Kapitel 7:

Trusler mod overd rev

De vigdgste fonudserningen for bevanelsen af en antsnig ovendnevsnatun en hang konitinuitet som gnesningsaneah, og begnen
set pbanitedlgengehighed af nenirigsstoffen isen fosfon og kveb
stof se kap. 4 Denfon en de stonste tnuslen mod ovendnevsnatu
neni godskriing og tibgnoning. De enkelte bestande af dyn, planter
og svampe trues imidlentid ogs6 af den opsphiming af ovendnevs
natunen i smâ isolenede ‘oen’, som han fundet sted antmen tilbage.
I det folgende vil disse tnuslen bhive besknevet og denes relative
betydninig fonsogt kvandficenet.
-

.

Driftsaendringer
gammeldags
drift

greesning
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Den tnaditionelhe udnyttelse af ovendnevsnatunen tib ekstensiv
gnesning han i de sidste 6ntien venet betnagtet som unentabel.
N6n denne drift abhigevel en fontsat p6 en nekke meget vendiful
de lokahiteten, s6 skyldes det ofte at de ejes ellen dnives af mennesken, den ikke han intensivenet den animahske pnoduktion ved
enten at flytte dynene p6 stald og have gresmanken i omdnift, el
hen ved at godske ovendnevsaneahet. Opnethohdebsen af den
,,gammeldags" dniftsfonm, kan imidlentid ophone straks eften et
ejenskifte, med mindne hokahiteten en dekbanationsfnedet og un
denlagt bestemmebsen om drift og pleje.
I dag en able ovendnevsaneaher gennem natunbeskyttebsesbo
vens § 3 beskyttet mod endningen i tilstanden uden fonudgâen
de dispensation fna det bokabe amtsnãd. Det betyden at ovendne
vene ikke m6 opdynkes uden fonudg6ende dispensation, helben
ikke ovendnevsanealen i byzone og i sommenhusomn6den. Det be
tyden ogsá, at de ikke m6 godskes udoven, hvad den hidtil han
venet pnaksms. For de ovendnevsanealen, som oftest han bigget
ugodskede hen i adskilhige 6n, kreven godskning i neglen amtsn6dets dispensation fna natunbeskyttelseshovens § 3, idet godsk
ning indebenen en endning af ovendrevets tibstand.
Beskyttebsen fonhindnen ikke at gnesningsdnift kan ophone. Op
hon af gnesning vil ganske vist i lobet af et pan 6n medfone en
mankant endning m aneahennes dlstand, men i pnaksis kan man
ikke tvinge en bodsejen dl at holde gnessende husdyn ellen til at
beje gnesningsnetten ud. De to vigdgste truslen mod ovendnevsna
tunen i de kommende 6n en abts6 godskning og ophont gnesning.
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Godskning
Fonoget udbningning af godning p6 beskyttede overdnevsanealer
en som nevnt genenelt ikke tihladt uden fonudg6ende tilladelse
fna amtsn6det. I praksis kan det dog vene svent at afgone om den
en tale om fonoget udbningning, og for eksempeh kan det have
mankant negativ effekt, hvis den samme godningsmengde plud
sehig fondeles andenhedes p6 en bokahitet end det hidtih han venet
pnaksis.
indirekte
godskning

Desuden en indinekte godskning en trussel. Typisk vil nenings
stoffen kunne tilfones ovendnevsanealen fna tilgnensende landbnugsaneahen ved godskning af mankkanten, ved spild, med ud
sivende vand ellen som deposition via huften.
Samtidig kan den fontsatte udbningning af godning til godskede ovendnevsaneaher, hvon vegetationen allenede en helt fonan
dnet, godt vene en trussel mod ikke godskede ovendnevsaneahen,
som higgen i samme fold. P6 godskede anealen vil den ofte kunne
findes ovendnevsvegetation p6 bakkesiden, hangs hegn og om
kning knat, som kan p6vinkes ved fontsat godskning.
Ovendnevsanealenne gnensen nesten ahdd op til dynkede agne,
og mange steden bigger de p6 sknenten med dynkede agne ovenfor og nedenfon. Det en abmindehig handbnugsmessig pnaksis at
godske og spnojte md oven naboanealen med mindne vigtige af
gnoden. Det sken dels fon at sikne hovedafgnoden, dels for at gavne
biafgroden. Den kan alts6 ske en betydehig tilfonsel af neningsstof
fen fna dynkede agne til ovednevsarealen isen ned ad sknenten.
-

godskning med
husdyr

Det en ogs6 vend at bemenke at godskning i en del af folden
kan medfone tilgnoning i andre dele. De gnessende dyn fonetnek
ken typisk de godskede areaben fnem for aneahenne med ovendnevs

