Kapitel 1: Hvad er en ferskeng?

Den Iysâbne natur
De ferske enge horer sammen med bb.a. overdrevene, strand
engene, hederne og en del af moserne til de lysitbne natur
typer. Disse naturtyper er i dag beskyttet ifobge § 3 i by om
naturbeskyttelse fra 1992, hvis deres areal mindst er 2500 m’.
samspil mellem
natur og kultur

Mange af nutidens lysitbne naturtyper er et produkt af sam
spiblet mellem natur og kultur i det danske landskab. Dette
landskab er gennem ca. 6000 itr blevet pitvirket og prget af
mennesker og deres husdyr, isar ved skovrydning, grsning og
hosltet. Forinden og til dels samtidig med denne periode har
vilde arter af store, grtesrdende pattedyr formentlig udovet en
tilsvarende pitvirkning pit vegetationen. Under istiderne var
ktemper som uldhdret mammut og uldhd ret ncesehorn blandt de
dominerende grtesdere; efter sidste istid kan f.eks. urokse og
vildhest have spilbet en rolle. De nvnte dyrearter er i dag n
sten alle uddode eller ttemmet.
Gennem de millioner af itr, der har eksisteret store gras
dere, har vegetationen tilpasset sig grtesning. I de lysitbne
naturtyper er tidligere tiders store grtesdere nu erstattet af
nogle af deres efterkommere, tam-kvaget og hesten, samt af
hoshet, der har en lignende virkning pit vegetationen som
grtesning.
Nu om stunder optrteder grtesning og hosltet overvejende
som ekstensiv kulturpitvirkning. ,,Ekstensiv kulturpitvirkning"
skal forstits som fit dyr pr. arealenhed eller fit itrlige shet, fravar
af godskning samt ofte fravaw af kraftig dnening og afvanding.

biologisk
mangfoldighed

I de lysitbne naturtyper findes mange specialiserede planter og
dyr. For en stor del af den danske flora og fauna udgor heder
ne, moserne, strandengene, overdrevene og de ferske enge de
primtere levesteder. De lysitbne naturtyper bidrager sitledes i
hoj grad til den biobogiske mangfoldighed i Danmark, se figur
1.1. Det skal her understreges, at det ikke i alle tilftelde er arts
rigdommen inden for den enkelte naturtype, der bestemmer
dens vterdi. Hojmoser og lobeliesoer bidrager i hojeste grad ill
den biologiske mangfoldighed, selv om de sammenlignet med
enge er artsfattige.
Samspillet mellem kultur og natur er i dag altafgorende for
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opretholdelsen af de fleste lysitbne naturtyper. Andringer i det
danske landbrugs driftsmonstre pitvirker ikke kun bivet pit mar
kerne ogsit de ekstensivt drevne naturtyper pitvirkes. Ophorer
den ekstensive drift, tendrer naturtyperne hurtigt karakter og
bliver mindre egnede som bevesteder for de dyr og pbanter, der
er tilknyttet lysitbne naturtyper.
-

Den ferske eng
Figur 1.1. Den ferske
eng rummer en
overvceldende
biologisk
mangfoldighed.

Definition
En fersk eng er karakteriseret ved fob
gende ebementer: Ferskvandspitvirk
fling, beliggenhed overvejende pit bay
bund, ofte i tilknytning tib vandlob,
vedvarende pitvirkninger i form af ho-

sbtet, grtesning ebler oversvommelser
samt en vegetation domineret af lavt
yoksende, lyskrievende arter. Jord
bunden er ofte, men ikke altid,
torveholdig.

Ferske enge findes i able egne af Danmark, overvejende i itdale
eller andre terrnlavninger samt langs bredderne af vandbob og
soer, se boks. Ogsit grtessede bakkeskritninger med vldpitvirk
ning kan karakteriseres som enge.

