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Kapitel 8:

Forvaltning af de biologiske
vrdier pa overd rev
Dc danske overdrev rummer en enestitende del af den danske
natur, men overdrevenes antal, storrelse og kvalitet har henge
weret i tilbagegang. Hvis vi vil bevare overdrevsnaturen for yore
efterkommere er der brug for en gennemttenkt naturforvairning.
Dette kapitel handier om hvordan man kan hjrelpe den vilde
natur pit overdrevene. Kapitiet handler ogsit om nogle af de
overvejeiser som man bor gore sig inden man griber md i natu
rens processer. Dc indledende overvejelser findes under over
skrifterne mitlstning og kvaiitetsvurdering, mens metoderne
gennemgits i afsnittet om pieje og genopretning.

Mâlsaetning
Nitr man udarbejder konkrete planer for eksempelvis plejeind
greb, er det nodvendigt fra starten at opstilie en
Kapitel 1
mitlsetning. Af naturbeskytteisesiovens formitls
Formal
paragraf fremgitr det, at formitiet med beskyttel
sen af blandt andet overdrev er flersidet. Dc for
§ 1. Loven skal medvirke til at vmerne landets
natur og miljø, sA samfundsudviklingen kan
skeihige naturtyper rummer sitvel bioiogiske wer
ske pa et bredygtigt grundlag i respekt for
dier som interesser knyttet tii kuiturhistorie, na
menneskets livsvilkAr og for bevarelsen afdyre
turvidenskab, undervisning og friluftsliv se
og plantelivet.
Stk. 2. Loven tilsigter sr1igt
boks: Lovens formitisparagraf.
1 at beskytte naturen med dens bestand af vii
I det folgende vil der blive fokuseret pit de
de dyr og planter samt deres levesteder og
de landskabelige, kuiturhistoriske, naturvi
biologiske werdier, elier med iovens ord: "Be
denskabelige og undervisningsmssige
skytteisen af de vilde dyr og planter". Her spihier
vrdier,
overdrevene en fremtrdende rohie i det danske
2 at forbedre, genoprette eller tilvejebringe
omrãder, der er afbetydning for vilde dyr og
landskab, fordi naturtypen er levested for et stort
planter og for iandskabelige og kulturhistor
antai plante- og dyrearter, hvoraf mange i dag er
iske interesser, og
sjreldne.
3 at give befoikningen adgang til at frdes og
opholde sig i naturen samt forbedre mulig
hederne for friluftsiivet.
Stk. 3. Der skal ved lovens administration
1gges vgt pa den betydning, som et areal pA
grund af sin beliggenhed kan have for almenhe
den.

§ 2. Lovens befojeiser skal tillige anvendes
med sigte pA at forøge skovarealet og bekiempe
sandflugt.
Gengivelse af naturbeskyttelseslovens
formalsparagraf.
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Kultur eller natur
Véd at weige det kuiturhistoriske ladede ord
"overdrev" som betegnelse for naturtypen, har
man flyttet fokus fra naturindholdet over pit de
kuiturhistoriske aspekter. Man horer ogsit hyp
pigt overdrev kategoriseret som en "halvkuitur
type".
Et nojere studium af forudsatningerne for
overdrevsnaturen afslorer imidlertid, at vel er
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naturtypen kulturpdvirket, og har i skiftende perioder vteret begunstiget af det menneskabte itbne landskab, men der har siden
istiden weret, og er stadig, en vigtig kerne af oprindelig ikke
kuiturbetinget natur se kap. 3 Det er denne kerne som berettiger til betegnelsen naturtype. En afde danskere som har forsket
i overdrevsnaturen, Tyge W. Böcher, skelnede bevidst meilem
,,skrntvegetation" pit nuvterende og tidiigere kystskrnter og
den mere kuiturpitvirkede ,,filedvegetation" Imod opretholdel
sen af dette skel taier imidlertid at ogsit skrnterne var deivis
kulturpitvirkede, idet de nsten overait udnyttedes tii grtesning
for fitr og kreaturer. Pit den anden side er der ingen tvivi om at
det er pa de stejle grtesklaidte skrnter, at man i dag finder hovedparten af Danmarks vterdifuide overdrevsnatur.
-

-

.

.

Den vilde natur
Naturbeskyttelsesloven fastsiitr, at det er beskytteisen af de
,,vilde" dyr og planter og deres ievesteder som er mitlet for na
turforvaltningen. Ved "viide" forstits her dyr og planter, som hever fit i naturen. Ud fra en biologisk betragtning er dyr og planter, som tages i "kuitur", for eventuelt senere at blive udsat eller
udsitet, ikke vilde. Forst nitr udsatte dyr og planter "forviider"
sig wek fra det kulturbetingede udgangspunkt, og etabierer og
formerer sig uafhtengigt af en steriig mitirettet menneskehig md
sats kan de betragtes som viide.
Der er ikke meget vild natur i det danske iandskab. Ikke
desto mindre er der vildtlevende arter og artsgrupper, som helt
utilsigtet har formitet at overieve pit trods af menneskets omfat
tende pitvirkning af landskabet. Nogle arter elier artsgrupper iii
yes i kulturlandskabet, andre overlever pit smit fristeder uberort
af ploy og godskning.

Kvalitetsvu rdering
Nogle hevesteder er af hojere vairdi end andre. Imidiertid kan
godskning, opdyrkning og graisningsophor lede ill en succession
fra en artsrig naturtype til en forarmet naturtype domineret af
nogie fit generalister.
Naturbeskyttelscsioven yder gennem § 3 bcskyttclsc til alle loka
liteter over en vis storreise defineret som overdrev. Det er dog
iangt fra muligt at pleje alle lokaliteter, og en biologisk kvalitets
vurdering kan were et nyttigt redskab i prioriteringen af pleje
indsatsen.
Det skal understreges, at kvalitetsvurderingen ikke har betydning
for om de enkelte overdrev er omfattet af naturbeskyttelseslovens gene
relic beskytteisesbestemmeise 5 3. Det er de, hvis de opfyider lovens
definition se kap. 2, uanset kvaiiteten af dette overdrev.
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drzftshistorisk
analyse

En kvaiitetsvurdering kan tage udgangspunkt i en undersogeise
af driftshistorien pitvirkningen eiier af tiistanden, herunder
artssammensaitningen effekten Det vii ofte were forbundet
med store vanskeiigheder og et stort tidsforbrug at efterspore
driftshistorien pit en iokaiitet. Dc gode kilder er ofte fit historiske
kiider og rtekker sjreident mere end 50 itr tilbage. Dette gailder
bitde flyfotos og mundtligc kiider, sitsom iodsejere. Vurderingen
kompliceres ved at effekten af godskning og opdyrkning ogsit af
hrenger af jordbund og vandtilgaingelighed: Pit en tor sandjord
er produktiviteten begrtenset af vandmangel og godskningen fitr
derfor kun ringe virkning og vaskes hurtigt ud, mens godskning
pit ierjord hurtigt resuiterer i oget vaikst og forskydning i vegeta
tionen mod nogle fit hurtigtvoksende arter.
.

*
indikatorerfor
driften

Af ovennaivnte grunde kan det synes mere frcmkommeiigt og
fornuftigt at anvende effekten af eventuelle kuiturindgreb som
mitiestok frem for indgrebet i sig seiv. For at kunne gore det mit
man imidiertid were i stand til at fortoike en hokahitets biologi
ske tiistand i drifthistorisk sammenhteng: ,,Her har vi et gammeit
uopdyrket overdrev" elier ,,her har vi en gammel overdrevs
hignende ager". En forudsretning for at kunne fortolke vegetati
on er en god og statistisk hoidbar beskriveise af sammenhaingen
meiiem drifthistorie og vegetation. Ud fra en sitdan beskriveise
kan man udiede indikatorer som er sairiigt gode iii at sige noget
om eksempeivis opdyrkning og godskning.
En anden mitde, hvorpit man kan danne sig et overbhik over
tilstanden pit et overdrev, er at undersoge, hvilke organismer
som findes pit stedet, og dermed danne sig et indtryk af over
drevets tilstand. Frem for at skulle foretage en total registrering
af alle organismer kan det vaire hensigtsmressigt at benytte sig af
indikatorer.
Indikatorer for naturkvalitet
En indikator er et element, hvis tilstedcwercise pit en iokahitct si

ger noget genereit om forholdene pit denne lokahitet. Man vii
som oftest trenke pit en dyre- ehier planteart, men en indikator
kunne ogsit were f.eks. forekomsten af store sten eiler sairhige
terrainformer. Det vii naisten aitid af hensyn til bredden i anven
deisen vaire hensigtsmtessigt at benytte flere indikatorer, f.eks.
samlet i et indeks.
Af operative hensyn bor den pitgteidende indikator vaire iet
at finde og bestemme, samt aimindehig pit iokahiteten, som opfyi
der de onskede betingeiser. Ideeit set bor man kende en indika
tors forudstetninger godt nok iii at kunne sige noget mere prai
cist om, hvad den indicerer.
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Nedenfor diskuteres anvendeligheden af forskellige indikato
rer for naturkvaiitet pit overdrev her forstitet som hang kontinu
itet som hysitben grtesningspitvirket naturtype samt fravter af
godskning og omhegning.
-

