Ka pitel 2:

Overd revenes n uvaerende status

generel
tilbagegang

Lige siden iandsbyernes fteiies overdrev eiier udmarker biev ud
skiftet og opdyrket for omkring 200 ar siden, har overdrevs
arealet i Danmark varet pa retur. Tiibagegangen i arealet af
overdrev uden anden pavirkning end grtesning, har vteret sterlig
drastisk de sidste 50 ar. Der er samtidig sket et skift i den type af
overdrev som tiibagegangen er gaet mest ud over. De store flade
indiandsoverdrev, som blev opdyrket efter udskiftningen, inde
hoidt ogsa andre vegetationstyper end overdrevsvegetation, og
den overdrevsvegetation, de trods alt rummede meget af var antagelig relativt fattig floristisk. Indiandsoverdrevene var nemiig
oftest dannet ved rydning af skov i middelaideren. Den floristisk
rige overdrevsvegetation har derimod altid vret at finde pa
udyrkede skrtenter, blandt andet i de store adale og ved kysterne.
Grtesningsdriften her er genereit blevet holdt i htevd heit indtii
midten af dette arhundrede, hvorefter den store tilbagegang er
sat md.

opgorelse
vanskelig

Tilbagegangen er dog ikke sa nem at kvantificere. Der findes ret
prrcise angivelser af hvor store de ftelles indiandsoverdrev var,
og hvornar de blev udskiftet og opdyrket. Derimod ved man ikke
meget om de ofte mindre, private vedvarende grsgange. Udvik
lingen i areaiet kan ikke foiges pa de jtevnligt reviderede topogra
fiske kort, sadan som man kan med skov, hede og mose. Disse
naturtyper har altid vret opfattet som let genkendeiige,
uopdyrkeiige odemarker.
Derfor har skov, hede og mose haft hver deres signatur pa to
pografiske kort, lige siden Videnskabernes Seiskabs kort fra slut
ningen af det 18. arh. Overdrevs- og engvegetation er i iangt ho
jere grad blevet opfattet som en integreret del af landbrugsland
skabet, og kartograferne har i hvert faid ikke folt at de med rime
lighed kunne skeine de permanente grsgange fra hvilende agre.

Tilbagegangens ârsager
De sidste haivtreds ars drastiske tilbagegang i overdrevsareaiet
htrnger noje sammen med samfundsudvikiingen i almindelighed.
Siden dette arhundredes midte har det danske samfund udviklet
sig fra et iandbrugssamfund til et industribaseret velftcrdssam
fund.
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gra?sarealer
opdyrket eller
opgivet

Driftsatndringer I landbruget
Med de stigende effektivitetskrav ill landbruget er der sket en
samtidig ekstensivering og intensivering i udnyttelsen af landskabet. Hvor landmandens udbytte for i tiden i hojere grad blev
hentet fra hele landskabet, er der sket en koncentration af ud
nyttelsen af agerjorden, og en nsten total opgivelse af andre
arealer. De permanente grsgange er enten blevet dyrket op,
eller er blevet opgivet helt. Eftersom de jorder der overhovedet
kunne dyrkes med udbytte allerede var taget under ploy, er det
efter midten af von arhundrede mest den sidste proces der har
gjort sig gldende. Desuden har det ikke ltengere kunnet svare
sig at fortstte dyrkningen af de mest marginale af de jorder
der blev indvundet efter udskiftningen. Nogle af disse opgivne
typisk sandede agre er overgaet til grsning, men en stor del
har fristet samme skebne som de vedvarende grsarealer: De
har enten faet by at passe sig selv, og er groet til med krat, eller
de er blevet tilplantet med naletrer, for i det mindste at give et
lille, men lidet arbejdskrtvende udbytte. I den samme periode
er brugen af kunstgodning isr nitrat vundet frem se fig. 2.1.
I det folgende beskrives de enkelte arsager tib overdrevs
arealets tilbagegang nrmere. Den relative betydning af ársa
gerne er meget vanskelig at opgore, blandt andet fordi overdrev
abdrig har haft en egen signatur pa topografiske kort.
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Figur 2.1. Godningsforbrug i dette árhundrede. Det totale kvcelstofforbrugfra
henholdsvis kunst- og husdyrgodning i Danmark iperioden 1900-1980.
Omtegnet efter Jensen og Reenberg 1986.

