet fra
haverne, men optrteder af og til i fonvildede bestande
pit nogeniunde de samme steder som munkeplanterne.
Som eksemplen pit bondehavepianter kan folgende
ntevnes: aftenstjerne, almindelig akebeje, dorthealibje,
fingerbob, gemserod, huslog, matnem, gnon mynte, grit
mynte, rundbiadet mynte, skovtulipan og stebeurt.

Sorter
Mange af de gambe bondehaveplanter, bitde de forvilde
de og dem, den endnu dynkes, en srbigt bevaningsvten
dige, fondi de ofte repntesenteren andre sorter end dem,
den almindeiigvis dyrkes i dag. Det gider f.eks. den
ganske bave og tidlige pitskelilje, den meget hoje, bbitno
de floks, den bredbbadede syne havesyne, den Iegte
tidbos Cobchicum autumnale, nu dyrkes mest C. byzan
thinum og bonderose nu dynkes mest silkepteon.

Pleje
Fonvibdede bondehavepianten behandles efter de samme
retningslinien som de middelaidenlige kuitunpianter.
Tidens store intenesse for de gamie liege-, knydden-,
fanve- og snapseplanten en et godt udgangspunkt for at

Figur 18.2. Gcerde-valmuer - samt agertidseb og hidt bugt
los kamille - i kanten af kornmarken. Foto: Peter Wind
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100 indforte arter
Denne artsliste omfatter 100 udvalgte lge- og prydplan
ter m.v. alle urteagtige og indførte til Danmark før ca.
1600 Løjtnant og Søholm Jepsen, 1982.
-

De bedste indikatiorer pa middelalderlig havekultur pit
voksestedet er markeret med

Grde-Kartebo11e
Grde-Kørvel
Hasselurt
Have-Iris
Have-Malurt
Havepest

*:

Aftenstjerne
Akeleje
*Mmindelig Hjertespand
Almindelig Katost
Ambra
*Bleg Kongelys
*Bulmeurt
By-Skrppe
Cikorie
Cypres-Vortemaelk
Dorthealilje
*Enbo Ga1debar
*Eng..Mynte
Farve-Reseda
Farve-Vajd
Filtet Burre
Fransk Esdragon
Gemserod
Glat Burre
Grøn Mynte
Grøn Nyserod
Grit Mynte

Hesperis matronalis
Aquilegia vulgaris
Leonurus cardiaca
Ma/va sylvestris
Artemisia abrotanurn
Verbascum lychnitis
Hyoscyamus niger
Rumex longifolius
Cichorium intybus
Euphorbia cyparissias
Leucojum vernum
Bryonia alba
Mentha arvensis x spicata
Reseda luteola
Isatis tinctoria
Arctium tomentosum
Artemisia dracuncu/us
Doronicum
pardalianches
Arctium lappa
Mentha spicata
Helleborus viridis
Mentha spicata x
suaveolens

Figur 18.3. Bulmeurt. Foto: Peter Wind
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Have-Timian
Hjertebladet Gãsefod
Hjertensfryd
Hundetunge
Huslog
*Hvjd Tandbger
Høst-Tidløs
Isop
*JeJflUrt
Julerose
Jødekirsebr
*Kalmus
*Katteurt
Kors-Vortemlk
Kost-Fuglemlk
*Kransburre
Krans-Lilje
Krusbladet Rejnfan
Kruse-Mynte
Langbladet Vortemtelk
Lavendel
Liden Burre
Liden Katost
Liden Singron
*Lgefidant
Lge-Jordrog
*Lge..Kulsukker
Lge-Oksetunge
Lovstikke
Madonnalilje
Marietidsel
Marts-Viol
Matrem
*Mesterrod
Moskus-Katost
Mur-Gâsefod
Opium-Valmue
Pastinak
Peber-Mynte
Peberrod
Pibe-Løg
Pigteble
Plettet Ingefr

Dipsacus fullonurn
Anthriscus caucalis
Asarurn europaeurn
Iris germanica
Artemisia absinthiurn
Campanula
rapunculoides
Thymus vu/garis
Chenopodium hybridum
Melissa officinalis
Cynoglossurn officinale
Sempervivum tectorurn
Baiota nigra ssp.
foetida
Coichicum autumnale
Hyssopus officinalis
Verbena officinalis
Helleborus niger
Physalis alkekengi
Acorus calarnus
Nepeta cataria
Euphorbia lathyris
Orn ithoga/urn
umbellaturn
Marrubiurn vulgare
Liliurn martagon
Tanaceturn vulgare var.
cr/spurn
Mentha spicata var.
crispata
Euphorbia esula s.str.
Lavandula officinalis
Arctiurn lappa
Ma/va pusilla
Vinca minor
mu/a helenium
Fumaria officinalis
Symphytum officinale
Anchusa officinalis
Levisticum officinale
Lilium candidum
Silybum marianurn
Viola odorata
Tanaceturn part/zeniurn
Imperatoria ostruthiurn
Ma/va moschata
Chenopodium murale
Papaver somniferurn
Pastinaca sativa
Mentha aquatica x
spicata
Armoracia rusticana
A ilium fistulosum
Datura stramonium
Arum maculatum

15 danske arter:
Foruden disse 100 arter, bør de oprindelige, vildtvoksende
danske liegeplanter m.m. ogsit nvnes. Disse hjemmeho
rende, men undertiden ogsit indførte arter, omfatter bl.a.
Løjtnant og Søholm Jepsen, 1982:
Asparges
Betonie
Brøndkarse
Filtbladet Kongelys
Humle
Kommen
Krans-Mynte
Kvan

