Kapitel 5:

Flora og vegetation

Den for overdrev karakteristiske lavtvoksende, iysabne vegeta
tion, det domineres af gresser og andre urter, benvnes overdrevsvegetation. Overdrevsvegetationen kan vere isptcngt enkeitstaende buske eller tneer, men kan ogsa rumme kratoer med
mere sammenhamgende vedpiantethekke. Der er ofte knyttet
ganske andre organismer til krat end til ovetdrevsvegetation.
Naturtypen overdtev som helhed bestar altsa af to ret forskeliigartede afdelinger, nemiig ovetdrevsvegetation og ktat.
Denne heihed benevnes i dette kapitel overdrevsnatut. Det er ill
overdrev som naturtype knyttet en sriig flora og funga
svampeflora Overdrevets flora, funga og vegetation se boks
gennemgas i dette kapitel.
.

Flora
Overdrev huser en sregen flota. Blandt de almindelige og ka
rakteristiske arter er der neppe en, der ikke ogsa forekommer
ret hyppigt i andre naturtyper. Tii gengteld et der biandt de

Flora og vegetation
Flora defineres som den samlede pulje af
plantearter inden for et geografisk afgrnset omrade, og dermed alle arter
der potentielt kan vtrre ill stede pa en lokalitet inden for dette omrade. Forskelle
i arternes autokologi deres krav til
klima, jordbund og andre organismer,
samt deres historic indvandring og lokale uddoen forer iii at kun en brokdel
af det potentielle antal arter forekommer
sammen i tid og rum.
Vegetation defineres som den realiserede kombination af plantearter. Det er i
vegetationen at samspillet meliem atterne finder sted, fx konkurrence og
parasitisme. Det er vegetationen som
-

-
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helhed der pavirkes af grtesning pa
blade savel som pa rodder og af mykorr
hiza se kap. 4. Det er vegetationen som
helhed der pavirker jordbundsud
viklingen. Vegetationens kvaiitative og
kvantitative sammenstrtning pavirkes af
demografiske processer: Frospredning,
etablering, overlevelse og dod.
Fauna og funga er de tilsvarende be
grebet for henholdsvis dyr og svampe,
men selvom de sptogligt svarer til flora
bruges de ogsa analogt med ordet vege
tation ill at betegne den realisetede kom
bination af dyt og svampe pa en lokalitet.
-

-
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sjttidnere arter et stort antal speciaiiteter, der bidtager iii at ka
takterisere overdrevsfloraen. Dette gttlder for savel karplanter
som for mosser, layer og svampe.
klima og
jordbund

‘top 30’

Mange af speciaiiteterne forekommer kun i en begttrnset del af
landet. Legger man alle sjidenhedernes udbredeiseskort oven
pa hinanden, ses en udtalt overvgt inden for et omrade der
strtrkker sig fra Nordthy, Hanherred, Vestvendsyssei og Himmer
land i nordvest, ovet det sydlige Kattegats og Storebtelts kyster
pa østdjutsland, Samso, Nordfyn og Nordvestsjtelland, og videte
over Roskilde Fjord-omradet og Mon ill Nordbornholm i syd
ost. Dette omtade falder mod nordvest sammen med det nord
jyske kalkomrade, mod sydost med de egne hvor klimaet er semiaridt se fig. 3.2 og 3.5. En del arter forekommer endog inden
for store dde af dette omrade, og kun i tinge grad udenfor. Det
gtelder fit biodrod storkenceb, soioje, knoidet mjodurt og eng-havre.
De almindelige karplanter
Ovetdrevsvegetationen er domineret af gttesser, men andre utter
spiller ogsa en betydelig rolie. De tredive almindeligste karplan
tearter pa overdrev er vist i tabel 5. 1 Grundlaget for denne ta
bel er et materiaie bestaende af tldre publicerede og nyc upub
licetede analyser af overdrevsvegetation i alt 600 fta det meste
af Danmark. Arter der pa en gang findes flest steder og med
storst tthed pa det enkeite sted star forst i tabelien. Analyserne
stammer hovedsageligt fra gamle og uforstyrtede overdtey. Hvis
grundlaget havde vetet alle overdrev omfattet af natutbeskyttei
sesloven ville isr nr. 21-30 have vret andre arter, fx aim.
kongepen, fandens mceikebotte, iyng-snerre og kiybende hestegrces.
.

Tabel 5. 1. Overdrevs-planternes ‘top 30’ - de tredive aimindeiigste karpianter
pa overdrev. Grundiagetfor opgøreisen er 600 vegetations- anaiyserfra det
meste aflandet.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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aIm. hvene
hàret hogeurt
fre-svingeI
guI snerre
aIm. rollike
rod svingel
mark-f rytle
Iancet-vejbred
eng-havre
eng-rapgraes

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

vellugtende gulaks
knold ranunkel
liden klokke
aIm hundegrs
aIm. syre
bolget bunke
blod hejre
femhannet hønsetarm
rodknae
bidende stenurt

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

aIm pimpinelle
var star
aIm kamgrs
sand star
aIm. honsetarm
knold-rottehale
humle sneglebaelg
tidlig dvrgbunke
mark bynke
hjertegraes
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Og hvis analyserne havde omfattet krat pa overdrev, yule arter
som aim. hvidtjorn og siden have vteret pa listen.
grcesser

De tredive aimindeligste karplanteartet forekommer pa ntesten
alle typer af overdtev, og ofte ogsa i andte naturtyper. De aimin
deligste grsagtige planter pa overdrev er: Aim. hvene, eng
havre, mark-frytie, fdre-svingei, rod svingei og eng-rapgrces. Af disse
kan kun eng-havre siges ikke at vtere aimindelig over hele landet,
idet den er mindre aimindelig uden for de torte egne og det
nordjyske kalkomrade. Aile de ntevnte arter hat et meget bredt
okoiogisk spilierum de fotekommer i forskeliige vegetations
typer, og under vidt forskellige kar: Vadt og tort, surt og basisk.
Det geidet i steriig udprteget grad for rod svingei og eng-rapgrces.
Disse er samtidig meget formrige samlearter, der kan opdeles i
tairige arter elier underarter, der dog ikke i alle tilftelde svaret tii
okologiske racer. Samtidig er der i de sidste to hundrede at mdfort og udsaet tairige racer af rod svingei og eng-rapgrces, samt andre almindelige overdrevsgrsser.
-

kritiske taxa

Dc former af eng-rapgrces som vokser pa

overdrev opfattes af
mange som to adskilte atter, smaibiadet rapgrces og aim. eng-rap
grces. Disse et dog biot to yderpunkter for variationen, idet der
findes talrige intermeditere formet. Hdret hogeurt deies somme
tider i Hieracium piioseiia s.stt og H. peieteranum. Den sidstnvn
te hat meget korte udlobere, og forekommer i Danmark i klitter
mest i nordvestjyske gronsvtrrklitter. Smalbiadede former af
rodknce kan opfattes som Rumex tenuifoiius diet som R. acetosella
var. tenuifoiius. Disse forekommer pa steder der et sterligt udsat
te for sommertorke, fx botnholmske klippeheder.
Et karakteristisk fothold ved de tuedannende gtsser, fx eng
havre, fdre-svingei, vellugtende guiaks og tandbceig, er at de ved
moderat til hard grsning danner smalle, iose tuer ja, nesten
star som enkelte stta. Ved svag eiler ingen gtsning kan fx eng
havre danne store tuer.
-

-

Rodliste ‘90

Seldne karplanter
Der et mange sjeldne og halvsjteidne arter af karplanter med
strrlig tiiknytning ill overdrev. 88 arter tiiknyttet overdtev inkl.
gronsvrkiit er rodlistede i Danmark, hvilket svaret dl 38% af
karplantearterne pa Rodliste ‘90. Arter fra overdrev udgot altsa
en relativt stor del af Rodlistens arter, i sammeniigning med at
ter fra andre naturtyper. Desuden er mange ikke-rodiistede
overdrevsatter gaet markant tiibage i det sidste haive arhund
rede. Det skyldes dels overdrevsfloraens store artsrigdom, og
deis at den generelie tilbagegang i areaiet af natur i Danmark
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hat ramt overdrevsnaturen sriig hardt. Flles for alle rodiiste
de overdrevsarter er at de et blevet sjldnete pa grund af tilgto
ning. Dette gelder ogsa arter der kun findes i kanten af krat, i
grsningskrat eller i lysaben lovskov.
ansvars-arter

Figur 5.1. Total
udbredelseskort over
ansvarsarten baitisk
svingei. Efter Huitén
og Fries 1986 og
Meusei m. ft. 1965.
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Rodliste ‘90 udpeget ogsa en handfuld ansvarsartet; det vii sige
atter der hat en stor del af deres samlede forekomster i Danmark, og som vi dermed hat et srligt ansvar for, uagtet at de
ikke er egentiigt truede her. Det gteider selvsagt den endemiske
kiit-ojentrost, der findes pa kalkskrntet og i gronsvrklitter mel
lem Bulbjerg og Hanstholm-knuden i Thy. Eng-ensian er ud
bredt fra De britiske Øet ill Rusiand, og Ungarn lii Finland,
men den et ttuet i sit udbredelsesomrade som helhed. Den findes i Danmark mest pa enge og strandoverdtev, men af og til
ogsa pa ovetdrev.
Baitisk svingei er udbredt omkting østersoen: Mecklenbutg,
nordlige Polen, sydlige Finland og Baltikum, samt i det centraie
og nordlige Rusiand fig. 5.1. I Danmark forekommer den i
varmeprteget klittettam pa Sydbornholm og i Nordvestsjlland,
med populationer langs Skanes sydkyst som bindeled. øresunds
honsetarm et en ostcentral-europteisk art, hvis nordgrnse gar
gennem Danmark og Skane. Hos os forekommer
den pa strandoverdrev pa
Amager og Sait
holm. I tabel 5.2
opsummeres md
holdet af over
drevsplanter i
Rodliste ‘90.
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halvfugtig jordbund

tor jordbund

halvfugtig kalkjord
bitter mIkeurt R
smaIbg ret ensian R
baltisk ensian R
blodstil/ende bibernelle R
afbidt høgeskg V
bakke-gogeurt E
horndrager E

tor kalkjord 09 kalkrigt flyvesand
klit-øjentrøst R
hvidgrâ draba R
klit-/imurt R
firehannet hønsetarm R
sandkarse R
klbrig norel Ex
farve-mysike Ex

halvfugtig kalkhotdig moraene
bugtet frøstjerne R
kantbIg R
grenet edderkopurt V
himmelblâ lungeurt V
storblomstret brunelle E

moderat tor kalkholdig moraene
fi/tet so/øje R
dansk astra gel R
bakke-fnokurt R
bakke-sti/kaks R
grenet bakketidse/ R
bakke-potenti/ R
gra potentil R
mat potentil R
enblomstret fladblg R
vellugtende skabiose V

varmeprget hojstaudevegetation
kantetkohvedeR
rank frøstjerne R
skov-kløverR
treklø ft-a/ant V
stor gyvelkv/er V
kolet log E
bittermlk-gyvelkvler Ex?
bjerg-klover Ex

wC

-

ekstremt tor kalkholdig morne
kost-ne/like R
/iden sneg/eb/g R
knopne//ike R
skrmarve R
vàr-renpris V
seksradet stenurt V

halvfugtig neutral til basisk jordbund
sa/ep-gogeurt V
hy/de-gøgeurt V
skrueaks Ex
poselbe Ex

torre neutrale-basiske strandoverdrev
man geblomstret ranunkel R
knudearve R
stivhà ret hønsetarm R
strand-ne/like R
hjorterod R
stinkende kragek/o R
speed k/øver V
breendeskeerm V

halvfugtige, let sure overdrev
bredbgret ensian R
fladulvefodV
hvid skspore E
bjerg-ulvefod Ex

torre, let sure overdrev
lyng-star R
/yng-si/ke R
pur-log R
akeleje R
baltisk svingel R
ugrenet edderkopurt V
var-spergel V

