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Forord

Da skoven efter istiden indtog det danske landskab, var der om
râder, som de grsedende dyr holdt abne. Her kunne lyset
trnge ned og gay sammen med de geologiske betingelser gro
bund for en mangfoldighed som kun fã andre steder i den danske
natur.
Da mennesket begyndte at dyrke jorden, overtog husdyr og
hoslet gradvist de store gresdende dyrs rolle. Era at vre natur
betingede blev de fleste af omrâderne kulturbetingede og fik naynet overdrev. Skov- og Naturstyrelsen onsker med denne bog at
give alle interesserede indsigt i overdrevenes karakteristiske natur.
1ndringer i landbruget har fort til, at overdrevene er nsten
forsvundet fra det danske landskab. Grtesning eller hoslet ophorer
og typisk opdyrkes omrâderne eller gror til. Dermed er mange
dyre- og plantearter i fare for at forsvinde. Era 1992 er der derfor
med naturbeskyttelsesloven indfort en generel beskyttelse af over
drev. Der ma ikke ske ndringer af overdrevenes tilstand, f.ex op
dyrkning. Beskyttelsen glder alle overdrev pa 2.500 m2 eller
derover.
Denne bog er del af en serie om beskyttede naturtyper og om
fatter allerede en bog om enge. En bog om strandenge er under
udarbejdelse.
Der er en stigende interesse for at bevare og genskabe over
drev og deres rige dyre- og planteliv. Vi haber derfor, at bade
myndigheder med opgaver inden for arealforvaltning og lodsejere,
konsulenter og gronne organisationer i bogen kan hente inspira
tion og konkrete anvisninger til en indsats for overdrevene.
Skov- og Naturstyrelsen
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Summary

This book aims to present a broad description of Danish
natural and semi-natural grasslands on well-drained soils, as
well as aspects of their ecology related to conservation and
management. Dry grassland as a nature type enjoys general
protection in Denmark, along with heathland, moorland,
swamps, salt and fresh wet grasslands, ponds and streams.
Intensification of the current use of protected areas, e.g. tilling
and increased fertilisation, is prohibited. The book does not,
however, in any way seek to change in any way the definition of dry
grasslands protected by the "Nature Protection Act" 1992. Such
definition has already been given previously in the act.
Chapter 1 defines the biological and administrative notions of
dry grassland, and delimits dry grassland from woodland, dune,
heathland, and fresh and salt wet grassland. Protected dry
grassland includes related scrub communities and calcareous
fixed dune communities.
Chapter 2 describes the present status of dry grasslands in
Denmark. A recent survey of legally protected dry grasslands in
Denmark revealed a total area of 244 km2 approx. 0.5 % of the
total Danish area. A major part of the protected dry grasslands
was formerly arable land, and an estimate of the proportion of
grasslands of different age is given. Chapter 2 also gives an
overview of the fate of dry grasslands in Denmark during the
last two centuries in relation to overall development of society,
and gives a short summary of the status of similar plant com
munities in Sweden, Germany and Great Britain.
Chapter 3 argues that dry grassland can be regarded as a
natural type of vegetation in Denmark, a vegetation type that
has expanded through human activity. The present distribution
in southern Scandinavia of light-demanding vascular plants with
archaeological records from late Weichselian deposits is
compared with variations in regional climate and the distribu
tion of major soil strata. Emerging from this is the suggestion
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that four main factors are preventing or retarding regrowth of
woody plants, and thereby maintained refugia of dry grassland
throughout the Atlantic period of dense primeval forest. These
factors are calcareous soil, semiarid climate, shallow or un
stable soil, and grazing by large herbivorous mammals. The distribution of endemic taxa at the specific and subspecific levels
supports this interpretation. Calcareous soils and lime-rich tills
are concentrated within the area where Cretaceous or Danian
limestone constitutes the prequaternary surface, i.e. mostly in
northern Jutland. Semiarid climate is found in the coastal areas
of the Great Belt region and the western Baltic where precipi
tation is low and the annual number of sunshine hours high.
Shallow and unstable soils occur on the rocky terrain of Bornholm, and on steep slopes throughout the country especially
dry slopes of limestone, sand or Eocene plastic clay. Steep
slopes are mainly coastal, created during the Littorina trans
gression, and slopes in late glacial erosion valleys. Chapter 3
also gives an outline of the expansion and changing character
of natural dry grasslands from the neolithic period, through
historic times ending with the agricultural enclosures.
-

Chapter 4 presents an overview of biological processes opera
ting in the grassland ecosystem. Production figures are given,
and the cycling of energy, organic matter and nutrients is dis
cussed. Special attention is paid to the importance of mycor
rhizas and decomposition processes. Different combinations of
the most important abiotic factors i.e. soil pH and climate
influenced by slope and aspect, result in widely differing types
of grasslands. Plant species are adapted to one or more of these
types by means of their established and regenerative strategies.
Some of the seminatural grasslands have a remarkably high
small scale plant species diversity. However, the widespread use
of artificial fertilizers in grassland management has resulted in
species poor habitats dominated by a few opportunistic plants
species.
Chapter 5 looks at the grassland flora of vascular plants, mos
ses, lichens and fungi. Of the 261 species of vascular plants
listed in the national Red Data Book, 88 38 % have their
main occurrence in dry grassland, making dry grassland the
type of plant community containing the largest proportion of
threatened plant species. There is a large element of south
eastern European steppe plants in the flora of the dry calca
reous grasslands, whereas the dry acidic grasslands contains
many species with oceanic distributions. Grasslands and scrubs
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on southfacing slopes, especially in the semiarid regions, support populations of Mediterranean vascular plants and fungi,
and of steppe fungi as well. A new classification of Danish dry
grasslands into five main types and a number of subtypes is
also presented.
Chapter 6 deals with the fauna of dry grasslands with empha
sis on butterflies, birds and mammals. Many species of insects
are dependent on specific vascular plants that mainly occur in
dry grasslands. Among the best known groups of insects are the
butterflies approx. 2.400 species found in Denmark and the
beetles approx. 3.600 species. Roughly 25-30 % of these spe
cies depend on dry grasslands as their main habitat. Of the
1.024 species of beetles listed in the national Red Data Book,
272 25 % have their main occurrence in dry grassland, whilst
the figure for butterflies is 11 species 38 %.
Chapter 7 examines the present threats to Danish dry grass
lands. These relate primarily to changes in agricultural prac
tices, e.g. dereliction. The current fragmentation of habitats
makes areas of dry grassland small, and susceptible to edge
effects from surrounding arable land, e.g. indirect fertilization
with runoff water, drifting of pesticides and fertilizers, and dry
deposition of atmospheric nitrogen. This fragmentation has also
made populations smaller and more vulnerable to stochastic
events occurring in the environment and to loss of genetic
diversity.
Chapter 8 gives recommendations on scientific management
of Danish dry grasslands. The basic rationale behind active ma
nagement is discussed, emphasising the danger of wildlife ma
nagement turning into gardening or artificial habitat creation.
However, the widespread dereliction of dry grasslands on
coastal slopes calls for a rapid effort to preserve the remaining
areas of conservation interest by reintroducing grazing. The use
of indicator species as a management tool is discussed and an
index consisting of 63 species indicative of either old unferti
lized grasslands or recently fertilised or cultivated fields is
presented.
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Indledning

overdrev pa
retur

Den lavtvoksende grsdominerede vegetation isprngt krat,
som man finder pa tor bund ofte pa bakker og skrnter, kal
des i Danmark for overdrev. Denne naturtype er gaet drastisk
tilbage i udstrekning i det sidste arhundrede en negativ udvik
ling der medforte at overdrev i 1992 blev beskyttet, i lighed
med hede, mose, fersk eng, strandeng, soer og vandlob.
-

-

rige

plantesamfund

Sa tidligt som i 1 934 gik den daverende botanik-professor Chri
sten Raunkitr 1 860- 1 938 i brechen for bevarelsen af natur
typen overdrev. Raunkiar stiller sig selv sporgsmalet om, i hvil
ken naturtype de i Danmark mest udbredte karplantearter horer
hjemme. Han forkaster efter tur skov, hede, vand, sump, eng og
strand.
,,Tilbage bliver kun den Plantesamfundstype, som vi kalder Ore
eller Overdrev, hvorvedforstaas alle de vcesentligt af Urter
sammensatte Plantesamfund paa lysaaben, tor eller halvfugtig
Bund, hvis Vegetation i Almindelighed ikke er saa frodig, at
den med Fordel han benyttes tÜ Hoslet, men benyttes til Grces
ning. Her trceffer vi vort Lands artsrigesto Plantesamfund;
flere Hundrede Arter har hjemme her; det er tillige de mest
artstcette Samfund, d.v.s. paa en ganske lille Pletfindes her et
storre Antal Arter end i andre Plantesamfund. Men, vU man
maaske sporge, hvorledes han Orens eller Overdrevenes Plan
tesamfund komme til at indeholde de mest udbredte Arter, da
saavel Strandoverdrevene som de almindelige Overdrev inde i
Landet dog hun har en forholdsvis ringe Udbredelse, og denne
har i Fortiden vceret endnu mindre, idet en Del af Overdreve
ne sikkert tidligere har vceret dcekket af Skov. Gaaden loses
derved, at til Ore horer ikke alene de ncevnte Overdrev og
Strandfcelleder, men tillige de Tusinder af dels store, dels og iscer
afganske smaa Pletter af urteklcedt Bund, derfindes paa
Bakkesiderne langs de Erosionsdale, der overalt gennemfurer
vort Land, og i hvis Bund yore Aaer og Bcekke harfuret deres
slyngede Vej mod Havet. Hvor Dalfurerne gaar gennem Hede,
breder denne sig nedover selv de stejle Skrcenter; men her og der
medforer forskellige Natuiforhold, f. Eks. nedstrommende
eller gennem Bakkesiden udsivende Vand, at Samfund af Ur
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Overdrevsskrcent i
ddal. Ved skrcentfoden
gár overdrev over i en
eng, der gennemlobes
af en hue ureguleret
bcek. Tágelund ved
Egtved,juli 1995.

terfaar Overtaget og danner storre eller mindre gronne Pletter.
Hvor Dalfurerne gennemskcerer Skovland, bliver ogsaa
Bakkeskrcenterne bevokset med Trceer eller Buske, og paa de
mod Nord vendende Bakkesider vU Trcevceksten vel nok i Regelen medfore, at der ikke her bliver Lys nok for Orens Plante
arter, i hvert Fald hun for de mest skyggetaalende af disse; an
derledes for de sydvendte og tUdels ogsaa paa de ost- og vest
vendte Skrcenter. Paa Grund af Trceernes og Buskenes StUling
paa de stejle Bakkesider, kommer der her paa mange Steder
saa meget Lys paa Bunden, at denne bliver bevokset med
Orens Plantearter, derfortrcenger Skovbundens egentlige
Flora. Og hvor Forholdene har vceret saadanne, at tcettere
Skov i lang Tid har skygget over Bunden og hindret Oreplan
ternes Indtrcengen, sker det, at et ellerfiere Trceerfalder af
iElde eller ved Stormens Magt, og saa er straks Oreplanterne
parat tU at erobre den ny lysaabne Plet og beholde den for lang
Tid ofte hjulpet af de plantecedende Dyr, der afbider de unge
Trceer og Buske, der efterhaanden begynder at vokse op. Og
selvom Skoven tUsidst igen erobrer Terrcenet, er der i Mellemti
den ved Trceers Fald maaske opstaaet andre aabne Pletter.
Saaledes bolger Udviklingen langsomt, men uden Ophorfrem
og tUbage langs disse Bakkesider".

overdrev som
naturtype

INDLEDNING

I dag er overdrevet, med dets plante- og dyrearter, ikke nr sa
udbredt som i 1 930’erne. Men Raunkiters betragtninger over
overdrevets natur er stadig gyldige.
Der hersker en del forvirring om hvad overdrev egentlig er.
Denne forvirring henger sammen med, at det ord der anvendes
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for naturtypen, har sin oprindelse i kulturhistorien, hvor det betod flere landsbyers flles udmark en betydning det stadig kan
anvendes om i dag. Forvirringen er ikke blevet mindre af at bio
loger gennem tiden har brugt mange forskellige ord om denne
naturtype. Det er denne bogs mal at skabe klarhed i forvirringen.
Ved at fortsette i Raunkirs fodspor og supplere med den nyeste
viden, vil vi forhâbentlig kunne bibringe lseren et billede af en
rig og kompleks naturtype med et overraskende stort element af
vild natur.
-

biologi og
naturbeskyttelse

Det er vsentligt at understrege, at overdrevsbogen ikke forholder
sig til sammenhngen mellem naturbeskyttelseslovens definition
af naturtypen overdrev og den rent biologiske klassifikation, herunder inddelingen af overdrevsvegetationen i hovedtyper og
undertyper. Der kan saledes ikke pa grundlag af overdrevsbogens
indhold drages konsekvenser med hensyn til hvilke overdrev, der
er omfattet af naturbeskyttelseslovens beskyttelsesbestemmelse
3, idet dette allerede er fastlagt og udtommende beskrevet
ved naturbeskyttelsesloven og dens bemerkninger, samt i ,,Vejled
ning om naturbeskyttelsesloven" Miljoministeriet, Skov- og Naturstyrelsen 1 993 og ,,Vejledning om registrering af beskyttede
naturtyper" Miljoministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, 1993

bogens indhold

I kapitel 1 bliver overdrev defineret og afgrenset mod andre
naturtyper og mod helkultur. Kapitel 2 fortller hvor stort et
areal med overdrev vi har i Danmark i dag, og skitserer den ud
vikling i betingelserne for overdrevet, som er sket i ‘mands
minde’. Kapitel 3 beskriver de naturgivne og kulturbetingede
forudstninger for at vi har overdrev i Danmark, og skitserer den
kronologiske udvikling i naturtypen fra sidste istid til landbore
formernes lid. I kapitel 4 beskrives de okologiske sammenhnge
pa yore dages overdrev og der gores rede for tilpasninger mellem
organismerne og de fremherskende levevilkar. Kapitel 5 gennem
gâr den sregne flora af karplanter, mosser og svampe, der er
knyttet til overdrev, og beskriver de forskellige hovedtyper af
overdrevsvegetation. I kapitel 6 behandles overdrevets dyreliv
med fokus pa udvalgte dyregrupper. Kapitel 7 giver et omrids af
de aktuelle trusler mod naturtypen overdrev i Danmark, og kapi
tel 8 opsummerer de biologisk begrundede kriterier for forvalt
ningen af overdrev. Hvert kapitel er forsynet med en liste over
litteratur om de behandlede emner. Disse lister er ikke udtom
mende, men er ment som forslag til videre ltesning og fordybelse.

redaktion og
forfattere
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Kapitel 1:

Hvad er overd rev?

Overdrev er bade et biologisk begreb og et kulturhistorisk be
greb. Der er et vist, men langt fra fuldstndigt, overlap mellem
det biologiske og det kulturhistoriske begreb se kap. 3. Med
naturbeskyttelsesloven af 1992 blev overdrev omfattet af en ge
nerel beskyttelse i et nrmere defineret omfang. Omfanget er
defineret udfra savel det biologiske som det kulturhistoriske be
greb. I dette afsnit vil overdrev som biologisk begreb, samt
naturbeskyttelseslovens definition og afgrnsningen mod andre
naturtyper blive omtalt. Det kulturhistoriske begreb omtales i
kapitel 3.

Biologisk begreb
Skal man inddele den naturlige og halvnaturlige vegetation i
Danmark i nogle brede okologiske kategorier, er det nyttigt at
skelne mellem vegetation som er domineret af vedplanter skov
og krat i modstetning til lavtvoksende vegetation domineret af
dvtergbuske og urter bredbladede savel som grsagtige.
-

-

-

vandfaktoren

Vegetation der ikke domineres af vedplanter, deles almindeligvis
i typer efter vandforholdene, i kcer og eng overfor hede og over

Figur 1.1.
Overdrevsskrcent med
blandet krat og kam
pesten ijordsmonnet.
Bjergskov ved Abenrá,
august 1995.
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drev. Vegetation i klit opfattes almindeligvis som en sterlig type,
defineret af substratet uathangig af de hydrologiske forhold og
af den dominerende plantelivsform, og hvad enten den findes
pa kystklit eller indsande.
biologisk begreb

Overdrev, som dansk biologisk fagudtryk, er altsa lysdben urte
domineret vegetation pci veldrcenet bund, uden anden kulturpdvirk
ning end grcesning. Overdrev skilles fra skov pa dominansen af

skyggefolsomme organismer, fra mose og eng pa den veldrne
de bund, og fra hede bl.a. pa fravtr af dominerende dvtergbu
ske. Grshede og gronsvterklit danner overgange mellem overdrev og henholdsvis hede- og klitvegetation.
Overdrev kan findes pa jrvnt terrten savel som pa skrtenter.
Jordbunden kan vtere udvasket, men er det langtfra altid. pa
skrtenter for eksempel vil den urolige jordbund modvirke ud
vaskningen ved hele tiden at eksponere frisk geologisk materia
le. Vegetationen er i reglen ttet og danner en sammenhngende
gronsvter, men den kan ogsa vre ret ãben, ister pa steder med
stark udtorring, sasom sydvendte skrtenter. Overdrev oprethol
des af grsning, men grtrsdomineret vegetation pa veldrcnet
bund er dog overdrev uanset om det for tiden er grtesset.
Dette brede biologiske overdrevsbegreb inkluderer en rkke
sntevrere begreber som har vtret anvendt i forskellige sammen
htenge: Skrcent, strandmark, urteli, staudeskrtent, grtesli, tor
skrnt, sandalvar, rullestensalvar, klippelokke, sandmark, strand
overdrev, strandflled og toreng.

Overdrev er grasdomineret vegetation pa veldrtenet
bund uden anden kulturpãvirkning end grtesning.

Naturbeskyttelseslovens definition
Naturbeskyttelseslovens §3 indeholder en generel beskyttelse af
overdrev, pa linie med so, mose, strandeng, eng, hede og vand
lob.
beskyttede
overdrev

I bemarkningerne til lovforslaget samt i "Vejledning om regi
strering af beskyttede naturtyper" 1993 til. amtskommunerne,
er det ntermere defineret, hvilke overdrev, der er omfattet af
beskyttelsesbestemmelsen. Denne definition er sdledes fastlagt i
medfor af naturbeskyttelsesloven og er ikke genstand for denne bogs
videre overvejelser.

Ifolge bemterkningerne til naturbeskyttelsesloven er over
drev typisk "torbundsarealer, der aldrig eller kun meget sjl
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dent har vteret plojet op, og som helt overvejende har vtrret ud
nyttet som grsningsarealer". "Gras- og urtevegetationen er
oftest righoldig og varieret med mange sjldne arter". I bemrkningerne ntevnes en nekke eksempler pa karakteristiske
arter, og det nvnes, at der til overdrevene er knyttet et rigt insekt og andet dyreliv, og at torvelag er manglende eller kun
svagt udviklet.
Ifolge bemrkningerne kan overdrevene have "kontinuerlige
og diffuse afgrnsninger i forhold til naturtyper som enge, mo
ser, krat og heder."
I praksis er det amtsradet, der som myndighed i forste instans tager stilling til, om et overdrev er omfattet af beskyttel
sesbestemmelsen.
For afgrnsning i forhold til andre naturtyper kan henvises
til vejledningen til naturbeskyttelsesloven.

Beskyttelsesbestemmelser
minimumsareal

tilstandscendring

Naturbeskyttelseslovens generelle beskyttelse glder for arealer
stone end 2500 m2. Der kan godt i et beskyttet areal indga flere
beskyttede naturtyper, der hver for sig er mindre end dette are
al, blot de tilsammen udgor minimumsarealet.
Naturbeskyttelsesiovens §3 forbyder ndring i tilstanden af
overdrev, medmindre der foreligger forudgaende dispensation
fra amtsradet. Det vii sige at driften af et givet areal ma fortst
te som hidtii, men ikke intensiveres. For overdrev betyder det i
praksis bl.a. at:
*
*
*
*

storre rydninger af krat ikke ma foretages,
tiiplantning ikke ma ske,
omlgning ikke ma finde sted,
godskning ikke ma intensiveres.

At krat ikke ma ryddes uden dispensation, betyder ogsa at natur
plejeindgreb, der rummer rydning af opvkst i storre omfang,
krever amtsradets dispensation inden pabegyndeisen. Dog kan
piejeforanstaltninger, der kiart tjener lii at opretholde omradets
hidtidige tiistand foretages uden dispensation. Dette gtelder for
eksempei fjernelse af selvsaet opvkst af trer og buske i be
grtenset omfang.
Omlgning af beskyttede overdrev ma som hovedregel ikke
ma finde sted, idet overdrev er karakteriseret ved aldrig eiler
kun meget sjldent at have vret omlagt.
Areaier med overdrevsvegetation er i aimindelighed ugod
skede eiler hojest let godskede. Godskning, kalkning og sprojt
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ning ma ikke foretages, hvis det ikke var praksis for iovens ikraft
trden i 1992, og der ma hverken godskes med husdyr- eller
kunstgodning. Disse tiltag ma dog fortstte med samme hyppig
hed og med samme mngder, som det var praksis for 1992.
Indikatorart-indekset i kapitel 8 kan bruges til at sandsynliggore
fravter af godskning, iigesom indekset kan bruges til at adskiile
overdrev fra helkultur.
overdrev i skov
Overdrev der horer til fredskov, og som ikke er omfattet af na
turbeskyttelsesloven, fordi de er mindre end 2500 m2, ma ikke
dyrkes, afvandes, tilpiantes eller pa anden made ndres ifolge
16, stk. 6.
"Lov om tendring af skovloven"

Litteratur
Lov om naturbeskyttelse.
Lovnr. 9 af 3. januar 1992.
Lov om ndring af skovioven.
Lovnr. 392 af22. maj 1996.
Vejledning om naturbeskyttelsesloven.
Miijoministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. 1993.
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Ka pitel 2:

Overd revenes n uvaerende status

generel
tilbagegang

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

opgorelse
vanskelig

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

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

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

1000 tons
400
N

-

350

300

250

200

Ndnin

00 1q20
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1q40
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Figur 2.1. Godningsforbrug i dette árhundrede. Det totale kvcelstofforbrugfra
henholdsvis kunst- og husdyrgodning i Danmark iperioden 1900-1980.
Omtegnet efter Jensen og Reenberg 1986.

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

heste

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

1838

:.

I

.4

I_

Figur 2.3. Udhredelsen affdreholdet i Danmark i 1838, 1909 og 1971. Hver
prik symboliscrcr 1000 far. Prikken erplaceret i landsbyen/hovedgárden, ikke
ifárenes aktuelle grcesningsareal, hvilket gor en forskel bi. a. i Thys klitterrcen.
Bemcerk at tal for Hertugdommet Slesvig ikke er medpá 1838-kortet, og at
tal for det projsiske Slesvig-Holsten ikke er med pa 1909-kortet. Kampp
1984.

18

KAPITEL 2: NUVILERENDE STATUS I DAN MARK

far

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

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

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

nye racer

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

NPK-gødning

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

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

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

grusgravning

kalkgravning

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

fuld

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

ra

stofgrave
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drevsvegetation, uden andre nodvendige foranstaltninger end
let grtesning.

urbanisering

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

sommerhuse

-

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

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

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

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

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

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

amtsvis
fordeling

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

alder

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

stikprove

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

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

dyrknings
praksis

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

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

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

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

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

DK

SE

DE

GB

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

R
R
E
R
E
E
V
R
Ex
R

X
V
E

V
V
Ex

+

-

+

R

V
V
V
V
E
V
V

+

R
E
+
-

E
V

+
-

+
-

R
-

+

R

+

+

R
R
R
R
V
V

E
R
V
V
R

+

-

V

-

+

R

+

+

V
V

-

V
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Danmark

Tyskiand

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

Storbritannien

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

forskelle i
redliste

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

-

i

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

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

kaningrcesning

Storbritannien
Storbritannien har som helhed et fugtigere og mere oceanisk
klima end Danmark. Det er generelt meget rigt pa gnesband,
men en stor del af de’tte er i Nordengland og Skotland montant
og rummer mange arter der ogsa findes i den Skandinaviske
Fjeldkcede. Det midt- og sydengelske lavland er meget rigt pa
overdrevsvegetation mest pa kalkjord. Tidligere betod kanin
grtesning meget for opretholdelsen af den lysabne vegetation,
men en myxomatose-epidemi i 1953 decimerede kanin-bestan
-
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den til en brokdel. Tilgroning tog hurtigt fart, og er siden blevet
forstterket af de samme faktorer som har gjort sig gldende i
Danmark, fx ophor af husdyrgrsning. Era 1936 til 1984 er
arealet af ugodsket lavlandsgrtesland i Storbritannien aftaget fra
58.000 km2 til 2.000 km2, samtidig med at arealet af grtesland
der godskes og isãs kulturgrtesser er steget markant.
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Kapitel 3 :

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

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

istider

30

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

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

bakkeoer

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

kuperet terrcen

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

strandvolde

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

-

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

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

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

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

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

-

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

-

-

Klima
steppe

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

-

-

-

store bce ltsklima

Der er dog store regionale forskehle. I Storebteltsomradet er den

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

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

-

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

i

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

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

- tii

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

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

-

-

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

Viden om klimasvingninger
Klimasvingningerne har mest vieret gbbale begivenheder. Man har viden om
gbobale klimasvingninger fra geofysiske
og geokemiske undersogelser Man har
beregnet at der over lange tidsspand
sker sma iendringer i jordens bane om
solen, og at det giver anledning til cykhi
ske svingninger i det giobaie kiima.
Geokemiske malinger i sedimentkerner
stotter disse beregninger. For eksempei
fortiehler svingninger i indholdet af sta
bile ilt-isotoper og brint-isotopen deute
rium i iskerner fra polaromraderne om
fortidens svingninger i den globale tem
peratur Era Danmark haves viden om
kbimasvingninger siden sidste istid fra
nedbrydningsgraden af torv i ho;moser
Torven omdannes hurtigere til humus i
varmt og tort khima end i kobdt og fug
tigt.
Man har viden om tilstedeviereise af
dyr og planter fra bestemmelse af

38

mikrofossiber fx polien og kiseiaiger og
makrofossiler fit plantedele, sneglehuse
og dyreknogier i aflejringer. De organis
mer der findes fossiit kan give et udsagn
om klimaet pit det tidspunkt hvor de le
vede. Eorekomst i aflejringer fra danske
farvande af musbinger, der i dag kun findes i arktiske farvande i en periode, og af
muslinger fra subtropiske i en anden pe
node, fortiruler om klimasvingninger.
Nitr rester af piante- eiler dyrearter
bhver hyppigere ehler sjteldnere i afle;
ningerne, er det ikke altid muhigt at skeb
ne mellem khmatiske arsager og indvan
dningshistoniske. Det er stort set kun om
skovtrieer man har sit detaljeret viden, at
det er muligt at kortitegge deres indvan
dring ill Nordeuropa. Desuden lyder en
rimelig antagelse, at jo ieldre en aflejring
er, des mindre er chancen for at den er
forblevet uforstyrret til i dag
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iendning mod hojere temperaturer se boks ‘viden om khima
svingninger’.
fjeldplanter

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

1 .000

til

8.000

-

-

steppeplanter

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

Littorina-havet

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

Figur 3. 6 Oversigt
over klzmatzsk og
arkceologzsk/
kulturhistorisk
definerede tidsperioder
i Danmark siden sidste
istid Jensen 1985

.