Figur 2.2. Landskab i Bjergene ved Fárevejle i begyndelse af dette árhundrede og i 1996. Det er typisk for
landskabsudviklingen i dette árhundrede i store dele af Danmark, at landskabet er blevet mere lukket af
plantager og at agrene dyrkes i stadigt større enheder. Fotos: Søren Bay og Hans Henrik Bruun.
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svin og kvceg

heste

Ophør af grasning
Lige siden landboreformernes tid er husdyrholdet i Danmark
steget. Der er dog sket nogle drastiske forskydninger i forholdet
mellem de forskellige husdyrarter siden de forste landsdkken
de kreaturtllinger i 1837-38. Ved denne uelling blev antallet af
svin opgjort til 235.000. Svinebestanden havde indtil skovenes
indfredning i 1805 vret affitengig af skovarealet, idet svineav
len var baseret pa olden. Skovareabet var ved indfredningen det
laveste nogensinde, og dermed den potentielle svinebestand
ogsa. Siden da er svin blevet holdt i lukkede svinestier elber i
stalde. Svin er mindre interessante i forbindelse med grsning
af overdrevsvegetation. Ogsa den samlede bestand af malke
kvg er gaet frem, fra 563.000 i 1838 ill ca. 1,8 millioner om
kring 1930, og derefter et konstant fald til 1,04 million i 1980.
Samtidig med dette fald er der sket en forskydning i koncen
trationen af malkekvg fra Oerne og Ostjylland, til Vestjylland.
Malkekvget er forlngst flyttet md i stalde. Kvier og kodkveg
ses stadig udendors, men da mest pa dyrkede grsmarker der
mndgar i den almindelige rotation.
Ogsa hesteholdet er gaet markant tilbage. Den stigende meka
nisering af bandbruget siden midten af dette arhundrede har
overflodiggjort hesten som trtekdyr. 11940 var der omtrent en
halv million heste i Danmark, mod i dag under en femtedel af
dette. Hestene gar i dag mest pa dyrkede grsmarker.
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Figur 2.3. Udhredelsen affdreholdet i Danmark i 1838, 1909 og 1971. Hver
prik symboliscrcr 1000 far. Prikken erplaceret i landsbyen/hovedgárden, ikke
ifárenes aktuelle grcesningsareal, hvilket gor en forskel bi. a. i Thys klitterrcen.
Bemcerk at tal for Hertugdommet Slesvig ikke er medpá 1838-kortet, og at
tal for det projsiske Slesvig-Holsten ikke er med pa 1909-kortet. Kampp
1984.
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far

Eãrene er den husdyrgruppe som er gaet mest markant tilbage.
I juni 1837 var der 1.645.000 far og lam, og i februar 1838 ef
ter vinterslagtningen var der 1.168.000 se fig. 2.3. Fordelin
gen af farene i landet fulgte fordelingen af landbefolkningen.
Earet passede godt til det ekstensive landbrug det kunne give
mlk, kod og uld, det krvede kun sparsom fode, og rogten
-

Figur 2.4. Sydkysten
afRosnces malet afJ.
Th. Lundbye i 1847,
og genfotograferet af
Claus Helweg Ovesen i
1982.

kunne overlades til born. Ethvert husmandssted holdt far, mens
malkekvg horte til pa gardene. Omkring sidste arhundrede
skifte var fareholdet nsten forsvundet fra Oerne og Ostjylland,
og omkring 1940 ogsa fra Vest- og Nordjylland. 11980 var der
55.000 far i Danmark, med den storste koncentration i Sonder
jyllands marskegne.