Figur 18.4. Skarntyde. Foto: Peter Wind

Peon
Rabarber
Ramsløg
Rank Gitsefod
Rundbladet Hareore
Rundbladet Katost
Rundbladet Mynte
*Rod Hestehov
Rod Sct. Hansurt
*Rod Tandbiger
*5ktyde
Skvalderkitl
*Slangerod
Slangeurt
*sommer..Hyld
*springknap

*Stor Hundepersille
*Stortandet Hjertespand
Svaleurt
Sbeurt
*5odskrm
*Tvebo Galdebr
Vellugtende Kamille
*Vild Tulipan
*VitrBrunrod
se1foder

Paeoniaofficinalis
Rheum rhabarbarurn
Aiium ursinurn
Chenopodium urbicum
Bup/eurum
rotundjfolium
Malva neglecta
Mentha suaveolens
Petasites hybridus
Sedum telephium s.str.
Baiota nigra s.str.
Conium maculatum
Aegopodium podagraria
Aristolochia clematitis
Polygonum bistorta
Sambucus ebulus
Parietaria erecta
Chenopodium
bonus-henricus
Aethusa cynapiurn ssp.
cynapioides
Leonurus marrubiastrurn
Chelidonium majus
Saponaria officinalis
Myrrhis odorata
Bryonia dioica
Chamomulla recutita
Tu/ipa sylvestris
Scrophularia vernalis
Onopordum acanthium

Lge-Ba1drian
Lge-KvIesurt
Lge-Stenfrø
Lge-Stokrose
Menian
Selleri
Uldbladet Kongelys

Asparagus officinalis
Stachys officina/is
Nasturtium officinale
Verbascum thapsus
Humulus lupulus
Carum carvi
Mentha aquatica x
arvensis
Angelica archangelica
ssp. litoralis
Valeriana officinalis
Sanguisorba officinalis
Lithospermurn officinale
Althaea officinalis
Origanum vulgare
Apiurn graveolens
Verbascum densiflorurn

Figur 18.S. Mork kongebys ved kirkegardsdige.
Foto: Peter Wind
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"Historiske tra?er" og trcepleje
Ifolge V.J. Bnondegaand kendes den ntesten 500 under
gorende tneen vlennetneen, brandtneen, uiykkestneer,
sygdomstnteer, skbnetneer og pesttjorne og mesten
1.000 navngivne enkebttneen i Danmark.
De mit, i den udstnekning de endnu en bevanede, op
fattes som yore tervlerdigste bevende fontidsminder. Det
samme gbden bystvnetneer, gnundbovstneen og kirke
gitndstneer og tneen, den en knyttet tub bandbnugshistoni
en f.eks. gennem fortsat styning ellen stvning, skov
brugshistonien f. eks. benomte fonebdretnteen og have
bnugshistonien f. eks. albéen. Det samme glebden endebig
ogsit trteer med persontibknytning f.eks. Oehbenschlä
gers bog.
I modstning til andre fortidsminden en de kuiturhi
stonisk intenessante tneer ikke beskyttet af generelle
fnedningsbestemmelser. Den findes helier ingen centrabe
og ajounforte registre over histoniske trteen. Det bety
den, at disse fortidsminden pit mange mitden en ningere
stillet end f.eks. en gnavhoj, den han en 100 meter be
skyttelseszone og ordningen, den sikner negelmssigt tii
syn og nodvendig pleje.
I denne situation en det derfon vigtigt, at sit mange
som mubigt han en ebementter viden om beskytteise og
pleje af gamle og histonisk interessante trteen og gor
brug af dem.

Figur 18.7. I ncesten able egne af landet har man haft
trceer, der har spillet en vcesenthig rolle i folketroen. Der er
vist ingen der ved, hvor mange af dem der er bevaret.
I Sverige er sadanne trceer automatisk fredede som fortids

minder. Efter Brondegard, 1980.

Trusler og plejeforskrzfter
I det folgende vii den blive givet en nekke helt genenel
be anvisninger, men den fonste en, at man bor kontakte
en fagmand indenfon tnepieje, hvis den en tvivi om,
hvonvidt man sebv kan klane probiemerne.

Jordarbejder
Det en en genenel regeb, at en neduktion af et tnes rodsystem skaden tnteet, da babancen meiiem nod og top
tendres. Reduktionen kan ske ved:
* oversklening af nodder ved gnavearbejde ellen jond
behandling
* pitfybdning af jord ellen andet fybd med iitmangeb og
dod til folge
* drtening med udtonning iii foige

* tillob

af vand eften tennenamdningen i nabolag med
iitmangei eiier dinekte dnukning tii foige

pa Bognces. Der er truffet afta
be vedr. pleje i henhold til skovboven om, at opvcekst af ask
fjernes og tjornebevoksning bevares. Foto: Erik Buchwald.

* kompnimening af jord ved konseb, tramp, aflasning
af maskiner og mateniabe med iitmangeb til folge.