Dannelse og opretholdelse
natur og kulturenge

Ferske enge har siden istiden vteret et naturbigt landskabsele
ment langs so- og itbredder, omend af uvis udstriekning.
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Definition af ferske enge ifolge
,,Vejledning om registrering af beskyttede naturtyper":
,,Ferske enge, der har et samlet areal pit
2500 m2 ebler derover, er beskyttet."
,,Ferske enge er skabt ved menneskebig pitvirkning. For eksempel ved
slitning eller grtesning og eventuel
groftning og drening af naturlige ktersamfund. Beskyttede ferske enge kan
opdeles i ferske naturenge og de sitkaldte kulturenge, der omhegges med
hengere meiiemrum. Der skelnes mellem beskyttede ferske enge og kulturgrsmarker, sitledes at enge, som er
ombagt hyppigere end hvert 7.-b. itr,
eller hvor der er hostet en mellemafgrode hyppigere end hvert 7.-b. itr
ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3."
,,Engens plantesamfund
er lysitbent og med grasser og urter,
der titler griesning og/ebler slitning.
Grtesserne er normalt domineren...

de, og de kan vare sitvel vilde arter,
som kulturbetingede udsitede. Urte
vegetationen har en overvtegt af fleritri
ge arter. En rtekke arter vii forekomme
bitde i kulturenge og naturenge. Nogle
arter vii ogsit forekomme i moser, pit
overdrev og strandenge.
Dc ferske enge er beliggende pit re
latiyt lavtliggende og oftest relativt fug
tige arealer. Enge er typisk bebiggende i
itdale, omkring soer og moser eller pit
gammel sobund eller htevet havbund.
Nuvrende drift er grsning, ho
eller grtesshet eller uudnyttet. I sidst
navnte tilftelde vii engen vtere under
tilgroning med hojere urter og der kan
evt. viere spredt kratopvtekst. Engen
kan udvikle sig tilbage til en mose.
Enge kan vtere godskede eller ugod
skede."

Kulturlandskabets enge er derimod skabt enten ved shet og
husdyrgrtesning af moser og rorsumpe ebler ved fteldning af
pilekrat og skovsumpe domineret af el, birk elber ask. Rorsum
pe, pibekrat, skovsumpe og andre moser dannes, hvor grund
vandet stitr hojt i terrtenbavninger, ister langs sobredder og
vandlob. Vise moser kan desuden udvikles ved htengesiek
dannebse i bavvandede soer, se figur 1.2.
nodvendige pavirkninger

For at oprethobde den ferske eng som naturtype skal der ske
en kulturpitvirkning i form af gnesning og hoshet elber vedva
rende vandstandssvingninger. Disse pitvirkninger kan forhindre
trteer, buske samt hojtvoksende griesser og urter i at skyde op,
samtidig med, at de plantearter, der kan title pitvirkningerne,
fitr konkurrencemssige fordebe.
I/andforhold

De vigtigste nringsstoffer fores med grundvandet og/ebier ved
oversvommelser tib engvegetationen. Ofte findes flere former
for vandtilforseb i kombination. I de fleste enge er grundvands
spejlet relativt plant, og den horisontale vandbevtegebse er
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__________
Figur 1.2. Den ferske
eng kan udvikles fra
og til andre natur
typer, alt efter de ydre
pávirkninger. De
primcere pávirkninger
kan deles op i kultur
indgreb og successi
onsprocesser. Begge
processer medforer, at
engen cendrer karak
ter, og ofte falder
artsrigdommen dra
stisk.

HOJMOSE
eI,ask, birk

Kulturindgreb

naturlig dannet kr/rørsump

Succession
50

ringe. Pit grund af mangbende iittiiforsel til det stillestitende
vand ophobes det dode, uomsatte ebler kun bidt omsatte plan
temateriale her som tory, hvorfor sitdanne enge kaldes torveen
ge. Enge, hvor grundvandsspejlet skrer jordoverfladen i form
af vld sumpkilder, og hvor grundvandet siver frem f.eks.
ved foden af en bakke, findes isr i kupertt terrn. Disse enge
kabdes vceldenge. Endelig kan oversvommelse tilfore enge store
mtengder organisk materiale i form af dynd og slam, man taber
om dyndenge. Indenfor et engareal kan omritder med forskeblige
former for vandforhobd veksle mellem hinanden.
Vegetation

Vegetationen pit en fersk eng, der anvendes til grtesning ebler
shet, er lavtvoksende, byskrvende og ofte artsrig. Man kan fin
de op mod 50 arter af karpianter pr. m2 pit en ekstensivt drevet
eng, mens der tib sammenligning pit en bynghede ofte kun fore
kommer 4 arter pr. m2.
tilpasning til
gra?sning