Tabel 5.2. Rodlistede plantearterfra overdrevsvegetation, som erforskellige med hensyn tiljordbund og
topografi. 5 markererfredede arter. Rodlistekategorierne efter Rodliste ‘90 erforkortet pa foigende vis:
Uddod Ex, máske uddod Ex?, akut truet E, sárbar V og sjcelden R. Arter der tidligere har
vceret mere aimindelige star med kursiv, mens arter der aidrig harforekommet med mere end noglefá
spontane populationer star med normal skrzft.
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Rodliste ‘90 er inddelt i kategotietne uddod Ex - extinct,
mdske uddod Ex?, akut truet E - endangered, sdrbar V - vul
nerable og sjceiden R - tate . Inddelingen refererer til arternes

flest rodlistede
pa kalkrig bund
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nuveerende status, hvilket vil sige at artet der i Danmark aidrig
hat forekommet med mete end nogie fa popuiationer alle er
med pa Rodlisten, mens forhen almindelige arter, der er gaet
meget tiibage, ikke nodvendigvis er med. Inddelingen refererer
til atternes forekomst aiene i Danmark, sa rodlistede arter beho
vet ikke at vte truede uden for landets grnser.
De fleste ovetdrevsartet er ret lavtvoksende og tiipasset gras
ning, og kan ikke htevde sig i konkuttencen med hoje utter og
vedplanter. I det folgende gennemgas de rodiistede plantearter,
og plantearter der er gaet markant tilbage i hyppighed, i overdrevsvegetation med forskellig topografi og pa forskellige
jordbundstyper. Gennemgangen et opsummeret i tabei 5.2.
Den storste gruppe af arter pa Rodlisten er knyttet til overdrev pa kaikrig jordbund, omttent lige mange atter til torte og
tii halvfugtige typer. Rodlistede arter fra halvfugtig kalkjord er
bakke-gogeurt E; fredet; en iokaiitet i Himmetland, afbidt hoge
skceg V, bitter mceikeurt R; en del lokaliteter i Nordjyiland, og
en pa Sjreiland, smaibcegret ensian R og baitisk ensian R.
Biodstiiiende bibernelle R et sandsynligvis spontan i Himmer
iand, pa Rosns, i Hornsherted og pa Bornholm, men er desuden indsltebt. Horndrager E; fredet hat altid vret meget sji
den; den findes nu kun pa Hoje Mon, men fandtes tidligere
ogsa ved Stege og Ailindeiille.
Rodlistede arter fra halvfugtige skrtenter af kalkholdig mo
rtene et storbiomstret brunelle E; fredet; nu kun to steder i
Hornshetted, tidligere i Himmerland og pa Botnholm, grenet
edderkopurt V; ftedet; Roskilde Fjord-omradet, himmeibid iun
geurt V; fredet; Hornsherred og bugtetfrostjerne R. Ingen af
disse arter hat nogensinde vret aimindeiige. Kantbceig R er
knyttet iii trykvandspavirkede kystskrtenter og kiippesttandeng.
Saiep-gogeurt V; fredet og hyide-gogeurt V; fredet foretrakker
ikke for totte, neutrale til basiske overdrev. De hat tidiigere vee
ret lokait almindelige, men hat begge oplevet en voldsom tilba
gegang, som heidigvis nu synes stoppet. Skrueaks Ex; fredet;
sidst set 1981 pa Bornhoim og poseicebe Ex; ftedet; sidst set
1950 i Nordvest-sjteliand hat begge aitid forekommet yderst
sparsomt.
Rodlistede arter med tiiknytning iii torre skrtenter af blot
tet kalkjord og gronsvterklitter er kiit-ojentrost R, hvidgrd
draba R, kiit-iimurt R ogflrehannet honsetarm R, der alle fin
des i Nordvestjylland. Arterne kicebrig norei Ex; tidligete pa
Mon, sandkarse R, Mons Klint fredet og Stevns Kdint og
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farve-mysike Ex; ét fund, ca. 1880 ved Aiborg hat altid vteret
sjteidne. Dansk kambunke er blevet sjidnere, men er ikke tod

dvcergracer

iistet.
De nordvestjyske kaikskrtenter og gronsvrkiitter med Bui
bjerg som et enestaende eksempei huser endvidere en rtekke
stetiige varieteter og racer af iovrigt almindeiige arter. Det gcl
der fx den spinkle form af skavgrces, samt kiit-huiicebe Epipactis
heiieborine ssp. renziz. Rundbceig hat en endemisk underart, An
thyiis vuinerar-ia ssp. danica. Den tilhorer Borealis-gruppen, det
bestat af tre undetarter udbredt i Skotland og Nordfennoskandi
en, mens de ovrige danske underarter tilhorer en anden gruppe.
En meget lay og tt tace af kransborste et beskrevet fra Him
merland, nemlig Giinopodium vuigare ssp. cimbricum. Desuden
-

-

Figur 5.2. Udbredel
sen i Danmark af
afbidt hogeskceg, for
1960 og efter 1990.
For 1960 efter
Pedersen, 1961.

Figur 5.3. Udbredelsen
i Danmark af
vellugtende skabiose,
for 1950 og efter 1990.
For 1950 efter Hansen
1951.
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Figur 5.4. Lay tidsel
pa kalkskrcent.
Kcellingdal ved
Hanstholm, august
1995.
Fig. 5.5. Vellugtende
skabiose. Kaidred ved
Svebolle, august 1996.

findes en rekke ikke navngivne, lave og kompakte racer af bl.a.
aim. gyidenris, piettet kongepen, kiit-iimurt og biodrød storkenceb.
En nekke arter fra overdrevsvegetation p tor kalkholdig
morene er blevet sje1dnere, fx due-skabiose, soiøje herunderfii
tet soiøje; R og aks-cerenpris. Rødlistede arter fra denne over
drevstype er veiiugtende skabiose V; se fig 5.3, dansk astragei R;
Storeblts-omrádet, kost-neiike R, bakke-fnokurt R; Nordjyl
land, bakke-stiikaks R; to lokaliteter i Nordjylland og to pa
Sjelland, grenet bakketidsei R, bakke-potentii R; Bornholm,
grá potentii R; Nordvestsjlland og Bornholm og mat potentii
R; Sjelland. Rødlistede arter fra torre neutrale-basiske
strandoverdrev er mangebiomstret ranunkei R, knudearve R,
brcendeskcerm V, spced kiøver V, stivhd ret honsetarm R og
strand-neiike R.
Gruppen af arter med tilknytning ill let sure overdrev er
mindre end gruppen af kalktilknyttede arter. De fleste arter
foretrkker tørre, sandede overdrev pa let sur bund, men med
sluttet vegetation betinget af vedvarende grsning. Det glder
fx de ikke rodlistede nikkende kobjceide, opret kobjceide, piettet
kongepen og engeisk visse, der alle er blevet meget sjldnere, og
som er helt forsvundet fra visse landsdele. Rødlistede arter med
denne habitat-prference er lyng-star R, iyng-siike R, hvid
scekspore E; fredet; 7 lokaliteter i Jylland, ugrenet edderkopurt
V; fredet; 4 lokaliteter i Jylland og en pa Fyn, flad uivefod V,
baitisk svingel R og vár-spergei V; Bornholm. Bjerg-uivefod
Ex; fredet; tidligere Anholt og to lokaliteter i Jylland og
nøgiebiomstret iøvefod kun ét fund, 1930 Anholt har altid kun
forekommet sporadisk. Arter fra halvfugtige, let sure overdrev er
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Figur 5.6. Guld
blomme findes pa
fugtige sure overdrev.

guidbiomme, bakke-gogeiiije og den todlisfede
bredbcegret ensian R.
.

Forekomsten af en dei arter er betinèt
af et meget tort og varmt mikrokiima. Det
findes typisk pa sandede, sydvendte
skrtenter, hvor jotdbunden et ios og prteget af smaskred. Sadanne lokaliteter et
udtorrede en stor del af vakstsasonen dg
hat foigeiig en meget lay ptoduktion. Det
giver en naturligt lysaben vegetation,
som ikke er attraktiv for herbivore patte
dyt. Der kan saiedes godt vokse en del
mindre buske
af torketoletante vedpiantearter. Det er
dog ikke sadan at de tilknyttede arter ta
ier tilgtoning; tvttimod er de pa grund
af detes krav om eksttemt tort og varmt
mikroklima ydetst tilgtoningsfolsomme.
Det drejer sig om de rodlistede arter

;,

enbiomstretfladbceig R, iiden snegiebceig
R, knopneiike R, var-cerenpris V, seks
radet stenurt V; bl.a. Mon og Christianso
og skcermarve R; spontan pa bi.a. Mon og
Figur 5.7. Bakke
jordbcer og bidende
stenurt pa tor
overdrevsskrcent.
Fejrup Strand pa
Helgences, juni 1994.

Bornhoim. Den spontane forekomst af
rank hjornekiap V; fredet lokait pa en letet skramt pa Hoje
Mon, et snarere betinget af selve den urolige jordbund end af
mikroklimaet. En del arter der tidligere forekom som aget
ukrudt, men som med det modetne landbrug et forsvundet fra
kuiturlandskabet, overlever pa torskrtenter. Det geider fx sma
skuipet dodder, gradodder, ager-kohvede, korn-riddespore og tidiig
cerenprs.

Gravhoje
Vegetationen pa gravhoje
og andre fortidsmindet i
det âbne land varierer bety
deiigt fta egn til egn, og af
spejler oftest den pagl
dende egns hede- og over
drevsflota. Lokalt kan gray
hoje vre det eneste land
skabselement der huser
ovetdrevsvegetation. Vege
tationen pa gravhojens si
der veksier selvsagt med

KAPITEL 5: FLORA OG VEGETATION

99

Figur 5.8. En gravhoj i det abne land, for
tiden omgivet af kreaturgrcesset grcesmark.
Kirkehoj ved Vellerup i Hornsherred, juni

1996

Figur 5.9. Udbredeisen af lay skorzoner i
Hornsherred. Arten forekommer i denne
egn ncesten udelukkende pa gravhoje i det
abne land. Af defem ovrige lokaliteter er
de tre kystskrcenter, og den fjerde en lille
kuplet bakke inde i landet. Kortfra
KMS.
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Forekomster at lay skorzoner
I Hornsherred 1996:
p gravhoje
A p andre lokaliteter
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verdenshjornetne, ligesom vegetationen pa sidetne af en bakke
se kap. 4.
Gravhojes vegetation er udyikiet under omsttendigheder der
pa nogie punkter adskiller den fra anden overdrevsvegetation.
Dels er gravhoje i agerlandet ofte blevet hoslaet ikke grtesset.
Og endnu vigtigere, hojenes vegetation er i gamle dage sandsyn
ligvis blevet brtendt af, i det mindste med ars mellemrum, i forbindelse med brugen af gravhojene som bavnehoje. Nat en art
som iav skorsoner i Hornsherred pa Sjteiland nsten udelukken
de forekommer pa gravhoje, skyides det givetvis begge disse forhold: Den generelie fattigclom pa overdtev i landskabet, og attens brand-tolerance.
Isoleret beliggende gravhoje med overdrevsvegetation er oftest fot sma til at vte beskyttet som overdrev. De et til gengld
ofte indirekte beskyttet fordi gtavhojen er beskyttet som fortids
minde, jf. naturbeskyttelsesloven. Mange sma overdrevsarealer
hat undgaet opdytkning eilet bebyggeise for naturbeskyttelseslo
vens lid, takket vtere fortidsmindefredningen der blev indfort i
1920’erne.
-

skarpe bryn

lysdbne krat

Overgang til krat og skov
En rtekke arter er knyttet til vatme- og torkebetinget hojstaude
vegetation, fit ugrssede ost- og vestvendte skrtenter, og syd
vendte bryn af krat. Disse arter begunstiges af et varmt men
ikke for tort mikroklima. Mange arter taler kun let grsning, og
findes typisk i et iangvatigt stadium i den succession der forlo
bet fra overdtevsvegetation uden vedplanter til skov. Med vote
dages skarpe skovbtyn, hvor man plojet heit tt pa skovkanten,
hat disse atter trange kar. Skov hvot ovetgangen til krat og yi
dere iii lysaben vegetation et jvn, findes i dag kun iangs kysten
og pa ovetdtev med gtuppet af ttteer. Karakteristiske arter som
er gaet tilbage, men som ikke et rodlistede, et icege-stenfro, svaie
rod og veiiugtende agermane. Rodlistede arter se tab. 2.5 med
denne habitat-prference et kantet kohvede R, rank frostjerne
R, skov-kiover R og trekioft-aiant V. Arterne stor gyveikvceier
V; ftedet, roiiike-gyveikvceier ftedet, bittermceik-gyvelkvceler
Ex?; sidst set i 1970’erne ved Fakse, bjerg-kiover Ex; sidst set i
1950’erne i Nordostsjteiland, koiet log E og kugie-iog en loka
litet i Himmerland hat altid kun fotekommet sparsomt i Dan
mark. Hjorterod R og stinkende kragekio R er specielt knyttet
iii varme kratkanter pa strandoyerdrey, mens pur-log R og ake
leje R kun findes som spontane i kratrig overdrevsvegetation pa
det bornholmske klippeterrmn.