Svampe
Der er gennem tiden stihiet flere forskehiige organismegrupper i
forshag som indikatorer for gamle ugodskede overdrev. I Hoh
hand, hvor naturen er mere pit retur end i Danmark, bhev man
tidhigt opmrerksom pit tiibagegangen af en gruppe af svampe
som kun optritdte pit ugodsket grresland.
Gruppen af sitkaldte overdrevssvampe omfatter hovedsagehigt
siaigterne vokshat, bidhat undersitegt af rodbiad, jordtunge samt
koiiesvampe se kap. 5. En storre analyse af forekomsten af fordtunger pit en rtekke overdrevslokahiteter i Sverige viste, at denne
svampeslaigt er gitet voldsomt tihbage i det svenske handskab
forst og fremmest som folge af ophort drift.
-

minimumareal

Der er opstiihet et dansk overdrevs-indeks baseret pit antaliet af
vokshattearter pit en hokahitet. Svampene har imidlertid flere
svagheder som indikatorer. For det forste kan de kun registreres
nitr de danner frugtlegemer, og det sker i hobet af en kort steson
hovedsagehig september og oktober. For det andet er der itr,
hvor der kun viser sig en brokdeh af de arter som findes pit en ho
kahitet, og dette forhoid vanskehiggor sammenligninger meliem
lokahiteter undersogt forskelhige itr. For det tredje, er det vanske
ligt at areal-relatere artsantaihet af svampe, idet minimumsarea
let for en reprresentativ svampehiste er hangt storre end et tihsva
rende minimumsareai for karplanter.
Noget tyder desuden pit, at overdrevssvampene isrer opnitr
hoje artstah pit overdrevsomritder med god jordbundsfugtighed,
fx. i forbindelse med trykvand. Fiertaihet af svampene tither dog
ikke vandmaittet jord som for eksempeh i enge. Der er ingen
tvivl om at overdrev, hvor man faktisk finder mange vokshatte,
kollesvampe ogjordtunger er biologisk vairdifuide, men omvendt
kan lokahiteter med fit svampc ogsit godt were det.
-

Mosser og layer
Mosser og layer er givetvis en gruppe med mange gode indika
torarter. I Holland har man kunnet registrere en kraftig tihbage
gang for mange mosarter pit kalk-overdrev. Tihbagegangen skyl
des i vidt omfang grtesningsophor og det er isair gitet ud over
smit topfrugtede mosser. Herhjemme har undersogeiser vist at
visse mosser og layer er folsomme overfor godskning og opdyrk
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Figur 8.1.
Adaislandskab med
skrcenter - typiske
overdrevslokaliteter.
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ning, fit aim. rademos Fisidens adianthoides, eng-kransemos Rhy
tidiadeiphus squarrosus, aim. cypresmos Hypnum cupressiforme
kioftet bcegeriav Giadonia furcata . Mosserne og haverne trives

og

dog ikke hige godt pit aile overdrev, og der er generelt for fit arter
til at kunne reprtesentere aihe de forskehhige overdrevstyper. Dcres okohogi er desuden ditrhigere kendt, og de byder pit stone
bestemmeisesproblemer end karpianterne Mosser pit overdrev
er yderligere omtalt i kapitch 5.
.

Hvirvellose dyr
Dc hvirvchhose dyr udgor de fleste af overdrevets arter, og eksem
pelvis biller og snegle kan tainkes at vaire anvendehige som mdikatorer. Ikke desto mindre er vor viden om arternes okohogi og
forekomst pit danske overdrev utilstraikkehig.
En engeisk undersogeise har sandsynliggjort at hobebihler er
anvendehige som indikatorer for gamle overdrev. I Danmark ved
man at mange biller er tilknyttet overdrev, og at en stor del af
disse er sjaildne, men der er langt endnu til et egenthigt indeks.
gul engmyre

En anden engelsk undersogeise har fundet en meget god korre
hation meihem vohumen af de storste tuer af gui engmyre pit en hokalitet og hokalitetens aider mitlt i itr efter sidste opdyrkning
hvert fald inden for de forste ca. 150 itr se fig. 8.3. Engmyretu
erne er dog, hidt hige som svampene, et godt eksempel pit, hvad
man kunne kaide en "ensidig indikator". Modehlen kan nemhig
kun bruges pit de overdrev, hvor engmyretuer og svampe faktisk
forekommer. En tilsvarende dansk undersogelse fandt
-

uforandret, kontinuerlig drift

intakt lokalitet

tilgroning højt grs

ødelagt

lokalitet

ii1ii

tilgroning krat el tilplantning

ndret arealanvendelse
opdyrket
kunstgødsket

Figur 8.2. Antaliet af lokaliteter med overdrevssvampe er gaet voidsomt tiibage. Eksempiet viser skcebnen
for 157 iokaiiteter med jordtunger i Meiiemsverigefra 1960’erne til midten af 1980’erne. Omtegnet efter
Nitare 1988.
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Figur 8.3. Korreiation
mellem voiumen af de
sterste tuer afgul eng
myre pa en iokaiitet og
lokalitetens aider malt
i ar efter sidste opdyrk
fling. Talfra England.
Efter King 1981.
Figur8.4. Rodme
Svinehaver ncer
Svendborg.

ingen nettotihwekst i myretuer pit overdrev, og i Danmark findes
tuer af gui engmyre desuden isair pit marint forland, hvihket i administrativ forstand vil sige strandeng. Der vii givetvis kunne
nrevnes adskilhige egnede overdrevsindikatorer blandt de hvir
veilose dyr, men mange af arterne er vanskeiige at finde og be
stemme, hvilket gor dem mindre anvendelige.
Karplanter som indikatorer for naturkvalitet
Karphanterne lever op til kravene om mangfohdighed, tiistedevai
relse en stor del af itret og genkendehighed for ikke-speciahister.
Der er mange arter at vmehge i meilem, og flere arter er specifikt
tilknyttet nairingsfattige overdrev med lang graisningskontinui
tet.
planteindeks

Der findes et indeks for naturkvahitet pit overdrev baseret pit
omfattende analyser af vegetation og driftshistorie pit danske
overdrev. Ambitionen med indekset er at kunne skelne meilem
pit den ene side gamie ugodskede overdrev, og pit den anden
side godskedc griesmarker, tilgrocde overdrev og opgivnc agre.
Indekset se tabel 8.1 treiler 63 arter af karplanter fordelt pit tre
kategorier:
1 minus-arter opportunister som fortrinsvis forekommer cfter
godskning og/eller dyrkning.
2 et-points-arter generalister, som er almindehige pit gode
overdrev, men som ogsit kan findes pit nteringsfattig opgiven
ager elier let godsket overdrev.
3 to-points-arter speciahister, som ntesten udeiukkende findes
pit gamie ugodskede overdrev.
-

-

-
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Nairtbesiaigtede arter som kan vaire svaire at adskihle i vegetativ
tilstand i feiten, ehier som typisk vikarierer for hinanden i forskellige overdrevstyper, er samlet i grupper. Det betyder at
gruppen kun ttelier ét point, ogsit sehv om flere af de anforte ar
ter optraider. Dette gmehder for eksempel arter afpotentii og star.
Indeksets udfahdsrum er fra 1 5 iii 8 1 points. Af tabelien fremgitr
i ovrigt, hvilke af de opstihlede arter, som er nrevnt i to udvaigte
vrerker som typiske for gamie ugodskede overdrev.
Anvendelsen af indekset i felten bor were areahspecifik, idet
det eilers vii were umuligt at sammenhigne point-summer fra
henholdsvis store og smit lokaliteter. Desuden er det en stor fordel ikke at skuihe undersoge for stort et omritde, idet dette er
tidskrtevende og risikoen for at overse smit vegetative arter er
hangt storre.
homogen
vegetation

Pit hver hokalitet udvailger man et elier flere analysefelter, pit
hver ca. 1 00 m2, med etableret vegetation. Visse steder, fx pit
gravhoje, mit man tage ill takke med mindre end 100 m2. Det
enkelte anahysefeit bor vaire homogent med hensyn iii terrainets
haihdning og orientering samt vegetationens fremtraiden. Hvis
man onsker at spore drifthistoriske forskeihe inden for samme
hokahitet kan det anbefales at afprove indekset pit bitde stejle og
flade omritder. Ønsker man kun at analysere ét analysefelt pit en
lokalitet bor man git efter det ,,bedste", hvilket typisk vii were en
ikke for tor, graisset skritning med shuttet grres/urte-dmekke.
Endelig udarbejdes en kompict artshiste for anahysefeitet. Lo
kaiiteten som heihed gives det hejeste antai point som opnds i et
anaiysefeit.

