Kapitel 3 :

Overdrevets natu rgivne og
kulturbetingede forudsaetninger
Eorudstetningerne for at overdrevets dyre-, plante- og svampe
arter er indvandret, for at overdrevsnaturen har kunnet opret
holdes gennem artusmnder, og for at overdrevsvegetationen og
dyrebivet pa overdrev har den nutidige sammenstning, er
mangfobdige bade naturgivne og kulturbetingede. Tibsammen
kan disse forudstninger sammenfattes i tre hovedpunkter: Geologiske, kbimatiske og historiske forudstninger. De geologiske
og klimatiske forudstetninger hnger sammen med organismer
nes evobutiontere tilpasninger ill forskellige okologiske kar. De
historiske forudstetninger htenger sammen med arternes indvan
dringshistorie, med klimaets udvikling siden istiden, med dannelsen og omformningen af jordbunden, med opstaen og forsvinden af land ved kystudligning, og endelig historien om
menneskets udnyttelse af og samspil med naturen.
-

Geologiske forudsaetninger
Stort set hele Danmark har vteret, og yule uden menneskelig
indgriben igen blive dtekket af skov. Kun hvor skoven har haft
mindre gode vilkar har der vret plads tib andre naturtyper som
for eksempeb overdrev.
Overdrev forekommer mest pa morne-sand og -grus, fx i
bakkedrag og ase, og srbigt pa tidbigere og nuvterende kyst
skrnter. Tillige findes overdrev pa nogle specielle substrater,
nemlig kalk, plastisk ler, mober og klippe. Tynde jordlag over
grundijeld eller kalksten giver et miljo, som er meget vanskeligt
for trteer at leve i. Det samme gtelder meget kabkrig jord, der af
stedkommer jernmangel hos trmerne. Disse substrater er en del
af forudsrtningerne for at vi har en artsrig overdrevsnatur i
Danmark. De geologiske forudstninger for overdrevsnaturen
beskrives i det folgende, med srlig vgt pa kabk-faktoren.

istider
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Kvartatrtiden
Langt storstedelen af det danske landskab er opbygget af aflej
ringer fra istidernes ra, kvaruertiden. Kvarttertiden begyndte
for 2-3 millioner ãr siden med en drastisk afkoling af det globale
klima; store kontinentale isskjolde dannedes og thekkede perio
devis det meste af Skandinavien og store dele af Melbemeuropa.
Efter mange gentagne nedisninger forsvandt isen for omkring
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15.000 ar siden for hidtil sidste gang fra det danske omrade. Det
meste af Danmark bestar i dag af materiabe ber, sand, grus og
sten, som isen har fort med sig fra Den skandinaviske Halvo.
prakvartcer

Kun fã steder finder man aflejringer fra tiden for istiderne, prte
kvarttere aflejringer; dog fx pa Bornholm der mesten udelukken
de bestar af gamle harde bjergarter, der har kunnet sta imod
ismassernes erosion, og ved Hansthobm i Thy hvor sabtaflejringer
m undergrunden har presset overliggende kalkstenslag op i da
gen. Andre steder har ismasserne presset bosrevne flager af pr
kvartrrt materiale op, som fx pa Mons Klint, der bestãr af store
flager af kalk stabbet ovenpa hinanden. I mange danske kyst
skrtenter kan man finde flager af kalk og andre prkvarttere af
lejringer iblandet istidens aflejringer. Ofte er blode aflejringer
som kalk dog sa udvalset, at det kun kan ses som en lys farvning
af aflejringerne.
Det formede landskab
Ismassernes evne til at forme landskabet ses tydeligt pa et landskabskort. Hvis man ser bort fra Bornholm, findes i Danmark
tre markant forskellige landskabstyper. De to forste landskabs
typer adskilles af en linie, der gar midt op gennem det sydlige
Jylland og drejer mod vest ved Viborg. Denne linie, hovedop
holdslinien, markerer grtensen for ismassernes maksimabe
udbredelse under den sidste nedisning.

bakkeoer

Vest for hovedopholdslinien bigger hedesletterne, der er et for
holdsvis fladt landskab med de meget markante bakkeoer i. Om
radet mellem bakkeoerne blev overstrommet af de store smelte
vandsfloder der ia foran ismasserne i ost og nord, og bestar der
for overvejende af sand og andet groft materiale. Denne land
skabstype er ikke srligt rig pa overdrev, men overdrev findes
dog pa erosionsskrnter pa bakkeoerne.

kuperet terrcen

Den anden, og mest overdrevsrige type, er det kuperede og ure
gelmtessige landskab ost for hovedopholdslinien, sâvel i Jylland
som pa Oerne. Disse landskaber er primrt dannet under sidste
istid. Overdrev findes typisk pa skrnter i forbindebse med
israndshinier, der er dannet ved at isen har presset materiale op i
en void, smeltevandsdale der er dannet foran isfronten ved smel
tevandsflodernes erosion, samt tunneldale og ase der er dannet af
smeltevandsfloder under isen.

strandvolde

Den sidste landskabstype bestar af materiale aflejret af havet ef
ter istiden. Den findes som smalle brtemmer langs mange kyster,
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men udgor langt det storste areal i det nordlige Jylband. I iandets
torre egne er htevede strandvolde hjemsted for overdrev og
strandoverdrev, mens de i de nedborsrige egne er blevet udva
sket og nu bekbdes afhede.
Selv om landskabets udformning i store trk har vret pa
plads i flere tusinde ar, undergar det stadig en bangsom tendring,
hvor materiale nogle steder Ijernes og andre steder aflejres.
Dette kan for eksempel ske ved jordskred, alobenes erosion,
samt aflejring og erosion i kystomraderne.
Jordbundsforhold
De istidsaflejringer der udgor substratet for overdrevsvegetatio
nen er ofte kalkholdige. Sjldnere findes overdrevsvegetation pa
ren kabksten, moler eller pa plastisk ler se bokse. De sidst
ntevnte typer af aflejringer er ikke almindelige i det danske band
skab, og findes typisk hvor prkvarttere aflejringer er blevet
bragt op til jordoverfiaden, enten ved at landskabet er blevet
eroderet ned iii disse aflejringer eller ved at disse aflejringer er
blevet skubbet op til overfiaden af ismasserne eller af andre fte
nomener, sasom salthorste. Derfor findes prkvartre aflejrin
ger limsten, skrivekridt, tertiter plastisk ler og mober typisk i
kystskrtenter elber i afgrtensede omrader i landskabet. Saledes
bestar prtekvartterets overfiade af kalksten inden for et uregel
mtessigt bangstrakt omrade af Danmark se boks. Mange steder
er der et adskillige meter tykt bag mortene over kalkstenen, men
andre steder er kalken blevet bragt op lii jordoverfladen, ebler er
-

-

Fig. 3.1. Heevet
havbund og littorina
kystlinien. Nordfor
vippelinien 0isobasen han
littorina-havets
kystlinie folges, sydfor
vippelinien ligger den
datidige kystlinie
under det nuvcerende
havniveau.
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Yngre Tertir
IEIdre Tertir
Danienkalk 09 Kridt
Ovrige ldre bjergarter

Figur 3.2. Forekomst af limsten/skrivekridt og plastisk ler/moler i Danmarks undergrund.
Limstens- og kridtforekomster er markeret med signaturen "Danienkalk og Kridt", som higger
under de kvartcere istids-, aflejringer. Der er dog store forskelle pa, hvor tcet pa overfiaden, kalkstenen
ligger se boks. Plastisk lerforekommer i omrader, markeret med signaturen ‘YEldre Terticer", der
higger vest for linien i hhv. Odsherred og pa Fyn. I Limfjordsomradet bestar de celdre terticere aflejringer
dog overvejende afmoler. Kort udarbejdet af GEUS.

Tertitert plastisk ler og moler
Moler bestar af skeletter af kiselalger
diatoméer, der er sunket iii bunds i
den davterende Nordso i den forste del
afTertliertiden, perioden fra for 30 iii
55 miblioner ar siden. I moberet findes
omkring 200 askelag, der er dannet un
der periodiske vulkanudbrud. Disse
fremstâr som sorte lag i den ellers lyse
moler. I moleret findes enkelte steder
tynde lag og blokke af cementsten.
Gementsten er hterdet moler, der har et
stort indhold af kalk.

Plastisk ler er dannet senere i Tertlierti
den af vulkansk aske der biev aflejret pa
land, og siden vasket ud i havet. Det er
karakteriseret ved at indehoide over 80%
ierpartikler, mens moroeneler typisk kun
indeholder mindre end 40% lerpartikier.
Det store indhold af fine partikler giver
leret en sriig god evne iii at binde vand,
og nar det indehoider meget vand buyer
det ntermest flydende se fig. 3.2. De
eldste aflejringer Liliebtelt-ber indehol
der ikke kalk, mens de yngste Rosmes
ler gor.
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Limsten og skrivekridt
Skrivekridt og iimsten er forholdsvis
gamle bjergarter, melbem 60 og 1 00 muhoner ar gamle Savel den harde vejrbestandige bimsten som det blode skrivekridt er marine aflejringer, der bestar af
kalkskeletter fra dode alger, aflejret i et
forhoidsvis layvandet havomrade Limsten og skrivekridt findes i landskabet
bade faststaende fit i Thy og ved Stevns
Klint, og som losrevet materiale iblandet istidsafle;ringerne fx ved Mons
Klrnt Kalkholdig monene optneder typisk inden for omradet med limsten eller
kridt under istidsaflejringerne.
Kabkhoidig ;ordbund findes ogsa andre steder i landet, dog uden at kalkindholdet er sa ekstremt hojt som pa de
ovennievnte steder Dette er typisk i omrãder hvor aflejringer fra sidste istids
hovedfremstod det niestsidste fremstod

er blottede. Under dette isfremstod,
der kom fra nordost, bevtegede ismas
serne sig hen over omrader med
overfladenter kalk, for de naede den
maksimale udbredeise afgrtenset af
hovedophobdslinien Dette har fort til at
kalkindholdet i denne istidsaflejring, der
findes i det meste af landet, indeholder
mere kalk end andre istidsaflejringer Ef
ter tilbagesmeltning kom et sidste
isfremstod, det ungbaltiske, der dtekkede
Bornholm, Sjtelland, Eyn og det osthgste
Jylland. Nordostisens aflejringer er der
for oftest overlejret af ungbaitisk mindre
kalkholdigt materiale, men kan komme
til syne i erosionskrnter Desuden fin
des kalkholdig ;ordbund hvor havet har
afle;ret muslingeskailer eller nedbryd
ningsprodukter fra kalkklinter.
-