pa overgangen mellem ovetdtev og krat eller skov vokset en
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rkke plantearter, som hverken er egentlige overdrevspianter el
let egentlige skovplanter. Sadanne arter tilknyttet lysabent ege
krat, og andre typer af iysabent krat og skov, forsvinder nat
kronetaget bliver for ttet, fit som folge af hojskovsdrift. Af afta
gende artet fra lysabne egekrat kan nvnes krat-snerre, lund-ra
nunkei E, samt to artet der hver kun er fundet en gang i Danmark, kantet log Ex; 1921 ved Ftoslev og aipe-naiebceger 1907
ved Hobro. Det kendteste eksempel pa en art fra overgangen
meliem overdrev og skov er vei orkideen fruesko V, der forettkker krat og iysaben skov pa stterkt kaikhoidig jordbund. Fra
andre typer lysabent krat og iovskov kan ntevnes iimfjords-vorte
rod R; Nordvestjyliand, foldfro E; Nordostsjtvlland, mur-draba
E; Bornhoim, horbiadet naiebceger, Ex?; 1 970 Jgerspris og
hvas kiokke Ex; 1 93 1 Himmerland.
Vedplanter
a overdrev er der et naturiigt indsiag af vedpianter, istrt af arter
der er tilpasset til at modsta gtsningen. Det er fx hvidtjorn,
rose-arter, skov-cebie, ene, siaen og vrietorn. Desuden er solittere
individer af skovtreer, der vokser op i ‘fodposer’ af tornede attet, aimindelige pa ovetdrev; fx fugie-kirsebcer, aim. ron og ege-ar
tet. Skov-cebie danner sin egen ‘fodpose’, fordi grene der afbides
oftere danner grentorne. ‘Fodposen’ ses stadig nat trteet er vok
set op, som en riskost rundt om stammens fod. Ved et konstant,
men lavt gnrsningstryk kan vedpianterne efterhanden iukke
sammen og danne krat. Krat opstaet ved langsom tilgroning un
der grsning er en integteret del af overdteysnaturen, og rummet en steregen vedplante-, urte- og isr svampeflora, hvis sam
menstning athamger af jordbunden. Seivom tiigroning udgor
et ptobiem for optethoideisen af overdrev, kan vedpianter pa
ovetdtev ikke blot betragtes som ftemmedeiementer. Tre hoved
typer af greesningskrat beskrives nedenfot, under vegetation.
roser

En rtekke sjldne vedplante-arter hat seerlig tilknytning dl over
drev. Den meilemeuropteiske att hvid cebie-rose, det er knyttet til
kaikgrsland, blev i 1904 fundet ved Tjele Langso i Midtjyiland,
men er ikke genfundet siden. Langstiiket flit-rose E et kun fun
det seks steder i Danmark kun ét fund af ny dato. Lugtios cebie
rose R hat haft flest forekomster i landets torte egne, Storebteits
omradet og Notdbornholm, hvortii kommet nogie fotekomstet
omkring Hobro og Tjeie Langso, samt en hei del i det centraie
Nordsjiland; men arten et blevet meget sjteldnete. Ud over
disse arter, findes en rkke haivsjldne artet i krat pa overdrev,
fx cebie-rose, rubiadet rose der er mest almindelig pa Bornholm,
biod flit-rose der er mest almindeiig i Nordjylland, og kortstiiket
-
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flit-rose der er mest almindeiig pa

ron

dvcergmispel

hvidtjorn

Figur 5.10. Hvidtjorn
der bides afkreaturer
forneden, men vokser i
vejret over bidehojde.
Bjergskov ved Abenra,
august 1995.

Fyn og Sjiland.

De sjldne arter af ron, hat nsten aile sriig tilknytning di det
nordbornholmske klippeterrten, herundet den srlige blanding
af ovetdrevsvegetation og gttesningsktat i kiippeiokkerne. Seije
ron og kiippe-ron R findes kun vildtvoksende i klippetetramet,
mens tarmvrid-ron R ogsa findes i skovbtyn ved Sjteliands syd
kyst hvor kiimaet er semiaridt. Seije-ron og kiippe-ron findes kun i
østetsoomradet, tarmvrid-ron tillige pa De btitiske øer. Det vii
sige at aile disse arter hat heie deres udbredeise inden for sidste
istids nedisede omrade, og formodentiig er opstaet som arter i
lobet af de sidste 1 3.000 at. Ister seije-ron er aimindeligt plantet
pa Sydbornhoim og i resten af landet, og detefter yderligere
spredt af fugle.
Det nordbornholmske klippeterrten er ogsa eneste omrade i
Danmark hvor de to arter af dvcergmispei forekommer. I klippe
terrnet er sort dvcergmispei R ganske sjeelden, mens rod dvcerg
mispei er mete aimindelig. Begge arter synes i heie detes ovrige
udbredelsesomrade at foretrtekke kalkrig jotdbund. Det born
holmske kiippeterrn bestat af sure bjetgarter, og arternes fore
komst het er sandsyniigvis betinget af de meget torkepnegede
forhold, der findes i et tyndt jotdlag det overiejter kiippe.
Der findes i Danmark tte arter af hvidtjorn, nemiig aim. hvid
tjorn, engriflet hvidtjorn, og korai-hvidtjorn. Aim. og engriflet hvid
tjorn er de almindeiigste, mens korai-hvidtjorn er iidt mindre
hyppig. De tre artet ktydser hyppigt indbyrdes. De tte arter og
detes tre hybrider forekommer pa visse lokalitetet alle sammen
fx pa Eremitage-sletten i Jtegersborg Dyrehave, hvor den
korai-hvidtjorn er det sjteldneste afde seks taxa. I det heie taget
et krydsninget meilem
korai-hvidtjorn og de
andre arter hyppigere
end den rene art. Det
gldet i seerlig gtad p6
Eno Overdrev, hvot
80% af tjornebuskene
er af krydsningen mel
lem korai-hvidtjorn og
aim. hvidtjorn, mens
ingen af fotteidrearter
ne optteeder mete.
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Mosser og layer
Bladmosser kan tone helt ud, og alligevel vokse videre nat de
igen vtedes. Den evne stetter dem i stand iii at overleve i overdtevets reiativt torte miijo. Langt de fleste arter foretrtekker dog
forholdsvis fugtige stedet, og undgar nsten helt de totreste ste
der sa som abne sydskrtenter.
-

vcekstsceson

Mosser hat et lavere temperatur-optimum fot vkst end kat
planter. Sa mens karpianternes vkst helt gar i sta om vinteren,

Mossers vakstformer
Bladmosser hat to grundhggende fotskellige voksemáder. Dc karakteriseres af
om sporehuse dannes som afslutning pa
skuddet topftugtede mosser, eller om
sporehuse dannes i biadhjotnetne, og
skudspidsen fottstettet vaksten sideftugtede. Den forste gruppe hat typisk
rosettet ellet opretst6ende skud, der kan
danne tatte pudet. Den anden gruppe
hat nedliggende og stterkt grenede skud,
det kan danne ttette teppet. Der er stor
variation med hensyn dl storrelse og livsltengde inden for de to grupper. P6 overdrev finder man mosser med folgende
vkstformer:
1 Store, mâttedannende sidefrugtede
mosser, det kan danne et sammenhamgende tteppe under grsurtelaget. Dc almindeligste mosset pa overdrev hat
denne vkstform: Aim. cypresnios Hyp.

num cupressiforme, trindfyrremos Pieurozium schreberi, huibiadetfedtnzos Scleropodium purum, aim. og eng-kransemos
Rhytidiadeiphus triquetrus og R. squarrosus, spids spydmos Cailiergoneila cuspidata, gyiden siikenios Gamptorheciuni
iutescens,, ruborstet og hvidiig kortkapsei
Brachyteciuni rutabulum og B. albicans,
ogfin ncebnzos Oxvrrhynchium praelongum m.fl.

2. Smâ sidefrugtede mosser, det vokset
pa bat jord iser pa skrnter: Fx kaik-
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biodmos Ctenidium molluscum
Gampyiium chrysophyiium.

og

3. Store pudedannende topfrugtede
mosser, der hat opretstaende skud som
grener sig fta grunden: Artet af sltegterne
kiovtand Dicranum, jonifnthar Poiytri
chum og snotand Tortula.

4. Smâ topfrugtede mosset, der danner
lose puder mellem matter af store sidefrugtede mosser: Fx boiget katrinemos
Atrichum undulatum, aim. og taks-rade
mos Fissidens adianthoides og F. taxifoiius
samt artet af stjernemos Plagiomnium.
5. Smã topfrugtede mosser p bate
plettet. Denne livsfotm minder meget om
enatige karplantets. De vokser pa urolig
jordbund pa skrtenter sjeldnere pa tuer
afgui engmyre og muldvarpeskud og de
hat en langlivet sporebank i jotden. Hver
spote blivet kun til en enkelt roset, pa
stortelse med et nipsenálshoved elier
mindte, med ét spotehus. Eksemplet er
rod horntand Geratodon purpureus, samt
mange attet af slgtetne endeknop
Bryum, Barbuia, Phascum, Pottia og
Ephen’zerum. Endeknop-arterne ptoduceter
foruden spotet ukonnede ynglelegemer
som kan blive til nye rosettet pa den
samme eiler en ny bar plet jord.
Et serligt mos- og lavsamfund et knyttet
dl smásten i jotdovetfladen, isr stykket
af kalksten.
-

-
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sa vokset mosset bedst pa denne 6rstid. Mossernes biomasse er
saiedes storst om efteraret og foraret. Derved kan mosiaget op
fange nteringsstoffer isr fra nedboren som ellers ville udva
skes. Disse nteringsstoffet frigives di karpianterne nat mosserne
visner tilbage den folgende sommer. Dette betyder nsten intet
fot overdrevet som helhed, men kan vtere af stor betydning for
kimplanter der om foraret spirer frem i bate pletter.
-

tilgroning

hede og skov

-

Mosserne kan danne et nrsten sammenhtengende tppe under
grtes-urteiaget. De fordeier sig i hoj grad efter strukturen af
grs-urteiaget, og foretrtekker abne steder hvor lyset kan na ned
dl dem. Nsten alle mosser er meget folsomme over for tilgro
ning med kraftige greesser. Dels slipper der mindre iys ned til
moslaget, deis buyer jorden drekket af en matte af grsforne, der
htemmer fremspiring. Kun nogie fit stote sidefrugtede mosattet
se boks der kan overvokse grsfornen, triyes nat overdrev gror
til med hoje grsser.
De fleste af de mosarter, der mamgdemssigt betyder noget i
overdrevsvegetationens mosiag, er ogsa almindelige i andre
naturtyper. P overdrev pa sur jordbund dominerer atter med
hovedforekomst i hede og skov, fx aim. cypresmos Hypnum cupressiforme og trindfyrremos Pieurozium schreberi. De artet der
domineter pa overdrev pa svagt sur di neutral jordbund, findes
ogsa pa enge og i grsplamer, fx eng-kransemos Rhytidiadeiphus
squarrosus.

kalkskrcenter

Sjteldne mosser
Der er ogsa mange sjreldne arter af bladmosser knyttet til over
drey, steriig ikke for totre skreenter med basisk jotdbund huset
mange specialitetet. En del mosarter et snrvert knyttet iii kalk
skrnter, fx Encaiypta rhabdocarpa, Aioina brevirostris, elier findes kun i gronsveerkiit, fx Tortella giareicoia. Andre findes bade i
det nordjyske kalkomrade og pa skrtrnter i Danmarks torte egne
fig. 3.5, fx gyiden siikemos Gamptothecium iutescens, spidsbiadet
thujamos Thuidium phiiibertii, aim. og stor kiokkehcette
Encaiypta vuigaris og E. streptocarpa, Aioina rigida, kruset sno
biad Torteiia tortuosa og Tortella fragiiis. En dei af de nvnte at
ter et dog kun fundet fi gange i Danmark, ofte endda kun teldre
fund. Der er kun lavet ganske lidt mosfioristik i Danmark siden
dette arhundredes forste haivdel, og der er i det hele taget stor
mangel pa aktuel viden. Der findes derfor heller ingen rodliste
over danske mosser.
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Layer
Layer et kun almindeiige i ret aben vegetation. Den ttte gron
svter som et typisk fot hovedparten af overdrevsvegetation, 1evnet ikke de meget iangsomtvoksende iaver en chance. Hvor yegetationen er 6ben som folge af meringsbegnensning, kan layer
dog komme md. pa sure og udvaskede ovetdrev ses ist layer
der i ovrigt er kataktetistiske for lavkiit og hede, fx kioftet bceger
lay Giadonia furcata Overdrev pa neutral-basisk jordbund,
sterligt pa kaiksktamter, huser en egen iavflora.
Af danske lavarter specielt knyttet dl overdrev er tre uddode
Lecidoma demissum, Gatapyrenium squamuiosum og rod skceiiav
Psora decipiens, en er truet biagra bicereiav Toninia caeruieo
nigricans og fem er satbate Arthroraphis citrinella, Baciiia
.

bagiiettoana, rodbrun icederiav Gatapyrenium iachneum, mos-kra
teriav Dipioschistes muscorum og Thrombium epigaeum. Disse er

ntesten alie specielt knyttet ill kalkholdig jordbund.
Krat pa ovetdrev huset en helt anden iavflota end overdtevs
vegetationen, nemlig layer pa bark og kviste. Denne flota bestar
af iavarter med hovedforekomst i skov.