nye racer

Foruden forskydningen fra ekstensivt husdyrhold med vtegt pa
far, til intensivt staldhold af malkekvg og svin, er der sket en
markant udskiftning i husdyrracer.
De gamle nojsomme, men langsomtvoksende racer, er i dag
udskiftet med mere proteinkrvende racer, der ofte ikke klarer
sig pa naturlig vegetation uden tilskudsfodring. I dag avles far
mere for kod end for uld, og de mest udbredte racer er kod
racer, fx marskfdr og scropshire. De frit grtessende kvtegracer er
ligeledes mest kodracer, fx hereford. Blandt hesteracerne har der
vret en tendens ill udskiftning af de tunge arbejdsracer, med
mindre ponyer. Omend en del overdrevsarealer grtesses af liv
lige sports- og hobbyheste.
Intensiveringen af landbrugets husdyrhold er baggrund for
at grsningsdriften er ophort pa sa mange overdrevslokaliteter,
der derefter er groet til. Denne udvikling er selvsagt gaet har
dest ud over de mindst produktive arealer, og arealer der er
vanskeligt tilgrngelige og som mest har vret brugt til fare
groesning. Dette glder altsâ i soerlig grad skrtenter, savel i md-
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landet som ved kysten. Virkningen af grtesningsophor beskrives
i kapitel 4.

NPK-gødning

Godskning
Eorbruget af kunstgodning har vret stot stigende siden 1930’erne, men forst i 1970’erne blev NPK-godning sa billig, at det
kunne betale sig at godske vedvarende grsgange frem for at
opgive dem helt. Samtidig er der sket en specialisering af land
mndene i planteavlere og dyreavlere. Dyreavlerne har ofte haft
et utilstrtekkeligt areal under ploy, til at kunne aftage al deres
husdyrgodning, mens planteavlere uden husdyrhold blot har
kompenseret ved foroget brug af kunstgodning.

Figur 2.5
Godskning af
gamle overdrev.
Store partier pa
de to gamle og
floristisk rige
overdrevslokaliteter
‘Ncebbet’ og
‘Plateauet’ pa
Ordrup Nces har
jcevnligt modtaget kunstgodning i en arrcekke, her i
fora ret 1989. Godningssprederens bane ses som merkere
sporpa luftfotoet. a det lillefoto ses de som morke
gronne baner i den mere gulgronne, ugodskede vegetation.
Luftfoto: Kort- og Matrikelstyrelsen.

De vedvarende grsgange har vret et sted dyreavleren har
kunnet komme af med den mere eller mindre overflodiggjorte
husdyrgodning. Direkte godskning har isoer berort flade mdlands- og strandoverdrev uden for meget vedplantevegetation.
tilskudsfodring
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En mere indirekte form for godskning er i stigende omfang sket
via tilskudsfodring af frit grtessende husdyr. Selv pa bedrifter
med mindre skrappe krav til effektivitet, er der blevet holdt et
stigende antal dyr pr. arealenhed. Et storre antal dyr pa det sam
me areal har krvet tilskudsfodring pa de permanente grs
gange nar vegetationen var bidt ned. Den samme begrundelse
glder ophor af grsning pa overdrevsbokaliteter hvor der ikke
er tilgtengeligt drikkevand for dyrene. Det gtelder eksempelvis
de fleste kystskrtenter.
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ofte ndletrce