Figur 18.6. Gamle egetrceer
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Jo storne et trte en, desto mere sitrbant en det ovenfor
ovennlevnte pitvirkninger. Nogie trtearter en sleniigt

Figur 18.8. Ableen op til Ledreborg Slot er bandets lcengste og mest beromte. Her ses afslutningen ncer sbottet, bestaende af
gamle, formede hindetrceer. Lcengere mod ost er alléen nyplantet pa en lang strcekning. Foto: Peter Wind
foisomme og han sniigt svrt ved at regenenere eften
skade, det gaiden ister bog.
For at undgit skaden bor man prove at undgit ellen
begntense disse negative faktoner. Vrdifuide tneer og
tnegruppen kan i en bygge- og anliegsfase bedst beskyt
tes ved en effektiv indhegning af et areai, den mindst
svanen til det areal, som tntekronen thekken minimum i
en radius af 10 meter fra stammen. I dynket mark bon
et tiisvarende areai fnihoides for almindelig markbe
handling. Iagttages skader, kan knonen neduceres, men
nesubtatet en sjleident smukt. Biandt leidre trteen titler
bind bedst tilbageskning, bog ditnligst.

Eksponerung for lys
Trtestammer, den efter hugst af omgivende bevoksnin
ger ellen nednivning af nlertstitende bygningen piudseiig
udsttes for direkte sob og dermed opvanmning, udst
tes for bankskaden og dermed svampeangneb. Trawr
med glat, tynd bank, islen bog, en snligt udsat. Ved
hvidkaikning af stammens sydside kan skaden begnamses
ebber undgits.

Vejsalt
Ingen af yore tnearter titlen salt, sit fredede ailéer og an
dre vrdifulde tneen bangs veje og pladsen bon sikres
mod saltpitvinkning. Sitfnemt saitning ikke kan undgits,
kan neguiening af vejprofii og aflobsforhoid for vejvand
eventueit modvirke skaden, men dette gelden ikke for
bnoiagte areaier, hvon vand med salt kan trtenge ned
meilem stenene over det hele.

Selvsanung
Tneanter med sniigt viilig selvsitning og frodig vtekst
kan vanskebiggone fnihobdeise af bygninger, nuiner,
voldsteder my., eilen de kan udgore en tnussei mod et
byseiskende urteflor af kuiturhistonisk intenesse. Sitdanne
tneanter bon undgits piantet, og tneer, den ikke han
sniig vrdi for stedet, og som spneden fro, kan eventu
eit hugges. Sniigt aggressive arter en ahorn Acer pseu
doplatanus og storbiadet elm Ubmus glabra.

Beskaring og pleje. Farluge treer
I skove og i natunen i ovnigt buyer tneer som regel
gamie uden menneskeiig indgniben. Trteer uden for den
egentlige natun, dvs. vej- og gadetneer, aiieer, have- og
parktneen buyer som negel beskitret, oftest opstammet,
fondi den stilies knav om bys og buft og om, at tnafikken
skai kunne passene ugenent.
Nitr unge tneen besknes, en det vigtigt, at de udvik
ben en stamme. Tnteen bon ikke udvikie tvejer og navn
hg ikke, hvis sammenvoksningen en spids, idet den sit en
nisiko for, at tnteet fltekker. Man kan fonlienge bivet for
idne tneen ved at bortskre dode, doende og knydsen
de grene. Ved konnekt besktening vii sitn iukkes huntige
ne, og svampe vii fit svtenere ved at trtenge md u stam
men. Ved konnekt afskning af dode og doende grene
forstits, at snittet skal bigge umiddelbant uden for kna
vedannelsen. Skai en frisk gren afsknes, sit skab snittet
aitid bigge uden for debebinjen mellem gren og stamme,
ogsit kabdet gnenbarksponet. Som negeb skai snittet git
svagt skritt udad forneden. Den mit sitbedes ikke eftenla
des en stub. Storre grene skal altid afskteres i flene om
gange for at neducere vgten, for det endebige snit bayes.
Piombening af hubber i tneet, og "dnening" af vand
fybdte huller anbefales ikke, fordi man aihigevei en for
sent pit den, nitr det en kommet sit vidt med tnieet, og
fordi bivirkningerne en for store. Den en indtii videre
ikke opfundet nogen sitnmabing, den pit liengere sigt for
hindren nitdudvikling.
Opstning af stabiliseningswiren i knonen pit beva
ningsvalndige tebdne tneer kan vere iivsforkengende.
Punktgodskning og nedboning af iuftdnten kan guve
svlekkede traer ny vitabitet.
Meget gambe tneer og tnenuiner i natunen bor ikke
piejes, men fit by at henfaide i natunbig skonhed.
Man skab vene stenbigt opmtenksom pit tebdne tneer,
den stitn ved huse, veje, parkeningsphadser ebben pit of
fentbige ophoidsaneaien. Sitdanne tneen kan evt. viere
fanlige og bon fteldes ellen besklenes, inden de gon skade.
Grene pit ieidre tneer bnekken ikke kun af i stonmvejr
det kan ske nitnsomhebst. Dode omnitden i knonen og
-
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svampe pit stamme og nodder en tegn pit, at tneet kan
vene fanbigt. Hen kan det vere nodvendigt at bede en
sagkyndig se pit tneet.
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Alléer
Gambe ahbéen af bind og elm, den af ahdendomssvlekkebse
ellen pit gnund af fonningede vkstforhobd tungere tra
fik, salt, gnaveanbejden i rodzonen en blevet toptorre,
kan fonynges ved, at de skres tibbage tib ca. 31 af hoj
den.
Albéen vib da som negeb blive gronnere, vane siknene
at fiendes under og vib beve endnu en itrnekke. Ved svag
tibbageskening kan en ny, fnitvoksende knone udvikbes.
Ved knaftigere tibbageskning vib den opstit hubheder i
hovedgnene og eventueht i stammen, hvihket medfonen,
at den nydannede knone skal klippes tibbage med javne
melbemrum stammehek.
Man bon ikke tilbageskre sunde abbéer, da de mange
sitn kan give tnteenne vanige skader.
Indpbantning af nye enkebttneer i huller i gambe abbéen
en sjhdent en stetisk acceptabeb fonyngebsesmetode og
lykkes kun, nitr det sken i huller, hvor et stonre antab
tneer en gitet tii. Nonmalt mit en total fonnyebse fore
tnekkes, nitn det opnindebige stammetab en reduceret tub
ca. 50%.

