Kapitel 5: Engenes okologi

Dette kapitel behandler de naturgivne forudsietninger for eng
ens flora og fauna samt de vigtigste biologiske processer. Herunder berøres ogsit de økologiske virkninger af forskellige kul
turindgreb et emne, der vi! blive niermere omtalt i kapitel 8.
Beskrivelsen af de hydrologiske forhold vi! tage udgangs
punkt i upitvirkede eller svagt kulturpitvirkede enge.
-

Hydrologi
-

Hydrologien er den mest betydningsfulde faktor for engenes
natur og miljo. Menneskets pitvirkninger af hydrologien, herunder forst og fremmest afvanding og vandlobsregulering,
medforer derfor dramatiske tendringer af engenes tilstand.
buffervirkning

Desuden har det hydrologiske samspil mellem vandlob og
itniere arealer betydning for vandlobenes vandforingsrytme.
Regulering og oprensning af vandlob samt draining og afvan
ding af engarealer resulterer i, at vandet hurtigt ledes ud i
vandlobene og derefter hurtigt ledes viek. I perioder med meget nedbor kan dette skabe problemer i form af overbelastning
af renseanlieg og kloaksystemer i byerne. T en itdal, hvor afvan
dingstilstanden ikke er reguleret, vi! engene virke som et mid
!ertidigt vandmagasin buffer. Dette vi! give en jievnere vand
foring i vandlobene og mindske risikoen for oversvømmelser i
de beboede omritder, der ligger langs vandlobet.

vandtilforsel

En fersk eng forsynes med vand fra nedboren og grundvandet
samt evt. ved oversvommelser fra nuierliggende vandlob eller
soer, se figur 5.1. Nedborstilforslen omfatter evt. overfiadisk
afstromning fra højere!iggende naboarealer, men denne af
stromning er sjie!dent af storre muengdemiessig betydning.
Enge pit tidligere hojmosebund herhjemme primiert i Vi!d
moserne tilfores kun vand med nedboren, medmindre afvan
dingen er af et sitdant omfang, at torven har sat sig, sit overfla
den !igger lavere end pit de tilstodende arealer. I sit fa!d kan
der stromme vand ii! omritdet fra disse area!er.
-

-

torveenge
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Tilforse! af grundvand kan finde sted pit to mitder. I enge med
!avninger !igger grundvandsspejlet mange steder mindre end 1
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Figur S. la. Eksempet pa topogen
vandmcetning. Dalbunden tigger under
grundvandsspejtet og opfyldes efterhanden med
tory.

jordoverfiade
grundvandsspejl
tørv

lb. Eksempet pa sotigen vandmcetning. Hvor
grundvandsspejlet skeerer den stejle dalside
opstar et skrcentyceld. Pga. den kraftige
vandbevcegelse foregar der stort set ingen
torvedannelse.

jordoverf lade
andsspejl

1C. Eksempel pa soligen vandmcetning.
Grundvandsspejlet skeerer dalsiden. Pga. et
vandstandsende lag, f eks. ler, er dalbunden dog
ikke vandfyldt bortset fra et kildeveeld, som er
opstaet som fotge af en utcethed i det
vandstandsende lag. Pga. vandbevcegelsen er
torvedannetsen ringe.

ld. Eksempel pa limnogen vandmcetning.
Vandtobet oversvammer dalbunden i
vunterhalvaret.

jordoverfiade

hul vandstandsende lag

rdoverf lade

vandløb

meter under jordoverfiaden med nogen variation i lobet af itret.
Sommerens fordampning fra engen bevirker, at der triekkes
vand op fra grundvandet ved den sitka!dte hitrrorseffekt. Der
føres naisten ingen ilt ned i den vandmaittede del af engjorden,
og da nedbrydning af dodt plantemateria!e er en iltkrievende
proces, ophobes dette materiale som tørv, i den udstrtekning
grtesning og hoslait ikke Ijerner planternes biomasse. Denne
hydrologiske engtype ka!des en torveeng, se figur 5.1 a.
vceldenge

T andre ti!fai!de skierer grundvandsspej!et en skritnende jord
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Figur 5.2. Hyis
grundvandsspejlet
skcerer en adals
skrcent, danner det
fremsivende grund
vand ved foden af
skrcenten et yceld.
Holtum Adal i Vejle
Amt.

overflade som

f.eks. skrainten
ned mod en itdal.
Her danner det
fremsivende
grundvand ved
skraintfoden et
vceld, ogsit kaldet
en sumpki!de,
hvorfra vandet kan
lobe ud over en
gen, der derfor
kaldes en vaildeng,
se figur 5.lb og
5.2.Vaild kan ogsit
forekomme lain
gere ude i enge pit
fladere bund,
f.eks. hvor tryk
vand stiger op
gennem huller i
vandstandsende
ler- eller torvelag,
se figur 5.1 c. Det fremsivende grundvand stammer normalt fra
vaildets nairmeste omgivelser, og vandstanden i disse enge er
derfor nogenlunde konstant hele itret.
Endelig kan enge tilfores vand ved oversvmmelser fra soer og
isair vandlob. Herved aflejres uorganisk dynd og slam i sit store
maingder, at engbunden bliver overvejende mineralsk; sitdanne
enge kaldes dyndenge, se figur 5. id. Nitr en eng oversvommes
af et vandlob, stammer det tilforte vand oftest fra he!e den del
af vandlobssystemets opland, der ligger opstroms engen. Et sit
dant opland udgores overvejende af agerjord. Det aflejrede
materiale kan desuden indeholde organiske forbindelser. Det
dynd og slam, som aflejres pit engen indeholder derfor ofte sit
mange nairingsstoffer, at oversvommelser kan betyde en di
rekte nairingsberigelse af engens jordbund. Denne pitvirkning
kan resukere i en godningspraiget og artsfattig vegetation.

dyndeng

-

Oversvommelser finder primairt sted i forbindelse med
kraftig nedbor og snesmeltning, dvs. i vinterhalvitret, se figur
5.3. Hvor enge ligger nair vandlobets udmunding i havet f.eks.

som i Tryggevailde Ada!, kan oversvommelser dog ogsit hidrore
fra vindstuvning af havvand i det nedre itlob, hvorved det
aflejrede dynd kan have et vist saltindhold.
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I mange enge findes en kombination af flere typer af vand
tilforsel, ligesom grainserne mellem de forskellige typer er gli

flere typer af
vandtilforsel i
kornbination
temperatur

dende.

Da vandmaittet jord besidder en stor varmeledningsevne, er
temperatursvingningerne over dognet og itret udjaivnet pit
enge pit vandmaittet bund, set i forhold ii! torre arealer. Eng
bunden er sitledes relativt kolig i sommerhalvitret og relativt
varm i vinterhalvitret, en tendens, der er sairlig tydelig i vaild
partier. Da det fremsivende grundvand har en konstant tempe
ratur pit 6-8°C, er vaildpartierne snefrie vinteren igennem,
undtagen i !angvarige perioder med streng frost. Til gengaild er
engen et af de plantesamfurid, der gronnes sent; ikke for i maj
er temperaturen hoj nok til at aktivere storsteparten af eng
planterne. En art som eng-kabbeteje kan dog blomstre allerede i
april eller tidligere.
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Fugur 5.3. I yunterhalvaret oversvommes enge, der ligger i neerheden af
storre vandlob eller soer, ofte. En oversvommet eng kan udgare et vigtigt
fourageringsomrade for mange forskellige fugle. Brabrand So ved Arhus.
Akvarel: Jens Gregersen.
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vandbevcegelse

-

Den lodrette og vandrette vandbevaige!se i en eng er i hoj grad
athaingig af jordbundens beskaffenhed. Som naivnt er engbun
den i reglen mere eller mindre torveholdig. Torvens vandfo
ringsevne athainger dels af dens omsaitningsgrad, dels af hvor
sammentrykt den er. Stairkt omsat tory har samme vandfo
ringsevne som finsand, 0,01 mm pr. sekund, mens svagt omsat
tory kait fore 0,1 mm vand pr. sekund altsit det tidobbelte
svarende ii! vandfringsevnen for mel!emgroft sand. Er torven
derimod stairkt sammentrykt, bliver dens vandføringsevne
uanset omsaitningsgraden meget ringe, et sted mellem vand
føringsevnen for silt og ler, omkring 0,0002 mm pr. sekund.
Stairkt omsatte og isair stairkt sammentrykte torvelag kan sitle
des hindre nedsivning af overfiadevand sitve! som opstigning af
grundvand.
-

-

-

-

Engenes jordbund
Af storst betydning for engenes jordbund er jordpartiklernes
størrelse der er f.eks. stor forske! pit, om jordbunden er ler
eller sand. Derti! kommer indholdet af organisk stof, vandind
holdet, i!tningsgraden, surhedsgraden og nairingstilstanden.
-

organisk stof og
vand

De fleste enge har faillestruek, hvad angitr disse faktorer; det
gailder indholdet af organisk stof og vand, der normalt er stort
og fø!ges ad. Det skyldes, at vandmaitning begunstiger torve
dannelse samtidig med, at tørv har en stor evne til at holde pit
vand.