Det siger sig selv at det totale artsantah i et analysefeit vii
saitte en ovre grainse for hvor hojt den vii kunne score i indek
set. For eksempel vii artsfattige hedeagtige fciter pH<4,5 have
et havere maksimum end felter pit neutral eiler kalkholdig bund
pH>5,5. For at lette fortolkningen af en analyses pointsum,
bor man angive sitveh pointtah som artsantal i anahysen.
Kategorier
Pointsummen i en anahyse kan fortolkes efter foigende modei:
Under 6 points: Lokaliteten kan ikke ud fra en biologisk vur
dering betegnes som overdrev. Lokaliteten kan dog godt were
gammelt overdrev i kuiturhistorisk forstand, ligesom den kan
were af landskabelig vrerdi. Lokaliteten kan ogsit godt were om
fattet af naturbeskytteiseshovens § 3 fx artsfattige grreskiaidte
kystskrainter.
6-10 points: Her ender typisk gamie graissede opgivne agre.
Lokahiteter som er artsfattige pit grund af eksempelvis tilgroning
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-1

+1

+2

aim rapgrs
enitrig rapgrs
aim kvik
aim rajgrs
lay ranunkel
butbiadet/
kruset skrppe
ager tidsel
horse-tidsel
glat vejbred
fuglegrs
vej pileurt
aim /smafrugtet
dvrglovefod
aim /ager stedmoderblomst
aim torskemund
gederams

Surbunds prference
hedelyng
smaibladet hogeurt1
lge renpris

Surbunds prference
katteskaeg
hvid anemone’
guldblomme1
kattefod1
engelsk/farve visse
tormentil2
lay skorsoner1
blitbaer2

Kaik/ler prference
blitgron star2
aim knopurt
lovrigt:
fitre-svingel12
mark frytle1
liden kiokke2
bakke neliike1
lyng 2/Jiden snerre2
aim kllingetand2
aim pimpinelle12
bugtet klover
bidende stenurt12
smalbladet1/bredbladet
timian1

Kalkprference:
hjertegrs12
smaibladet klokke
voldtimian
stivharet kalkkarse
lay tidsel1
vild hor12
hulkravet kodriver12
due 2/vellugtende
skabiose
sttvhitret borst

iovrigt
eng-havre"
tandblg12
glat rottehale
piiie ‘/var 12/
bakke /lyng star1
blodrod storkenb1
soloje12
plettet kongepen1
vitr-/bakke-/
mat/grit potentil
knoldet mjodurV
nikkende1/
opret kobjlde1
nikkende iimurt1
krat fladbIg12
skov Ibakke gogeiiije1
aimindelig12/
bitter maeikeurt
hunde-Vhitret vioP2
djvelsbid12

Tabel 8.1. Indeks for gamie ugedskede overdrev.
Forste kolonne -1 rummer arter, der tcelier ét minus-point, anden kolonne
+1 arter, 4cr tceiier ét pluspoint, og tredie kolonne +2 arter, der tceller to
plus-point.
Arterne er i hver kolonne grupperet efter pH-prceferencer, med grcesser og
halvgrcesserforst. ‘arter ncevnt som biotoptypiske arter i serien "Oversigt
over Botaniske lokaliteter" Wind 1994, 2arter ncevnt som typiske
overdrevsarter ogfolsomme oveifor godskning i "Comparative Plant
Ecology". Grime 1995.

kan dog were vterdifulde. I denne kategori bor man supplere
med at se efter andre gode indikatorer stejle
skrtenter, kampesten etc..
11-15 points: Lokahiteten er overdrev ehier overdrevshignende
opgiven ager. Artsfattige lokaliteter mindrc end 12-15 arter
ialt er med stor sikkerhed gamle ugodskede overdrev.
16-80 points: Lokaliteten er med stor sandsynhighed gammelt
ugodsket overdrev.
Nitr man kommer over en score pit ca. 20 points bor man
were forsigtig med at anstihle sammenligninger, idet forskehhe
meilem lokahiteter med hoje pointtah godt kan tainkes at afspejle
vurderingen
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indbyggede skaivheder i indekset. En pointsum pit mere end 30
vil hore iii undtageiserne.
Indeksets begrtensninger
Selvom man sjaildent i praksis vii vaire i tvivi om, hvorvidt man
befinder sig pit en eng ehher et overdrev, er det vrerd at bemrerke
at visse typer enge kan opnit en hoj pointsum i indekset. For ek
sempeh finder man en fin ‘overdrevsvegetation’ pit toppen af
knoidene i et kaikkair, og man kan finde meget artsrige sammen
blandinger af eng og overdrevsvegetation pit overgangen meihem
det vitde og det torre i fx strandvohdssystemer og langs graissede
vaild. Dette er uundgiteligt og afspejler blot, at naturen ikke ha
der sig inddehe i firkantede naturtyper.
opgivne agre

Om et surt nteringsfattigt omritde med hoj pointsum skah taihies
med som hede ehier overdrev kan vaire svairt at afgore. En hoj
pointsum vil i visse tihfaihde kunne tages som indikation pit en
laingere kontinuitet, end det er almindehigt pit den meget kul
turpitvirkede indhandshede. Pit den anden side ved man, at flere
af indeksets foisomme arter kan trives pit ugodskede hedeagre
som har higget en itrrmekke uden opdyrkning. Det gaiider fx. guid
biomme, piettet kongepen, kattefod, lay skorsoner, djceveisbid og piie
star. Dette paradoks viser hvor vanskeligt det er at konstruere et
universelt fungerende indeks i et kulturlandskab som det dan
ske. Man bor aitsit ikke lade sig afskrrekke af at indeksets arter af
og til, nitr spredningsmuhighederne har vairet gode, dukker op
pit ‘unge’ biotoper hvor mineraljorden er nreringsfattig og rela
tivt basisk for eksempel i ritstofgrave, pit nreringsfattige vejskrit
ninger og pit sandede opgivne agre. Hvis sitdanne kuhturskabte
biotoper undtagelsesvist skuhie opnit hoje pointtah i indekset, mit
man blot konstatere
at vegetationen er
overdrevslignende.
-

*

En sterhig kom

Figur 8.5. Tre gode
indikatorarter:
Blomstrende hunde
viol, smalbladet klokke
og knoldet mjodurt.
Kobberhage pa
Djursiand, maj 1996.
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phikation ved anven
deisen af indekset
knytter sig iii den
omsiggribende
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KAPITEL 8: FORVALTNING AF DE BIOLOGISKE V/ERDIER