Kurkegardstrer
I middebaldenen anvendtes bovet af kirkegitndstneenne tih
kneaturfoden, f.eks. nitn man i knigstid sogte tibflugt i
kirke og pit kirkegitnd.
Sebv om denne anvendebse forhengst en gitet af brug,
en det stadig de vebegnede fodertneen ask, elm og hind,
den en yore abmindebigste kirkegitndstneen. Hertib en si
den kommet hestekastanie og ahorn.
De ebhens popuhere tneer, eg og bog, han sjaldnere
vundet indpas. Det skyldes formentlig, at disse olden
blenende tneen yule tiltnekke handsbyens losgitende svin.
Den en aitsit ogsit grund tib at betnagte tneartenne pit
kinkegitndene som en slags bevende fontidsminden. Ved
genphantning og eventueb nyphantning bor man derfon
benytte de traditionehie tneanter.
Fleidning af tneen pit kirkegitnde kneven provstiud
valgets samtykke. Stonne indgreb i en gammeb trlebe
stand kneven ministenieb godkendebse Kirkeministeniets
anondning 143, 20. april 1953, § 7, stk. 1 og cinkuliene
af 13. april 1962.

Formerung
Udover popler og pile kan andre gamle kubtunfonmer af
tneer og buske have stenbig tilknytning tib og stetisk
betydning for en given lokabitet. Det kan dreje sig om
speciebbe haveformer og pnydtneen, om slenlige, gamle
kuiturformer af frugttneen o. a. Sitdanne planter bon for
soges opformenet fra det pitglebdende tne ved podning
ellen ved stikhinger, mens den endnu kan skaffes mateni
ale tii formening.
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Palle Eriksen og Carsten Bang

Pleje og restaurerung
Pleje af fontidsminden omfatter pnaktiske fonanstaltnin
ger, den beskytten og vediigehoiden fortidsminderne,
samt information og diverse facibiteter for besogende.
Plejen af et fontidsminde bestitn pnimrt i oprydning og
endning i fortidsmindets vegetation.
Nitr den foretages lendninger i fontidsmindets form og
konstnuktion, en den tale om en restaurening, den skab
ske i samritd med Skov- og Naturstyrebsen. Iser vedli
gehoidebsen af de store stengrave, dyssen og jettestuer
knever en heit slerhig ekspentise. Hvis den opstitr mis
tanke om nedstyrtningsfare bor fontidsmindet straks af
spernes og Skov- og Natunstynebsen undennettes.

Fortidsminder
I Danmark en den registreret

ca. 30.000 fredede, jondfa
ste fontidsminden. Et fortidsminde behover ikke at vre
mere end 100 itn gammelt, men iangt de fleste af for
tidsmindenne udgores dog af anlieg fra obdtiden, islen
gnavhoje, dysser og jtettestuen. Af storne anheg herud
over kan mevnes vobdsteden og nuiner fra middelahderen
og skanser fra nyene tid. Dertib kommen en nekke andre
fortidsmindetyper, som f.eks. vej- og broankeg, kanaler,
agensystemer, stennekken, enkeltstitende sten bb. a. nu
nesten og vildtbanesten samt heiiigkibder.

Figur 19.1. Gravhojen Hanghoj Hankehoj ved Valbekil
de i Nordvestsjcebband mabet i 1846 afJ. Th. Lundbye.
Koerne grcesser pa markerne omkning hojen efter host. Her
ved kommer selve hojen ogsa med i grcesningen.

Naturbeskyttelsesloven
Fontidsminderne en de synlige vidnesbynd om tidiigene
tiders mateniebbe og ikke mindst itndelige liv og en i dag
ofte iojnefaidende og kanaktenistiske eiementen i kuitur
iandskabet. De en da ogsit sammen med deres omgiveb
sen beskyttet af natunbeskyttelsesioven mod odelieggelse
og amdningen, herunden imod bepiantninger.

Figur 19.2. I sommeren 1983 en hojen helt tilgroet og
omgivet af kornmark.

Fristeder for vilde planter og dyr

Ud

over at fontidsmindenne en vigtige kultunbandskabse
bementen og ankleologiske arkiven, han de fitet endnu en
vigtig funktion. I et intensivt dynket landskab kan f.eks.
gnavhoje, den higger som smit "oen" i det dyrkede land,
fungere som tihhobdssted for et eilens ofte fontnengt
dyne- og pbantebiv.

Fortidsmindernes tilstand
I oldtiden van fontidsmindenne uden bevoksning i form
af tneen, buske og anden hoj vegetation, da de bbev
vedligeholdt som gravsteder, fonsvarsanlieg, agre m. m.