forudswtninger
for
torvedannelse

T en vandmaittet jord er dr ingen luftfyldte hulrum med fri ilt.
Desuden er ikningsgraden normalt lay ved et hojt vandind
hold, da vandmaitningen hindrer luftskiftet. Nedbrydningen
foretages derfor af mikroorganismer, der kan leve under iltfrie
forhold. Nedbrydningen foregitr imidlertid langsommere, end
hvis der var ilt ii! stede. Desuden haimmes nedbrydningen af
de relativt lave temperaturer i engens jordbund. Pit grund af
den !angsomme nedbrydning af de dode plantedele foregitr der
en ophobning af organisk stof, en torvedannelse.

nedsat torvedannelse

Mindre fugtige enge med stort indhold af mineralpartikler i
jorden og bedre luftskifte traiffes dog ogsit, isair blandt dynd
engene. Pit denne type enge er torvedannelsen relativt ringe.
Andre faktorer, der nedsaitter torvedannelse, er f.eks. vai!dpit
virkning pit grund af det strommende vand sker en storre ilt
fling af jordbunden. Vedvarende og intensiv graisning/hoslait
nedsaitter ogsit torvedanne!sen ved dyrenes graisning fjernes
der dels en stor del af den biomasse, som kunne vaire blevet ii!
-

-
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tory, dels kan dyrene traide jordoverfladen op og derved bevir
ke gennem!uftning af jorden. Torve!aget kan a!tsit vaire ganske
sparsomt udvik!et i dyndenge sitvel som i vaildenge og enge
som har vairet graisset kontinuert i meget lang lid. Det samme
kan vaire tilfaildet, hvor graisning eller slait er pitbegyndt i en
forholdsvis nydannet mose, f.eks. i en fugtig !ditlavning eller pit
haivet havbund.
Med hensyn ii! jordbundens surhedsgrad, nairingsrigdom
og jordpartiklernes størrelse er der sit stor forskel pit engene, at
de kan inddeles i fire forskellige typer, som nairmere angivet
herunder. Figur 5.4 og 5.5 viser eksemp!er pit disse engtyper.
a NEeringsrige enge
Denne engtype findes isair pit det nairingsrige moraineler nord
og ost for israndslinjen. Ofte er morainen kalkholdig et stykke
under jordoverfiaden, men ikke nair overfiaden.
middel pH

Figur 5.4.
Til venstre a
moderat nceringsrig
eng - Elbodaten,
til hojre b moderat
nceringsfattig eng
uden katkprceg Karup Adal.

andre
dorninanter

Surhedsgraden, pH, er derfor midde!hoj, hvorved de vigtige
p!antenairingsstoffer sitsom fosfor og kvai!stof er lettilgaingelige
for planterne, se boks. Desuden tilføres engen ofte nairing
udefra f.eks. med oversvømmelser eller nedfa!dne blade. Den
mosetype, der svarer ii! de nairingsrige enge, kaldes overgangs
rigkcer. Udtrykket sigter til artsantallet, der er middelhojt, da
nairingsrigdommen favoriserer en raikke konkurrencestairke
arter som atm. mjodurt, lddden dueurt og tagrar. Disse arter for
trainger de mindre konkurrencestairke arter i fravair af grais
ning eller slait. Ved engdrift i form af hoslait eller graisning ho!des artsanta!let sitledes ,,kunstigt" hojt.

b Moderat nEeringsfattige enge uden kalkprEeg
Disse forekommer pit bitde sand- og lerjord, hvor pH er lavere
og jorden mindre nairingsrig f.eks. som folge af udvaskning af
nairingsstoffer eller et meget tykt torvelag. Det re!ativt lave nai
ringsindhold betyder, at de konkurrencestairke, men nairings
kraivende arter, der er naivnt ovenfor, spiller en underordnet
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ro!le sitvel med som uden engdrift. Pit nairingsfattige enge kan
dog findes andre konkurrencestairke arter, som ii! gengaild er
mindre nairingskraivende, f.eks. blatop og eng-rarhvene. Opho
rer engdriften vi! ogsit disse arter blive store og kraftige og pro
ducere sit meget forne, at den underliggende vegetation skyg
ges ud, og artsantallet falder.
De nairingsfattige enge uden ka!kpraig svarer ii! mosetypen
overgangsfattigkceret, hvis artsrigdom stort set er som over
gangsrigkairets. I overgangsfattigkairet dominerer arter som
sump-kceliingetand, kcer-svovlrod og kragefod.
c Kalkenge
Som navnet siger, findes typen isair pit ka!krig morainejord,
f.eks. hvor skrivekridtet !igger hojt, samt pit haivet havbund
med stort indhold af muslingeskaller. Det hoje kalkindhold
medfører, at pH er høj; herved bindes meget af det vigtige
plantenairingsstof fosfor som kalciumfosfat, og fosfor bliver
derved svairt ti!gainge!igt for planterne. Kalkengenes plante
samfund er derfor lavproduktivt, og tørvedannelsen ringe.
begrainset
nceringsforsyning

Figur S.S.
Tul venstre ç kalk
eng - Vindinge Adal,
dl hojre d ekstrem
nceringsfattig eng Skjern Adal.

Da engplanternes kvailstofforsyning forst og fremmest sker
gennem nedbrydning af organisk stof, betyder en ringe torve
dannelse ydermere, at kvai!stofforsyningen er ditrlig i kalkenge.
Disse enge mit derfor betragtes som moderat nairingsfattige.
Under disse betingelser er kun fit plantearter, bl.a. blatop, tag
ror og butbtomstret sly, hojproduktive og dominante sitledes at
de kan indgit i tilgroningen af en kalkeng. Andre arter trives
ditrligt ved ti!stedevairelsen af kalk, f.eks. mange vedp!anter.
Normalt er en kalkeng,meget artsrig, sitvel med som uden
engdrift. Artsrigdommen er itrsag til betegnelsen ekstremrigkcer
for den tilsyarende mosetype.

d Ekstrernt nceringsfattige enge

Sitdanne enge opstod før i tiden ved engdrift pit sure, yderst
nairingsfattige og derfor artsfattige moser pit udvasket sand-
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bund, sitkaldte ekstremfattigkcer. Denne mosetype findes forst
og fremmest syd og vest for isrands!injen, og engdrift forekom
mer naippe i dag grundet plantesamfundets !ave produktivitet.
Af arter pit ekstremt nairingsfattige enge kan naivnes sphagnum,
kceruld, btátop, ncebfra og pors.

Jordbundens naringsstoffer
Era jorden optager planter foruden
vand forskellige nairingsstoffer gennem
rodderne. Nieringsstofferne er nodven
dige for planternes vaikst og opdeles i
to grupper, makronairingsstoffer og mi
kronairingsstoffer.
Makronairingsstoffer er nodvendige i
storre maingder end mikronairingsstof
ferne. I jorden findes makronairings
stofferne kvailstof N, fosfor P og
svovl S. Mikronairingsstofferne, der
ikke behoves i sit store miengder, er cal
cium Ca, magnesium Mg, kahum
K, jern Fe, mangan Mn, kobber
Cu, zink Zn, bor B, k/or Cl, mo
lybdain Mo m fi
Nairingsstofferne optages af plan
terne som ioner dvs. som ladede par-

tikler, med enten negativ anion el!er
positiv kation ladning. Kvai!stof og
fosfor optraider i jorden i forbindelse
med andre stoffer:
Kvai!stof kan forekomme som ni
trat NO,-, nitrit N02 eller ammo
nium NH4. Omkring 98% af kvai!
stoffet i jorden er imidlertid bundet i
organiske forbindelser, f.eks. i mere el
ler mindre nedbrudte p!antedele. Kvail
stoffet bliver forst tilgaingeligt for p!an
terne i forste omgang i form af ammo
nium, nitr mikroorganismerne foreta
ger en minera!isering, hvor de organiske
forbindelser nedbrydes ii! uorganiske.
* Fosfor forekommer som fosfat
PO13. Fosfat udvaskes ikke let, men
ophobes i en stabil pulje i jorden.
*

Biologiske og biokemiske processer I engene
Enge og andre vitdomritder er nogle af hovedki!derne ii! atmos
fairens indhold af drivhusgassen metan eller sumpgas.
metan

Metan dannes, nitr bakterier af s!tegterne MethanobaCterium,
Methanospirilium m.fl., som kun findes i vandmaittet, iltfrit
mi!jo, nedbryder organiske forbindelser i torven. Ved bakterier
nes itnding omdannes. kultveilte og brint ill metan.
Ti! de vaisentligste processer i enge horer omsaitningen af
de vigtige plantenairingsstoffer kvailstof og fosfor.

