Kapitel 1:

Hvad er overd rev?

Overdrev er bade et biologisk begreb og et kulturhistorisk be
greb. Der er et vist, men langt fra fuldstndigt, overlap mellem
det biologiske og det kulturhistoriske begreb se kap. 3. Med
naturbeskyttelsesloven af 1992 blev overdrev omfattet af en ge
nerel beskyttelse i et nrmere defineret omfang. Omfanget er
defineret udfra savel det biologiske som det kulturhistoriske be
greb. I dette afsnit vil overdrev som biologisk begreb, samt
naturbeskyttelseslovens definition og afgrnsningen mod andre
naturtyper blive omtalt. Det kulturhistoriske begreb omtales i
kapitel 3.

Biologisk begreb
Skal man inddele den naturlige og halvnaturlige vegetation i
Danmark i nogle brede okologiske kategorier, er det nyttigt at
skelne mellem vegetation som er domineret af vedplanter skov
og krat i modstetning til lavtvoksende vegetation domineret af
dvtergbuske og urter bredbladede savel som grsagtige.
-

-

-

vandfaktoren

Vegetation der ikke domineres af vedplanter, deles almindeligvis
i typer efter vandforholdene, i kcer og eng overfor hede og over

Figur 1.1.
Overdrevsskrcent med
blandet krat og kam
pesten ijordsmonnet.
Bjergskov ved Abenrá,
august 1995.
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drev. Vegetation i klit opfattes almindeligvis som en sterlig type,
defineret af substratet uathangig af de hydrologiske forhold og
af den dominerende plantelivsform, og hvad enten den findes
pa kystklit eller indsande.
biologisk begreb

Overdrev, som dansk biologisk fagudtryk, er altsa lysdben urte
domineret vegetation pci veldrcenet bund, uden anden kulturpdvirk
ning end grcesning. Overdrev skilles fra skov pa dominansen af

skyggefolsomme organismer, fra mose og eng pa den veldrne
de bund, og fra hede bl.a. pa fravtr af dominerende dvtergbu
ske. Grshede og gronsvterklit danner overgange mellem overdrev og henholdsvis hede- og klitvegetation.
Overdrev kan findes pa jrvnt terrten savel som pa skrtenter.
Jordbunden kan vtere udvasket, men er det langtfra altid. pa
skrtenter for eksempel vil den urolige jordbund modvirke ud
vaskningen ved hele tiden at eksponere frisk geologisk materia
le. Vegetationen er i reglen ttet og danner en sammenhngende
gronsvter, men den kan ogsa vre ret ãben, ister pa steder med
stark udtorring, sasom sydvendte skrtenter. Overdrev oprethol
des af grsning, men grtrsdomineret vegetation pa veldrcnet
bund er dog overdrev uanset om det for tiden er grtesset.
Dette brede biologiske overdrevsbegreb inkluderer en rkke
sntevrere begreber som har vtret anvendt i forskellige sammen
htenge: Skrcent, strandmark, urteli, staudeskrtent, grtesli, tor
skrnt, sandalvar, rullestensalvar, klippelokke, sandmark, strand
overdrev, strandflled og toreng.

Overdrev er grasdomineret vegetation pa veldrtenet
bund uden anden kulturpãvirkning end grtesning.

Naturbeskyttelseslovens definition
Naturbeskyttelseslovens §3 indeholder en generel beskyttelse af
overdrev, pa linie med so, mose, strandeng, eng, hede og vand
lob.
beskyttede
overdrev

I bemarkningerne til lovforslaget samt i "Vejledning om regi
strering af beskyttede naturtyper" 1993 til. amtskommunerne,
er det ntermere defineret, hvilke overdrev, der er omfattet af
beskyttelsesbestemmelsen. Denne definition er sdledes fastlagt i
medfor af naturbeskyttelsesloven og er ikke genstand for denne bogs
videre overvejelser.

Ifolge bemterkningerne til naturbeskyttelsesloven er over
drev typisk "torbundsarealer, der aldrig eller kun meget sjl
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dent har vteret plojet op, og som helt overvejende har vtrret ud
nyttet som grsningsarealer". "Gras- og urtevegetationen er
oftest righoldig og varieret med mange sjldne arter". I bemrkningerne ntevnes en nekke eksempler pa karakteristiske
arter, og det nvnes, at der til overdrevene er knyttet et rigt insekt og andet dyreliv, og at torvelag er manglende eller kun
svagt udviklet.
Ifolge bemrkningerne kan overdrevene have "kontinuerlige
og diffuse afgrnsninger i forhold til naturtyper som enge, mo
ser, krat og heder."
I praksis er det amtsradet, der som myndighed i forste instans tager stilling til, om et overdrev er omfattet af beskyttel
sesbestemmelsen.
For afgrnsning i forhold til andre naturtyper kan henvises
til vejledningen til naturbeskyttelsesloven.

Beskyttelsesbestemmelser
minimumsareal

tilstandscendring

Naturbeskyttelseslovens generelle beskyttelse glder for arealer
stone end 2500 m2. Der kan godt i et beskyttet areal indga flere
beskyttede naturtyper, der hver for sig er mindre end dette are
al, blot de tilsammen udgor minimumsarealet.
Naturbeskyttelsesiovens §3 forbyder ndring i tilstanden af
overdrev, medmindre der foreligger forudgaende dispensation
fra amtsradet. Det vii sige at driften af et givet areal ma fortst
te som hidtii, men ikke intensiveres. For overdrev betyder det i
praksis bl.a. at:
*
*
*
*

storre rydninger af krat ikke ma foretages,
tiiplantning ikke ma ske,
omlgning ikke ma finde sted,
godskning ikke ma intensiveres.

At krat ikke ma ryddes uden dispensation, betyder ogsa at natur
plejeindgreb, der rummer rydning af opvkst i storre omfang,
krever amtsradets dispensation inden pabegyndeisen. Dog kan
piejeforanstaltninger, der kiart tjener lii at opretholde omradets
hidtidige tiistand foretages uden dispensation. Dette gtelder for
eksempei fjernelse af selvsaet opvkst af trer og buske i be
grtenset omfang.
Omlgning af beskyttede overdrev ma som hovedregel ikke
ma finde sted, idet overdrev er karakteriseret ved aldrig eiler
kun meget sjldent at have vret omlagt.
Areaier med overdrevsvegetation er i aimindelighed ugod
skede eiler hojest let godskede. Godskning, kalkning og sprojt
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ning ma ikke foretages, hvis det ikke var praksis for iovens ikraft
trden i 1992, og der ma hverken godskes med husdyr- eller
kunstgodning. Disse tiltag ma dog fortstte med samme hyppig
hed og med samme mngder, som det var praksis for 1992.
Indikatorart-indekset i kapitel 8 kan bruges til at sandsynliggore
fravter af godskning, iigesom indekset kan bruges til at adskiile
overdrev fra helkultur.
overdrev i skov
Overdrev der horer til fredskov, og som ikke er omfattet af na
turbeskyttelsesloven, fordi de er mindre end 2500 m2, ma ikke
dyrkes, afvandes, tilpiantes eller pa anden made ndres ifolge
16, stk. 6.
"Lov om tendring af skovloven"
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