Figur 19.3. Hojen i efteraret 1984 efter rydning.
Fotos: Claus Hebweg Ovesen
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TIDLIGERE UDSEENDE

Eftenhitnden som fortidsmindernes pnimlere funktion
biev opgivet, blev f.eks. en gravhojs udseende betinget
af den tib fonskelbige tider eksisterende naturtype i om
ritdet ellen dniftsformen i landbruget. Fontidsmindenne
bbev enten skjuht i tibgnoning med trteen og knat, elben de
forbbev afgnessede og dermed vidt synbige og domine
nende i det itbne iandskab. Vegetationen blev ogsit hoidt
nede ved hosliet og bnendehugst my.
NUVIERENDE UDSEENDE

Landbnuget han ndret sig strkt i de sidste 20-30 itr.
Af slenhig betydning for fortidsmindenne han det vnet,
at det gnessede aneab, isn i østdanmark, en blevet sta
dig mindre. De smit bandbrug en aflost af storne enhe
den, de enkelte marker en bievet storre, og fortidsmin
denne bigger nu tibbage som smit oer, tiignoet med
buske, tneer og hoj unte- og grasvegetation. Jagten fitn
stonne og stonne okonomisk betydning for mange band
brug, og et tibgroet fortidsminde kan vre en udmtenket
viidtremise.
BESKADIGELSER

Nu om dage henbiggen mange fontidsminden derfor i en
tibgnoet "naturtibstand", hvihket medfonen en nekke ab

vonbige ubemper: tnenodder kan odeliegge konstruktio
nen og obdsager og fremme fonmuldningen af knogier og
andre spon af organisk mateniabe.
Vlebtede tneens delvis oprykkede nodnet kan bave
dybe hubben i fortidsmindenne. Det tlette by pit buske
og tneen bontskygger ofte bundvegetationen, og de nog
ne partier af fontidsmindets overfiade udslettes for en
erosion, som kan anbejde sig dybt ned i ankegget. Ved
fortsat tiigroning siores fontidsmindennes kontur, og de
nes iandskabeiige vndi kan blive tihsvanende formind
sket.
Vebbesogte fortidsminden han tit shidskader pit deres
vegetation, hvon regn sit kan skyihe jonden vtek. Sitdan
slitage kan desvrre ikke aiie steden blive bobende ud
bednet.

Plejebehov og mdlsa?tning
PLEJEPROGRAM

Den bon for ahle debe af landet fontsat udarbejdes pieje
programmer, den omfatter de mest sevrdige og bedst
tilgngelige fontidsminden. Desuden bon pieje af for
tidsminden, den en meget tibgnoede, ellen som trues af
nedbrydning, medtages slenskibt i prognammet. Den bon
i prognammet ogsit tages hensyn tub f.eks. repntesentation

Figun 19.4. De store fanehold i fornige anhundrede bevinkede, at fontidsminder, den li i gncesningsomraden
pa Rosnces van helt fri for hoj vegetation. Tegning A.P. Madsen, ca. 1868.
-
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som denne dysse

Figun 19.5. Keldernces-jcettestuen pa Lolland bigger i dyrket mark, ca. 100 m fra landevejen. Anbceggelsen af en trampe

sti, den gar fna den hvide pceb ved vejen til en lignende pcel ved hojen, han i dette tilfcelde lost adgangsproblemet tibfnedsstib
Foto: Pable Eniksen, 1982
bende. Den en senere blevet opsat scerhige pcebe med fo

af fonskehbige slags fortidsminden, pledagogisk og viden
skabelig vterdi samt srbige biobogiske og kubturhistoni
ske interesser.
I pianenne for de enkebte minden skab den indgit pan
kenings- og adgangsfonhold, skibtning og anden informa
tion.
MALSETNING

Ved pleje soger man at beskytte et fontidsminde bedst
muligt ved at skabe og bevane en sbidsterk og bavtvok
sende vegetation, sit det fnemtneden synligt og tibtabende
i iandskabet. Plejen kan ogsit vene et bed i bestnebehsen
ne pit at beskytte et fontidsminde mod dinekte fysisk
overbast. Plejen han ogsit et rent pdagogisk aspekt, idet
den debs imodekommen den store interesse, som mange
mennesken nrer for fortidsminderne, debs medvirken
tii at opretholde respekten for dem.

maskinen o.i. Ved bontkorseb af stenbunken mit den selv
folgelig ikke f3ernes sten, som en ellen han vlenet en del
af fortidsmindet. Afbnending af tort gnes ellen gammel
byng mit ikke fonetages sit nn ved mindet, at det kan
odeliegge sten i det. Den bon af hensyn tub vegetationen
ikke anvendes herbiciden pit fortidsminderne. Den ene
ste undtagelse en stodsmoning, som ill tiden kan vane
fonudsetningen for en vebiykket, hangsigtet pleje, men
den skai da altid udfores med ston pitpassebighed.

Plejeplan
For ethvent fortidsminde, som onskes plejet, bor den
udanbejdes en plejeplan. Planen en den praktiske for
sknift for behandlingen af fontidsmindet og dets merme
ste omgivehser. Den bon vare en betingelse for, at an
bejdet kan sttes i gang, og den en pit bidt hengere sigt
fonudsletningen for et vebbykket resubtat.

Plejemetoder

Plejeplanen skai:

Ved pleje af fortidsminder skab den natunbigvis anvendes
arbejdsmetoder, den ikke beskadiger fontidsmindet, og
samtidig bon fauna og flora sit vidt muhigt tibgodeses.

* besknive og dokumentere den hidtidige tibstand

HVAD MAN IKKE MA

* give anvisninger pit det, den skab bayes

Da fontidsmindet kun en beskyttet af et tyndt vegetati
ons- og mubdiag, mit dette ikke odeliegges ved f.eks.
opbrydning af tnestubbe, mankbeanbejdning, amdninger
og beskadigebser af overfiaden ved konseb med tunge

* fonmubene plejens mitbsletning

* registrene abbe nodvendige data
* onientene om piejen.
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Oplysningerne indsknives i et sniigt piejeskema.