tilforsel afnitrat
og fosfat

Disse stoffer tilfores i form af nitrat og fosfat, isair ved godsk
fling af marker, der !igger oven for engene. Herfra transporte
res stofferne med grund- el!er overfiadevandet ii! engene. Des
uden vi! oversvomme!ser med nairingsrigt vand fra vandlob el
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Figur 5.6. Øverst ses kvcelstofkredslobet: Tilforsel, omscetning og transport
af kveetstof
Nederst ses fosforkredstobet: Tilforsel, omscetning og transport affosfor.
Efter Rebsdof 1994.
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ler søer ogsit kunne tilfore engen disse nairingsstoffer, se figur
5.6.
andre kilder til
nceringsberigelse

Fosfor kan ogsit tilføres ved jorderosion og jordfygning. En an
den vigtig kilde til nairingsberigelse er nairingsstoffer, der tilfo
res med nedboren, og det ovrige atmosfairiske nedfald, der for
kvailstofs vedkommende er af stigende betydning som fo!ge af
!uftforurening. T dag tilføres der itrligt 2-3 t kvai!stof pr. km2 fra
luften, heraf stammer Ca. 2/3 fra !andbrugets hitndtering af
dyregødning. Endelig tilføres mindre nairingsstofmaingder i
form af dyreekskrementr samt døde dyr og planter, herunder
nedfaldent law.

rnineralisering

Nairingsstofferne indgitr i organiske forbinde!ser og kan ikke
optages af planterne, for mikroorganismer har nedbrudt det
organiske fosfor ii! fosfat og det organiske kvailstof ii! ammo
nium. Denne nedbrydning mineratisering af organisk fosfor
haimmes i iltfattige, vandmaittede enge, mens mineraliseringen
af organisk kvai!stof tvairtimod fremmes ved vandmaitning.
Ammonium er samtidig den form af kvai!stof, som vitdbunds
planter menes at foretraikke. Er jorden eller vandet nair engens
overfiade iltrigt, f.eks. som følge af vandbevaigelse eller drai
ning, kan noget af det frigjorte ammonium fores op i disse lag
og iltes til nitrat.
-

nitrifikation

kvcelstoffiksering

-

Ved denne proces, nitrifikationen, kan der altsit dannes nitrat,
som igen kan optages af planter og mikroorganismer eller
denitrificeres.
Endelig optager forskellige bakterier kvailstof direkte fra luften
og omdanner det ii! organiske kvailstofforbindelser; det gailder
f.eks. bakterier af s!aigterne AzotobaCter og Giostridium, der le
ver fit i jorden, og Rhizobium, der findes i knolde pit rodderne
af bl.a. airteblomstrede planter, som forsynes med kvailstof af
bakterierne. Den sidste form for kvai!stoftilforsel har størst be
tydning pit kulturenge, dels fordi processen foregitr bedst un
der iltrige forhold a!tsit efter nogen draining dels fordi airte
b!omstrede planter spiller en underordnet rol!e pit danske na
turenge. De vigtigste airteb!omstrede arter pit naturengen er
gulfladbcelg og muse-vikke, hyis forekomst slet ikke kan mitle sig
med den rol!e, som rod- og hvid-kiover spiller pit kulturengene.
Her har kiover-arterne stor anvende!se netop pit grund af deres
evne til at ti!fore engene kvailstof via samspi!let med Rhizo
bium-bakterier.
-

-

Larve af certeugle
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denitrifikation

kulstof
forbruges

planternes
optagelse

Ved denitrifikation forbruger bakterier, f.eks. Pseudomonas, ilt
fraktionen i nitrat ill deres itnding. Herved reduceres nitraten
til frit kvailstof, der afgasses til luften. Denitrifikation er markant athaingig af temperaturen; den er derfor mindst effektiv
om vinteren, hvor afstromningen af nitratholdigt vand fra mar
kerne ofte er storst.
Denitrifikation kraiver i!tfrie forhold og foregitr derfor typisk i
nogen dybde i vitde enge og moser, hvor endog meget store
maingder af ti!fort nitrat kan reduceres. Ved processen forbru
ger de denitrificerende bakterier ku!stof eller evt. pyrit, som er
en forbindelse af jern og svovl. Kulstof kan bakterierne fit ved
at nedbryde engtorven, hvorved det her evt. ophobede jern,
svovl, kvai!stof og fosfor samtidig frigores. Generelt er sporgs
mitlet om torvens nedbrydning endnu ikke ti!straikke!igt belyst,
men nedbrydningen sker under ingen omstaindigheder med
samme hastighed, som nitr nedbryderne har ilt ill ritdighed
f.eks. efter draining.
Planternes optagelse af kvai!stof og fosfor kan bidrage vaisent
!igt ii! nairingsstoffjernelsen, ye! at mairke hvis engen slits el!er
graisses. I denne sammenhaing kraives det, at hovedparten af
det afslitede plantemateriale fjernes. Selvom de graissende dyr
afleverer a! deres godning pit den eng, der graisses, sker der
dog et nettotab ved dyrenes ti!vaikst.

binding affosfat

Bindingen ill b!.a. jordpartik!er har som naivnt storst betyd
ning for fosfors vedkommende, men ogsit for det ammonium,
der ikke umiddelbart optages af planterne, bindes ii! jordpar
tik!erne. Engbundens fosfatbindingsevne athainger af dens mdhold af aluminium, jern og kalk samt !erpartikler, hvi!ket oftest
er !avt i torvejorde. I vieldpartier udfai!des der dog gerne en del
jernilte, bl.a. okker, som har en stor evne ii! at binde fosfat.
Bliver miljoet iltfattigt, vi! fosfat atter frigives. Enge, der hyp
pigt oversvommes, har en god evne ii! fosfatbinding i kraft af
lerpartikler, som aflejres under oversvommelserne.

biologiske filtre

Engenes evne til at fjerne og ti!bageho!de nairingsstoffer er i
disse itr genstand for stor interesse ud fra den antagelse, at en
forogelse af engarealet vi! kunne mindske forureningen af soer,
vandlob og havet. For at en eng skal kunne fungere som bio!o
gisk filter, der kan fjerne nairingsstoffer, skal det nairingsho!di
ge vand stromme gennem engen. Drainror, der er fort igennem
engen og udmunder direkte i et vandlob, mit derfor omlaigges,
sit de udmunder oven for engen, og drainvandet siver gennem
denne.
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drcz?n
ornlcegninger

drcening afeng

Athaingigt af drainvandets nairingsindhold kan en drainomlaig
ning medfore eutrofiering, dvs. nairingsberigelse, af engen.
Herved kan engens flora og fauna !ide skade svarende ii! de
skader, godskning anretter. Set fra et biologisk synspunkt bor
sitdanne drainomlaigninger derfor undgits pit naturenge af hoj
biologisk vairdi. Drainomlaigninger, der har ii! hensigt at foroge
et areals rensningseffekt, bor begrainses ii! kulturenge og ii!
brak!agt agerjord ud!agt ill eng, f.eks. i forbindelse med brak
laigning af braimmer langs vandlob og soer. Her vi! omlaigning
af drainene ii! gengaild vaire af stor vairdi ikke alene for soen
e!ler vandlobet neden for engen, men i hoj grad ogsit for selve
engen, da en forogelse af fugtigheden i sig se!v vi! gavne den
vilde flora og fauna. Dette gailder isair, hvor agerjord udlaigges
som eng.
Den modsatte proces, a!tsit draining af en eng, bor fremover
begrainses ii! kulturenge,. hvor draining er et led i den hidtidige
drift. Nydraining af enge over 2.500 m" kraiver endvidere, at

Figur S.7. Et eksempel pa torvescetning kan ses i Sperrestrup Adal i
Nordsjcelland, hvor Kabenhavns Vandforsyning har indyundet vand Ca.
100 ár. Billede A er taget fra kanten af ádalen, og herfra ses et hegn med
spredte elmetrceer. Langs dette hegn er en graft, som ses pa billede B.
Groften btev gravet i bunden af adalen og blev gravet igennem en title
morceneknold, der omtrent naede op dl ovefladen i engbunden. Siden har
den omgivende tarvebund sat sig Ca. 4 m pga. vandindvindingen, og pa
toppen af morceneknolden ses groften stadig.
Soerne til hajre pa billede A og dl venstre pa billede B fandtes ikke for
yandindvindingen og er ogsa et resultat af torvescetningen. Foto: Kare Fog.
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amtskommunen giver dispensation fra naturbeskyttelseslovens
§3, se kap. 8.
T forbindelse med vandindvinding vi! aindringer i de hydrolo
giske forhold saitte nogle af de samme jordbundsprocesser i
gang som draining.