.

Arkaeolog iske/historiske
perioder

C 14 ar

Kalenderar

Periode

Middetalder
1050
800

Sub atlantikum

400

-

-

Vikinqetid
Jernalder

02500

500

-

Bronzealder

1800-

Sub-boreal

Neolitikum

0

5000

3800

-

Atlantikum
Mesolitikum
8000

-

9300

-

Boreal
PrboreaI
-

0

Yngre dryas
Allerød
/Eldre dryas
Bølling

40

10000
11000
12000

Sen paIotikum

13000

KAPITEL 3: OVERDREVETS NATURGIVNE OG KULTURBETINGEDE FORUDSILETNINGER

birk ogfyr, i boreal tid dominerede hassel ogfyr, og i atlantisk tid
dominerede lind, eg, elm og ask. Klimaet var varmere end i dag, i

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

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

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

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

.

-

kalk

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

bldhat.

tort klima

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

uroligjord

Ogsit hceldningen alene vii give urolig jordbund, og htemme

KAPITEL 3: OVERDREVETS NATURGIVNE OG KULTURBETINGEDE FORUDS/ETNINGER

43

Figur 3.7. Overdrev i den
atlantiske tids linde-urskov
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etablering af trer. Dette fcenomen har stigende betydning jo
torrere klima en skrtent har, og jo mere sandet jordbunden er.
kalkrigjord

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

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

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

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

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

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

dynamiske
refugier

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

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

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

hvidgrá draba
klit-ojentrost

Hvidgrd draba han en boreal til alpin amfi-atlantisk udbnedelse

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

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

Nordbornholm:

Sydbornholm:

Nordjylland:

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

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

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

dva?rgracer

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

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

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

tamdyr

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

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

urokse

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

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

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

vildhest

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

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

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

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

Graesser

Browser

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

menneske

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

brand

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

ringbarkning

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

stenokser

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

korn

husdyr

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

‘elmefaldet’

-

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

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

-

Iorsuring

landsbyen

md- og udmark

-

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

stednavne

-

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

hojryggede agre

58

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

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

-

gcerdsel

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

1 700-drene

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

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

-

-
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skont af latinsk/fransk opnindclsc
bctydningsmtessigt ttet op ad disse ord,
idet det han bctydningerne ‘almindehig’,
‘ftelhes’ og ‘ovcndncv’. Endelsen ‘-drcv’ han
en parallel i tysk ‘Tnift’, den betyder grtes
gang og grtesningsnet.
Brugen af ordet ovendnev’ om en
naturtype en ny sammenhignet med ond
som ‘eng’, ‘hede’ og ‘mose’. Denne brug
gitn tilbage tih Johannes Grontvcds 18841942 arbejde fra 1927 med vegetationen
pit overdrcv. Landsbyftellesskabct var forltengst ophost i 1920’ernc, men mange
steden ister vcd kobsttederne, den ikkc
bhev udskiftct samtidig med handsbycrne,
og i godsernes dynchaver hit den stadig
historiske overdrev, som benyttedes ude
iukkende til grresning. Dcsuden var mm
drc dde af de gamhc udmarksoverdrev be
varet i seivejerbondernes permanente
grtesgangc.
Det store flcrtah af danskc phantcnavnc
van pit Grontveds tid for ltengst lagt fast.
Den en sitledes ingcn karplanter hvis ka
nakteniserendc navnehed en ‘ovendnevs-’,
mens den en mange phantenavne med led
som ‘khit-’, ‘hede-’, ‘knat-’, ‘mose-’ o.s.v. I
stedet hedder en del ovendrcvsplanter noget mcd ‘eng-’, ‘mark-’ ellen ‘bakkc-’.
Grontved brugte ordet ‘ovendrev’ om
*udyrkcde Arcahcn med en Phantcvtekst,
den hovcdsagchig bcstaar af Gntesscr og
Urter; scedvanhigvis buyer disse Arcaler
anvcndt tih Grtesning, og de bcnyttcs ah
dnig tih Hoshtet. Hen van ahtsit inkhudcrct
grtesscde enge og strandcngc. Siden er
betydningen blevet justeret en deh, og i
dag har ordet ‘ovcrdrev’ flenc adskihte be
tydninger, nemlig en biologisk og en
hcraf afledt junidisk se kap. 1, samt den
her opnidsede kulturhistoriske.
-

-

‘

-

-
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ordninger om udskiftning udstedtes i anden halvdel af 1700itrene. Dc gjahdt forst de store overdrev, den van ftelhes for flere
landsbyen, siden de enkelte gods-ejeres andehe af handsbyenne
og deres jonden og endelig de enkelte gitrdes jorder. Forud van
gitet en rtekke "honinger" blandt tidens stonste godsejere, admi
nistratoren og embedsmtend, og disse honingssvar giver et vteld
af oplysninger om tihstanden i handbruget i den melhemste tre
diedel af 1700-talhet, blandt andet om ovendrevene. Ved itrhund
nedets slutning van stonstedelen af ovendrevene udskiftet og op
dyrket.
foderafgroder

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

-

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

1930

1950

1970

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

2
5
28
33
48
82
91
92
143

-

i aim. kiiingetand

14

i

rundbaelg

i

draphavre

23
14
24
54
70
11

humie-snegiebaeig
I aim. rapgraes
I

I

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

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

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

I dag er naturtypen overdrev en driftsbetinget naturtype med en
kerne af naturlig vegetation, pa samme made som lovskov er
det. Den lid det tager at gennemløbe successionen fra bar mark
iii overdrev er af samme storrelsesorden som den tid successio
nen iii gammel lovskov tager. Lovskov med et sluttet kronetag
kan etableres pa et par artier, og et ‘anemone-tppe’ kan under
gunstige forhold etablere sig pa et halvt arhundrede. P samme
made kan overdrevsvegetation under optimale omstndigheder
etablere sig pa nogle liar. De forstyrrelsesfolsomme og dermed
sj1dne skov- og overdrevsarter, er dog begrnset til lokaliteter
der har ligget urort hen i meget 1ngere tidsrum.
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Figur 3.17.
Fritstaende gammel
hvidtjern. Bjergskov
ved Abenra, august
1995.
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Kapitel 4:

Overdrevets økologi

Det gamle ovendnev en et komphicenet okosystem fuldt af tilpas
ningen mehhem planter, dyr og svampe, og speciahiseningen dl de
meget forskellige levevilkitn, som man kan finde den. Dette kapi
tel vmh fonsoge at give et indtryk af de okologiske sammenhtenge
pit ovendrevet. Eften en genereh besknivehse af stofkredshob og
nedbrydningsprocesser beskrives noget af den nige variation
man finder pit ovendrev, og som pit smukkeste vis afspejler sitveh
vekshende itrstider som jondbund og mikrokhima. Til sidst sen vi
ntermerc pit vegetationens dynamik og okosystemets reaktion pit
dniftsmtessige pitvirkninger. Hvon andet ikke en ntevnt drekker
gennemgangen forholdene pit ugodskede ovendrev med hang
grresningskontinuitet.

Kredslob og stromme
Stof- og energistrommene pit overdrev kan i grove trtek fonenk
hes dl folgende:
energi

Pnimcenpnoducentenne, de gronne phanter, udnytter energi fa
solen tih at omdanne kuldioxid, vand og nteningsmineraler tih or
ganisk stof. Dc gronne planter leverer derntest energien til alhc
kommende led i fodekceden. Herbivorerne, parasittenne og sym
biontenne forsyner sig mens planterne endnu en i hive, og senene
hevener planterne forne dode blade og nodder til nedbrydenne,
som fortninsvis en aktive under jorden. Gitn man i detaljcn bhiver
det mere komphiceret. Udenlandskc undersogelser viser at plan
tennes itrlige nettopnoduktion pit ugodskede anealen kan vaniere
meget:

nettoproduktion

Era 0,2 kg tonstofpr. m2 pit terre ellen sure, sandede overdrev tih
1,2 kg torstof pn. m2 pit fugtige, lerede overdnev. Pnoduktionen
pit et typisk overdnev vii higge i storrelsesondenen 0,5-0,8 kg. pn.
m2. Godt hahvdelcn af produktioncn vii vterc i form af rodbio
masse.

mykorrhiza
Inden det en kommet sit vidt at man kan mitle denne nettopro
duktion, en den dog ahlerede organismen, den han nydt godt af
plantennes evne tih at producene organisk stof. Symbiontenne og
parasittenne han nemhig taget deres dcl. Den vigtigste gruppe af
organismer i denne kategoni en A-mykorrhizasvampenc, den fun
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Mykorrhiza og endofytter
Ondet mykorrhiza, den kommer fra grtesk,
betyder svamperod, og bctcgncn en sym
biose mcd svampe i planters nodder.
Mykonrhiza er i natunhige phantesamfund
snanere neghen end undtagelscn, og en pit
inficenede planter en integrenet funktioncl
dcl af pianten.
Den type mykonrhiza man finder hos
grtessen og tokimbladede unter kahdes Amykonnhiza tidhigenc VA-mykonnhiza chler
VAM, og en monfologisk og funktionclt
fonskehhig fra sitveh den mykorrhiza man
kan finde hos mange af yore trteanten,
som dem man finder hos planter i hyng
og gogeurt-famihienne. A-mykonnhiza findes hos ca. 80% afvcrdcns planteanter og
en ogsit fundet pit 400 mihhioner itn gamle
fossile nodder. A-mykorrhiza en mindst
hyppig i nchhikc-famiiien 30%, halvgrtes
famihien 31 % og konsblomst-famihien
46%, men tih gengteid ntestcn obhigat
hos for ekscmpeh grtesserne 87% og i
kunvblomstfamihien 96%. Generelt en
A-mykorrhiza mindst udbredt pit meget
nteningsnige og forstynrede biotoper som
fx tangvohdc og skovnydningen, og mest
udbredt i nteningsfatdg, grtesdomincrct
vegetation.
Fonskningen han fokuscnct meget pit
den fysiohogiskc betydning af A-mykor
rhiza, og man mener i dag, at mykorrhi
zaens vtescnthigstc funktion en at oge
phantennes fosfon-optagehsc. Tilgtengehigt
fosfon findcs normalt i jonden i meget smit
mtengdcn, og svampcncs fint fongrenede
mycehium gon dem i stand iii at afsoge ct
langt stonre volumen jond end plantenod
den vihhe kunne. Dcrtil kommer en evnc
hos svampene tih at oplagne et cvcntuelt
overskud af fosfon. Svampen forsyner dog
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ogsit planten med bh.a. kvtelstof, kahium,
magnesium, calcium, kobber, zink samt
vtekstreguhcnende hormoner. Undersogel
sen tyden desuden pit at A-mykornhiza beskytten planter mod patogene svampe og
ncmatodcangrcb.
A-mykonnhizaen hteggcn beshag pit et
sted melhcm 5% og 20% afpnoduktenne
afphantens fotosyntese se boks. Nyc un
dersogelsen med nadioaktivt mtenkct fos
for og kulstof han vist at mykornhiza
svampe kan vtene aktivc i en distribution
af nteningsstoffen og kuistof melhcm plan
ter, som en inficenede med samme svam
pemycehium. Den en napportenet om oven
fonshen fna en art tih en anden pit omkring
10 % af dononens nettoprodukdon af kuh
stof.
Endofytiske svampe en en anden sym
biotisk svampegruppc af nelevans for
planteokologien. Endofyttenne lever mdc
i phantens vtev uden at optntede som syn
hige panasitten. Pit ovcrdrcv en det isten
gntes-endofyttcrne som han pitkaldt sig
opmterksomhcd ved at kunne producene
gifdge stofskiftcproduktcn mdc m gntes
senne, og den kendes ficre tihftelde af for
giftning af husdyr. Grtes-cndofyttcrne ad
skillen sig fra de fleste andre planters
endofytter ved at inficene systemisk hele
phanten og spredes mcd grtessets fro.
Mange af grtes-cndofyttcnnc en kun kendt
i dcrcs ukonnede stadium, men pit bag
grund af sitvch de ukonncdc som de
kendtc konnedc stadien mcnes de ahic at
vterc steksporesvampc Ascomycetes og
dlhorc meldnojenfamiiicn Glavicipitace
ae. Eonsog han vist at grtes-endofytternc
kan oge dcncs vterts ncsistens mod bitde
henbivoni og angreb af andre svampe.

65

gener som en integrenet del af plantens nodsystem se boks.
parasitter og
endofytter

I de senene itn en man desuden bhevet opmterksom pit endnu en
svampegruppe, endofytterne, som lever et upitagtet liv mdc
phantens vtev uden at pianten visen synlige symptomer pit infek
tion se box. Sidst men ikke mindst, en den parasitterne, sit som
rust- og bnandsvampe samt gallefremkaldende insckter og
svampe. Panasitternes og endofytternes indhug i produktionen
er henhohdsvis mere svingende og ditnhigene undersogt end de
mere konstante A-mykornhiza-svampes.

husdyrgrcesning

Phanternes biomasse udnyttes derntest af herbivoner. Dc overjon
diske phantedehe udnyttes fortninsvis af insekter, snegle og patte
dyr, de undenjondiske af en ntekke forskelhige hvirvelhose dyr. Nycrc undersogelser tyder pit at insekt- og sneghegntesning af lys
itben vegetation finder sted i stont omfang. I knaft af at grtesnin
gen ofte en artsspecifik kan forhohdet melhem forskellige anter
pitvinkes kraftigt. Insektenne spisen et sted mehlem 1 og 10% af
nettopnimrenpnoduktionen. Undersogehsen i Mehhemeunopa han
vist at smitpattedyr her sydmarkmus kan konsumere et par
procent af den stitende biomasse og odeltegge ydenhigere 6%.
Andre steder i Europa bh.a. England en det mange steder vÜd
kaninen, som i favten af kvteg og fitr stitr for hovedpanten af
gntesning. Kvantitativt spiller husdynene dog den storste rolle,
idet de athtengigt af grtesningstrykket kan spise mellem 40% og
80% af den ovenjordiske nettopnimtenpnoduktion. Udnyttelses
graden en dog sit hille, at melhcm en tnedjedeh og halvdelen af det
konsumerede kulstof vender tihbage med dynenes godning.
-

-

-

-

Nedbryderfodekaden
Nitr phantetedende dyn og svampe han taget denes del resteren
stadig melhem hahvdehen og ire fjendedehe af den ovenjondiske
nettoprimterproduktion, og den ender som substrat for ncdbry
derne i form af forne og godning. Eftersom den undenjondiske
pnoduktion af nodder omstettes samme sted, en det khart at ned
brydnmngsprocesserne en vigtige for ovendrevets stofkredshob.
Nedbryderfodekteden en bestemmende for mineraliseringens
hastighed omstetningen af de nteningsstoffer som findes bundet
i det organiske mateniale. I praksis en den tale om et intimt sam
anbejde mellem fonskelhige onganismegnuppen, som med hven de
nes specmahmsenmngen en i stand dl at findehe og nedbnyde de dode
planteresten se boks. I en ikke for sun ovendrevsjond vih jond
bundsdyrene stit for 5-15 % af omstetningen, mens de nestenen
de 85-95% gitn til bakterien og svampe.
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jordbundsdyr

Jordbundsdynenes betydning kan imidlertid ikke alenc bedom
mes ud fra deres pnocentvise andeh af omstetningen, idet dyrene
en af ston betydning for findehing og opbianding af substratet i
jorden, sit den mikrobielhe omstetning kan fonlobe effektivt. En
ditrhigt fungenende nedbrydenfodektede vil pit langt sigt resuhtere
m humusophobning, forsuning og nedsat produktivitet.

substratkvalitet

Substratet en ikke uden betydning for nedbnydningsprocesserne.
Dels vanieren C/N-fonhohdet melhem fonskelhige phanteanters
forne, dels producerer noghe planter gifdge stofskifteprodukten,
hvis funktion ofte vil vtenc et forsvan mod herbivoni, men som
samtidig hcemmen nedbnydningsprocessenne. En engehsk undersogelse vmser, at langsomt voksende anter som fdre-svingel, alm.
hvene og belget bunke, knyttet til nteningsfattige overdrev, typisk
vih nedbrydes langsommene end huntigt voksende arter knyttet
dl pnodukdve voksesteder, som fit hvidmelet gdsefod, vild kervel
og stor ncelde.
Bhandt overdrevsartenne en den ogsit stone fonskehle. Genereht
en blade af grtesser og halvgntessen mere svtert nedbrydehige end
blade af tokimbhadede unter. Den en dog ogsit undtagelsen som
flejlsgrces og alm. rajgrces den nedbrydes hurtigt, og redknce og
smalbladet timian, den nedbrydes nehativt langsomt. En parallel
undersogehse viste, at den van en god konrelation mellem de enkehte arters nedbnydehighed og denes populanitet hos phantene
dende sneghe og insekter.
Med denne viden in mente en det let at se, hvor vanskeligt
det en at finde noghen til en forstiteise afnteningsstofkredslobene:
Klimaet pitvirker jordbundsprocesser som forvitning og udvask
fling. Jordbund og khima pitvinker sammenstetningen af sitveh ve
getation som nedbnydere, og bitde planter og nedbnydere vinken
tilbage pit jondbundens sammenstetning plantenne ister ved at
hevene et substrat hvis nedbrydelighed affitenger af vegetationens
artssammenstetning.
-

Naeringsstoffer
kalium

Dc ire phantenteningsstoffer den oftest en begrtensende for plan
teproduktion pit overdrev, en kvtehstof i form af nitrater og am
monium-salte, fosfor i form af fosfater, og kahium i form af ka
lium-sahte. Jordbundens indhold af kahium stammer fra fonvit
ring af mineraher bl.a. fehdspat og findes i nigelig mtengde i de
fleste danske jorder. Erie kalium-ioner en meget vandophoselige
og mobile og udvaskes let. Imidhentid findes stonstedehen stabiit
bundet til lenminenahenne, hvonved udvaskning hindres. Kun i
sterligt grovsandede og meget udvaskede jorden en indhohdet af
kahium sit lavt, at det kan vinke begntensende pit phantevteksten.
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Nedbrydning
Nedbrydenfodckteden en fascincrende i
ah sin kompheksitct. Dode plantedele i
form af nod- og bladfonne en, sammen
med godning fa grtesscnde dyn, det vtescntligstc substnat for jondbundsonganismenne, som nedbrydcn fonncn tih kulstof, vand og nteningsstoffen samt en organisk ncdbnydningsncst humus.
Den en ikke noget mere natunhigt sted
at stante i knedsiobet end mcd dct vel
bedst kendtc jondbundsdyn regnormen.
Regnonme kan have en enorm betydning
for omstetningcn i jondbunden. Den kan
vtene mange hundrede regnorme under
en kvadnatmctcn ovcndrev, og de bidragen
dl at firidehe og opbhandc fonnen i jondvohumenet, sithedes at andre jordbundsdyr, svampe og baktcnicr kan fonctage en
effektiv ncdbnydning. Regnonme indtager meget jond sammen med
phantedehenc, og natunhigvis ogsit mange
baktenien og svampe. Ved at omstette en
dci af disse miknoonganismer, bidragen
dc tih omstetningen af den miknobiclhe
biomasse. I denne proces forbrtendcn
bitdc negnorme og miknoflona kuhstof og
bidnagcr denved dh et for nedbrydningen
gunstigene formindskct C/N-forhohd i
substratet. Betydningen af C/N-forholdet kan ihiustreres ved at bctnagte kulstoffet C som bntendstoffct fon nedbnydcrnc og kvtehstoffet N, den en nodvendigt for dannclscn af de levende cclhens proteinen, som byggcstencnc. Ofte en
den for meget bntendstof og for fit byggesten i substratct set i fonhold tih en maksimah nedbnydningshastighcd.
-

-
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Andre vigdge gnuppcr af jondbundsdyn
en sncgle, enchytrtecr, nematoder, miden
og spninghaher. Udoven at fonetage finde
hing og opbianding, gntessen en dcl af
disse dyr spccifikt pit svampehyfen, som
han et hojere C/N-fonhold end plante
fonne. I en fodcktedcsammcnhteng en det
interessant, at dyrene ved at gntesse pit
A-mykorrhizaens ekstcrnc mycehium i
neahiteten skaffen sig adgang til fotosyn
tcsepnodukter dinckte fa de gronne
planter, og sitledes "kortshutten" kncdsio
bet. Det gon jo ikkc det hclc mindre
komplicenet, at en dcl svampe han speci
ahiscret sig i at fange og nedbrydc nema
todcn!
Substrat, khima og jondbund en afgo
nende for en effektiv fodektede. I substratet en isten C/N-fonholdet i kombina
don med indhohdct af vteksthtemmendc
stoffen afgonendc for nedbrydningsha
stigheden. Dct idcchhc khima for nedbry
derne en fugtigt og temperenet, mens
kulde og stterk udtorning virker htem
mende. Jondbundens indhold af ntenings
stoffen han en indinekte cffekt via plante
vtekstcn, mens pH og vandkapacitct ogsit
han en dincktc effckt pit ncdbnydennc.
Ved hay pH fonsvindcr en hang rtekke af
de storne opblandende jondbundsdyr, fx
dccimenes mtengden af negnorme til en
ticndcdcl ellen mindre fra pH 6 til pH 4.
Dette foner til en ophobning af ditrhigt
ncdbnudt plantefonne rithumus ved
jondovenfladen. Desuden falder akdvitc
ten af baktenier betnagtchigt og nedbryd
ningen bhivcn dominenet af svampe.
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kvcelstofijorden

nitratudvaskning

Kvalstof
Kvtehstof findes normalt ikke i det geologiske udgangsmateniahe,
men optrteden i jorden som folge af biologisk akdvitet. Forskcl
hige fnithevende og symbiotiske alger og bakterier fit baktenie
shtegten Rhizobium i knohdene hos tertebhomstrede en i stand tih
at fiksere kvtelstof fra huften og indarbejde det i biomassen. Af
stetning af kvtelstof fa husdyrhohd og afbnnending af fossihe
brtendstoffen en omtalt senere i dette kapiteh.
Langt hovedpanten af kvtehstoffet 90-95% pit gammelt
overdrev en utilgtengehigt for plantenne, idet det findes hitndt
bundet i jondens humus. Pit et typisk overdrev en den samlede
kvtehstofpuhje i storrelsesondenen 350 g N/m2, og den itrlige
minerahisening i storrelsesordenen 20-25 g N/m2.
Phantetihgtengehigt kvrehstof findes i jorden som ammonium og
nitrat. Mtengderne imidhentid meget smit, og afgorende bhiver
derfor den hastighed hvormed organiske kvtehstoffonbindelser
minerahiseres dl ammonium og nitnificeres til nitnat. Nitrat en
vandophoseiigt og udvaskes let, men under en shuttet vegetation
optages det hundgt af planter og mikroorganismen.

immobilisering

Den higger en vigdg pointe i at miknoorganismcnne pit en og
samme lid en leverandoren af minenaliscret nteningsstof tih plantcnne, og samtidig hitrdc konkurrcnter til plantcnnc om de samme nteningsstoffer. Afgorende for udfaldet af denne konkurrence
en balancen melhem nedbrydeligt kuhstof og tilgtengehigt kvtehstof
i jorden. Fonsog med tihstetning af let omstettehigt kulstof til
ovcrdncvsjord han sitledes vist at mikroonganismerne en i stand til
hurtigt at ltegge beslag pit sitveh kvtehstof som fosfon, hvis blot de
han adgang til en passende kuhstofllilde. Det en derfor nimehigt at
forestilhe sig at en del af nteningsstofbegntensningen for planter
pit et gammelt overdrev netop bestitn i mikrobieh nteningsstofmonopohisening. Af samme grund vih man kun kunne forvente at
finde frit plantedhgtengehigt kvnehstof NH4, NO3- efter perio
den med hitnd torke ellen frost, hvor en vtesenthig dcl af mikroon
ganismenne don.

grcesning og omscetning

Dc fleste ovendnev grtesses af husdyr, som han en tydelig effekt
pit nteningsstofkredslobet og den rumhigc fondehing af ntenings
stoffen pit ovendrevet. Modenat gntesning han generelt en fonstten
kende effekt pit nneningsstofomstetningen. En vigtig itsag tih dette
en at kvtehstofindholdet en hojt i unge phantedehe 2-3% sam
menhignet med gamhe 0,5-1 %. Ved modenat gntesning vil blad
massen vtene yngre og sitveh forne som godning fra de grtessende
dyn vih vtene af hojere kvahitet for nedbryderne. Ltengere tids
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hitrd grcesning vil imidherdd stresse phanterne og fore til udpi
ning af okosystemet og nedsat pnimtenpnodukdon.
urin og
godning

tilgcengelighed

mykorrhiza og
fosfor

Husdyrene indtagen fa 0,2 til 2 g N pr. m2 pr. itr, men udnytter
kun 10-20% henaf. Resten afgives m form af godning og unin.
Unin indehohder normaht 5 0-80% af dette kvtelstof hojest andel
ved hojt protein-indhold i foderet. Det hyder ikke af meget, men
man skah tage i betragtning, at tilforshen af kvtehstof sken meget
hokaht uninphetter og kokassen. Dyr han desuden ofte stenskilte
hatninphadser, hvon en stor dcl af deres godning og unin samles
se fig 4.1. Sitdanne hatninphadsen findes isrer, hvon dyrene sam
hes i flok for at overnatte. En undersogehse af fnit grtessende fitn
viste, at man pit mindre end 5% af areahet kunne finde 33% af
denes godning, svarende til godt 10 g N pr. m2, hvilket svarer til
en moderat godskning med NPK-godning. Det en almindeligt,
at dyrene ikke gntesser omkring deres egen godning, og man sen
derfor ofte en hoj grtesvegetation dominenet af hurdgvoksende
grcesser ved dynenes latninphadser.
Fosfor
Fosfor-tihforsel til okosystemet kommen dels fra atmosfteren dels
fra fonvitning af det geologiske udgangsmateniale. Begge strom
me en dog nonmaht smit, i storrelsesondenen 0,01-0,05 g P pr. m2
itrhigt hver. Planternes itnhige optager 0,2-0,5 g P pn. m2, og stor
steparten af dette stammer ahtsit fra necirkulenet fosfor.
Uorganisk fosfor findes altid i jorden som fosfat-anionen.
Fosfat indgitr imidlertid i tungt oplosehige fonbindehsen med alu
minium og jern sure jonder samt kalcium basiske jonder,

Figur 4.1. Kvceglatrin.
Keerne hviler sig og
tygger drev
jcevnt
terrcen og i lce for
vinden. Derved

pa

koncentreres deres
gedning her, hvilket
ses som et omrade med
en intens gren farve pa
grcesset i et omrade op

mod hegnet. Fejrup
Strand pa Helgences,
maj 1995.
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hvihket vinker begrtensende pit tilgtengehigheden af fosfor. Hovedpanten af jondens fosfon en higesom for kvtehstofs vedkom
mende bundet til organisk stof. Minenahiseningen af denne puhje
foregitr dinektc ved hjtelp af enzymer fosfataser producenet af
bitde planter og mikroorganismen. Det en veldokumenteret at en
af de vigtigste funktioner af plantennes A-mykorrhiza en at sikre
plantenne en stabih forsyning med fosfor.
Fosfor en fonmodenthig det mineralske nteningsstof som oftest en
begrtensende for pnimtenpnoduktionen pit ovendnev. Ligesit vigtig
som nteningsstofferne en imidlertid vandtihgtengehigheden. Vand
en typisk en begrtensende fakton pit ovendrev, og pit sandede
overdrev og tome skrtenter vil manghen pit vand hangt overskygge
j ordens nteningsstatus.