Svampe
pa overdtev ses et srligt samfund af svampe. Det er svampe af
de meget artstige sigter vokshat Hygrocybe inkl. Gamarophyllus
og Gamarophyiiopsis, rodbiad isr undersltegten biahat; Entoio
ma subgen. Leptonia og kollesvamp Ramariopsis, Giavaria,
Giavuiina, Giavuiinopsis. Dertii kommer de mindre sltegter jord
tunge Geogiossum, Microgiossum, Trichogiossum, nonnehat Der
moioma og aifehat Porpoioma.

fcenologi

ogsd I krat
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pa virkeligt artstige oyerdrevslokaiiteter kan findes en
arter af vokshat, lige sa mange af rodbiad, en haiv snes kolle
svamp-arter, samt et par artet afjordtunge og nonnehat. Dc kan
dog kun sjident iagttages samtidig, idet de sttet ftugtiegemet
pa forskeliige arstidet.
Biahat-atterne hat deres hojsteson i juii og august i váde
somre. I torte somte kan de heft udebiive. Rodbiad-arter af an
dre undershegter kommer genereit senere pa ssonen, omend
en art som var-rodbiad setter frugtlegemer i det tidlige forar.
Ftugtlegemer af vokshat, koiiesvamp m.v. ses mest fra september
og indtil frosten tager dem. Enkelte vokshat-arter ses dog af og
til i forsommeten, inden sommertorken stter md.
Svampene er nedbryder-otganismer, og detfor uathamgige af
lysfaktoren. Det et nok forklatingen p6 at overdrevssvampene,
iser arter af vokshat, jordtunge og koiiesvamp, af og til kan f de
res okologiske krav opfyidt i krat og skov, is’et gamie muidrige
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1-’igur 5.11. icegie-voiesnat pa sanagrceslana.
Begtrup Ron, september 1994.

Figur 5.12. Den sjceldne kollesvamp Glavulinop
sis cinereoides, derfindes i gronsvcerklit. Gronne
strand, oktober 1992 fotojens H. Petersen.

Figur 5.13. Starbecksjordtunge foto Jens H.
Petersen.

Figur 5.14. 3karlagen-voksl’zat. Ln god
indikatorart for gammelt overdrev. Solballegard i
Mols Bjerge, oktober 1996

krat. Dc artstige voksesteder for disse svampearter, er dog n
sten altid overdtev. Overdrevssvampene er meget folsomme
ovetfot godskning. Tiisyneladende er de okologiske hovedktav
der binder gruppen sammen, lay tilgamgeiighed af fosfot, neu
tral di basisk jordbund, og en lang periode hvert at hvor jorden
er fugtig. Overdrevssvampene undgar de torreste overdrev, og de
artsrigeste iokaliteter er enten flade, med iavninget der et en
anelse fugdge, diet skrnter med en svag ttykvandspavitkning.
Overdrevssyampenes jordbundspreferencer et skitsetet i tabel
5.3. Mange af de sjidne og rodiistede arter, ist af rodbiad og
koiiesvamp, er ikke med denne tabel. Deres okoiogiske krav er
for darlmgt kendt. Det er blevet foreslaet at anvende antallet af
vokshat-arter pa en iokaiitet som indikator for lokaiitetens sam
lede funga af overdrevssvampe, og detmed for lokalitetens my
kologiske vrdi og grad af fredningsvterdighed se kap. 8. Ogsa
andre arter kunne have indikatorvttdi, fx synes papii-rodbiad at
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w
E

E
E

kalkholdig jordbund

svagt sur til neutral jordbund

strkt sur bund

beevrekolle V
haret jordtunge
purpursort jordtunge V
hvidbladet rodblad V
violetgr6 rodblad V
Entoloma turci E
gr6brun vokshat V
grâviolet vokshat V
kalk-vokshat V
morkstribet vokshat E
rodbrun vokshat V
slimstokket vokshat
spidspuklet vokshat
treevlet vokshat E

mangegrenet kollesvamp
bugtet kollesvamp V
glatstokket rodblad V
grabla rodblad V
mel-rodblad V
morkojet rodblad V
porfyrbrun rodblad V
rosa rodblad E
ru rodblad
sortbla rodblad V
tosporet rodblad V
eng-vokshat
gui vokshat
grongul vokshat E
honning-vokshat
hvidiogs-vokshat
kantarel-vokshat
knaidrod vokshat V
kromgui vokshat V
liden vokshat
rosenrod vokshat E
rusleeder-vokshat
rod mende vokshat E
skarlagen-vokshat V
siimet vokshat
sortdugget vokshat
tyndbiadet vokshat V
teege-vokshat V

brusk-vokshat
monje-vokshat
sortskeellet vokshat E

daddeibrun vokshat E
grongui rodbiad V

abrikos-koiiesvamp
eng-koliesvamp
orangegul koliesvamp
eng-nonnehat
blabiadet rodbiad
giatstokket rodbiad
papii-rodbiad
savbiadet rodbiad
siikeglinsende rodbiad
jcinnober-vokshat
kegie-vokshat
papegoje-vokshat inki. tegirod
vokshat V
snehvid vokshat
stinkende vokshat
voksgul vokshat

Tabel 5.3. Nogle overdrevsboende blodhattes, kollesvampes og jordtunge rs jordbundsprceference og fol
somhd over for kulturindgreb. De mindrefolsomme arter medprceference for svagt sur til neutral jord
bund aldes ofte for indifferente arter, idet de pa alle mader er mindre krcesne med hensyn til habitat.
Arteri es status efter Rodliste ‘90 er vist ogforkortet som i tab. 5.2. Delvis efter Boertmann & Rald 1991.
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vrete en fin indikator fot gamie ugodskede overdrev.
almindelige
svampe

sure overdrev

Mange af de mindre folsomme overdrevssvampe se tabei 5.3
er aimindelige pa overdrev. En typisk kombination af arter pa en
overdreyslokalitet kunne vtere: Kegie-, papegoje- og snehvid voks
hat, papii-, savbiadet og silkegiinsende rodbiad, eng- og orangegul
kollesvamp. Derdl kommet en ttekke almindelige artet der vokser
pa jord meilem gras: Kiiddetfnughat, tidlig gianshat ses mest
foraret, marmoreret hekseringshat, eiiedans-bruskhat, picene-hue
svamp, bruncegget huesvamp, mark-stovboid, flad stovboid, samt attet af de store sltegter kegiehat og hjeimhat. En del arter er diknyttet mostteppet, hvad enten det et i skov, i klit ellet pa overdrev; fit mos-hjeimhat samt flnstokket og orange mosnaviehat. pa
dode sttengler og biade af gras findes ligeledes en rtekke aimin
delige atter: Borstefod, grces-bicekhat, grces-nogenhat, nitros huesvamp. Af og til ses ogsa puppe-snyitekolle der vokset pa begra
vede sommerfugle-pupper.
pa overdrev med meget kalkrig jotdbund ses oyetdrevs
svampe sasom bitter vokshat, siimstokket vokshat og spidspukiet
vokshat, sammen med fx eng-posesvamp og biegbia bredbiad, samt
de noget sjldnete Mycena pseudopicta og kodfarvet troidhat R.
Blandt overdrevssvampene er det kun fit det foretrkker stterkt
sur bund, nemlig monje- og brusk-vokshat. pa sure iokaiiteter
vokser desuden ofte nogle indifferente atter, fx mark- og stor
parasoihat.

Nitrofile svampe
Kokasser og anden dyregodning hat sin helt egen funga de
koprofile svampe. De arter der danner frugtiegemet mens god
ningen endnu er ret frisk, vokser specifikt pa godning. Arter der
forst kommer nat godningen er gammei, er mete genetelt kvtel
stof-elskende, og findes lige s6 ofte pa nringsberigede pletter,
fx kvteg-iatriner. Disse attet er ogsa almindeiige pa grsmarker.
Pa sadanne steder ses fx haivkugieformet bredbiad og hosicetsvamp.
Desuden findes ogsa nogle sjidne arter pa godning og andre
specieile substrater: siimstokket nogenhat og skivesvampen
Pseudombrophiia ripensis pa godning, og hovsvamp E p6 stum
per af dyrekioye. Priksvamp Ex der tidligere fandtes pa heste
parer over hele landet, er nu helt forsvundet maske fordi he
stenes foder hat tendret sig.
-

Fig. 5.15. Skive
svampen Pseudom
brophila ripensis

steppe-arter

-

Svampe pa torre steder
pa lokaliteter med et tort topokiima vokser der normalt kun f
arter af den ovennvnte gtuppe af overdrevssvampe. Til gen
gteld findes her en mindre, men meget speciei funga. Mens der i
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flotaen findes et indsiag af ‘steppe-arter’ i al overdrevsvegetation
pa basisk bund, sa findes overdtevsfungaens steppeeiement kun
pa ti-- lokaiiteter og mest i Storebits-omradet. Vokshat-arter
ne og de oyrige overdrevssvampe der i Nordeuropa forbindes
med grtesland findes ikke pa Sydosteuropas stepper. Der finder
man en heft anderledes torketolerant funga, blandt andet med
mange bugsvampe.
torskrcenter

pa Storebltsomradets torte skramter findet man i reglen kun f
arter, og kun efter lngete fugtighedsperioder om efteratet. Til
gengid kan det vtere nogle vitkeiige rariteter i meilem, fx trefar
vet bruskhat V, steppe-bruskhat V, iille bcegertragthat
bold V, biagron naviehat E og ru stjerneboid E.

gronsvcerklit

torre krat

V,

iceder

Ligesom der ofte er et vist element af ageruktudt i torsktn
ternes flora, sa gelder det at svampeatter dipasset urolig jord
bund trives bade pa torskramter og pa agerjord. En art som hoj
posesvamp, der kan have masseforekomster p6 stubmarker, trives
ogsa pa torskrtenter. Atterne liden skiveboid E, morksporet skive
bold E og navie-stjerneboid V foretttekker meget tot og kaikrig
jordbund.
I gronsvterklitter findes ligeledes en meget speciel funga. Den
bestar blandt andet af Bovista poiymorpha, porfyrgra rodbiad E;
kun kendt fra typelokaliteten ved Gronnestrand, dvcerg-stjerne
bold, liden stjernebold og kiit-tragthat.

I krat p6 kalkhoidige skrtenter med et varmt og tort topoklima
mest i Storebteitsomradet findes en ustedvanlig funga, der ister
bestat af arter af parasoihat, kollesvamp, rodblad og stjernebold.
Det et artet som ttives med varmen og den hurtigt omsttelige
forne, og det et et karakteristisk isleet af sydeutopeeiske atter. I
tabel 5.4 er nvnt et antal katakterisdske atter fra gttesningskrat
fordelt pa fotmodet varmekrvende arter, muidbundsatter og
arter i enekrat.

Typer af overdrevsvegetation
surhedsgrad og
fugtighed
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Overdrevsvegetation varierer med jordbundsforhold og mikro
klima. De vigdgste piantefordelende faktorer er surhedsgraden
pH og fugtighedsforholdene. Bade surheds- og fugtighedsfak
toren et i virkeligheden faktor-komplekser, der rummer variati
on i mange faktorer. Den faktor der frem for alt bestemmer om
jordbunden reageret surt ellet basisk, er fri kaik kalciumkarbo
nat. Er det fri kalk i jorden virker bikarbonat-buffersystemet, og
jordbunden vii vre neutrai iii basisk pH 7 til 8. Er der ikke fri
kalk i jorden bestemmes pH af basemtningsgraden og andre
buffersystemer, fx aluminium-buffersystemet, og jordbunden vii
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Tabel 5.4. Karakteristiske og sjceldne storsvampefordelt pa prceferencer for tre
krat-typer. Arternes status efter Rodliste ‘90 er vist ogforkortet som i tab. 5.2.

Enekrat

Soleksponerede krat

vinrod champignon
ene-rodblad V
blàpoleret rodblad V
violblâ rodblad V
stilket stjernebold
trompetkolle R
peber-koralsvamp V
Ramaria suecica V
Lepiota Ioquinii

Muldkrat

steppe-stjernebold V
grâhret parasolhat
safran-parasolhat
Leucoagaricus babosiae
Leucoagaricus medioflavoides
Leucoagaricus serenus

rodmende parasolhat E
gragron parasolhat V
hvidlig parasolhat
brunrod parasolhat
hvidbaeltet parasolhat R
Lepiota tomentella
Leucoagaricus sericeus
Lepiota poliochloodes
Lepiota pseudohelveola
rosabladet tragtridderhat V
krave-stjernebold R
tjornebaer-stodsvamp R
klokkemorkel R
stejl nordskraent
F
fladt terraen,

0

ost- eller
1?