vandindvinding

konsekvensen
af drcening
-

Ved draining el!er sainkning af grundvandsstanden i forbin
delse med vandindvinding saittes flere processer i gang. For
det forste aindres miljoet fra at vaire iltfattigt ii! at vaire iltrigt,
hvorved denitrifikationen ophorer. Pit torveholdige enge ac
ce!ereres mikroorganismernes nedbrydning af torven, hvis mdhold af nairingsstoffer mineraliseres og derefter frigores. Den
ogede nairingsmaingde vi! dels blive udvasket og dels fremme
de nairingskraivende arter. En anden vigtig folge af draining af
torveenge er, at torven bliver mere kompakt og derved synker
sammen man siger, at torven saitter sig, se figur 5.7. Torvens
evne ill at holde pit vand mindskes, og sammensynkningen
medforer hyppigere oversvommelser. For at vaire effektiv mit
drainingen derfor gentages efter fit itr.
-

Engenes produktion
grundlaget for
produktion

Ved fotosyntesen udnytter de gronne planter sollyset ill pro
duktion af biomasse. Produktionen af biomasse athainger over
vejende af jordbundens beskaffenhed er jorden rig pit nairingsstoffer, som det isair er tilfaildet pit morainejord, er pro
duktionen hoj. Enge vest for israndslinien har en lavere pro
duktivitet, da jordbunden generelt er mindre nairingsrig. Pit
nairingsrige enge kan der produceres op ti! 10.000 kg torstof
pr. ha itrligt, mens nairingsfattige enge producerer 7-8.000 kg.
Ti! sammenligning producerer en !ynghede 2-3.000 kg.
-

oges
produktionen
ved godskning?
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-

Godskning kan oge produktionen pit en eng, athaingigt dels af
hvilke nairingsstoffer, der i forvejen er nok af i engbunden,
dels af godningens sammensaitning. Generelt er godskningens
virkning pit produktionen storst pit nairingsfattig bund. Under
alle omstaindigheder begunstiges hurtigtvoksende, konkurren
cedygtige arter, isair visse graisser. Omvendt forsvinder nog!e
af de mindre konkurrencedygtige arter, mest pit grund af den
ogede konkurrence, men i nogle tilfailde ogsit pit grund af en
direkte giftvirkning af den tilforte godning. Elere arter af orki
deer har symbiose med underjordiske svampe, der ikke titler
godskning, og orkidéerne forsvinder derfor hurtigt. Ved godsk
ning reduceres artsantal!et sit!edes betydeligt.
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Figur S.8. Denne eng ved Hostrup So i
Sanderjylland grcesses alene af gragces. Engen
ligger som en fci meter bred brcemme tangs
sobredden, og pa et areat af denne starretse er
gcessenes greesning sa effektiv, at engen dl
forveksling ligner en kreaturgrcesset eng.

E ngdriftens
virkninger
Nitr et mere el!er
mindre uberort
plantesamfund,
f.eks. en skovsump,
et pilekrat, en ror
sump eller en mose
praiget af hoje ur
ter, udsaittes for
gentagen graisning
eller slait, indtraiffer
der en raikke aim
dringer. De vigtigste er, at vegetationen holdes lay, lysitben og
bestitr af fairre lag, at fornedannelsen ogtorveproduktionen
mindskes, samt at planternes og dyrenes artstaithed stiger.

husdyrgrcesning

rnosegrisen

Hvad menes der med ,,grEesning"?
T denne bog anvendes ordet graisning mest i forbindelse med
dyr af en vis storre!se f.eks. kvaig, heste, fitr og hjorte. Nogle
steder ser man dog, at ogsit svommefug!e kan graisse en eng,
sit den ii! forveks!ing !igner en kreaturgraisset eng, se figur 5.8.
Mosegrisen graisser pit ferske enge, men grundet dyrets stor

relse har graisningen generelt ingen betydning for vegetations
strukturen. I de tilfailde, hvor mosegi’ise fitr smag for bestemte
arter pit en eng, kan de dog i nogen grad pitvirke floraens arts
sammensaitning.
hvilke plante
dele cedes?

Nitr dyr graisser, pitvirkes vegetationen isair ved afbidning af
levende plantede!e som blade, staingler, blomster og knopper.
Hertil kommer "browsing", som er indtagelse af kviste, grene
og bark af vedplanter. Nogle dyr aider ti!lige dodt plantemate
riale, f.eks. tort grais, men genere!t foretraikker dyrene friske
gronne spirer Qg skud, hvis nairingsindhold er hojt.
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Slid
Graissende dyr pitforer vegetationen og jordbundem mekanisk
slid ved deres tritd.
dyrearten

Slitagen athainger af dyrenes vaigt, race, alder og aktivitet samt
jordbundstypen og vegetationens modstandsdygtighed. En Jer
sey-ko, som er en forholdsvis let ma!kekvaigrace, udover f.eks.
et tryk pit 3,2 kg pr. cm2, mens et fitr udover et tryk pit 2,1 kg
pr. cm2.

heste ford rsager
huller

Heste, der er meget aktive dyr, kan foritrsage store hu!ler i en
ellers sammenhaingende gronsvair, nitr de galopperer fern og
tilbage. Sitdanne huller i vegetationen giyer mulighed for, at
lokaliteten kan koloniseres af nye plantearter, der spredes der
til som fro.

éndrige arter

Isair fo af énitrige arter vi! under normale forho!d have svairt
ved at etablere sig i et
vegetationsdaikke, men i hullerne i
vegetationem fitr de en chance. Det gailder isair arter som kcer
tait

guidkarse, sump-forgiemmigej, bidende piteurt, spyd-mcelde, hvid
metet gdsefod og biod hejre.

Hitrdt tritd kan betyde, at jordbunden presses sarnmen.
Derved reduceres maingden af !uft i jorden, samtidig med at
vandgemnemtraingningen nedsaittes, og jordbundens
nairingsstothalance aindres.
,,fcerdsel.splanter"

knoldkcer

torbundsarter

I ornritder, hvor de graissende dyrs fairdse! er mere intensiv,
kan man finde p!antearter, sorn er sairligt robuste overfor s!ita
ge, b!.a. tudse-siv, giat vejbred og fandens meelkebotte, som her er
konkurrencemaissigt overlegne.
Et sairligt fainornen pit lerholdig jordbund er de sitkaldte
,,knoldkair", der dannes i engenes fugtigste partier, nitr kvaiget
itr efter itr traider jordbunden op, se figur 5.9. Knolddanne!sen
kan desuden fremmes af tuedannende graisser og ha!vgraisser
som mose-bunke, btdtop, trindstcengiet star og skcene-arter.
Kmoldene er tørrere overst og huser ofte overdrevsarter som
dunet vejbred, aim. knopurt samt ianCet- og smaibiadet hogeurt pit
toppen, samtidig med at der vokser fugtigbundsarter mellem
knoldene.
Dyregodning
En anden vigtig pitvirkning i forbindelse med graisning er dyre
godning. Denne er som regel koncentreret ii! enkelte steder
indenfor graisningsfolden, og her vokser p!anter, der kraiver
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Figur 5.9. Knoldkcer
dannes ved kraftigt
trad i de fugtigste
engpartier, som her i
Vindinge Adal pa
østfyn. I tavningerne
dominerer fugttalende
arter som kryb-hvene
og kncebojet reevehale, mens mere
torketalende arter
som tusindfryd, host
borst og atm. ham
grces findes pa
knoldene.

nairingsrige forhold. Generelt er vegetationen gronnere og ho
jere ornkring henfaldende dyregodning. Den faste godning
rumrner rneget fosfor og kalciurn, mens der er mest kvai!stof og
kalium i urinen. Ved hoje taitheder af dyr, f.eks. ved fodrings
steder, kan dyregodningen pitvirke engens vegetation lige sit
kraftigt sorn godskning. Effekten af godskning orntales i kap. 8.
dyrene undgdr
egen godning

godningens
nedbrydning

Pit kvaiggraissede enge er det pitvist, at dyrene umdgitr pletter
med egen godning; op ii! seks-syv mitneder kan der git, for en
ko igen vi! graisse en plet, hvor der har ligget en kokasse. For
hestes vedkornmende varer det endnu laingere.
I somrnerrnitnederne, hvor den mikrobielle nedbrydning sker
hurtigere, gitr der dog kortere lid, for dyrene igen graisser om
ritdet. Ti! godningen er der knyttet en helt specie! insektfauna
og svampeflora, som lever i godningen og deltager i dens ned
brydning.

flere levesteder

Godningens nairingsrigdom og kvaigets vaigring ved at aide ved
godningsstederne bidrager ii! at oge engens forskel!igartethed
og derrned antallet af !evesteder for dyr og planter pit engen.