Engens planter udviser forskeibige tilpasninger tib grtesning og
hoshet. For eksempei undgitr de bave rosetter af arter som eng
karse og mcelkebotte lettere de grssende dyrs bid. Andre arter
er pga. deres vkstform ebler evt. indhobd af giftstoffer mere
elber mindre uspisebige og undgits derfor i storre elber mindre
grad af de grssende dyr; det gtelder f.eks. lyse-siv, eng-kabbele
je, bidende ranunkel og alm. syre.
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ophor af drift

Pit en eng med meget ekstensiv ebier ophorende drift kan der
indfinde sig mere ebler mindre udbredte bevoksninger af pile
buske og anden trteagtig vegetation. Hvis sitdanne bevoksnin
ger begynder at dominere, er engen gennem en naturlig suc
cession ved at blive til et pilekrat elber en skovsump.

Naturenge og kulturenge
De ferske enge pitvirkes i storre ebler mindre grad af de for
skeblige driftsformer. Ud fra driftsformen skelnes meilem to
typer enge, nemlig naturenge og kulturenge.
naturenge

Naturenge omhegges ikke og dnenes kun i beskedent omfang,
godning og pesticider anvendes ikke, ligesom udsitning af kub
turgrsser og kiover ikke finder sted. Desuden er grtesning og/
ebier hositet forholdsvis ekstensiv. Naturenge har sitiedes et
stterkt prg af naturiigt indvandrede pbante- og dyrearter, da
den ekstensive drift spiller en stor roibe for artssammenstet
ningen. Orkidé-arter er vigtige indikatorer for naturengene.

kulturenge

Kulturenge ombtegges, drtenes, godskes og/ebier sprojtes, og
der udsits ofte klover og kubturgrtesser, f.eks. rod svingel, alm.
rajgrces og eng-rottehale. Enge, der grsses meget hitrdt, regnes
ogsit som kulturenge. Generelt er kulturengen mere javn og
ensartet og mindre fugtig end naturengen. Kulturenge, der
omhegges sjldnere end hvert 7.-b. itr, horer sammen med
* naturenge, overdrev og strandenge tib de sitkaldte ,,vedvarende
grcesarealer". Kubturenge, der omhegges, ebler hvor der hostes
en mellemafgrode hyppigere end hvert 7.-b. itr, er ikke omfat
tet af § 3 i by om naturbeskyttelse og kaldes ogsit grcesmarker.

Hvordan afgraenses naturtypen ,,fersk eng"
mod andre naturtyper?
Naturtypen ,,fersk eng" er forst og fremmest defineret ud fra
de forstyrreiser, som finder sted det vtere sig grtesning, shet
eller vandstandssvingninger. Naturtyper kan imidiertid lige sit
vel defineres ud fra fugtighedsgrad, nteringsindhoid ebier vege
tation. Der vii derfor uundgiteligt vre overlap meblem begre
bet "eng" og naturtyper defineret ud fra andre kriterier. Det
gbder f.eks. vteld, der er hydrobogisk defineret. Et vteld kan
udgore en storre ebber mindre del af en eng, men kan ogsit fin
des i andre naturtyper ebler opfattes som en selvstndig natur
type.
-

dynamik
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Pit trods af at naturtyper kan defineres ud fra forskeblige krite
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rier, vii mange naturtyper vre kiart afgnenset fra ferske enge
uanset hvilke kriterier, der btegges til grund for definitionen.
Det gtebder f.eks. soer. Ingen naturtyper er imidlertid statiske;
de fleste befinder sig snarere i en dynamisk ligevtegt, og der vil
altid findes glidende overgange melbem de forskellige naturty
per, se figur 1.2. og 1.3.
beslcegtede
naturtyper

I den folgende gennemgang ses der bort fra naturtyper, der
normalt ikke kan forveksles med ferske enge. Tilbage bliver de
naturtyper, som kan udvikle sig tib og fra ferske enge ved eks
tensiv kubturpitvirkning, succession, samt enkelte ntertstitende
naturtyper.

Figur 1.3. Mosaik af vádbundssamfund ved Brordrup Mose i Midtsjcel
land. I forgrunden til hojre ses en ekstensivt grcesset eng med partier af
knoldkcer samt spredte pilebuske. Til venstre herfor ses et smalt opplojet
engparti og bag dette en godet eng, karakteristisk ved sin friskgronne far
ye. En hojstaudeeng af visne skrcepper ligger som et rustrodt bcelte langs
vandkanten. I baggrunden ses udstrakte hojstaudeenge af tagror, rorgrces
mm. i tilgroning med pÜekrat vekslende med bade godskede og ugodskede
enge. Foto: Tom Christensen, oktober 1994.

