Kapitel 9: Beskyttelse, pleje og
retablering

snog

succession

De ferske enge er i dag omfattet af en national iovfaistet be
skytteise Samtidig er Dammark forphgtet til at beskytte areaier
i henhoid til indgaede imternatiomale aftaler og konvemtioner,
konkret er en raikke engarealer umderiagt em sadan beskyttelse
Desudem er en del ferske enge sikret via frednimger af storre
itdale m.v. I den moderme naturforvahtnimg prioriteres beskyt
telse af levesteder hojt som en nodvendig foranstaitning 131 be
skyttelse af de enkelte arter af planter og dyr.
De flaivnte beskytteisesinstrumenter er dog ikke altid tiistraik
keiige 131 at bevare ferske enge. Enge kan nemlig vokse sig ud af
beskytteisen og aindres fra iavtvoksende plamtesamfund med
mange arter iii artsfattige, hojtvoksemde piantesamfund. For at
standse denne udviklimg kam naturpleje og naturgenopretning
vaire nodvemdige redskaber.
I dette kapitel gennemgits deis de ovennaivnte beskytteises
instrumenter by om naturbeskytteise, herunder fredning, og
imternationaie aftaler, deis muhigheden for at pieje og genop
rette ferske enge, sit de sairiige maturvairdier, der findes her,
kam bevares for eftertidem, se figur 9.1.

Nuvaerende beskyttelse af engene
Generel beskyttelse
Siden maturbeskytteisesiovems ikrafttraidem den 1. juli 1992 er
de ferske enge ifoige lovems § 3 beskyttet gemerelt mod aindrin
ger i tilstandem, sitfremt deres areah overstiger 2500 m2, eller de
higger i tiikmytming 131 et andet § 3-beskyttet omritde sitiedes, at
omritderne tihsammem har denne storreise. For at vaire § 3-beskyttet, mit engem desuden hojst vaire omiagt em gang hvert 7.10. itr indtii naturbeskyttelsesiovens ikrafttraiden den 1. juli
1992. Det samme gaiider for evt. host af meihemafgroder pit
emgem. Emdvidere gailder § 3-beskytteisen af enge i byzone og
sommerhusomritder kun mod indgreb med landbrugsmaissige
formitl, og enge i haver er siet ikke omfattet af beskyttelsen.
Endelig skal det tiifojes, at amterne er bemyndiget iii at dispen
sere fra bovens § 3-beskyttelsesbestemmeiser.
skovloven
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Ved den igangvairende revision af skovbovem foresiits det, at

KAPITEL 9: BESKYTTELSE, PLEJE OG RETABLERING

Figur 9.1. Det
karakter/st/ske er 1/ge
sa vcerdzfuldt som det
sjceldne. Natureng
med mange
alm/ndel/ge, men f
el/er ingen sjce/dne
arter.

smit emge, der horer iii fredsskov, og som ikke er omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3, skal vaire beskyttet lige som omrit
der storre end 2500 m2.
ømsker ejeren at foretage indgreb, der betyder aindringer i
det beskyttede areals tihstand, kan det stedhige amtsritd i sair
lige tilfailde give dispensation.
Bestemmeisen beskytter imidlertid ikke de ferske enge mod
tilgronimg ved ophor af den hidtidige, ofte ekstensive land
brugsdrift i form af graisning ehier hoslait. Ved ophor af driftem
vil den naturhige succession, som beskrevet i kap. 5, medfore,
at engen gror ill og pit laingere sigt udvikher sig 131 f. eks. en
ror- ehier skovsump.