pA OVERDREV

naturgenoprerningsprojekter. Mens der er hang tradition for ud
sitning af grtesser som fx rod svingei, er det nyt at der indgitr
overdrevsarter som hjertegrces og due-skabiose i blandingerne. Det
er et itbent sporgsmiti om disse arter er smukkere i en vejkant
end vild korvei, cikorie og rejnfan, mens det er givet at man ved at
udsit arter i iandskabet forringer handskabets autenticitet.
Hojstaudevegetation og gresningskrat
Ugrresset overdrev vii efter nogle itr typisk blive domineret af
kraftige grresser og bredbladede utter, som aim. hundegrces, drap
havre, eng-rapgrces, rod svingei, knoid-rottehaie, gui snerre, aim. og
stor knopurt, og dermed vil dets kontinuitet ogsit bhive svair at bedomme ved hjrehp af et karphante-baseret indeks. Alligevei re
praisenterer grreskhtedte skrtenter under begyndende tihgroning, i
kraft af den uforstyrrede og ugodskede jordbund et stort overdrevspotentiahe ved genindfort graisning. Sitdanne hojstaudc
samfund kan dog ogsit were vmerdifuhde i sig sehv, som hevesteder
for sitveh mus som sncgle og insekter, og man kan derfor overveje en inventering af en ehler flere af disse organismegrupper,
inden man foretager drastiske tendringer.
Graisningskrattene er bhandt andet omtalt i kapitel 3 og 4,
men fortjener ogsit en bcmairkning her. Krattene er generelt
oversete, og rydninger af storre ehler mindrc krat indgitr lit som
en del af en forstegangspheje pit tilgroede overdrevslokahiteter.
Imidhertid findes der i gamie krat, som er vokset op under grais
ning, en meget bevaringsvairdig funga af sjaihdne jordboende
svampe. En dci af disse svampe synes at have krattene som vig
tigste voksested. Disse svampes okologi er endnu ufuhdstrendigt
kendt, og det er sithedes usikkert om svampene er affirengige af
de specielhe jordbundsforhold i krattene, eller i hojere grad de
speciehhe khimatiske og hydrologiske forhoid som findes i krat pit
stejie skrrenter. Dc jordboende og vednedbrydende svampe sy
nes at vaire den mest oplagte gruppe af indikatororganismer i
krattene.
Krattene er ikke kun levested for svampe. Dels huser de yng
hende smitfugle og trmekfughe, deis forekommer en rmekke mindre
almindelige vedphanter, isair arter af rose, i krattene.
Vedplanter og store sten
Sammenstetningen og den rumhige struktur af vedplante-vegeta
tionen pit en hokahitet kan bruges som indikation om driftshisto
rien. Genereit vil det gailde at store gamie tjorn og skov-ceb/c,
samt store traier med fodposer, kan tages som tegn pit hang
grtesningskontinuitet. Roser og siden er i sterlig grad tilpasset
grresning, men bhiver sjrehdent sit gamle. Ene trives higeicdes godt
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Figur8.6. Kuperet
overdrev med ocr af
krat. Bjergskov ved
Abenra, august 1995.
Figur 8. 7. Kampesten
ijordsmonnet inc/ikerer lang kontinuitet.
Bjergskov ved Abenra,
august 1995.

med graisning, men er specieh ved at kraive blottet mincraijord
for at spire, og den optrteder derfor mange steder netop pit
gamle graissede opgivne agre. Nitr ene md imehiem ses pit aidrig
dyrkede overdrev, skyldes det ofte at graisningen i perioder har
vreret sit hitrd, at grtestorven er blevet brudt i stykker.
Pit meget gamle overdrev med ubrudt graisningskontinuitet
er det typiske billede at vedplanter stitr spredt i smit grupper
fig. 8.6. Ofte vii man imidlertid se hokaliteter hvor omritder
heit uden krat grainser op iii storre ‘ocr’ af sammenhaingcndc
krat, ister i lokahitetens udkanter ehier pit skritningcr. Sitdanne ho
kahiteter vii typisk have genncmlevet en periode med opdyrkning
af de tilgrengeiige flader og tiigroning af det ovrige areal.
Blandt ovrige indikatorer kan naivnes udbrcdtc forekomster
af meget store sten i jordsmonnet, som kan tages som tegn pit at
omritdet ikke har weret dyrket se fig. 8.7. Dct samme gtelder
skrainter med en hcehdning pit mere end 30 grader.
De sjceldne arter.
Mange af de rodhistede Overdrevsarter er utvivlsomt gode mdi
katorer, men deres autokologi er ofte ditrhigt kendt, og sit itenge
dcttc er tihfceldet bor man were varsom med at tage dem som in
dikation pit for ekscmpei urorthed. Orkideerne er et godt ek
sempel pit dette de findes ofte pit vrerdifulde gamic lokaliteter,
men under de rette betingehscr er de i kraft af deres pionéregen
skaber ogsit specialister i at kolonisere nyc voksesteder.
-

sjceldne arter

Dc rodlistede arters forekomst bor veje tungt under amternes
prioritering alene af den grund, at de er beskyttelseskrrevendc i
-
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Danmark, men en forvaitning lagt an ahene pit forekomsten af
meget sjaildne arter vil nok kunne sikre bevarelscn af dct usted
vanlige, men egner sig mindre godt ill at modvirke den store tih
bagegang pit handskabsniveau i de vilde arters levesteder.

Pleje og genopretning
Pleje og genopretning af naturen er to sider af samme sag, og
bor ideeht set koordineres i forvaltningen. Efter en vurdering af
de biohogiske interesser i tilknytning iii overdrevene, vii meto
derne og deres anvendelighed i forvaitningen i det folgende biive
gennemgitet i hyset af den biologiske mitisaitning.
Det bemairkes indledningsvist, at pheje og genopretning af
overdrev saidvanhigvis krtever amtsritdets dispensation fra natur
beskyttelseslovens § 3, idet pleje- clier genopretningsindgreb jo
netop tilsigter at andre tilstanden af overdrevet, hvilkct ikke er
tihladt ifolge § 3.
Sarlige biologiske interesser
Af storste biologiske interesse er bevareisen af den dcl af overdrevsnaturen, som kan tolkes som senglaciale reliktforekomster
se kap. 3. Det vedrorer isair kahkgrresland i det nordjyske kalk
omritde, det vii fortrinsvis sige i østhimmerhand samt i Thy og
Hanherred. Men ogsit kalkgrreshand pit Mon, og torgraisland i
Storebreltsomritdet og pit Bornholm er af national betydning. Af
stor biologisk betydning er bevarelsen af gamic ugodskede overdrevshokaliteter i hehe handet. Det vii i praksis sige hokahiteter
med mange indikatorarter >15 points i indekset eller med
forekomst af rodhistede arter. Fiere vigtige graisiandstyper se
kap. 5 findes, omend sjaildent, spredt omkring i store dde af
Danmark, og bidrager hvor de forekommer vaisenthigt iii land
skabets divcrsitet. Det gaihder bl.a. rajgrces-kaikgrcesiand, urterigt
grcesiand ogfrisk surgrcesiand. Der er grund iii at tro, at noghe af
disse typer kan have haft en vis udbredeise i et naturhigt skov
drekket handskab, for eksempel pit hevende kystskrrenter og i
itdahe, hvor man kan tainke sig at det naturhige graisningstryk har
vterct hojt. Af stor biologisk betydning er ogsit bevareisen af
gamle graisningskrat.

ftersidig
forvaltning

Grmesning
Grcesning repraisenterer den mest naturnaire plejemetode for
overdrev. Grtesning af overdrevsvegetation har fundet sted lige
siden de forste kronhjorte og urokser indvandrede efter sidste istid
se kap.3, og graisning har altid weret en dcl af forudsmetningen
for at der kontinuerligt har vairet smit omritder med naturligt
graisland i Danmark. Grmesning er en enkel og effektiv pleje
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Ditdyr Kronhjorte
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halvbuske, buske 09
traeer samt svampe.
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udovet pa dansk
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Tabel 8.2. Husdyr i naturpleje. Husdyrarternes egenskaber som grcessere og
browsere, samt andre forhold der ma tages hensyn til ved valg af art og race
til naturpleje pa overdrev. Omarbejdet efter Naturplejebogen.
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metode: Dyrene opsoger selv de steder de foretraikker at graisse,
og skaber derved den rumhige variation i tiigroningsstadier og
graisningstryk, som er onskvairdig i en flersidig naturforvaltning.
Forsoger man at forudsige effektcn pit vegetationen af en gi
yen graisningspleje buyer dct straks mere komphiceret. Forskel
hige dyr og dyreracer grmesser og nedtraider vegetationen meget
forskelhigt, og hvis man onsker at opnit et bestemt resultat som
for eksempel bektempelse afgyve/-opvaikst ehler undgitehse af
erosion, kan man udnytte denne viden i sin planitegning. I tabel
8.2 er praisenteret en oversigt over husdyr som vii kunne indgit i
plejen af et omritde. For de vildtievende dyrs vedkommende
henvises desuden tih gennemgangen i kapitei 6. For hver art er
nrevnt fodevalg samt graisningsmitde i den udstrmekning disse er
kendt.
Ligesom det kan were af betydning hvilken graisaider man
vrelger i phejen, har det betydning hvor hitrdt der graisses og
hvornitr grtesningen saittes md. Det er dog vigtigt at vaire op
mrerksom pit at forskehhene i graisningsmonster meliem forskel
hige dyr og racer ofte er smit, og at den resulterende graisnings
effekt ogsit athainger af det iandskab og den sammenhaing dy
rene indgitr i.