-

Figur 3.4 Littoriiiaskrcent af moler med
overdrevsvegetation. Feggeklit pa Mors, august
1995.
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Figur 3.3 Overdrev pa plastisk ler. Fejrup Strand
pa Helgences.
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blevet ibbandet de kvartre aflejringer. De forskelbige aflejringers
oprindebse og karakteristika bliver kort omtabt i bokse.
Littorina- og Tapes-havene
Marine aflejringer fra efter sidste istid er specielt almindebige i
det nordlige Jylland, hvor de dtekker niesten hele omradet nord
for Limfiorden figur 3.1, samt pa det nordlige Sjbland. Disse
aflejringer kaldes Littorina-aflejringer, efter alm. strandsnegl Lit
torina hittorea der findes i disse aflejringer. Aflejringerne er meget varierede og bestar af bade grus, sand, ler og gytje. Gytje er
ler og silt, der indeholder organisk materiale. Ofte findes et stort
indhobd af kalk i aflejringerne, hvilket skyldes de mange snegle
huse og musbingeskaller der findes i disse aflejringer.
Littorina-aflejringerne fremstar i dag som terasseformede flader
af hievet havbund. Tydeligst ses terasseformerne pa skrtenterne
af det land, der har ligget som oer i Littorina-havet. Littorina
havets aflejringer findes bangs hele den datidige kystlinie, men
ligger i store dele af det sydbigste Danmark i dag under det nu
vrende havniveau.
Kystskrnter udgor pa grund af erosionen et brud i lagseri
erne. I kystskrnter kommer der ofte geobogiske aflejringer iii
syne, som i det ovrige bandskab er skjult. Derfor bestar isier kyst
skrienter ofte af kalkrig moriene, mens morienen i landskabet i
ovrigt er kabkfri se boks. I ‘dode’ Littorina-skrienter og i
smeltevands- og tunneldabenes skrtenter er erosionen ophort for
flere tusinde ar siden, og der er sket en vis modning af jordbun
den en modning som bbandt andet indebierer hel ebler delvis
udvaskning af fit kalk og begyndende forsuring. Stejie skrnter
har selv uden egentlig erosion en meget urolig jordbund,
hvilket modvirker jordbundsmodningen se kap. 4.
-

-

-

Klima
steppe

Den globabe udbredebse af vidtstrakt naturiigt tort grsland
steppe, prierie, savanne, pampa er i grove triek bestemt af for
holdet meblem netto-solmndstraling og arsnedboren. Dette forhold er hg med en, hvor netto-sohmndstrahingen lige netop kan fit
hele arsnedboren til at fordampe. Som tommelfingerregel girl
der, at naturligt griesland forekommer i egne hvor dette forhold
ligger meblem 1 og 2 det vii sige egne med et moderat nedbors
underskud. Er nedborsunderskuddet storre opstitr orken. For
Danmark som heihed bigger dette forhold omkring 0,7 der er
abtsit et pint nedborsoverskud.
-

-

-

-

store bce ltsklima

Der er dog store regionale forskehle. I Storebteltsomradet er den

gennemsnitlige arsnedbor under 550 mm, hvilket er lavt i sam
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Figur3.5. Nedbori
Danmark. Linierne isohyeterne - forbinder
punkter med samme
gennemsnitsnedbor
over 30 ar. Efter
Jacobsen 1989.

menhigning med
bandsgennemsnit
tet. Desuden er der
i dette omritde en
hoj gennemsnits
temperatur for jubi
over 17°C, mange
solskinstimer mere
end 1.750 om
itret, samt sent be
gyndende og tidligt
ophorende natte
frost om vinteren.
Denne kombina
lion af sob, varme
og ringe nedbor er
blevet beskrevet
som et sirligt
,,Storebtebtsklima".
Langs kysterne af de sydhige, indre danske farvande og Oster
soen har man et lignende khima, omend knap sit solskinsrigt, og
med lidt koldere vintre. Ved beregninger af den itrlige potentieble
fordampning, har man fundet at der i disse omritder i gennem
snit er et hue nedborsunderskud klimaet er semiaridt. Der kan
godt vokse skov i Storebteltsomritdet og pit Mon og Bornhobm,
men khimaet i dette omritde er bidt mere ‘trie-fendsk’ end i re
sten af landet, og dermed er de naturgivne forudsietninger i
overdrevsnaturens favor.
700
°600
-500

-

Skrenters klima
Isier pit skrinter kan nedbor og fordampning afvige betragteligt
fra regionens kbima i almindelighed, man taler om et sirbigt
topokiima se boks. Skroenter der vender mod den femhersken
de vindretning vii i gennemsnit modtage mere nedbor end
skrinter i lie
Danmark altsit typisk vestvendte mere end ost
yendte. Tib gengield vib vindens udtorrende virkning vire stone
pit skrienter der vender mod den femherskende vindretning.
Skrintens hteldning alene vii betinge at en storre del af nedbo
ren bober vik som overfladeafstromning, end det er tilfieldet pit
jievnt terrin. Tib gengaild vii skrienter ofte modtage vand ikke
blot som nedbor, men ogsit i form af udsivende grundvand. Det
gilder isier skrienter med vandstandsende lag fx af her som
kan skabe sekundire vandspejl.
Det er dog isier med hensyn iii indstritlingsmtengden, at
skrienter afviger fra det regionabe gennemsnit. Nordvendte
-

i

-
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skroenter er generelt kohige og dermed fugtige, mens sydvendte
skrienter er varme og dermed torre. Ost- og vestvendte skrienter
higger derimehiem.
semi-aride
skrcenter

Uden for Storebiebtskiimaets omritde kan skrtenter med stor md
strithing have semiaridt topoklima. Det vii vire skrienter med
hieidning mod kompasretninger meilem vestsydvest og ostsyd
ost. Ved orientering direkte mod syd, behoves kun en jievn hild
ning 15-20° for at den itrhige indstritling vii vire i stand tii at
fit en itrbig nedbor pit 800 mm den hojeste middelnedbor i
Danmark
at fordampe. Jo itengere vik fra orientering direk
te mod syd, jo stejiere mit skrienten viere for at opnit tiistrikke
iigt stor indstritling.
-

- tii

Forskellige niveauer af kilma
Kiima er de gennemsnitiige temperatur
Og nedborsforhold over mange itr for et
storre elier mindre omritde. Man taler
om khimabmlter, og om oceanisk kontra
kontinentait klima. Danmark som hel
hed har tempereret vestkystkhma
Lokalklima er klimaet i mindre regio
ner, defineret ud fra isotermer kurver
gennem punkter med samme gennem
snitstemperatur og isohyeter kurver
gennem punkter med samme gennem
snitsnedbor. Storebieltsklimaet er ét
lokabkiima, Vest;yhland har et ganske an
det iokalkiima, med lavere gennemsnits
temperaturer for bitde koldeste og var
meste mitned, og mere nedbor. Lokab
klimaet karakteriseres ligesom det reglo
nale klima af mitiinger i meteoroiogiske
mitlestationer, der er placeret 2 m over
jordoverfladen
Topokhma er iokaikhmaet modificeret
af topografien af de forskeilige land
skabseiementer. Storst betydning pit
overdrev og i andre iysitbne naturtyper
-

har hieldningen og orienteringen mod
verdenshjorne. Sydskrtenter har et heit
andet topoklima end nordskrienter. Koid
huft kan samie sig i iavninger i terroenet
‘kuldefaidshuller’. Bakkedrag og skove
kan give lie for den afkoiende og udtor
rende vind.
Mikroklima er de temperatur- og fug
tighedsforhold som den enkelte plante
udsaittes for. Mikrokiima karakteriseres
af mithinger lige omkring pianterne, fx i
jordoverfiaden. Mikrokbimaet er iokab
kiimaet modificeret af vegetationen selv.
Skovbundspianter oplever pit grund af
skyggen fra trierne et heit andet mikro
kiima end overdrcvspianter. Pit overdrev
er mikrokliniaet jordoverfiaden isier af
haingig afvegetationens hojde og tit
hed, skygge fra vedpianter, og af om der
er et fornelag elber et mosbag tib stede.
Overdrev med meget krat har et mikro
klima som er meget forskelligt fra et heit
itbent iavtvoksende overdrev.
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Siden istiden
Der er sket en voidsom udvikhing naturen i det der i dag er
Danmark, siden den sidste istid Weichsel-istiden. Khimaet har
forandret sig ikke i en bestemt retning, men har svinget melhem koldt og varmt, fugtigt og tort. Plante- og dyrearterne har
skullet indyandre og kolonisere det jomfruehige band, ikke blot
fra populationer hige vest for isens hovedophobdsbinie, men fra
omritder langt mod syd og ost. Endehig har menneskets indvirk
ning pit naturen vairet tibtagende ikke jievnt, men tiltagende i
nogie perioder og aftagende i andre.
-

-

-

Steppeplanternes indvandring
Senglaciab tid starter med isens begyndende tilbagesmebtning. I
praksis har man ingen polbendiagrammer fra Nordeuropa der
riekker uiengere tiibage end ca. 13.000 itr for nu. Derfor regnes
sengiaciab tid i pollendiagrammer normalt for at begynde med
en stigning i kurven for bynke-pobben, der tolkes som en khima