grusgravning

kalkgravning

Tilplantning
I takt med det aftagende behov for ekstensivt udnyttede gras
ningsarealer, og med kravet om mere proteinrigt husdyrfoder,
er der sket en tilplantning af mange overdrevsarealer.
Tilplantningen er mest sket med naletrte, pa grund af dets
bedre forrentning end lovtrte. Mens hederne og klitterne er ble
vet plantet til pa initiativ af staten eller Hedeselskabet, er overdrevsarealerne mest blevet iii sma private plantager fortrinsvis
med naletrteer. Tilplantning er gaet hardest ud over overdrev pa
sandet eller hteldende terrten, og mest i indlandets kuperede
landskaber. I 1 934 skrev botanik-professor Christen Raunkiter
et indhrg i Danmarks Naturfredningsforenings arsskmft, til forsvar for de udyrkede skrtenter og bakker med overdrevsvegetat
ion se indledningen. Pa dette tidspunkt var tilplantningen ef
ter hans vurdering den storste trussel mod overdrevsnaturen.
Râstofgravning
Med de store offentlige anlgsarbejder i 1 930’erne og igen fra
1 950’erne, og med det samtidige behov for flere stone og bedre boliger, blev der som aldrig for brug for rástoffer ill bygge
materialer. Grusgravning er mest sket i bakket mortene og andre istidsdannelser. En del markante bakkedrag og ase er pa det
nrmeste heft gravet bort, fit Koge As, Skuldelev As, Grindlose
As og Mogenstrup As. Sandet og gruset, hteldende terrn har
oftest vret umuligt at dyrke, og har derfor ofte baret skov eller
overdrev. Eftersom langt de fleste skove for ltengst var fredskov,
er sand- og grusgravningen i srlig grad gaet ud over overdrev.
Rullestensstrandvolde huser ofte en meget rig overdrevsvegeta
tion, og ralgravning er gaet hardt ud over mange overdrevsboka
liteter, om end i mindre malestok end grusgravning.
Kalkgravning er foregaet hvor kalken ligger tt under de kvart
re aflejringers overfiade, det vii i hovedsagen sige i Nordjyl
land. Kalk er blevet anvendt i jordbruget, og i flere industrigre
mest cement-industrien. Kalkbakker som i Himmerland og
Thy, og kalkklinter som fx pa Steyns, huser oftest overdreysye
getation eller krat. Indvinding af kalk er derfor i sterlig grad gâet
ud over overdrevsarealet.
Mange steder er de efterladte mineraljordsflader ved opgi
velsen af rastofgraven blevet rekoloniseret af overdrevsarter.
Disse har ofte overlevet i hjorner, pa gravens rand, eller pa nr
liggende lokaliteter. Mange opgivne rastofgrave, hvor de nogne
mineraljordssknenter er blevet efterladt, huser i dag en vterdi
-

fuld

overdrevslignende vegetation. Desuden har de opgivne
i dag det storste potentiale for retablering af over

ra

stofgrave
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drevsvegetation, uden andre nodvendige foranstaltninger end
let grtesning.

urbanisering

Bebyggelse
Kobstdernes borgere og handvterkere havde for i tiden typisk
foruden heste lidt kvteg eller far ill husbehov. Disse dyr hayde sommergrsning pa kobstedernes ftelleder. Ellederne blev
m reglen forst udskiftet senere end landsbyernes overdrev, og
mange af dem forblev udyrkede permanente grsgange indtil
midten af dette arhundrede. Eftersom de fleste kobstteder ligger
ved kysten, var de fleste kobstads-overdrev strandftelleder. Med
dette arhundredes tiltagende urbanisering, er store dele af sa
danne overdrevsarealer typisk blevet bebygget, eller brugt iii
udvidede havneanlteg.
-

sommerhuse

-

Sommerhuse er et ftenomen der har vundet stor udbredelse i
dette arhundrede. Sterligt fra 1 960’erne og frem er antallet af
sommerhuse foroget eksplosivt.
Anlteggelse af sommerhusbebyggelse har mest fundet sted
pa flade arealer nter kysten, mest pa agerjord, strandoverdrev og
kystntere heder. Mange steder ligger sommerhusbebyggelse ud
til kystskrtenter. Udparcellering af lange skrtentpartier i korte
stykker ét iii hver sommerhusgrund har medfort ophor af
grsning, og lange strkninger af kystskrnter er derefter groet
iii med vindklippede krat. Arsagen er at sommerhusejerne ty
-

Tabel 2.1. Det
registrerede areal af
beskyttet overdrev i de
l4amter
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-

overdrevsareal km2 % af amtets landareal
Bornholm
Frederiksborg
København
Roskilde
VestsjIIand
Storstrøm
Fyn
Sonderjylland
Ribe
Ringkøbing
Vejle
Arhus
Viborg
Nordjylland
Danmark i alt

11,3
18,1
4,0
1 9
108
10,5
160
6 7
68
12,1
22,8
41,4
169
82 9
262 3

1,9
1 3
0,8
02
04
0,3
05
0 2
02
0,2
0,8’
0,9
04
1 3
0 6
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pisk ikke onsker grtessende far eller andre husdyr pa deres
grund og at de typisk gerne ser en kratkldt skrnt, der kan
give he iii sommerhusterrassen.