grcesningstryk

Naturnter graisningsdrift
Hvis man ser pit overdrevsvegetationens naturhige forudsaitnin
ger i Danmark, mit man forestiilc sig at store graisaidere som
kronhjort, urokse og viidhest har fairdedes i et primrert skovdaikket
landskab, og dér udvaigt sig netop de omritder, som bar en lys
itben nairingsrig og graisdomineret vegetation. Grresningen i sig
selv holder vegetationen ung og nairingsrig, og virker sitiedes
selvforstairkende, idet den trrekker flere dyr tii. Imidlertid ved
man fra vildthevende pattedyr, at der kan vaire store bestands
svingninger som foige af epidemiske sygdomme ciher perioder
med fodeknaphed. Desuden kan der vaire store forskelle i plan
teproduktionen mehiem de forskehlige itr athaingig af ister nedbo
ren i foritrsmitnederne. Disse forhold vil resuitere i et svingende
grtesningstryk som til tider er hitrdt og bestandigt hehe itret
rundt, og andre gange moderat ehler endog naisten fravrerende
for en periode pit op tih flere itr. Meget tyder desuden pit at jai
ger/samler-mennesket har taget del i iandskabsudvikhingen ved
at brainde og ringbarke traier for at tihtrmekke storvildt se kap.
3.
En efterligning af de naturhige graisningsforudsretninger
kunne sithedes bestit i etableringen af store indhegninger med
heiitriig samgraisning af kronhjort, dddyr, rddyr, kvreg og smit he
ste, og vei at mairke uden tilskudsfodring, som det praktiseres i
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mange dyrehaver. Mitske burde ogsit viidkanin indgit i hvert
fald i dens nuwerende syddanske udbredehsesomritde. Det er
kiart, at dette bedst vil kunne lade sig reahisere i et omritde, hvor
de naturlige forudstetninger for grtesiand og eng er tih stede se
kap. 3.
-

samgrcesning

Nu er der kun fit steder hvor en sitdan naturncer ‘stor-graisning’
yule kunne reahiseres. Principperne kan imidlertid anvendes i
mindre mithestok, for eksempel ved at udnytte en kombination af
sitvel rene grmestedere som mere udprregede krataidere i en hel
itrsgrmesning. Helitrsgrresning med nojsomme dyr er nodvendigt,
hvis man onsker at undgit en hurtig tilgroning med vedplanter,
idet dyrene isair aider af vedplanterne i vintermitnederne, hvor
foden er knap.
Kulturhistorisk grtesningsdrift
Ofte anvendes kuiturhistoriske argumenter ill at give anbefalin
ger om grresningstryk og egnede husdyr. Probhemet ved denne
tilgang bestitr i, at man indhedningsvis mit gore sig klart hvilkcn
periode man onsker at efterhigne.

hojt
grcesningstryk

Op iii udskiftningen for eksempel, var grtesningen pit handets
overdrev sit hitrd at ah opvcekst blev bidt ned. Egenthig hojskov
var pit davairende tidspunkt i faird med at forsvinde fra landska
bet som folge af overudnyttelse ill grresning, grerdsel og brainde.
Dc naturforvaltere som har provet at hoide buskopvaikst nede
ved hjtelp af kvteg- og fitregraisning, vii kunne bekrrefte at der
skah endog meget hitrd graisning tih for at opnit denne effekt.
Man mit forestilie sig at ressourceknapheden har vairet sit stor,
at sitvel husdyrene som overdrevet, skoven, khitten, engen og
groftekanten er blevet presset til det yderste. Vinterfoderet har
ofte vairet i underskud og vintergrtesning har vairet en blandt
flere udveje iii at strrekke foderet. I yore dage vihie man kaldc en
dci af det der gik for sig dengang dyremishandling. Mange ste
der er den hitrde graisning fortsat md i dette itrhundredc indtil
man for aivor fik adgang tih bilhig kwehstofgodning, som i kombi
nation med sammenhaigningen af bedrifter har fort iii marginahi
sering af den uopdyrkehige jord pit skrainter og stenet jord.

far udbredte

Seivom storsteparten af den kulturhistoriske graisningsdrift har
vairet foretaget af koer, har ogsit heste og fitr vairet vigtige, og
der er ikke historisk belaig for at det ene elier andet husdyr skuh
he were mere korrekt i en kuiturhistorisk graisningsdrift se fig.
2.3. Det har desuden vairet et tilbagevendende element i den
kuiturhistoriske graisningsdrift, at man med itrs mellemrum har
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Dyr

Torgraesland
1 50 g biadmasse/

m2itr
Far
Ungkreaturer
Ammekoer

2/ha
0,5/ha
0 3/ha

Heste

0 5/ha

Surgraesland
Fugtigt grsIand
200-300 g biadmas- 500 g biadmasse/

selm2litr

3-4/ha
0,8-1/ha
0 5 0 7/ha
0,8 1/ha

m2litr

5-8/ha
1,5-2/ha
1 1 5/ha
1 5 2/ha

Tabei 8. 3. Grcesningstiyk anivet som det antal dyr Pr: ha, som ved
sommergrcesning fra maj-oktober i et gennemsnitsar vii resultere i et
moderat grcesningstryk. Tailene gcelderfor ugodsket overdrev. Omarbejdet
efter Naturplejebogen.

opdyrket mindre stykker i overdrevet, for efterfolgende at lade
dem springe i grces. Det var vel at mterke en opdyrkning uden
godningstihforseh, som i realiteten fungerede som en udpining.
Det er i dag nteppe muligt at gennemfore en sit hitrd grais
ning pit overdrevene, som der er kulturhistorisk beiteg for. Men
ideen om sommergraisning med flere forskeilige husdyr i samme
store indhegning uden nogen former for tihskudsfodring, og
gerne med en varieret vegetation pit overdrevet med krat, lay
skov, vandhulher og sit videre, lader sig vel nok fore ud i hivet.
Man bor iovrigt bemairke hvorhedes en sitdan driftform higger
tait op af den naturnaire.
Ud fra et onske om at bevare de sairhige biologiske vcerdier,
kan det anbefales at tihstraibe en naturnair grresning pit gamle
ugodskede overdrev, hvor dette er muligt. Grresning under den
ene eller anden form vii dog i langt de fleste tilftehde were den
mest hensigtsmcessige plejemetode pit overdrev, uanset dyrenes
art og race.
I tabel 8.3 er angivet noghe omtrentlige skon for hvor mange
dyr, der skal iii for at udove et moderat graisningstryk pit over
drev med forskchhig produktivitet i et gennemsnitsitr. Produktivi
teten men ogsit udnyttelscsgraden af foden, stiger i tabelien fra
venstre mod hojre. En god tommehfingerregei siger at graisnin
gen buyer for hitrd, nitr dyrene ikke kan kiare sig udcn til
skudsfodring. Tilskudsfodring er at betragte som en godskning,
idet der tilfores nreringsstoffer med foderet, og det bor sit vidt
muhigt undgits i naturforvaltningen.
Specielle hensyn
Man bor som forvalter vaire tilbageholdende med at planhegge
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phejen ud fra snaivre hensyn iii enkeltarter. Langt de fleste
overdrevsarter er tiipasset et varierende graisningstryk, sit blot
man undgitr hangvarig over- ehler undergraisning, vii overdrevs
naturen trives. Endehig kan mitiscetningen for forvahtningen af
den danske natur jo netop ikke were oprettelsen af botaniske ciher zoohogiske haver med store fremeiskede bestande af sjaildne
orkideer, fugle ehier sommerfugle se fig 8.8.
I ganske sterhige tihfaiide, hvor man har med meget sjaihdne
organismer at gore, kan det imidiertid vaire hensigtsmaissigt at
inddrage den forudgitende graisningshistorie i en phanlaigning af
plejen. Hvis popuhationen har det godt, er der grund tih at formode at den traditioneile grtesningspraksis pit stedet er fordehag
tig. Hvis popuhationen er i tydehig tihbagegang, mit man overveje
om der i den senere tid er sket en markant aindring i grtesnings
tryk, ehler i tidspunkterne for pitbegyndeise og afsiutning af
graisningen.
Det kraiver et godt kendskab iii arternes okologi, hvis man
vil mitirette. For eksempel virker det indhysende nitr man har
med en tidiigtblomstrende art som hyide-gogeurt at gore, at grais
ningen forst pitbegyndes i juni nitr biomstringen er afsluttet. I
betragtning af den enorme mrengde fro en sitdan orkidé produ
cerer, bor man dog ikke lade sig skraimme hvis dyrene aider en
del af bhomsterne, og endnu vigtigere for populationens trivseh
er det mitske at graisningen, ogsit pit naboareaher, er stedvis hitrd
sit gogeurten fitr muhighed for at etablere sig nyc steder pit hokahi
teten.