Viden om klimasvingninger
Klimasvingningerne har mest vieret gbbale begivenheder. Man har viden om
gbobale klimasvingninger fra geofysiske
og geokemiske undersogelser Man har
beregnet at der over lange tidsspand
sker sma iendringer i jordens bane om
solen, og at det giver anledning til cykhi
ske svingninger i det giobaie kiima.
Geokemiske malinger i sedimentkerner
stotter disse beregninger. For eksempei
fortiehler svingninger i indholdet af sta
bile ilt-isotoper og brint-isotopen deute
rium i iskerner fra polaromraderne om
fortidens svingninger i den globale tem
peratur Era Danmark haves viden om
kbimasvingninger siden sidste istid fra
nedbrydningsgraden af torv i ho;moser
Torven omdannes hurtigere til humus i
varmt og tort khima end i kobdt og fug
tigt.
Man har viden om tilstedeviereise af
dyr og planter fra bestemmelse af
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mikrofossiber fx polien og kiseiaiger og
makrofossiler fit plantedele, sneglehuse
og dyreknogier i aflejringer. De organis
mer der findes fossiit kan give et udsagn
om klimaet pit det tidspunkt hvor de le
vede. Eorekomst i aflejringer fra danske
farvande af musbinger, der i dag kun findes i arktiske farvande i en periode, og af
muslinger fra subtropiske i en anden pe
node, fortiruler om klimasvingninger.
Nitr rester af piante- eiler dyrearter
bhver hyppigere ehler sjteldnere i afle;
ningerne, er det ikke altid muhigt at skeb
ne mellem khmatiske arsager og indvan
dningshistoniske. Det er stort set kun om
skovtrieer man har sit detaljeret viden, at
det er muligt at kortitegge deres indvan
dring ill Nordeuropa. Desuden lyder en
rimelig antagelse, at jo ieldre en aflejring
er, des mindre er chancen for at den er
forblevet uforstyrret til i dag
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iendning mod hojere temperaturer se boks ‘viden om khima
svingninger’.
fjeldplanter

Era Boliingtid og iebdre Dryas-tid iii og med yngre Dryas-tid
itr f.Kr. kun athrudt af den 800 itr lange,
mere skovnige Ailerod-tid se fig. 3.6 var landskabet, i det den i
dag en Danmark, itbent og skovbost. Den flora den en fundet re
ster af en uden moderne sidestykke. Den rummen arter den i
yore dage tilhonen f;eldflonaen, sammen med arter fra nutidige
overdnev og stepper. De nutidige ovendnevspianten den en fundet
nester af i aflejningen fra senglacial tid fremgitr af tab. 3. 1 . En heb
del arter findes ikke i Danmanks nuvierende flora, men i alpin
vegetation i Den skandinaviske Fjebdktede, samt i Skotiand, Alpenne og Karpaterne: Tue-himurt, alpe-astragel, gul astragel,
bjornebrod, fjeldsyre, rypelyng og purpur-stenbrcek. Dertil kommen
topspirende pUeurt, den forst en uddod i Danmank i dette itrhund
nede.
1

1 .000

til

8.000

-

-

steppeplanter

En anden gruppe udgon anten, den i dag han en udpnieget konti
nentai udbnedelse med enkeite fonposten i Centrai- og Vesteuro
pa: Skiermplanten blcerefro, den unteagtige nogenfroede ledris,
sand-gipsurt og olands-soloje. Bitde blcerefro og ledris han sammen
haingepde udbredeisesomnitden pit de russiske stepper. Blcerefro
han forposter i Centnaheuropa, Pommern og Mitler-omritdet i
Svenige. Ledris han forposten ved det vestlige Middebhav og i Bre
tagne. Sand-gipsurt han forposten pit Oiand, i Skitne nu forsvundet og Mecklenbung. Olands-soloje findes pit Oiand, samt i
Aipenne og Karpaterne. Mange af nutidens danske overdnevs
planter han denes hovedudbnedelse ost for os. Steppe-eiementet
en altsit stadig fnemherskende i overdrevsvegetationen, mens
field- elier tundna-elementet en niesten viek.
Isskjoldet som mod slutningen af istiden ntesten diekkede
Danmank, bnedte sig oven det meste af De bnitiske Oer, Fenno
skandien, hele vejen rundt om Ostersoen, og det nordvestligste
Rusband. Den formodes at have vienet steppevegetation i et biebte
fra Den ibeniske Halvo oven Baikan-halvoen til det meliemste
Volga. Era dette omnitde en steppeflonaen indvandret iii Danmark efter istiden. Steppepiantenne han gennem evobutionen iii
passet sig iii et tort og soinigt kiima og en neutrait-basisk jord
bund, og netop et sitdant miljo van iii stede i Danmark i de for
ste 5000 itr eften istiden. Den en desuden fremsat hypotesen om
at isfni nefugier pit den nonske vestkyst kan have vienet en kilde til
spredning af planter efter istiden. En del anter med nutidig alpin
fonekomst i Nordskandinavien kunne have ovenlevet istiden den,
og have bnedt sig ret hurtigt tib de biotiagte omritden. Det kunne
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eksempebvis gielde tue-himurt, topspirende pUeurt, rypelyng, purpur
stenbrcek. Arten med en mere oceanisk udbnedelse fx katteskceg
en fonmodenthig indvandnet fra nefugie-omritden i Bretagne og Inhand. De fleste afde almindeligste overdrevsarter tab. 5.1 en i
dag vidtudbredte i Europa. Hvorfra disse arter en indvandnet vides ikke.

Littorina-havet

Den tiette urskov
pnieboneal, boreal og atbantisk tid 8.000-3.900 itr f.Kr. mdvandrede skovtnieenne til Danmark. I pnieboneai lid dominerede
I

Figur 3. 6 Oversigt
over klzmatzsk og
arkceologzsk/
kulturhistorisk
definerede tidsperioder
i Danmark siden sidste
istid Jensen 1985
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birk ogfyr, i boreal tid dominerede hassel ogfyr, og i atlantisk tid
dominerede lind, eg, elm og ask. Klimaet var varmere end i dag, i

pneboreal og atlantisk tid fugtigt, i boreal tid ret tørt. I starten af
perioden var havniveauet omkring Danmark mellem 30 og 70 m
lavere end i dag, og Danmark var landfast med De britiske øer.
I slutningen af perioden var havniveauet nogenlunde som i dag,
men landhevningen var endnu ikke sá langt fremskreden. Nord
for vippelinien se fig. 3.1 var landet i højere grad end i dag en
ogruppe i Littorina-havet østersøen og Tapes-havet Katte
gat.
I perioden tiltog skovdkket, og den prboreale tids lysbne,
birke-fyrre-skov forandredes successivt lii den atlantiske tids
tette linde-blandskov. Der er ingen spor af den senglaciale flora
i form af pollen eller makrofossiler i aflejringer fra denne lange

Tabel 3.1. Nutidige overdrevsarter, der erfundet som makrofossiler, pollen
eller sporer i aflejringerfra senglacial tid til og med atlantisk tid, og
pollentaxa der kan reprcesentere nutidige overdrevsplanter i parentes. Efter
Iversen 1954 ogjensen 1985.

Utter:
astragei dansk a., sod a.
bibernelie
biâmunke
bynke mark-b.
djveisbid
engeiskgrs
smaibgret ensian
bredbgretIbaitisk erisian
esparsette
grsbiadet fiadstjerne
fleidskr-type bakketidsel
frostjerne ilden f. o.a.
grs-type nsten aile viide grsser
hedelyng
kiokke-type iiden k., nogiebiomstret k. o.a.
stor knopurt
kodriver huikravet k.
kaeiiingetand aim. k.
kvsurt
iiguiifiorae type hogeurt borst mikebotte o a
pur-log
menan
mjodurt knoidet m

aim. mânerude-type
stiik-mànerude
perikon kantet o.a.
tormentil
ranunkei knoid r bidende r o a
rundbaeig
rodkn
snerre-type gui s., iyng-s. o.a.
soioje ogs oiands-soioje
star type var star o a
stenurt bidende s. o.a.
storkenb biodrod s., biod s. o.a.
aim. syre
traeviekrone-type tjreneiii ke o.a.
aim. uivefod
fiad uivefod-type
iancet-vejbred
strand-vejbred
dunet vejbred
Vedplanter
ene
ron
havtorn
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Overdrev og pollen-analyse
Pollen af blomsterplanter findes i organiske aflejringer, hvor de bevares bedre end
noget andet plantemateriale. Derfor kan
pollenspektre give gode indikationer af
vegetationens sammensatning p aflejringstidspunktet, skont det ligger mange
tusind âr før nu.
Pollenkorn bevares bedre jo surere og
mere iltfattig aflejringen er. Pollenprover
stammer derfor ofte fra moser, som oprindeligt har veret soer. Vindbãrne pollen
er landet pa søens overflade, og siden
aflejret i bundsedimentet. Pollenanalyse
blev oprindeligt skabt som en metode til
tidsfstelse af arkologiske fund. I dag
har man isotop-kemiske dateringsmetoder
fit C’4-metoden, som ogsá kan bruges i
fortolkning af pollenspektre i relation til
vegetationsudviklingen.
At pollenprøver hentes fra tidligere
sobund giver selvsagt en overreprtsentation af vand- og sumpplanter i aflejringerne. Skov eller krat omkring soen filtrerer luftstrømmen for pollen og mindsker
pollenaflejringen fra lysâben vegetation,
som ikke ligger lige op til søbredden. Søer
hvor bevaringsforholdene har veret optimale, ligger ofte i omráder med sur jordbund. Det giver en storre sandsynlighed
for bevaring af aflejrede pollen af planter
med prteference for sur jordbund, end
pollen af arter med prteference for neutral
til basisk jordbund. Endvidere har vindbestovede planter fx grsser, vejbred,
bynke og de fleste skovtreer, der producerer smã lette pollen i store mtngder,
storre sandsynlighed for at blive reprsenteret i aflejringen end insektbestovede
planter. Og pollen der frigores i toppen af
en trtekrone har storre chance for at flyve
langt, end pollen der frigores ttt ved
jordoverfiaden. Det samlede resultet bli-
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ver en megtig overreprsentation af
trers pollen. Endelig nedsetter topo
grafien og grvsningen sandsynligheden
for overdrevsvegetationens bidrag til
pollenaflejringen: Vegetation pa kyst
skrvnter har en ret lille sandsynlighed
for at bidrage til pollensedimentationen
i en so inde i landet. Vegetation der nedbides af grtessende dyr, har meget lille
sandsynlighed for at bidrage til pollensedimentationen.
De fleste pollen kan bestemmes til
planteskgt, men ikke til art. I enkelte
tilftvlde kan pollen bestemmes til artseller artsgruppeniveau. Der er dog ogsâ
tilftelde hvor planter af mange skegter
inden for en familie har ens pollen, fx
gras- og snerrearter. Ved omhyggeligt at
mule storrelsen af de enkelte pollenkorn,
kan man statistisk udskille de dyrkede
kornsorter og fem typer af vilde grsser:
Marehalm, en kvik-type, tagrør, en hundegrs-type inkl. katteskceg og hamgrces og en svingel-type, der rummer re
sten af grsserne.
De danske skovtreer tilhorer mange
forskellige slmgter, hvis pollen kan ken
des. Anderledes er det med overdrevs
planterne. Af de 30 almindeligste overdrevsplanter i Danmark Se tab. 5.1, er
de 11 grsser der producerer pollen af
svingel-typen. De ovrige 19 arter produ
cerer tilsammen 15 pollentyper.
Fandt man pollen af disse 16 typer i
en aflejring, ville de imidlertid kunne
stamme fra mere end 250 forskellige ar
ter. Finder man for eksempel et pollen
korn af hønsetarm-typen, er det ikke mu
ligt at se om det er kommet fra lund
fladstjerne vokser i skov, klovkrone
mose ellerfemhannet honsetarm over
drev.
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periode. Der er to mulige scenarier der kan forklare dette fak
tum: Enten er alle de lyskrttvende arter forsvundet, men er mdvandret igen efter stenalderbøndernes skovrydning, eller ogsã
har der vtret et vedvarende element af lysáben vegetation, blot
trtengt tilbage af skoven til mindre refugier se boks Desvterre
er der forskellige forhold der gør det ntesten umuligt at ,,opda
ge" overdrevsvegetation i pollendiagrammer se boks ‘overdrev
og pollenanalyse’ Blandt disse skal isr ntevnes forskellen i
pollenproduktivitet mellem skov- og overdrevsvegetation, bestemmelses-problemerne, og overreprtesentationen af pollen i
analyserne fra fugtig og sur jordbund modsat overdrevets tørre
og ofte basiske jordbund. Overdrevsrefugier kan altsá udmterket
have eksisteret uden at kunne spores i regionale pollendiagrammer.
.