Id

vestskraent

G

I
stejl sydskraent

ph 4

5

6

8

Figur 5.16. Typer af dansk overdrevsvegetation. De beskrevne hovedtypers
forekomst iforhold tiljordbundens surhedsgrad pH og mikro-klimaet - her
reprsenteret ved topografien, gaende fra det meget varme og torre topoklima
pa en stejl sydskrcent til det kolige ogfugtige topoklima pa en steji nord
skrcent. I det morkt skraverede omrade erjordbunden kalkholdig, i det ikke
skraverede er den kalkfri, og i det lyst skraverede omrade kan den vcere enten
eller. I det omfang undertyperne adskiller sig med hensyn tilpH og mikro
klima, er de markeret: A B Cfugtigt, fattigt hhv. alm. hvene-surgreesland,
D E typisk hhv. markbynke-sandgreesland, Ffugtigt og rajgrces
kalkgrcesland, G tort kalkgreesland, HI typisk torgrcesland hhv.
kalkrig torskrcent.
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vare sttrkt di svagt sur pH 3,5 di 6.
Kalkrige jorder er ikke begramset dl Nordjyliand og Mon,
men
findes mange steder i Danmark. Som regei forekommer
kalk i sma mamgder iblandet morteneaflejringer og udvaskes
derfor reiadvt hurtigt. Derfor finder man oftest basisk jord pa
sknenter med urolig og eventuelt tot jordbund se box ‘limsten
og skrivekridt’ i kapitel 3.
Fugtighedsforholdene indvirker dels direkte pa pianterne, og
dels inditekte via savel surhedsgrad som pa tilgamgeiighed og
omstning af jordens nringsstoffet se kap 4. Fugtighedsfor
holdene pa overdrev bestemmes af det lokale klima fx Store
ogle til hovedtyper af overdrevsvegetation
Noglen bruges pa floraiister fra mindre
omrader fx lOxlO m med ensartet topografi og vegetation. Floralister fra hele
lokaliteter kan ikke anvendes, da de ofte
indeholder en blanding af arter fra forskellige ovetdrevstyper. Der er i overdrevsvegetation sjteldent en enkelt art
der dominerer totalt. Nat noglen allige

vel omtaiet en art som dominetende be
tyder det at den pagteidende art hat en
hoj ftekvens 1 en vegetationsanalyse fx 8
ud af 10 RaunkuEt-cirkiet a 0,1 m2
Noglen nttvnet kun arter det got en fot
skei ikke-indikative dominerende attet
er udeladt
-

la Vegetation pa moderat tot dl fugdg jordbund domineret af en eller flere
af arterne aim. hvene, fare-svingei, rod svingei og boiget bunke, og med
indslag af liden kiokke, mark-frytie, aim. syre, aim. roilike eller veliugtende
gulaks

2a Vegetation pa sur og evt. sandet jordbund, domineret af en eller
flete af artetne boiget bunke, aim. hvene og sand-star, evt. med en dci
rod svingei, men kun undtagelsesvis med aim. hundegrces og aim.
kamgrces

3a Vegetation pa sand eller flyvesand, typisk domineret af sand-star,
og med indsiag af sand-hjceime, bidende stenurt, smalbiadet
timian, bianiunke, nikkende kobjceide ellet engelskgrces
sandgrcesland
3b Vegetation pa moderat dl strkt sut jotdbund, domineret af aim.
hvene diet bolget bunke, og ofte med aim. syre
surgreesland
2b Vegetation pa neutral til basisk jordbund, domineret af aim. hunde
grces, eng-havre eller rod svingei, evt. med meget aim. hvene, og med
indslag af hjerregrces, blagron star, hulkraver kodriver, knoid-ranunkel,
vild hor, humle-sneglebceig eller knoldet nijodurt
4a Vegetation pa kalkholdig jordbund, med tilstedevrelse af flere af
arterne biagron star, vild hor, dansk kambunke, markarve og humle
snegiebcelg
kalkgrcesland
4b Vegetation pa neutral dl basisk jordbund, med markant
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bteltsklima og aftopoklimaet se kap. 3. Desuden kan sktamter
i mange tilfielde vre pavirkede af trykvand.

gamle overdrev

Kiassifikation
Ud fra et materiale best6ende af 500 vegetationsanaiyset fra det
meste af Danmark, er der opsdliet fem hovedtyper af oyerdreys
vegetation, og en rtekke undertyper. Hovedtyperne anses at
dkke langt det meste af den variation man kan finde i dansk
overdrevsvegetation. Man ma foresdlle sig at der forekommer
flere undertyper end de her beskrevne. Vegetationsanaiyserne
stammer alle fra gamle overdrevslokaliteter, sa meget unge og

dlstedevrelse af aim. hvene, vellugrende gulaks og mark-fryrie,
og med aim. kamgrces, randbceig diet aim. syre
5a Vegetation p6 kalkholdig jordbund, med mai-kant tilstedey
relse af humie-snegiebceig, du;iet vejbred, aim. rajgrces og knold
rortehaie
kalkgreesland
5b Vegetation pa ikke kalkholdig jordbund, med markant diste
devittelse af iiden klokke, aim. syre og haret hogeurt
neutralgrcesland
lb Vegetation pa meget tot jordbund markant forekomst aftorke
tolerante arter: Mark-bynke, bidende stenurt, markarve, blod hejre, fem
hannet honsetarm eller giat rottehaie
6a Vegetation pa neuttal-basisk, kalkholdig jordbund, typisk med en
del aim. hundegrces, og tilstedeyteteise af humle-sneglebcelg, aim.
knopurt og knoid-rottehale
7a Vegetation pa stedet med modetat varmt og tort topoklima.
Vegetation med dominans affare-svingel, og med liden klokke,
hjertegrces, aim. pimpinelie, aim. kcellingerand elier var-star
kalkgrwsland
7b Vegetation pa skramter med ekstremt varmt og tott topoklima.
Vegetation med flere af arterne bidende stenurt, biod hejre, ager
snetie, fladstraet rapgnes, femhannet honsetarm, solv-potentil
og glar rortehaie
torgreesland
6b Vegetation p6 neutral iii moderat sur, ikke kalkholdig jordbund.
Vegetation dominetet af en diet flete af attetne sand-star, fare
svingeiog aim. hvene, meget ofte med rodknce og hare-kiover
8a Vegetation pa motamesand, flyvesand eller sttandvolde, med
markant isliet af blod hejre, lancet-vejbred, niarkarve, eng-havre
eller gui kiover
torgrcesland
8b Vegetation ovetvejende p flyvesand, ofte domineret af sand-star,
med sn’ialbiadet rinzian, blamunke, smalbiadet hogeurt og
sandskceg
sandgrcesland
-
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kultutpavirkede overdrev er ikke besktevet. Vegetation under iiigroning med hoje urtet eiler vedplanter er heller ikke regnet for
en hovedtype, men beskrives under de respektiye typer. Typer af
gamie ktat vii dog blive forsogt beskrevet for sig selv.
Variationen i piantetnes miijo er kontinuerlig, og oyerdreys
typetne gar detfor jeynt over i hinanden. Inddelingen i typer er
aitsa kunstig, og kan virke firkantet. Derfor vii man ogsa i bru
gen af noglen kunne komme i tyivl om hyiiken vej man skal g6.
Man m6 da forsoge sig ad flere veje og benytte de efterfoigende
uddybende beskrivelser af typerne iii at danne sig et indtryk af
om man er g6et galt.
Ved siden af den konkrete brug af noglen kan inddelingen i
typer gore det muligt at danne sig et overbiik over den variation
som gemmer sig bag overdrevsbegtebet, og at vurdere om den
generelie tilbagegang for overdrevsarealet hat vret hardere ved
nogle typer end ved andre. Kendskabet tii overdrevstypernes
forudstninger og udbredeise hat beretdgelse i naturfotvaltnin
gen ved siden af kendskabet til de enkelte artet.
Overdrevstyper
I det folgende vil hoved- og undertyper af dansk overdrevsyege
tation blive beskrevet. Det kuiturhistoriske begreb overdrev er her
erstattet af det mete intetnationait anvendelige ord gtsland.
SURGRLSLAND findes pa moderat di sttkt sur jotdbund typisk
pH 4,5 tii 5,5, mest sandjord. Typen findes pa fladt terram og
pa skraninger det vender mod ost, vest diet nord. P sol

eksponerede sydskraninger er jordbunden sjident stterkt sut,
og typen erstattes ofte af sandgrcesiand. Dc mest konstante arter
er aim. hvene, boiget bunke, fare-svingel, mark-frytie, h ret hogeurt
og eng-rapgrces.
Aim.hvene-surgrcesiand findes pa moderat sur, ikke for fugtig jordbund.
Vegetationen domineres af aim. hvene ogfdre-svingei, af og iii ogsk boiget
bunke. Andre hyppige grsagtige urter er eng-rapgrces, rod svingei, veiiugtende
guiaks og mark-frytie. Der er et kraftigt indsiag af bredbladede urter, og
vegetationen er ret artsrig. Hyppigst er ha ret hogeurt, iancet-vejbred, aim.
roiiike, knoid-ranunkei, gui snerre og liden kiokke. Af andre arter der ofte, men
ikke altid, forekommer kan nvnes aim. pimpineiie, aimindeiig kongepen,
bidhat, tidiig dvcergbunke, eng-havre, bugtet kiover, tandbceig, mark-kragekio,
aim. mceikeurt, bakke-neiiike, aim. kceiiingetand, kornet stenbrcek, hedeiyng,
opret kobjceide og sand-hvene. Dette er formodentlig den mest aimindelige
overdrevstype i Danmark.
Frisk surgrs1and findes mest pa sure nordvendte skrtenter. Findes typen
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pa skrnter

der hider mod andre verdenshjorner, skyldes det som regel

trykvands- pavirkning. Jordbunden er sandet og strkt sur typisk pH
under 5 . De dominerende arter er boiget bunke, aim. hvene ogfdre-svingei.
Karakteristiske arter er krat-fladbceig, tormentii, hunde-vioi, hvid anemone,
iiden kiokke, bidende ranunkei, mark-f,ytie og aim. syre. Vegetationen er typisk
ligesa artsrig som a1m.hvene-surgrsiand, men kan vre fattigere. Pa
moderat sur og ofte trykvandspavirket bund findes, isr i de nedbørsrige
dele afJylland, en mere artsrig form af frisk surgrs1and, med en nekke
specielie arter, fx guidbiomme, djceveisbid, smuk perikon, katteskceg, borste-siv,
iav skorsoner, engeisk visse, farve visse, bidbcer, tyttebcer og bakke-gogeiiije, og
rariteter som fx hvid scekspore og bredbcegret ensian.
Fattigt surgrc-esiand findes pa samme type terrn som aim. hvene
surgrsiand, men kun pa sur og udvasket jordbund typisk pH under 5, og
ofte er der et lag af uomsat rahumus. Vegetationen domineres af boiget bunke
og aim. hvene, med mark-frytie, fáre-svingei, hdret hogeurt, rodknce, hedeiyng,
iiden kiokke og piiie-star som konstanter. Andre typiske arter er iyng-snerre,
sand-hvene, kiybende hestegrces, sand-star, tandbceig og smaibiadet hogeurt.
Vegetationen er meget artsfattig, typisk med kun godt 10 arter pr. m2.
Denne type rummer overgangen meiiem overdrevsvegetation og grushede.

udgot en’meilemgruppe meilem surgrsiand
og kalkgrtesland pa halvtor di haivfugtig jordbund. Vegetationen
rummet ofte en steregen blanding af arter med surbundspriefe
rence og arter med kalkptference. Typen forekommet typisk pa
jordbund der oprindeligt hat vieret kalkholdig, men hvor kalken
vasket ud af rodzonen. Typen findes pa udvasket
og flyvesand. Vegetationen domineres af de mest aimindelige
overdrevsarter: Aim. hvene, rod svingel, gui snerre, aim. roiike,
mark-frytie og h ret hogeurt. Meget hyppigt finder man tiilige
bugtet kiover, hjertegrces, tandbceig og hunde-viol.
NEUTRALGRSLAND

Urterigt grcesiand findes pa afitaiket mornesand, sjldnere lerbiandet sand
eiier ier, typisk med pH omkring 6. Typen findês mest pa nordvendte
skrunter. Vegetationen er meget artsrig; domineret affdre-svingei, rod svin
gei og aim. hvene, med konstant indslag af iiden kiokke, hdret hogeurt, aim.
roiike, gui snerre, mark-frytie, aim. syre og knoid-ranunkei. De andre hyppige
arter afslører den karakteristiske blanding af surbunds- og kalkbundsarter:
Aim. honsetarm, aim. kamgrces, var-star, bugtet kiover, eng-havre, hjertegrces,
tandbceig, huikravet kodriver, hunde-vioi, aim. bruneiie, knoidet mjodurt, en
geiskgrces, icege-cerenpris, bredbiadet timian og bidgron star.

pa flyvesand

hvor kaikindhoidet er vasket ud, findesto speciaitiifseide af
neutraigrtesiand. De er begge lidt mindre artsrige end urterigt grusland, og
sand-hjmime forekommer i dem begge. De findes mest i Nordvestjyiiand.
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Timian-hedelyng-grusland findes i ikke for tot klit. Vegetationen domine
res af rod svingei, med iiden kiokke, gui snerre, haret hogeurt, aim. kceiiinge
tand, iancet-vejbred og smaibiadet timian som de mest konstante arter. Desuden forekommer hedeiyng, hjertegrc-es, biodrod storkenceb og bidgron star.
Pimpinelle-liden snerre-grtesiand findes hvor fugtighedsforhoidene er iidt
bedre, det vii sige pa stejie nordsider i klit, samt i klit med buske eiler
dvsergbuske reviing, kiit-rose, krybende pu eller havtorn . Vegetationen
domineres af rod svingei og aim. hvene, med aim. pimpineiie, aim. roiiike, gui
snerre og iiden snerre som konstanter. Desuden ses huikravet kodriver, eng
havre, boiget bunke, aim. engeisod, iiden frostjerne og aks-cerenpris.

pa kaikholdig jordbund, hvad enten det
er kalkholdigt moramesand, morteneler, flyyesand elier egentlig
kalkjotd. Jordbundens pH ligger fra knap 7 iii godt 8, og den er
haivtor til fugtig. Kun pa sydskramter med ekstremt tort topo
klima skifter vegetationen katakter, og falder md under torgries
land. Vegetationen er typisk domineret af eng-havre, rod svingel
og aim. hundegrces. Dc iedsages af arter der er typiske for undertyperne. Der et to yigtige undertyper, nemlig tort kalkgrtesiand
og frisk kaikgrtesiand, samt to undertyper med begramset ud
bredeise.
KALKGRA.SLAND findes