Figur 8.8. Mairettet
pieje af overdrev med
horndrager i Jydelejet
pa Heje Mon. Horn
drager er almindelig i
Sydeuropa, men meget
sjcelden i Skandina
vien med eneste
danske voksested pa
Mon. Efter at have
veeret truet af for
svinden fra landet, er
dens bestand nu
livskraftig. foto Nieis
Faurholdt, juli 1993.
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Faidende graisningstryk og dermed folgende tilgroning med
buske og traier af flere overdrevsomritder med horndrager i Jyde
lejet pit Mon, forte ill at man fra midten af 80’erne ivairksatte en
mitlrettet plejeindsats. I forste omgang udsattes geder iii bekaim
peise af opvaiksten, men da de ogsit itd orkideerne erstattedes de
af kvaig i kombination med manuel rydning af ikke indigene
traiarter ahorn og rodgran og uonskede arter med stor fro
produktion ask og aim. ron Siden har man reguieret graisnin
gen ved hjailp af fleksibhe foldsystemer med henblik pit at opti
mere horndragers frosaitning og chance for regeneration. Som en
dci af phanen har man udvidet overdrevsarealet ved at rydde
traiklaidte skrainter for rodgran, men bevaret vrange klorotiske
boge. I dalbundene har man desuden foretaget en manuel regu
hering af ager-tidsei.
En succes-historie for naturforvaltningen og for horndrager,
men samtidig et ekscmpel pit hvor fristende det er at traikke
skarpe grainser mellem godt og ondt, her eksemphificeret ved
horndrager og ager-tidsei, grainser som mitske ikke aitid er biolo
gisk velbegrundede. Tihmed er det et typisk billede, at man er
villig iii at git meget iangt for at fremeiske sit store bestande som
muligt af det sjaihdne, om nodvendigt pit bekostning af det mere
triviehle. Og det er probiematisk ud fra et onskc om at bevare
den vihde natur i en vild tilstand.
.

Figur 8.9. Nitrofile
arterfiorerer efter
iydning af vedplanter.
Omkring granstubben
ses ager-tidsel, gederams og agerpadderok.

genopretning

Hoslait
Hoslait er en gammel og i kuiturhistorisk forstand oprindehig
driftform. Hoshait har dog primairt vairet foretaget pit fugtigc
enge og i moser, og ikke sit meget pit de torre overdrev. I et bio
logisk perspektiv repraisenterer hoshait derimod et kunstigt md
greb: En eiler to gange om itret fjernes hovedparten af biomas
sen piudsehigt. Denne proces forandrer phantesamfundet totalt
med hensyn iii mikroklima, fodeudbud og skjul. Den kan des
uden have drastiske konsekvenser for planter, som pit hosttids
punktet har investeret vaisenthige ressourcer i en froproduktion,
som endnu ikke er modnet, og kan resultere i en stairkt foroget
dodelighed for enkeltarter af cksempelvis leddyr ciler ynglende
fugle og pattedyr fx hare.
Pit den anden side repraisenterer hoslait en phejemetode, som
rummer en muhighed for at bevare eller genskabe et lysitbent
phantesamfund, i situationer hvor graisning ikke er praktisk mu
hg. Dette gaiider for eksempel pit gravhoje som mange steder i
det danske iandskab er de sidste bastioner for overdrevsvegcta
don. Ophagte kulturarealer til hoshait er groftekanter og opgivne
agre som onskes udlagt til vedvarende graisning. Ogsit godskede,
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tidhigcre overdrev kunne sits med henblik pit en mere effektiv
udpining.
lad 5-10% urort

Hvor det er muhigt bor hoshait inkiudere en bortskaffelse af det
afshitede plantemateriahe, som det var praksis for i tiden. Bort
skaffelsen tjener to formith: Deis buyer lystilgangen iii jordbun
den bedre og man undgitr ophobning af et tykt fornelag, dels
fjerner man nairingsstoffer fra vegetationen, hvilket i de fleste
tiifaihde vii vaire at foretraikke. Ved bortskaffelse af slaittet oger
man sandsynhigheden for spiring og etabicring af smit iangsomt
voksende ovcrdrevsarter og hermed grundiaget for en artsrig
overdrevsvcgetation. For at undgit de mest drastiske konsekven
ser af slaittet bor man undlade at slit hele areahet men pit skift
lade fit 5-10% afvegetationen uberort. For at undgit unodig
sammentrykning af jorden bor man tilstraibe at anvende sit hette
maskiner som muhigt under shitningen.
Hvis man onsker at anvende hoslaitdrift til at udpine et overdrev anbefales to itrhige shait, et i juni og et i september, mens
det anbefales kun at forctage ét itrligt slait pit hokahiteter med en
i forvejen bevaringsvairdig nairingsbegrainset vegetation enten i
starten af juni fjernehse af nairingsstoffer ehier i august itbnin
ger til frospiring. Det bor dog bemairkes, at juni-shaittet typisk
vii vaire meget destruktivt overfor faunaen.
-

-

frigor ncering

Kratrydning og afbrtending
Om rydning og afbrainding af vedplanter repraisenterer et kun
stigt indgreb athainger delvist af, om man betragter de tidlige
jaiger-samler-kulturer som en dcl af naturen. Sitdanne overvejeh
ser buyer dog af meget fihosofisk natur. En mere praktisk bioho
gisk begrundet tihgang kunne vaire, at rydning af krat bor vaire
yderst veibegrundet for at bhive foretaget. Som allerede naivnt
repraisenterer krattene en selvstaindig naturvairdi, som man risi
kerer at miste uden at have sikkerhed for at man fitr artsrig
ovcrdrevsvegctation i stedet. Efter en kratrydning vii dct aimin
dehige bihiede were, at der frigores en stor maingde nairingsstof
fer fra en acceilererende nedbrydning af forne og dode rodder i
jorden nairingsstoffer som hurtigt udnyttes af eksempehvis stor
nceide, brombcer, hindbcer, gederams og v/id korvei fig 8.9. Mm
dre iojnefahdende, men nok sit relevant, er risikoen for at miste
den opheveise og biohogiske information der higger i de naturhige
successionsprocesser. Vintergraisning chier brug af for eksempel
geder ehier hjorte synes at vaire en mere hensigtsmaissig mitde at
angribe tihgroningsprobhemet pit, end den maskineile rydning,
som ofte ogsit involverer tunge landbrugsmaskiner fig 8.10.
-

Figur 8.10. Veavarenae
grcesning er at fore
trcekkefrem for natur
pleje med buskrydder og
kran. Orhoje ved
Farevejle, august 1996.
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Omplojning og kalkning
Opdyrkning indgitr ikke i plejen af overdrevsarealer, men kan
mitske finde anvendelse pit agerjorder og kulturgraismarker, hvor
man onsker at starte en succession i retning af en mere overdrevshignende vegetation. Ved opdyrkning uden godningstilforsel
opnitr man dels at fit brudt vegetationsdaikket og et eventuelt hag
af forne og rithumus, og dels en udpining idet man ved at fjerne
afgroden bitde fraforer nairingsstoffer og oger udvaskningen. Pit
denne mitde kan opdyrkning, isair pit sure areaher, forbedre spi
ringsbetingehserne for mange arter. Opdyrkning af beskyttede
overdrev kraiver dispensation fra naturbeskyttelsesloven, og ud
fra en biohogisk betragtning bor opdyrkning kun overvejes pit
tidligere opdyrkede lokahiteter uden rodhistede arter og med et
lavt <6 points i indekset antai indikatorarter. Desuden bor en
opdyrkning kun foretages pit dde af hokaliteten af hensyn dl
genindyandringen af vihde pianter, som eliers kan lade vente
lainge pit sig i et landskab som det danske.
genopretning
med udpining