Status 1996
Amtskommunerne har siden 1 992 registreret alle arealer, der
rummer de beskyttede naturtyper herunder overdrev. Alle lo
kaliteter er registreret pa kort, og der er i mange tilflde oplys
ninger om fund af sjldne eller biotoptypiske organismer pa
dem. Registreringen er ikke bindende for grundejerne eller
myndighederne, men skal betragtes som et arbejdsredskab i
amtskommunernes administration.
-

amtsvis
fordeling

Arealet af beskyttet overdrev er langt fra jtevnt fordelt over landet se tabel 2. 1. Der er registreret storst areal i Nordjyllands
amt knap 83 km2, fordelt pa ikke mindre end knap 7.000 boka
liteter. Storst areal er registreret i Arhus amt med 4 1 km2, og
derefter kommer Vejle og Viborg amter med henholdsvis ca. 23
og 17 km2. De overdrevsfattigste amter er Roskilde og Koben
havn, samt Sonderjylland og Ribe. Det samlede registrerede
overdrevsareal i Danmark er 244 km2.
Registreringen har givet os et godt overblik over det samlede
areal af overdrev i Danmark i midten af 1 990’erne. Der er imid
lertid stor naturmtessig forskel pa de beskyttede arealer. Nogle
er store og indeholder mange forskellige typer overdrevsvegeta
tion og huser mange arter, andre er som sma isolerede oer i
jordbrugslandskabet og huser relativt fit arter. Nogle beskyttede
arealer rummer relativt artsfattig hedeagtig overdrevsvegetation
pa sur og udvasket jordbund, mens andre rummer meget artsrig overdrevsvegetation pa kalkholdig jordbund.
-

alder

Den storste forskel mellem beskyttede overdrevsarealer skyldes
imidlertid overdrevets alder, eller med andre ord hvornar en
eventuel dyrkning er ophort, samt dets gresningshistorie. En
stor del af det samlede overdrevsareal har nemlig tidligere vret
agre i almindelig omdrift. Agrene er til forskellig tid opgivet og
er overgãet til permanent grsgang, i de fleste tilftelde fordi
dyrkningen ikke lngere var rentabel. Et af de kendteste eksem
pier pa overdrev pa tidligere agerjord havde dog intet med
manglende rentabilitet at gore. Det er nemlig Stokkerup bys ag
re, der i dag bigger pa Eremitage-sletten i Jtegersborg Dyrehave
nord for Kobenhavn. Stokkerup blev nedlagt i 1669, og byens
jorder gjort til kongelig dyrehave. Det meste overdrev i dag er
dog vtesentligt yngre. De fleste landsbyers udmarker blev op
dyrket efter udskiftningen, og kun de mest karrige jorder er
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Figur 2. 6. Arealet af beskyttet overdrev fordelt
pa fem alderskategorier. Figuren viser
procentdelen af arealet af beskyttet overdrev i
alderskategorierne under S ar, 5-15 ar, 15-50
ar, 50-100 ar og over 100 ar, i et stikproveomrade i Nordvestsjcelland. For hver kategori er
procentdelen af arealet, der drives med
grcesning vist med lysere skygning. Efter Bruun
&Ejrnces 1995.
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gaet ud af omdrift igen. Heraf er en del blevet brugt iii grtes
gang, og har udviklet overdrevsvegetation.

