Kapitel 8: Trusler mod ferske enge
hvad er tilladt og hvad er
forbudt?
-

Ud fra en histe med eiieve navngivne trusler mod enge biev han
dets amtsbiologer ved et rundsporge bedt om at angive, hvii
ken af disse trusier, der var den storste. De resterende trusher
blev derefter phaceret som nreststorst, tredjestorst osv. Trusler
nes vigtighed skuihe vurderes ud fra forholdene i det pitghden
de amt.
Roskiide Amt har desuden ieveret en liste over konstaterede
indgreb i amtets enge, der var foretaget fer naturbeskyttelsesio
yen tritdte i kraft.
3-beskyttelsen

Dette kapitei tager udgangspunkt i listen udarbejdet af iandets
amter over trusier mod enge, og kapitiet indledes med en om
tale af den storste trussei set pit iandsplan; For hver enkelt
trussel er det anfort, hvorvidt det tilgrundiiggende indgreb er
tiiladt eller forbudt i henhohd til naturbeskyttehsesiovens § 3, se

Indgreb

Omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3

Titgroning

Ikke omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3
+

Gedskning og katkning
Omtgning og opdyrkning
Sprejtning
Tilptantning
Drning
Vandindvinding
Opfyldning

1
1

+

+

Grsningsintensitet
Vatg af grsningsdyr

+
+

Gravning af vandhutter

+

Tilladt i samme omfang og med samme hyppighed scm fer 1. juti 1992.
Ferske enge som indtil 1. juli 1992 er blevet regeImssigt omlagt, kan fortsat omIgges med samme
tidsinterval som tidligere.
Vedligeholdelse af eksisterende drn tilladt.
Reguteret af vandforsyningsloven og krver derfor normalt ikke seIvstndig tilladelse efter
naturbeskyttelseslovens § 3.
Opfyldning med sten, jord og affald pa beskyttede enge er ikke tilladt, men deponering af materiale fra
vandlebsrensning nr vandkanten er tilladt.
2

Tabel 8.1: Overs/gt over hv/lke /ndgreb de ferske enge er beskyttet /mod
efter naturbeskyttelseslovens 5 3.
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tabei 8.1. En nrmere beskriveise af hviike enge, der er beskyt
tet findes i kap. 9.
Det mit understreges, at det i nogie tiifreide kan vrere svrert
at trrekke kiare skiiiehinjer mehhem trusherne, bi.a. fordi flere af
dem ofte folges ad, og fordi virkningen af nogie trusher er for
skeiiig, athrengigt af om de optrteder ahene ehier sammen.

Tug ron i ng
Tiigroning er uden sammenhigning den storste trussei mod en
gene, hvilket angives af ii af de fjorten amter.
marginalisering

Tiigroning er det veikendte resuhtat af engenes marginaiisering
i dette itrhundrede, hvor engene fra at vre den vigtigste kiide
131 husdyrfoder og dermed iii godning er bievet overfiodige,
hvorefter driften er ophort, se figur 8.1.
-

-

F/gur 8.1. Opherer
driften pa engene,
gror de t/l / rer- og
skovsump. Foto: Tom
Christensen.

hoj vandstand

ikke stotte til
grcesning og
sleet

138

Driftsophor kan ogsit skyhdes en stigende vandstand, f.eks. som
foige af at drien forfaider, ehier aflob sander 131. Meget hoj
vandstand pit en eng kan besvieriig- eller umuiiggore griesning
og shiet. I de fleste tilfreide vih en hrevning af vandstanden vre
et plus for en eng, men dette er altsit ikke altid tiifreidet. Et af
amterne pitpeger desuden, at kravet om athegning af vandiob i
vandlobsloven fitr mange iodsejere iii at opgive grresningen i
smahle itdahe, som derfor gror ill.
Et andet problem udspringer af iandbrugets stotteordninger,
som i nogle tiiftehde betyder, at der ikke kan gives stotte 131 at
oprethoide grresning elier sliet af hidtil ugodskede enge og
overdrev, se boks i kap. 9.
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neeringsstatus