Iordr

Arstidsvariationer
Ovendrevet fohger en karaktenistisk itrsnytme dlpasset svingnin
ger i temperatur, nedbon og sohindstnithing. Som det vil fnemgit af
det folgende, drejer det sig for de enkehte arter om at overheve de
ugunstige itrstider, som pit ovendnev ister en den tone sommer.
Karplantenne vokser mest om foritret fra april til juni, hvor soh
indstnithingen, dagsltengden og tempenaturen en optimal, og den
stadig en tihstntekkelige mtengder plantedhgtengehigt vand i jonden. Pnimterproduktionen en for mange arter rettet mod produktion af blomster og fro, og flene enitrige arten han deres vtekst
koncentreret i nogle fit mitneder. I bitde foritrs- og sommenmit
nederne affitenger produktionen i hoj grad af nedborsforhohde
ne. I tome itr en pnoduktionen hay og den ovenjordiske bladbio
masse visner tidhigere bont efterhadende tome skud med bhom
stem og fro pit nten enkelte scntblomstmende og tonketoherante
amter fx. gul snerre, liden klokke og alm. reiike.
Karphanternes produktion genoptages nitr fugtighedsfomhol
dene igen en gunstige, det vil sige eften nedbonspeniodem ellen
septemben/oktoben nitr fordampningen en reducenet. Karplan
tenne, og ister gmtesserne, en i stand til at opretholde en vis pro
duktion i vinterhalvitnet ogsit. Mosscrnc en mere folsomme over
for fordampning end karphantenne, og de han deres vtekst og for
meming koncentreret i vinterhalvitret, fra september til november
og i marts-april samt i frostfni pemiodcm i vintemmitnedemne. Plan
ternes nteningsindhohd og denmed denes kvahitet som fode for de
herbivore organismer vekslem ogsit med itrstiden.
-

sentblomstrende

insekter

Farveskift pa overdrevet
Arstiden ham afgoncnde indflydclsc pit ovendrevets udseende se
fig. 4.2 til 4.5. Midt pit foritmet i april og maj mitncd en ovendre
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vet frmskgmont og mossemne sygner hen i bunden af den hastigt
voksende vegetation. Tidlige arten som fx mcelkebette-arter, kornet
stenbrcek, mark-fiytle, knold-ranunkel, veiugtende gulaks og hulk
ravet kodriver bhomstrer. Hen pit sommeren fanves ovcrdrevet
gyhdent af tome strit og blade. Sommerartem som liden klokke, gul
snerre, lay tidsel, alm kongepen, alm pimpineie og bugtet klover
bhomstren. Insekthivet kulminener med bl.a. sommerfughe, svinme
fluer, biller og tteger. Sit kommer efteritnet, og hvis ovendrevet en
grtesset ham dyrene nu, i modstetning dl i det pmoduktive foritr,
fitet omsat det meste af vegetadonen.
mosser

Ovendrevet syner ttetklippet og eftenhitnden som efteritret skni
den frem mere og mere gulgmont, som folge af det store isitet af
-

-

Figur 4.2. Overdrev om fora ret. Krat-fladbcelg og
hulkravet kodriver blomstrer. Mols Bjerge, maj 1996
Figur 4.3. Overdrev om sommeren. Skov-klever og
bakke-soleje blomstrer, tidlig dvcergbunke er vissen.
Uglestrup Bjerge, juli 1996
Figur 4.4. Overdrev om eftera ret.
Mosserne Rhytidiadelphus squarrosus og
Scleropodium purum ifuld viger sammen
med en hjcelmhat. Mols bjerge,
november 1996
Figur 4.5. Overdrev om vinteren.
Dragsmur ved Helgences, januar 1996
foto Anne Dalsgaard.
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mosser. Ister stone sidefrugtede mosser som eng-kransemos
Rhytidiadelphus squarrosus og alm. cypresmos Hypnum cupressif
orme vokser fnem meihem gntesstnitene. Det em om efteritmet at
man, i fugtige pemioder, kan vtene hehdig at finde svampe som
vokshat, kellesvamp og redblad i mange smukke fanver. Den en
ogsit sentbhomstrende planter at finde i august-september: Alm
knopurt, hedelyng, djcevelsbid, hest-borst, og iblandt ogsit sjtehden
heder som smalbcegret ensian, negleblomstret klokke, strand-neiike
og due-sha biose.
Phantemnes ftenologi afspejher deres livshistonie, ellen med andre ond deres artsspecifikke ddspunkt for fopmoduktion, spi
ring, vtekst og bhomstning se boks.

Mikroklima, jordbund og vegetation
Ovendmev findes typisk i kupenet temrten og ofte hangs kystenne.
Dette giver en stor variation i mikmokhimaet athtengigt af hteid
ning og onienteming. Den en en dlsvarende variation i jondbunds
typenne, fra sand, gnus og muihesten over rene kahkjorden tih svtene
jonder af montenelen og plasdsk hen.
topoklima og pH

Nitr man sen bont fra dnifthistonien, em de to faktoren som bedst

Planternes livshistorie
Man skehncm ahmindcligvis mchicm fleranige, toamige og enanige planter, hvor de
enanige enten kan ovemvintne som froplanter vinten-annucihe ellen som fro
sommcn-annuehhe Den mest udbmedte
regenerative strategi pit ovemdmcv en den
flemanige vel at mtemke nan man
undtagen tonskrtenter, hvom énitnige spilhen en vigtig molhe Noghc flerange oprctholder en ovcmjomdisk bladmasse hcle
anct, det gtelder for eksempel dc fleste
gmtesser, fare-svingel, alm hvene og aim
hundegrces for blot at ntevne noghe Andre visner hen efter blomstning og overlever den ugunstige tome sommcr som
underjordiske knoide Det gteldcr for eksempel knold-ranunkel, hvid anemone og
hornet stenbrcek En mindne gruppe af
kortlivede fleranige behovcn en fonstterk
-
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ningspeniode pa et til flere am for de
blomstren, og dereften visner vtek Det
gteldcn for eksempch bakke-tidsel, vild gu
lerod og amten af ensian, mens vild her
bade kan optmtedc som enanig og komtli
vet flcritmig. Flertallet af de énitnige pit
ovendrev cm vintcn-annuchhc somfemhan
net hønsetarm, tidlig og udspcerret dvcerg
bunke, bakke-forglemmigej og aim markarve, mens kun nogle fa, sa som enarig
knavel, hden skjaller og anter af ejentrest,
en sommer-annuelhc Plantcrncs hivshi
stone en ofte knyttet til denes regenera
tive strategi, som involvenen vahget mel
1cm vegctativ fommening og foformering
samt tihpasningcr til frospncdning og
ctablenng af fobank Frospmedning og
frobank en omtalt senene 1 dette kapitel
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fonklaner vegetationens sammenstetning pit danske overdrev,
topokhimaet, som hovedsagehigt bestemmes af hceldning og onentering, samt jordens sumhedsgmad pH. I nteste ntekke kom
men hokahkhimatiske fomskelhe, samt de hydnohogiske forhold som
bestemmes af jordens vandkapacitet og eventueht udsivende
tmykvand pit skntenten se kap.3.
torkestress

I tab. 4. 1 kan man se, hvon store temperaturforskelhe den kan
vrere pit forskehhige siden af en bakke pit sehvsamme dag. Mikno
klima-forhohdene en dog mere komphicenede, end det fremgitr af
tabehlen. Eon det fonste vamiemer mikrokhimaet oven itmet. Denmed
kan den rehativt store sohindstritling og hojeme tempenatun pit en
sydskritning viere en fomdel for plantenne i det tidhige fonitn, hvor
vteksten kan komme hurtigt i gang, men en oplagt uhempe hen
pit sommenen, hvom phantemne udsiettes for tonkestmess og meget
hoje temperatumen men jordovemfiaden. Om eftemitmet og vinteren
kan den pit sydskrtenter opmethohdes en nehativt hoj miknobioho
gisk aktivitet, idet jonden vil fryse sjteldnene og senere, og to oftere og tidhigere.

torre
ostskrdninger

Som man kan se af tabellen en den stor forskel pit miknokhimaet
pit ost- og vestvendte skmtentem. Det skyldes, at jond- og hufttem
penatuner em have om fommiddagen, nitm ostskritningen beskinnes
og hoje, nitn solen seneme pit dagen skinner pit vestskritningen,
som pit vanme dage kan bhive higesit varm ellen varmere end syd
skritningen. Det en imidhendd ahmindeligt, isten pit sandet kalk
fattig jondbund, at finde en mere itben steppeagtig vegetation
med fit eng-havre og nikkende limurt pit ostskmitningen, mens man
pit vestskritningen ofte finder en monoton hedeagtig vegetation
med belget bunke. Amsagen til dette skal formodenthig soges i det
forhold at vestenvinde en fremhenskende i Danmank, og at ost
vendte skritningen derfor modtagen mindre nedbøn end vestvendte skritninger, og formcnthig ogsit afkohes mindmc af vinden.
Den hojere ncdbon pit vestskritningemne forem tih stomre udvask
ning, og denmed dl forsuning. Pnoduktionen bhivem desuden ho-

Tabel 4 1
Dagtemperaturer pa
skrcenterpaen
sommerdag. Böcher
1980
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M iddeitemperatur
heiedagen

ki 7

ki 14

ki2l

osteksponeret

19.4

22.8

22.0

13.4

sydeksponeret

23 5

17 2

38 1

15 1

vesteksponeret

24 2

17 0

411

14 6
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jere end omstetningen, og den vil kunne ophobes et rithumus
lag. Pit kalknig bund og pit lenjord synes fomskehlen i vegetation
mclhem ost- og vestvendte skritningem mindre udtalt.
Jordbund
Jordens surhedsgrad pH en en noghefaktor, som en komrelenet
med vigtige plantefomdehende faktoner, og som desuden ham evo
hutiontem og vegetationshistonisk nelevans se kap 3.
muldbund

Jordbundens pH en hovedsagelig bestemt af det geohogiske ud
gangsmateniale, khimaet og det biohogiske kulstofkredslob. Afgo
rende en om jomden bcstitr af her ellen sand samt om jorden mdcholder kalk calciumkarbonat, CaCO3. Pit en modenat kahkhoh
dig lerjomd en ntenings- og vandforhohd gunstige for bitde phante
pnoduktion og nedbrydning. Det dode plantemateniahe, som en
substrat for nedbrydningen, en generelt af en god kvahitet set med
jondbundsdyrenes ojne, hvihket ogsit foner tih en effekdv nedbryd
ning. Dc ophobede humusstoffer vih vine af muldbundstypen og
danne kompheksen med lenpamtiklemne og ikke bidmage iii forsu
ring. Genenelt vil pH i vandig ophosning for en ovendnevsjond
pit kahkfnit her higge omkning 5 . Typiske lenbundsarter en vild
kommen, hvid okseoje, aim. bjerneklo, dunet vejbred og aim. knopurt.

udvasketfor
kalk

Pit en sandjord udvaskes bitde nteningsstoffen og kalk hurtigt.
Undemsogehsem ham vist at i hobet af nogle fit hundrede itm, vil en
hievet havbund bestitende af kahknigt sand viene udvasket for
kalk, og pH vtene fahdet fma mere end 7 tih omkning 5. Ydermene
vih en udvasket sandbund betinge en vegetation af lavproduktive
grtesser og dvtengbuske, som fx fare-svingel, sand-star og hedelyng,
som producerer en forne den en af en ditmlig kvahitet ellen hige
fem giftig for nedbrydemne.

hedeagtige
overdrev

Pit tome, sydvendte sknitninger en udvaskningen og plantepro
duktionen sit ninge, at den ikke sker nogen forsuning. Genemelt en
det sitdan, at jo stonme nedboren en og jo fugdgeme og kohigere
mikrokhimaet en, jo hurtigere vil udvaskningen og fonsuningen
fonlobc. Mange hedephanten foretntekker netop dct rcgnfulde at
hantiske klima, og bidragen sehv yderhigenc iii forsuningen i kraft
af deres svtent nedbmydclige fomne. Herved skabcr de et miijo,
som ikke mange arter udover dem sehv kan leve i.
Hedcagtige overdnev pit sandet jordbund vil typisk have en pH
pit mehlem 3,8 og 4,8. En sit hay pH forem til en hoj ophosehighed
af aluminium, som i de koncentrationen en giftigt for mange
planter.
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aktive
jordbundsdyr

Pit en finkomnet kalkjord ellen lenjond mcd hojt kaikindhold vil
udvaskningen forhobe langsomt og indholdet af cahciumkambonat
vimke som en buffer, sit jondens pH fonbhiver i intenvahhet 6,8 til
8,5 . Nedbnydningen foregitm effekdvt, bh.a. em negnomme og andre
stone jordbundsdyr samt baktenien meget akdve. Ehere arter af
karphanter en niesten udehukkende knyttet til neutraht-basiske
jordem, det gteldem for eksempeh bldgren star, humle-sneglebc-elg,
aim. markarz’e og viid her. Den en dog ogsit arter som bitde forekommen ved lay og hoj pH, men ikke sit ofte i den mehhemhig
gende dcl af spektret. Det gor bhandt andre tandbcelg, djc-evelsbid
og tormentil.

vandtilgcengelig
hed

Dc hydnologiske fonhold en komphicerede. En dcl af definitionen
pit ovendrev en, at det cm vegetation pit vehdrtenet bund. Men selv
da kan den viere vtesenthigc fomskchle i vandtihgtengehighed mel1cm forskellige jordtyper og fonskellige behiggenhedem. Jo mere
finkornet en jomd en, jo mere vand vil den kunne dhbagehohde, og
jo ltengeme tid eftem nedbor vil den vteme vand til ritdighed for
phantenne. Det en isten de meget smit herpamtiklem og humusstof
fer, som bidrager til en stom vandkapacitet.

trykvand

Mange af de gamle overdrev findes i kupenet temmien pit uopdyr
kehige skrtentem, og mange stedem vih den viene store vaniationem i
jomdbundsfugtighed. Typisk vih man kunne obsemveme, at pander
af en skmtent om sommenen fncmtnteden fniskgronne midt i alt det
visne, uden at man kan se vandet og uden at jomden en blod se
fig. 4.6. Sitdanne steden kommem gnundvandsspcjlet ttet pit
ovenfladen og sikrer en god vandtilgtengehighed uden at den ska
bes vandmtettede og ihtfni forhold, som det en tihftehdet i et egent
higt vneld. Fienomenet kaldes tmykvand, og det en almindehigt at
finde en mere frodig vegetation sitdanne steder. Pit hedeagtige
overdmev, vil man pit trykvandspitvimkcde skmtentem opheve, at jonden em knapt sit
sun bedme omstet
ning af organisk
stof, og vcgeta
tionen en mere
artsnig med fleme
arter den ehhems
findes pit her- og
kalkbund ellen pit
fugtige enge. Midt
i en artsfattig
hedeagtig vegeta
tion kan man

Figur 4.6. Overdrevs
skrcent med udsivende
trykvand. Skibtved
ncer Sceby, august
1995.
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phudsehig finde stivhdret borst, aim. bruneie og var-star.
regionalt klima

Dc regionahe jordbunds- og khimaforskehhe i Danmank samt forskelle i landskabshistonie en behandlet i kapitel 3, og vih ikke bhi
ye omtalt hen. Generelt en det dog sitdan, at mens mikmoklima og
pH bestemmer hvilke almindelige overdnevsamter den dominener,
og dermed hvilken type vegetation, den udvikles, sit en de regio
nale forskelle med hensyn til landskabshistonie, khima og jond
bund ofte afgorende for hvihke mindre ahmindehige og sjtehdne
anter, som gennem tiden han kunnet opretholde hevedygtige bestande i et omritde. Man ham for eksempch stonebreltsartem som
dansk astragei og iiden snegiebc-eig, vesthige oceaniske arter som
guidbiomme og tyttebcer, samt nordjyske kahkanter som dansk
kambunke og bitter mceikeurt.

Vegetationsprocesser
Det en ikke blot antemne den en forskehhige pit fonskellige ovendmev,
men i hoj grad ogsit de fmemhenskende strategien og mitden mdividemne em fondelt pit i vegetationen. I det folgende gennemgits
og diskutenes de mest relevante af plantennes tilpasninger iii
overdmevsmihjoet.
Strategier
I den modne ovendrevsvegetadon en artennes hivsformer og stra
tegier dhpasset de gieldende okologiske fonhold. Pit et sunt ovendnev med ophobning af rithumus i ovenjorden, en betingelserne
for frospining ditrhige og den dominemende regenerative strategi
se boks en vegetadv spredning ved hjrelp af udlobere. Omsnet
ning af nreningsstoffen og organisk stof en ditnhig, og det en et
grundhneggende tniek hos artemne, at de kan holde pit de fit tih
gtengehige nteningsstoffen. Det kan arten som belget bunke, pilie
star og lyng-snerre hvis vtekststnategi ovenvejende en stress-tole
rant 5-strateger, se boks.
rene bestande

Vegetationen en artsfatdg og lavdivers se boks, og det en almin
dehigt at antemne, fx beiget bunke ellen krybende hestegrc-es, danner
store, niesten nene bestande, hvilket given vegetationen et mo
saikagtigt udseendc se fig. 4.7. Antallet af arter pit en m2 vil
higge mellem 10 og 15, mens dct genncmsnithige antah af arten
pit 1/10 m2 vil viene melhem 4 og 10.

froformering

Pit et fugtigt kahkovendmev, en billedet heht anderledes. Hen en ye
gctationen typisk lay og itben. Jordbunden en ntemingsfattig, men
den em en hurtig omstetning af de fit tihgtengelige nteningsstoffer.
Den en itbningen i vegetadonen, som fremmem koloniseming. Ero
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Livsstrategier og regenerative strategier
Der en foneslitet mange fonskehhige okologiske inddelinger af planter eften denes
kanaktertntek. Christen Raunkiten van
blandt de forste, da han i 1903 foneslog
en inddehing af planter efter plantennes
vemtikale placening af denes fonyngchscsknoppen. Fonyngehsesknoppcnne en
hvilestnuktuneren og denes phacening i tid
og rum afspejhen dct klima plantenne leyen under. Dc fleste ovcrdmcvspiantcm ham
deres fonyngchscsknoppcn pit
chamaephytem, i hemiknyptophyten,
ellen under geophyter jondovenfladen;
ellen de em enitnige og ovenheven den
ugunstige itnstid som fro thenophytten.
Imod anvendehigheden af Raunkitens

inddehing til fonkhaning af okologiske sammenhtengc pit overdnev tahen, at fordehin
gen i handskabct af planter som lever un
den samme khima, snancre htengen sammen mcd dlpasningcn mellem miljoet og
plantennes mitdc at voksc og spredes pit,
end med phaceningcn af demes hvile
onganer.
John Philip Grime pubhiccredc i 1974
et klassifikationssystem, den tagen som
udgangspunkt, at den set fra en phantes
synsvinkel findes ire forskehhige hoved
typcn af hevesteden. Til hven type svancn en
strategi, som en tihpasset de stenhige udfom
dningem i det pitgtehdcnde miljo:

Miljo

Udfordring

Strategi

Nomenklatur

Stabilt og
ressoumcenigt

Konkunnence om
ncssoumcer

Individets vtekst

Konkunnence-stra
tegi C-stnatcgi

Stabilt og
ncssoumcefattigt

Mangeh pit
ressourcen

Individets
overlevelse

Stmesstoienance
S-stnategi

Ustabilt og
ressoumcenigt

Destmukdon

Huntig
ncpnoduktion

Rudenah-strategi
R-stmatcgi

Systcmct cm ikke blot tconetisk Man han
i England khassificenet en hang ntekke
planter ellen dcncs strategien pa bag
gnund af grundige autokohogiske under
sogelsen. Dc flestc planter repntesentemen
mehlemformer mehlem en ellen flere stna
tegiem, men den findes ogsit ekstreme ek
semphcm som draphavre C-strateg, varstar 5-strateg og fugiegrces R-strateg.
Det visen sig at de enkehtc hovedtyper
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ogsit han mange ftelhestntek hvad livsfon
men og regenerative strategier angitr. Ru
denale anten satsen typisk pit hundg pro
duktion af en stom mtengdc smit fro, hvom
af en dcl indgitn i en vedvanende frobank,
konkumnencedygdge antem kombinenen ofte
en betragtehig fropnodukdon med en ef
fcktiv vegetativ formening, mens mange
strcsstoherantc arten ntesten udehukkende
klanen sig med vegctativ fommening.
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Artsrigdom, diversitet og konkurrence
Diversitet kan mitles pit mange mitden.
Mest bmugt til besknivelse af vegetation en
a-diversitet og b-diversitet. a-divcnsitet kah
des ogsa artsttethed og definencs som antahlet af arter pa et hille ommitde mcd homogent mihjo b-divcnsitct en antahlet af
anten langs med en gradient af en angivet
htengdc ellen indenfor et nienmene afgncen
set aneal, og en sitledes et udtryk for en
kombination af a-divemsiteten og vamiatlo
nen i levestedem i dct pitgteldende omnitdc.
I dennc bog bruges divensitet om vegeta
tion synonymt med a-diversitct
Pit kalkgnteshand kan man finde noget
men verdens hojeste a-divensitet. Mange
pianteokologer han undmct sig over denne
ustedvanlige grad af sameksistens og ham
ekspemimentenet og neflektenet sig fnem iii
mulige fonkhaningem En fomkhaningsmodeh
bygger pit iagttageisen af, at den hoje
antsdivensitct i grtes-urtehaget fonckom
men, hvon den stitende biomasse+fonne
udgon mellcm 350 og 700 g/m2. Kommer
man oven dette pmoduktionsintcrvah, vil
den dominenende vegetationspnoces vtene
konkurrence, og liggen man under 350 g,
vil vegetationen vtene udsat for sa sttemkt

stress, at kun fa speciahscnedc anten vih
kunne kianc sig. Denne model en dog
ufuldstiendig, idct divensiteten ogsit kan
vtene lay inden for det ntevnte spihlenum.
Niche-diffenenticnings-teonien begnundcr den hoje divensitet med et hojt
antah neahiserede nicher. Den en dog ingen dokumentadon for at jondbund og
miknokhima skulhe variene mere pa for
cksempel kalkgnteshand end pit andre ty
pen af gniesland. Undensogelsen af arts
udskiftning i smit faste provefelten pit
Ohands hojdivense kalkahvar ham desuden
sitet tvivh om denne forklaningsmodel,
idct hovedpanten af antenne tilsynela
dende delen samme habitat-niche.
Nyc ckspenimenten tyden pit at kom
binationcn af A-mykonnhiza og gmtesning
en vigtig for divcnsitetcn pit kalkgnteshand
langt vigtigene end fx habitatdivensite
ten. Tilsynehadende svtekkes konkunnen
cen mchlem antemnc, dehs som en fohge af
grtesningen af vcgetadons-dominantenne
og dels gennem en ovenfonsel af kuhstof
fra dominanter til nyctablenede planter
gennem ftehhes mykonrhiza.
-

Figur 4.7. Mosaikve
getation afbelget
bunke og krybende
hestegrces. Treheje i
Mols Bjerge, juli 1996
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fonmening udgon en viesentlig del af artennes regenerative stma
tegi, og den en konthivede anter uden egenthig frobank, som en
helt athiengige af succes med etablening af froplanten. Det gieh
den fx arten af ensian og tusindgylden. Her tnives anter med forskehhige vtekststrategier sptendende fra hjertegrces, fare-svingei og
blagren star S-stnateger over bidende ranunkel og kamgrces
CSR-strateger til vild her SR-strateg. Vegetationen en antsmig
og mepniesentenen et af de mest diverse phantesamfund i verden,
hvis man ttehler arten pit et hihhe aneah. Antal anten pit en kvadnat
meter higger pit 35-50 og det gennemsnithige antah anten pit 1/10
m2 higger pit 15-30 anten. Pit trods af hang kontinuitet i vegetatio
nen, en den tilsyneladende ingen arten, som en i stand til at ud
konkumrene andre arten, tvtertimod synes antenne at sameksistere
fredehigt side om side se boks.
Pit en torskrtent vih bihledet vtene andenhedes igen. Pit trods af
hang kontinuitet en graden af forstymmelse hoj, og korthivede anten
med en ston og huntig foproduktion vih vteme fremherskende.
Tonkestress og begnienset nteningsstofkapacitet ister kvtelstof
vih sammen med graden af fonstymrclse favonisere arten med en
kombination af en ruderal og en stress-tolerant strategi. Det vih
vtere anter som aim. markarve, stribet kiever, humie-sneglebceig,
bled hejre, aim. dvcerglevefod, tidlig og udspcerret dvcergbunke og
bakke-forgiemmigej. Pit grund af den unohige jordbund og det tih
bagevendcnde tonkestress vil vegetationen fit en vis lighed med
uknudtsvegetadon pit sandede bnakmanken. Antsnigdom og ants
divensitet liggen moderat tih hojt med henholdsvis 20-30 anter pit
Figur 4.8.
Overdrevsvegetation
med heje urter, bl. a.
blodred storkenceb og
knoldet mjedurt.
Kobberhage, juli 1995
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en m2 og 10-15 arter pa

iiio m2.