stikprove

vegetation
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Hvor gamle er de beskyttede overdrev?
Det er naturligvis vanskeligt at stte prcise tal pa, idet udvik
lingen i overdrevsarealet ikke kan folges pa topografiske kort,
hvor overdrev aldrig har haft sin egen signatur. Nogle terrten
typer har dog altid vret nsten umulige at opdyrke. Det gal
der blandt andet meget stejbe skrnter, bade pa grund af hld
ningen og det medfolgende ekstreme mikrokbima, og omrader
med faststâende grundf3eld, kalksten eller mange store sten ttet
under jordoverfiaden. En stikproveundersogelse af able beskyt
tede overdrevsarealer inden for et begrtenset geografisk omrade
i Nordvestsjtelland har vist at mindre end 10% af det sambede
areal udgores af sadanne marginale arealer, hvor der samtidig
er en lang og ubrudt grsningskontinuitet. Uopdyrkelige area
ler der har oplevet hengere perioder med tilgroning af vedplan
ter og gentagen rydning, udgor 20%. De resterende 70% er
altsa overdrev pa opgivne agre af forskelbig alder.
Eigur 2.6 viser arealet af beskyttede overdrev fordelt pa fem
alderskategorier. Den forste kategori rummer arealer, hvor
dyrkningen er opgivet for fem ar siden eller mindre. I de nste
kategorier er dyrkningen ophort for henholdsvis 5-15, 15-50,
50-100 og mere end 100 ar siden.
Der er selvsagt stor forskel pa vegetationen i de forskellige
alderskategorier af overdrev der er udviklet pa opgivne agre. De
helt unge lokaliteter har faet overdrevskarakter pa grund af den
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sandede jordbund, merheden ill gamle overdrevslokaliteter, og
fordi grsning blev indfort ved dyrkningens ophor. Her domi
nerer typisk arter som rod svingel og draphavre, og man ser rod
knce, gul snerre, var-vikke og storblomstret honsetarm. Pa de 5-15
âr gamle bokaliteter dominerer typisk rod svingel, alm. hvene og
vellugtende gulaks. Desuden ses bldhat, mark-krageklo, gul evig
hedsblomst og hare-klover. pa de 1 5-50-arige lokaliteter domine
rer de samme grsser, stedvis dog fare-svingel. Her optrteder ty
piske overdrevsarter som hd ret hogeurt, liden klokke, mark-frytle,
knold-ranunkel, grcesbladet fladstjerne, og ved kort afstand til
gamle overdrev kan ogsa arter som bakke-tidsel, bakke-nellike og
nikkende kobjcelde komme md. a lokabiteter der er mere end 50
ar gambe ses desuden arter som var-star og bredbladet timian.
sjceldne arter

Det kan umiddelbart vre vanskebigt at skelne melbem de ald
ste ‘brakmarks-overdrev’, og de aldrig dyrkede lokabiteter. Ana
lyserer man mange bokabiteter pa en gang trteder der dog tyde
lige forskeble i vegetation frem. Ser man floristisk pa sagen, fin
der man at sjteldenhederne stort set kun findes pa de aldrig
dyrkede lokaliteter. En meget stor del af de aldrig dyrkede over
drevslokaliteter udgores af kystskrenter. Ikke abbe overdrevslo
kaliteter pa kystskrtenter har dog den mest verdifulde vegetati
on, idet mange kystskrenter der i dag barer overdrevsvegetation
tidligere har oplevet lange perioder med tilgroning, hvorved
den lyskrtevende flora er blevet forarmet.

dyrknings
praksis

De beskyttede overdrev af forskellig alder er blevet opgivet fra
dyrkning under vidt forskelbige betingebser. Eorskelbe i fx godsk
ningspraksis har sat sig spor i den vegetation der kan iagttages i
dag. Desuden har rentabiliteten af agerdyrkning pa marginale
jorder bigebedes tendret sig. De agre hvor dyrkningen blev opgi

Figur 2.7. Koerne
undgar eng-brand
bceger, der er talrig pa
en Ca. 10 ar gammel
opgiven ager. Ageren
har begyndende over
drevsprceg pa grund af
ncerheden til gammelt
overdrev der ses i
baggrunden. Bjergskov
ved Abenra, august
1995.
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vet for 50 âr siden var de allermest sandede. Sandet jord ud
vaskes langt lettere for nteringsstoffer end leret jord. Hertil
kommer at mange typiske overdrevsarter er blevet sjldnere i
den samme periode, og derfor vil have ltengere spredningsaf
stand til nye overdrev.
biodiversitet

Alt i alt huser gamle overdrev med lang og ubrudt gnesnings
kontinuitet, hvoraf en stor del ligger pa kystskrnter, en vrdi
fuld vegetation og nsten alle de eksisterende bestande af rod
listede arter. Overdrevsbokabiteter pa tidligere dyrkede areaber
huser mange biotopskarakteristiske og halvsjldne arter, og bi
drager betydebigt til biodiversiteten pa landskabsniveau. Lokabi
teterne kan pa lngere sigt blive levesteder for rodlistede arter,
og derved medvirke til disse arters overlevelse.