Tort kaikgrcesiand findes mest pa kaikholdigt morunesand, men ogsa pa mo
rneier, kaikjord og flyvesand. Typen findes mest pa fladt terrn, eller
skrsenter med moderat solindstraling. Vegetationen er meget artsrig, og domineres af eng-havre, rod svingei, aim. hundegrces og fare-svingei. Konstante
arter er hdret hogeurt, humie-snegiebceig, markarve, hjertegrces, aim. knopurt,
iancet-vejbred, aim. roiiike og iiden kiokke. Knap sa hyppige er var-star, rund
bceig, mark-bynke, viid guierod, voidtimian, iav tidsei, iiden snerre, dansk kam
bunke, viid hor, knoidet mjodurt, biágron star, stivha ret kaikkarse, nikkende iim
urt og bakketidsei. Af sjidnere arter med regional forekomst kan nvnes
kost-neiiike, due-skabiose, giat rottehaie, bakke-fnokurt, bakke-jordbcer, vdr-po
tentii, mat potentii, grd potentii, nogiebiomstret kiokke, svaierod og biodstiiiende
biberneiie. Tørt kalkgrsiand pa flyvesand er ofte karakteriseret af et stort
indsiag af biodrod storkenceb. Typen gror ved grsningsophor iii med drap
havre, aim. hundegrces, aim. kvik og korbcer. En del af overdrevsarterne
favoriseres ligeledes ved begyndende tiigroning; det glder aim. og stor
knopurt, aim. agermdne, aim. og gronbiomstret bjornekio, biodrod storkenceb,
merian, kransborste, smaibiadet kiokke, svaierod, huikravet kodriver, hdret viol
samt hvid og gui snerre.
Frisk kaikgrcesiand findes pa kalkholdigt morunesand og -ler, samt pa kalk
jord. Denne type findes ved gode fugtighedsforhold, hvilket vii sige nord
vendte skrnter eller skrsenter med trykvandspavirkning. Vegetationen er
meget artsrig; den domineres af eng-havre, rod svingei, aim. hundegrces, med
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konstante arter som biagron star, hjertegrces, iiden klokke, gui snerre, aim. roi
like, huikravet kodriver, humie-snegiebceig, aim. pimpineile og aim. knopurt.
Desuden er viid hor, fdre-svingei, lay tidsei, knoidet mjodurt, iiden snerre, stiv
haret borst, hvid okseoje og dunet vejbred hyppige. Arter med regional forekomst er dansk kambunke, smaibiadet kiokke, haret viol, biodrod storkenceb,
bakke-fnokurt, nogiebiomstret kiokke, biodstiiiende biberneiie, afbidt hogeskceg,
bakke-stiikaks, iancethiadet hogeurt, bitter mceikeurt og smaibcegret ensian. Flere
af de nsevnte arter findes ogsa 1 kalkkter. En sjlden gang ses ellers helt ty
piske kaikengspianter i vegetation af denne type, fit ieverurt og engbiomme.

Figur 5.17
Strandvejbred
kalkgrcesland pa
kalkskrcent.
Kcellingdal ved
Hanstholm, august
1995.

Strandvejbred-kaikgrcesiand fades pa kalkjord og pa flyvesand der overlejrer
kalk, mest i Thy og Hanherred. Typen findes fra haivtør ill ret fugtig bund.
Vegetationen er ret artsrig, men ikke sa rig som de øvrige typer af kalk
grtesiand. Til gengid bestar den af en meget speciei artskombination, og
huser en endemisk art kiit-ojentrost og flere endemiske underarter og
unavngivne okologiske racer. Vegetationen domineres af rod svingei og faresvingei, med aim. pimpineile, iiden kiokke, strand-vejbred, aim. kceiiingetand,
aim. gyidenris, gui snerre og hdret hogeurt som konstante arter. De ledsages
ofte af iiden snerre, eng-havre, smaibiadet timian, bakketidsei, rundbceig, vild
hor, humie-snegiebceig, markarve og bidgron star. Bade sand-star og hjceime
forekommer, ligesom dansk kambunke, iav tidsei, smaibiadet hogeurt, kattefod,
dunet vejbred, hjertegrces og skavgrces. Lokale rariteter er hvidgrd draba, kiit
ojentrost, smaibcegret ensian og kiit-iimurt. Typen gror typisk til med kiit-rose
og havtorn elier med bjerg-rorhvene. I Storebseitsomradet findes en beslgtet
type pa kystskrnter med trykvandspavirkning, ogsa med meget strand-vej
bred og desuden kantbceig.
Rajgrces-kaikgrcesiandfindes mest pa kalkholdigt 1cr, herunder plastisk icr, i
Storebltsomradet, fx pa Hindshoim, Samsø og pa Helgens. Typen findes
ved gode fugtighedsforhoid, aitsa typisk i forbindelse med trykvand. Den
ma ikke forveksles med den monotone, ofte udsaede rajgrces-gronsvr, som
man finder pa godskede overdrev og dyrkede grsmarker. Vegetationen er
meget artsrig, og domineres af rod svingei, aim. hundegrces og eng-rapgrces.
Konstante arter er aim. roiiike, gui snerre, aim. honsetarm, aim. hvene, mark
frytie, knoid-ranunkei, hjertegrces, aim. kamgrces, aim. rajgrces og knoid-rotte
haie. Andre hyppige arter er eng-havre, humie-snegiebceig, lay tidsei og bidgron
star. Typen gror typisk til med strand-svingei, draphavre eller aim. hundegrces.
TØRGRASLAND

findes ved meget tott og varmt topoklima, typisk

pa strkt soieksponetede sydvendte sktamter. Jordbunden bestar oftest af sand, og typen omfatter vegetation bade pa kalkfrit
og kalkholdigt sand. Vegetationen er ofte tet aben, og uden
egentlige dominerende arter. Dc hyppigste artet er gui snerre, h
ret hogeurt, blod hejre, bidende stenurt og mark-bynke. Vegetationens 6benhed hienger sammen med den ekstteme udtorring og
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den urolige jotdbund. Det er altsá ikke primtrt grsning der
holdet vegetationen aben, og der kan godt viere et vist indsiag af
kniehoje slaen-buske diet veludviklede tuer af store grsser, fx
eng-havre, opret hejre, glat rottehale diet bakke-svingel. Denne
hovedtype kan vsentiigst deles i to undettyper efter jordbund
ens kalkhoidighed.
Typisk torgrcesiand findes mest pa sandede sydskraninger. I landets nedbnrs
fattige dele, typisk Storebltsomradet, kan typen findes pa fladt eller svagt
sydhidende terrn med grovkornet substrat, fx pa gamie strandvolde. Ve
getationen er ret artsrig, oftest domineret affdre-svingei og aim. hvene, med
konstante arter som gui snerre, haret hogeurt, femhannet honsetarm, biod hejre,
iancet-vejbred og markarve. Andre hyppige arter er rod svingel, eng-havre, rodknce, bidende stenurt, hare-kover, gui kiover og mark-bynke. Lidt mindre hyp
pige er engeiskgrces, tidiig dvcergbunke, vdr-gcesiingebiomst, kornet stenbrcek, gui
evighedsbiomst, soiv-potentii og sand-star. Af og til truffes arter som nikkende

iimurt, voldtimian, sand-log, bakke-forgiemmigej, nikkende kobjceide, flipkrave,
trekioft-stenbrcek, tjcereneilike, iiden museurt og flerdrig knavei. En regional rantet en vdr-cerenpris. Den vii hyppigt vane et indsiag af agerukrudt i vegetatio
nen, fx mark-cerenpris, aim. kyik, siangehoved og hejrenceb. Af og til ses vegeta
tion domineret affladstraet rapgrces ellen giat rottehaie, som eliers hyppigst ses
i den føigende type.
Kaikrig torskrcent findes ved ekstnemt tørt topoklima, typisk pa sydskrnter.
Jordbunden en kalkholdig og bestan oftest af sand, men i Storebltsomradet
kan typen findes pa sydskrnter af len uden trykvandspavirkning. Vegetatio
nen en ret artsnig; den han oftest aim. hundegrces, gui snerre, mark-bynke, ha ret
hogeurt, bidende stenurt, biod hejre og smaibladede former af eng-rapgrces som
gennemgaende elementen. Andne hyppige arter en aim. knopurt, eng-havre,
knoid-rottehale, markarve, mark-krageklo, ager-snerie, fladstrdet rapgrces, fem
hannet honsetarm, sand-log, bredbiadet timian, voidtimian og soiv-potentii. Ty
pen en rig pa specielle arter med udbredelsesmsessigt tyngdepunkt i
Storebltsomradet, fit iiden snegiebceig, knopneiiike, due-skabiose, ager-kohvede,
grddodder, mat potentil, dansk astragel, segi-snegiebceig, kegie-iimurt og aks-ceren
pris. I tiignoningsstadier favoniseres nogle af disse specielle arter, fx biodrod
storkenceb, hjorterod, svaierod og iangkiaset vikke. Af og til ses mere antsfattig
vegetation domineret af en enkeit grnsart, fx giat rottehale, opret hejre ellen
bakke-svingei ofte den blagronne form af den. Det mest afvigende af disse
specialtiifselde en bakkesvingei-torskrcent, den fonuden bakke-svingei han mark
bynke, bidende stenurt, gui kiover og hare-kiover som konstante elementer.
SANDGRLSLAND findes pa neutralt flyvesand, det vii typisk sige
flyvesand der hat vret kaikholdigt, men hvot kaiken et vasket
ud. Udvaskningen hat dog ikke fort iii forsuring. Jordbunden
hat typisk pH meilem 5 og 6. Det grovkornede substrat og vind
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p6vitkning giver torte fothold for vegetationen. Vegetationen et
typisk domineret af sand-star, med gui snerre, haret hogeurt og
smaibiadet timian som konstante arter. Ofte ses tiilige fare-svingel,
rod svingel, mark-fiytle, smaibiadet hogeurt, vellugtende gulaks,
sand-hjceime og sandskceg. Vegetationen et ret artsfattig. Der et

en jtevn ovetgang til undertyper af neutralgrsiand pa flyvesand,
men i modstetning iii disse indeholder sandgrsland ikke et
markant indslag af artet med kalkprteference. Vegetations
udviklingen er enten langsom tilgroning med klit-rose eiler kiy
bende pu, eller langsom udvaskning og forsuting af jordbunden
med dominans af sandskceg og reviing til foige. Typen kan deles i
to undertypet med iidt forskeilige fugdghedsfothold.
Typisk sandgrcesiand findes pa modenat tørt flyvesand. Foruden sand-star, gui
snerre og hdret hogeurt, enfdre-svingei, rod svingei, smaibiadet timian og aim.
roilike hyppige. Af og dl ses aim. hvene, liden kiokke, engeiskgrces, strand-vej
bred, biodrod storkenceb, hunde-viol, eng-havre og rodfrugtet sand-mceikebotte.
Markbynke-sandgrcesiand findes pa meget tort flyvesand. De hyppigste arten
en sand-star, gui snerre, haret hogeurt, smaibladet timian, mark-bynke og bidmunke. Hyppigt ses tillige bidende stenurt, nikkende ellen opret kobjceide, rodknce, hare-kiover, femhannet honsetarm, gui evighedsbiomst og liden frostjerne. Af
og ill fonekommen biod hejre, sand-hvene og giat rottehale. Regionale speciali
teten en sand-rottehaie og baitisk svingei.
GR1.SNINGSKRAT

Figur 5.18. Krat pa
Helgences, maj 1996.

Grssende dyr fordeier ikke grsningstrykket jtevnt over det
areal de hat adgang ill. Det vii derfor aldd ved moderat gras
ningsttyk, vre dele af et overdtevsomt6de hvot der sket en
langsomt fremadskridende dlgroning med vedplantet, specieit
med artet der modstat grisningen: Ene hat stikkende biade,
aim. hyld et giftig, roser, slaen, hvidtjorn og havtorn hat gren- ellet
barktorne, og skov-cebie beskyttet sin stamme med en ‘fodpose’
sdkkende vanris.
Enekrat findes pa et bredt spektrum af jondbundstyper, med en tendens til
at foretnkke de sandede og ofte sunene jorder. Enens fro spirer kun nan de
en i kontakt med ra mineraljord, ikke nan de blot iigger i et forne- ellen na
humuslag oven pa minenaljorden. Tilstedeveneise af ene en derfor ofte en in
dikation pa at mineraljorden tidligere han vnet biottet, fx ved udsknidning
af skrnter, opgiven dyrkning, ellen ovengresning med sondentrampning af
grestorven og denpa folgende vindbnud. Ene forynges ikke i sluttede krat.
Denfor vil enekrat ofte med tiden f et islt af lovtrer og -buske, fit hassel,
aim. ron, bcevre-asp, anter af brombcer, aim. hyid og stilk-eg. Eneknat kan have
dette element fra starten, men ses ogsa ofte i nsten nene bestande.
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Figur 5.19. Artsrigt
krat

IL

4tIf
..