Omfanget af en tiigroning er i hoj grad relateret iii jord
bundens neeringsstatus. Pit f.eks. strerkt kahkhohdig eller sandet
bund, hvor tihgngehigheden af nitrat eller fosfat kan vrere meget ringe, er problemet ofte mindre. Modsat fremmes tihgro
ning ved nringsberigeise som f.eks. ved kvrehstoftiiforsei som
foige af huftforurening og ved nedbrydning af tory efter vand
standssnkning. Tiigroning pit iireringsrige enge bestitr ofte i
kraftig vrekst af ide/den dueurt, stor nceide og tagrer. Senere gror
engen iii i gre/-pil, red-ei m.v., se kap. 5.

forvildede
planter

Sierhig uonsket er den omsiggribende tilgroning med forvildede
prydpianter som kcempe-bjernekio, siid/g gyidenr/s og forskellige
arter af asters. Disse arter horer ikke 131 den naturiige, danske
flora, og der er derfor knyttet langt frerre dyrearter til dem end
til hjemmehorende arter. De neevnte arter kiarer sig fortrinhigt
herhjemme og udkonkurrerer hurtigt sitvei eng- som
hoj staudevegetationen.

md og ud

Naturbeskytteisesioven tager hensyn iii, at et omritde kan
vokse sig md og ud af beskyttelsen dvs. at den naturiige suc
cession forhober og derfor er tihgroning en af de trusler, hoven
ikke beskytter imod.
-

-

Godskning
Blandt de trusler mod engene, der kan karakteriseres som ak
tive indgreb, er godskning den storst. Kviehstofgodskning giver
den mest drastiske effekt pit dyre- og phantelivet, men ogsit til
forsel af kaiium og fosfor har store skadevirkninger fosfor pit
virker isrer svampefloraen. Det mit understreges, at der i denne
sammenhieng ikke kan skeines mehlem natur- og kunstgodning,
da den negative effekt pit flora og fauna af en given mrengde
kvrehstof, fosfor eiler kalium er nogenlunde den samme.
-

dyrs godning

Sammenlignet med godskning skader de griessende dyrs ef
terhadenskaber ikke engen. Dette skyldes forst og fremmest, at
godningstilforslen fra de griessende dyr koncentreres pit reha
tivt fit og smit steder. Pit disse steder kan man faktisk konsta
tere en effekt som af godskning f.eks. vokser der ofte mange
eksempiarer af stor nceide, som er en nreringselskende art, pit
sitdanne steder. Den veesenthigste forskel pit de griessende dyrs
tilforsel af nreringsstoffer og en direkte godskning er imidlertid,
at der ved grsning ikke sker en nettotilforsel af nairings
stoffer, men snarere en omfordeling. Tabel 8.2 viser forskehhige
grresningsdyrs godningsproduktion.
-
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Hvis graissende dyr fodres, sker der en netto-nairingsberigelse
af graisningsarealet. Seerligt ved foderstederne ses der kraftige
godskningseffekter, fordi dyrene opholder sig sit meget her og
pga. spiidfoderets nedbrydning. Fodring af graissende dyr bor
derfor undgits pit enge med vierdifuid vegetation.
samme
hyppmghed

Tabel 8.2.
Gedn/ngsprodukt/onen
hos forskellige typer
af grcessende husdyr
fodring. Fra
Landbrugets
Informat/onskontor
1994

Den danske naturbeskyttehsesiov tihlader, at en eng godskes i
samme omfang og med samme tidsintervaiier, som den biev
ved lovens ikrafttraiden den 1. juhi 1992. Det vii sige, at en
eng, der biev godsket itriigt, fortsat mit godskes itrligt, dog
hojst med samme mrengde godning som hidtil. En eng, der se
nest biev godsket i 1977 og 1987, mit ikke godskes igen for
1997, og hojst med samme meengde som sidst. Enge, der ai
drig har fitet godning, skah fortsat heniigge ugodskede.