Figur 7.1. Dyrknings
spor pa overdrev.
Plojekanter meilem
arealer der er opgiyet
fra dyrkning tiiforskel
hg tid. De hejthiggende
partier er gammelt
oyerdrev. Stabeiheje i
Mols Bjerge, november
1996.
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vegetation, i hvert fabd forar og efterar, og dermed vib grsnings
trykket pa overdrevsvegetationen mindskes. Tib gengld kan dy
rene sprede nteringsstoffer fib overdrevsvegetationen for eksem
pel ved at tage ophold dér om natten. De samme forhold gor sig
gieldende hvor opgiven agerjord udbgges tib permanent gras
gang, og med det samme biegges under samme hegn som tibgrien
sende overdrevsvegetation. Probbemet stiger i omfang jo mindre
det ugodskede overdrevsareab er i forhold fib det godskede.
-

tilskudsfodring

En tibsvarende nteringsstoftibforsel sker ved tilskudsfodring af
griessende husdyr. Tilskudsfodring foretages typisk nar vegeta
tionen er bidt ned, og man ikke har aflastningsareaber at flytte
dyrene over pa, og er tegn pa at dyrehobdet pa areabet er for
stort. Desuden betyder mubigheden for at foretage tilskudsfod
ring, at dyrene ikke behover flyttes fra overdrevet nar vegetatio
nen er bidt ned, hvibket ofte medforer overgrsning og optramp
ning. Tilskudsfodring kan medfore et massivt frotryk pa vegeta
fionen af arter der indgar i foderet, typisk aim. rajgrxs der som
fobge af den samtidige nringsberigebse kan blive dominerende.

marl-wand

Hvor overdrevsareaber bigger pa skrnter nedenfor dyrkede agre,
vil der ske en vis overfladeafstomning af nteringsberiget mark
vand fra ageren tib skrienten. Hvor grundvand under tryk siver
ud i skrnter, kan ogsa dette omend i mindre malestok be
tyde en indirekte nteringsstoftilforsel.
-

luftbaren
godning

-

Nar gyble ebler flydende godning udbringes vib vinden fore en
del af godningen vk fra marken. Hovedparten af dette vib af
sttes pa naboarealer, og det kan medfore en betydelig tibforsel
af nieringsstoffer. Det samme giebder for jordfygning, hvor n

Figur 7.2. Grcessende
kreaturer der far
tilskudsfoder iform af
ho. Grimsdal ved
Kyndby, august 1996.
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ringsberiget muidjord fra dyrkede marker giver en indirekte n
ringsstoftilforsel ill overdrevsarealer.
deposition

Fra store husdyrhold sker der en betragtelig afdampning af ammoniak, hvoraf hovedparten afsttes ved tordeposition i de n
re omgiveiser. Afdampningen sker fra stalde, moddinger og fra
godning udbragt pa marker. Mngden af ammoniak afsat ved
tordeposition er antagelig proportional med den modtagende
vegetations hojde og struktureiie diversitet. Et overdrev med
mange mindre kratoer og storre trer vii aitsa modtage mere
kvtelstof ved tordeposition end et overdrev uden vedpianter og
med kort grsdomineret vegetation. Ister overdrevsarealer pa
skrtenter som iigger eksponeret for luftstrommen fra husdyr
holdet er udsat for ammoniak-deposition. Ogsa regnvand inde
holder kwelstofforbindelser, bade ammonium og nitrat. Nitrat
forbindeiserne stammer fra afbrtending af fossilt brndsel. Vtd
depositionens storrelse er mindre athtengig af kwelstofkiider i
nrheden, og den deponerede mengde kwelstof athnger af
nedborens storrelse i gennemsnit omkring 22 kg kwelstof per
ha per ar. Storrelsen af kweistofudsiippet iii atmosfieren og den
deraf folgende deposition har weret sterkt stigende siden dette
arhundredes midte. Virkningen af godskning pa overdrevet som
okosystem er beskrevet i kapitel 4.
-