Succession
Overdrevsvegetation er dynamisk. Overdrevet kan betragtes som
et stadium i en succession i retning af skov, en succession som
er sat i sth af grsningen samt eventuelle trfjendske klima- og
jordbundsfaktorer.
tilgroning med
grcesser

Uden grasning vii overdrevsvegetation, undtagen hvor den findes pa stejie, tørre eller kalkholdige skrenter, forandres gennem
succession. Typisk vii det første der sker vre en tilgroning med
høje gresser som draphavre og aim. hundegrces sammen med ur
ter som aim. røiike, iancet-vejbred, stor knopurt, aim. agermdne,
hvid snerre og gui snerre. Samtidig vii en rkke smâ arter som
aim. mceikeurt, hjertegrces og var-star forsvinde og diversiteten vii
faide. Der er dog ogsá specifikke overdrevsarter, som kan trives i
en ârrkke uden gresning og danne sammenhngende høj
staudevegetation, det ge1der for eksempei aim. knopurt, biodred
storkenceb, svaierod, knoidet mjødurt, tjcere-neiike, nikkende iimurt,
smaibiadet kiokke og nogiebiomstret kiokke se fig. 4.8. I visse iii
ft1de kan et sitdant hojstaude-stadium vere iangvarigt, fordi
spiringsmuiighederne for vedplanter er reiativt dâriige i hoj og
tet urtevegetation. Hvis mikrokiima og jordbund ogsâ er ugun
stigt for vedpianter, og der ikke har vret etableret vedplanter i
forvejen kan der gâ flere artier for omrâdet gror tii med krat el
ler skov. Pa meget sur bund og pa tor og sandet bund vii ten
densen iii hojstaudesamfund vere mindre udtait og vegetatio
nen vii ogsâ efter gresningsophor vre domineret af lave stress
tolerante arter indtil der sker en indvandring af vedplanter.
-

indvandring af
vedplanter

Blandt de vedpianter som indvandrer pa overdrev efter gras
ningsophor vii typisk vre stiik-eg, vorte-birk, bjerg-fyr, skov-fyr,
bcevre-asp, ahorn, ask, aim. ron, siden og arter af rose.
Selv nâr et overdrev grasses vii det sjident vre i fu1dstendig iigevegt. Langsomt indvandrer tornede buske, som spirer
godt i vegetationsábninger med tiigngeiig mineraijord og som
toiererer gresning. De fleste af de rigtigt gamie overdrev, vi har
tiibage i Danmark er karakteriseret ved smâ sammenhengende
grupper af tornede buske, hvor det md imeiiem er iykkedes
ikke-tornede vedpianter som ask, bog, eg eiier aim. ron at spire
og vokse op i midten af gruppen. Gode indikatorer pa iangvarig
grsningsdrift biandt buskene er isr gamie tjom og skov-cebie.
Ene er generelt overvurderet som indikator pa lang grtesnings
kontinuitet. Ene spirer dariigt i grsvegetation, men trives hvor
mineraijorden er kraftigt forstyrret, som man ser det pa skrnter
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og efter opdyrkning eller overgresning. pa Mols kan man iagt
tage hvorledes eneber har en sr1ig fin foryngelse pa de gamle,
sandede opgivne agre. Man kan dog ogsa se store sammenhn
gende enekrat pa de udyrkede stena1derhavskrnter, hvor tidli
gere grsning sammen med erosion har givet gode spirings
betingelser. Siden er nok almindelig pa gamle overdrev, men formar samtidig at etablere sig mange andre steder i landskabet.
Det samme gtelder aim. hyid, som isr er almindelig ved hoj pH.
Grtesningskrat
Gresningskrat af tjom og andre buske er ikke noget slutstadium
for successionen, men det kan vre et meget langvarigt stadium.
Trteer indvandrer kun langsomt; spiringsforholdene i de morke
krat, der ofte tillige findes pa tor eller kalkrig jordbund, er dar
lige. I hvilket omfang opvksten gresses af for eksempel radyr
og mus vides desvrrre ikke. Der findes ikke nogen danske un
dersogelser af alderen pa gamle grsningskrat men et skon vii
iyde pa at de idste kan blive op iii 100 ar for de idste buske
dor og krattet bryder sammen. Om der herefter dannes nye krat,
hojstaudevegetation elier om skoven tager over er ikke under
sogt. De krat som er under grsning og som gennem tiden er
blevet stvnet for brtendsei og gterdsei kan meget vei ttenkes at
vtere endnu teidre.
nedbrydes
hurtigt

sfreldne svampe
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De gamie grsningskrat er specielie hvad angar jordbund og
ofte ogsa topokiima. Fiertaliet af de vedpianter, som forekom
mer har en forne, som nedbrydes hurtigt og effektivt sammen
iignet med skovtrteer som bog, eg, birk, gran ogfyr. Mens blade
af ene og havtorn har en nedbrydeiighed pa iinje med de for
nvnte trarter, har tjorn, roser, cebie, siden og benved en hoj sub
stratkva-iitet svarende iii den man finder hos ask og elm, og by
af aim. hyid nedbrydes endnu hurtigere. Resultatet er, at jord
bunden i mange grsningskrat udvikles i retning af en los, mork
og vei omsat muid. Bundvegetationen er artsfattig med nogie f
forarspianter som huikravet kodriver og vorterod og en del n
ringsindikatorer som stor nceide, feber-neiiikerod og viid kørvei, ar
ter som imidiertid able sygner hen efter bovspring.
Tii gengld finder man i visse krat, isr pa varme kaikhoidige
sknenter en ustedvaniig funga bestaende af sjldne jordboende
svampe. Det er isr arter afparasoihat, kollesvamp, rodbiad og
stjerneboid, som kendetegner krattene. Det er arter som trives
med den hurtigt omsttelige forne, men i mange tilflde ogsa
varmekrvende sydeuropiske arter, som i krat pa sydskrnter
gerne i Storebalits-regionen finder et varmt og ikke for tort
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voksested langt hjemmefra. Krattenes vedplanter, fauna og fun
ga er nermere behandlet i kapitel 5 og 6.

4.9. Sandmcelkebotte

Frospredning
De fleste plantearter tilknyttet overdrev har ingen strukturer pa
frugter og fro, der kan afsbore deres spredningsmekanisme. Et
mindretal af overdrevsplanterne har dog tilpasning fib enten dy
respredning eller vindspredning se boks. Det sidste galder able
mosserne, karsporeplanterne, orkideerne og flertallet af de kurv
bbomstrede. Resten skulle jo sa efter gangs opfattelse vere vind
slyngspredte, og en del arter har da ogsa strukturer dertil, fx
huikravet kodriver, iiden kiokke, perikon-arterne og tjcereneiike.
Forsog med spredningsafstand af udvalgte overdrevsarter, har
vist at vindslyngspredte arter har en maksimal spredningsaf
stand pa mindre end to meter fra moderplanten. Desuden vil
mange frugtstandere, i grsset vegetation na at blive edt eller

Planternes frospredningstyper
Ved at betragte formen afplanternes fro
og frugter, kan man umiddelbart inddebe
planterarterne i forskellige frosprednings
typer: Vindspredte anemochore arters
fro ebber frugter har har ebler vinger der
kan bere dem oppe i en luftstrom. Spo
rer af mosser og karsporepbanter, og fro
af orkideer, er sa smã og lette at de ikke
behover strukturer ill at hobde sig sv
vende. Dyrespredte arter har enten saf
tige frugter, hvibket kan sikre frospred
ning via dyrs fordojelseskanal endozoo
chori, ebber de har modhager ebber en
kbbrig kappe, der kan fa dem til at han
ge fast i pebsen pa tibfldigt forbipasse
rende dyr epizoochori. Det er arter af
shegterne agermáne, forgiemmigej, kiover,
iovefod og skabiose, samt djceveisbid Dertib
kommer visse stakberende grasarter, fx
boiget bunke, eng-havre, katteskceg og vel
iugtende gulaks, og endebig soloje som har
fro omgivet af en khebrig substans. Et
speciabtilfiiebde af epizoochori er myre
spredning; en tibpasning hvor der fib hvert
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fro er hftet et fedtlegeme et sákabdt
elaiosom, som far myrer til at sprede fro
ene. Arter af sbtegterne viol og mceikeurt,
samt mark-frytle, pilie-star og tandbceig,
har myrespredning. Myrerne kan sprede
froene op ill en meter fra moderplanten.
For vioberne skal dertib liegges den af
stand som froene kan udsbynges af de
modne opspringende kapsler, ved sa
kabdt ballistisk frospredning.
Der forbliver imidbertid en stor rest
gruppe, hvis fro ebler frugter ikke har no
gen specialiserede strukturer til at sikre
spredning. Man kan med rimelighed for
sta en stor del af disse som vindslyng
spredte. De kan eksempelvis have frug
ter der ved modenhed bbiver torre kaps
ber, med et antal huller som i en salt
bosse. Deres fro spredes sa ved at vinden
rusker den torre frostander. Arter med
ruderab bivsstrategi er ofte anemochore
og endozoochore; fx hindbcer og gede
rams. De fleste epizoochore arter, fx
burre-arterne, vokser i skov.
-
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tradt ned inden modenhed.

Iro i kokasser

Undersogebser af fro i kokasser og andre dyreekskrementer,
samt i pebs og kbove af vilde dyr og husdyr, har da ogsa godtgjort
at spredning med grssende dyr er bangt den vigtigste spred
ningsfaktor for overdrevspbanter. I denne sammenhieng ma hus
dyrene spille en viesentbig rolle, da de jo er de vigtigste griessere
i yore dages overdrevsnatur. p den anden side forbliver husdy
rene jo ofte i den samme fold i bang lid, og flyttes kun af og tib.
Vilde pattedyr derimod kan ga langt omkring, og bedre sprede
fro af overdrevsplanter mellem forskellige bokaliteter. Den pris
som planterne ved tilpasning til spredning med griessende dyr
betaler, er en mindsket sandsynlighed for at froene pa den enkelte plante overlever indtil modenhed. Men det er sandsynligvis
uden betydning for de generebt banglivede og vegetativt spredte
overdrevspbanter en lible fraktion af froene vil overbeve og oven
i kobet blive spredt effektivt.
-

spredning pa
Mols

Flertablet af overdrevsplanterne har dog alt i alt en ret ringe
spredningsevne. Et forsog som genindforte griesning pa hede
agtige, artsfattige overdrev i Mols Bjerge, viste at spredning med
grssende husdyr var den vigtigste faktor mere effektiv end
vindspredning. Men det overordnede biblede var at gen
indvandringen gik umadebig bangsomt.
-

ulvefod pa
vejskrcenter

Hvad en effektiv frospredning kan gore for arter med specielle
okologiske krav, viser karsporeplanter og orkidéer. Tib trods for
at de langt fra kan trives hvor som hebst, er deres lokaliteter hyp
pigt nydannède biotoper. Det gbder fx uivefods-arterne, der er
fundet pa vejskrnter i Nordvestjylland og pa de inddmmede
arealer pa Vestamager; og det gbder de sjbdne mdnerude-arter,
hvis kendte lokaliteter gennem tiden, for en stor dels vedkom
mende, har ligget pa torlagt fjordbund. Ogsa sump-huilcebe og
andre orkideer er ofte fundet under lignende forhold abtsa skab
banker pa udtorret havbund, samt i opgivne kabk- og mergeb
grave.
-

Frobank
Visse pbantearter har en vedvarende frobank; det vib sige at deres
fro har evnen tib at ligge i dvale i jorden i en arrkke, for sa at
spire nar de rette forhold opstar. De mest slaende eksempber pa
frobanker er de sakaldte bevende fortidsminder arter der duk
ker op i arkologiske udgravninger af middelalderlige ruiner, ef
ter at have bigget i dvabe i jorden i arhundreder. Agerukrudt har
ofte frobanker med ekstrem tiethed. Arter som tudse-siv og aim.
-
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fugiegrces kan have mange

tusinde fro pr. kvadratmeter i pioje
laget pa agerjord. Pianternes strategiske satsning pa stor produk
tion af hengelevende fro henger ofte sammen med ruderai livs
strategi; det samme gor enarighed.

vegetativ
formering

De fleste overdrevsplanter er langlivede, og hat et sterkt eie
ment af stress-tolerance i deres livsstrategi. Biandt andet som
foige af grsningen satser de typisk pa vegetativ formering, eller
ntrringsoplagring i rhizomer eiler knolde. Hos visse arter er
froformering en sjiden foreteelse det glder fx var-star.
Der er dog ogsa en del kortlivede pianter i overdrevsvegetat
ion, navnlig pa torskrnter. De fleste kortlivede overdrevsplan
tearter har vedvarende frobank. Det galder fit viid hor og aim.
markarve. Ensian-arterne, udgor et speciaitiiftelde ved at vare
kortiivede uden frobank, og ved at deres vkst efter spiring er
betinget af en srlig type af mykorrhiza-svampe. Kohvede-ar
terne, der er halvsnyitere pa grsser, samt biod hejre og iangs
takket vceseihaie er kortlivede uden at have en vedvarende fro
bank. Mange mosser og karsporeplanter har i ovrigt vedvarende
sporebanker.
-

upálidelig
fro bank

Fordi det alt i alt er f af overdrevsfloraens arter der har ltenge
levende frobanker, afspejler frobanken i jorden under en given
overdrevsvegetation kun meget darligt den aktueile vegetation.
Der er kun f arter i frobanken i sammeniigning med vegetatio
nen. En del er disse arter er maske endog agerukrudtsarter.

Driftpâvirkninger

Indtil nu har vi beskftiget os med stofkredsiob og vegetations
processer pa gamle ugodskede overdrev. I det foigende vii vi be
skrive nogle af de ndringer som finder sted pa overdrevet, nar
det bringes ud af balance med naturfremmede indgreb som
godskning, opdyrkning, kratrydning m.m. Et noglepunkt her er
meringsstofferne. Den mrngde kvlstof der typisk tiifores ved
NPK-godskning af vedvarende grsarealer iigger i storreisesor
denen 5-15 g N pr. m2 pr. ar, hvilket er af samme storrelsesor
den som den mngde piantetilgngeligt kvlstof som ariigt
mineraiiseres pa overdrev. Det viser sig da ogsa, at lngere tids
godskning uvrgerligt medforer, at artsrig overdrevsvegetation
degenererer ill triviel vegetation bestaende af hurtigtvoksende
grsningstolerante arter med ruderale og kompetitive karakter
trek, sasom aim. rajgrces, host-borst, ager-tidsei, aim. hundegrces, rod
svingei og hvid-kiover.
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Godskning og stoflredslob
En regeimssig tilforsel af godning til overdrev vii gribe vold
somt md i det naturlige meringsstofkredslob. C/N-forholdet i
substratet vii falde, til fordei for nedbrydere som er i stand til at
tiipasse sig en hurtig nedbrydning med konkurrence om puijen
af let nedbrydeligt kulstof. Et vrsentligt lavere C/N-forhoid vii
ogsa betyde, at konkurrencen om mrringsstoffer meilem mikro
organismer og planter vil vre mindre hard, hviiket isr planterne vil kunne udnytte til oget vtkst. Primrrproduktionen sti
ger kraftigt; pa god lerjord vil en fordobling af udbyttet kunne
forventes, pa sandede og torre overdrev noget mindre. A-mykor
rhizaen vides at vare folsom overfor hoje koncentrationer af isr
fosfor, ved hvilke planterne ikke inficeres sa hurtigt og kraftigt
med mykorrhiza.
tdler godskning

Godskning vides at fore tii udeiukkelse af en lang rkke af vege
tationens langsomt voksende 5- og CSR-strateger. Den oftest
anvendte forklaring er, at de langsomt voksende arter udkonkur
reres af de hurtigt voksende arter, mendet er nppe den fulde
sandhed. For eksempel kan det undre, at arter som knoid-ranun
kei SR/CSR, host-borst CSR/R, mark-cerenpris SR, fugiegrces
R og biod hejre RJSR alie trives godt pa godskede overdrev,
uden at have specieile tiipasninger til hard konkurrence om de
tilgengelige ressourcer i sluttet vegetation.

monotonisering

Men er der da grund til at forvente, at konkurrencen om de til
gngelige ressourcer pa godskede overdrev er srlig hard? Hvad
nringsstoffer angar, vii man forvente at den tilgngeiige
mngde vil vre stone pa det godskede overdrev end pa det
ugodskede. Derimod kan konkurrencen om lyset vre en bety
dende faktor, isr hvis grsningen er ekstensiv. Imidlertid vil
man selv pa ttgrssede overdrev med rigelig lystilgang kunne
se en monotonisering af vegetationen efter godskning.

udpinte zoner

Den mtrliggende forkiaring er, at den enorme endring i stof
kredsiob og mikroflora ikke bare pavirker planternes vkst og
indbyrdes konkurrence, men ogsa medforer endrede vilkar for
vigtige processer som regeneration fra fro. Hvis det generelt gi
der at A-mykorrhizaen svkkes efter godskning, kan dette have
stor fysioiogisk betydning for en nrkke overdrevsarter, som er
tiipasset stofoptageise gennem mykorrhizaen, isr i de tidlige fa
set af individets liv. Desuden vii der selv pa godskede overdrev
vre perioder, hvor de hurtigt voksende arter skaber zoner med
akut mangel pa nringsstoffer. Hvis disse perioder falder ander
ledes end pa ugodskede overdrev, vii arter hvis frenologi er tii
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passet arsrytmen i ressourcetilgngelighed pa ugodskede overdrev nemt blive tabere. Til stotte for denne antageise taier, at
tidlige overdrevsarter som knoid-ranunkei og kornet stenbrcek taler
konkurrencen i godsket vegetation bedre end andre overdrevsar
ter formodentligt ved at koncentrere deres vkst i det tidiige
forar hvor der endnu er overskud af iys og nringsstoffer.
-

sandede
brakmarker

Opdyrkning
Opdyrkning indebrer i yore dage tiiforsel af meringsstoffer.
Ikke desto mindre kan der pa en opgiven sandet ager efter en
arkke 1 0- 1 5 at udvikles en vegetation, som iigner naturligt
overdrev meget mere end vegetationen pa et godsket overdrev
got. Hvis overdrevet kun hat vret opplojet et eiler to at og der
efter opgivet, indvandrer overdrevsvegetationen hurtigt fra
markkanterne, og visse arter kan endda have overlevet dyrknin
gen. Mange af de arter som i dag af mange opfattes som typiske
overdrevsarter, hat i virkeiigheden nydt godt af tidligere tiders
iejlighedsvise opdyrkninger af sandede overdrev uden nvne
verdig tilforsel af godning, og efterfulgt af gnesning. Det gelder
fx gui evighedsbiomst, bidmunke, hare-kiover, bidhat og mark-bynke.
Seive den forstyrrelse af jordbunden som plojningen medforer,
svarer til den man finder pa stejle skrnter. Dertil kommer, at
nringsstofferne udvaskes hurtigere pa en opgiven ager end i
sluttet overdrevsvegetation.
En del opgivne agre er ogsa blevet merglet. I Mois Bjerge
kan man Se, hvordan visse tidligere mergiede opgivne agre brrer
en langt mere artsrig vegetation end de omgivende gamle sure
ovetdrev, som i vidt omfang er dominetet af boiget bunke. Opgiv
ne agre pa velgodsket lerjord udvikler dog en vegetation, som af
viger meget fra vegetationen pa overdrev.

Kritiske tâlegraenser og globale klimaaendringer
Mennesker pavirker omgiveiserne ikke bare gennem arealanven
delse, men ogsa mere diffust ved at pavirke kvaliteten af vand og
iuft. Det industrialiserede samfunds tiltagende behov for kom
merciel energi, hat fort til en stadig stigende afbrmnding af fos
sue bnrndstoffer. I kolvandet et fuigt miljoproblemer som foige
af emmision af biandt andet svovldioxid, kvelstofoxider og kul
dioxid.
miljoproblemer

Sideiobende hat forbruget af biandt andet CFC-gasser vret sti
gende, med det resultat, at atmosfteren er blevet tilfort nogie
meget teaktive forbindelser, som bade bidrager til nedbrydnin
gen af ozonlaget og til drivhuseffekten.
Mens forsuringen som folge af deposition af oploste svovi
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forbindelser nu, i kraft af bedre rogrensning, er pa tilbagegang,
udgor kvrlstofdeposition og oget kuidioxidindhoid i atmosfteren
stadig en potentiel trussel mod overdrevsvegetation.
Kvtelstofdeposition
Deposition med let omsttelige kvrlstofforbindelser bidrager
vtesentligt tii kvlstofktedslobet pa overdrev. Der er taie om et
synligt arligt ekstrabidrag pa omkring en tiendedel af den arlige
mineraiisering, og man skal trnke pa at effekten akkumuleres.
Fosfor spredes ikke med luften i samme omfang som kvlstof,
og eftersom overdrevsvegetation almindeiigvis antages at vare
fosforbegrtnset, er der grund til at tro at det overskydende
kvailstof i forste omgang for storstepartens vedkommende enten
udvaskes eller indarbejdes i den hardt bundne humusfraktion.
Kvistofdepositionen er at iigne med en tikkende bombe, som
kan ga af i det ojeblik det godskes med fosfor, eiler fosfor
mineraliseringen af en eller anden grund oges. Kvlstoffet kan
desuden tnkes at have indflydelse pa mikroflotaen, hvis arts
sammenstning og funktion blandt andet athanger af substra
tets C/N-forhoid.
Depositionen af kvailstofoxider kan udover godningseffekten
ogsa fore til forsuring, idet kvrlstofoxiderne oplost i vand opfo
ret sig som syrer.
Bakke-stilkaks og kvtelstofdeposition
Der er ikke herhjemme lavet undersogelser af iangtidsvirknin
gerne af kvlstofdeposition pa overdrev. I Holland derimod,
hvor depositionen ligger pa omkring det dobbeite af niveauet
herhjemme, hat man dokumentation for vegetationsndringer.
Det hat biandt andet vist sig at grsarten bakke-stiikaks hat v
ret i stand iii at udnytte det hojere kvistofniveau ved at tolerere
en meget iav fosforkoncentration i cellerne. Hermed har den
kunnet vinde en overvldende dominans mange steder, pa be
kosming af diversiteten af karplanter og mosser. Bakke-stiikaks
synes ikke at udgote nogen trussel i hverken Danmark, hvot den
er meget sjiden, eller i England hvor kvistofdepositionen er
lavere end i Holland.
meethedspunkt
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Med vor nuvrende viden ma konklusionen angaende langtids
effektet af kvlstofdeposition pa overdrev vre, at den enkelte
overdrevstype hat et uforudsigeligt mthedspunkt, som atham
get af vegetationens sammensetning og jordbundens nrings
status. Det er dog overvejende sandsyniigt at et oget kveistof
niveau pa langt sigt bade pavirker artssammenstningen af dyr,
svampe og planter, og afstedkommer en acceileration af succes
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sionsprocesser til skade for oprethoideisen af lay, lysaben
overdrevsvegetation.
Oget kuldioxidniveau
Et oget kuldioxidniveau i atmosfteren er hovedarsagen til dtiv
huseffekten og dermed den globaie opvarmning. En stigende
temperatur vii medfore endrede ievevilkar og fote ill forskyd
ninger af forskellige arters kiimatisk betingede udbredelsesom
rader. Det giobaie klima pavirker seivfoigeiig ogsa topokiimaet
og detmed arternes forhold til sktamternes hidning og oriente
ring. Risikoen ved klimarndringerne ligger isrt i at sma isole
rede bestande af sjldne arter risikerer at ga til grunde, fordi de
ikke, i vote dages fragmenterede iandskab, kan sprede sig ill lo
kaliteter, der som folge af kiimandringer er blevet gunstigere.
Kuldioxid hat ogsa en mere direkte betydning for planterne,
idet kulstof fra kuldioxid er hovedbestanddelen i alt organisk
stof. Laboratorieforsog hat vist at hurtigtvoksende arter som stor
nceide og draphavre et i stand ill at oge deres vekst i takt med en
oget koncentration af kuldioxid i den omgivende luft. Foreiobige
felteksperimenter antyder imidlertid, at oget kuidioxidindhold
ogsa kan fore tii en oget mamgde af lettilgengeiigt substrat i
jordbunden, og dermed stimulere den miktobielle immobiiise
ring af nringsstoffer.
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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
-

-

KAPITEL 5: FLORA OG VEGETATION

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

KAPITEL 5: FLORA OG VEGETATION

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

96

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

KAPITEL 5: FLORA OG VEGETATION

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
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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.

100

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

KAPITEL 5: FLORA OG VEGETATION

109

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
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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
-

-

126

-

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

KAPITEL 5: FLORA OG VEGETATION

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.

129

-

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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Kapitel

9yleIiv pa overdrev

YDer findes vilde dyr af utallige grupper pa overdrev. Fielles for
este er at de er tilpasset livet pa land uden direkte kontakt
meaand. Nogle af dyrearterne iscer mange insekter er knyt
tet til bestemte plantearter. Nar den specifikke vrtsplante gar
tilbage i antal, gar insekterne ogsa tilbage; og nar vtertsplanten
gar frem, gar populationsstorrelsen af de tilknyttede insekter og
sa frem forudsat at miljoet i ovrigt opfylder deres krav. Andre
dyrearter er knyttet til overdrevsnaturen, og er affitengige af vege
tationens struktur fr griessets hojde og ttethed, samt fordelin
gen af krat. Disse dyrearter krcever ofte tilstedevrelse af fersk
vand nier overdrevet for padderne ynglevandhuller, for patte
dyr og fugle drikkevand og overdrevet er ofte kun ét af flere
landskabselementer som de bruger til fouragering, skjul m.m.
-

gui biomsterbuk

-

-

-

-

-

nedbydning

plantecedende
dyr

Dyrelivet pavirker overdrevets vegetation savel struktur som
artssammenstetning. Det sker ved at dyrene ceder levende blade
og skud herbivori, og ved nedbrydning af dodt plantemateri
ale. En mere speciel pavirkning er grssende pattedyrs trad og
andre dyrs ‘byggeri’ aftuer og muldskud o.s.v. Insekter kan have
markant indflydelse pa artssammenstningen i overdrevsvege
tationen, idet insektlarver ofte teder blade og stiengler af speci
fikke plantearter. De kan dog ikke alene holde vegetationen lay
og lysaben. a tilsvarende vis kan fugle, mus og insekter, ved
prcedation af bestemte arters fro eller frugter, pavirke sammen
sietningen af plantearter.
Store herbivore pattedyr, fx kronhjort, rddyr og hare, pavirker
ved grsning og browsing se kap. 3 savel vegetationens struk
tur som artssammenscetning. I nutidens danske natur spiller
griessende husdyr, sâsom kvceg og far, en langt storre rolle for
opretholdelsen af overdrevets lavtvoksende vegetation end de
vilde pattedyr gor. I dette kapitel er dyrenes rodliste-status angi
vet med samme forkortelser som i tab 5.2.
-

Insekter
De livirvellose dyr, invertebraterne, udgor i antallet af arter
over 90% af samtlige dyr pa Jorden. Blandt de hvirvellose dyr
er insekterne den storste gruppe, idet de alene udgor omkring
75% af alle Jordens 1,4 millioner navngivne dyrearter.
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sommerfugle og
biller

Med de ganske

srlige plantearter og det specielle mikroklima,
er en betydelig del afDanmarks ca. 18.000 insektarter mere el
ler mindre specifikt knyttet til overdrev. Blandt de bedst stude
rede insektgrupper sommerfugle med ca. 2.400 arter og biller
med ca. 3.700 arter er 25-30% af arterne helt eller delvist
knyttet til overdrev. Blandt de 1 .024 rodlistede billearter forekommer 272 25% pa overdrev se tab. 6.2, og tilsvarende
forekommer 1 1 38% af de 28 rødlistede dagsommerfuglearter
pa overdrev. Af de 7 nulevende danske arter i den lille gruppe
kollesvtermere, er de 6 knyttet til overdrev. De ovrige insekt
grupper er mindre godt kendt, bade hvad angar habitatprfe
rencer og nuvrende status i Danmark. Det er dog givet at der
findes mange overdrevsarter, hvoraf en stor del er truede eller
sarbare, i grupper som cikader, tceger, grceshopper, gravehvepse,
svirrefluer, humlebier og myrer.
-

-

Tabei 6. 1. Rodiistede biilearter med tiiknytning til overdrevfordelt pa
taksonomiske grupper og rodliste-kategorier. Rodlistekategoriemne erforkortet
sonifolger: Uddod Ex, máske uddod Ex?, truet E, sárbar V, sjcelden
R og hensynskrcevende X. Efter Redliste ‘90.