Type af dyr

Malkeko af tung race
Jerseyko tit opdrait
Hest pa 4-500 kg
Moderfar med tam

Produktion af Kvaelstofgodning 09 ajle produktion
[tons/ar]
[kg/ar]
15,6
3,3
10,0

106,5
24,4
55,0

0,7

9,8

Fosfor
produktion
[kg/ar]

13,6
3,0
1 2,0
1,4

Omlaegning og opdyrknung
Ved omliegning forstits enhver jordbehandiing, der bryder
ordoverfiaden, eksempehvis piojning, friesning og harvning,
mens tromiing falder uden for, se figur 8.2. Omleegning kan
foretages som et éngangsindgreb elier med itrs mehlemrum,
f.eks. med henbhik pit udsitning af kuhturgrresser og/elier k/ever.
Den kan ogsit vaire optakt iii en vedvarende dyrkning af
énitrige afgroder. I alle tiifreide udryddes hovedparten af den
hidtidige flora og fauna, isair nitr jordbehandlingen kombineres
med anvendeise af herbicider.
omkegnmng
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Omliegning og enhver anden form for jordbearbejdning, her
under tromling, er tiiladt, nitr den ikke foretages hyppigere end
med det tidsinterval, der foriob meiiem de to seneste bearbejd
ninger for den 1. juli 1992.
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aft aget
opdyrknmng

stop for

Opdyrkning har gennem de sidste 200 itr vreret den storste trus
sei mod de ferske enge som omtait i kapitel 2 og 3. Faidende
kornpriser og bortfald af drreningstilskud har veeret strerkt med
virkende 131, at opdyrkningen af enge er aftaget i de senere itr; i
Roskilde Amts opgoreise udgjorde opdyrkning sitiedes kun 3%
af de konstaterede indgreb i amtets enge for ikrafttrreden af
naturbeskytteisesloven den 1. juii 1992.
Med naturbeskyttelsesloven ikrafttrreden mit egentiig opdyrk
ning af ferske enge formodes at viere standset.

Figur 8.2. Enge, der
/kke er omfattet af
naturbeskyttelsesloven,
ma gerne omlcegges
til agerjord.
Elbodalen, Vejle Amt,
september 1994.

Efter ophoret af MFO-ordningen, se boks i kap. 9, kan de
arealer, der var omfattet heraf inden et itr, plojes op og indgit i
den ahmindeiige omdrift. Hvis landmanden vrelger atter at ud
laigge omritdet som eng eiler grresmark kan der ydes stotte fra
den nye SFL-ordning for srerligt folsomme landbrugsomrit
der.

Sprojtning
Sprojming er en anden trussei af en vis betydning. Det er forst
og fremmest kulturenge, der sprojtes mod angreb af isier frit
fluer og stankeiben; desuden sprojtes der mod uonskede plan
tearter som skrceppe, stor nceide, tidsei, iyse-s/v og mose-bunke,
som har ringe nreringsvrerdi for de griessende husdyr. Enge
sprojtes tillige mod ranunkei, burre-snerre, reiiike, kamiiie og
mceikebette. Ved sprojtning af naboareaier kan vinddrift af sproj
temiddei ogsit pitvirke naturengene.
nedbrydnmngs

tmd

Genereht oges problemets omfang med sprojtemidlernes ned
brydningstid, higesom problemet er storre, jo mindre artsspe
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cifikke midierne er. Kulturenge sprojtes oftest med bredspek
trede midher som f.eks. mechiorprop, et sitkaidt ,,totaiukrudts
middel", der er op mod to mitneder om at nedbrydes. Sitdanne
midler hevner ikke den vihde flora mange overieveisesmulighe
der.
Sprojtning af enge er kun tilhadt i det omfang, der biev
sprojtet for naturbeskytteisesiovens ikrafttraiden den 1. juhi
1992.

Tulplantning
Tilphantning er ogsit en trussei af en vis betydning. I Roskiide
Amt var tihplantning det naisthyppigst registrerede indgreb og
udgjorde 17,5% af samtiige indgreb.
vildtremmser og
ndletrceer

De mest aktueiie former for tihpiantning er aniaig af vildtremi
ser, juietrais- og pyntegrontkuiturer og egentiig skovrejsning,
se figur 8.3. Aile former for tiiplantning, men isair granpiant
ning, truer engens iyskraivende dyre- og pianteiiv, og enhver
form for tiiplantning pit enge, der er udpeget som beskyttede
kraiver amtets dispensation fra naturbeskytteisesioven.