I aile tiiftebde skal plejeplanen indeholde oplysninger
om, hvad og hvon den en sitet.

ORIENTERING AF SKOV- OG NATURSTYRELSEN

Inden plejen pitbegyndes, skal den indsendes en kopi af
den rensknevne pbejepian og mindst ét oniginait "for
biblede" tib Skov- og Naturstynelsen, hvor den vil indgit
i det centrabe fontidsmindeankiv. Stynebsens kubturhisto
niske kontor vii snanest eften modtageisen fnemkomme
med eventueiie bemlenkninger tib plejeplanen, hvoneften
den kan iv1enksttes.

Fortudsmindearkuvet
I fontidsmindeankivet en den samlet en bang nekke op
lysningen om vones ca. 30.000 fnedede fontidsmindens
tibstand i de sidste 100 itn. Kubtunhistonisk konton sender
genne kopier henfra, og yden i ovnigt vejiedning i able
spongsmitl vedrorende pleje af fontidsminden. Stone deie
af fontidsmindeankivet, inklusive den igangvrende ny
benejsning af de fredede fortidsminder, dvs. sagkyndiges
besigtigebser med henbiik pit mindernes tiistand, en i
dag ovenfont tib EDB.

EFTERPLEJE

Efterplejen foregitr itniigt ved 1-2 besog og vib ofte kun
kneve en begnenset anbejdsindsats. Gnesset slits tidhigst
eften sankthans, hvon mange unter han modne fro. Sam
tidig slits den tneagtige opvkst, bnombten og andet
knat. Kont for gnesset hobden op med at gro om efter
itret, kan den med fondei sits endnu en gang. Det glel
den isr ved dyssen og jlettestuer, hvon man genne vii
kunne se stenene. Knat og anden tneagtig opvlekst bon i
de fonste itn slits efter behov. Som hovedregeb bon det
afsiitede mateniabe nives sammen og Ijennes fra fontids
mindet. Henved Ijennes en del af det meningsoverskud,
den ebiens vib give en uonsket hoj bevoksning ellen en
uonsket sammensletning. Eften en itnnekke vil man ved
et godt passet fontidsminde ofte kunne spninge et ellen
to itn oven i den eftenfolgende pleje uden at det opnitede
nesuitat gitr tabt.
GRISNING

Forstegangs- og efterfolgende pleje
Plejen kan arbejdsmtessigt deles i en fonstegangspbeje og
en efterfoigende pleje. Hvis den ikke en nogenbunde sik
kenhed for, at plejen kan folges op, bon den ikke ivrk
slettes. Ofte vii en pleje, den ikke bliven fuhgt op, gore
mere skade end gavn. F.eks. vii en nedsklening af buske
og tneer tit medfore en knaftig fremvlekst af nod- og
stodskud. Denne kan pit hengene sigt medfone oget til
groning, hvis den ikke fonetages efterpleje.

Gnesning en tit den bedste mitde at pleje et fontidsmin
deomnitde pit. Den given et kont slidstrkt vegetations
thekke og laden fontidsminderne bigge fnit syniigt, uden
skjulende opviekst.
Ved gnesning bon man vere opmrksom pit foigende
fonhoid:
* gnesningstnykket mit ikke vene sit hitrdt og de en
keite dyn ikke sit tunge, at fontidsmindenne beskadi
ges

FØRSTEGANGSPLEJEN

Fonstegangsplejen bestitr oftest i en nydning af buske og
knat, den fjennes sammen med hensmidte sten og andet
affald. Hvis den bigger et tykt lag af uomsatte plantedebe
pit ovenfladen, nives dette bont, sit gnessen og unten fitn
bedre vkstbetingelsen. Grene, kvas m. m. transpontenes
bort ellen afbnendes i god afstand fna fontidsmindet.
Eften stonne knatnydningen fnemtneder fortidsminder
ne ofte med stonre, vegetationslose omritder. Det en on
skebigt, at disse huntigst muiigt buyer diekket af en slid
sterk gnesvegetation. Herved fonebygges erosion, og
samtidigt hlemmes etabbeningen af uonsket opvekst af
f.eks. hindben, hyld og bnendenalde.
Man han tidiigene tiisitet vegetationsfnie omritden med
forskeliige fnoblandningen af kuiturgnessen. Nu anbefa
bes i stedet tiisitning med fro af stedets naturligt fore
kommende gnesser og urter, ellen fro af nod svingel,
fitresvingel og bolget bunke opformenet tib dette formiti.
Hvor sitdanne fro ikke kan skaffes, mit man stadig kiane
sig med frofirmaennes gnesfroblandingen. Vilde gnesser
og unten vii pit net fit itr invadere og udkonkurnene de
udsitede, hvis fonhobdene en tib det.

Figur 19.6. s. 148 Plejephan, kantotekskont fra fontids
mindeankivet og florahiste fra gnavhojen Bonsen ved Lejre i
Roskilde amt, ifn. fig. 4.6, kap. 4.

* godskning pit fontidsmindet og i en zone pit 2 meter
omkning det en fonbudt ifoige natunbeskytteiseslo
vens § 13
* dyrene bon kun gnesse i penioden, hvon jondbunden
en tibstnekkeligt ton og fast
* opstitr den ved gnesningen slidskader, udbedres og
afsplennes disse med det samme
* gnesningen bon eventuelt supplenes med slitning af
ikke afbidt vegetation pit og ved fontidsmindenne
* vandingstnug og foderpladsen liegges i god afstand
fra fontidsmindenne
* indhegningen skal vene natur- og pubbikumsvenbi
ge, og hegnene slettes i god afstand fna fortidsmin
denne.

