Kapitel 2: Engenes nuvrende status

driflen for og nu

engene gror til

Helt md i dette itrhundrede har hosliet vieret den normale
driftsform pit enge, mens griesning med husdyr var et sekun
diert ftenomen. I dag er griesning bangt den almindeligste
driftsform pit de tilbagevterende enge. En af itrsagerne til dette
skift i udnytteisen er, at det normalt er urentabelt at foretage
gries- eller hoshet i det moderne bandbrug, med mindre det kan
foregit pit store, forhobdsvis jievne areaber med fast bund. Sit
danne arealer er ofte prieget af kulturindgreb i form af drte
ning, godskning og isitning af kulturgriesser og arealerne er
dermed af mindre biobogisk vierdi. Pit smit, ujievne engareaber
vii hosliet oftest kun viere mulig med en be, alternativt en mm
dre maskine som en fingerkiipper eller kratrydder. I dag bliver
disse redskaber niesten kun anvendt i forbindebse med natur
pbeje, se kap. 9.
En stor del af tidligere tiders enge bliver dog hverken anvendt
tib grtesning eller hosbiet, da de har fitet en marginal betydning i
det moderne iandbrug enten er arealerne for smit, for vitde,
for ujtevne elber for fjerntliggende ill, at det kan betale sig at
udnytte dem. Eller ogsit er landmanden heit ophort med at
holde kvieg, og dermed mister engene deres betydning som
griesningsareal eller foderkilde.
-

den storste
trussel

Tiigroningen er uden sammenligning den storste trussel mod
engene i dag. Naturbeskyttelsesiovens § 3 beskytter mod nogle
af de trusler, der tidbigere har reduceret engenes areal og kvali
tet drastisk f.eks. yderligere driening, oget anvendelse af god
ning og pesticider samt opdyrkning, men boven forhindrer ikke,
at driften ophorer, og engen dermed gror til og med tiden evt.
vokser sig ud af § 3 beskyttelsen. En opgorelse af naturenge og
moser i Nyborg Kommune fra 1989 viste, at 89% af disse var
truet af tiigroning efter ophort drift. I Roskilde Amt er 31 % af
de beskyttede enge i dag uden drift, se figur 2.1.
-

mere end et
dansk problem

20

Probbemet med tilgroning efter ophort drift pit de kulturbetin
gede naturtyper er ikke et isoleret dansk ftenomen. Over hele
Vesteuropa samt i andre debe af verden med tempereret klima
har iendringer i den traditionelbe landbrugsdrift indenfor de
sidste 50 itr betydet, at mange dyr og planter, som er knyttet tib
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Figur 2.1.
Fordelingen af for
skellige drzftsformer.
pa deferske enge i
Roskilde Amt, som er
omfattet af
naturbeskyttelses
lovens 5 3. Kilde:
Roskilde Amt 1994.

6%
Islaet

I
I

Fàregrsset
2%
Hestegrsset
9%

Kreaturgrsset
1135%

disse ekstensivt udnyttede areaber, nu er i tilbagegang ebler di
rekte truet af udryddebse.
udviklingen
i areal
anvendelsen

Engene var tidbigere af afgorende betydning for landbruget;
f.eks. udgjorde enge og moser ca. 25% af bandets areab om
kring itr 1800, se figur 2.2. Hovedparten af disse 25% har vie
ret enge inkb. strandenge. Siden 1800 er areabet af ferske

Figur 2.2. Omkring
dr 1800 havde enge
og moser en noget
storre udbredelse,
bl.a. langs yand
lobene. Her yises som
eksempel en
sammenligning
mellem udbredelsen af
enge og moser om
kring ar 1800 lys
grá signatur og idag
mork grd signatur.
Eksemplet erfra det
ostlige Fyn, omkring
Vindinge og Lade
gárds Aer.
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enge gitet stierkt tilbage. Opdyrkningens omfang for 1860 kendes ikke nojagtigt, men fra 1861 er der foretaget regelmiessige
opgoreiser af hele bandbrugsarealet og dets benyttebse. Heraf
fremgitr det, at engene i 1861 udgjorde 2.390 km2 eller 6,2% af
landets areal, en andel, der i 1912 endnu kun var fabdet til
5,7%.
Sit sent som i perioden 1957-1987 faldt det samlede areal
med ,,vedvarende gries", dvs. griesmarker, enge og overdrev,
med 60%, nemlig fra 5.000 til 2.000 km2. Siden 1987 er det
vedvarende griesareal dog steget iidt og udgor nu 2.100 km2.
Betegnebsen ,,vedvarende" skal dog tages med forbehold; af de
2.100 km2 vedvarende gries antages det, at kun 1.200 km2 al
drig omltegges; resten omhegges hvert 4.-S. itr eller sjieidnere.
De 1.200 km2 svarer til 3% af Danmarks areal. Til sammen
ligning udgor dyrkede marker i dag ca. 58% af landets areal, se
figur 2.3.
ársager til
udviklingen