frospredning

Med godning kan der desuden ske spredning af fro. Under
sogelser pit Mo!s viser desuden, at fro kan spredes via de grais
sende koer fra et omritde ii! et andet.
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Udvtelgelse af fodeemner
Der er store forskelle pit dyrearternes foretrukne fodeemner.
Genere!t har de valgte fodeemner et hojt indho!d af kvailstof
og fosfor sarnt et stort energiindhold.
strukturst offer
indhold

krcesenhed ved
overfiod

P!antearter, der indeholder meget strukturstof, f.eks. lignin,
kise! e!ler cellulose, vrages ii! forde! for mere !etfordojelige ar
ter. Desuden vailges velsmagende arter frern for ditrligt srna
gende eller ligefrem giftige arter.
Svenske undersogelser har vist, at godskning i visse tilfailde
aindrer graissets smag, sit graisset vrages af de graissende dyr.
Dyrenes va!g af fodeemner athainger ogsit af rnaingden af fode
er der rigeligt plantemateriale, aides de mest velsrnagende og
letfordoje!ige arter forst.
-

nedsat rncelke
produktion

Nogle plantearter er ikke bare ditrligt smagende, de kan ogsit
vaire giftige. Det er pitvist, at bare 2 g kcer-padderok orn dagen i
hoet ii! malkekoer betyder en registrerbar nedsaittelse i mail
keproduktionen. Nedsaittelsen skyldes, at planten indeholder
et giftigt alkaloid, sorn formentligt binder vandet.

udviklings
stadiet

Der er stor forskel pit, hvor velsrnagende den enkelte planteart
er i forskellige stadier af sin udvik!ing. Unge skud indeholder
fairre strukturstoffer end aildre og er derfor lettere fordojelige.
Det samme gailder for b!omster og frugter.

hvor i landet?

Arter af gruessende husdyr
Hvilke dyr, der saittes ii! at graisse, athainger af jordbunds- og
fugtighedsforhold, formitlet med graisningen og okonomi.
Det mest almindelige husdyr, der saittes til at graisse pit enge,

Figur 5.10. Det mest

almindelige husdyr,
der grcesser pa enc’e,
er kvceg.
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er kvaig, se figur 5.10, men ogsit heste og ii! dels fitr graisser,
sidstnaivnte isair i Ribe AmL I Kobenhavns Amt er heste ble
vet det a!minde!igste husdyr pit ferske enge.
Fitr er mere folsomme overfor fugtig jordbund end kvaig og
heste; fitrenes klove bliver opblodt pit den fugtige bund, og de
bliver derved hyppigere udsat for klovsyge.
flere parasitter
fugtig bund

I omritder pit fugtig bund kan der dog ogsit opstit sygdoms
problemer hos kvaiget. Labe-tarmorm samt tungeorm er meget
udbredt blandt kvaig, der graisser pit fugtig bund, mens teverik
te, der tidligere var et stort problem, i dag er gitet tilbage pit
grund af draining. De to forstnaivnte parasitter opdages sjai!
dent, for dyrene sendes it! s!agtning, da der skal et massivt an
greb ii!, for dyret bliver sygt. Anta!let af parasitter i ferske enge
oges med nedboren, temperaturen, antallet af dyr pr. area!
enhed og graisningsperiodens !aingde.

grcesningsadfcerd

Graisningsadfairden er athaingig af, hvilken dyreart el!er -race,
der er tale om. Det enke!te individs adfaird athainger desuden
af storrelse, anatomi, fodebehov og erfaring. Store dyr har be
hov for store maingder fode og har derfor sjai!dent tid ii! at
aide selektivt, mens et !ille dyr, der ikke behover sit meget fode,
bedre har tid til at udvailge bestemte fodeemner.

kvceg bruger
tungen

Kvaig er primairt graisaidere, men aider ogsit andre urter og i
mindre omfang by og kviste fra vedplanter. Kvaig bruger tun
gem til at fit fat i en graistot og traikke den op. Herved rives der
ofte rodder med op, sit der opstitr huller i vegetationen.

far bruger

Eitr er selektive i fodevalget. Fitrene bider griesset over med
underkaibens fortainder og den forhornede del af overkaiben
og kan derved udvailge sairlige plantedele og velsmagende ar
ter. Pit area!er, der graisses af fitr, kan vegetationen vaire bidt
med til 2 cm’s hojde. Fitr kam b!ive rene feimschmeckere og kam
f.eks. finde pit kum at aide orkidéer, hyis der findes em stor bestand, hvor fitreme graisser. Fitr aider germe vedplanter, og selv
tornede planter som slaen og arter af rose gitr de ikke udemom.

pa

tcenderne

heste bruger
tcenderne

Heste har et stort foderbehov og aider derfor meget. De bider
med bitde over- og undermundems tainder
pit jordoverfia
den og udvai!ger samtidig sairlige fodeemmer. Heste kam aide
arter, der undgits af andre graisningsdyr, f.eks. blatop. Desudem
aider de flere vedplanter end kvaig.
tait

-

geder er
effektive

Nogle af de mest effektive ,,buskryddere" er geder, som hellere
aider buske end grais. Geder er dog sjai!dne som husdyr i Dam
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mark, da de er folsomme overfor det relativt kolde og fugtige
klima.
sarngrcesning

Tabel 5.1. Kvceg og
Jars prceferens for
nogte almindelige
ptantearter pa ferske
enge, + angiver at
arten foretrcekkes,
- angiver at arten
undgas. Efter
ButtensChon &
ButtensChon 1982,
1993.
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Ved samgraismingsforsog med kvaig og fitr pit mairingsfattige
enge og overdrev pit Mobs ses, at mems mogle plamtearter fore
traikkes af fitr, umdgitr kvaiget disse arter og omvemdt. For ek
sempel aider kvaiget germe aim. star, hirse-star og aim. syre,
mems fitr vrager disse arter. Ti! gemgaild aider fitr gerne viid
cebie, siden og aim. fugtegrces, som alle er arter, kvaiget modigt
aider i stort omfang, se tabel 5.1. Sitdamme resukater fortai!ler,
at det kam vaire em fordel at lade forskeb!ige husdyrarter graisse
sammen, hvis man for eksempel omsker, at bitde urter og ved
planter skal holdes nede i em bestemt hojde.
Planteart
padde ro k-arte
bidende ranunkel
kr-ranunkei
lay ranunkel
dun-birk
aim. fugIegrs
graisbiadet fiadstjerne
honsetarm-arter
aim. syre
pile-arter
aim. mjødurt
gase-potentii
tormentii
viid able
siaen
rod-kiøver
hvid-kiover
sump-kaiulingetand
vandnavie
skjoiddrager
vand-mynte
k r-sn e rre
mikebotte
knop-siv
iyse-siv
haret star
aim. star
dvairg-star
h rse-sta r
rød svingei
eng-rapgrs
flojisgrais
hunde-hvene
kryb-hvene
mose-bunke

Kvaeg

-

Far
+
+

-

+
+
+
+

+
+
+
+

+

-

+

+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
±
+
+
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+
+
+
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GrEesningstryk
Graisningstrykket er et udtryk for antallet af graissende dyr pr.
arealenhed. Trykkets effekt pit en !oka!itet athainger af dyre
arten og -racem, dyrenes alder, storre!se og antal samt grais
mimgsperiodems laimgde, men samtidig af bokalitetems biomasse
produktion og vegetatiomems nairingsvairdi.
dyreenheder

Man kam fastsaitte graismingstrykket ud fra plejehemsym. Ti!
straibes em !ay, men mogenlunde ubrudt vegetation, kam der pit
nairimgsrige enge git ca. to umgkreaturer pr. ha i en graismings
periode fra medio maj ii! medio september svaremde ii! ti fitr
e!ler knapt em hest. Fastsaittelsem af graismimgstrykket mit dog
ske fra itr ii! itr, idet vegetatiomems biomasseproduktiom og
mairingsvairdi yarierer med vejrforho!deme.
-

Lokalitet
Vrnenge 1
Vairnenge 2

Area!
[hal

Antal kvier

Kvier
pr. ha

Foderenheder
pr. ha

580
750

345
900

06
1 2

470
960

Tabel S.2. Undersogelse af kunstgadningens pavirkning af engvegetatio
nens produktion med henblik pa fastseettelse af greesningstryk. Veernenge 1
er ikke godsket, mens Vcernenge 2 kunstgodes.
En foderenhed svarer itt fodervcerdien af torvcegten af 1 kg byg eller 1,6
kg grces og grontfoder.

godskning

øges biomasseproduktiomem med kumst- eller staldgodnimg,
kan der vaire flere dyr pr. area!enhed. Pit Vairmengene ved
Ringkobing Fjord er der udfort forsog med kumstgodmimg, der
viser, at godskning oger produktiomen, sit der skabes fode
grundlag for dobbelt sit mange kvier pr. ha. som uden godsk
ming, se tabel 5.2.

regulering

Hvor hojt graismingstrykket skal vaire, athainger af formit!et
med graismingem vi! man beskytte sair!ige arter, der ikke er
tritdtolerante, er det nodvemdigt at ho!de igem med amtallet af
graissemde husdyr el!er evt. forkorte graismimgsperiodem. Ti!
gengaild kam det vaire modvemdigt med et hojt graismimgstryk,
hvis stodskud og frop!amter af vedp!amter skal holdes mede.
-

overgrcesning

Ved et hojt graisningstryk er der fare for overgraismimg. Over
graisming kan dels resultere i arealer udem vegetation, de!s kan
der ske en uomsket sammenpresmimg af jordem.
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Hø- og graesslaet
Tidligere blev de ferske enge udmyttet ii! hoproduktion ved slit
ming med !e.

fa enge

hostes

Hvis engeme udnyttes ii! hoproduktion i dag sker s!itning med
maskimer. Hoproduktiom er ikke videre udbredt, f.eks. viser em
opgore!se fra Roskilde Amt, at kum 6,4% af amtets area! med
fersk eng slits.
Alt efter hvad det afslitede materiale ska! anvendes ii!, fore
tager man hoslait elber graisslait.

hoslcet

Hoslait kraiver sjaildemt godming for at give et godt udbytte. Ef
ter hohost kam man lade det afskitrne materiale torre i bunker
pit engem. Hoet anvendes som husdyrfoder eller stroelse, og
hoslaittem foretages kun em gang om itret traditiome!t i juli,
hvor vegetatiomems biomasse er storst.