Draening
Draining af enge kan foretages med itbne grofter og med un
derjordiske vandgennemtraingeiige phasticror i op tii 1 me
ters dybde. Abne grofter bortleder stitende vand mest effektivt,
mens underjordiske plasticror i hojere grad drainer vandmaittet
jord. Begge former for draining pitvirker dog engens samiede
vandforsyning og -maitning, hvorved fugtighedsyndende pian
te- og dyrearter fortrainges iii fordei for arter fra torrere bund.

V/be

mltnmng

Desuden medforer draining ihtning og dermed nedbrydning
af torven, hyis ophobede indhoid af nairingsstoffer hermed bli
ver tihgaingeiigt for planterne. Engen buyer sitiedes udsat for en
pitvirkning nairmest svarende 131 normai godskning. En sitdan
nairingsfrigiveise begunstiger ikke mindst de konkurren
cestairke, hojtvoksende urter, der udgor det vigtigste element i
tilgroningsprocessen.

omtanke

Hvor vandstanden af forskehiige itrsager buyer permanent ho
jere pit en eng, kan det som naivnt besvairliggore engdriften. I
sitdanne tilfailde kan draining med omtanke vaire nodvendig for
at oprethoide driften, se figur 8.4.

vedligeholdelse
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-

-

Hovedparten af nutidens enge er eiier har vairet drainet. Nitr
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Figur 8.3.
Energ/skov / Skane.
T/lplantn/ng medf.
eks. energ/skov pa
enge krcever dispen
sation fra natur
beskyttelsesloven.
Foto: Kare Fog.

drainene forfalder, hvihket tager 15-40 itr, ophorer drainingen
gerne. Ophoret hainger ofte sammen med ophor af engdrift.
Nydraining er en trussel af en vis betydning; i Roskilde Amt
udgjorde den 4,5% af de registrerede indgreb. Naturbeskyttel
sesloven tiilader saidvanhig vedhigeholdeise af bestitende drain,
men der er en grainse for, hvor hainge et forfaldent drain kan
kahdes ,,bestitende". Nydraining, omphacering af drain samt aim
dringer af eksisterende drains diameter er ikke tihiadt i beskyt
tede enge. I sairhige tiifaihde kan ogsit draining af naboarealer,
der ikke er omfattet af naturbeskyttelseshovens § 3, kraive dis
pensation herfra, hvis drainingen skonnes at kunne andre iii
standen af en tiistodende eng vaisenthigt.
Figur 8.4. Deferske
enge kan dog ogsa
b//ye for vade til at
grcesn/ng med krea
turer er forsvarl/gt.
Her han drcen/ng
med omtanke
anvendes, hvis man
vilforhindre driftsop
her pd lokaliteten.
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Vand indvu nd u ng
Vandindvinding er den sidste af de trusier, som har en vis be
tydming. Den har en virkning svarende iii virknimgen af drai
ning. I storbyomritder samt omritder med begrainsede drik
kevandsressourcer er vandimdvinding som trussei isair aktuei. I
Roskilde Amt udgjorde vamdindvindimg 7,5% af de konsta
terede indgreb i engeme.
regulermng

Trushem fra vandindvimding ved boring i en eng eiler dens op
hand reguieres via vandforsymingslovem.
I udstrakte itdale vil en vamdboring i em vamdlobsnair dynd
eng praiget af oversvommelser skade itdalens flora og fauna
mindre end en boring i itdaiens ophand, hvor indvinding vii
draine vandforsyningen iii dalsidens vaiid.