.

-

kalk

Refugier i urskoven
I England har man eksempler pa pollendiagrammer der viser
forekomst af et vedvarende element af lysâben vegetation siden
istiden. De er i alle tilflde knyttet til landskaber af kalkbjerg
arter. England er langt rigere pa kalklandskaber end Danmark,
men til gengtld er nedbørsoverskuddet overalt storre end i
Danmark. Det er almindeligt accepteret at meget kalkrig jord
bund er hammende for trtvtekst. Scerligt htemmende er selvfol
gelig faststãende bjergarter overlejret af et tyndt jordlag hvad
enten det drejer sig om kalksten eller granit. Det ses tydeligt pit
ølands store Alvar, der helt sikkert har vtret delvis lysitbent si
den istiden, og som huser et stort antal plante- og dyrearter med
isolerede forekomster der ellers har hovedudbredelse langt mod
syd, nord eller ost.
Ogsit i Danmark findes lokaliteter hvor kalkbjergarter er eks
ponerede, fx Stevns Klint, Hoje Mon og i Himmerland, men der
er ikke lavet pollenanalyser i disse omritder. Til gengld er der
pitvist et kontinuerligt element aflysitben vegetation i Vestjylland
i den boreale og atlantiske tids flora: Hedelyng, bldmunke, kohve
de, rodknce-type og lancet-vejbred. Desuden har man i Blekinge,
hvis landskab og klima har en del tilftelles med Danmarks torre
egne, pitvist tilstedevmrelsen af et lyskrvende element i samme
periode: Tjcerenellike, havtorn, bldmunke, lcege-kvcesurt, solaje og
-

bldhat.

tort klima

Meget tort klima er ligeledes htemmende for trtevtekst. Det gtel
der i strlig grad sydvendte skritninger inden for det semiaride
lokalklimaomritde, og tynde jordlag over faststitende bjergarter.

uroligjord

Ogsit hceldningen alene vii give urolig jordbund, og htemme
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Figur 3.7. Overdrev i den
atlantiske tids linde-urskov
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etablering af trer. Dette fcenomen har stigende betydning jo
torrere klima en skrtent har, og jo mere sandet jordbunden er.
kalkrigjord

Kortet i figur 3.8 viser den nutidige udbredelse af plantearter,
der er fundet som fossiler fra senglacial tid, men som i dag er
sjteldne. Sammenligner man dette kort med kortene over kalkrig
jordbund og over nedboren fig. 3.2 og 3.5, ser man et pitfal
dende monster. Udbredeisen af denne gruppe af planter synes
at vtrre begrnset til jordbund der enten er meget kalkrig eller
meget tor. Den meget kalkrige jordbund findes pit de himmer
landske og thylandske kalkskrtenter og i gronsvterklitterne mel
lem Hanstholm og Skagen alle omritder med en relativt hoj
nedbor. Meget kaikrig jordbund findes ogsit i de tone egne pit
Stevns og Mons klinter, ved Arnager pit Sydbornholm, samt ved
Glatved Strand pit Djursland. Uden for disse egentlige kalkom
ritder er mortenen mange steder kalkholdig. Kalken er dog ofte
udvasket fra de overste jordlag i lobet af de sidste 15.000 itr. I
det torre Storebaltsomritde er udvaskningen ikke sit stor, skont
der sker en vis udvaskning om vinteren hvor fordampningen er
-

Figur 3.8. Den nutidige udbredelse afplantearter,
der erfundet som fossiler i aflejringerfra senglacial
tid. Udbredelsen af arter der i dag er almindeligt
forekommende i kulturlandskabet er ikke vist. Det
er samtidig de omráder i Danmark der i dag har
den mest artsrige overdrevsflora, og huserfiest
redlistede over drevsarter. Omtegnet efter
Danmark Natur 1980.

Figur 3.9 Littorina-skrcent med hvid kalkjord der
skinner igennem den ábne overdrevs-vegetation.
Kcellingdal ved Hanstholm, august 1995.
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Figur 3.10. Gamle strandvolde der i sommerterken er gule af afsvedet
vegetation, mens lavningerne imellem erfugtige ogfriskgronne. Begtrup Røn
pa Mols, juli 1995.

Relikter og refugier
Relikt. En reliktforekomst er en isoleret
forekomst, der viser tilbage til et stone
sammenhtengende udbredelsesomritde i
en tidligere tidsperiode. Organismers
udbredelse er bestemt af deres khmati
ske og jordbundsmessige krav samt af
historiske faktorer. En arts udbredelse
forandres med tiden, som folge af for
andringer i khmaet Nar en arts udbre
delsesomritde formindskes, vii der ofte
forbhve forekomster 1 strligt gunstige
omritder. Disse forekomster buyer repro
duktivt isoleret fra forekomsterne i ho
ved-udbredelsesomritdet. Isolerede fore
komster kan ogsit opstit ved lang
distance-spredning, og det kan 1 praksis
vvre svtert at kende forskel pit disse to
slags isolerede forekomster. I Danmark
er der postuleret relikt-forekomst af
plante- og dyrearter der har haft mere

eller mindre veldokumenterede storre ud
bredelser i senglacial tid fx hvidgrd
draba eller i den postgiaciale varmetid
fx inistelten og skcerin-elm.
Refugium. Et refugium er et tilflugtssted
for arter der er tilpasset tidligere klima-,
jordbunds-, og lys-forhold, under en pe
node med generelt forandrede kitr. Et re
fugium har okologiske forhold som er
meget afvigende fra de herskende, fx ste
den med slerligt koldt mikroklima i en re
gion med varmt klima. Nan de okologiske
forhold tendres til de tidligere tiders igen,
fungerer refugier som spredningscentre.
De arter der i dag findes i Nordeuropa,
overlevede den sidste istid i refugie-omrit
der i Sydeuropa. I dag findes mange af
arterne ikke i Sydeuropa, eller hojst som
isolerede relikt-forekomster.
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lille, men hvon den alligevel falder nedbon.
basiskjord

Ftellesntvneren for kalkegnene og de tome egne en altsit en nela
tivt basisk jordbund. Inden for disse omritder findes den basiske
jordbund isten pit skrnter med urolig jordbund og pit nyt
kalkrigt mateniale, den en aflejret af havet ellen vinden. Den ikke
udvaskede, basiske jondbund minder om den ritjond, som isen
eftenlod ved tilbagesmeltningen. Samtidig en kalk, torke og uno
hg jordbund faktoner den htemmer trvtekst, og altsit begunsti
ger en lavtvoksende og lysitben vegetation.

dynamiske
refugier

Det en givetvis inden for de omnitder den en markenet pit figur
3.8, at den senglaciale steppeflora han haft refugier i tiden med
ttrt urskov. Man skal dog nok forestille sig nogle dynamiske,
omkningflyttende ‘refugier’. Littonina- og Tapes-havenes kyst
skrtenter van nemlig ‘levende’ i dele af atlantisk lid og subboneal
tid 3.900-500 itn f.Kr.. Den van fire havstigninger, og imellem
disse van den snkningen, hvon den dannede sig marint fonland
foran skrtenterne. K1itterrtnerne i Hanhenred og Vendsyssel hgger pit htevet havbund, og storstedehen en forst dannet i middel
.alderen. Gronsvterklittenne kan altsit ikke betragtes som konti
nuenhige refugier, i hvert fald ikke prcis hvor de higger i dag.
Senglaciale relikter
De almindehigste overdrevsplanter han typisk udbredelsesms
sigt tyngdepunkt i Mellemeunopa, men de tnives higesom steppe
plantenne pit ton og basisk jondbund. Anderledes forhohder det
sig med de arten den en specielt knyttet til overdrev pit udvasket
og sun bund. De han typisk udbredelsesmssigt tyngdepunkt i
Mellemeunopas bjenge, med udposter i Vesteuropas oceaniske
egne. Blandt sitdanne anten med danske fossile fund fra sengha
cial tid, en det kun stilk-mdnerude den i nutiden forekommen her i
landet. Disse arter kan godt vtrre indvandret hentil i senglacial
tid, pit morene den fra stanten ikke han indeholdt kalk. Det en
blot mindre sandsynhigt at sitdanne steden en forblevet skovlose i
penioden fra skovens opstiten og tih kulturlandskabets opstiten.