Hvis man onsker at forbedre levevihkitrene for den viide flora og
fauna efter dyrkningsophor pit egenthige marker som har vairet i
fleritrig omdrift, kan man overveje at afslutte dyrkningen med
udpining. Udpiningen foretages ved at dyrke en produktiv af
grode uden godskning. Mest effektivt vii det formodenthigt vaire
forst at dyrke iucerne elier andre baihgphanter i nogle itr, og deref
ter en kornafgrode. Lucerne fikserer kvailstof selv, og gmver en ef
fektiv fraforsel af fosfor, mens den efterfolgende afgrode skal
tjene di at forbruge noget af det med iucernen tilforte kvailstof.
Herefter laigges marken brak uden tilsitning for at undgit flora
forurening og floraforfalskning, og man lader den vilde natur
indrette sig seiv.

effekten afkalk

Kahkning har vairet brugt ill at modvirke forsuring i svenske
soer, men har ikke vairet brugt bevmdst som plejemetode pit
overdrev. Ikke desto mindre kan man mange steder iagttage at
sandede merglede agre opgivet for kunstgodningens tid, i dag
rummer en mere artsrig vegetation med flerc sjaiidne arter, end
den omgivendc sure ovcrdrevs- og hedevegetation. Kalken mod
virker forsuring og kan, nitr jordens surhedsgrad kommer over
pH 7, binde en dcl af det plantetihgaingehige fosfor begge dde
er til fordeh for mange overdrevsphanter. Kalkning ahenc uden
udpining kan dog ogsit oge omstetningcn i jordbunden og der
med virke som godskning.
Det er ikke kun artsrigdommen men ogsit artssammensait
ningen som forandres ved kalkning, og da artsrigdom pit loka
iitetsniveau ikke i sig selv er et mitl for forvaltningen bor man
-
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vaire varsom med at anvende kalkning i forvaltningen. Der er sitledes i reghen ikke biohogiske argumenter for at kalke gamle
overdrev som aidrig har vairet under ploy. Hertih kommer at
kalkning af disse overdrev saidvanhigvis kraiver dispensation fra
naturbeskyttelseshovens § 3, idet der er tale om et indgreb der
ikke er et led i den hidtidige drift, og som aindrer den aktuchhe
tihstand af overdrevet.
Udsãninger, udsaitninger og habitatkonstruktion
Opformeringer og udsaitninger af indforte sitveh som oprindehige
danske dyrearter har lainge vairet ahmindehig praksis, cksempel
vis bhandt fiskere og jaigere, med hcnbiik pit at pitvirke faunaens
sammensaitning i retning af en storre jagt- og fiskerimaissig
vairdi.
en hjcelpende
hand

I takt med en stadigt stigende bekymring over tilbagegangen for
sjaiidne dyre- og plantearter, har en sitdan aktiv og meget mith
rettet form for pheje ogsit vundet indpas i naturforvaitningen. I
dag er det ahmindehigt at opsaitte fughekasser ofte med sairligt
henbiik pit en ehier flere sjaihdne fuglearter. Med henbhik pit beskyttelsen af sjaiidne padder har man dels genetableret og kon
strueret egnede levesteder, dels flyttet rundt pit de sjaildne arter
for at hjaihpe smit isoherede bestande. Rationahet bag udsitninger
ehler flytninger af dyr og planter er, at der er mange organismer
som har det meget svairt i kuhturhandskabet. Og seivom nyc eg
nede levesteder skuhie opstit, vihhe de sjaiidne arter ofte vaire ude
af stand dl at sprede sig dertil ved egen kraft. Tihsvarende betragtninger er fristende at anvende pit overdrevene, som er en
relativt sjaihden og fragmenteret naturtype. Der er da ogsit, isair i
England, bievet eksperimenteret med naturgenopretning i form
af udsitninger af froblandinger med biotoptypiske og sjaildne ar
ter, anvendeise af herbicider mod uonskede arter og konstruk
tion af vegetationsitbninger med bar jord.
-

kunstigt
dndedrcet
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Man bor dog noje afveje fordele og uhemper inden man griber
tih en sit aktiv naturforvahtning. Opformeringer, udsaitninger,
udsitninger og flytninger indebairer nemhig en ummddelbar risiko
for at svmgte den fundamentahe mitlsaitning om at bevare den
vihde natur. Prisen for at give naturen kunstigt itndedrait kan
bhive at vi en dag ikke mere ved hviike dyr og phanter som vii
kunne opretholde deres egne popuhationer uden vores hjaihp.
Der er imidhertid ogsit konkrcte biohogiske indvendingcr som
bor tages i betragtning. Fiytning af organismer ved menneskets
meihemkomst indebairer en risiko for flora- og faunaforurening,
idet arter, som flyttes fra ct sted iii et andet, athaingigt af afstan
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den medbringer ‘fremmed’ genetisk matermale. Enten i form af
artens eget genom en ny art, race ehler okotype ehler i form af
medfolgende parasitter, forureninger i froblandinger og hignen
de. Denne risiko vil sehvfohgehig kunne reduceres ved kun at
flytte individer over korte afstande, og ved kun at hjailpe hvis de
pitgaihdendc individer i teorien kunne vaire kommet der ved
egen kraft. Men i sit faid kan man mitske lige sit godt se tiden an,
frem for at gribe md i processen.
Fra en oplevelsesorienteret synsvinkel, er det desuden betain
kehigt at man ved at flytte rundt pit de vilde dyr og planter i
handskabet svaikker den oplevelse og biologiske information, der
bestitr i at kunne aflaise landskabets historic ud fra de iagttagel
ser man gor sig derude. Den opgivne ager har for eksempeh sin
egen karakteristiske skonhed med de store stairkt farvede flader
med siangehoved, icege-oksetunge, rodknce og ager-stedmoderbiomst
higesom groftekanten, engen og overdrevet harhver deres.
Der er hverken biohogiske ehier aistetiske argumenter for at
forsoge at fit en ager iii at ligne et overdrev, og vi har kun ganske
fit planter og dyr i Danmark som er sit sjaihdne i en international
sammenhaing, at vi har en internationai forphigtelse di at pheje
dem mitlrettet gennem habitatkonstruktion og hjaihp dl rekolo
nisering.
Tih gengaihd er der omritder som af sig selv under graisning
vil gennemlobe en naturhig succession mod overdrev, og derved
vii kunne modvirke tiibagegangen for naturtypen overdrev pit
landskabsniveau. Det er isair sandede og kalkrige arealer, som
man kan finde pit henholdsvis sandede agre og i ritstofgrave. Der
higger en stor udfordring for naturgenopretningen i at fit udpeget
sitdanne egnede arealer og igangsat en vedvarende graisnings
pleje.
-

-

Overvàgning og forskning
forurening

Indrede driftformer i landbruget har gennem de sidste 50 itr
fort tih en voldsom tihbagegang i det samlede danske overdrevs
areal. I de sidste itrtier er der kommet en helt ny type trusler.
Det drejcr sig om de miljomaissigc konsekvenser af afbraindin
gen af fossile braindstoffer: Forsuring, kvailstofdeposition, for
oget kuhdioxidindhold i atmosfairen og globale khimaaindringer.
Det er pitvirkninger som rammer ahle biotoper, ogsit de som ah
drig har kunnet nits med phoven, og pitvirkninger som ingen or
ganismer kan undshippc, og derfor bor vi vaire sit meget desto
mere opmairksomme pit dem.
Pit grund af manghcn pit praicise langvarige registreringer af
overdrevenes jordbundsforhold, dyre- og plantehiv, har man i
dag kun mere ehier mindre kvalificerede gait at ty til, nitr man
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skal bedomme effekten af denne type miljopavirkninger. Der er
pa dette punkt
er der endnu meget at gore. Det er vigfigt at overvagningen ud
fores kvantitativt, da det ebbers vil viere vanskebigt at registrere
sma tendringer i naturtypen, ligesom det er vigfigt at overvag
ningen omfatter et bredt spektrum af arter, ebler om mubigt hebe
vegetationen. Sidebobende med at man folger udvikbingen i permanente proveflader, ma man sorge for en effekfiv registrering
af eksempelvis grsning og andre ydre pavirkninger, som sebv
sagt vib pavirke vegetafionsudviklingen kraftigt. Ideelt set bor
overvagningen udfores hvert ar, i ab fald fib at begynde med, idet
man forst efter en arrkke har et pabideligt bibbede af starttib
standen som ogsa tager hojde for arsvariationer.
brug for langvarige overvagningsprogrammer, og

permanente
proveflader

En mmnimumsovervagning af overdrevsvegetation i permanente
proveflader er pabegyndt i 1995 som et samarbejde melbem
Danmarks Miljoundersogelser og 6 amter, og overvagning af
enkeltarter foregar pa saveb privat, som amtsbigt og statsbigt mitiativ. Der findes ikke idag nogen overvagning af jordbundsfor
hold pa overdrev, og der findes ingen overvagning af grsning
skrat ebber hojstaudevegetafion.