Løbebiller
DvrgbilIer, âdselsbiller m.m.
Rovbiller
Stumpbiller mm.
Clambidae m.m.
Torbister
Kiobiller, blodvinger m.m.
SmIdere, pragtbiller mm.
Klannere, borebiller m.m.
Vaerftsbiller mm.
Glansbiller, mariehøns mm.
Cisidae, Colydiidae mm.
Heteromérer
Trbukke
Bladbiller og bonnebiller
Snudebiller
Barkbiller
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Ex

Ex? E

V

R

X

4
1

3

11
2

2
5

1
1

2
4
16
2

6
3
4

4

2

8
2
3

8
3

7

7

4

2

3
1

2

1
5
1
2

6

1
10

3
3

1

1
2

2
3

5
6

9
23

5
18
2

1

5
7

2
3
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3
1
1
18

alt
34
12
34
11
1
29
1
9
1
4
19
9
1
27
75
2
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faunahistorie

Der er ringe viden om oprindelsen af den insektfauna, der findes
pa overdrevene. En lang rtekke arter har sandsynligvis bredt sig
betydeligt efter at skovrydningerne og agerbruget tog fart
3-4.000 ar for vores tidsregning. Klimaet var varmere end nu
pa det tidspunkt skovrydningerne begyndte, og mange insekt
arter har formentlig kun vret i stand til at klare sig i de kolige
re artusinder der fulgte, fordi der opstod menneskeskabte, be
skyttede og lune overdrev. pa De britiske øer skonnes overlevel
sen af 10 arter dagsommerfugle ca. 18% af den britiske som
merfuglefauna frem til yore dage saledes at vre en decideret
folge af den fremherskende agerbrugskultur gennem 5-6.000 ar.

lobebiller

Af lobebiller har vi ca. 320 arter her i landet. De fleste findes pa
jordoverfiaden eller i de ovre jordlag. Aktivitetsperioden for de
voksne er ofte lang, og hyppigt lever lobebiller som voksne i
flere ar. Flertallet er rovdyr, men hos nogle arter indtager plan
tefode en stor plads pa menuen. En del af arterne er knyttet til
overdrev, isr blandt sltegterne Harpalus mark- og sandiobere
og Ophonus kalkbobere.

Biller

nogen jord

De fleste af overdrevs-lobebillerne krcever forholdsvis lay og
spredt vegetation, hvor der md i mellem planterne er bare plet
ter. De er derfor athiengige af, at overdrevsvegetationen til sta
dighed holdes aben. Mange Harpaius-arter er pionerer, der be
gunstiges afnogne partier med los jord. I takt med at overdrevet
Tabel 6.2. Rodlistede dyrearter med hoved- eller biforekomst pd oyerdrev.
Antai arter og i parentes procentdei overdrevsarter blandt de rodlistede arter
afhver dyregruppe. Efter Rodliste ‘90.

dyregruppe
biller i alt

hovedtrussel

272 25%

tilg ron i ng

1139%

tilgroning

kolIesvrmere

7 88%

tilgron i ng

padder

321%

godskn ing

krybdyr

1 33%

tug ron i ng

12 12%

tilgroning

2 11 %

forstyrrelse

dagsom merfugle

fugle
pattedyr
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gror til, aftager hyppigheden af disse arter. Et eksempel er kiem
pesandlober Harpalus hirtipes, der lever pa tor sandbund. Den
var tidligere udbredt i det ostlige Jylland og pa øerne, men i
takt med de sandede overdrevs forsvinden er billen gaet stcerkt
tilbage. Siden 1950 har den kun vieret fundet pa Mols-Ebeltoft
egnen, og den anses for sarbar. Dens aktivitetsperiode strkker
sig fra maj til september, og i denne periode fierdes den voksne
bille fremme, nar morket falder pa. Om dagen, og pa andre ti
der af áret, ligger billen nedgravet i sandet, hyppigt ved rodder
ne af mark-bynke eller sandskceg.
kalklobere

bombardérbille

Siank kaikbober Ophonus rupicola er en varmekrcevende bille,
der kun forekommer pa torre, abne overdrev med spredt vege
tation, fortrinsvis pa steder hvor jorden er rig pa kalk. Hovblege
pa Hoje Mon er en klassisk lokalitet for arten, der kun findes f
andre steder i landet. Mens de fleste lobebiller er rovdyr, ernierer Ophonus-arterne sig i hoj grad af plantefode. 0. punctieceps
gulerods-kalkiober, der forekommer under lignende forhold,
men er langt mere udbredt, lever saledes for en stor del af froe
ne af vild gulerod; larven samler underjordiske forrad af gulerods
fro, og den voksne bille ses hyppigt fouragerende i gulerods
skiermene. Siank kalkiober er utvivlsomt ligeledes for en stor del
planteceder, men dens fodevalg er ikke undersogt. Era udlandet
vides den at besoge reseda-arter, sa muligvis indgar froene af
disse, men antagelig ogsa fro afgulerod, i diteten. Billen ses hyp
pigst i maj-juni, hvor forplantningen foregar. Larverne udvikles
i sommerens lob, og den nye generation af biller kommer frem i
sensommeren.

Pa

det sydlige Bornholm lever et af vort lands mest bemierkel
sesvierdige insekter, bombardérbiiien Brachinus crepitans. Den er
ganske vist ikke sierligt iojnefaldende dertil er den med sine
kun knap 10 mm for beskeden af storrelse. Det, der gor born
bardérbillen til noget sierligt, er dens kemiske forsvar. Nar bil
len bliver angrebet, kan den fra bagkropspidsen udsende en
mindre giftsky ledsaget af et lille knald. Udladningen virker iet
sende og lammer for en kort stund angribende insekter som
myrer o.lign. Bombardérbiilen lever hos os pa nordgriensen af sit
udbredelsesomrade. I overensstemmelse hermed kriever den
solabne, varme lokaliteter; jorden skal viere forholdsvis tor, ler
eller kalkholdig, og vegetationen lay. Man finder mest dyrene
under sten, hvor mange individer soger sammen.
Eorplantningsperioden ligger om foraret, og den nye genera
tion af biller kommer frem i eftersommeren. BombardérbÜien fin
des tilsyneladende nu kun pa et lille ungt overdrev ved Sose og
-
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anses for at viere akut truet. Tidligere skal den have vieret mere
udbredt, men viere gaet tilbage i takt med overdrevenes opdyrk
ning eller tilplantning.

ncer kokasser

godningscedere

KAPITEL 6: DYRELIV

En sdrbar rovbille
Pa griessede overdrev kan man viere heldig at mode rovbillen
Emus hirtus. Stor og bred er den, og med sin kraftige beharing,
holdt i gule, gra og sorte nuancer, minder den ved forste oje
kast mest af alt om en humiebi. Den er fremme i lunt solskinsvejr
og kan da ses ved kanten af frisk dyregodning, isier kokasser,
hvor den er pa jagt efter fluer og fluelarver, larver af mogbiller
og lign. Billen ses bedst om foraret, hvor den har sin forplantningstid.
Af rovbiller har vi over 900 arter. De kendes let pa deres
stierkt forkortede diekvinger, der kun skjuler den forreste del af
bagkroppen. De fleste er rovdyr, som familienavnet angiver,
men en del af de mindre arter lever dog af plantefode. Flertallet
er ganske sma biller, mange kun et par mm lange. Emus hirtus
horer med sine over 2 cm til blandt de storste af arterne.
Emus hirtus kriever hoje temperaturerog findes derfor fortrins
vis pa varme, tone overdrev, typisk pa sydvendte bakkedrag. a
overdrevsbakkerne omkring Nordby pa Samso har arten en af
sine storste forekomster her i landet. Arten regnes for sarbar;
den har vieret i klar tilbagegang i takt med at vierdifulde overdrev er forsvundet, og den er truet af tilplantning og tilgroning.
Godningscedende torbister i voldsom tilbagegang
En stor del af yore ca. 90 arter af torbister er godningscedere.
Det gielder de velkendte skarnbasser, samt arter af bl.a. slieg
terne Gopris, Onthophagus og Aphodius mogbiller. En del af ar
terne er specielt hjemmehorende pa overdrev.
Gopris lunaris minder bade i storrelse, form og farve om
skarnbasserne, men kendes fra disse bl.a. pa at hovedet bierer
et opadrettet horn, der iscer er veludviklet hos hannen, og ved
at forbrystet er forsynet med nogle kraftige gruber og knuder.
Arten lever af godning, isier kogodning, og forekommer kun pa
solrige og torre kuperede overdrev. Som mange andre godnings
tedende torbister har Gopris lunaris en veludviklet yngelpleje.
Hunnen og hannen hjielper hinanden med at udgrave en dyb
skakt under en kokasse, endende med et stort kammer, der fyl
des med godning. Dette arbejde starter om foraret. Af godnin
gen former hunnen sa i lobet af et par maneder 7-8 pierefor
mede klumper og liegger et mg i hver. Forieldrene bliver i god
ningskammeret under larveudviklingen og holder ynglen fri for
svampeangreb. Gopris lunaris forekom tidligere en del steder i
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landet. Inden for de sidste ca. 40 ar er den imidlertid kun fundet
3 steder, i Nordsjielland og pa Samso, og den er akut truet.
Kreaturgrcesning pa billens tilbagevierende levesteder er en forudsietning for, at arten kan opretholdes som dansk.
Onthophagus vacca er en anden godningsieder blandt torbi
sterne. Som Gopris iunaris holder arten til pa varme, torre og sol
rige overdrev. Den er noget mindre end den foregaende, har
rodgule diekvinger med sorte eller gronlige smapletter. Ogsa hos
denne art er kogodning den foretrukne niering. Godningen anbringes portionsvis i en underjordisk gang, og i hver klump legger hunnen et teg. Hos Onthophagus-arterne er det hunnen, der
star for det underjordiske gravearbejde og anbringelse af godningen i gangsystemet, mens hannen har rollen som handlanger
han fjerner opgravet jord og slither godning hen til hunnen.
Jglegningen finder sted om foraret, de nye biller er udviklet
hen pa sensommeren. Onthophagus vacca er siden 1960 kun fundet pa Rosnes og pa det nordlige Samso. Tidligere var arten
mere udbredt, men er gaet markant tilbage og anses for akut
truet.
-

tilbagegang

Ogsa mange arter af sliegten Aphodius har vist kraftig tilbage
gang i nyere lid. Tilbagegangen for overdrevsarterne kan natur
ligyis henge niert sammen med, at de griessede overdrev har
vieret pa retur. Imidlertid har tilbagegangen ogsa ramt arter,
der forhen forekom almindeligt pa griessede marker, sa muligvis
har tilbagegangen for de godningsedende torbister ogsa andre
arsager. Brugen af ormemidler ill husdyr er i sogelyset som en
mulig medvirkende forklaring.
Klinteoldenborren Pd Hoje Mon
Elere steder pa Hoje Mon lever klinteoidenborren Omaiopiia ruri
cola. Den er fundet dels pa selve klintomradet, dels ved Hov
blege. Larven lever i jorden af planterodder. Den voksne bille
treffes i hojsommeren i varmt solskinsvejr. Hanner kan da findes svermende pa jagt efter hunner, der opholder sig pa jorden
eller i vegetationen. De voksne biller er bladedere og iagttaget
fouragerende pa havtomn. Kiinteoidenborren har behov for en meget varieret habitat med en mosaik afvegetationstyper spenden
de fra legivende buske over hojstaudesamfund til mere abent
solrigt griesland.

snylter pa bier
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Oliebiller erpd retur
Her i landet lever der 4 arter af oiiebiller. De horer til en lille fa
milie af biller Meioidae med en sierprieget levevis, idet de alle
er snyltere hos forskellige arter af enlige bier. Obiebiibemne er sto
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re, phumpe dyr, mellem ca. 1 og 3 cm lange. De mangler flyve
vinger, og dekvingerne er korte og diekker kun den forreste del
af bagkroppen. Oiiebilerne horer foraret til, de ses allerede pa
lune dage i april og har deres hojsieson i maj maned. De voksne
biller er plantetedere, der ernerer sig af mange forskellige slags
lavere planter. Under tedefasen svulmer hunnens bagkrop op i
takt med at hun producerer eg. Iglosningen foregar ved, at
hunnen graver en grube et sted hvor jorden er bar og passende
los. Hen liegger hun sa sine teg hos nogle af arterne omkring
1 .000 teg i en enkelt teggrube. Processen gentages flere gange,
sa det er et kolossalt tegantal, den enkelte hun producerer. Af
teggene fremkommer sma larver, der soger op i blomster af fit
mcelkebotter. Hvis blomsten far besog af en bi, hegter larven sig
pa bien og kommer derved hjem til bireden. Nar bien derpa
legger teg, kravler oiiebiilens larve over pa biegget og lader sig
lukke inde i den honningfyldte celle, der skulle have tjent som
spisekammer for biens larve. Her gennemgar billen en kompli
ceret udvikling, under hvilken den bade spiser biens eg og hon
ningen for sa det efterfolgende forâr at forlade reden som fier
digudviklet oliebille.
For at kunne gennemfore sin livscyklus skal oliebillemne altsa
dels have et levested, der er passende med hensyn til vegetati
on, mikroklima og jordbund, men som ogsa egner sig som leve
sted for enlige bier. Det er typisk varme, solrige lokaliteter som
overdrev, med en stedvis tet og ikke for hoj vegetation, og samtidig med pletter af bar jord, der dels kan sikre billerne egnede
egliegningssteder, dels er passende for anlieggelse af biernes
jordreder.
Af yore 4 arter af oliebiller anses den ene, gron oliebÜle Meloe
variegatus, for at viere akut truet. Den er siden 1960 kun fundet
pa overdrevsbakker pa Rosnes og Vodrup Klint pa ro. En anden art M. brevicoiiis er sarbar, mens de to resterende M.
violaceus og proscarabaeus regnes for hensynskrevende.
-

speczfikt
fodevalg
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Krcesne plantecedere
Bladbiller og snudebiller er to af de storste billefamilier, og de
omfatter arter der er tilpasset plantetedende levevis. Mange af
arterne er strengt knyttet til en enkelt planteart, mens andre
kan have et lidt mere alsidigt fodevalg. Af bladbiller har vi lidt
over 300, af snudebiller 575 danske arter.
Gryptocephalus hypochoeridis er et eksempel pa en bladbille
knyttet til torre, solabne overdrev, hvor den lever pa kurvblom
strede, iser pa arter af hogeurt. Larven forer en skjult tilvierelse
p6 jorden, hvor den opholder sig i et hus dannet af dens egne
ekskrementer. Den lever ill at begynde med af visne blade, Se-
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nere kan den af og til begive sig op pa foderplanten og tage fri
ske plantedele. Den voksne bille er metalskinnende gron, ca.
cm lang; og kan i varmt, stille solskinsvejr ses i de gule kurv
blomsters hoveder. Arten er meget sjelden og har vieret i tilba
gegang; sa den nu regnes for akut truet. En levedygtig bestand
findes pa Hovblege. Det er af yderste vigtighed for artens fortsatte eksistensmuligheder her, at plejen foregàr skânsomt og
under hensyntagen ill variationen i omradet, og at der til stadig
hed findes en blomsterrig vegetation med indslag af hogeurt.
galledanner

Tychius poiyiineatus kan fremheves som eksempel p6 en snude
bille med et ret snevert fodevalg, idet den er bundet til forskel
lige arter af kiover. Billen er ganske uanselig, kun et par mm
stor. Som hos andre snudebiller er det mest fremherskende ka
raktertriek hos billen det stierkt forliengede, snudeformede hoved. Larven lever i frugten, der udvikles til en galle. Arten er
sârbar og kun fundet f6 steder i landet. En livskraftig bestand
findes i Svanninge Bakker p6 Fyn. Her lever arten p6 en tor
overdrevsbakke, hvor afgriesning kun finder sted med 6rs mellemrum en plejeform, som er helt vital for de insekter, som er
athiengig af bestemte plantearter for deres udvikling og tilmed
kun kan gennemfore deres livscyklus, hvis viertsplanten far by
til at blomstre af og siette frugt, inden evt. sliming eller afgries
ning setter md.
-

kun pa merian

buske ifuld sol

Apion flavimanum, som horer til spidsmussnudebillerne, er endnu mere specialiseret i sit fodevalg, idet den sa vidt vides kun
kan leve pa merian. Da denne plante er varmekrevende og her i
landet mest findes p6 solrige skrenter og overdrev, er det den
slags steder, man kan gore sig h6b om at trieffe billen. Den er
dog langt sjelduere end vertsplanten og kun fundet pa nogle fâ
bokaliteter, bl.a. pa Hovblege. Larven udvikles i plantens nedre
stengeldele. Arten er regnet for hensynskrevende. Ogs6 for
denne art er det selvsagt helt afgorende, at en pleje tilrettelieg
ges, sa viertsplanten sikres gode forhold.
Buske pd overdrev er godt for mange biller
Mange bladbiller er knyttet til trieer og buske, der st6r solâbent
hyppigt p6 overdrev. Det gelder fit arten Gryptocephalus bipunc
tatus. Den findes hyppigst p6 birk, men er ogsã kendt fra andre
treer. Med serlig forkierlighed soger den til ny opvekst af birk
pa sol6bne bokaliteter, hvor den ojensynlig bedst kan f6 opfyldt
sit temperaturkrav. Arten ser ud til at have en livskraftig bestand
ved Sejs ved Silkeborg, hvor ogsã andre sjeldne bladbiller fore
kommer under lignende forhold. Saledes findes her
-
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Gryptocephalus coryli og G. distinguendus, ligeledes p6 birk, samt

Labidostomis tridentata pa opvekst af eg. De her nevnte arter er
ikke snevert knyttet til de egentlige overdrev, men findes ogsa
pa heder af varierende fugtighed. De kan fremhceves som ek
sempler pa arter, der nok er knyttet til de lys6bne vegetations
typer, men som samtidig er s6rbare over for plejeindgreb, der
blot har til formál at fjerne buske og treer fra overdrevet. Til
med er mange af arterne yderst stedbundne, sikkert p6 grund
af smá lokale forskelle i mikroklimaet, hvorfor plejeindgreb i videst muligt omfang bor ske i samr6d med personer med serligt
kendskab til billefaunaen. Af de hernevnte arter er G. bipunc
tatus ikke medtaget p6 rodlisten; G. coryli og G. distinguendus er
s6rbare, L. tridentata sjcelden.

Svirrefluer
Et stort antal svirrefluearter besoger blomstrende planter p6
overdrev for at hente nektar og pollen. Dog er kun f6 arter direkte knyttet til denne habitat. Et godt eksempel er den sjieldne
hvepsetalje-svirreflue Doros profuges, som tie gange i dette 6rhundrede er fanget p6 Bornholm, senest i 1993. Den synes at
foretriekke kalkbund. Man har set den legge eg p6 stammen af
en ask p6 et grieskledt omr6de. Larverne er fundet i jord og un
der mos. Man formoder, at de lever pa rodlus, da de er fundet
sammen med myrer. Den voksne flue ligner en stor, enlig hveps,
der flyver ret langsomt.
knyttet til
myrer

En rekke andre arter er knyttet til myrer. Det gelder sen omna
mentsvirreflue og de tre danske arter af myresvirrefluer. Specielt
den meget sjeldne kaik-myresvirreflue Microdon devius flyver
lavt gennem gres eller andre urter og setter sig enten p6 vegeta
tionen elber p6 jorden. Den er sidst fanget her i landet p6 Falster
i 1954, s6 den er mâske allerede forsvundet fra den danske
fauna.
Kiit-hvepsesvirrefluen er, som navnet antyder, mest knyttet til
klitter, men den kan ogsa trieffes p6 gamle gresningsomrader.
Ogsá denne art er knyttet til myrer, idet larven ernerer sig af
kolonier af rodlevende bladlus beskyttet af myrer.
Nogle svirrefluearters larver lever af plantemateriabe og kan
findes i stenglerne p6 fit tidsler. Det gelder flere arter af urte
svirrefluer. De tidsler, der er angrebet, rober sig ofte ved at for
grene sig p6 en karakteristisk mâde. Larverne forlader planten
og overvintrer som pupper i den omgivende jord.

Figur 6.1. Foranderlig humle-svirreflue Volucella bombyians
foto RoifNagel.
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lever af bladlus

De okonomisk vigtigste svirrefluer er de arter, hvor larverne le
ver af bladlus. Mange af disse arter ernerer sig ved at besoge
bbomstrende planter. N6r de liegger eg, soger de ofte til de om
givende dyrkede marker, hvor larverne gor stor nytte ved at fortere en betydelig mengde bladlus p6 kulturplanterne. Desverre
gár en stor del af disse larver tib grunde, nâr markerne sprojtes.
Derfor er det af afgorende betydning, at overdrevene ikke sproj
tes med insekticider eller godskes, hvorved mange af de blom
strende planter forsvinder.
De vigtigste nyttige arter er aim. kuglebcererflue, hvidplettet
agersvirreflue, dobbeitbdndet svirreflue og alm. marksvirreflue, men
der kan treffes en lang rekke arter. Torre sydeksponerede overdrev er ofte levesteder for visse varmeelskende arter som for ek
sempel alm. maskesvirreflue og ruderat-kuglebcererflue. En art, der
ofte forveksles med humlebier er den store, ladne foranderlig
humlesvirreflue. Dens larver lever i humlebiboer og hvepsereder.

trusler

Dagsommerfuglene er en bible, men meget velundersogt insekt
gruppe. I det fobgende priesenteres en rekke eksempber p6 dag
sommerfuglearter, som er knyttet ill overdrev og i forskelbig grad
er g6et tilbage. Arsagerne til dagsommerfugbenes tilbagegang p6
overdrev i Danmark er ikke undersogt i detabjer, men alene til
bagegangen i overdrevsareabet p6 grund af tilgroning og op
dyrkning gennem de sidste 100 6r formodes at vere en vigtig
grund. Godskning af overdrevsarealer, selv i beskedent omfang,
har formentlig ogs6 en alvorlig negativ effekt p6 dagsommerfug
be og andre insekter. Serligt de varmekrevende arter, der op
holder sig ner jordoverfiaden i ganske bay elber 6ben vegetation,
er folsomme over for godskning, idet vegetationen bliver tet og
frodig n6r der godskes, hvorved mikroklimaet ner jordoverfia
den bliver betydeligt koldere. Undersogebser i Schweiz viste, at
godskning er et af de helt store problemer for dagaktive som
merfugle, der stort set forsvinder, hvis der godskes i blot moderat omfang. Ogsâ i Danmark formodes godskning at vere et
stort problerñ.

Dagsommerfugle

Rredpander
Bredpande-familien rummer 8 danske arter, hvoraf de 7 forekom
mer p6 overdrev. Det er smá, hurtigtflyvende arter, der kan mm
de lidt om natsommerfugle. Men de er dagaktive, og soger som
de fleste ovrige dagsommerfugle ivrigt tib mange forskellige
bbomster.
Rosnces
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Fransk bredpande levede tidligere p6 en lang rekke torre kyst
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skrenter langs kysten af Nordsjelland fra Liseleje ill Rosnes
samt p6 Sydbornholm, men den er forsvundet fra able lokaliteter
pa ner Rosnes i bobet afperioden 1960-1990. Artens biologi i
Danmark er forst blevet opklaret for nybig ved detabjerede
undersogelser p6 Rosnes. Det viste sig, at sommerfuglen overvejende benyttede soboje og knoldet mjodurt som vertsplanter, og
ikke udelukkende potentii-arter som man hidtib havde antaget.
Det viste sig desuden, at arten lagde eg p6 blade af sm6 planter
ganske tet pit jordoverfiaden, og at arten er meget stedbunden
og formentlig har svert ved at brede sig ill nye velegnede lokali
teter, hvis de blot bigger mere end 500 meter bone.
Med den nye viden om artens biologi er det blevet mere
klart, hvorfor sommerfuglen er forsvundet fra s6 mange lokali
teter. Soboje og knoldet mjodurt er deciderede overdrevsplanter,
der forsvinder hvis der godskes. Men sommerfuglen krever ikke
blot, at vertsplanterne er til stede. De skal ogs6 vokse under de
rigtige mikrokbimatiske forhold, der kun findes hvor overdrevet
gresses i et vist omfang. Begge vertsplanter findes fit tabrigt pa
kystskrenterne ved Kregme syd for Frederiksverk, men vegeta
tionen er blevet for hoj og tet, s6 temperaturen ved jordoverfia
den er for lay. Sommerfuglen har ogs6 veret talrig p6 Ordrup
Nes nord for Rosnes, men der er den tibsyneladende forsvun
det fordi det meste af overdrevet er blevet godsket se fig. 2.5.
blottetjord

Kommabredpanden er udbredt langt mod nord i Skandinavien,
men krever i Danmcirk overdrev med et varmt mikroklima.
Vertsplanten erfdre-svingel, og planterne skal vere sm6 og hebst
vokse p6 steder med blottet jord, sten ebler grus. Passende forhold opst6r p6 ugodskede overdrev med ganske let gresning.
P6 ugodskede, torre og stenede strandoverdrev kan den klare
sig i mange 6r, selv om der ikke gresses, men p6 lengere sigt
forsvinder arten n6r overdrevet gror til.

1992-torken

Kommabredpande har veret udbredt over hele Danmark, men er
g6et voldsomt tilbage i lobet af dette 6rhundrede. Den findes
endnu en del steder i Jylland, overvejende bangs kysterne samt
p6 Samso og Lieso, men er muligvis forsvundet fra øerne. P6
Sjelband fandtes den p6 en bokalitet frem tib 1991, og p6 Born
holm fandtes den ogs6 i ret stort tab p6 to bokabiteter i 1991.
Men de sma restbestande p6 øerne var tilsyneladende for
spinkle til at klare torken i 1992, og efter 1992 er arten ikke
fundet p6 øerne. Kommabredpande regnes for at have ringe evne
tib at sprede sig, og vil derfor neppe indvandre igen forelobig,
selv om gode livsbetingelser skulle blive genskabt p6 artens
gamle lokaliteter.
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En perlemorsommerfugl
Den store, orange markperiemorsommetfugl hed tidligere aiminde
big periemorsommeifugi fordi den var talrig i hebe Danmark, men i
yore dage er den fatallig ebler sjebden de fleste steder. Arten fo
rekommer p6 mange forskeblige typer ábne omr6der, blot de er
ugodskede og blomsterrige. De fleste nuverende findesteder er
overdrev i kuperet terren med sandet jord og spredt skov.
viol-arter

sldenkrat

Sommerfuglens larver lever p6 blade af hunde-viob, hdret viol,
eng-viol, alm. stedmoderbbomst og formentlig flere andre vioi-arter.
Den benytter normalt store viol-planter der vokser i tet vegeta
tion, altsa en ganske anden vegetationstype end den de to om
tabte bredpander krever. Sommerfuglen kan ses kredse og kravle
nermest hyperaktivt omkring p6 steder med egnede planter,
hvorpa de pludsebig dykker ned i urtelaget og legger eg p6 violbladene.
En busksommerfugl
Der er fundet 6 arter af busksommeifugle, der er en underfamilie i
bldfugie-famibien. Arterne er bade som larver og som voksne
sommerfugle sterkt knyttet til forskellige buske og treer. Slden
er den vigtigste vertsplante for barven af guldhaie, der er vor
storste busksommerfugl. Sommerfugben er vidt udbredt i øst
jylland og p6 øerne. Dens underside er strabende gylden med
sort/hvide linietegninger, men trods sit ydre gor arten sig ikke
meget bemerket. Den fouragerer nemlig overvejende p6 blad
busenes honningdug i buske og treer, og den flyver forst hen i
august. Guldhale er iser knyttet tib overdrev med sl6enkrat p6
beskyttede steder, men kan ogs6 forekomme i levende hegn
med slden og andre Prunus-arter fit mirabel. Tilsyneladende er
arten i nyere tid forsvundet fra en stor del af hegnene i det 6bne
agerland. Arsagen til dette er ikke nermere dokumenteret, men

Figur 6.2. Mark
perlemorsommerfugi
foto Michael Stoltze.