bitter mcelkeurt
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Udover anten hvis pollen en fundet i senglaciale aflejninger, en en
rtekke andre plantearten foreshitet som senglaciale rehikter i Dan
mark tab. 3.2 og boks ‘nefugien og rehikten’. Det en sket ud fra
studier af arternes nuvrrende udbredelse.
En ant som bitter mcelkeurt han sin hovedudbredeise i Eunopas
nondlige kontinentale dele, det vih sige Central- og Vestrusland,
Baltikum, det nordosthige Mellemeunopa, med en udhoben til
Alpe-egnene fig. 3.11. Derudover han den udposter i lavlandet
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af Skandinavien, samt pit De bnitiske øer. Den foretrtekken
overalt kahknig jordbund.
bakke-fnokurt

Andenledes en det med bakke-fnokurt, den ganske vist en bundet
til kalkjond i England, Nondtyskland, Danmank og Skitne, men i
resten af sit udbredelsesomritde, den han et vtesenthigt mere kon
tinentalt khima, ikke han dette krav. I Finmanken i det nordostlig
ste Norge stitn anten sitledes i revling-hede. Bakke-fnokurt en en
del af et vanskeligt artskompleks med en mtengde lokale smitan
ten, og underarten af disse, i Sydeuropas bjerge og i Kaukasus.
Dens hovedudbredelsesomnitde en de sydsibiniske skovstepper.

hvidgrá draba
klit-ojentrost

Hvidgrd draba han en boreal til alpin amfi-atlantisk udbnedelse

se fig. 3. 1 2. I Sydskandinavien en dens forekomst bundet iii
kalknig jordbund. I Vestnonge, Skotland og Island en dette ikke
tilftrldet. I Danmark findes den pit kalkskrtrnter i Thy og Hanherred, samt i gronsvterkhitter i Vestvendsyssel.
Pit de thyhandske kalkskrtenten han den folgeskab af den en
demiske klit-ojentrost, af den have form af skavgrces og af en un
denart af rundbcelg den tilhoren den i ovnigt skotsk-nondfenno
skandiske Boneahis-gruppe.

Tabel 3.2. Nutidige overdrevsarter der pa grund af deres recente udbredelse
er blevet foresláet som senglaciale relikter, altsá arter der har overlevet den
atlantiske tids tcette urskov i lysábne refugier enten pa Bornholm eller i
Nordjylland. Ingen af arterne erfundet som rester i aflejringerfra sen
glacial tid, men det han skyldes at der ikke er ledt nok, eller at pollen af disse
arter ikke lader sig skelne fra pollen af ncertstdende arter med en anden
ekologi. Iversen 1957 og Böcher m.fl. 1946.

Nordbornholm:

Sydbornholm:

Nordjylland:

Kiippe-Ron
Tarmvrid-Ron
Finsk Ron
Svalerod
Hvid Stenurt
Farve-Vajd
Mur-Draba
Skinnende Storkenb
Enblomstret FiadbIg
Ugrenet Edder-kopurt
Løg-Rapgraes

Skaermarve
Skraent-Star
Baitisk Svingel
Knopneilike
Bakke-Potentii
Spydbiadet Skjoiddrager
Bakke-Svovlrod

Bakke-Fnokurt
Bitter Mikeurt
Hvidgrit Draba
Liden Snerre
Storblomstret Bruneiie
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Figur 3.11. Udbredelsen af bitter
mcelkeurt i Nordvesteuropa. Hoved
udbredelsen ligger i de nordlige,
kontinentale egne af Europa, med en
udleber til Alperne og udposter i
Skandinavien. De nordjyske fore
komster er meget isolerede; ncermeste
forekomster er i Oslofjordomradet
samt i Skane, hvortilforekomsten pa
Amager Fcelled knytter sig.
Omtegnet efter Hultén og Fries
1986.

dva?rgracer

samspil
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Figur 3.12. Udbredelse af hvidgra
draba i Nordvesteuropa. Udbredel
sen er nordlig atlantisk, med udposter
i Sydskandinavien, Baltikum, Alper
ne og Pyrenceerne. Den forekommer
tiiige i Nordamerika og Grenland.
Den ncermeste forekomst uden for
Danmark er pa Kinnekulles kalk
alvar sydfor Vänern. Omtegnet efter
Hultén og Fries 1986.

Fonuden de nvnte anten og underarter med specielle udbredei
sesmonstre og isohenede fonekomster i Danmank findes en nkke
afvigende racer af nogle i ovnigt almindehige karplantearten se
boks ‘Böchers dvtengnacer’ og kap. 5. Den en ogsit arter fra an
dre organismegrupper, hvis nuvterende udbredelse leden tanker
ne i retning af danske rehiktfonekomster. Det gtelder bladmosset
Polytrichastrum alpinum, den en fundet i danske aflejninger fra
yngre Dryas-tid, men som idag han sin hovedudbredelse i det
nordhigste Europa, samt Mellemeuropas bjerge. Den findes i dag
pit tre hokahiteten pit gamle hittonina-skntenter i Nondvestjylland.
Vilde dyrs grasning
Nsten alle steder kan gro til med vedplanten. Den han altsit v
ret en betingelse mere for opretholdelsen af nefugier, nemlig
grasning af vildtlevende dyr. Samspillet mellem faunaudvikhing
og vegetationsudvikling siden istidens afslutning en kun spona
disk beront i hitteraturen, vel nok fordi det pit forhitnd synes hitb
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lost at nit frem til et nojagtigt histonisk bihlede afde store plante
tederes indvirkning pit vegetationen. Pit baggrund af den viden
man harom disse pattedyns nutidige adfrd, synes det idet mindste fonkert helt at neghigere deres nolle i handskabsudvikhingen.
planteadere

Det en klant, at det en vegetationsudvikhingen, den i forste om
gang han styret indvandningen af disse plantetdere, higesom den
i nogle tilftelde han vteret medvirkende itrsag til at nogle af arterne
lokalt en uddode. Men det en ogsit klart, at dyrene harvtrret med
til at forme og fasthoide snhige habitater ved deres grtesning.
En ovensigt oven de relevante anter og denes kronologiske ud
bredelse i tiden efter sidste istid en vist i fig. 3.13. Listen span
den vidt fra istidens ren, den overlever det fonste kvarte itrtusinde
af prtrboreal, og til indforelsen af dddyr i middelalderen og sika
omkning itn 1 900. Mere interessant for diskussionen om den
danske unskovs stnuktur en vildhestens genindvandning i atlantisk
subboreal tid og elsdyret og uroksens kontinuerhige tilstedevtnelse
gennem hele atlantisk lid i det mindste i Jyihand.
Man bemtenken tillige kronhjorten og rddyrets ubnudte tilstede
-

tamdyr

Böchers dvargracer
Tyge W. Böcher 1909-1983 lavede som
professor ved Kobenhavns Universitet
utalhige undersogelsen af dansk og udenlandsk flora og vegetation, i Danmark
stenhigt pa hede og overdnev. Han fandt
blandt andet at nogle aimindelige arter
nummer racer med forskeilig habitus og
okologi. De mest shitende eksemplen pit
dette en noghe dvargnacer fra Bulbjeng og
andre nondvestjyske kahksknainten. De anten det dnejer sig om er alm. hundegrces,
plettet kongepen begge med dvtergracen
pa Bulbjerg, kransberste Logstorskrtrnten, alm. gyldenris dvtergrace udbnedt pa kalkskrnten og i gnonsvnkhitten i Nordvestjyhiand. Den fonste tanke
van selvsagt at phanterne blot van lave og
kompakte pa grund af den hitnde vind og
den magre jondbund. Dyrkningsfonsog
viste imidhertid at vtekstformen var konstant, altsa genetisk bestemt. Tilbage star

tre muhige scenanien for dvtengracennes
fonekomst: 1 De repnesenteren de i sen
glacial tid indvandnede racer. De i landskabet mere almindelige racer en indvan
dret senere, maske fonst eften bondesten
alderens skovrydninger. Racennes jond
bundspnteferencer tahen henfor. 2 Det en
racer med specielle okologiske knav, der
fonst en indvandnet sydfna sent. 3 Dc en
opstaet pit hokahiteterne i rehativt ny lid,
enten ved naturhig udvtelgehse pa grund
af de ekstneme fonhold, ellen ved genetisk
drift i sma populationer. Det en endnu
ikke undersogt hvor hurtigt sit afvigende
racer kan opsta. Böcher fandt at det for
ste scenario en mest sandsynhigt, og fandt
at denne hypotese og hypotesen om nefu
gien i atlantisk tid for overdrevsvegetat
ionen pa de nondvestjyske kahkskntnter,
stotter hinanden.
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vterelse siden tidhig prteboreal og naturhigvis indforehsen af tamkvg, tamsvin, fitr og ged ved bonde-stenaldenens begyndelse og
senere tamhesten i teldre bronzeahder.