U,

120

**i

*‘.

1

s

KAPITEL 5: FLORA OG VEGETATION

.a

KAPITEL 5: FLORA OG VEGETATION

121

Biandingskrat findes ligesom enekrat pa et bredt spektrum af jordbunds
typer. Artssammenstningen varierer en hel del med jordbundstype og egn.
De gennemgáende elementer er hvidtjern, slden og aim. hyid, samt arter af
rose. Pa alle jordbundstyper kan der vre indsiag af ene, fugie-kirsebcer, brom
bcer-arter og skov-c-ebie, samt sjldnere eg eller beg. Nogle af disse arter ses
mãske ikke sá ofte, men det skyldes snarere stor afstand iii en fru
spredningskilde end srlig jordbundsprference. Aim. ren, hassei, bcevre-asp
og vedbend ses sjldent i krat opstáet under grsning, idet de søges af de
grssende dyr. Til gengld kan forekomst af disse arter vre en indikation
pa at krattet er opstáet efter grsningsopher. Rene krat, af fx siden, kan vre
indikation pa det samme. Pa kalkrig jordbund er siden hyppigere, omend
hvidtjern stadig er den almindeligste. Desuden kommer en rkke arter til,
fx. vrietorn, red kornei, benved og havtorn, samt kun i Sydestdanmark navr,
dunet gedebiad ogfjeid-ribs. I krat i det nordbornholmske klippeterrn kom
mer atter andre arter iii, fx tarmvrid-ren, kiippe-ren, seije-ren, finsk ren, samt
red og sort dvcergmispei.
Havtorn-krat findes fortrinsvis pa flyvesand og kalkskrnter langs den jyske
vestkyst og i det vestlige Limfjords-omràde. Der er ofte i sâdanne krat lidt
spredte aim. hyid, og desuden kan krybende pu komme md, isr pa lidt
fugtigere steder som nordvendte skrnter. En srlig variant er havtorn-kiit
rose-krat.
Figur 5.20. Giat
hunde-rose i ugrcesset
overdrev. Heigences,
juni 1995.
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nordisk

Forhold til andre vegetations-kiassifikationer
I modstning til i landene omkring os har der aidrig i Danmark
vteret nogen stark tradition for at underinddele naturtyperne i
mindre enheder, eller for at definere sr1ige plantesamfund.
Tyge W. Böcher se kap. 3 forsøgte sig dog i midten afdette r
hundrede med plantegeografisk baserede inddelinger af hede
og overdrevsvegetation. Den nordiske vegetationsklassifikation
Vegetationstyper i Norden er lavet ud fra nordisk, og dermed
ogsâ dansk materiale, og bygger for Danmarks vedkommende
blandt andet pa Böchers arbejder. CoiuNE-klassifikationen dtek
ker i princippet ogst dansk vegetation, men er kun i yderst ringe
omfang bygget pa dansk materiale, og er meget svter at relatere
til de almindelige danske begreber. Den britiske nationale
vegetationsklassifikation dtkker ikke dansk vegetation, men er
lavet efter omtrent samme principper som den ovenfor beskrev
ne, og vii derfor blive inddraget i de følgende sammenligninger.
-

-

Böchers typer

Böchers inddelinger af overdrevs- og hedevegetation var pri
mtert baseret p vegetationens indhold af plantearter med forskellig geografisk udbredelse. Den byggede altsâ pa en inddeling
af plantearter i forskellige udbredelsestyper: Mediterrane arter,
oceaniske arter, boreale arter, centra1europisk montane arter,
steppe-arter og skovsteppe-arter og sá fremdeles.
Vegetation af typen tort kalkgrcesland er hos Böcher delt i en
rtekke smalle typer, som har et stort indhold af steppe-arter iii
ftelles. Mange steppe-arter findes ogsa i typisk torgrcesland, hvor
Böchers ,,glat rottehale-rigt sand- og rullestensalvar" og ,,kobjcel
de-sandalvar" kan genfindes. Arter med mediterran udbredelse
findes pa kalkrig torskrcent. Böchers ,,áben
og ,,lukket tør
skrtent" falder inden for denne type, hvor man ogsá finder en
gradient fra den helt abne og sparsomme vegetation til den mere
sluttede. Böchers typer med mange skovsteppe-arter kan genfin
des i typerne frisk kalkgrcesland og urterigt grcesland. Böchers ty
per med mange boreale arter og centraleuropteiske montane ar
ter kan genfindes i typerne frisk kalkgrcesland og frisk surgrces
land.
-"

britisk
klasszfikation

Den britiske nationale vegetations-kiassifikation bygger pa flere
tusind vegetationsanalyser fra hele Storbritannien. Klassifikatio
nen skelner mellem moderat nringsrigt grs1and som findes
pa tørre enge og vejrabatter, og grsmarker med 1etti1gnge1ige
nringsstoffer, og derefter mellem kalkeiskende og kalkskyende
grs1and. Klassifikationskriterier og -metode minder meget om
de ovenfor anvendte, men pa grund af floristiske forskelle mel
lem Danmark og Storbritannien, der igen afspejler forskelligt
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Tabel 5.5.

Vegetations-kiassifikationer.
Overdrevsvegetationens fordeling pa kiasser i coie-systemet og i det i nordiske vegetationstype-system,
samt de tilsvarende typer i den her beskrevne inddeiing.

corine biotopesi

Vegetationstyper
i Norden

1. Kyst- og saltplante-vegetation

4. STRANDVEGETATION
4.1.4 Vegetation pa stabiliseret klit

16. Kystklitter
16.22 Grâ klit
16.226 Varmeelskende hojstaude-klit
16.2211 Snotand-klit

.

4.1.4.2 Rod Svingel-type

Hovedtyper af dansk
overdrevsvegetation

SANDGRIESLAND
og kalk-, neutral- og
torgrmsland

3. Krat og grmsland
5. ABEN BRUGSBETINGET VEGETATION
34. Tort kalkrigt grmsland
5.2.1 TORENG
5.2.1.3 Urterig torengs-type
TØRGR/ESLAND
34.1 Mellemeuropaeisk pioner-grmsland
34.12 Kalkrig sandmark
d Bakke-Svingel-variant
34.1 1 Mellemeuropmisk klippemark
34.3 Sluttet grsIand og
mellemeuropmiske stepper
34.32 Subatlantisk halvtort kalkelskende grsIand
34.3211 Dansk mesobromion
34.34 Mellemeuropaeisk ‘calcaro
siliceous’ grmsland
34.342 Sandet kalkfattigt grmsland
34.4 Varmeelskende kratkanter
34.41 Varme torre kratkanter
34.42 Halvtorre kratkanter
35. Tort surt grmsland
35.2 Mellemeuropaeisk âbent surt
grmsland
35.21 Surt therofyt-grsIand
35.22 Surt hbent staude-grmsland

5.2.1.1 Klippetorengs-type

5.2.1.3 Urterig torengs-type
KALKGR/ESLAND

5.2.1.3 Urterig torengs-type
b Blodrod Storkenb-variant

NEUTRALGR/ESLAND
TØRGR/ESLAND

SURGR/ESLAND tort
5.2.1.2 Fâresvingel torengs-type
overg. mel!. 34.1 og 35.1
5.1.3 Grmshede

35.1 Atlantisk katteskg-grsland
og beslmgtede samfund
35.12 Hvene-svingel grsIand
35.11 Katteskg-grmsIand
35.13 80/get bunke-grmsland
35.14 Bjerg-rorhvene-grmsland
35.15 Sand-star-grmsland

5.1.3.2 AIm. Hvene-hede-type
5.1.3.3 Katteskg-type
5.1.3.1 Bolget Bun ke-hede-type

SURGR#LESLAND
fugtigt og fattigt

SANDGRILESLAND

Note: 11997 er bilag 1: EU’s habitatdirektiv tilpasset danske forhold. Det har af tidsgrunde ikke
vret muligt at fâ tilpasset den her anforte klassifikation. Skov- og Naturstyrelsen.
1
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klima, er det sebvfolgelig sviert at finde fuldstiendig parallelitet
mebbem den britiske klassifikation og den her benyttede. Det bri
tiske >fdresvingei-enghavre-kabkgrsland< svarer ganske godt ill
typen tort kaikgrcesiand, og undertyper af det britiske kamgrces
knopurt-grcesiand< rummer det danske rajgrces-kaikgrcesiand og fib
dels ogsa frisk kaikgrcesiand og urterigt grcesiand. Det britiske
sfdresvingei-aim. hvene-rodknce-surgriesband< svarer ganske godt til
typen typisk torgrcesiand. Aim. hvene-surgrcesiand har en parabbel i
britisk >fdresvingei-aim. hvene-iyngsnerre-surgriesband<, fattigt sur
grcesiand i britisk sboiget bunke-surgrsband<, og frisk surgrcesiand i
britisk skatteskceg-iyngsnerre-surgrtesland< og >>tuesiv-fdresvingei
surgriesband<.
habitatdirektiv

11994 tradte EF-habitatsdirektivet i kraft. Direktivet forpligter
EU-medbemslandene tib at bevare de naturtyper og de vilde dyr
og planter, der findes inden for deres bandegrnser. Her udover
er bandene forpligtede til at udpege srlige omrader EF-habit
atomrader der skal sikre bevaring af bestemte beskyttelseskr
vende naturtyper og dyre- og pbantearter samt disse arters beve
steder.
I habitatdirektivets bibag I er nievnt en rtekke plantesamfund
hvis bevaring kriever udpegning og beskyttebse af konkrete area
ler i EU-landene. Nogle af disse pbantesamfund herunder visse
overdrevstyper findes i Danmark, og af disse er nogbe hojt og an
dre lavt prioriterede.
-

-

corine

Udpegningsgrundlaget for habitatomrader, har taget udgangs
punkt i det europieiske Corine-system. Corine-systemet er en
hierarkisk klassifikation som er videreudvikbet i habitatdirektiv
sammenhirng. Systemet diekker i princippet vegetationen i albe
EU-lande.
Der er dog en kraftig centrering om centraleuropteisk vegeta
tion, idet hovedtrekkene i den hierarkiske struktur er hentet fra
den fransk-tyske pbantesociobogiske tradition, der er domine
rende i mebbem- og sydeuropteisk vegetationsforskning, men
som abdrig har vundet indpas i Danmark. Den nordiske vegeta
tionsklassifikation Vegetationstyper i Norden er indgaet i
CoitiNE-databasen, der bigger tib grund for kiassifikationen, men
der er markante forskeble mebbem de to systemer. De to systemer
er sat op ved siden afhinanden i tabel 5.5 sammen med de tib
svarende hovedtyper af dansk overdrevsvegetation.
-
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Eksempler pa vigtige overdrevslokaliteter med forskellige typer vegetation.

Skibtved ved Sceby,
august 1995.

Skibtved, Vendsyssel
Nr Sby bigger, nordpa fra Understed
og Rugtved og op bangs Bangsbo A, et
storkuperet terrien, der rejser sig op mod
100 m over havets overfiade. Jordbunden
bestar af mor2enesand og -grus, veks
lende med smebtevandsaflejringer mest
sand. Bakkesiderne er mange steder vok
sested for overdrevsvegetation, vekslende
med krat mest enekrat og sma nale
triesplantager. Skrainterne er mange ste
der pavirket af trykvand, der i dalbunde
ne bbiver til egentbige veld, med krve
getation omkring. Lige nord for Skibtved
bigger et overdrevsparti pa overvejende
nordvendte skrnter. Vegetationen de
fleste steder her tibhorer typen frisk sur
grcesland af den mest artsrige type. Vege
tationen domineres af bolget bunke og
-

-
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aim hDene, med indsbag af tormentii,

hunde-vioi, liden kiokke, katteskceg, mark
frytie, pile-star og mange andre Dertil

kommer nogle karakteristiske arter som
guidbiomme, lay skorsoner, bakke-gogeizije,
hden snerre og iancethiadet hogeurt Pa

grund af det fugtige topoklima kommer
en riekke eng- og skovpbanter md 1 vege
tationen. Flere steder ses store bestande
af skov-padderok, iblandet iund-padderok,
bieg star og nyse-roilike foruden de karak
teristiske arter for surgriesland. Lokabite
ten huser usiedvanligt mange arter af
vokshat og andre overdrevssvampe, fx
mei-rodbiad, rodmende vokshat, tcege-voks
hat, knaidrod vokshat, stinkende vokshat og
siimetjordtunge.
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Muibjerge, Himmerland
Da havenes vandstand var hojest i at
lantisk tid la Mulbjerge som en lille
isoleret 0 Tapes-havet, med 5 km til
fastlandet. I dag ligger Mulbjerge som et
markant bakkeparti omgivet af marint
forland, og meflem Mulbjerge og det
gamle fastland ligger den mtegtige Lille
Vildmose. Muibjerge deles i en nordlig
og en sydlig del af Stejlgabet, ved hvilket
den tidligere fiskerlandsby Dokkedal hg
ger. Den sydlige del er dtekket af grtesset
overdrev, der ligger pa en udvasket og
kalkfri jordbund, der bestar af flyvesand
som overlejrer mortene. Her finder man
ister pa sydhceldende terrten vegetation
af sandgrceslands-typerne. Typisk sand
grcesland er domineret af sand-star og
fare-svingel, og somme tider desuden
eng-havre, eller rod svingel, eng-rapgrces,
bolget bunke og sand-hjcelme. Rodknce og
haret hogeurt er ogsa hyppige. Hist og her
ses liden frostjerne, sandskceg, engelskgrces,
liden klokke, liden snerre og hunde-viol. Ve
-

-

getation af typen markbynke-sandgrcesland
er domineret af sand-star og rod svingel,
men uden fáre-svingel. Bunden er ofte
dtekket af sand-grdmos og kioftet bcegerlav.
Desuden er bidende stenurt, mark-bynke og
hare-kiover hyppige. Flipkrave, mark-kra
geklo, gui evighedsblomst, glat rottehale, trek
loft-stenbrcek og markarve ses hist og her. I
begge typer findes tillige hyppigt nikkende
kobjcelde, gui snerre, smalbiadet timian og
aim. kcellingetand.
nordvendte skrnter
findes en artsfattig udgave affrisk sur
grcesland, stedvis med meget bldbcer, og
desuden findes typisk torgrcesland. Den

pa

nordlige del af Muibjerge er mest dcekket
af egekrat, men i sma lysabne partier pa
den ostvendte skrtent kan man se ugrtes
set vegetation af typen tort kalkgrcesland,
domineret af blodrod storkenceb og med ra
riteter som bakke-fnokurt. Mulbjerge blev
fredet i 1986, og plejes afNordjyllands
amt og lokale lodsejere i samarbejde.