Til grlesning i fontidsmindeomnitden en fitn fontninbige.
Fitnegnesning given et lavt og tlet vegetationsdkke, og
de fleste vedpbanten des og holdes derved nede. Des
uden en sliddet ninge, og besogende en nonmalt ikke
bange for fitn.
Kreaturgnesning kan ogsit benyttes, men man skab da
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Figur 19.7. Fonshag til indikatorliste gcebdende for fortidsminden i det abne land eften lb Johnsen, 1982.
Forekomst af en ellen flene indikatorarten betyder, at fortidsmindet han botanisk interesse; findes den en ellen flene af de
med * mcerkede arter, bor botanisk undersogelse ivcerkscettes
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vene meget opmnksom pit, at fortidsmindenne ikke iiden ovenbast. Dette kan navnhig bhive de fonste itr, indtil
en fast gnonsvn en dannet. Store, tunge kneaturen vii
pit fortidsminden i biodt ternten ehier med stejbe siden,
som f.eks. mange gravhoje og voldsteder, kunne gore
mere skade end gavn. Ved gnesning omkning fontids
mindet kan det blive nodvendigt med hegning at hindne
kreatunerne i at komme op pit fontidsmindet. Hegnet
bor piacenes i nogen afstand fra fortidsmindets fod,
f.eks. ved kanten af 2 meten-zonen omkning fortidsmin
det i henhoid til naturbeskyttelsesbovens § 13. Den bor
anvendes sit bette hegn som mubigt se i ovnigt kapiteb 6
om faststettebse af gnesningstnyk.

Fortudsmunder u skov
I teidne skovomritder en den tit bevanet srbigt mange
fortidsminder. I modstetning hertii ansits det, at kun ca.
4 af de fortidsminder, den fandtes i det itbne land for
bare 150 itn siden, en bevaret.
Det en ifoige naturbeskyttebsesloven forbudt at piante
pit fortidsmindenne og indenfor en afstand af 100 meter
fra denes fod. Ved genplantning fonetaget i fonbindeise
med fbdning i ioviig etablenet bepiantning glelder dog i
stedet natunbeskyttelsesiovens genenebie 2 meter-zone
8. Men i de fleste skovomritder, i hvent tibflde pit de
lidt bedne jorder, vib fortidsmindenne huntigt blive dk
ket af selvsitet opvtekst, selvom den ikke plantes.
Skovbrugets mekanisening han i de senere itn medfont
nisiko for odelieggeise af en nekke hidtii velbeskyttede
anlieg. Det drejen sig isten om hojryggede agne, dynk
ningsterassen og digevobdninger, iandsbytomter, mark
gnden, bopiadsen og gnavpiadsen.

En lang nekke kulturhistoniske spor en ikke umiddeb
bart omfattet af natunbeskytteisesioven og en sitiedes
normait ikke fredede. Det glebden f.eks. agensystemen,
nedhagte bandsbyen, vejfoniob, gamie sttevnings- og
grdseisskove. For disse minden gbden, at denes over
leveise og opievelsesmssige vrdi en heit athtengig af
hensyntagen i skovdniften.
Det en bb.a. denne type kuitunhistoniske spor, som
den tnkes pit i skoviovens § 1. Den stitr, at man i
skovdniften ikke kun skab hegge vlegt pit en fonoget og
forbedret tnepnoduktion, men ogsit pit bi. a. vanetageisen
af kulturhistoniske hensyn.

Hensyn i driften
Det en vigtigt at songe for at de, den skai udfone anbejde
i skoven, pit skovkortet og ude i manken han fitet udpe
get, hvon den findes fontidsminden, som den skai tages
hensyn tib.
Fortidsminderne bon sit vidt mubigt gores synlige,
hvis de en svtere at fit oje pit ude i tennienet. Kvas pit og
omkning dem fjernes, eventueit kan tneenne opstammes
og udtyndingen kan foretages hidt knaftigene hen end i
skovens ovrige dele.
Mtenk om nodvendigt fortidsminderne af, inden an
bejdet gitr i gang enten til lejbigheden med iandmitben
stokke, afmterkningstape e. b., ebien permanent f. eks.
med stoipen med fortidsmindesymbol.
-

Generelle plejeanvisninger i skov
Kvas hoides vk fna fortidsmindenne, og knat og op
vkst hoides nede.
Ung og meilemaldrende skov pit og ved fontidsmin

Figun 19.8. Tustrup-jcettestuen Nonddjursland med alvorhige shidskader. Fcendslen op og ned ad hojen han medfont dybe
stier