urokse

Dyrenes udbredelse i tid
Nitn man sen bort fra vildhest og bison, sit bygger kendskabet til
arternes forekomst i tid pit en meget hang ntekke afveldaterede
knoghefund. Det drejer sig, som for uroksens vedkommende fig.
3 1 4, om hundredevis af hokahiteter landet over, hvonpit man
han fundet rester af ét ellen flene individen. Det kan f.eks. vre et
skehet af en urokse, den en druknet i en af fortidens soer, ellen det
kan vtrre i hundredevis af knoghefragmenten af mange uroksen,
den en endt i kokkenmoddingen pit en stenaldenboplads. Fundene danner tilsammen grundlaget for en ovenordnet faunahistoric, men det en ikke muhigt dinekte at afgore de enkehte po
puhationers storrelse ellen populationssvingninger. Indinekte en
den kontinuerhige fonekomst af arterne imidhertid et udtryk for,
at de konstant han vtrret tilstede i sit iivskraftige og sammenhn
gende popuhationer, at de han kunnet overheve. Omvendt bor
netop uroksen og elsdyrets ‘tidhige’ uddoen pit Sjtelhand og Fyn
sikkert opfattes som et resultat af isolation og fragmentation foritnsaget af handets omdannehse iii et onige i tidhig athantisk lid.
.
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Figur 3.13. Den kronologiske udbredelse af samtlige store, plantecedende
hovdyr i Danmark i tiden efter sidste istid.
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tafonomi

Betnagter man mngden af knoglefund ud fra en tafonomisk
synsvinkeh, vih man higeledes forvente, at knogherne neprsente
ncr stone livsknaftige popuhationer af de enkelte arter tamdyne
ne iberegnet. Tafonomi beskftigen sig med de processer, den
pitvirken en organisme fra den afgitn ved doden, til rester af den
higgen pit palteontologens bond. Det han vist sig, at den en uhyre
ninge chance for at bhive bevaret og genopdaget som skelet ellen
knogle, idet de biologiske og fysisk-kemiske nedbrydnings- og
frasorteningsprocessen en mangeartede og svre at undgit. Dc
mange tusinde knoglen, den en sluppet gennem disse tttmaskede
tafonomiske filtre inklusive de menneskeskabte mit derfor ne
prtsentene opnindehigt store og vidtudbnedte dyrepopulationer.
-

Figur 3.14 Lokaliteter
i Danmark hvorpa der
erfundet rester afén
ellerfiere urokser.

vildhest

Dyrenes indflydelse pa landskabets udvikling
Sitveh den itbne prathoreahe og boreale skov som den atlantiske
khimaksskov van sitiedes prteget af hjorte, okser, vildsvin og bcevere.
Ved ovengangen mellem atlantisk tid og subboreah indfortes tam
kvceg, far, ged og tamsvin, som ahhe, sammen med den senere
indforte tamhest, grtessede og browsede se boks i den danske
skov. Effekten pit vegetationen mit have vteret markant.
Genindvandningen af vildhesten i slutningen af atlantisk tid re

Figur 3.15. Kratrig
overdrevsskrcent med
ekstensiv kvceggrces
ning. Bjergskov ved
Abenra, pa bakkestre
get der markerer isens
hovedopholdslinie
under sidste istid,
august 1995.
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pntrsentener en stonne eunopisk migration fra sydost tih nord
vest. Det en tankevtekkende, at en typisk gncesder som vildhe
sten dukker op netop pit det tidspunkt, den traditionelt han vtenet
opfattet som pnget af den ttetteste og morkeste lindeurskov.
skovstruktur

Rekonstnuktionen af vegetationsudvikhingen fra sidste istids af
shutning og frem tih i dag han hidtih overset samspilhet med fau
naudvikhingen. Det traditionelle bihlede af den monke og ensar
tede urskov viser sig altsit ikke at vre dtekkende, nitr de store
herbivore pattedyrs effekt pit vegetationen forsogsvis inddrages i
rekonstruktionen. Selve den fysiske stnuktur af skoven trndnes
ved browsing, idet hehe ‘lag’ i vegetationen fjernes. Den ovre
grtense for pitvinkningen bestemmes af dyrets stonrehse, og gra
den af udtyndingen affitengen af hvor sehektivt anten udnytten
vegetationslagene. En knaftig og hangvanig browsing kan totalt
fonhindre regeneration af trer og buske i et omritde. Pit hangt
sigt kan det rndne aldensstrukturen i bevoksningen, og fore til
sammenbrud af skoven i sammenhngende areaher og dermed

Gresning og browsing
Man omtaher ofte de stone herbivore
hovdyr som gnsdene ellen gnssere.
Man skal dog ikke tage denne betegnelse
sit bogstaveligt, at man fonventen at ahhe
disse anten udelukkende lever af ellen
fonetrtekken grtrs. Blandt de her omtalte
arten kan kun hesten betegnes som en
nen grtestden. Dc ovnige anten mit tihhige
med et engelsk hitneord betegnes
‘browsere’. At browse betyden i denne
sammenhteng at de blade, skud og kvi
ste af tner og buske, supplenet med ur
ten, henunder gras. Den higger ogsit i be
grebet browsing at opsoge den foderes
source, der for ojebhikket tihbyden den
storste koncentration af ntening. Dc gitn
fx eften knoppen og fiske skud hige meget om det en urten ellen vedphanter. Her
overfor stitr de egenthige grcestederes mdtag af gras i stone mtengder, som til gen
grehd kun udnyttes i begnenset omfang.
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Inddelingen en relevant for vores for
stitehse af kanaktenen af det grtrsningstryk
dyneartenne han udovet, men det skal
undenstreges at det en en grov inddeling
af en vinkelighed, den en iangt mere kom
pheks. Man kan fx iagttage en neson
bestemt variation i founageningen, hige
som det han vist sig at den en flene mitder
at vrere gntesteden ellen browser pit.

Graesser

Browser

Hest
Kvg
Bison
Kronhjort
Fr
Ged
Eisdyr
Ràdyr
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dannehse af skovlysninger. Ogsit lynantndte brande, stormfald,
epidemier af skadedyn ellen panasitter pit tneenne kan have skabt
skovhysninger. Dc vildthevende dyr han ved gnesning kunnet op
retholde sitdanne hysninger i hang lid, specielt i et ‘tnefjendsk’
mihjo.

menneske

Jager-samler-kulturer
Era boreah og atlantisk lid findes omfangsnige vidnesbyrd om
fonst Maglemose- og Kongemose-kuhtunenne og siden Ertebohhe
kulturen. Pit baggrund af de arkteohogiske fund regner man med
at de to forste kuhturen pnimrrt van basenet pit storvildtjagt i sko
yen, mens Ertebohhe-kultunen ntesten udelukkende han vret ba
seret pit jagt, fiskeni og indsamhing i og ved havet. Kemiske ana
hyser af knogher fra Ertebolle-bophadser undenstotten dette mon
sten.

brand

Man han fa Danmank ikke pitvist at disse kulturer pitvinkede na
turen pit okosystem-niveau. Era England han man imidlentid
tegn pit hokaht voldsomme pitvirkningen af naturen fra samtidige,
tihsvarende kuhturer. Samtidige stigningen i urtepolhen og kuhstov
visen at skoven en brtendt. Hyppigheden af brand og nterheden
til bophadsen sandsynliggon menneskets mehhemkomst, snarene
end naturlige, lynantrendte brande. Pit en enkeht hokahitet en den
normahe udvikhing fa den itbne pneboreale fynneskov tih den mere shuttede boreahe fynne-hasseh-skov udebhevet.

ringbarkning

Dette en blevet fortolket som en menneskeskabt odelggehse af
skoven, og vel at mrke uden brug af ild, idet den ikke findes en
samtidig aflejning af kulstov. Dette han kunnet lade sig gore fx
ved ringbarkning af tneerne. Menneskets intenesse i at ‘odelg
ge’ skoven bestod i at gore phads for hysknevende gnesser og an
dre urter. Disse kunne tihtntrkke og oge mngden af gneneden
de vihdt. Desuden han noghe af disse planter fra fonstyrrede habi
tater ellen fra lysitben skov spisehige fro og fnugter, fx hassel, hind
bcer, mcelde og pileurt.

stenokser

At datidens mennesken skulle have vnet bevidste om deres mu
ligheden for at pitvirke ellen ndne denes omgivelsen i en for dem
gunstig netning, vinker ret sandsynhigt nitr man betragter etnoho
giske undensogehser af nutidige jger-samlen-kuhturer, fx i Ama
zon-bkkenets regnskove. Visse indianenkuhturen bruger fx at
ningbarke tneenne i et mindre omnitde, for at tihtnekke vihdt. Nitn
omritdet gror til igen, favoniseres nyttige arter ved borthugning af
andre anten. ‘Urskov’ en ahtsit ikke nodvendigvis jomfruehig i be
tydningen upitvirket af mennesker. Pit bophadser fra Maghemose,
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Kongemose- og Ertebohie-kulturenne han ankteologerne fundet
stenokser, den mitske ikke han vtenet egnede til at ftelde store
tneer mcd, men som fint han kunnet bnuges tih at ningbarke
tnteer med.

korn

husdyr

Agerbrug og husdyrhold
I polhenanalyser fa omkning 3.900 itr f.Kr. kan de fonste pollenkorn af kornsonter konstatenes. Samtidig dukker pohienkorn og
maknofossiier af en rakke arter op i aflejningerne. Nogle arter en
nyc, andre en registreret fra senglacial lid, men ikke i den melhemhiggende peniode. Eksempler pit anter den ikke en fundet i teldre aflejninger en alm. agermdne, mark-frytle, vild gulerod, markarve, bidende ranunkel, rellike, pille-star, tandbcelg og hunde-viol.
En del af de nyopdukkede kan dog sagtens have forekommet
tidligere uden at vtene blevet negistreret i en pollenanahyse.
Agerdyrkningen han sikkert vtenet mindre vigtig end husdyrhol
det for stenaldenbonderne. Husdyrknogher en fundet i aflejningen
fra bondestenahderen, men kan vtere meget vanskehige at skelne
fra knoglen af husdyrenes datidige vihde sltegtninge, fx urokse.
Tamdyrenes knoglen en og bhiver navnhig med tiden hidt storre
end de vildtlevende sltegtninges. Ligesom det en tilftehdet med
kornsontennes pollen i forhold til de viide gntessens, sker adskil
leisen oftest pit grundlag af mange mithingen.
-

‘elmefaldet’