Hoveditrsagerne til tilbagegangen skal soges i udviklingen in
denfor landbruget, hvor behovet for ho til foder blev overflo
diggjort af fodergrtesser, og behovet for godning fra de grtes
sende dyr blev overflodiggjort af kunstgodning. De oversky
dende engarealer biev i stort tab omdannet iii kornmarker, bb.a.
under landvindingsboven 1940-70, da der ydedes op fib 60%
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Figur 2.3. Engarealets udvikling i % af landets areal. Arealet af ager i
omdrift er yist til sammenligning. De skiftende mader at opgore landets
areal pa gor det svcert at beregne engarealets andel. Kategorien ,,eng"
omfatter sáyel ferske enge som strandenge. Bemcerk, at tallene for ar 1900
ikke inkluderer Sonderjylland. Efter Andersen in press, Emsholm 1987,
Ovesen 1994, Rasmussen et al. 1988 og Vesselbo 1994.
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tilskud tib afvanding med henblik pit korn- og foderproduktion.
Ved hjiebp af en omfattende afvanding i form af udretning af
vandlob samt torbtegning af soer og Ijorde bbev det danske
bandbrugsareab oget. Driening medvirkede tib at torbiegge area
ber, sitbedes at dyrkningen af jorden kunne sikres.
Indenfor de sidste 25 itr er mange ferske enge enten groet
til pit grund af ophort drift elber forringet som bevested for
vildtlevende planter og dyr som folge af intensiveret drift, forst
og fremmest pga. godskning. Sitbedes viste en undersogebse i
b 992, at 58% af det vedvarende grtesareai godskes hvert itr.

Areal og antal
mest eng i
Jylland

I dag findes de storste sammenhiengende omritder med ferske
enge i Nord-, Vest- og Sonderjylband, se tabeb 2. b. Her har
kvieghobdet stadig stor betydning, og det er derfor nodvendigt
for landmiendene at have griesningsareaber tib ritdighed. Dog
buyer der ogsit i denne del af Danmark stadigt fierre omend
storre kviegbestetninger. Pit en del af de ferske enge i resten
af bandet opretholdes den ekstensive udnyttebse af de ferske
enge i form af hoshet elber griesning som led i naturpleje med
stotte fra kommune, amt eller stat, se kap. 9.
-

-

eng-opgorelsen
1987

Tabel 2.1. Landets ti
storste sammenhcen
gende omráder med
fersk eng, baseret pa
forelobige oplysninger
fra amterne. Til sam
menligning er øernes

storste engomrdder,
Salthcekvig i Vest
sjcelland og Vcerebro
Adal i Nordsjcelland,
hver pa ca. 4 km2.

Mibjoministeriet udarbejdede i 1987 en opgorelse over de eks
tensivt udnyttede naturtypers areab. Ved hjielp af buftfotos blev
de ferske enges sambede areal anslitet tib 458 km2, hvibket knapt
svarer fib Fabsters storrebse. I opgorebsen betegnes Nordjybbands
Amt som det eng-rigeste amt; derefter kommer Ringkobing og
Viborg Amter, hvor bb. a. Karup og Skjern Adabe bigger. Engene forekommer ifolge 1 987-opgorebsen rebativt spredt, samti
dig med at de er smit, ca. 2-5 ha i gennernsnit.

Lokalitet

ca. storrelse
i km2

Tøndermarsken
Uldum Kr
Store Vildmose
Karup Adal
Vejie Adal
Varde Adal
Tipperne & Vrnengene
Lindenborg AdaI-østeràdal
Lille Vildmose
HaIkr Adal
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17
17
16
16
15
13
13
11
10
10

Amt
Sonderjyiland
Vejle
Nordjylland
Ringkøbing og Viborg
Vejle
Ribe
Ringkøbing
Nordjylland
Nordjylland
Nordjylland
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registreringens
formal

Formitbet med den amtsbige registrering efter naturbeskytteb
sesbovens § 3 se boks er at opnit et forbedret grundlag for
administrationen og hitndhtevebsen af beskyttebsesordningen.
Amterne skab lobende vedligehobde registreringerne gennem
prieciseringer og forbedringer pit grundbag af enkeitsagsadmi
nistrationen m.v.
Har amternes bandskabsforvaitninger forst overbbik over et
beskyttet omritdes udbredebse og naturindhoid, vib det viere
nemt at indliegge ekstra oplysninger orn for eksempeb flora og
fauna. Registreringen vib derfor ogsit kunne udgore et funktio
nelt redskab tib at overvitge naturens tibstand.