tilgroning

kontrakt

Ophor af grasning
Ophor af grsning medforer en tendring i vegetationens karak
ter. Hastigheden hvormed ndringen sker afhtenger af hvor
gode vilkarene er for piantewekst, men generelt vii der ske en
forskydning mod dominans af hojtvoksende grtesser og andre
urter, og snart vil en tilgroning med vedpianter were godt i
gang. ndringen i vegetationens struktur medforer et ndret
mikrokiima ved jordoverfiaden, hvilket sammen med ndringen
i artssammenstning hurtigt vii afstedkomme forandringer i
funga og fauna. I sidste ende medforer tilgroningen at overdre
vet skifter karakter til krat eiler skov, og saiedes ‘gror’ ud af na
turbeskyttelseslovens beskytteise.
Seiv om ophor af grsning medforer en markant tendring i
arealernes bioiogiske indhold og dermed i deres tiistand, yder
naturbeskytteisesloven ingen beskyttelse mod grtesningsophor,
da man ikke kan tvinge en iodsejer ill at holde far eiler koer.
Man kan heiler ikke tvinge en ejer tii at leje grsningsretten ud
det forudstter nemiig at han eiler hun investerer i hegning af
arealet og i vandforsyning tii dyrene.

-

Ejere af vterdifuide naturomrader kan i mange tilflde indga en
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grsningskontrakt med amtet, der chekker hegningsudgiften
mod at ejeren forpiigter sig ill at lade arealet afgrsse i en fastsat arrkke. Amterne har dog ikke naturpiejemidler tii at indga
grtesningskontrakter for alie vterdifulde naturomrader med
grsningsbehov, og en grsningskontrakt forudstter altid et
samarbejde mellem amt og lodsejer.
vilde greessere

Den fortidige nedgang i bestandene af store herbivore pattedyr
skete paralielt med et stigende husdyrhoid fra bondestenalde
ren og frem. De refugier som de viidtievende dyr havde holdt
abne i iindetidens urskov blev overtaget og udvidet af menne
sket og dets husdyr se kap. 3. Inden for det sidste halve ar
hundrede er husdyrene blevet iangt mindre tairige i iandskabet.
Der er samtidig sket en moderat forogeise af bestandene af râ
dyt og i mindre grad kronhjort. Isr kronhjort er dog stadig meget langt fra en naturlig bestandsstorrelse. Samtidig er det vterd
at bemterke at det ábne landbrugsland byder pa sa rige fode
ressourcer, at dyrene ikke er motiveret ill at opsoge for eksem
pei kystkrtenter og skovlysninger. De bevarede lokaliteter med
refugie-karakter er aitsa i storre fare for at gro iii nu end nogen
sinde siden atiantisk tid, og den tilknyttede rige flora, fauna og
funga er i fierd med at forsvinde fra Danmark. En markant for
ogelse af bestandene af store herbivorer uden for hegnede re
servater er nppe realistisk, idet de kan gore stor skade pa
markafgroder. I refugie-omraderne og pa andre iokaliteter af
national og regional betydning er losningen pa tilgroningspro
biemet i mange tiiftelde en offentlig medfinanciering af den for
satte grsningsdrift. pa de fleste overdrev vil den fortsatte
grsningsdrift stadig were athengig af veiviije fra lodsejerne.
-

Pesticidanvendelse
Direkte sprojtning af overdrevsarealer er forbudt uden forudga
ende tiiladeise fra amtsradet udover i det omfang der hidtii har
weret sprojtet. Pesticider der anvendes pa dyrkede agre kan
imidlertid tilfores tilgrnsende overdrevsarealer pa samme ma
de som godning: Ved sprojtning af kantzoner, ved spud, med
overfladeafstromning af vand eiler via iuften. Pesticider tiifort
overdrevsarealer vii selvsagt pavirke disses fauna, flora og funga.
Dette er dog nppe en trussel af nr samme omfang som
godskning og gresningsophor.