pa begge

siden af indgangen, og jorden en skybbet ned og han lagt sig fonan den. Foto: Palbe Eniksen
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denne udtyndes knaftigere end fonstbigt nodvendigt og
seive fortidsmindet hobdes fnit.
Liggen et fontidsminde tlet pit en vej, en det onskeligt,
at udtyndingen supplenes med en opstamning af tneenne
i omnitdet melbem fontidsmindet og vejen.
Hvor et fontidsminde bigger helt ud tub vej ellen spor,
bor skovbnynet tnenges bag om mindet, og det bon hoi
des helt fnit for bevoksning.
Hojgnuppen behandles dniftsmlessigt som en heihed,
og det bor sitledes siknes, at hebe gruppen kommer tii at
ligge i en bevoksning af samme alder og kanakten. Ud
tyndingen suppleres med en opstamning af tneenne
melbem hojene.
Ved nytibpbantning omkning de stonste og mest monu
mentabe fontidsminden bor man i videst mubigt omfang
anvende stonmfaste iovtneen med en hang omdniftsabden.
Debs en de mest skitnsomme overfor de ankohogiske
levn og giver bedne indsigt til fortidsmindet, debs vii
kronenne med tiden kunne skygge eventueb opvtekst
ihjeb.
I tilflde, hvor man han et snligt mankant og spam
dende fortidsminde higgende i sin skov, kan man oven
veje en histonisk bepiantning omkning det. En bevoks
ning, den antsmtessigt svaner iii den, den omgav fontids
mindet pit opforehsestidspunktet, kan give en opievelse
af det mibjo, fortidsmindet opnindebigt han bigget i.

Figur 19.9. Vandnet udspcendt farehegn pa nedbankede
pcebe en en effektiv, midlentidig afspcerning af udbednede
shitagepantier, som ikke talen fcerdseb. Parti af gnavfelt i
Ryssby, Smaland. Foto: Palle Eniksen, 1981

Udbedring af smdskader
Istandslettebse af huller i fontidsmindernes ovenflade i
form af slidskaden, kreaturskaden o.b. indgitn ogsit i pleje
af fontidsminder. Storne arbejder, den han pneg af re

Figur 19.10. En stor nunddysse ved Fhintinge a, Toreby i Storstnoms amt. Den star i dyrket mark og en nu beskyttet mod
pbojning og andre skader fna markarbejde med betonpcele nogle meter fra foden. Tib hojre ses fnedningsstenen.
Foto: Rita Menete Buttenschon
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staunening, skal aitid ske i samnitd med Skov- og Na
turstynebsen.
Mindne skaden indtegnes pit en skitse, og stonre be
skadigebsen fotognafenes og besknives. Ved mindre slid
skader kan man med fondeb sprede et tyndt bag gnus.
Ved folks farden trampes gruset ned i den faststampede
jondbund og gon denne bosene i strukturen, sit gnesset
igen fitr bedre vlekstbetingelsen. Denne behandling kan
om nodvendigt gentages.
Stonre huller mit fyldes op med muld ellen gnus med
et muldbag oven. Anvendes muld, bon man stro et tyndt
lag gnus, inden muiden fyldes i. Sit vii udbedningen
nemt kunne ses ved en eventueb senere, ankleobogisk
undensogebse. Al muid bon vere af samme kanakter
fortidsmindets, og den bon vne ugodet. Til sidst sits
gnes ellen liegges gnestonv pit de udbedrede partier.
Gnestorvene bon ikke indeholde plantearter, den kan
udkonkunnene den, den i fonvejen voksen pit fontidsmin
det.
Ved udbedningen af beskadigebsen pit f. eks. en meget
steji side af en gnavhoj, vil fybdmatenialet kunne nisikere
at vaskes ned, hvis det ikke en sikret mod nedsknidning.
Dette kan fonhindres ved at bave tvrgitende splerningen
af sten ebier stone gnestorv for fyldet kommes i. I nogle
tilfbde kan benyttes 1-2 cm tykke mittten af sammen
svejset nybontnitd ellen anmenet plast.
Pit meget besogte fontidsminden, isr hvis den en en
smuk udsigt fra deres top, en det nsten umubigt at
undgit gentagne sbidskaden, og hvis de ikke hobdes un
der kontrob kan de udvikle sig til dybe skitn i fortids
mindets sider. I sitdanne tilfielde en den ikke andet for,
end med meblemrum at udbedne skaden og eventuelt via
afsprninger og skibtning at amdne adgangsvejene til
fortidsmindets top. I visse snhigt alvonbige tibftelde kan
det ovenvejes at anhegge trapper til fortidsmindets top.
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AFSPIERRING AF UDBEDREDE OMRADER

Det vib ofte vene nodvendigt at afsplenne de udbednede
pantien, indtib vegetationsdkket igen en stabilt. Pit mm
dre befndede steden kan omnitder, den skai "hvibe sig",
dkkes med afskitrne grene, som bindes fast tib nedban
kede pinde. Pit mere befterdede steden kan enten opslet
tes et vandret biggende fitrehegn ebber et let tnitdhegn.

Thonsen, S., 1982a: "Olhoj" ved Asnces. Lidt om en gan
ske almindehig gravhoj, og om dens tilstand gennem de sid
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Beskyttelse mod fysisk overlast
Gnavhojene i det itbne, dynkede band en meget udsatte
for beskadigeiser ved piojning. Af denne grund en den i
natunbeskyttelsesbovens § 13 foresknevet, at jordbehand
ling, godskning og pbantning ikke blot en forbudt pit
seive fontidsmindet, men ogsit i en zone pit 2 meter
uden om det. For ydenbigene at modvinke skader kan
man lade enkelte tneer og buske, som vokser ved foden
af gnavhojen, blive stitende. I de tilfiebde, hvon den en
henbagt manksten ved foden af fortidsmindet, kan en
kebte stonre sten efterlades, nitn stenbunkerne i ovnigt
fjennes. Randzonen kan i seniigt aivonbige tilfielde af
skader fra korseb, pbojning o.l. beskyttes med nedgnave
de betonpele.

Thorsen, 5., 1985: Fontidsmindepbejens fonste s an. For
tidsminder. Antikvaniske Studier nn. 7. Mibjoministeniet,
Fnedningsstynelsen.
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