Regionale forskelle
mest eng i
Nordjylland

Ved den amtskommunabe registrering af de ferske enge kan der
konstateres store regionabe forskebbe. I Nordjyllands Arnt findes

Registrering af de ferske enge
I naturbeskyttelseslovens
‘‘

3. Der

5 3 star at:

ma ikke foretages cendringer i

tilstanden af naturlige soer, hvis areal er
pa over 100 m ", eller af vandlob eller dde
af vandlob, der af miljoministeren efter
indstillingfra amtsradet ci udpeget som
beskyttede. Dette gcelder dog ikke for sced
vanlige vedligeholdelsesarbejder i vandlob.
Stk. 2. Der ma ikke foretages cendringer i
tilstanden af
1 heder,
2 moser og lignende,
3, strandenge og strandsumpe saint
4 ferske enge og overdrev,
nár sadanne naturtyper enkeltvis, tilsamnien eller iforbindelse med de soer, der
er ncevnt i stk. 1, er storre end 2.500 in" i
samnienhcengende areal."
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11992 bbev bitde de ferske enge og over
drev storre end 2500 rn’ medtaget som
beskyttede naturtyper i by orn natur
beskyttebse, hviiket krmvede ivierkscet
tebse af en omfattende og rebativ detabje
ret registrering af engene og de ovrige
naturtyper, der er beskyttede efter
naturbeskytteisesiovens § 3. Det var de
b4 amtskommuner samt Kobenhavns og
Frederiksb erg kommuner, der foretog
registreringen af de beskyttede naturty
per efter ,,Vejledning orn registrering af
beskyttede naturtyper", se boks i kap. 1.
I forste riekke bbev de beskyttede ferske
enge og andre beskyttede naturtyper re
gistreret ud fra 4-cm kort og buftfotos i
farve ebier sort-hvid og i en mitbestok
mebiem b : b 0.000 og 1:25.000. Herskede
der tyivb om, hvorvidt et ornritde var be
skyttet efter § 3 ebber ej, bbev der sorn re
gel foretaget en besigtigelse i febten. I alt
bbev ca. bO% af de areaber, som var regi
streret pit grund lag af kort, buftfotos
rn.v., besigtiget i feiten.
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Figur 2.4. Kortet
yiser, hvor mange
km2 fersk eng, der er
registreret i de 14
amter. Ud for hver
amt ci angivet hvor
stor en procentdel af
amtets areal de ferske
enge udgor. Baseret
pa oplysningerfra
amterne, 1995.
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de storste areaber med ferske enge pit landspian, nembig over
20.000 ha, mens Kobenhavns Amt har det mindste areab, nem
hg ca. 400 ha. Forskebbene mebiem bandsdebene skybdes geobo
giske og hydrologiske forhold samt forskelbe i bandbrugsstruk
tur, infrastruktur og byudvikbing, se figur 2.4. og 2.5.

Hvorfor er der forskel
geologi og klima

fcerre
grcessende
kreaturer

De geologiske, befobkningsmcessige og tibdebs de kbimatiske forhold har stor betydning for hvor meget eng, der er tilbage i de
forskelbige bandsdele; disse forhold er desuden tiet korreberet
elber betinget af hinanden. I Nordjybband findes der flest enge.
Forkbaringen herpit mit bb.a. soges i de store areaber med hievet
havbund, hvor jorden er sandet og mager og sjteident dyrket sit
intensivt som for eksempeb den fede morienejord pit Fyn ebber
Lolband. Den magre jord er en del af baggrunden for, at be
fobkningstietheden er rebativt bay her. Ogsit syd og vest for is
randslinien, dvs. i Ringkobing og Ribe Amter samt dele af Son
derjybiands, Viborg, Vejbe og Arhus Amter, findes sandet og
mager jord. Her er itdalene desuden generelt flade og brede,
hvibket gay et godt grundlag for den omfattende engvanding
sidst i b800-talbet.
Inden for de sidste itrtier er der sket en betydebig regional for
skydning i antablet af kviegbedrifter man siger, at kvieget er
vandret vestpit. Samtidig er antablet af kviegbedrifter som
nievnt fabdet drastisk fra b970 til b989 er antaibet faidet fra
-

-
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Figur 2.5. Figuren
viser den areal- og
antalsmcessige
fordeling af enge af
forskellig storrelse i
Roskilde Amt.
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52%
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24%
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19%

14%

100.000 til 26.000 bedrifter. Fbere og flere af kviegbesretnin
gerne hobdes desuden pit staid itret rundt. Denne udvikling har
isier pit Oerne haft stor betydning for de naturtyper, der grres
ses, ebber hvor der slits ho. Fortsretter nedgangen i antaibet af
kvcegbescetninger, vii der snart viere meget fit ferske enge tibba
ge, der griesses som bed i en egentbig bandbrugsmiessig ud
nyttebse.
byudvikling

Eng-kabbeleje
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Byudvikiingen har ogsit vieret medvirkende tib en reduktion af
engareabet, i hvert fald bokalt. For eksempeb lit der langt md i
dette itrhundrede rundt om Kobenhavn vidtstrakte enge bangs
Ladegitrdsiten, Gentofte Rende, Harrestrup A og Store Vejbeit.
Langt de fleste af disse engomritder har mitttet vige for bebyg
gebse og motorvejsudfletninger.
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