Figur 6.3. Guldhaie
foto Michaei Stoltze
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brugen af pesticider synes at vere en nerliggende forklaring. Resultatet er at guldhale nu stort set er athengig af sl6enbevoksede
overdrev, eller skovbryn med siden der grenser op til 6bne
naturarealer. For denne dagsommerfugl er det s6ledes afgo
rende, at en del af overdrevets buskvegetation bevares.

timian

myrebo

En bldfugl
Sortpiettet bidfugl er en af de mest truede dagsommerfugle i landet og den storste og flotteste af de 1 2 bldfugle-arter, der er fundet i Danmark. Arten har en meget kompliceret og besynderlig
biologi. Den legger eg i bbomsterhoveder af timian, hvor larver
ne lever af bbomsterne og de modnende fro. Efter tre uger bader
den endnu kun 3 mm lange larve sig dumpe ned p6 jordoverfia
den, hvor den skal findes af en bestemt art stikmyre Myrmica
sabuleti. Myrerne tiltrekkes, fordi sommerfuglelarven udsender
visse duftstoffer og udskiller et sodt sekret, som myrerne eder.
Det sode stof udskilles n6r myrerne berorer barven med anten
ner og ben. Efter nogen tid indtager larven en 5-formet hvilestil
ling med loftet og udspibet forkrop. Herved vildledes myren ill
syneladende til at tro, at der er tale om en myrebarve p6 afveje,
og myren griber larven med keberne og sleber den ned i myre
boet.
Nede i myreboet, der er et bible samfund p6 nogle f6 hun
drede individer, forvandler sommerfuglelarven sig tib et rovdyr
der eder af myreynglen og s6ledes kan betragtes som en parasit
i myreboet. Larven tolereres albigevel af de voksne myrer, der ill
gengeld f6r udbytte i form af de sode sekreter fra parasitten.
Forpupningen og klekningen af den voksne sommerfugl
foreg6r bigeledes i myreboet. Mens vingerne endnu er smâ og
bbode, kryber den nyforvandlede sommerfugb ud gennem myre
boets gange og op i vegetationen, hvor vingerne foldes ud og
herdes, uden at myrerne g6r til angreb.
-

Figur 6.4. Sortpiettet
bldfugl foto Michael

Stoltze.
Figur 6.5. Okkergul

Pietyinge foto
Michael Stoltze.
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lay vegetation

Sortpiettet bldfugl har tidligere vere ret udbredt i Danmark, men
findes nu kun i to sm6 bestande, hvoraf den ene er yderst tet p6
at forsvinde. Arten stiller meget store krav til lokalitetens beskaf
fenhed for at kunne oprethobde en bestand. Der skal vere spred
te timianbevoksninger og reder af Myrmica sabuleti i en tilpas
tethed over et stort areal. Hvis timianplanterne er talrige, men
kun vokser i en koncentreret bestand p6 en bible del af lokalite
ten, vil der komme for mange sommerfuglelarver ned i myrere
derne, der hver kun kan huse en af de parasitterende larver.
Hvis timianplanterne st6r spredt, men er f6 og sm6, vil der ofte
blive lagt flere eg pa de samme blomsterhoveder. Den betyder
doden for mange individer, fordi barverne er kannibalistiske.
Myrearten er varmekrevende og forsvinder hvis vegetationen
bliver for hoj og tet, sebv om timianplanterne stadig trives. I
mangel af bedre vil sommerfuglene ofte begge eg p6 timian
planter i tet vegetation, men larverne fra disse planter g6r til p6
grund af mangel p6 myrer.
Sommerfuglen krever s6ledes ikke blot tibstedeverelse af ti
mian og Myrmica sabuleti, men ogs6 en bestemt tethed af verts
planterne og -myren samt et tilstrekkeligt stort areal med disse
forhold for, at den kan opretholde en livskraftig bestand.
Afvekslende vegetation
Ovenst6ende eksempler fra dagsommerfuglenes verden iblustré
rer betydningen af at overdrev drives og pbejes p6 en máde, der
sikrer en varieret vegetation. Radikale losninger der giver overdrevet et ensartet preg, fit total rydning af vedplanter og ensar
tet gresning over hebe arealet, kan f6 alvorlige konsekvenser for
en stor del at de insektarter der er knyttet til overdrevet. For
mange af de mest varmekrevende insektarter, bl.a. mange biller
og gravehvepse, er det vesentligt, at dele af overdrevet hobdes
6bne, med lavtvoksende og gerne spredt vegetation, s6 jordover
fladen er blottet mange steder. Samtidig bor dele af overdrevet
have fred tib i perioder at ligge uforstyrret hen, s6 blomsterfloret
kan udfolde sig til glede for nektarsogende insekter, og de in
sektarter der yngler i omr6der med tettere vegetationer. Ende
hg m6 verdien af overdrevets buskvegetation som forudsetning
for mange insektarters trivseb ikke undervurderes. Et vist islet
af krat og sm6treer p6 overdrevene er af betydehig verdi, n6r
vedplanterne blot ikke tager overh6nd. Endebig skal det under
streges, at godskning af overdrev, uanset om det sker ved tilfor
sel af kunstgodning, staldgodning eller ved tilskudsfodring af
gressende dyr, nesten ojebhikkehigt f6r alvorlige og formodent
hg uoprettehige konsekvenser for insektfaunaen.
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varmekrcevende
snegle

kalkrigjord

kystskrcenter

Landsnegle
Af de knap 1 00

arter af danske landsnegbe har de fleste hoved
forekomst i lovskov. En del arter foretrekker dog mere ãben
tre- og buskbevoksning. Det drejer sig iser om varmekrevende,
og til debs ret sjeldne arter. P6 sydvendte, ret torre greskledte
skrenter med spredte buske, forekommer arter der i dag kun
har f6 levesteder i det danske landskab. Det gelder blandt andet arter af de sm6 puppesnegle med skaller p6 1,5-4 mm stor
relse, fit tandet dvcergpuppesnegi Truncateiina costulata. P6
skrenter med mere krat findes flere andre arter, heriblandt
vraltesnegien, Pomatias elegans der er en sjelden varmetidsrehikt
med en speciel biobogi.
Snegle krever et hojt kalkindhold i jorden og i deres fodeplan
ter. P6 steder med udvasket og sur sandbund, og alts6 et lavt
kalkindhold, er der s6ledes meget fit snegle. I relativt nydannede
khitter, hvor der stadig er en del kalk, kan der derimod godt
vere en del snegle. Serbigt vigtige lokabiteter er steder hvor kab
ken kommer frem i dagen, fit kabkskrenter eller forladte kalk
brud med spredte kabkblokke. S6danne steder forekommer
sncevermundet vindeisnegi Vertigo angustitor, der er opfort p6 bi
laget tib EF-habitatdirektivet, som en art der krever udpegning
af beskyttelsesomr6der.
Erfaringsmessigt findes de interessante snegleforekomster iser
steder der ligger ret urort hen, sâsom stejle kystskrenter,
strandvobdssystemer, krat og uudnyttede gresareaber. Derimod
er der som regeb ferre arter og individer p6 afgressede areaber.
Generelt gelder at jo h6rdere gresningstrykket er, des ferre
snegle er der. Dette gelder s6vel for overdrevsvegetationen som
for sm6 grupper af krat p6 overdrevet. Det kan s6ledes vere dl
skade for snegle-faunaen, hvis skrenter og andre omr6der med
spredt krat, der hidtil har veret ugressede, inddrages i gres
ningsfolde.

pa

Padder
vandhuller
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For noghe arter af padder er overdrev en vigtig naturtype. Det
gelder navnhig de sjieldne, varmekrevende arter. De krever lys
6bne, ikke for tilgroede og ikke for eutrofe vandhuller, og det
finder man typisk p6 overdrev. I Danmark er det typiske beve
sted for kbokkefro E overdrevsvandhuller, og iovfroen V trives
serhigt godt i krat p6 overdrev. Ogs6 bogfro, gronbroget tudse V,
strandtudse, springfro og gron fro, samt stor og iÜie vandsalamander
trives godt p6 overdrev, hvis der samtidig er egnede vandhuller.
De bedste ynglevandhuller er sol6bne, med ‘tallerkenformet’
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profil, og ikke for dybe. Strandtudsen krever serhigt lavvandede
sommertorre vandhuhler. Albe paddearterne er folsomme for
eutrofiering af deres vandhuller, og dermed ogs6 for godskning
af overdrevsarealer med afstromning dl vandhullet.
grcesning

Det er vigtigt ved bevarelsen af paddearterne p6 overdrev at
finde den rette form for gresning. Gresning med kveg er godt,
idet kreaturerne g6r langt ud i vandhullet og gresser. Dog er
smã kvegracer at foretrekke, fordi de ikke fuldstendigt mudrer
vandhublet dl. Hvis gresningstrykket bliver for stort, kan bâde
overdrevsvegetation og vandhuller bhive for nogne, med f6 skju
besteder. De forskeblige paddearter har dog ikke ens krav; strandtudse og gronbroget tudse krever hojere gresningstryk end de andre arter. Hvis gresningstrykket bliver for bible, sker der en tib
groning af vandhulbets bred med hoje skyggende sumppbanter,
fx dunhammer.
I torre perioder om sommeren, og om vinteren, har padder
ne brug for skjulesteder p6 land. Derfor har det positiv betyd
ning for paddefaunaen, hvis der p6 overdrevet bigger spredte
stenblokke, eller hvis der er stengerder.

Krybdyr
Krybdyr tibstreber en kropstemperatur p6 ca. 30°C. Den eneste
m6de, hvorp6 de kan regulere temperaturen, er ved at soge
skygge n6r kroppen er for varm, og opsoge sobskin eller et
varmt underbag n6r kroppen er for kold. Krybdyr kan derfor
kun trives, hvor de let kan bevege sig frem og tilbage mellem
kobige og varme steder. Desuden krever krybdyr muhighed for
hurtigt at soge skjul for rovdyr. Derfor lever krybdyr typisk i
randzoner, fit ved grensen mellem lysaben overdrevsvegetation
og skyggefuldt krat, hvor krattet s6 samtidigt yder det nodven
dige skjul. I natur med en mosaik af flere former for vegetation
er den samlede randzone serhigt stor, og her kañ der derfor leve
en serhigt stor bestand af krybdyr.
Krybdyrene stiller altsâ som hovedregel ingen ufravigehige
krav til bestemte landskabselementer, men de stiller krav dl
mosaikstruktur i landskabet. Man kan ogs6 udtrykke det s6dan,
at krybdyr lever p6 steder, der skiller sig ud fra det omgivende
terren. Hvor der er fugtigt, opsoger de torre pbetter; hvor der er
tort, opsoger de fugtige pletter; hvor der er varmt, opsoger de
kolige pletter, og s6 fremdeles.
firben
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Et eksempel der illustrerer dette, er en hollandsk undersogelse
af det almindelige firbens vabg af bevested i et landskab med af
vekslende biotoptyper. For hver biotoptype kunne angives et tab,
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som er over 1 hvis der lever flere firben end forventet ud fra en
jevn fordehing i landskabet, og under 1 hvis der lever ferre firben end forventet. I ensartede omr6der, s6 som tette fyrre
plantager, dyrkede marker og tetgressede gresningsfolde var
tablet p6 0,00 1 eller derunder. I randzonen omkring vandhuller
og i torre klitter med gyvel og sm6treer, var tallet langt over 1.
Sporgsmâbet om sob elber skygge og fugtighed eller torke er altsã
uden betydning, hvorimod randzoner er afgorende. G6r man
mere i detabjer, s6 manglede firbenene i de dele af khitterne der
var bare, eller havde en ensartet gresvegetation, hvorimod der
var mange imellem gyvelbuske og omkring enkeltst6ende sm6treer af torst, birk eller fyr.
hugorm

Det princip, der her er illustreret for almindeligtfirben, gelder for
abbe de ovrige krybdyrarter. Hugorm er fit fâtalhig p6 store, ensar
tede hedeflader, hvorimod den kan forekomme talrigt i randzonen mellem lyng og andre bevoksninger. Konsekvensen af
dette er at omr6der med mange smâ stykker lyng indehobder
flere krybdyr end et tilsvarende ensartet lyngareab.
De landskabselementer der kan indg6 i en for krybdyr egnet
mosaikstruktur, er fit folgende: Partier med bart sand, grus eller
jord; store sten og khippeflader, stenbunker eller stengerder; hggende trestammer, trestubbe, enkeltst6ende smâtreer, der er
tette for neden; bromberkrat og bignende omkring foden af
treer og buske; partier med hojt gres, og partier med lavt gres,
lyng. Jo flere af disse landskabsebementer der er dl stede, jo
bedre vib krybdyrene trives. Tibstedeverelse af ábent vand gayner b6de snog og’hugorm. Vand kan udmerket tjene til tempera
turregulering, og er levested for froer og sabamandre, der er en
vigtig fodekilde for unge hugorme.

grcesning

Hvis hovedparten af et overdrev er tetgresset, vib det vere mm
dre egnet for krybdyr. Det indeberer nemhig, at krybdyrene kun
kan solbade ved at bigge frit eksponeret i meget kort vegetation,
og ikke kan gennemfore deres parringsadferd uden at vere fit
synhige for rovdyr. Men hvis der hist og her er sma partier med
hojt gres, fit omkring stenbbokke eller bangs tr6dhegn, s6 vil kryb
dyrene holde dl her, og kunne leve i beskyttelse over for rovdyr.

bar jord

Snog og markfirben stiller derudover serhige krav om egnede ste
der til at legge eg. Snogen krever steder med fugtighed og var
me, s6 som bunker af r6dnende, opskybbet vegetation bangs vand
bob og soer. Markfirben stiller krav om bart sand eller her, fit p6
skrenter med urolig jordbund, eller p6 steder hvor de gressen
de husdyr slider vegetationen i stykker. Det kan ogs6 vere i san
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dede hjulspor eller stier. Befestning af stier, eller oget ferdsel,
kan derfor true markfirbenet.
korridorer

Krybdyr er mere athengige af spredningskorridorer end de fle
ste andre dyr. N6r de spreder sig i landskabet, benytter de i ud
preget grad hinjeformede ebementer, s6som markskel, levende
hegn, stengerder, skovbryn, vejkanter og i serhig hoj grad jern
banedemninger. Det er abts6 dl gavn for dem, hvis levestederne
er forbundet med s6danne ledelinjer.

Fugle

Rodrygget tornskade

sangicerke

De danske overdrev har generelt en lay ynglefugletethed og er
forholdsvis artsfattige. Euglefaunaen best6r sedvanhigvis af sanglcerke, tornirisk, tomnsanger, gulbug, engpiber, gulspurv, bynkefugi og
rodiygget tornskade samt evt. agerhone. Dertil kommer hogesanger
V som er en af de mest bemerkebsesverdige ynglefugle p6
overdrev. Efter tidhigere i arhundreder at have veret vidt ud
bredt findes den i dag kun ynglende i landets
sydosthige dele. S6ledes blev arten kun fundet
ynglende pa 19 ud af 103 potentielbe yngleplad
ser i 1983, og er gáet yderhigere tilbage siden.
Yngbebestanden teller i dag kun 1-2 par p6
Lolland-Ealster eller Mon. Hogesanger er den
eneste fugleart der kun forekommer p6 overdrev, omend den tidligere ogsa kunne forekomme i skovbryn og bevende hegn. En anden
ejendommehighed ved hogesanger er, at den
nesten altid lever sammen med rodrygget
tomnskade. Oftest findes deres reder inden for
20-30 meters afstand og undertiden i samme
busk. Arsagen til at hogesanger accepteres af
rodrygget tomnskade, som ellers er meget aggressiv overfor
andre fugle indenfor territoriet, menes at vere hogesangers highed
med hunnen elber ungfugle af rodrygget toi-nskade. Hogesanger ny
der godt af sin aggressive nabo ved reduceret fodekonkurrence
fra andre sangere foruden reduceret predationsrisiko.
Euglesamfundenes sammensetning og fuglenes tethed er ikke
ensartet for alle overdrev, men bestemmes af mengden af krat.
P6 det rene gresland findes kun en stationer art nemhig sang
lcerke, som i hele sin adferd fodesogning, redeplacering og
territoriehevdelse er tilpasset det 6bne land, og som kun i
ringe grad tolererer buske og treer. Afstanden dl storre treer
skal vere mindst 50 m for at icerken finder bokabiteten egnet. Er
disse betingelser dlstede vil bestandstetheder p6 40-50 territo
-

-
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rier pr. km" kunne registreres. En bignende bestandstethed
vib kunne findes i konventionelt dyrkede kornmarker.
Spredte buske og treer, samt hoje urter og store
sten, der kan tjene som observations- og sangpost, begunstiger bynkefugi og engpiber. De
krever higeledes relativt store 6bne areaber for
at holde territorium. En kraftig tilgroning med
buske og treer vil have en tydehig negativ effekt
pa disse arter.
Fugle i krat
P6 overdrev med spredt krat vib de tre froedere guispurn, tomnirisk og gronirisk indfinde sig. Det er af
afgorende betydning for disse arter at der er
treer og buske dl redeplacering, samt at der
er 6bent band hvor det er muhigt at fouragere
p6 jorden. Tilstedeverelse affrostandere af
hoje urter vib yderligere begunstige disse ar
ter. Gulspurv er serhigt dlknyttet randen mel-c
hem âbent band og krat. I ábent gresningskrat
vil der kunne opn6s bestandstetheder p6
40 territorier pr. km" Eoruden froederne
forekommer de lie insektedere gulbug, tornsanger og gcerdesanger. Tornsanger er dl stede nar blot der er
spredte buske og treer, mens gcerdesanger krever noget hojere og
tettere krat. Endebig vil der p6 âbne bokahiteter med spredte bu
ske og treer eller skovbryn findes skovpiber, n6r blot der er en
egnet sangpost i et tre eller en busk. Bogfinke og bovsanger viser
stor tilpasningsevne ill det 6bne handskab, blot der forekommer
ebementer med skovkarakter. Bogflnke og iovsanger optreder dog
langt hyppigere og med storre tetheder i de mere hukkede krat
og i kratskov. I kystnere krat kan man ogs6 vere heldig at mode
karmindompap, en sjelden art som er under indvandring i Danmark.

Guispurv

.

dbent krat
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I 6bent gresningskrat overdrev med et kraftigt krat-ehement
vil 6benthandsfuglenes krav ikke vere opfyldt, hvorfor sangicerke
og bynkefugi mangler. Mens gulspurv og tomnirisk dominerer, og
tornsanger og bovsanger vil vere subdominante arter, er andelen
af skovfughe storre. I 6bne gresningskrat vil der, for s6 vidt som
der er tornede buske som tjorn, siden, brombcer og rose, kunne fin
des rodrygget tomnskade. For rodrygget tor-nskade er det et ultima
dvt krav, at der er observationsposter hvorfra den kan opdage sit
bytte. Sammen med rodrygget tomnskade kan higeledes hogesanger
findes.
-
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P6 overgangen melbem 6bent og bukket gresningskrat sker
der en udskiftning i artssammensetningen. Arter som rodrygget
tomnskade, hogesanger og skovpiber forsvinder, og arter som gran
sanger, gulbug, rodhals og gcerdesmutte dukker op.
I tet shuttet kratskov dominerer egenthige skovfugle, og der er
stor artsdiversitet. Men i naturforvaltningen bor man imidlertid
ikke altid strebe efter storst muhig artsdiversitet hokalt; men
derimod tilgodese de arter der er sjeldne fordi deres foretrukne
habitat er sjebden. Det gelder for hogesanger og rodrygget torn
skade. Ved at dhgodese disse to arters krav om 6bne gresnings
krat, vil man samtidig tilgodese en bang rekke af det 6bne hands
fugle og en del af skovfuglene. Det optimahe for fughe-faunaen
vih vere, at man pa en hokalitet har successionstrin fra den helt
6bne overdrevsvegetation og ill det tette krat, samddig med at
nogle enkelte omr6der f6r by til at udvikhe sig dl skov hvor dode
treer ikke fjernes.
trcekfugle
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Uden for fuglenes yngletid serligt i trektiden vil krattene
kunne tiltrekke en hang rekke sm6fugle. Iser krat p6 sm6oer,
odder og pynter vil vere vehbesogte. Krattenes produktion af
hyldeber, tjorneber, slãen og hyben vih tiltrekke mange fugle,
f.eks drosselfughe som sjagger, steer og sangdrossei. I den egentlige
vinterdd vil kun ganske f6 fugle kunne finde tilstrekkebig fode
alene p6 overdrev. Men bbandt de arter som er mest iojnefah
dende p6 denne 6rstid er rovfugle som musvdge, tdmnfalk, fjeld
vdge og bid kcerhog. Disse rovfugle har en serhig forkerlighed for
omr6der med hojt gres og rigehigt med standpbadser.
-

-
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Pattedyr
Overdrevene udgor kun nogle f6 procent af handets samlede areab, og spiller derfor en arealmessigt beskeden rolle for Danmarks pattedyr. Af samme grund foreligger der ingen underso
gelser, som specifikt ser p6 forekomsten af vildthevende pattedyr
p6 overdrev i Danmark. Ikke desto mindre representerer overdrevene i kraft af deres uforstyrrethed en kvahitativ ressource i
et agerbrugslandskab, som ellers er preget af ensformighed og
forstyrrelser. Samtidig representerer noghe af de vilde pattedyr
en potentieb ressource i naturforvaltningen for eksempeb i
egenskab af spredningsvektorer og gressere.
-

Overdrevenes betydning
De dyr som iser kan drage nytte af overdrevene vil vere arter,
som er knyttet til det 6bne hand men ikke kan trives ahene i
agerhandet. Dette gelder iser hare, rcev og grceviing, og i et vist
omfang ogs6 muldvarp og mosegris.
hare

Haren er det af yore vibde pattedyr, man oftest ser p6 overdrevet.
Haren er meget stedbunden; den bhiver gerne hehe bivet i samme

omrâde som den er fodt. Hermed bhiver den sârbar over for endringer i handskabet s6 som en reduktion i variationen af afgro
der og udbredehsen af vedvarende gresningsarealer. Overdrev,
enge og kuhturgresmarker er iser vigtige fra sent for6r dl hen p6
efteráret, hvor mengden af fiske gronne skud er lay p6 de dyr
kede marker.
Gresareaher uden for omdrift kan ogs6 have stor betydning
for killingernes overlevehse. Killingernes aktionsradius er mmdre end 1 00 meter p6 det tidspunkt, hvor de begynder at forsorge sig selv. Derfor er det vigtigt med en stabil foderessource,
som man finder det p6 for eksempel et gresset overdrev. Des
uden ansb6s det, at henved en tredjedel af de killinger som fodes
p6 handbrugsarealer dor som folge af landbrugsaktiviteterne.
Selvom haren stadig er et afvore ahmindehigste pattedyr, er
den talt med i Rodhisten ‘90 under kategorien hensynskreven
de. Arsagen er at haren er gâet kraftigt tilbage i Danmark. Man
skonner at bestanden p6 landsphan er halveret fra 1960 dl 1980.
Nogen sikker forklaring p6 dette findes ikke, men den endrede
landbrugsdrift i retning af storre marker er i kombinadon med
omlegning og tihgroning af vedvarende gresarealer den mest
nerhiggende 6rsag. En stigende anvendelse af sprojtegifte har
muligvis veret medvirkende til tilbagegangen.
reev og grcevling
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Anderhedes er det med rcev og grceviing. Mens haren iser udnyt
ter overdrevenes vegetation som foderessource, er rcev og grcev
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ling knyttet til overdrevene som landskabsehement. Overdrev fin-

des meget ofte p6 kuperet terren, og p6 gamle overdrev udvikles
der, iser p6 skrenter, ofte sammenhengende oer med uigen
nemtrengehigt krat. S6danne krat er med deres uforstyrrethed
og gode drening ideeble steder for anleggelse og opretholdelse
af reeve- og grceviingegrave. Desuden trives begge arter godt i et
varieret landskab med en mosaik af overdrev, krat, skov og ager.
Biotopen er iser egnet for grcevlingen som nyder godt af
uforstyrretheden i skrentkrattene, og ofte har god adgang dl
dens foretrukne fodeemne, regnorme, pa de vedvarende gres
areaher.
muldvarp

Muldvarpen nerer ingen serhig forkerbighed for overdrev, men

man ser ofte mange mubdvarpeskud, p6 fugtige, frodige og ikke
for sure overdrev. Det skyldes, at muidvarpen forst og fremmest
lever af regnorme, insektlarver og andre jordbundsdyr, og at
tetheden af disse dyr er storst i frodig-fugtig jord og mindst i
sur og tor jord. De fleste mosegrise er knyttet dl fugtig jord i ner
heden af âbent vand. Der findes imidlertid ogs6 dyr, som lever
hebe deres liv p6 muldvarpevis i gangsystemer oppe p6 det torre,
og i visse 6r kan mosegrisene vere meget aktive p6 overdrevsarealer. Mosegrisen er i modsetning til muidvarpen vegetar,
og spiser bb.a. rodder og jordstengher af kvik og mcelkebotte.
mus

Overraskende nok synes der ikke at vere nogen sm6pattedyr,
som har speciabiseret sig i at leve p6 overdrev. En s6dan generahisering bor dog tages med det forbehold, at der ikke eksisterer
noghe specifikke undersogebser af smapattedyrfaunaen p6 danske overdrev. Der er neppe tvivb om at mange arter af mus og
spidsmus er opportunister, der tager hvad de kan fa, og udbu
det af overdrev er jo mildest talt beskedent. Generelt foretrek
ker sm6pattedyrene et mosaiklandskab med varieret fodeudbud
og gode muhigheder for at soge skjuh.
En medvirkende 6rsag dl fraveret af "overdrevs-speciabister"
er ogsâ, at der kreves en god vandhusholdning for at kunne
beve p6 de torre overdrev. Det har sydmarkmusen, som man da
ogs6 finder p6 overdrev. Sydp6 i Europa kan sydmarkmusen i fa
ver af kreaturer vere den dominerende greseder p6 overdrev.
Mest almindehig i det 6bne band som helhed, og formodentbig
ogs6 p6 overdrevene, er dog skovmusen. Markmusen derimod tn
yes bedst p6 fugtigere biotoper og foretrekker i modstrid med
navnet at vere i nerheden af skov ebber krat. I tilknytning til
mere sammenhengende kratomr6der med hojt gres og urter vil
man kunne finde rodmusen og m6ske tihmed haisbdndmusen de
er dog begge udpregede skovarter. Desuden vib man kunne se
-
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almindelig spidsmus og dvcerg-spidsmus p6 ovendrev. I helene p6

musene vil den n6r bestandene han n6et en vis storrelse komme
lcekat, brud og eventuelt ogs6 husmdr.
Betydningen afvilde pattedyrfor overdrevet
Der en ingen tvivl om at den danske vegetationsudvikhing siden
sidste istid han venet krafdgt p6vinket af vihdtlevende pattedyn
og at tihstedeverebsen af disse pattedyn han veret en af flere forudsetningen for at vi i dag kan finde ovendnevsnesten med nehikt
kanakten se kap. 3. Siden bondestenaldenen en det imidlentid
hangt ovenvejende mennesket, den han negeret, og vi han i dag et
bandskab, som en meget forskehhigt fna det naturhige p6 disse
breddegnader, og en pattedynfauna, som en langt fra en natunhig
balance. I dette landskab, en opnethohdehsen af ovendrevsvegeta
tion helt athengig af husdyngresning,
rddyr