Overdrevsnatur i yore nabolande
I Danmark er arealet med overdrevsnatur blevet indskrtnket,
og mange overdrevstilknyttede organismer er blevet sjtebdnere
mange endog sa sjldne at de aktuelt eller potentielt trues af
forsvinden fra landet. Hvordan ser det ud for overdrevsnaturen
yore nabolande?
-

Tabel 2.2. Et udvalg af karplantearter
med deres rodliste-status i Danmark
DK, Sverige SE, den vestlige del af
Forbundsrepublikken Tyskland DE og
Storbritannien GB. + og - angiver
arter der henholdsvis findes i landet men
ikke er rodlistede eller ikkeflndes i
landet. Rødlistekategorierne erforkortet
somfolger: Uddod Ex, truet E,
sarbar V, sjcelden R og
hensynskrcevende X. Efter Rodliste
‘90, Hotade växter i Sverige 1995, Rote
Liste der Bundesrepublik Deutschland
1988, og British Red Data Book 1
Vascular Plants 2. ed. 1983.
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art

DK

SE

DE

GB

bred baeg ret ensian
dansk astragel
enkelt mânerude
hjorterod
horndrager
hvid saekspore
hylde-gøgeurt
klit-Iimurt
klaebrig norel
Iugtlos aeble-rose
plettet kongepen
skov-kløver
skrnt-star
stivhâret honsetarm
strand-nellike
vellugtende skabiose
vr-renpris

R
R
E
R
E
E
V
R
Ex
R

X
V
E

V
V
Ex

+

-

+

R

V
V
V
V
E
V
V

+

R
E
+
-

E
V

+
-

+
-

R
-

+

R

+

+

R
R
R
R
V
V

E
R
V
V
R

+

-

V

-

+

R

+

+

V
V

-

V
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Danmark

Tyskiand

Rodlistede arter
Mange af de organismer der er gaet tibbage i antal i Danmark,
har bidt samme sktebne i yore nabobande. Tager man karplanter
ne som eksempel, sá er 88 danske arter tilknyttet overdrev inkl.
gronsvterklit rodlistede, hvilket svarer ill 38% af karplante-ar
terne i Rodliste ‘90. Dermed er overdrev den naturtype der hu
ser den storste del af de rodlistede arter.
Det samme bilbede tegner sig i Tyskland, hvor 1 84 af de 873
karplantearter pa den forbundstyske rodliste 2 1 % har hoved
forekomst pa torre overdrev. Hvis man ogsa regner de fugtige
og sure overdrev med, ntermer man sig 30%. Omvendt er 195
af de 477 arter der regnes for at have hovedforekomst pa tone
overdrev rodlistede svarende til 4 1
og dermed er tone
overdrev den biotoptype i Tyskland med langt flest rodlistede
arter tibknyttet.
%,

Storbritannien

Ogsà i Storbritannien genfinder man dette monster. Dér er 73
af de 3 1 7 rodlistede arter tilknyttet overdrev 23%. Dermed er
overdrev den britiske naturtype der indeholder flest rodlistede
arter skov og krat huser ill sammenbigning 1 0% af den britiske
rodlistes arter.
-

forskelle i
redliste

Mange af de i Danmark rodlistede plantearter findes ogsã pa
rodlisterne i yore nabolande se tab. 2.2. Der er dog ogsã ek
sempler pa arter der herhjemme stadig er relativt almindelige,
der er rodlistede i yore nabolande. Nogle boreale arter har deres
sydgrnse gennem Danmark ebler bige syd for os. Bade guldblom
me og revling er rodlistede i Tyskland begge regnet som sarba
re. Visse kontinentale og torketolerante arter nar kun lige akku
rat det ostlige England, og er dér meget sjldne, fx mark-bynke
rodlistet i Storbritannien som truet. En oceanisk art som klit
rose har tidbigere forekommet i Sverige, men er nu forsvundet.
Til trods for omfattende internationalt harmoniseringsarbej
de, er der stadig stor forskel pa de anvendte kriterier for rod
liste-kategorierne i de forskellige landes rodlister. I Storbritan
nien anvender man fx det meget hándfaste krav, at en art kun
ma findes i 10 eller frre 10 km2-kvadrater det nationale rude
net, for at kunne optages pa den britiske rodliste. Den markan
te forskel pa 873 rodlistede arter af karplanter i Tyskland mod
317 i Storbritannien, kan nppe alene tilskrives at der findes
flere arter og flere endemiske arter
Tyskland.
-