Opfyldning
Opfyidning er den forste af en raikke trusier, der genereit mit
anses for at vaire af mindre betydning, men som dog i Roskiide
Amt udgjorde hele 17,2% af de registrerede imdgreb. Opfyld
ming foretages som regel med stem, jord eiler affald og kan ud
over direkte at kvaile engvegetationen medfore en betydelig
nairingsberigelse med hvad deraf folger.
oprensnmng

forbud
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Et andet eksempei pit opfyidning, der medforer nairingsberi
gelse, forekommer ved grodeskairimg og vandiobsoprensning.
Vamdpiamter har et reiativt iavt torstofindhold og er derfor let
nedbrydeiige. Deponering af oprenset vandhobsgrode pit enge
har derfor em godende virknimg. Ved grodeskairing er det tiiladt
ifoige vandlobsiovem at laigge det afskitrne phantemateriahe pit
de tilstodemde emgeareaier hen ad vejen, mens storre opsam
linger af vamdiobsgrode skal fernes. Vamdlobsreguhativer pitby
der ofte, at aflejrede dynd- og samdbamker og stem skai fjermes
fra vandlobet, og det er tiiiadt ifoige vamdlobsiovem at sprede
det optagne sediment over emgomritdet, idet det kan sidestihies
med folgerne af det uregulerede vamdiobs itriige oversvommei
ser af de ferske enge.
Ligeledes har efteriadeise af athostet piamtemateriaie en
godende virkmimg pit hosiaitemge; i vairste faid kan det have
virknimg som amdem opfyldnimg.
Opfyhdmimg af enge med stem, jord og affaid er forbudt efter
maturbeskytteisesioven.
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Overgraesning
vmntergrcesnmng

Overgraisning er genereit ikke nogen storre trussel mod en
gene. Hvor overgraisning forekommer, kan den imidiertid vaire
yderst problematisk, hvis bumden er meget fugtig, se figur 8.6.
I Tryggevailde Adal pit Stevms bhev em meget fugtig kahkemg
med knoidkair i 1994 graisset af 2 kreaturer pr. ha. Graisnings
trykket var tydehigvis for hojt her, idet det meste af jordbunden
biev biottet, og knohdstrukturen forsvandt. Sjaihdne arter som
se//ne og orkidéem sump-huiicebe overhevede dog.
Selv en kort periode med overgraisning kan true engens
phamte- og dyreliv, hvis dette finder sted i vinterhalvitret. Et ek
sempel pit dette er en kaikemg i Urupdam pit Nordostfyn, som
biev overgraisset i vinteren 1993-94. Her gik der kun 1,25
kreaturer pr. ha, men da dyrene gik her heie vimteren igemmem,
kom engem iii at ligme en plojemark; imgen af engens fem
orkidéarter bhomstrede den efterfolgende sommer, og bestan
den af den sjaiidneste orkidé, iangakset trd c/spore, var reduceret
tii hojst ét eksemplar. Et amdet problem ved vintergraisnimg er,
at dyreme normait skal fodres.

heste

Graisnimg med heste kam genereit ikke anbefaies pit fugtig
bund, da heste via deres aktive adfaird hurtigt blotter jordem og
tramper en eventuel knohdstruktur i stykker. Pit em kalkeng i
Vasby Mose vest for Kobemhavm, som rummer den ene af lan
dets sidste to bestamde af hahvgraisset rust-skc.ene, formitede blot
tre heste pit fem itr med deres tritd og atbidming at odelaigge
ca. 200 tuer af artem.

svmn

Et amdet "problematisk" dyr pit enge er svim, da disse stort set
fjermer al urtevegetatiom og "piojer" jorden op. Graisnimg med
svin bor begrainses ill arealer uden botanisk vairdi.