-

-

grcesslcet
-

grcessket pd
kulturenge

Ved graisslait, som finder sted flere gange i bobet af vaikstsai
somen, anvendes det afskitrme materiale f.eks. direkte som frisk
grontfoder, eller det komserveres ved emsilering. Ensileringem
foregitr ofte ved, at baller af frisk grais pakkes md i plast. Em
anden amvemde!se er produktiom af graispiller ii! grovfoder.
Ti! brug for graisslait tilfores ofte kalk og mormalt store maing
der godning mellem 120 og 400 kg kvailstof pr. ha om itret.
Enge med graisslait er typisk isitet kulturgraisser og praiget af
draining, da en vitd bund besvair!iggor anvendelsem af maskimer
de synker simpelthen i. Enge med graiss!ait er i det hele taget
typiske eksempler pit kategorien ,,kulturemge", se figur 5.11.
-

-

gronthost

Bitde ho- og graisslait kan foregit maskimelt med en grontho
ster, som athugger vegetatiomem i den onskede hojde, ofte 5-10
cm, med et sait bodret roterende knive. Det afskitrme materiale
bbaises op i en vogn; ved andre typer hostmaskimer bliver det
afskitrme materiale samlet i strenge pit arealet.

rnindre
rnaskiner

Mimdre maskiner, som betjenes ved hitmdkraft, kam ogsit an
vendes, f.eks. fingerklipper og buskrydder. Sitdanme maskimer
egmer sig isair til maturp!eje af smit arealer, da man kam hoste
mere selektivt og derved skitme udva!gte arealer eller arter.

bunden jcevnes

Skal der foretages ho- e!ler graisslait pit en fersk eng, gores
bundem ofte mere jaivm, sit slitmaskimerne memmere kam am
vendes. Tuer og muldskud udjaivmes f.eks. med em tromle, og
stem m.v. fjermes.
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Nãr engen slâs
Mange undersoge!ser viser et sairlig hojt ama! plantearter pit
naturenge med hoslait omkrimg 40 forskellige arter pr. m2.
-

hojt artsantal

Den hoje artstaithed hainger sammem med, dels at hoslait ty
pisk kum finder sted en gang om itret, hvorved mange arter er i
stand ii! at gemmemfore livscyklus, dels at hos!ait typisk har vai
ret den oprimde!ige driftsform, hvorfor hoemge har en laingere
driftsmaissig kontimuitet.

stiger rned kon
tinuiteten

Em tommelfimgerrege! siger, at jo aildre em bokalitet med em be
stemt driftsform er, jo flere arter har kummet nit at imdvamdre
og ti!passe sig driftem. Toftegitrd Enge ved Store Vildmose, som
samdsymligvis har vairet drevet med hoslait sidem jermalderem,
bliver stadig slitet i dag. Her findes et stort anta! plantearter,
b!andt andet sjaildme arter som engbiomme, lay skorsonér og
kcer-fladbceig.

stigning
efterfd dr

tidspunktet

Em hoj artstaithed kam dog forekomme allerede efter fit itrs slit
ming, hvis arterme findes i mairhedem og kam spredes hertil. Pit
em eng ved Gentofte So ved Kobemhavm steg den genmemsmit
lige artstaithed fra 18 ii! 29 arter pr. m2 i bobet af blot syv itr
med sommerslitming.
Det er af afgoremde betydming for artstaitheden, hvormitr pit

Figur 5.11. Billum
Klcegflcedning ved
Varde A. Engen
anvendes itt intensiv

grcespilleproduktion;
der godes med 400 kg
kvcelstof Pr. ha arlugt.
Om yinteren og i det
tidlige forar er arealet
ofte helt vanddcekket
og har derfor stor
ycerdi for fuglelivet.
Da engen ikke om

keg ges hyppigere end
hvert tiende

ar,

er den

beskyttet af natur
beskyttetseslovens

-
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itret hoslaittem foretages. S!itming i juni e!!er tidligere forhindrer
sit mange arter i at saitte fro, at artstaitheden efterhitndem fa!
der. S!itr man derimod ho i juli, vi! mange tidligt b!omstremde
engplamter have fitet modite frugter.
julihost
rnodvirker
oplagring

Samtidig forhimdrer slait i juli, at hoje stauder som f.eks. tagrar
oplagrer den nairing, som plantermes overjordiske dele har op
taget i vaikstsaisomen, i de underjordiske dele.

artsrige
graisningsenge

Det er dog ikke kum pit hoslitede enge, der kan findes en hoj
artstaithed; graisnimgsenge kan vaire sairdeles artsrige, som
f.eks. i Tryggevailde Ada! pit Stevns, hvor em kalkeng emdmu fit
itr efter graismimgems ophor kumme fremvise hele 52 arter af kar
p!amter pr. m2.

sammenligning

Thbet 5.3. En sammentigning af
vegetationens prceg
ved grcesning, sleet
og uden drift - alt
anaet age.

Em slitet og em graisset fersk eng !igmer umiddelbart himandem,
men en sammenligming af s!itmimgens og graismingems virkmimg
pit emgvegetatiomem viser dog flere forskelle. I den folgende

.

Driftsform
Karakteristika

Graesning

Slaet

Uden drift

Ensartethed

hue

stor

yarierer

Forneophobning
og torvedannelse

hue

Vegetationshøjde

.

-

lille

stor

lay yarieret

lay

oftest høj

Lagdehing af
vegetationen

hihle

hue

stor

Nringsindhohd i
jordbunden

svagt faldende

faldende

oftest
stigende

Tuedanneise

kraftig pa vâde
steder

ingen

svag

mange

frre

ingen

Graissers andel i
yegetationen

stigende

faldende

oftest
faldende

Vedplanters andel
i yegetationen

hue

ingen

stigende

Artstthed af
karplanter

stor

stor

oftest hay

-

Huller i

yegetationen
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sammenligning regnes der ikke med ovrige ku!turimdgreb som
godsknimg, tromling osy., se tabel 5.3.
rnere ensartet

rnindsker
nceringsindholdet

urter pa bekostning afgrcesser

tuedannelse

1 Ved slait sker der ingen udvailgelse af arter e!ler plantedele.
A! biomasse over slithojde fjernes, og engen fitr et mere
emsartet udseende.
2 Ved slait borttages flere mairingsstoffer fra loka!itetem end
ved graisnimg, hvor en del af mairingsstofferme fores tilbage
via dyrenes godning og urin. Slitede enge bliver sitledes
hurtmgere nairingsfattige.
3 Pit slitede emge findes ofte p!anter, som er folsomme overfor
tritd fra hove og kbove og dels overfor graisning. Slait begun
stiger urter pit bekostnimg af graisser, mens det er omvendt
ved graisming. Hos bl.a. orkidearterne hvidgui gogeurt og
iangakset tradspore er der en storre spirimgsprocemt hos fro fra
halvmodme end fra modme frokapsber. Dette giver sandsynlig
vis disse orkidearter en konkurrencefordeb pit hosbietenge,
forudsat at ikke alt det athostede materia!e fjernes umiddeb
bart efter hosten.
4 Ved slait umdgits, at emgbundem lokalt traides meget op, da
der udoves det samme tryk over he!e areabet. Tuedannelse er
derfor sjaildem.
-

Succession og svingninger
indvandring og
uddoen

succession

I maturen aindres vegetationem hele tiden nye arter indvam
drer ti! em lokabitet, mens andre forsvinder. Nogle arter fitr
konkurrencefordele pit grund af udefa kommende pitvirknin
ger som kbimaaindringer, oversvomme!ser, graisming el!er
brand. Andre arter kan ikke title aindringerne i livsbetingelser
me og dor ud. Alt dette er natur!ige, oko!ogiske processer, som
foregitr i et hyilket som helst samfund af dyr og planter. Hvib
ken retning og hastighed iemdrimgerme fitr, er it! gengte!d karak
teristisk for det emke!te samfund, athaingigt af de udefrakom
mende faktorer samt de herskemde fysiske, kemiske og biolo
giske forhold i omritdet.
-