-

i

Skâne
I hele Sverige har man i de senere âr gennemfort en registre
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ring af al eng, overdrev og hede den sãkaldte Angs- og hagmarksinventering. I det sydvestlige Skane tidl. Malmohus lan
har man registreret knap 80 km2 overdrev fordelt pa 1 1 00 loka
liteter. Det er omtrent 1,5 % af arealet, mod de kun 0,5 % af
Danmarks areab der er dtekket af overdrev. De biologisk set
mest vterdifulde overdrev i Sydvestskane udgor knap 9 km2 fordelt pa 40 bokaliteter. Elertallet af de arter pa den svenske na
tionale rodliste, som hovedsageligt er tilknyttet kubturbandska
bet, har hovedudbredelse i Sydsverige, navnlig i Skane.
-

Tyskiand
Det nordtyske lavland har omtrent lige sa meget overdrevsnatur
som Danmark, omend overdrev er sjldnere i det nordvestlige
lavland Slesvig-Holsten og Nedersaksen end i det nordostlige
lavland Mecklenburg, Brandenburg og Sachsen-Anhalt. Med
tyngdepunkt i de kontinentale sydostlige debe af Tyskiand findes
nogle steppelignende grsbandstyper med en rkke plante- og
dyrearter, der ikke findes i Danmark. I Tyskland er alle typer af
grsland gaet tibbage i areal, og er i dag truet af savel yderligere
arealindskrnkning som tab af typiske arter. Den type grtesland
som det i Nordtyskland er gaet mest ud over, er Nardetalia
samfund, der har en dansk parallel i den artsrige variant af ‘frisk
surgrcesland’ se kap. 5 . Derefter folger Mesobromion-sam fund
drevet med hosltet, og sa grtessede ditto. Mesobromion er gras
band pa basisk jordbund pa torre skraninger, meget artsrigt
omend typisk domineret af eng-havre, og traditionelt udnyttet til
enten hosbt elber faregrsning. Det svarer nogenlunde til
dansk ‘tort kalkgrcesland’ se kap. 5, selv om det i Tyskland ogsa
forekommer pa andre substrater end kalkrig jord. Mindst truet
er tort, sandet grsland: Festuco-Sedetalia acris pioner-samfund
pa varm og tor sandbund, med fx fdre-svingel, gul evighedsblomst
og mark-bynke, Thero-Airion pioner-samfund af enarige, fx tid
hg dvcergbunke, hiden fugleklo og bakke-knavel, Gorynephorion
canescentis sandskceg-domineret grá klit o.l. og Koelerion arena
riae artsfattig gronsvrklit.
-

kaningrcesning

Storbritannien
Storbritannien har som helhed et fugtigere og mere oceanisk
klima end Danmark. Det er generelt meget rigt pa gnesband,
men en stor del af de’tte er i Nordengland og Skotland montant
og rummer mange arter der ogsa findes i den Skandinaviske
Fjeldkcede. Det midt- og sydengelske lavland er meget rigt pa
overdrevsvegetation mest pa kalkjord. Tidligere betod kanin
grtesning meget for opretholdelsen af den lysabne vegetation,
men en myxomatose-epidemi i 1953 decimerede kanin-bestan
-
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den til en brokdel. Tilgroning tog hurtigt fart, og er siden blevet
forstterket af de samme faktorer som har gjort sig gldende i
Danmark, fx ophor af husdyrgrsning. Era 1936 til 1984 er
arealet af ugodsket lavlandsgrtesland i Storbritannien aftaget fra
58.000 km2 til 2.000 km2, samtidig med at arealet af grtesland
der godskes og isãs kulturgrtesser er steget markant.
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