Detmest almindeligt fonekommende vilde pattedyn, som en re
levant i sammenheng med gresning en rddyret. Den danske bestand han veret i fremgang oven en 6nnekke og en i dag p6 3400.000 dyn. Den en sa nigebige fodenessouncen i det abne kubtun
landskab, at rddyr klaner sig fint i skovene og p6 de omgivende
handbnugsareahen uathengigt af dhstedevenehsen af vedvanende
gnesaneahen. Det henden dog jevnhigt, at rddyrene opsogen âbne
hede- og overdnevsareahen for at gnesse, og de khanen nemt at
foncene almindehige elektniske hegn. I skovfattige omnâden udgon
sammenhengende knat, som for eksempeb p6 kystsknentenne p6
Rosnes og Helgenes, vendifulde bevesteder for rddyr.
Effektenne af n6dyrgresning i et landskab uden landbrug kan
studenes p6 den 60 ha. stone o Vonso. Vonso bhev udlagt som na
tunneservat i 1978 og al landbnugsmessig drift ophonte. 11979
indvandnede den rddyr, og bestanden voksede huntigt tib et ni
veau p6 mellem 40 og 50 dyn. I dag en den omtnent 10 dyr dlba
ge. Dynene han haft en mankant effekt p6 vegetationen, og han
bb.a. veret i stand dl at fonsinke tihgnoningen og holde vegetatio
âben p6 de opgivne agne. Ask og eg gnesses og fejes effektivt,
mens ahomn er mindre eftenstnebt og hyppigt n6n oven bidehojde.
Den dag i dag en den sm6 gnesomnáden, som dynene holder lavt
voksende. Mange omn6den en dog stadig midt i en succession og
det en endnu for tidhigt at sige noget om, hvonvidt rddyrene
stedse magter at hobde noghe omn6den 6bne.
-

andre hjorte

Dddyr, sika og kronhjort en sammen med viidkanin m6ske de an

ten i von vilde pattedynfauna, som en bedst tilpasset til gnesning
af ovendnev og enge. Kronhjort en sammen med rddyr de eneste
opnindehige hjonte i den danske fauna. Dddyr indfortes i tidhig
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Figur 6.6. En flok
kronhjorte pa Oksbol
Skovdistrikt yammer

sig i morgensolen efter
nattens grcesning
inden de atter seger
skjul i skoven foto
Johnny Lund
Jeppesen.

kanin
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middebabden, mens sika-hjort fonst indfontes omkning 6n 1900.
De stone hjortes evne dl at holde gnesvegetation tet en et ne
sultat af deres fodevalg i kombinadon med flok-gresningen. Enhven som han fendedes i Jegensbong Dynehave nond for Koben
havn vil kunne nikke genkendende dl de ãbenlyse effekten af
hjontegresning isen dddyr p6 vegetadonen. Selvom bestanden
en holdt kunsdgt hoj gennem tihskudsfodning, en det tydehigt at
iagttage, hvonledes dynene fonhindner opvekst af vedplanten og
tilmed gressen ovendnevsvegetationen ude p6 den 6bne Enemita
geslette tet. De fonetnekken tydeligvis gnessenne p6 âbent band,
mens skovbundsgnessenne fán by at vokse sig hoje.
Undensogebsen af en bestand af vildthevende kronhjorte i Oks
bob han vist, at dyr som negelmessigt udsettes for jagt holder
sig skjult i skoven i smâ gruppen i dagtimerne, for siden at samles i stonne gruppen og soge ud i det 6bne for at gresse om natten se fig 6.6. I dette omnáde og et omn6de i Rold Skov han
man undensogt vomindholdet p6 nedlagte dyr, og fundet at
gresser og hahvgnesser abene udgjonde halvdehen af foden bâde
sommen og vinten. Bolget bunke viste sig at vene det altdomine
nende fodeemne, og udgjonde alene op dl en tredjedel af dynenes samlede fodeindtag.
Den danske bestand af vildtbevende kronhjorte en p6 henved
8.000 dyn, men potentiahet en hangt hojene i stonnelsesondenen
250-300.000. Imidlentid drives den intensiv jagt p6 kronhjort,
báde fondi den en tale om eftentragtet jagtbytte, og fondi kronhjort
mange steden en uonskede i kraft af den skade de fonvobden p6
handbnugsafgnoden. I jagtsesonen 1993-94 bbev den skudt 2.500
dyn. Denne bevidste forfolgelse kommen isen tih udtnyk i omr6den af ston landbnugsmessig intenesse, hvonfon kronhjorten i vidt
omfang en fontnengt til omn6der med ekstensiv landbnugsdnift p6
Djunsland, i Midtjylband og hangs den jyske vestkyst. I disse om
r6den han den dl gengeld fundet en ekspansion sted, bl.a. som
folge af dyn tilfont fra hjontefanme.
-

Vildkaninen fandtes opnindebigt omkning den vestlige del af Mid
dehhavet, men da den kendes tib domesticening af kaninen 2.000
6n tilbage i tiden, en det vanskeligt at afklane dens natunbige ud
bnedelsesomn6de. Anten han gennem udsetningen, udship fra fan
genskab, og natunhig spredning, hangsomt spnedt sig nondp6 i
Europa, og findes i dag fa Stonbnitannien tib Polen og fa Mid
dehhavet dl Sydsvenige. De danske bestande en bokale og et nesul
tat dels af udsetningen, dels af indvandning oven den dansk-ty
ske grense omkring 1920. Bestanden i det sydhigste Jybland an
tages at vene et nesultat af indvandning fra Nondtyskhand, mens
bestandene p6 Eano udsat 1912, Endebave udsat 1925, samt
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Figur 6.7. Kanin

greesning.
Gravkompleks og
tcetgrcesset oyerdreys
vegetation. Yorkshire
Dales, England.

pattedyr som
frospredere

sm6 nyetablenede bestande p6 Bonnholm, Lolland og Vejno skyldes ud
setningen. Kaninen en fonmodentlig i
nenheden af sin nondgnense i Danmark, hvilket menes at vene 6nsagen
dl at den ikke han spnedt sig nondp6 i
Jyhland. Imidhentid ved man fra Eng
land, hvon de forste kaninen kun med
nod og neppe ovenlevede de kobde,
fugtige vintne, og hvon den i dag en
fnithevende kaninen ovenalt fra syd til
nord, at kaninen en i stand dl over
mange genenationen at tilpasse sig
det geldende kbima. Det en denfon
ikke utenkeligt at kaninen p6 bengene sigt breden sig i Danmank.
Kaninens evne tib at gresse ovendrevsvegetation p6 engelske kahk
ovendrev en veldokumentenet, mens
noget bignende ikke en besknevet fna
Danmank Fig 6.7. Kaninen en
mange steden uonsket, idet den kan
fonânsage betnagtehige skaden p6
mankafgnoden og nyphantninger. Denfon m6 kaninbestandene
"negulenes" hehe 6net, og den han venet ivenksat m6lnettet be
kempelse af kaniner i Sondenjylhand og p6 Sydlolband. Den skydes i gennemsnit henved 10.000 kaniner om 6net i Danmank.
Ved siden af gnesningen kan de vibde pattedyn have en menkban
effekt p6 vegetationen ved at medvinke ved plantennes frospred
fling. De vilde pattedyn fendes p6 tvens af elektniske hegn og
mellem de fonskelhige biotoper. Denmed bhiven de i stand dl at
introducene og sprede s6vel planter med spisebige fro og frugten
som gnessen og urten med ,,klebnige" fno p6 ovendrevet se kap. 4.
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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.
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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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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

KAPITEL 8: FORVALTNING AF DE BIOLOGISKE VIERDIER

pA OVERDREV

171

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
udsitning af vilde
planter som et led i
forvahtningen af
handskabet. En
udsitning som isair
finder sted ved vej
anheg og som led i
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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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Heste og
Geder
ponyer
Foretrkker grees- Foretrkker
Foretrkker
Geder har en
ser og andre urter, grsser og andre nringsrige skud strk prference
men generalist
urter, men
af grsser og
for at de skud og
grsser ogsit
andre urter, men bark af vedmed hensyn til
disse. Spiser opgerne stikkende aeder ogsit gerne planter. De aeder
vkst af trer
og bittert sma
vedplanter, baer dog ogsit graesser
men undgitr nitle- gende vkster.
09 frugt dog
og andre urter.
trer og tornede
ikke nitletraeer.
09 giftige buske
fx. ene
Kun lidt selektive, Seiektive I
Meget seiektive. Graesser jaevnt 09
w tager store totter i graesningssituati Kan graesse taet. taet Kan bide
hver mundfuld.
onen, men
grene over og
Grsser ikke sit
samtidig i stand til
taler at indtage
tat, og skaber
at grsse
tornet kost.
derved
rumlig
vegetationen
*E
variation.
meget tt i kraft
af deres spaltede
overlbe.
Nojsomme
Mange nojsomSma robuste dyr, Uegnede pit
kodkvaegracer
me og robuste
som isiaendere 09 iokaliteter med
bedst egnet fx
racer. Velegnede Shetlandsvaerdifulde krat.
Dexter, Galloway, tii afgraesning af ponyer saeriigt Hegnsudgift stor.
Skotsk Hojiand. skraenter fx langs egnede. Sports- Publikumsvenlige
Store racer er
kysterne.
heste lober me- evt. uden bukke.
mindre egnede til Hegnsudgift stor. get 09 er derfor Meget velegnede
skraenter.
Publikumsvenlige mange steder
tii kratrydning.
Hegnsudgift hue. evt. uden vaeduegnede. Hegns
Pubiikumsveniig der. Velegnede til udgift hue. Heste
uden tyr. Uegnede rydning af
er nysger rige 09
som kratryddere. vedplanteopvaekst, isaer store heste
Efteriigner den i men ikke
er mindre pubhi
forhistorisk tid
etablerede krat.
kumsegnede.
naturhige
Velegnede til
Gode til at holde
graesning pa
bekaempeise af
tilgroning med
dansk vegetation kaempe-bjorneklo vedplanter I skak.
udfort af urokse. 09 en vis
Efterligner den
udstraekning
forhistoriske
gyvel.
naturhige graes
ning pit dansk
vegetation ud
fort af vildhesten.
.

Kvg

Far

-

-

Ditdyr Kronhjorte
Sika
1LEder fortrinsvis
grs, men suppierer
med piantedeie fra
halvbuske, buske 09
traeer samt svampe.

Graesser taet. Bider
09 fejer opvaekst af
vedplanter.

Velegnede som
helars-graessere.
Hegnsudgift stor 09
pladsbehov stort.
Publikumsveniige i
meget store
hegninger med
skjui.
Velegnede tii at
holde vedplanter
nede.
Efterligner den
naturiige graesning
som kronhjorte har
udovet pa dansk
vegetation siden
istiden.

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
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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
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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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iovfro 147
iovsanger 151
M
markarve
aim. 56, 73, 76, 80, 85,
112f, 116ff
Meloë, se oliebille
merian4l, 116, 140
mjodurt
knoidet4l, 80f, 92, 112,
115ff, 143, 163, 177f
mosegris 154
mosnavlehat
finstokket 109
orange 109
muidvarp 1S4
mus
haisbitnd- 1S4
mark- 72, 154
rod- 1S4
skov- 154
sydmark-66, 154
museurt
iiden 118
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musvtge 152
mysike
farve- 95, 97
maeide 55
maeikebotte4l, 92, 139
rodfrugtet sand- 83, 119
mailkeurt
aIm. 81, 114
bitter 48, 50, 77, 9Sf,
117, 177
mogbihier 137
mitnerude
aim 41
enkeht 26
stiik- 41, 48
mitnetorbist 137
N
naviehat
biitgron 110
neiiike
bakke-25, 114,177
kost- 95, 98
strand- 26, 73, 9S, 98
nonnehat 106
eng- 108
norel
kiaebrig 26, 95, 96
naibmos
fin 104
nogenhat
grais- 109
siimstokket 109
nitiebaiger
aipe- 102
0
oksetunge
haige- 191
okseoje
hvid7S, 117, 163
oldenborre
kiinte- 138
oiiebiihel 38
korthaiset 139
sort 139
bit 139
gron 139

P
padderok
elfenbens- 117
skavgraes 49, 97, 117
parasoichampignon
Leucoagaricus babosiae
111
Leucoagaricus mediofia
voides 111
Leucoagaricus serenus 111
Leucoagaricus sericeus
111
parasoIhat 82,110
brunrod 111
gritgron 111
grithitret 111
hvidbaeitet 111
hvidiig 111
mark- 109
rodmende 111
safran- 111
stor 109
perikon
kantet4l
prikbiadet 163
smuk 115
periemorsommerfugh
mark- 144
pu
krybende 116, 119, 122
piieurtss
topspirende 39f
vej- 177
pimpinehie
aim. 72, 113f, 116f, 177
pletvinge
okkerguh 145
poppel- se baevreasp
poseleebe 9Sf
posesva m p
eng- 109
hoj 110
potentil
bakke- 95, 98, 177
grit 95, 98, 116, 177
mat95,98, 116, 118, 177
solv- 113, 118
tormentil 41, 76, 115, 177
vitr- 116, 177
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priksvamp 109
puppesnegi
tandet dvaerg- 147
R
rademos
aim. 104, 174
taks- 104
rajgraes
aim. 67, 85, 113, 117,
160, 177
ran u n keh
bidende 41, 56, 80
knoid-,25, 41, 72f, 86f,
112,114f, 117, 163
lay 177
lund- 102
mangebiomstret 95, 98
rapgraes
aim. 177
aim. eng- 93
eng-93, 114, 117f, 179
entrig 177
fiadstritet 113, 118
smaibiadet 93
rensdyr 51, 52
reviing 27, 49, 116, 119
ribs
fjeid- 122
ridderspore
korn- 99
rose 81,102,122,179
giat hunde- 122
hvid aebie- 102
kiit- 27,116,117,119
kortstihket fiht- 102
iangstiiket filt- 102
iugtios aeble- 102
rubiadet 102
spansk hyben- 61
rottehale 61
giat 113, 116, 118f,
123, 177
knoid- 113, 117f, 163,
179
sand- 119
rundbaeIg 41, 49, 61, 97,
116f, 163
rypelyng 39f
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raev 153
rodbiad 73, 82, 106, 110,171
bitbiadet 108
bit poheret 111
ene- 111
giatstokket 108
grongui 108
gritbit 108
hvidbhadet 108
mel- 108
morkojet 108
papil- 107ff
porfyrbrun 108
porfyrgrt 110
rosa 108
ru 108
savbladet 108f
silkeglinsende 108f
sortbit 108
tosporet 108
vioibiit 111
vioietgrt 108
vitr- 106
rodhais 152
roihike 56
aim. 71, 81, 112, 114ff,
119, 163
ron 41, 103, 119, 122
aim. 81, 102
finsk 122
kiippe- 103, 122
seije-, 103, 122

tarmvrid- 103, 122
rorhvene
bjerg- 117
rtdyr 52, 133, 155, 183
S
sandkarse 9Sf
sandiober
kaimpe- 136
sandskaeg 28, 113, 119, 136
sika 51f, 15S, 182
silke
lyng- 95, 98
silkemos
gyiden 104f
sly

biitgrit 117

borste- 115
skabiose
due- 73, 98, 116, 118,
163, 177, 179
veilugtende 26, 95, 97f,
177
skiveboid
hiden 110
morksporet 110
skorsoner
lay lOOf,11S, 177f
skovpiber 151
skrueaks 9Sf
skraeppe
aim. syre4l, 112f, 115
butbiadet 177
kruset 177
rodknae 25, 41, 43, 67,
93, 113, 115, 118f, 191
skaeiiav
rod 106
skairmarve 95, 99
siangehoved 118, 191
siten 59, 81f, 93, 102, 118,
122, 179
snegiebaeig
humie- 76, 80, 112f, 116f
liden 77, 95, 99, 118
segi- 118
snerie
ager- 113, 118
snerre
gui 25, 41, 71f, 81, 114ff,
163, 179

hvid 81
krat- 102
iiden 116f, 177
iyng-41, 77, 92, 115, 177
snobiad
kruset 105
Tortelia fragilis 105
Tortehia ghareicola 105
snog 149
snotand 104
snyitekoihe
puppe- 109
soloje 43, 92, 98, 143, 177
bakke- 72
filtet 95, 98
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olands- 39, 41
spergel
var- 95, 98
springfro 147
snudebilie
spidsmussnudebiile 140
spidsmus
aimindelig spidsmus 155
dvrg-spidsmus 155
spydmos
spids 104
star
bakke- 177
blâgron 76, 80, 112, 115,
116f, 177
lyng- 95, 98, 177
pilie- 56, 77, 115, 177f
sand- 75, 112f, 115, 117ff
skrnt- 26
var- 25, 41, 77f, 81, 85,
113, 115ff, 177
stenbrk
kornet 72, 87, 114,118
purpur- 39f
trekioft- 118
stenfro
lge- 101
sten u rt
bidende4l, 99, 112f,
117ff, 177
seksradet 95, 99
stilkaks
bakke- 88, 95, 98, 117
stjernebold 82, 110
dvrg- 110
krave- 111
liden 110
navie- 110
ru 110
steppe-ill
stilket 111
stjernemos 104
storkenb
biodrod 41, 80f, 92, 98,
116ff, 177
biod4l
str 152
stodsvamp
tjornebr- 111
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stovbold
flad 109
mark- 109
svalerod8l, 101, 116, 118
svingei 42
bakke- 118
baitisk 94f, 98, 119
fare- 25,28, 67, 73,75, 80,
93, 112ff, 143, 163, 177
rod 25, 85, 93, 112,
114ff, 179
strand- 117
Syrphidae svirrefiuer, kugle
baererfluer 141f
aim. kugIebrerflue 142
aim. marksvirrefiue- 142
aim. maskesvirrefiue 142
dobbeitbândet svirrefiue
142
foranderlig humiesvirrefiue
141f
hvepsetaije-svirrefiue 141
hvidpiettet ager-svirrefiue
142
kaik-myre-svirrefiue 141
kiit-hvepse-svirrefiue 141
sen ornament-svirrefiue
141
ruderat kugiebrerfiue
142
syre, se skr.ppe
skspore
hvid 26, 95, 98, 115
I
tandbig 56, 76, 93, 113ff,
177
thujamos
spidsbiadet 105
tidsel
ager- 85, 177, 187
horse- 177
1av72,98, 116f, 177
timian 145
bredbiadet25, 115, 118,
177
smaibiadet 67, 1 12f, 1 16f,
119, 177
tjreneiiike 41, 43, 81, 83,

118,163
tjørn, se hvidtjørn
tornsanger 151
tornskade
rodrygget 150
torskemund
aim. 177
tragthat
kiit- 110
tragtridderhat
rosabiadet 111
Trichoglossum, se jordtunge
106

troidhat
kodfarvet 109
trompetkoiie 111
tudse
gronbroget 147f
strand- 147f
tyttebr 115
târnfaik 152
U
ulvefod
aim. 41
bjerg- 95, 98
fiad 41, 95, 98
urokse 51ff, 56, 182f
V
vandsalamander
hue 147
stor 147
vedbend 122
vejbred
dunet4l, 75, 113, 117,
163
giat 177
iancet-41, 43, 81, 113f,
116, 118
strand- 41, 117, 119
vikke
iangkiaset 118
muse- 163
vitr-25
viidhest 51ff, 183
vindeisnegi
snaevermundet 147
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Aquilegia vulgaris
Arabis hirsuta
Arenaria serpyllifolia
Armeria maritima
Arnica montana
Arrhenatherum eiatius
Artemisia campestris
Arthroraphis citrineiia
Arvicola terrestris
Asperula tinctoria
Astra ga/us
Astragalusaipinus
Astragalus danicus
Astragalus frigidus
Astragalus giycyphyllus
Atrichum undulatum
Atriplex

akeleje 95, 101
stivhiret kalkkarse 116,177
aim. markarve 56, 73, 76, 80, 85, 1 12f, 1 16ff
engeiskgraes 41, 1 12, 1 15, 1 18f, 163
guidbiomme 27, 77, 98f, 115, 177f
draphavre 25, 61, 81, 90, 1 16f
mark-bynke 27f,41,87, 1 13, 1 16ff, 136
106
mosegris 154
farve-mysike 95, 97
astragel
alpe-39
dansk 26, 41, 77, 9S, 98, 118
gui 39
sod 41
bøiget katrinemos 104
maeide 55

B
Bacilia bagiiettoana
106
Barbuia
104
Betuia
birk4l, 140f
Betula pendula
vorte- 81
Bison bonasus
bison 52
Bombina bombina
klokkefrø 147
Bos
Bos primigenius
urokse 51ff, S6, 182f
Bostaurus
kvaeg 182f
Botrychium
mànerude
Botrychium lunaria
aim 41
Botrychium muitifidium
stilk- 41, 48
Botrychium simplex
enkelt 26
Bovista po/ymorpha
110
Bra chinus crepitans
bombardérbille 136
Brachypodium
sti/kaks
Brachypodium pinnatum
bakke- 88, 95, 98, 117
Brachytecium
kortkapsei
Brachytecium albicans
hvidlig 104
Brachytecium rutabulum
ruborstet 104
Briza media
hjertegraes8of, 112f, 115ff, 163, 177, 179
Bromus
hejre
Bromuserectus
opret62, 118
Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus
biod 80, 8Sf, 113, 117ff
Bryum
endeknop 104
Bufo calamita
strand- 147f
Bufo viridis
grønbroget 147f
Bunium bulbocastanum
jordkastanie 61
Buteo
vâge
Buteo buteo
musvage 152
Buteo lagopus
fjeldvage 152
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C
Ca/amagrostis epigeios
bjerg-rørhvene 117
Ca//iergone//a cuspidata
spids spydmos 104
Ca//una vuigaris
hede/yng4l, 43, 73, 75, 114ff, 177
Camarophy//opsis
vokshat73, 106, 171
Camarophyllopsis schuizeri
tyndbiadet 108
Came/ma microcarpa
smésku/pet dodder 99
Campanu/a
k/okke
Campanula cervicaria
hvas 102
Campanula giomerata
noglebiomstret 41, 73, 81, 116f
Campanula percisifolia
smaibladet8l, 116f, 163, 177f
Campanula rotundifolia
liden =b/à-k. 25, 41,71f, 83,112ff, 119, 177
Camptothecium /utescens
gy/den si/kemos 104f
Campy/ium chrysophy//um
104
Capra hircus
geds2, 182
Capreo/us capreo/us
ridyr 52, 133, 155, 183
Cardaminopsis arenosa
sandkarse 9Sf
Cardue/is
irisk
Carduelis cannabina
torn- 1S1
Carduelis chioris
gron 1S1
Carex
star
Carex arenaria
sand- 75, 112f, uS, 117ff
Carex caryophyilea
var-2S, 41, 77f, 81, 85, 113, 11Sf, 177
Carex ericetorum
lyng- 9S, 98, 177
Carex fiacca
blagron 76; 80, 112,115ff, 177
Carex ligerica
skraent- 26
Carex montana
bakke- 177
pilie- 56, 77, 115, 177f
Carex piiuiifera
Car/ma vu/garis
bakketidse/25, 41, 95, 98, 116f
Carpodacus erythrimus
karmindompap 151
Carum carvi
vild kommen 62,7S
Catapyrenium squamu/osum
106
Centaurea
knopurt
Centaurea jacea
aIm. 73, 75, 81, 113, 116ff, 163, 177, 179
Centaurea scabiosa
stor4l,81, 116, 163, 179
Centuncu/us minimus
knudearve 95, 98
Cerastium
hønsetarm
Cerastium arvense
storblomstret 25
Cerastium brachypetalum
stivha ret 26, 95, 98
Cerastium diffusum ssp. diffusum
firehannet 9Sf
Cerastium diffusum ssp. subtetrandrum Oresunds- 94
Cerastium fontanum ssp. triviale
aim. 115, 117
Cerastium semidecandrum
femhannet42, 73, 113, 118f
Ceratodon
horntand
Ceratodon purpureus
rod 104
Cervus e/aphus
kronhjort 52, 133, 15Sf, 162, 182f
Cervus nippon
sika5lf, 1SS,182
Chamaenerion angustifo/ium
gederams 177
Cineraria integrifo/ia
bakke-fnokurt 49, 95, 98, 1 16f
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Circus cyaneus
Cirsium
Cirsiumacaule
Cirsium arvense
Cirsium vuigare
C/adonia furcata
C/avaria
Ciayaria yermicuiaris
C/avicorona taxofi/a
C/avu/inopsis
Ciavulinopsis cornicuiata
Ciavuiinopsis heiveola
Ciayuiinopsis iuteoaiba
C/ethrionomys g/areo/us
C/inopodium vu/gare
C/itocybe barbu/arum
Coelog/ossum viride
Co/eoptera
Conocybe
Conso/ida rega/is
Convo/vo/usarvensis
Coprinus
Coprinus friesil
Copris /unaris
Cordyceps mi/itaris
Cornus sanguinea
Cory/us ave//ana
Corynephoruscanescens
Cotoneaster
Cotoneaster integerrimus
Cotoneasterniger
Crataegus
Crataegus curvisipaia
Crataegus iaeyigata
Crataegus monogyna
Crepis praemorsa
Crinipe/lis sca be//us
Cryptocepha/us
Cryptocephalus bipunctatus
Cryptocephahus coryli
Cryptocephaius distinguendus
Cryptocephalus hypochoeridis
Ctenidium mo//uscum
Cuscuta epithymum
Cynosurus
Cynosurus cristatus
Cypripedium ca/ceo/us

b/it kaerhøg 152
tidse/
iay72,98, 116f, 177
ager- 85, 177, 187
horse- 177
k/øftet baeger/av 106, 174
kø//esvamp 73, 52, 106, 1 10, 171
bugtet 108
trompetkø//e 111
kø//esvamp 73, 82, 106, 1 10, 171
eng- 108
orangegui 108f
abrikos- 108
rød-studsmus 154
kransbørste 51, 97, 116
k/it- tragthat 110
pose/aebe 9Sf
bi/le 134f
keg/ehat 109
korn-ridderspore 99
ager-sner/e 113, 118
b/aekhat
graes- 109
mitnetorbist 137
puppe-sny/tekø//e 109
rød korne/ 122
hassel 41, 55, 119, 122
sandskaeg2S, 113, 119, 136
dvaergmispe/
rod 103, 122
sort 103,122
hvidtjørn 59, 63, 102f, 122, 179
koral- 103
aim. 93, 103
engriflet. 103
afbidt høgeskaeg 95ff, 117
børstefod 109
fa/dbi//e
140
hassei- 141
141
139
ka/k-b/ødmos 104
/yng-si/ke 95, 98
kamgraes 42
aim. 11 2f, 115, 117, 163
fruesko 102