Uønskede dyr og planter
Herunder medtages kum uomskede piamter og dyr, der kan iii
yes pit egentlige naturenge. Den ligeledes uonskede indvan
drimg, der sker f.eks. ved driftsophor elher vandstandssaink
ning, er omtalt under overskrifterne "tilgroming" og "draining".
argumenter

Af flere itrsager mit der tiistraibes en flora og fauna af naturligt
indvandrede phante- og dyrearter pit engeme:
1 Naturhigt indvandrede arter og former tilpasses ievesteder og
deres ovrige orgamismer gemnem iaimgere tid, hvorved sit
danme arter og former udvikher en vis egenart, der giver heve
muhigheder for mere specialiserede arter fra andre
orgamismegrupper.
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2 Artssammensaitmingen af de naturiigt imdvandrede orgamis
mer pit en lokaiitet giver opiysninger om stedets jordbunds
og vamdforhold, mikroklima, historie med mere. Dette er af
betydmimg for forskmimg og undervisnimg.
3 Det kan vaire af betydming for menneskers naturopievelse, at
den natur, der opleves, er indvamdret tii iokaliteten af sig
seiv.
4 De ressourcer, der mittte git 131 udsaitming, udsitning og ud
plantming af hjemmehoremde arter pit hokahiteter, hvor de
ikke selv har imdfumdet sig, er oftest givet bedre ud tih for
bedring af artermes levesteder og spredmimgsveje, hvis kvahi
tet er en forudsaitning for arternes fortsatte forekomst.
mndforte og
mndsleebte

At amvende mange ressourcer pit imdforsei af arter, former og
individer 131 iokaiiteter, hvor de ikke selv er spredt til, er sithe
des em ditrhig ide. Indsiaibte arter er iigeledes uomskede, men
det kan vaire svairt at traikke grainsen. Dette vil biive belyst
ved em raikke botaniske eksempher:
A Naturenge indeholder ofte et isiait af graisser, der tiilige
dyrkes herhjemme, f.eks. eng-svingei, aim. rajgrces, eng
rapgrces og eng-rottehaie. Det er umuligt at afgore, om disse
gamie kulturgraisser ogsit har haft en naturiig piads i landets
flora for deres kuitivering. Deres herkomst vii aitid vaire
tvivisom.
B Indforte og indslaibte phantearter som siangeurt, eng-saivie,
eng-kiokke, hest-tidies og vibeceg spredes eller spredtes som
metider til enge, som i deres syd- og osteuropaiiske hjem
egne udgor naturlige voksesteder. Disse arter er ikke imdvan
dret her iii landet ved egen hjailp og er derfor uonskede i
engene. Et sairhigt problem udgor f.eks. orkidéerme, hvis
bittesmit fro vimdspredes over store afstande. Efterhitmden
som dyrknimgen af orkidéer bliver mere almindeiig i piante
skoler og haver, grundet en stigende eftersporgsel, vil fro
kunne spredes herfra iii bl.a. emge og etabieres her.
C Frobhamdimger kaldet ,,biomsteremgbiandimger" buyer stadig
mere ahmindelige i piamteskoher og supermarkeder. Imdhoi
det i disse engblandinger kam bestit af en raikke ikke hjem
mehorende arter, og for de, der er hjemmehoremde, er
fromateriaiet sjaildent af damsk oprimdeise. Hvadentem
imdholdet af en ,,blomsterengblanding" er udemiandsk eiier
ej, betyder udsitning af sitdanme biandinger i beskyttede
naturtyper en aindring af den oprimdelige floras artssammen
saitning og gempuije. Emgblamdingerme er forelobig
primairt beregmet iii udsitning i haver, vejrabatter o.lign.
-

forbud
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-

I henhold iii naturbeskyttelsesloven kraives dispensation fra
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Miljo- og Emergiministeriet for udsaitming af ikke-hjemmeho
rende dyr. For planter er der ikke fastsat en ligmende dispem
sationsordmimg, men naturbeskyttehseslovem bemyndiger mini
steren 131 ogsit at fastsaitte en sitdan. Udsitmimg og phantnimg i
beskyttede ferske enge er endvidere reguheret som omtaht un
der ,,opdyrkmimg" og ,,tilphantmimg".

Rekreativ brug
Den rekreative brug af engeme er primairt kmyttet ill jagt- og
lystfiskerinteresser. Jagten i sig selv kan maippe opfattes som en
gemerel trussel mod engemes plante- og dyrehiv. Men omsket om
at grave andedamme, fodre vildtet og hignemde kam imidiertid
medfore, at maturtihstanden i den pitgaildemde emg aimdres.
Gravmimg af hystfiskersoer, de sitkaldte ,,put-and-take"-soer on
skes ofte foretaget i enge, se figur 8.5. Forudem den aindring af
naturtihstandem em sitdam so i sig seiv vil medfore, vil der ogsit
forekomme em del shitage pit grund af oget fairdsei.