-

Begyndelsen pit subboneah lid 3.900-500 itr f.Kr. faststettes oftest ved et mankant fald i elme-poihenkurven. Dette fald en regi
strenet i polhenanalyser ovenaht i Nordvesteunopa. Dc fleste ste
den dukker de forste pollen af konnsorter op hige ellen ‘eimefal
det’, ftenre steden kont foninden. Den en blevet fremsat mange
fonkhaningsmodehlen for ehmefaldet, hvonaf flere en modsatnette
de. Det en blevet forsogt fonklaret som resultatet af en khima
fonandning kohigene khima og folgehig vandstands-stigning, som
nesultat af en ehmesyge-epidemi, af unskovsnydning, af begyn
dende brug af lovho til husdyrfoder og endeiig som resuhtatet af
en okologisk katastrofe med flene udhosende faktonen bhandt
andet menneskelig aktivitet.
Ellen en peniode pit 600 itr stigen elme-pollenkunven igen i
mange pollenanalyser fra Nondvesteuropa. Men dereften bhiven
billedet broget, og vaniener meget fra land tih hand, og fra egn tih
egn. Skoven en tiitaget i udbnedehse i noghe penioden og aftaget i
andre. Det itbne land, herunder overdrev, en tilsvarende gitet
areahmtessigt frem og tilbage. De.t en dog umuhigt at vide hvon
hang tid et givet omnitde han vtenet hysitbent inden skovens gen
indvandning, og dermed svtert at sige noget om hvihke typer af
-
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hysitben vegetation den han kunnet udvikle sig.
nye overdrev

Stenahderbondernes husdyr han givetvis gntesset pit de pnimtene
overdnev den atlantiske tids refugier for hysitben vegetation.
Det en dog ogsit givet at anealet med ovendrevsvegetation en tilta
get i bondestenalderen og senene. Dc sekundtere ovendrevsanea
her opstitet fra ryddede areaher en blevet koloniseret af plante
og dyreanter fra refugierne, samt efterhitnden af udefna kom
mende arten. Dc okologiske forhold pit de sekundtere overdnev
han imidhertid vteret andeniedes end i nefugierne. Jondbunden
han generelt vtenet mindre basisk, mindre udsat for torke, mmdre unohig, og den han sikkent vtenet hyppigere tilgroningsfasen
samt konte faser af opdynkning. Denfor han det generelt vteret de
mindre krtesne og effektivt spnedte overdrevsanten den han kolon
iseret de sekundtene overdrev. Dentil kommer indvandning af nyc
arten, sterhigt arter med pnrefenence for den surene og mere
udvaskede jondbund den eftenhitnden opstod.
-

-

Iorsuring

landsbyen

md- og udmark

-

Alherede fra bondestenaldenens midterste del han man sikre spor
af sun, overdrevsagtig vegetation fra opgivne agre, og af udvask
ning og al-dannelse i magre sandjorden.
Jernalder og vikingetid
Man han mere viden om jennahderens agerbrug end om tidhigene
tiders, fit han man bevanede agersystemen i de fleste dde af landet. I hehe jernaldenen og i vikingetiden van bebyggelsen meget
mobil. Dc smit landsbyer flyttede omkring inden for deres ud
nyttelsesomritde. Landsbyen blev sjteldent liggende pit samme
sted mere end hundrede itn, sit flyttede den. Dc hyppige flytnin
ger skyhdtes bhandt andet onsket om bruge den tidhigere bytofte
til agen, idet den her fandtes den mest velgodskede jond inden
for udnyttelsesomritdet. Den cehdre jernalders landbrug van meget anealkntevende, og store skovstrtekningen bhev ryddet dl grtes
gang. Kvteghohdet fik overordenthig stor betydning, blandt andet
i knaft af jernleens indfonelse, som gjorde det muhigt at bjrerge
ho til vinterfoder fa vitde hosltetenge. Betydningen af udmark
ens overdnevsvegetation dl sommergrtesning mit vcene tiltaget
samtidig.
Ved ovengangen iii yngre jernalden 3.-4. itnh. e.Kr. aftog hyp
pigheden af flytningerne. Det hang sammen med at man i sti
gende grad hoidt kvteg pit stahd, og derfor havde godning til fa
ste agerareaher. Denved skete den ogsit tih en vis grad en fastlceg
gelse af indmark og udmark den opdehing den i pnincippet var
eneritdende heit tii landborefonmennes lid. I den forbindelse
-
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skete den genindvandning af skov pit udmarkens yderste dde
sikkert mest skov af den nytilkomne beg.
balance

stednavne

-

I indmank/udmark-systemets meget ressourcebevidste handbrug
van den en noje balance mellem de forskelhige landskabsehemen
ten, den udgjorde forskelhige men higevterdige ressourcer. Arealet
af dyrket agen van bhandt andet bestemt af mtengden af godning,
og dermed af husdyrhohdets storrehse. Husdyrenes foder dynke
des ikke pit agrene, men kom ovenvejende fa eng og ovendnev.
Nok han dyrene gntesset agrene nitr hosten van forbi og nok en
halmen og de udtterskede aks blevet bnugt tih foden, men den en
ingen tvivh om at foder fra overdrev og eng han haft stor betyd
ning.
Selv om handsbyerne og de dyrkede agre flyttede omkring inden for udnyttehsesomritdet, kan de ikke have vteret phaceret
hvorsomhehst. Den han vtrnet areahen i de fleste udnyttehsesom
nitder, den ikke egnede sig for agerdyrkning, fordi de van for vitde
ellen tome, for stejhe ellen stenede, og vanige gntesgange van nodvendige for hehe balancen.
Landsbyllellesskabet og vangebruget
Omkring itr 1 .000 e.Kr. ophonte landsbyennes flytning, og i
1 200-itrene skete den en udflytning af gitrde fra de nu fasthagte
handsbyer, adelbyenne, dl nyc bebyggelser i penifenien af udnyt
telsesomritdet, torpen. Disse nyc handsbyers navne ender i dag
oftest pit ‘-nup’ ellen ‘-strup’, mens de hidt yngre rydningsbyens
navne ender pit ‘-nod’, ‘-rud’, ‘-ved’ ellen ‘-wed’. Dc ejerhav som i
dag kendes som den mindste administrative inddehing, fik i ho
vedsagen deres grtensen pit denne lid. Ved odegitndsknisen i
1300-itrene bhev en del handsbyer, mest tonper, dog nedhagt igen.
Derefter van udmarkens og indmarkens phacening de flesteste
den i grove trtek bhevet fastlagt, sitdan som den vcdbhev at vtene
indtih udskiftningen. Dette han nok nteppe betydet en md
skrtenkning i ovendrevsanealet. Nok blev mindre dde af overdnevsarealerne opdynket, men samtidig mit en del skov vtere bhe
vet omdannet tih ovendnev.
-

hojryggede agre
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I begyndehsen af middehaldenen indfortes hjulphoven. Den van ef
fektiv, ogsit pit tungere jorder. Men den forudsatte at den bhev
phojet i lange stntek, sit resultatet blev hange smahle agre, oftest
med de kanaktenistiske nygge og rener. Sitdannc hojryggede agne,
omend ofte meget yngre, en noghe steder bevaret i dag, fx i skove
og i dynehaver udlagt i 16- og 1 700-itnene. I 1 500-itrenc anlag
des mange hovedgitrde hennegitrde i hidtidige handsbymanken.
Nogle landsbyer blev heft nedhagt, andre bhev frataget deres
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Figur 3.16 Hejryggede
agre. Foto: Jens Bek.

udmarksarealer. I aihe dl
ftelde blev hidtidige
overdrevsareaier opdyrket.
Dc store indlands- og
stnandoverdnev van pit Sjtel
hand oftest ftelhes for flere
landsbyer. Dc kunne mdc
holde mange fonskelhige
naturtypen, sit som skov
oftere iavskov end hojskov
og mose, so, ovendrev,
hede og strandeng. Dati
dens landskab rummedc
generelt mange flere jtevnc
ovengange end nutidens. Den van i neglen en jtevn overgang mel
hem overdrev og hojskov, via knat og lavskov. Dc mange organis
men den en knyttet til netop denne overgang en genenclt bhevet
meget sjtehdne i nutidens landskab se kap. 5. Den kunne des
uden vtene enkehte hegnede hoslretenge og agenttegter i udman
ken, omend agen og eng i ahtovervejende grad van phacenet i md
marken.
-

-

gcerdsel

Ovendrevet bod pit sit vtesenthige nessourcer, som sommergntes
ning, gterdseh og brtendsel. Sommengntesningen van vigtig, skont
den nteppe han vtenet higesit bestemmende for husdyrholdets
storrelse som mtengden af godt ho dl vinterfoder. Hoet blev
bjterget fra enge, den lit som stnimler i lavninger melhem de dyr
kede agre i indmarken ellen som indhegnede enge. Den han ogsit
kunnet bjterges hidt ho af ninge kvahitet i eventuelle moser i ud
manken, kahdet ‘mosefoder’. Gtendselen van ogsit en vigtig res
source, idet den hvert itn skuhhe stettes gterden omkning den ellen
de dyrkede vange, og omkning gitndenes toften. Desuden blev
ved til brtendscl i stigende grad hentet fra ovendrevenes krat ef
terhitnden som skovanealet aftog. Dc ftelhes grtesgange nummede
nok en mosaik af skov, knat og overdnevsvegetation, men over
drevsvegetation biev sitledcs holdt fri for vedphanteopvtekst
ogsit tonnede buske som slden og hvidtjern, der fint gjorde det ud
for pigtnitd i gterderne.
-

1 700-drene

Landboreformernes tid
Op gennem 1 700-itnene blev landsbyftehhesskabet fra mange sider
isrer godsejernes angrebet som en forteldet dniftsmitde og som
en hindning for fremsknidtet. Ister de vidtstnakte overdrev blev
betnagtet som "unyttige" i en tid, hvor priserne pit korn steg og
afstetningsmuhighederne ude i Europa voksede. En ntekke for-