Man skelner meb!em to typer af aindringer: Succession og
svimgninger fluktuationer. Succession bestitr i fortsatte, ret
mimgsbestemte aindringer af vegetatiomen i et omritde det eme
plantesamfund afloser det andet i et sammenhaingende forlob.
Et eksempe! er udviklingem pit et stykke skovbumd, efter at abbe
store traier er fai!det. Eorst vokser forske!bige graisser og andre
-
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urter op, derefter buske ofte hindbcer, og tib sidst kommer
traierme igem. Hvert stadium i forbobet udgor et sairskilt pbamte
samfumd. Ved succession vender plantesamfundet ikke af sig
sebv tibbage it! udgangspunktet.
svingninger

Svimgnimger er resubtatet af mere elber mindre regelmaissige,
moderate el!er kraftige forstyrrelser, hvorved pbamtesamfumdets
artssammemsaitmimg og struktur ii! stadighed svimger omkrimg
et givet stadium, udem at der dannes helt mye samfund.

successionsstadiurn

En fersk eng befinder sig i ei successionsforbob, som enten er
kumstigt afbrudt af husdyrgraisming elber slitning, ebler som har
mitet em form for kbimaks, hvor emgvegetationem opretholdes af
vildtbevemde dyrs graisming el!er store vamdstandssvingminger.
Disse pitvirknimger forhindrer, at hoje urter, buske og traier
imdvamdrer, mens vegetationem og den tilknyttede fauna kom
mer ii! at bestit af arter, som kan title disse pitvirknimger. Drift
ebber oversvommebser oprethobder plantesamfundets artssam
mensaitming og struktur, da disse pitvirknimger finder sted
hvert itr pit mogenlunde samme tidspumkt og ofte med samme
intemsitet. Engem er derfor et forhobdsvis stabibt okosystem, sit
bainge pitvirknimgerne fortsaitter.
Successionens forlob og hastighed

Ophorer driftem elber oversvommebserme, indledes em tibgro
ning, der kam forbobe forskebligt:
,,hojstaudeengen"

1 I de fleste tilfailde udvik!er engen sig ii! et hojstaudesam
fund med f.eks. ládden dueurt, kai-tidsei, aim. mjadurt, stor
ncelde, lyse-siv, kcer-star, blatop og tagrar som de domimerende
arter, a!t efter fugtighed og mairimgsforhobd. De hoje urter
har ofte brede blade og et kraftigt rodnet og kan derfor
bortskygge og udkomkurrere andem vegetation. Desudem har
disse arter em stor produktion af biomasse; mitr de vismer om
efteritret, baigger deres staingler og blade sig som et tykt for
nelag over emgbumdem. Om foritret har mindre arter van
skebigt ved at spire op igemnem dette forme!ag, se figur 5.12.

vedplanterne
invaderer

For eb!er siden invaderes hojstaudesamfumdet af vedp!amter, og
em skovdammebse imdbedes. Hvis areabet stadig er fugtigt, udvik
!es ofte forst et pibekrat typisk af gra -pit og sidem en skov
sump, hvor ask, dun-birk og ikke mimdst rad-et er karakteristi
ske arter, athaimgigt af mairings- og vamdforholdeme. I mange
tibfailde springes pibekrat-stadiet dog over.
-
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Figur 5.12. En tcet
vegetation afhaj
stauder holder
effektiyt andre plan
ter ude. Selv yed
planterne har svcert
ved at indyandre.

hojstauderne
springes over

2 Altermativt invaderes emgem umiddelbart efter driftsophoret
af vedpbamter og udvik!er sig direkte ii! et pilekrat e!!er em
skovsump udem at gemmemgit hojstaudestadiet.

kvantitative
og kvalitative
cendringer

I startem af et tilgromimgsforbob sker der kum kvamtitative for
skydninger i de forskel!ige arters daikmimgsgrad og dermed i
deres biomasseproduktiom. For elber senere bliver aindringerme
kvabitative, dvs. at mogle arter forsvinder, efterhitmden som an
dre, mere komkurremcedygtige arter imdvamdrer. Dette resulte
rer i, at artstaithedem kortvarigt stiger for derefter pit bamgt sigt
at fabde, se figur 5.13.

hojstauder pd
enge

De arter, som de!tager i tilgronimgen af em fersk eng, famdtes
for storstede!ens vedkommemde ogsit pit engem, mems den b!ev
graisset el!er slitet. Her forekom arterne blot som smit, lave
eksempbarer.
Hastighedem og forlobet af em fersk engs tibgronimg athaim
ger isair af fobgemde pumkt 1-4:

afstand

pit em fersk eng kum pi!ekrat ebler
skovsumpe, hvorfra fro kam spredes, men ingem hojstaude
samfund, oges mu!mghedem for em tilgroming direkte med ved
planter.

retningen

1. Frokilder: Ligger der

tait

Pit grund af den fremherskemde vestenvind herhjemme spiller
det ogsit em rolbe, i hvilkem retming en eventue! froki!de befinder
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Figur 5.13.
Sammnehcengen
mellem grcesningstryk
og godskning illustreret ved svensk sort

og dansk gra
undersogelse. Som det
ses affiguren medforer kombinationen af

ingen driftlhardt

Antal arter/40m2
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Antal arter/m2
-

godskning

_.
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-

+

godskning

-

-

godskning

20

-

grcesningstryk og
godskning at artsantallet nedscettes drastisk. Efter Fogelfors
& Steen 1982 og
Larsen 1994.

ingen drift
tidhgere

lavt grasningstryk

middel
grsnuigs-

I

hojt
graisnings

-

sig, da bitde rod-el og ask samt arter af birk og pit har vind
spredte fro.
2. Vandstand: En hoj vamdstamd haimmer ti!gronimgem, b!.a.
fordi ingem vedp!anter udover rod-el titber permanent vand

daikke.
draining

Hvis vandstanden sainkes, samtidig med at engdriftem ophorer,
accelereres ti!groningen. Debs aindrer sainkningem af vandstam
den komkurrenceforho!deme sitdan, at arter, der er haimmet af
em hoj grad af vamdmaitming, mu kan etab!ere sig pit engem.

ncering frigores

Debs medforer vamdstandssaimkningem, at torvem begynder at
bbive medbrudt, hvorved der sker en frigore!se af mairings
stoffer. Herved begunstiges arter fra mere tor bund, der er
sairbigt effektive ii! at udnytte de frigjorte mairingstoffer, f.eks.
stor ncetde, vild korvei, ager-tidset og aim. kvik.

drceningsophor

Ofte vi! ophor af drift dog ogsit betyde ophor af draining og
dermed em stigende vandstamd. T sitdanne tilfai!de forsumper
engen ved driftsophoret; det vi! sige, at det hojstaudesamfumd,
som engem kan gro ii! med, udgores af sumpplanter som tag
ror, rargrces, hoj sodgrces, store arter af star, dunhammer og pind
svineknop samt gut iris.
Finder mairimgsberige!se af jordbumdem
sted samtidig med driftsophor, favoriseres de hojtvoksemde ar
ter emdnu mere, og artstaithedem fabder yderbigere.
3. Nceringsberigelse:

fald i artsantal
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Ved et svensk forsog, hvor tilforsel af kumstgodming pitbegynd
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tes samtidig med, at driften ophorte, faldt det totale artsantal
fra 50 til 6 dvs. med 88% p 25 tr. Pa en naboparcel, hvor
driften ogsa ophorte, men hvor der ikke blev godsket, faith
artsantallet kun fra 56 til 24 dvs. med 57% i samme tidsrum.
anden ncerings
berigelse

gradvis
drzftsophor

Normalt vi! man ikke godske en eng, hvor driften er ophort,
men ntringsberigelse kan ske ved tillob af drienvand fra mar
ker eller ved oversvommelse med neringsrigt vand fra vandlob
eller soer.
4. Drzftsophorets karakter: Ved en gradvis reduktion af
gresningen har vedplanter relativt gode betingelser for indvan
dring, da de gnessende dyr som mevnt foretrkker urter.
Sa !tenge grsningen star pa, buyer vedplanterne dog ikke
dominerende, og ekstensiveringen betyder derfor ikke pa kort
sigt storre indringer i lysforholdene og dermed artssammen
stningen pa engen.

brat drjftsophor

Nar gresningen ophorer helt, gror de tiibageverende, lysabne
partier af engen som regel hurtigt iii med hoje urter, hvilket
begrenser vedplanternes mulighed for spredning og etablering
i en ârrtkke.
Svenske undersogelser viser, at et stadium med hoje urter
nâs efter 7-15 âr, alt efter lokalitetens beskaffenhed.