skovrejsning
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Spredning af fro af skovtreer
Tilgroningen med vedplanter er ikke kun afhtengig af gras
ningstrykket, men ogsa af den hastighed hvormed vedplanter
etablerer sig og vokser op. Det kan ske hurtigt hvor store mng
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der fro af treer spredes til overdrevsarealer fra tilgrnsende
skovarealer. Steriigt fro af trer med effektiv vindspredning fx
iyr, birk og xr kan spredes effektivt over afstande pa adskiliige
hundrede meter, maske flere kilometer. Spredningen kan were
steriig effektiv om vinteren, hvor froene kan bheses hen over en
snedkket overfiade. Fro af eg og bog kan fra skov spredes iangt
ud pa overdrevsarealer med mus og fugle. Et stort frotryk kan
medfore en tiigroning som kun vanskeiigt kan hoides i ave af
grssende dyr. Problemet vil stige i omfang jo storre skovareal
vi far i Danmark. Alierede i dag kan dette iokait were en trussel
mod overdrevsnaturen, isr hvor skovrejsning finder sted med
naietrer i skovfattige egne.
-

-

froblandinger

Floraforurening og floraforfalskning
Mange plantearter med tiiknytning til overdrevsvegetation, som
er oprindeligt vildtvoksende i Danmark, dyrkes tiiiige omend
oftest som indforte racer. Der er dog tale om ret fit arter, mest
grsser og btelgpianter. Nogle f arter anvendes som decidere
de foderafgroder, flertallet dog pit vejrabatter og i grsphener.
Antaliet af viide arter der udsas er imidiertid stterkt stigende,
idet udsed af frobiandinger indehoidende mange vilde arter iii
sitkaidt ‘biomstergrs’ er tiitaget strkt i hyppighed se tab.
7.1. Udsd af sadanne frobiandinger i naturen er en trussel
mod overdrevsnaturens autenticitet se kap. 8, og er ogsa en
trussel mod den genetiske diversitet af de berorte piantearter,
herunder en trussei mod eksistensen af srlige racer.
-

Fragmentering
Engang udgjorde den terrestriske natur i Danmark store sam
menhengende omrader, kun adskilt af sunde og btelter. Siden
Tabel 7.1. Overdrevs
arter der dyrkes og ud
sâs i landskabet.
Eksempler pa over
drevsarter der dyrkes
enten i kommunale
parkforvaltninger eller
af private frø firmaer,
og som i stigende om
fang udsas i landskabet
- fx pa vejrabatter.
Kilder: Korser kom
mune og Nykilde Frø.

aim. brunelie
aim. kamgrs
aim. knopurt
aim. kllingetand
aim. rollike
biresmelde
blahat
blakiokke
due-skabiose
dunet vej bred
engeiskgrs
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fiitet kongelys
fitre-svingel
gui snerre
gui kiover
hare-kiover
hjertegrs
huikravet
kodriver
hvid okseoje
knoid-ranunkel
knoid-rottehale
knoldet mjodurt

muse-vikke
nikkende iimurt
prikbiadet perikon
rundblg
smaibiadet kiokke
stor knopurt
tjreneilike
veliugtende gulaks
vild guierod
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kom der smã omráder af agerjord i det sammenhrngende tap
pe, men i dag er dette billede vendt pa hovedet. I det danske
landbrugslandskab ligger naturomraderne spredt som større el
ler mindre fragmenter adskilt af agerjord. Man kan tale om at
naturen er blevet fragmenteret. Denne opsplitning har to typer
af effekter, dels en større kontaktflade mellem agerjord og natur
randeffekter, dels isolation af populationer af de enkehe arter.
Det eksisterende overdrevsareal er sterkt fragmenteret, og
fragmenterne ligger spredt ofte med store indbyrdes afstande.
Overdrevsnaturen er generelt mere fragmenteret end de øvrige
beskyttede naturtyper, og ogsa mere end skovnaturen. Det
hanger blandt andet sammen med at overdrev ofte forekommer
pa skrnter ved kysten, i adale og pa bakkestrog. Enge og mo
ser kan ofte dkke ret store arealer i bunden af adale. Det
samme lder strandene3 blot ved kysten. Qsa hedenaturen
-