1 Mose: En fugtig, mere elber mindre lysitben naturtype uden
eller med kun ringe driftspitvirkning i form af grtesning eller
sltet. Opdeles i hojmose, lavmose, rorsump og skovsump, der
alle kan udvikle sig/omdannes tib og fra fersk eng.
1A Hojmose: En mosetype, der kun tilfores vand og nte
ringsstoffer med nedboren. En hojmose er domineret af tor
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vemosser Sphagnum og dvrgbuske, og anvendes ikke til
grsning eller hosliet. Hojmosen kan udvikbes naturligt fra
lavmoser og kan omdannes til en kultureng ved f3ernelse af
den naturbige vegetation samt evt. afvanding, godskning og
kabkning. En stor del af de danske hojmoser er blevet an
vendt til torvegravning.
1B Lavmose ker: En reiativt lysitben, grundvands- elber
oversvommelsespitvirket mosetype uden eller kun med ringe
grtesning elber sitet. Ved grsning/shet omdannes bavmosen til
en fersk eng. Ved ophorende drift kan den ferske eng atter
gro tib som iavmose, ofte som en hojstaudeeng, der bitde kan
opfattes som eng og som mose. Vegetationen i nogle laymoser vib vre naturligt lavtvoksende pit grund af et lavt
nteringsindhold i jorden. Et sitdant bavtvoksende fugtig
bundssamfund er dog ikke en eng, hvis ikke der forekommer
vedvarende grsning, hoshet elier oversvommeiser.
1C Rorsump rorskov: En mosetype domineret af tagror,
ofte med indsiag af andre fleritrige arter som dunhammer,
rorgrces, hoj sodgrces ebler so-kogleaks. En rorsump kan bb.a.
dannes ved tilgroning af en eng, bigesom engen kan gen
skabes ved sommershet og/eller grsning af rorsumpen.
Rorsump kan ogsit trteffes ved bredden af soer og bangs
beskyttede vige og fjorde.
1D Skovsump sumpskov: Denne naturtype kan enten
opfattes som en fugtig skovtype eller som en mose domineret
af trer, fortrinsvis rod-el, birk elber ask. Skovsumpen kan
udvikles fra en fersk eng ved tibgroning. Den ferske eng kan
genskabes ved trteftebdning i skovsumpen efterfulgt af gras
ning/shet.
2 Pilekrat: En naturtype pit fugtig bund domineret af pile
arter. Et pilekrat kan opstit bb.a. ved tilgroning af en eng,
bigesom den ferske eng kan genskabes ved buskrydning
efterfulgt af shet/griesning.
3 Grtesmark: Et areab med grsser, f.eks. en tidligere eng
elber overdrev, der omhegges dvs. opplojes og jordbehand
les hyppigere end hvert 7.-b. itr. Herved udjtevnes
jordoverfiaden.
4 Strandeng: En kystnter og saltpitvirket eng. Ved land
hvning elber kystopbygning som fobge af naturlige aflejrings
processer kan en strandeng sit at sige rykke md i landet og
efterhitnden blive mere eller mindre fersk. Den modsatte
proces kan forekomme i tilftelde af landsnkning elber
erosion. Strandenge kan rumme vldpartier med
ferskvandspitvirkning, og disse mit opfattes som smit arealer
af fersk eng.
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Aurora

Overdrev flbed: En overvejende tor og lysitben natur
type prget af grsning/shet og domineret af grtes-/urteve
getation, ofte med spredte buske. Et overdrev er som regel
mere hojtbiggende og kuperet end en fersk eng. Det er i
ovrigt almindeligt, at enge rummer knoide elber tuer med
overdrevsvegetation, ligesom engagtige bavninger hyppigt
forekommer pit overdrev.

Enge, der drtenes, men ikke godskes, og som fortsat er i drift,
kan udvikle en overdrevsbignende tibstand. Overdrev, der over
risles i forbindeise med engvandingsanlieg, buyer ikke af den
grund tib enge. Opstitr der derimod nye yield eller oversvom
mebser som foige af tendrede hydrobogiske forhold, kan et over
drev udvikbe sig ill en eng.
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