gammel
hojstaudeeng

Undersogeiser i Vindinge Ada! pa østfyn har vist, at der er stor
forskei pa, hvor hurtigt successionen forlober. En fersk eng,

Figur 5.14. Denne
eng pa østfyn har
henligget uden drift,
siden kvceggrcesnin
gen blev opgivet i
1970. Billedet er
taget i 1993, og en
gen har sdledes vceret
overladt til den na
turlige succession i 23
ár. Men endnu er der
ikke etableret
vedplanter
engen,
som I stedet domine
res af hajstauder.

pa
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hvor grsningen er ophort for 23 ar siden, iigger stadig hen
som et hojstaudesamfund med hjortetrost, iddden dueurt, angelik,
aim. mjodurt, top-star og kdi-tidsei her er vedplanter ikke
etabieret endnu, se figur 5.14.
-

ung skovsump

pa

mjodurtsamfund

pa

vedplanter

en anden eng, hvor driften er ophort for fire ar siden, vok
ser der ailerede ca. 1 m hoje eksemp!arer af rod-ei.
en fersk eng i Horret Skov ved Arhus havde de omgivende
el!ekrat endnu ii ar efter driftsophor ikke bredt sig, ligeledes pa
grund af de vanskelige etableringsforhoid i hojstaudeengen,
som her var domineret af aim. mjodurt.
At der pa en engiokalitet findes vedp!anter, siger autsa ikke noget om, hvor lange det er siden driften ophorte. En af arsa
gerne ii! de manglende vedp!anter pa den 23 ar gamle ii!
groede eng er, at afstanden ii! den nrmeste frokilde en e!le
sump er 2-300 meter.
Den vigtigste arsag er dog, at de hoje stauder forhindrer
eventuei!e vedplanter i at etablere sig. Dels kan staudernes
rodnet vre sa tat, at et vedplantefro ikke kan finde et sted at
spire, dels har de hoje stauder en skyggende effekt.
-

-

drzftsophor

Hastigheden, hvormed de driftsbegunstigede arter forsvinder,
er meget forskeliig fra art ii! art. En svensk undersoge!se viser,
at de enkelte arter pa enge og overdrev folger bestemte mon
stre. Arterne kan deles op i fire grupper efter deres reaktion
ved ophor af drift, se figur 5.15.
Arterne i den forste gruppe A gar a!ierede tiibage efter 35 ar, og forsvinder efter ca. 7 ar. Det er arter som sump-snerre

Biomasse

Figur 5.15. Forskel
lige artsgruppers
reaktion
drzftsop

pa

stigning

hor, se teksten for
yderligere forkiaring.

Efter Ekstam &
Forshed 1992.

uforandret

Ar

tilbagegang

udryddet
A
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og kcer-trehage. Den anden gruppe B bestar af arter, der gar
tilbage efter 7-10 ar, og som forsvinder efter 10-15 ar. Blandt
andre biágron star, maj-gogeurt, gianskapsiet siv, lay ranunkei og
vand-mynte tiihorer denne gruppe. Den tredie gruppe C gar
forst tiibage efter 20-25 ar og forsvinder efter 25-35 ar; arter
som eng-kabbeieje, toradet star, kái-tidsei, kcer-tidsei og iyse-siv
horer til her. Den Ijerde og sidste gruppe D bestar af arter,
der i a!ie de oyenstaende faser oges i anta!, f.eks. rorgrces, hoj
sodgrces, tagror og aim. mjodurt.

For Iidt og for megen forstyrrelse
ligevcegt

artsrig flora og
fauna

pákrcevet
forstyrrelse

Normalt holder driften vegetationen pa en fersk eng i en slags
iigevtegt. Gresningen, slitten eiler vandstandssvingningerne
bevirker forstyrreiser, men disse er normait cyk!iske og ofte
med nogeniunde samme intensitet, og de dyr og planter, der
lever pa den ferske eng, er arter, der er tilpasset forstyrreiser
ne. Arter, der taler af- eller nedbidning, far konkurrenceforde
ie. Driften betyder, at potentielt dominerende planter holdes
nede, sa de konkurrencesvage planter har en chance.
Dette gor, at plantesamfundets artsantai buyer hojt, hyiiket
igen afspejies i faunaen, der er athngig af floraens sammen
stning, se figur 5.16.
Driften udgor saiedes en nodvendig forstyrrelse for p!antesam
fundets opretholde!se. Men b!iver forstyrrelserne enten for
kraftige eiler for svage, pavirker dette artstetheden i negativ
retning. Man kan deie graden af forstyrreise i 3 grupper, nem
hg kraftig forstyrrelse, moderat forstyrreise og svag el!er ingen
forstyrrelse.

Figur 5.16. En økoiogisk model, der viser, at
for lidt og for meget forstyrrelse i et plantesam
fund resulterer z en nedgang i artstcetheden
Modellen kan oveiføres til mange typer af øko
systemer, hvoraf den ferske eng er It: I/ed intensiv drift sker der sá mange forstyrrelser, at kun
arter han klare sig. I/ed ekstensivering eller
fuldstcendigt ophør af driften reduceres forstyrrelserne der holder potentielt dominerende arter
i ave og artstcetheden falder ligeledes
1 dominans 2 stress 3 forstyrrelse
4: nichediffererentiering, 5: tilgang af tilpassede
arter eller genotyper. Efter Grime 1979.
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1 Kraftig forstyrrelse:
Grsningstrykket pa en vldprget kalkeng med knoldkr i
Tryggevlde Adal pa Stevns var i september 1994 pa knap tre
kreaturer pr. ha.
en mâneds
overgrcesning

Det hidtidige gnesningstryk kendes ikke, men var lavere. Sep
tember 1994 var ustedvanligt regnfuid, og jordbunden dermed
endnu vbdere end normalt. Det ogede grtesningstryk i denne
ene maned betod, at jorden blev tradt meget op og stedvis blev
belt blotlagt, iigesom engens knoldstruktur forsvandt. I folden
voksede der dog stadig ved manedens udgang mange eksem
plarer af seiine samt en del sump-huilcebe, se figur 5.17.

énârige arter

Hvis det hoje gnesningstryk fortstter, kan man frygte, at bl.a.
de to sjeldne plantearter forsvinder. Desuden vii de abne fla
der koloniseres bl.a. af enarige arter, der ellers ikke kan kon
kurrere med arterne i den oprindelige engvegetation. ødelteg
gelsen af knoidstrukturen mindsker engens forskelligartethed
og dermed antallet af levesteder for planter og dyr.

passende niveau

2 Moderat forstyrrelse:
De ferske enge langs Karup A ved Lille Bogelundgârd er meget artsrige med sjtldne plantearter, bl.a. eng-troidurt.
Dette skyldes blandt andet, at grtesningstrykket og dermed
graden af forstyrre!ser passer til lokaiitetens btereevne. Nogle
steder er vegetationsthekket ubrudt; andre steder trteder kv
get jorden op, sa der dannes knolde, der oger forskelligartet
heden. Engen befinder sig i en form for ligevtegt, hvor graden
af forstyrrelse hverken er for hoj eller for lay.
Moderat forstyrrelse kan i nogle tilftelde fremme indvand
ringen af vedplanter en udvikling, som pa langt sigt kan resul
tere i en mindsket artsrigdom.
-

Figur 5.17. Den
optradte vceldeng I
TryggevceldeAdal
26. september 1994.
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En undersogelse af foromtaite eng i Horret Skov ved Arhus
har vist, at moderat grsning fremmer indvandringen af rød-el,
som typisk star for ti!groningen af mange ferske enge efter
driftsophor. Vedplanterne etablerer sig i de smb huller i vegeta
tionsdrekket, der dannes se!v ved moderat gnrsning. Samtidig
holder grvsningen hojtvoksende stauder nede, som ellers kun
ne bortskygge de sma, nye vedplanter. Det moderate gras
ningstryk betyder ogsâ, at dyrene har fode nok og derfor ikke
eder de lidet attraktive ei!epianter.
3 Svag eller ingen forstyrrelse:
Nogie af engene iangs Tisso i Vestsj!iand udnyttes ikke henge
re ii! grresning. Omkring Kiinteskov kan man se resultatet
heraf:
En begyndende tiigroning med hoje urter og store mng
der forne, der lirgger sig henover !avere arter. Her mangler for
styrreiser, og arter som gui frostjerne, aim. fredias, ager- og horse
tidsei, kcer-star, mose-bunke og bidtop, der tid!igere forekom som
!ave, afbidte individer, begynder at dominere. Sporadisk gàse
grtesning synes ikke at kunne standse tilgroningen. Er drifts
ophoret permanent, kommer piantesamfundet ii! at bestb af
frre arter, og vedpianter fra de nrliggende skove og skrnter
vi! med tiden etab!ere sig pa engen, ii! at begynde med pa de
hojereiiggende partier.
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