-

Forskningsopgaver
Fundamentet for at kunne skrive denne bog har vieret resubta
terne fra mange ars forskning. Der er imidbertid stadig mange
aspekter af overdrevsnaturen og dens forudsietninger, som ikke
er kendt til bunds. Alene det forhold, at tort grsband sandsyn
ligvis er et oprindebigt og naturligt element i det danske band
skab, kalder pa en oget forskningsindsats, og i det folgende gives
eksempber pa nogbe af hulberne i vor nuvrende viden.
Organismerne og naturtypen
Vor viden om de vilde dyr og pbanters goren og laden i Danmark
er stadig mangelfuld. P overdrevene er man pa bar bund, nar.
det giebder okobogien og udbredebsen af vigtige grupper af insek
ter, karpbanter, mosser, svampe og smagnavere. Karplanternes
udbredelse og habitatprieferencer er rebativt velundersogt, mens
man stadig mangler viden om deres spredningspotentiabe og re
generative niche. Endelig har man et utibstrirkkeligt bilbede af
den genetiske diversitet eksempelvis findes pa overdrev en
rkke sierbige okotyper ebler racer af almindebige arter, hvoraf
nogbe maske er sengbaciabe rebikter.
-

diversitet stadig
en gade
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Den ekstraordintert hoje artsdiversitet man finder pa eksempeb
vis kalkgrsband, er stadig en ubost gade. Den hoje artsdiversitet

KAPITEL 8: FORVALTNING AF DE BIOLOGISKE VJLERDIER

A

OVERDREV

ses ofte de samme steder som mange afde rodlistede overdrevs
pbanter, og en bedre forstaebse af de mibjobefingede forudstnin
ger for en hoj artsdiversitet vib samtidig kunne give en bedre ide
om hvilke trusber overdrevsnaturen star over for. Mosserne,
svampene og smagnavernes okobogi og geografi er endnu darbigt
kendt. Endvidere er fuglenes udnyttebse af de gamle gras
ningskrat ikke beskrevet.
skismafor
orvaitningen
f

Insekterne er en utrobigt artsrig gruppe. Mens sommerfugbenes
udbredebse og okobogi er vebundersogt, savner vi viden om de
fleste andre insektgrupper. Et bedre kendskab tib insekternes
okobogi vib maske kunne bidrage fib at bose et af de abenlyse paradokser i vores bibbede af overdrev som naturtype: pa den ene
side er det indbysende, at den kontinuerte eksistens af lysaben
vegetation pa tor bund i Danmark gennem tiden har forudsat en
ebber anden form for grsning, pé den anden side opfattes grs
ning af mange fagfobk som en potentiel trusseb mod insektfauna
en pa overdrev.
I kapiteb 5 prsenteredes en forebobig navngivning og oversigt over spndvidden i dansk overdrevsvegetation, men der er
stadig et stykke vej for man som i andre europteiske bande kan
prsentere en rodliste over truede biotoptyper. En sadan rodliste vib pa mange mader kunne sige mere om bandskabets biobo
giske indhold og reagere tidligere pa tendringer i bandskabet, end
en rodliste over arter, hvor arterne forst optages nar de er bbevet
sa sjbdne at de udgor et for mange mennesker usynbigt bidrag
tib bandskabets mangfobdighed.
I den i kapitel 5 priesenterede oversigt over overdrevstyper er
ogsa nvnt nogbe krattyper, omend der endnu ikke er gennem
fort en grundig biobogisk undersogebse og registrering af gras
ningskrat i Danmark.
Gresning
I betragtning af at de store pattedyrs griesning er en forudsiet
ning for dannebsen og udformningen af lysaben vegetation de
fleste steder i verden, ved man kun bidt om effekten af fritleven
de dyrs griesning i tempererede okosystemer. Undersogebser af
vomindhobdet hos krondyr antyder for eksempeb at de spiser meget gras, men der er bangt derfra tib et bibbede af deres potentiabe
for at prmge bandskabet. En af priemisserne for en sadan forsk
ning i Danmark, vil vre at griesningen foregar i et kubturband
skab, hvibket medforer at effekterne kan vre vanskebige at over
fore pa mere naturbig vegetation. Der findes dog store poten
tiebbe studieomrader fx Vorso og Hansthobmreservatet, hvor
successionen under griesning af vibdtbevende herbivorer kunne
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studeres. Griesning udfort af heste og koer er heller ikke uinte
ressant, idet netop disse husdyrs stamformer viidhest og urokse
horte fib Danmarks forhistoriske dyreverden. Viidkaninen er
kommet hertil for ganske nylig, men endnu er der ingen undersogebser af, hvordan den pavirker naturlig vegetation i Danmark.
Mulige studieomrader kunne viere Vejro og Endelave.
-

-

tilgroning en
trussel

Natur og menneske
Det danske landskab betragtes ikke uden grund som et kubtur
landskab. I dag er det, med fã fascinerende undtagelser, menne
sket der har magten i landskabet men sadan har det ikke abtid
vieret. Det er indlysende at jiger-samber-mennesket har levet i
et intimt athtengighedsforhold til naturen. Man ma ogsa foresfille sig at det har vret en enorm opgave for de forste agerbru
gere at rydde skoven og holde det vundne land i htevd. Tilgro
ningen har vieret en konstant trusseb, og det er nrliggende at
forestible sig at mennesket har trivedes bedst i naturligt skov
fjendske egne. Der er brug for en forskning som vurderer menneskets historie i lyset af naturgrundlaget.
I forlngebse heraf kunne man habe pa metodeudvikling indenfor forskningen i Danmarks vegetafionshistorie, hvor pollenanabyserne er vor bedste kilde til information og fokuseringen pa
skovudviklingen derfor bienge har vieret fremherskende. Man har
sabedes endnu, pa trods af antagelsen om et konfinuert element
af naturbig grsbandsvegetation i Danmark, et meget ukiart bibbede af udviklingshistorien for det lysabne landskabselement.
-

Konklusion
besvcerligt at
grsse skrcenter

194

Af kapiteb 7 fremgar det at overdrevene, pa trods af naturbeskyt
telseslovens beskyttelsesbestemmelse, ikke er sikret mod en
yderligere tilbagegang pa bandspban. Paradoksabt nok er det
mange steder de i biologisk forstand mest vrdifulde bokaliteter,
som er mest truet. Der er grund fib her at fokusere pa den mest
betydningsfubde trusseb, nemlig tibgroningen af skrnterne som
folge af griesningsophor. Griesning af skrienter er blevet et stadig
sjldnere syn som fobge af ekstensivering pa marginabe land
brugsjorder, og som fobge af udparcelbering tib sommerhusbe
byggelse. Samfidig rummer skrienterne en bang rtekke praktiske
besvierbigheder med hensyn fib hegning, valg af dyr og visse ste
der forsyning med drikkevand.
Der er grund til ogsa at viere opmterksom pa den fare der
bigger i at mange af de meget vierdifulde privatejede overdrev
ofte skrnter drives med en smadrift, som af mange, ofte yng
re, landmnd betragtes som umoderne og besvrbig. Ved ejer
skifte, bortforpagtning elber generationsskifte pa garden kan for
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udstningen for grsning af overdrevet pludselig forsvinde, og
store vardier gà tabt. Afgørende for denne udvikiing vii naturlig
vis vtere eksistensen af specifikke støtteordinger iii ekstensiv
grsningsdrift af vterdifulde arealer.
For at kunne stoppe tilbagegangen for overdrevsnaturen, er
der behov for at f etableret en overvágning af grtesningsdriften
pa srligt vrdifulde lokaliteter, og om nødvendigt fã ivrksat
plejeplaner, evt. suppleret med egentlige aftaler om naturpleje
meilem amt og lodsejer. Et vigtigt incitament til bevaring af
overdrev er direkte støtte iii afgrsning af disse. En supplerende
og mere iangsigtet tilgang vii vre at fà formidlet den eksisteren
de viden om den store rekreative og biologiske ressource som
ligger gemt pa overdrevene til arealforvalterne, og herigennem
skabe den forstâelse som er forudsetningen for et frugtbart
samarbejde mellem lodsejer og forvalter.
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