-

KAPITEL 3: OVERDREVETS NATURGIVNE OG KULTURBETINGEDE FORUDS1LETNINGER

59

Ordet ,,overdrev"
Ordct ‘ovcrdrcv’ en af gammch, dansk op
nindelse. Det bcstitn af to led ore, den betyder ‘stenet ode strtekning’, og dncv den
bctyder ‘grtesgang’ og en beshtegtet mcd at
drive kneatunenne pit gntes. Ifoige Ordbog
over det Danskc Sprog en ovcndncv en betegnelse for De i jordftehlesskabcts tid til
en iandsby ellen flene handsbycr i ftelhes
skab horcndc uopdyrkcdc, tih dels med
krat bevokscde stnekningen, den henlit til
grtesning; ogsit undentiden i al almindeiig
hed om uopdynkct land den hcnhigger dl
grtesning<.
Ovcndncv en i denne betydning ofte
brugt synonymt med udmark, ftelled og
ahminding. Udmarken lit uden for den
hegnede indmank, som hit nundt om hands
byen og rummede ager og hoslteteng.
‘Ftelhcd’ kommen af fte ‘kvteg’, og led
‘land’, og en bcsltegtct med ordct ftelhcs.
Ordet bnugtes mest om den hviiende
yang, den ‘lit ftehlcd’ d.v.s. blcv grtesset.
‘Alminding’ er en gammeh betegnehsc for
jond den ejes af ahhe i ftelhesskab, og cr be
sltegtct med ordenc almue, aimen og al
mindehig. Ogsit navnet pit ølands ‘Alvar’ i
Svenigecn paralleit, idet ‘al-’ henvisen til
den ftehlcs cjendomsret, og ‘-var’ en det
samme som ‘one’ ohdnordisk ‘wara’. On
dcne ‘ovcrdrev’, ‘ftehhed’ og ‘ahminding’
van i jordftelhcsskabcts tid junidiske altsit
ejendoms- og bnugsncthigc tcrmer, mens
ordet ‘udmark’ en en handokonomisk
term. Ingcn af ordene sigcr nogct om
hvonvidt arcahet en skovkltedt ellen ej.
Ondet ‘ovcrdnev’ har ntestcn udeluk
kende vteret brugt pit Sjtehland. Dct
sammc gteldcr for ordct ‘ftehlcd’, den dog
ogsit kendes i sydsvensk ‘fitlad’. Ordet ‘al
minding’ kendes fa Bornhohm, og findes
i skitnsk som ‘allmitnning’ og i tysk som
‘Allmcnde’. Dct cngelske ‘common’ higgcn
-

-

-
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skont af latinsk/fransk opnindclsc
bctydningsmtessigt ttet op ad disse ord,
idet det han bctydningerne ‘almindehig’,
‘ftelhes’ og ‘ovcndncv’. Endelsen ‘-drcv’ han
en parallel i tysk ‘Tnift’, den betyder grtes
gang og grtesningsnet.
Brugen af ordet ovendnev’ om en
naturtype en ny sammenhignet med ond
som ‘eng’, ‘hede’ og ‘mose’. Denne brug
gitn tilbage tih Johannes Grontvcds 18841942 arbejde fra 1927 med vegetationen
pit overdrcv. Landsbyftellesskabct var forltengst ophost i 1920’ernc, men mange
steden ister vcd kobsttederne, den ikkc
bhev udskiftct samtidig med handsbycrne,
og i godsernes dynchaver hit den stadig
historiske overdrev, som benyttedes ude
iukkende til grresning. Dcsuden var mm
drc dde af de gamhc udmarksoverdrev be
varet i seivejerbondernes permanente
grtesgangc.
Det store flcrtah af danskc phantcnavnc
van pit Grontveds tid for ltengst lagt fast.
Den en sitledes ingcn karplanter hvis ka
nakteniserendc navnehed en ‘ovendnevs-’,
mens den en mange phantenavne med led
som ‘khit-’, ‘hede-’, ‘knat-’, ‘mose-’ o.s.v. I
stedet hedder en del ovendrcvsplanter noget mcd ‘eng-’, ‘mark-’ ellen ‘bakkc-’.
Grontved brugte ordet ‘ovendrev’ om
*udyrkcde Arcahcn med en Phantcvtekst,
den hovcdsagchig bcstaar af Gntesscr og
Urter; scedvanhigvis buyer disse Arcaler
anvcndt tih Grtesning, og de bcnyttcs ah
dnig tih Hoshtet. Hen van ahtsit inkhudcrct
grtesscde enge og strandcngc. Siden er
betydningen blevet justeret en deh, og i
dag har ordet ‘ovcrdrev’ flenc adskihte be
tydninger, nemlig en biologisk og en
hcraf afledt junidisk se kap. 1, samt den
her opnidsede kulturhistoriske.
-
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ordninger om udskiftning udstedtes i anden halvdel af 1700itrene. Dc gjahdt forst de store overdrev, den van ftelhes for flere
landsbyen, siden de enkelte gods-ejeres andehe af handsbyenne
og deres jonden og endelig de enkelte gitrdes jorder. Forud van
gitet en rtekke "honinger" blandt tidens stonste godsejere, admi
nistratoren og embedsmtend, og disse honingssvar giver et vteld
af oplysninger om tihstanden i handbruget i den melhemste tre
diedel af 1700-talhet, blandt andet om ovendrevene. Ved itrhund
nedets slutning van stonstedelen af ovendrevene udskiftet og op
dyrket.
foderafgroder

Nitr det sit relativt pludsehigt kunne lade sig gore at klane sig
uden de ftelhes, vanige gntesningsarealen og snant eften blev jo
ogsit grtesningsretten i skovene inddraget skyhdtes det frem
komsten af foderafgroder i form af kuhtungrtessen, btehgplanter
og rodfrugten. Gntessernc van rottehale, rajgrces og draphavre, mens
red-klever van i brug fra ca. 1 7 1 0, men fik forst nigtig betydning
fa ca. 1760, hvor hvid-klever ogsit vandt udbredelse. Lucerne og
esparsette bhev ogsit forsogt, men uden stort held i begyndelsen.
Noghe forekom ahlenede med vilde racer, andre van fremme
de. En dcl af de indfonte anter og racer naturaiiseredc sig i na
tunlig vegetation, fx ostrigsk hor, jordkastanie og spansk hyben-rose.
Den blev indfort fremmede racer af vihde arter sitsom rundbcelg,
-

-

Tabel 3.4 Plantearter
savel vilde som
indferte - der dyrkes
eller tidligere dyrkedes
som grcesmarksplanter
i Danmark. Tabellen
viser de i Danmark
anvendte fremcengder i
tons pa tre forskellige
tidspunkter.
Oprindelige arter er
markeret med 1,
indferte med a. Efter
Mikkelsen 1980.

1930

1950

1970

79
7
45
8
9
224
85
78
217
7
11
56
62
43

2
5
28
33
48
82
91
92
143

-

i aim. kiiingetand

14

i

rundbaelg

i

draphavre

23
14
24
54
70
11

humie-snegiebaeig
I aim. rapgraes
I

I

alm.hundegraes
I eng-rapgrs
i
rod svingei
i
rod kiover
I eng-svingei
I hvid-kiover
I aim. rajgraes
a ager-hejre
a aisike-kiover
a foder-iucerne
a eng-rottehaie
a itaiiensk rajgraes

242
40
53
173
30
31
24
56
97
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24
62
354
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rod-kløver, hvid-klover og aim. kceiingetand, samt af de muligvis
vilde biodstiiiende bibernelle og esparsette. Opret hejre regnes ogsâ
for indført pa dette tidspunkt, mens viid kommen, der bade findes vildt og forvildet, regnes for indført tidligere. En rekke arter
forblev markafgrøder, hvis dyrkning fortsatte indtil midten af
dette ârhundrede se tab. 3.4
udflytning

Den agerjord der var brudt af gamle overdrev var iii at begynde
med dárligere end den gamle agerjord omkring landsbyen. Dels
havde man oprindeligt placeret landsbyen pa den bedre jord i
ejerlavet, eller i hvert fald undgâet fx stejie eller grusede bakker,
dels var den nyvundne overdrevsjord ikke gennem árhundreder
blevet gødsket og renset for sten. De garde der ved udskiftnin
gen fik tildelt lodder kengst vk fra landsbyen, fik ofte i de før
ste ár nedsat deres skatter og afgifter. Tit var det landsbyernes
husmend der fik tildelt de yderste og dârligste lodder pa de tid
ligere overdrev.
Driftspâvirket natur
Overdrev har, som den naturtype vi kender i dag, sin oprindelse
i den senglaciale floras og faunas steppeelementer. Disse ele
menter har kunnet overleve skovens indvandring og jordbund
ens modning i refugier betinget af tørt klima, kalkrig og urolig
jordbund og endelig vilde dyrs grtsning. Disse arter er kontinu
erligt blevet suppleret ved indvandring af arter med lignende
økologiske krav. Det er sãledes ikke alle arter med en udbredelse
som pa fig. 3.6, der nødvendigvis er senglaciale relikter et mm
dre antal kan vere kommet iii i lobet af boreal og atlantisk tid.
Med menneskets tiltagende ábning af landskabet er der desuden
sket det at de mindst krmsne af relikt-arterne har fáet en storre
udbredelse, suppleret med arter fra lysàben skov og med
nyindvandrede arter.
-

I dag er naturtypen overdrev en driftsbetinget naturtype med en
kerne af naturlig vegetation, pa samme made som lovskov er
det. Den lid det tager at gennemløbe successionen fra bar mark
iii overdrev er af samme storrelsesorden som den tid successio
nen iii gammel lovskov tager. Lovskov med et sluttet kronetag
kan etableres pa et par artier, og et ‘anemone-tppe’ kan under
gunstige forhold etablere sig pa et halvt arhundrede. P samme
made kan overdrevsvegetation under optimale omstndigheder
etablere sig pa nogle liar. De forstyrrelsesfolsomme og dermed
sj1dne skov- og overdrevsarter, er dog begrnset til lokaliteter
der har ligget urort hen i meget 1ngere tidsrum.
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Figur 3.17.
Fritstaende gammel
hvidtjern. Bjergskov
ved Abenra, august
1995.
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