Muibjerge, august 1995.
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Rosnces, Kongstrup Klinter, oktober 1994
foto Jens H. Petersen.

Jydelejet, 1991
foto Peter
Wind.

Røsrnes, Sjelland
Rosnes bigger i det nedborsfattige, sob
skinsrige og vintermibde Storebieltsom
rade. Sydsiden falder stejlt af mod vandet,
og er over lange striekninger bekliedt med
overdrev veksbende med udstrakte gr2esningskrat. Jordbunden er mange steder
kalkhobdig, hvilket tibsammen med et eks
tremt tort topoklima giver nogle meget
specielbe vekstforhold. Pa skrienterne syd
for Kongstrup findes sadanne steder en
ofte meget ãben vegetation af typen kaik
rig torskrcent. I denne vegetation er arter
som giat rottehaie, mark-bynke, eng-havre,
biod hejre, gui snerre, bidende stenurt og tag
snotand hyppige Pa steder med et lidt
mere lukket vegetationsdiekke kommer
aim. hundegrces, rod svingei og mark-krage
kio md. De karakteristiske arter er iiden
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snegiebceig, kegie-iimurt, knopneiiike, grad
odder, voidtimian, fladstrdet rapgrces,
bakke-svingel, sand-iog, soiv-potentii, due
skabiose, siangehoved og sand-rottehaie.

Nogbe arter der elbers oftest ses som
agerukrudt star her, fx ager-stenfro, kolle
vaimue, ager-snerie og lcege-oksetunge. a
strandvolde nedenfor skrienterne er der
en jivn overgang meblem kaikrig tor
skrcent og typisk torgrcesiand. Her er vege
tationen rig pa eng-havre, giat rottehale,
fdre-svingei, rod svingel, nikkende ho
bjceide, mark-bynke og gui evighedsbiomst.
Desuden ses aks-cerenpris, voidtimian, soi
oje, hjorterod og bakke-jordbcer. Sydkysten
af Rosns blev fredet i 1953, og mindre

omrader plejes afVestsjielbands amt og
bokale bodsejere i samarbejde.
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Jydelejet, Mon
Hoje Mon er prteget af i dansk sammen
hteng meget specielle landskabstyper.
Landskabet er
stmrkt kuperet,
og hviler pa
mirgtige flager af
skrivekridt se
kap. 3. Megetaf
terrtenet ligger
mere end 50 m
over havets overflade, i store dele
af Khinteskoven
og Jydeleje-par
tiet mere end 100
m.o.h. Era øster
soen rejser Mons
Klint sig brat op
til disse hojder. Jydeleje-partiet ligger
nord for Khinteskoven, og strcekker sig fra
Jydeleje-slugten nord for Taler-partiet i
selve klinten, vestpa til Huno So. Det ud
gor sammen med Hovblege de vsenthig
ste overdrevsomrader pa Hoje Mon. Det
meste af omradet har tidligere vteret dyr
ket, men dyrkningen ophorte efter ud
skiftningen i 1798 Dog blev de flade dal
bunde dyrket helt frem til midten af vort
arhundrede, og siden godsket. Landska
bet rummer ud over overdrev sma skov
holme, enekrat og blandingskrat med ene,
havtorn, sbaen, bog, rod komel, kvalkved og
mange andre
Jydeleje-partiet rummer fine eksem
pler pa bade tort og frisk kalkgrtesland.
Tort kalkgrcesland findes ovenpa bakkerne
ud mod klinten, pa ostskraningen af Lille
Langbjerg og pa sydsiden af Store Lang
bjerg. Vegetationen domineres affare
svingel, og hist og her ogsa smaibbadet ti
mian, gub snerre, hjertegrces, háret hogeurt og
lancet-vejbred. Andre hyppige arter er vobd
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timian, markarve, humle-sneglebcelg, vild
hor, lay tidsel, due-skabiose, var-star, bidgron star, aim. roiike og abm. kceliingetand.
Enkelte steder forekommer talrigt fernhannet honsetarm, mark-bynke og gui evig
hedsblomst. Desuden er aim. cypresmos,
gyiden silkemos og arter af bcegerlav hyp

pige hist og her. En rtekke sjteldne arter
er knyttet til denne overdrevstype: Sandkarse, ostrigsk hor begge lokalt fredet,
esparsette, bbodstillende bibernelle og varcerenpris, om end nogle af disse forekom-.
mer hyppigere pa Hovblege end i Jyde
lejet. Frisk kabkgrcesland findes pa nordsi
den af Lille Langbjerg. Vegetationen domineres af hjertegrces, bidgron star og faresvingeb, og hist og her stivhdret borst, dunet
havre, smabbladet timian, abm. hundegrces,
aim. pimpinelle, hdret hogeurt og liden
kiokke. Andre hyppige arter er merian,
due-skabiose, lay tidsei, bakketidsei, hulkra
vet kodriver, abm. brunelle, vild hor, aim.
meelkeurt, hurnbe-snegiebcebg og knoid-ra
nunkel. Moslaget er overalt veludviklet,
og domineres af kaik-blodmos, med gybden
siikemos, bakke-granrnos og spidsbiadet thu
jamos iblandet. Vegetationen huser ogsa
mange sjceldne arter, fx smaibladet klokke,
skov-gogehlje, samt Ho;e Mons virkelige
speciahiteter hvidgul skoviiije, stor gogeurt,
homndrager og rod hulicebe. Jydelejet-partiet

rummer ogsa andre overdrevstyper, fx
alm. hvene-surgrcesland pa smeltevands
sand pa nordsiden af Lilhe Langbjerg, fat
tigt surgrcesband pa toppen af Staklebjerg,
og typisk torgrcesland pa sydskrtenter af
Lille Langbjerg. Den sidste type har i
hvert fald tidligere huset rariteten kbce brig
norei. Store dele af Hoje Mon har siden
1984 vieret statsejet og fredet, og
overdrevsomraderne plejes af Ealster
Statsskovdistrikt.
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Kobberhage, Djursland

pa

Djurslands ostkyst bober der ost for
Ebeltoft en markant littorinaskrnt fra
Elsegarde i syd tib Jernhatten i Nord. Ved
Kobberhage "knkker" kystlinjen sa
skrenten syd for vender mod sydost, og
nord for mod ost Ved sebve Kobberhage
og en kilometer nordpa bigger en rtekke
botanisk set enestaende overdrev, der able
er i privat eje. Jordbunden er morne
med meget varierende sammenstetning,
spiendende fra sand og grus lii kabkhol
digt ber. Umiddelbart nord for Kobber
hage er skrienten diekket af urterigt grces
land. Jordbundens surhedsgrad er pH 6,
hvilket antyder at jorden i skrienten er en
tidligere kabkholdig mor2ene, hvor kalken
nu er vasket ud. Vegetationens sammen
sietning med en blanding af kabk- og sur
bundsarter stotter denne antagebse. De
dominerende arter er her veiiugtende gui
aks, aim. kamgrces, ha ret hogeurt ogfdre
svingei. Stedvis optrieder ogsa knoidet
mjodurt, mark-frytie og iancet-vejbred som

dominerende. Hyppige arter er knoid-ra
nunkei, aim. honsetarm, aim. roilike, aim.
syre, rodfrugtet sand-mceikebotte, liden
kiokke og smaibladet kiokke. Mindre hyp

pige, men med tib at karakterisere vege
tationen er bidgron star, hjertegrces, beiis,
tandbceig, aim. bruneiie, hunde-viol og
aim. knopurt. Bade her og nordpa bangs
kysten er der spredte bestande af host
neilike. Overdrevet ved Kobberhage fort
sietter syd om pynten, hvor vegetationen
skifter fubdstndig karakter til kaikrig
torskrcent med dominans af aim. hunde
grces, fladstrdet rapgrces, biod hejre, ha ret
hogeurt og mark-bynke, og med liden
snegiebceig og giat rottehaie som hyppige

ledsagere. Nordpá er ugriessede partier
af skrtenten under tibgroning med en
hojstaude-vegetation typisk for kabkrig
moriene. Den bestar afbb.a. opret hejre,
biodrod storkenceb, stor knopurt, smaibiadet
kiokke, sankthansurt, knoidet mjodurt,
kost-neiiike og aim. hundegrces. Strand

overdrevet foran skrien
ten er desvmrre bigesom
dele af skr2enten blevet
godsket, men der er sta
dig sma omrader med
overdrevsvegetation,
hvor man bb.a. kan
finde aks-cerenpris, nih
kende kobjceide og piettet
kongepen.

Kobberhage, oktober 1996.
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Mols Bjerge
Omkring Agri pa Mobs rejser sig flere mar- svingei og ha ret hogeurt. Typen er mere
kante israndsbakker ill mere end 1 00 meartsrig og med flere uabmindebige arter.
ters hojde over havet, blandt andre Stabeb Hyppige er nikkende limurt, tidlig dvcerg
hoje, Laddenbjerg, Langbjerg og Agri
bunke, veliugtende gulaks, aim. roiiike, gui
Baunehoj. De privatejede Stabelhoje,
snerre, boiget bunke, eng-rapgrces, eng
Laddenbjerg og Langbjerg er, bigesom den hayre, mark-frytie, iancet-vejbred, knoidet
bagved liggende statsejede Bisgyde Hoj,
mjodurt, sand-hvene og stedvis ogsa sand
bekbiedt med overdrevsvegetation af sur
star. Mindre hyppige arter er piettet
grcesiandstyperne. Langbjerg og Ladden
kongepen, engeisk visse, farve-visse og op ret
b;erg er dele af samme nord-syd bobende
kobjceide.
israndsparti adskibt af offentlige grusveje
pa nordsiderne og dele af vestsiden
og omgivet af sandede marker. Langt hopa Langbjerg kan man findefrisksurgrces
vedparten af disse to overdrev har abdrig
land, der isr pa debe af de nordvendte
vieret opdyrket, hvilket bekreftes af de
bakkesider rummer meget biabcer. I
stedvis imponerende stenstroninger. Bak
modstning tib mange af overdrevsare
kerne har vieret drevet med fare- og krea
alerne i Mobs Bjerge, som er groet tib
turgriesning i generationer. Nogle af bak
med nsten rene ene-bevoksninger, er
kerne har tidhgere vieret athrtendt som bed buskvegetationen pa Langbjerg og
1 hedepleje, men hedelyng udgor i dag kun
Laddenbjerg varieret med bade hvid
en beskeden del af vegetationen Jordbun tjorn, siaen, skov-cebie og ene, hvilket
den bestar af mere eller mindre udvasket
bestyrker bibledet af en for Mols Bjerge
og forsuret mortenesand, og man finder
usiedvanbig lang grtesningskontinuitet og
saveb
fattigt
surgrcesland
som
aim.
fravr af opdyrkning.
her
hvene-surgrcesiand og frisk surgrcesiand. Fat
tigt surgrcesiand er mest udbredt og dtekker
det meste af vestsiderne og en del af nord
og ostsiderne. Typen domineres af boiget
Langbjerg i Mols Bjerge, april1994.
bunke, som ofte er helt eneradende med
enkebte spredte hedelyng, iyng-snerre, pilestar, mark-frytie, fare-svingei, sand-hyene

og en bredbladet form af eng-rapgrces. Der
findes dog ogsa en mindre monoton ud
gave med aim. hvene og mere fare-svingei,
hvor flere arter kommer fib: Rod svingei,
liden kiokke, aim pimpineiie, hvid anemone
og smaibiadet hogeurt. Specieble er de ud
bredte forekomster af lund-padderok og de
mindre almindehge opret kobjceide og lay
skorsoner.
Mod syd og ost kan man finde aim.
hvene-surgrcesland: En mere tor og aben
vegetation domineret af aim. hvene, fare-
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