-

findes navnlig i Jylland ofte som vidtstrakte lokaliteter. Tager
man som eksempel de største beskyttede naturlokaliteter i
Nordjyllands amt, sa er det en hede pa 3.000 ha klithede pa
Skagens Odde og en mose pa 2.500 ha Tofte Mose i Lille
Vildmose, mens den største overdrevslokalitet er pa under 400
ha se ogsa fig. 7.3.
Overdrevsnaturen har det meste af tiden siden sidste istid
vret opsplittet i mange mindre lokaliteter, som ganske vist har
veret koncentreret i
nogle landsdele se kap.
5000
3. Fra skabelsen af det
I area I i ha
abne landskab, der i
antal
mange egne fandt sted i
omrâder
jernalderen, og til op
dyrkningen af landsbyer
nes udmarker pa
landboreformernes tid,
var overdrevsnaturen
mere sammenhrngende i
kraft af landsbyernes ftel
les gresgange. Nu er
overdrevsnaturen igen
fragmenteret, blot ligger
fragmenterne ikke nød
vendigvis de samme ste
der som refugierne i at
lantisk tid, men omfatter
ogsa sma pletter af margi
naliseret agerjord i
0-1 1-2 25 -1 0 iO-50 ‘50landbrugslandskabet.
-

Figur 7.3. Overdrev i
Nordj3illands Amt,
antal og sterrelses
fordeling - et udtryk
forfragmentering.
Gengivet med tilladelse
fra landskabskontoret,
Nordjyllands Amt.

164

-

KAPITEL 7: TRUSLER MOD OVERDREV

:1’

‘

kaer’ednirg

1
/

Holmager/

/4

..

1-L.

Hedegàrde

.

J
r5pA’

,1

Hjedskaer

Hjedsbaek

j

Plantage

m

?rup

2

-

Suldrup

‘

4

.

F

I

I

.4

Ar
*

Figur 7.4. Fragmenterede naturtyper i Himmeriand. I bandskabet omkring
Habkcer og Sonderup Aerfindes areaber af defleste beskyttede naturtyper.
De fordeber sig dog meget forskeiigt i bandskabet. Store sammenhcengende
strcekninger i adahenes bunde er dcekket af eng og mose, mens overdrev og
hede bigger som mere eller mindre opspbittede og bangstrakte oer pa skrc-en
terne i adabene. Umiddebbart nordvest for dette udsnit bigger De himmer
bandske Heder med et sammenhcengende areab pa mere end 500 ha. Rod
overdrev, rosa hede, brun mose, gron eng. Gengivet med tibbadebse fra

Landskabskontoret, Nordjybbands amt.
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‘oer’

Randeffekter
Opsplitningen af naturen i mange mindre omrader giver en foroget kontaktflade mellem agerjord og den tilgrtensende natur,
hvorved randeffekter far foroget betydning. Mange af de trusber
mod overdrevsnaturen som er ntevnt ovenfor fit under godsk
ning kan sabedes beskrives som randeffekter. ‘øer’ af overdrevsnatur i landbrugsbandskabet, som for eksempel mange
gravhoje, er mere udsat for pavirkning fra de landbrugsmiessige
aktiviteter pa de tilgrnsende agre i form af indirekte godsk
ning, deposition af ammoniak afdampet fra husdyrhold, pesfici
der o.s.v. end overdrevsarealer der bigger omgivet af andre
naturtyper eller ud tib kysten.
-

-

-

-

Isolation
For arter der ikke kan beve i agerbandet betyder fragmenterin
gen af overdrevsnaturen en isolation af populationer. Denne si
tuation svarer pa mange mader lii situationen for floraen pa
oerne i et ocean. Arterne lever pa sma ‘oer’ af egnet miljo, adskilt af et uegnet miljo hay henholdsvis pbantage/agerjord.
Hvordan artsrigdommen pa oer pavirkes af oernes storrelse og
af afstanden fib nabooer og ill konfinenter, beskrives af obiogeo
grafien se boks.
katastrofer