D

Dacty/is
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hundegraes 42
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Dactyils giomerata
Dacty/orhiza
Dactyiorhiza sambucina
Dama dama
Daucus carota
Dermo/oma cuneifo/ium
Descampsia f/exuosa
Dianthus
Dianthus armeria
Dianthus deitoides
Dianthus superbus
Dicranum
Dip/oschistes muscorum
Disciseda
Disciseda boyista
Disciseda candida
Draba
Draba incana
Draba murahis
Dryas octopeta/a
E
Echium vu/gare
E/ytrigia repens
Emberiza citrine//a
Empetrum nigrum
Emus hirtus
Enca/ypta
Encaiypta rhabdocarpa
Encaiypta streptocarpa
Encaiypta vuigaris
Ento/oma
Entoioma aspreiium
Entoloma atrocoeruieum
Entoioma caeruieopoiitum
Entohoma caiybaeum
Entoioma cyanuium
Entohoma griseocyaneum
Entoloma huijsmanii
Entoioma incanum
Entoloma infuha
Entoioma juniperinum
Entoioma iiyidocyanuium
Entoioma mougeotil
Entohoma papiiiatum
Entoioma poiiopus
Entoioma porphyrogriseum
Entoioma porphyrophaeum
Entoioma prunuioides

210

aim. 51, 73,81, 85, 112f, 116ff, 179
gøgeurt
hyide- 26, 9Sf,1 86
dtdyrSlf, 15Sf, 152f
vi/dgu/erods6, 73, 116, 136, 163
eng-nonnehat 106, 108
bø/get bunke 67, 74, 77, 79, 87, 112, 1 14ff, 125, 1S6
ne//ike
kost- 95, 98
bakke-25, 114,177
strand- 26, 73, 95, 98
k/øvtand 104

mos-krater/av 106
skivebo/d
morksporet 110
hiden 110
draba
hyidgrt 47, 49f, 9Sf, 117
mur- 102
rype/yng 39f
s/angehoved 115, 191
aim. kvik 116, 118, 177
gu/spurv 1S1
rev/ing27,49, 116, 119
hum/erovbi//e 137
k/okkehaette
105
stor 105
aim. 105
rødb/ad 73, 82, 106, 110, 171
ru 108
sortbit 108
bIt poieret 111
bltbiadet 108
vioibiit 111
gritblit 108
tosporet 108
grongul 108
hyidbiadet 108
ene- 111
morkojet 108
violetgrit 108
papil- 107ff
giatstokket 108
porfyrgrit 110
porfyrbrun 108
mel- 108
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Entoloma roseum
Entoloma sericeum
Entoloma serrulatum
Entoloma vernum
Ephedra diastachya
Ephemerum serratum
Epipactis he//eborine ssp. renzii
Equisetum
Equisetum hyemale
Equisetum teImateia
Equus
Equus caballus
Equus ferus
Erithacus rubecu/a
Erodium cicutarium
Erophi/a verna
Erysimum
Euonymus europaeus
Euphrasia dunensis

rosa 108
silkeglinsende 108f
savbladet 108f
var- 106
/edris 39
104
kimt-hui/aebe 97
padderok
skavgraes 49, 97, 117
elfenbens- 117
heste
hest Siff, 182,f
vildhest 51ff, 183
rødha/s 152
hejrenaeb 118
vâr-gaes/ingeb/omst 118
hjørnek/ap
rank 99
benved 122
k/it-øjentrøst 49, 94ff, 117

F
Fagus sy/vatica
Fa/co tinnuncu/us
Festuca
Festuca arundinacea
Festuca ovina
Festuca rubra
Festuca sabulosa
Festuca trachyphyila
Ficaria
Ficaria verna ssp. fertilis
Fm/ago minima
Fiiipendu/a vu/garis
Fissidens
Fissidens adianthoides
Fissidens taxifolius
Fragaria viridis
Fraxinus exce/sior
Fringi/ia coe/ebs

bøg8l, 122
târnfa/k 152
svinge/ 42
strand- 117
fare- 25, 28, 67, 73, 75, 80, 93,112ff, 143, 163, 177
rod 2S, 8S, 93, 112ff, 179
baltisk 94f, 98, 119
bakke- 118
vorterod 82
iimfjords- 102
/iden museurt 118
kno/det mjødurt 41, 80f, 92, 112, 1 15ff, 143, 163, 1 77f
rademos
aIm. 104, 174
taks- 104
bakke-jordbaer 99, 116
ask4l, 81
bogfinke 151

-

Erysimum hieracifo/ium

G
Ga/erina
Galerina hypnorum
Ga/ium
Galium mollugo
Galium saxatile
Galium sterneri
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hje/mhat 72,109

mos- 109
snerre
hvid 81
lyng- 41, 77, 92, 115, 177
liden 116, 117, 177
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Galium valdepilosum
Galiumverum
Geastrum
Geastrum badium
Geastrum campestre
Geastrum corollinum
Geastrum minimum
Geastrum nanum
Geastrum pectinatum
Geastrum striatum
Genista ang/ica
Genista
Gentmane//a
Gentianella amarella
Gentianella campestris ssp. baltica
Gentianella campestris ssp. campestris
Gentianella uliginosa
Geog/ossum
Geoglossum atropurpureum
Geoglossum starbaeckii
Geranium
Geranium molle
Geranium sanguineum
Gnidium dubmum
Gymnadenma a/bida
Gypsophi/a fastmgmata

krat- 102
gu125,41,71f,81,114ff, 163, 179
stjernebo/d 82, 110
navie- 110
ru 110
steppe- 111
liden 110
dvaerg- 110
stilket 1 1 1
krave- 1 1 1
engeisk visse
farve-visse 115,177
ensian
smalbaegret4l, 73, 9Sf, 117
baltisk 41, 9Sf
bredbaegret 26, 41, 95, 99, 115
eng- 94
jordtunge 106, 171
purpursort 108
Starbaecks =nordlig 107
storkenaeb
blod 41
blodrod 41, 80f, 92, 98, 116ff, 177
braendeskaerm 95, 98
hvid saekspore 26, 95, 98, 11S
sand gipsurt 39

H
Harpa/us hirtipes
Hedera he/mx
He/ianthemum
Helianthemum nummularium ssp. nummularium
Helianthemum nummularium ssp. obscurum
Helianthemum oeIandicum
He/ichrysum arenarium
He/ictotrichon pratense
Hemimycena de/ectabiiis
Herac/eum
Heracleum sibiricum
Heracleumsphondylium
Hesperia comma
Hieracium
Hieracium pilosella
Hieracium umbellatum
Hippo/ais icterina
Hippophaërhamnoides
Ho/cus
Holcus lanatus
Holcus moilis

kaempe sand/øber 136
vedbend 122
so/øje 43, 92, 98, 143, 177
filtet 95, 98
bakke- 72
olands- 39, 41
gu/ evighedsb/omst 25, 28, 87, 11Sf
eng-havre 28, 74, 92f, 1 12ff, 177
nitrøs 109
bjørnekio
gronbIomstret 116
aIm. 75, 116
komma-bredpande 143
høgeurt 41, 93, 117, 139
haret 2S, 113ff
smaibIadet 113, 115, 117, 119, 177
guibug 151f
havtorn4l,43, 116f, 119, 122, 138
hestegraes
fIojlsgraes 67
krybende 77, 79, 92, 115
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Holosteum umbeliatum
skaermarve 95, 99
Hygrocybe
vokshat73, 106,171
Hygrocybe calciphiia
kalk- 108
Hygrocybe calyptriformis
rosenrod 108
kantarei- 108
Hygrocybe cantharellus
voksgui 108
Hygrocybe ceracea
Hygrocybechiorophana
gui 108
Hygrocybe citrinoyirens
grongui 108
cinnober- 108
Hygrocybe coccinea
Hygrocybe coiemanniana
rodbrun 108
Hygrocybe conica
kegle- 107ff
grtbrun 108
Hygrocybe fornicata
shimstokket 108f
Hygrocybe giutinipes
hyidhogs- 108
Hygrocybe helobia
Hygrocybe insipida
iiden 108
Hygrocybe intermedia
traivlet 108
Hygrocybe irrigata
slimet 108
Hygrocybe lacmus
grtviolet 108
Hygrocybe Iaeta
brusk- 108f
monje- 108f
Hygrocybe miniata
bitter 109
Hygrocybe mucroneiia
stinkende 108
Hygrocybe nitrata
rodmende 108
Hygrocybe oyina
spidspuklet 108f
Hygrocybe persistens
Hygrocybe phaeococcinea
sortdugget 108
Hygrocybe pratensis
eng- 108
Hygrocybe psittacina yar. perplexa
teglrod 108
Hygrocybe psittacina
papegoje- 108f
Hygrocybe pun icea
skarlagen- 107f
taige- 108
Hygrocybe quieta
Hygrocybe radiata
morkstribet 108
Hygrocybe reidii
honning- 108
Hygrocybe russocoriacea
rusiaeder- 108
Hygrocybe spadicea
daddelbrun 108
Hygrocybe splendidissima
knaldrod 108
Hygrocybe turunda
sortskaeihet 108
Hygrocybe yirginea
snehyid 108f
kromgui 108
Hygrocybe yiteiiina
Hy/a arborea
/øvfrø 147
Hypericum
perikon
Hypericum macuiatum
kantet 41
Hypericum perforatum
prikbiadet 163
Hypericum pulchrum
smuk uS
Hypnum cupressiforme
a/rn. cypresmos 73, 104f, 174
Hypochoeris
kongepen
Hypochoeris macuiata
plettet 26, S1, 98, 177f
Hypochoeris radicata
aIm. 72, 92, 114
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Linum catharticum
Lithosperrnum officina/e
Lolium perenne
Lonicera xy/osteum
Lotus cornicu/atus
Luzu/a campestris
Lychnis viscaria
Lycoperdon /ividum
Lycopodium
Lycopodium aipinum

Lycopodium ciavatum
Lycopodium complanatum
M
Macro/epiota
Macrolepiota excoriata
Macrohepiota procera
Macu/inea anon
Ma/us sy/vestris
Marasmius
Marasmius anomaius
Marasmius oreades
Marasmius tricoior
Martes foina
Medicago
Med icago faicata
Medicago iupuiina
Medicago minima
Me/ampyrum
Meiampyrum arvense
Meiampyrum cristatum

Mr inr!r

Me/itaea cinxia
Me/oë
Meioë breyicollis
Meioë proscarabaeus
Mehoë yariegatus
Meloë yioiaceus
Mesoacida/ia ag/aja
Microg/ossum
Microtus agrestis
Microtus arva/is
Minuartia viscosa
Muste/a
Musteia erminea
Musteia niyaiis
Mycena
Mycena aetitis
Mycena oiiyaceomarginata
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vild 73, 76, 80, 85, 112, 116f, 177
/aege-stenfrø 101
aim. rajgraes 67, SS, 113, 117, 160, 177
dunet gedeb/ad 122
a/rn. kae//ingetand4l, 62, 113f, 116f, 163, 177
mark. fryt/e25, S6, 72, 93, 112ff, 119,177
tjaerene//ike 41, 43, 81, 83, 118, 163
mark-støvbo/d 109
u/vefod
bjerg- 95, 98
aim. 41
fiad 41, 9S, 98
paraso/hatS2, 110
mark- 109
stor 109
sortp/ettet b/itfug/ 14S
skov-aeb/e 81, io2, 122, 179
bruskhat
steppe- 110
elhedans- 109
trefarvet 110
husmtr 1SS
sneg/ebae/g
segi- 118
humie- 76, 80, 11 2f, 11 6f
hiden 77, 95, 99, 118
kohvede 43
ager- 99,118
kantet95, 101
okkergu/ p/etvinge 14S
o/iebille 138
korthalset 139
sort 139
gron 139
bit 139
mark-per/emorsornmerfug/ 144
jordtunge 106
markrnus 72, 154
sydmarkmus 66, 1S4
k/aebrig nore/ 26, 9Sf
Iaekat 155
brud 155
huesvarnp
plaene- 109
brunaegget 109
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Mycena pseudopicta
Mycenastrum corium
Myosotis ramosissima
Myrmica sabuleti

109
IderboId 110
bakke-forglemmigej 80
145

N
Nardus stricta
Natrix natrix

katteskg 40, 42, 115, 177
snog 149

0
Omaloplia ruricola
Omphalina chiorocyanea
Onobrychis viciifolia
Ononis
Ononisarvensis
Ononis repens
Onthophagus vacca
Onygena corvina
Ophonus
Ophonus punctieceps
Ophonus rupicola
Orchis mono
Orchis ustulata
Origanum vulgare
Ornithopus perpusillus
Orobanche
Orobanche elatior
Orobanche Ioricata
Orobanche purpurea
Oryctolagus cuniculus
Ovis aries
Oxyria digyna
Oxyrrhynchium praelon gum

klinte-oldenborre 138
blàgrøn navlehati 10
esparsette 41, 61f
krageklo
stinkende 95, 101
mark- 25, 114, 118
stor møggraver 138
hovsvamp 109
kalkløber
gulerods- 136
slank 136
gøgeurt
salep- 9Sf
bakke- 95f
merian 41, 116, 140
liden fugleklo 28
gyveIkvIer
stor 95, 101
bittermaelk- 95, 101
rollike-g 101
kanin 66, 156f, 184
far 52, 133, 182
fjeldsyre 39
fin n.bmos 104

P
Panaeolus
Panaeolus foeniscii
Panaeolus obliquoporus
Parnassia palustris
Pelobates fuscus
Petrorhagia prolifera
Phascum
Phleum
Phleum arenarium
Phleum bertolonii
Phleum phleoides
Phylloscopus
Phylloscopus collybita

glanshat
hoslaetsvamp 109
tidlig 109
Ieverurt 117
Iøgfrø 147
knopnellike 95, 99, 118
104
rottehale 61
sand- 119
knold- 113, 117f, 163, 179
glat 113, 116, 1 18f, 123, 177
sanger
gran- 152

Orchis
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Phyihoscopus tnochiius
Pirnpine//a saxifraga
Pinus
Pinus mugo
Pinus syivestnis
P/agiomnium
P/antago
Plantago Ianceoiata
Piantago major
Phantagomanitima

Piantago media
P/atanthera
Piatanthera bifolia ssp. bifolia
Piatanthena chionantha
P/eurosperrnurn austriacurn
P/euroziurn schreberi
Poa
Poa annua
Poa compnessa
Poa pnatensis
Poa pnatensis ssp.pnatensis
Poa ssp.angustifohia
Poa tniyiaiis
Po/yga/a
*

Poiygaia amaneiia

Polygaiavuiganis
Po/ygonurn
Polygonum ayiculane
Polygonum vivipanum
Po/ypodium vu/gare
Po/ytrichum
Pornatias e/egans
Popu/ustreemu/a
Poronia punctata
Porpo/oma
Potenti//a
Potentiilaanenania
Potentiiia angentea

Potentilla coihina
Potentiiia erecta
Potentillaheptaphyila
Potentiiiatabennaemontani
Poterium
Pottia
Prirnu/a veris
Prune//a
Pnuneiia grand ifiora
Pnunella vuiganis
Prunus
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iov- 151
a/rn. pirnpine//e 72, 113f, 1 l6f, 177
fyr4l
bjerg- 41
skov-fyn 81
stjernemos 104
vejbred
iancet-41, 43, 81, 113f, 116, 118
glat 177
stnand-41, 117, 119
dunet 41, 75, 113, 117, 163
gøge/i/je
bakke- 77, 99, 1 1 5, 177
skoy- 177
b/aerefrø 39
trind fyrremos 1 04f
rapgraes
entnig 177
fladstntet 1 1 3, 1 18
eng- 93, 114, 117f, 179
aim. eng- 93
smalbladet 93
aim. 177
mae/keurt
bitten 48, 50, 77, 9Sf, 117, 177
aim. 81, 114
pi/eurt SS
vej- 177
topspinende 39f
a/rn. enge/sød 116
jornfruhir 104
vra/tesneg/ 147
baevreasp8l, 119, 122
priksvamp 109
a/fehat 106
potenti/
grit 95, 98, 116, 177
solv- 113, 118

bakke- 95, 98, 177
tonmentii4l, 76, 115, 177
mat95,98, 116, 118, 177
vtn- 116, 177
se Sanguisorba minor
104
hu/kra vet kodriver 41, 72, 52f, u12, 1 15ff, 163, 177
brune//e
storbiomstret 9Sf
aIm. 77, 115, 163
kirsebaer
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Prunus avium
Prunus spinosa
Pseudoc/itocybe expa//ens
Pseudombrophi/a ripensis
Psi/ocybe
Psilocybe inquilina
Psilocybe iuteonitens
Psora decipiens
Pu/monaria angustifo/ia
Pu/satii/a
Puisatilia pratensis
Pulsatilla vulgaris
Pyrgus armoricanus

fugle- 102, 122
slaen 59, 81f, 93, 102, 118, 122, 179

/miie

baegertragthat 110

109
nøgenhat
graes- 109
slimstokket 109
rødskaeiiav 106
himme/b/i /ungeurt 9Sf
kobjae/de
nikkende2S,98, 112, 118f, 177
opret98, 114, 119, 177
fransk bredpande 142

Q
Quercus
Quercus robur

eg4l, 102, 122, 141
stilk- 119

R
Ramaria
Ramaria myceliosa
Ramaria suecica
Ramariopsis
Ramariopsis kunzei
Rana
Rana daimatina
Rana esculenta
Rangmfer tarandus
Ranuncu/us
Ranunculus acris
Ranunculus bulbosus
Ranunculus nemorosus
Ranunculus polyanthemos
Ranunculus repens
Rhamnus cathartica
Rhapha/ocera
Rhodocybe gemina
Rhytidiadeiphus
Rhytidiadeiphus squarrosus
Rhytidiadeiphus triquetrus
Ribes a/pmnum
Rickeneiia
Rickenella fibula
Rickenelia swartzii
Rosa
Rosa agrestis
Rosa canica ssp.canina
Rosa elliptica ssp. inodora
Rosa obtusifolia

kora/svamp
peber- 111
111
kø//esvamp 73, 52, 106, 1 10, 171
mangegrenet 108
frø
spring- 147
gron 147
rensdyr Sif
ranunke/
bidende 41, 56, 80
knold-25,41,72f,86f, 112, 114f, 117, 163
lund- 102
mangebiomstret 95, 98
lay 177
vrietorn 102, 122
dagsommerfug/e 135, 142
kødfarvet troidhat 109
kransemos
eng- 73, 104f, 174
aim. 104
fje/d-ribs 122
mosnav/ehat
orange 109
finstokket 109
rose 51, 102, 122, 179
hvid aebie- 102
giat hunde- 122
lugtios aeble- 102
rubladet 102

218

ARTSREGISTER LATIN-DANSK

Rosa pimpinellifolia
Rosa tomentosa ssp. sherardii
Rosa tomentosa ssp. tomentosa
Rosa villosa ssp.viilosa
Rubus
Rubus caesius
Rubus fruticosus
Ru bus idaeus
Rumes crispus
Rumex
Rumex acetocella
Rumex acetosa
Rumex obtusifolius

klit-27, 116f, 119
kortstilket filt- 102
iangstilket filt- 102
spansk hyben- 61
k/ynge
korbaer 116
brombaer 119, 122
hindbaer 55
kruset 177
syre = skraeppe
rodknae 25, 41f, 67, 93, 113, 115, 118f, 191
alm.41, 112f, 115
butbiadet 177

S
Sa/ix repens
Sambucus nigra
San guisorba
Sanguisorba off icinalis
Sanguisorba minor
Sanguisorba minor ssp. minor
Sarothamnus scoparmus
Sausurea aipina
Saxifraga
Saxifraga granulata
Saxifraga oppositifolia
Saxifraga tridactylites
Scabiosa
Scabiosa canescens
Scabiosa columbaria
Sc/era nthus
Scieranthus perennis
Scleranthus polycarpos
Scieropodium purum
Scorzonera humi/is
Sedum
Sedum acre
Sedum sexangulare
Senecio jacobaea
Sese/i /ibanotis
Siegiingia decumbens
smiene
Silene acaulis
Silene conica
Silene nutans
Silene otites
SiIene vulgaris
So/idago virgaurea
Sorbus

krybende pu 1 16, 1 19, 122
aim. hy/d 82, 1 19, 122
kvaesurt 41
Iaege-43
bibernelle 41, 96
blodstiIlende 62, 95, 116f
gyve/ 149, 153
fje/dskaer 41
stenbraek
kornet72, 87, 114, 118
purpur- 39f
trekloft- 118
skabiose
veiiugtende 26, 95, 97f, 177
due-73,98, 116, 118, 163, 177, 179
knave/
fierarig 118
bakke- 28
hu/b/adet fedtmos 72, 104
/avskorsonerlOOf, 115, 177f
stenurt
bidende4l,99, 112f, 117ff, 177
seksradet 95, 99
eng-brandbaeger 25
hjorterod26, 95, 101, 118
tandbaeig 56, 76, 93, 1 13ff, 177
/imurt
tue- 39f
kegle- 118
nikkende74,81, 116, 118, 163, 177
kiit- 26, 9Sf, 98, 117
blaeresmelde 163
aim. gyidenris 51, 95, 117
røn4l, 103, 119, 122
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Sorbus aucuparia
Sorbus intermedia
Sorbus rupicola
Sorbus torminalis
Sorbus x hybrida
Sorex
Sorex araneus
Sorex minutus
Spergu/a morisonii
Spmranthes spira/ms
Ste//arma
Stellaria graminea
Steilaria media
Stropharma
Stropharia pseudocyanea
Stropharia semiglobata
Sturnus vuigaris
Succisa pratensis
Sy/vaemus
Sylvaemus flavicoilis
SyIvaemus syivaticus
Sy/via
Sylvia communis
Sylvia curruca
Sylvia nisoria
Syrphidae
Chrysotoxum arcuatum
Doros profuges
Episyrphus baiteatus
Eupeodes corollae
Microdo devius
Paragus haemorrhous
Scaeva pyrastri
Sphaerophoria rueppelli
Sphaerophoria scripta
Volucella bombylans
Xanthogramma pedissequum
-

T
Ta/pa europea
Taraxacum
T. sect. Erythrosperma
Teesda/ia nudicau/is
Tetragono/obus
Tha/ictrum
Thalictrum minus
Thalictrum minus ssp. majus
Thalictrum simplex
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*

aim. 81, 102
selje- 103, 122
klippe- 103, 122
tarmvrid- 103, 122
finsk 122
spmdsmus
almindelig spidsmus 155
dvaerg-spidsmus 155
var-sperge/ 95, 98
skrueaks 9Sf
fiadstjerne
graesbiadet 25, 41
fuglegraes 78, 86, 177
bredb/ad
biegbla uo
haivkugieformet 109
staer 152
djaeveisbid 41, 73, 76, 1 77f
mus aegte
halsbandsmus 154
skovmus 154
sanger
torn- 151
gaerde- 1S1
hoge- lSOf
svirrefiue, kug/ebaererfiue
klit-hvepsesvi rreflue 141
hvepsetaIje-svirreflue 141
dobbeltbandet svirreflue 142
aim. marksvirreflue 142
kalk-myresvirreflue 141
aim. maskesvirreflue 142
hvidplettet agersvirrefiue 142
ruderat kuglebaererflue 142
aim. kuglebaererfIue 142
foranderlig humIesvirreflue 141, 142
sen ornamentsvirreflue 141

muidvarp 154
mae/kebøtte4l, 92, 139
rodfrugtet sand- 1 1 9, 83
flipkrave 115
kantbaeig9Sf, 117
frøstjerne 41
liden 41, 116, 119
bugtet 9Sf
rank 95, 101
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Torteila fnagiiis
Torteiia glaneicoia
Tortelia tortuosa
Tortu/a
Treme//odendropsis tuberosa
Trichog/ossurn
Tnichoglossum hinsutum
Trifo/ium
Tnifolium aipestne
Tnifolium anvense
Tnifoiium campestre
Tnifoiium medium
Tnifoiium micranthum
Tnifoiium montanum
Tnifolium pratense
Tnifoiium nepens
Tnifoiium stniatum
Triturus
Tnitunus cnistatus
Tnitunus vuiganis
Trog/odytes trogiodytes
Tro//ius europaeus
Truncate//ma costu/ata
Tubaria furfuracea
Turdus
Tundus phiiomeios
Turdus piianis
Tychius po/y/ineatus

gu/dha/e 144
a/pe-nit/ebaiger 102
106
spidsb/adet thujamos 105
timian 145
bnedbiadet 25, 1 1 5, 1 1 8, 177
smaibiadet67, 112f, 116f, 119, 177
iind 41
bjørnebrod 39
b/itgrt b/aire/av 106
snob/ad
105
105
knuset 105
snotand 104
baivrekø/ie 108
jordtunge 106, 171
hitnet 108
k/øver 140
skov- 26, 72, 95, 101
hare- 25, 87, 113, 118f, 163
guI 113, 118, 163
bugtet 72, 114f, 177
spaed 95, 98
bjeng- 95, 101
nod- 61f
hvid- 61f, 85
stnibet 80
vandsa/arnander
ston 147
iii he 147
gairdesmutte 152
engb/omme 117
tandet dvairg-puppesnegi 147
k/iddet fnughat 109
drosse/
sang- 152
sjaggen 152
140

U
U/mus

e/m41

V
Vaccinium
Vaccinium myrtiiius
Vaccinium vitis-idaea
Vasce//urn pratense
Verbascum thapsus

bø//e
biitbaen 115, 177
tyttebaen 115
flad støvbo/d 109
fi/tet konge/ys 163

Thecia betulae
Thesiurn a/pinurn
Thrombium epigaeurn
Thuidium phi/ibertii
Thyrnus
Thymus puiegioides
Thymusserpyiium
Ti/ia
Tofle/dia
Toninia caeru/eonigricans
Torte//a
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Veronica
Venonica anvensis
Veronica officinaiis
Venonica pnaecox
Venonicaspicata
Veronica venna
Verpa conica
Vertigo angustitor
Vicia
Vicia cracca
Vicia lathynoides
Vicia tenuifolia
Vincetoxicurn hirundinaria
Vio/a
Viola anvensis
Vioia canina
Viola hirta
Viola paiustnis
Viola tnicoion
Vipera berus
Voivarie//a
Volvaniella gloiocephala
Volvaniehia pusihla
Vuipes vuipes
Vu/pia brornoides

airenpris
mank- 86, 118
iaege- 115, 177
tidlig 99
aks-98, 116, 118
vtn- 26, 95, 99, 118
k/okkernorkei 111
snaiverrnundet vmnde/sneg/ 147
vikke
muse- 163
vtn- 25
langklaset 118
sva/erod 81, 101, 116, 118
vio/
agen-stedmodenblomst 177, 191
hunde- 56, 115, 119, 144, 177, 178
hitnet 116, 117, 144, 177
eng- 144
aim. stedmodenbhomst 144, 177
hugorm 149
posesvamp
hoj 110
eng- 109
raiv 1S3
/angstakket vaiseiha/e 8S

x
Xy/aria oxyacantha

tjørnebair-stødsvarnp 111

z
Zygaenidae

222

kø//esvairmere 13S
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