Figur 8.5. Gravede
andedamme kan
udferes mere el/er
mindre elegant.
Denne kan’ betegnes
som en ,,vanillekrans"
udfra udseendet, og
er /kke en cestetisk
ber/gelse af dette ellers
typiske estdanske
kulturlandskab ved
Nyborg.

loven siger

Naturbeskyttelseshoven forbyder aimdrimg af de beskyttede
naturtypers tilstamd, det vii ogsit sige gravnimg af vamdhuhier i
emge. Dispensation kam i sairlige tihfaihde opmits, hvis det kam
samdsymiiggores, at vandhullet vii foroge emgems maturimdhohd.
Dette er vel at mairke ikke tiifaildet med ande- og fiskedamme.
Opstillimg af skure og skjuh med rekreative formitl er higeledes
forbudt. Vildtfodring er tilladt i samme omfang, som famdt sted
imdtii maturbeskyttelseshovems ikrafttraiden den 1. juli 1992.

fcerdsel

Fairdsel til fods og i korestol samt ophohd er tilhadt pit offenthigt
ejede emge, hvis ikke andet er amgivet ved skiltming. Fairdseh pit
private enge er tilladt fra ki. 7 til solmedgamg, hvis engen ikke
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F/gur 8.6. Kunfa
steder / Danmark
f/ndes sa store og
sammenhcengende
eng- og moseomrader
som herfra Tystrup
Bavelse seerne og
Susaen pa Sjcelland.
Naturomradet
fungerer som et
kerneomrade for vilde
dyr og planter, og v/a
aen kan arterne
sprede sig ud dl mere
/solerede enge og
moser. Foto: Ole
Mall/ng.

er forsvariigt hegnet ehier hukket ved skiitning og i ovrigt stoder
op iii en offemtiig vej ehier et andet areal, hvortih der er ioviig
adgang. Ophoid mit dog ikke finde sted mairmere end 150 me
ter fra ejerens beboeises- og driftsbygninger. Hunde skai fores
1 snor.

Andre trusler
kalkning

Kaikning af sure enge for at haive pH har vairet forsogt i Sve
rige. Kalkningen havde dog ofte samme effekt som kvaihstof
godskning, fordi det kvaiistof, som er utiigaingehigt for planterme under sure forhoid, frigives, nitr pH haives. Kaikming af

enge er tiihadt i samme omfang, som indtil naturbeskytteises
iovens ikrafttraiden den 1. juhi 1992.
forurening

Forureming er en trusseh mod mange enge. Drainrorstiliob ud
gjorde gamske vist kun 1,2% af indgrebene ved Roskiide Amts
registrerimg, men kan paradoksait nok biive af stigende be
tydming, hvis enge overrisies med drainvand for at mindske for

ureningen af vamdiob af soer. For at overrisiimg ikke skal biive
en trussei mod naturengene, bor den kum finde sted pit kuitur
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enge og nyudlagte engareaher. Luftforurening truer isair de nai
ringsfattige enge, hvis artssammensaitning forskydes pga. ned
fald af kvaihstof og i mindre’ mitlestok fosfor fra atmosfairen.
isolation

Endehig udgor isolation en heht speciel trussel mod engenes
dyre- og plantehiv, se figur 8.6. Efterhitndem som engene er bie
vet fairre og mindre, er deres gennemsnitiige indbyrdes afstand
oget. Det er derfor blevet svairere for de fleste af engens orga
nismer at sprede sig og udvekshe gener med amdre bestande.
Bestandene kan herefter svaikkes ahvorhigt som foige af imdavl,
iigesom deres overievelse stitr og faider med hyppigheden og
omfamget af matur- og kulturbetingede omvaihtninger pit den
enkelte hokahitet.
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