Fragmentering af naturen betyder at organismernes popubatio
ner bliver mindre og at de isoberes fra hinanden. Storrelsen af
en population svinger oftest fra ar fib ar, og en gang imellem
medforer katastrofeagtige hndelser fx ekstreme vejrforhold
et ar eller flere pa hinanden fobgende ar drasfiske fald i popu
bationsstorrelser. Store populationer kan pa denne made de
cimeres, men har som regeb evnen tib igen at vokse nar forhob
dene bliver gunsfige. Sma populationer har bangt storre risiko
for hebt at forsvinde, og i en fragmenteret naturtype som over
drev hvor der er bangt fib niermeste popubafioner af arten, er
sandsynbigheden for genindvandring lille. Smá og isolerede po
pubationer har desuden mindre sandsynlighed for at sprede sig
tib nye egnede habitater.
Sma populationer har mindre genetisk diversitet end store.
Det kan tnkes at betyde en storre risiko for at skadelige ebber
ufavorabbe gener opnar stor hyppighed, og det betyder mindre
tilpasningsdygtighed ved forandringer i mibjoet.
-

-

genspredning
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Isolation af populationer medforer darbigere udveksling af gene
tisk materiabe meblem disse. For bbomsterpbanter gbder at bade
fro og pobben kun har en bibbe sandsynlighed for at blive udveks
let mebbem isoberede naturomrader. Dette kan som nievnt med
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0-biogeografi og naturbevarelse
Biogeografien beskieftiger sig med
organismernes geografiske fordeiing, fx
arbejder plantegeografien med piante
arternes udbredelsesmonstre
øbiogeografien beskieftiger sig med
de sierlige forhoid der gailder nitr orga
nismer forekommer pa mere eiler mm
dre isoierede oer Seivom obiogeografi
en m prmncippet beskieftiger sig med oer
elier ogrupper i oceanerne, benyttes den
obiogeografiske teori i naturbeskyttel
sessammenhieng, hvor den har givet op
hay ill begreber som ‘spredningskorri
dor’ og ‘triedesten’.
Generelt grider foigende tre hoved
regier for artsrigdom pit oer, hvad enten
det er oer i havet eiier ‘oer’ af fragmente
ret natur:

* Der er storre artsrigdom pa store oer
end pa sma ocr.
* Der er stone artsrigdom pit oer der hg
ger nier hinanden, end pit ocr af tilsva
rende storreise, der iigger hengere fra
hinanden.
* En gruppe af flere mindre oer har iii
sammen en storre artsrigdom end en
stor o med samme areai.
Habitatdiversitet har ogsa betydning,
fx er der flere forskeiligartede ievesteder
og foigeiig flere arter pa en o med et
bjerg end der er pit en flad o. Dc store
mikrokiimatiske forskehie meilem nord
og sydskraninger, samt forskeiien mellem
kalkhoidigt og ikke-kalkhoidigt substrat,
er vtesentiige eiementer i habitatdiversi
teten pa ‘ocr’ af overdrevsnatur.

fore at en art ikke genindvandrer hvis den er forsvundet fra en
lokalitet efter en katastrofeagtig hndelse, heiier ikke seiv om
vokseforhoidene pit stedet igen er normaie og for arten gunsti
ge. Den nedsatte udveksiing af genetisk materiale meiiem isole
rede populationer oger risikoen for tab af genetisk diversitet.
uddoen

Det er veidokumenteret at de nvnte mekanismer virker, men
de er meget swere at omsiette til en konkret risiko for at en gi
ven art vil forsvinde fra Danmark eller helt uddo. Det hienger
biandt andet sammen med at mange organismer er relativt
hengelevende, og at det derfor kan tage adskiliige generationer
for effekterne af fragmentering udmonter sig i arters forsvin
den. Vi har aitsit mitske endnu ikke set de fuide konsekvenser af
tidhigere tiders fragmentering af naturen, og det er meget van
skeiigt at sammeniigne betydningen af denne trussei med andre
trusler. En konkret vurdering vanskeliggores desuden af at
overdrevsnaturen i modsietning til for eksempel skovene, ogsit
var fragmenteret for mennesket for aivor pitvirkede landskabet.
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