Fredninger
Ud over den gemerelle beskyttelse i naturbeskyttelseshovems
er mange ferske emge beskyttet af konkrete fredninger.
pleje

§

3

I myere frednimger er der ofte indfojet hjemmel for fredmimgs
myndighederne ill at gemmemfore pieje sitledes, at den ferske
eng kan bevares. Dette var sjaildent tilfaiidet i aildre fredminger.
Ofte indgitr ferske enge som del af en fredning, der kan om
fatte en hel itdal eiler en so med dens omgiveiser. Hemsigtem
med en fredning kam f.eks. vaire at bevare et sairligt landskabs
billede, en ,,grom spredmimgskorridor", et levested for sjaildne
planter og dyr eller et rekreativt omritde.
Plejeforpligtelser pa offentligt og privat ejede arealer
Ifolge § 52 i naturbeskyttehsesbovem er der plejepligt for de
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kommumale myndigheder, dvs. kommuner og amtskommuner,
der ejer ikke-fredede arealer med maturtyper beskyttet efter §
3, vandiob og soer undtaget. Piejepiigten indebairer, at den pit
gaiidemde myndighed har ansvaret for, at areaierne ikke varigt
skifter karakter. Desudem giver § 52 hjemmel for miljomini
sterem iii at fastsaitte regier om pleje af fredede arealer iii
supplering af de fastsatte fredningsbestemmehser, se i ovrigt
tabel 9.1.
statens arealer

Pit statsejede, fredede arealer er piejemyndigheden den stats
lige mymdighed, der driver areahet.
Staten har ikke som de kommunahe myndigheder piejepligt,
men lovem forudsaitter, at den pitgaiidende statshige myndighed
holder arealerne i rimeiig stand. Amterme kan gore den stats
lige myndighed opmairksom pit evt. mangiende pleje.

plejeaftaler

For ferske enge pit private, ikke-fredede arealer, eksisterer der
ingen piejephigt. Amterne kan, jvf. naturbeskytteisesiovens §
55, imdgit frivillige piejeaftaler med de enkeite ejere.

private
fredninger

Pit private, fredede arealer kan amterne, ifoige en bekendt
goreise udstedt efter naturbeskyttelseslovems § 52, gennemfore
piejeforanstaitninger, nitr det tjener iii opniteise af formitlet
med fredningen og ikke strider mod fredningsbestemmelserne.
Da hemsigten med phejen som oftest vii vaire at opnit formitiet
med frednimgen, f.eks. at bibehoide et itbent iandkab praiget

Tabel 9.1.
P/ejemynd/ghed og
p/ejeforpl/gte/ser
under forskel/ige ejer
og fredn/ngsforho/d.
Area/er, som enskes
naturplejet el/er
naturgenoprettet, er
normalt omfattet af
beskyttelsen / 5 3 /

Ejendoms- 09
fredningsforhotd

Plejemyndighed

Plejeforpligtigelser

Amtstigt/kommunatt
kke fredet

Amt/kom mu ne

Ptejeptigt

Amtstigt/kommunatt
fredet

Amt’kommune

Afhngig af
fredningsbestemmelse

Statsejet,
ikke-fredet

Staten

tngen

fredet

Staten

Ptigt tit at hotde areatet
i ,,rimetig stand"

Privatejet,
ikke-fredet

Amt

Ingen

Privatejet,
fredet

Amt

Afhngig af
fredningsbestemmetse

Statsejet,
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af ekstensive driftsformer, er der sjaildent uoveremsstemmehser
meilem fredning og planlagte plejetihtag. Plejem skal udfores, sit
den ikke medforer udgift ehier vaisemthige gener elher tab for
ejer, alternativt bruger. Hvis ejeren seiv onsker at foretage de
nodvendige piejeforanstaitninger, er der ogsit muiighed for det.
Piejeplanem skah dog under able omstaindigheder udarbejdes af
amtsritdet.
Et eksempei pit pieje af private, fredede areaier ses i Vim
dimge Adal ved Nyborg, hvor Fyns Amt har indgitet plejeaftaher
med de private ejere af flere af engparcehierne. Aftalen gitr ud
pit, at amtet giver stotte iii hegning og evt. saitter hegnet op,
mens den private ejer sorger for, at den pitgaildende eng buyer
graisset, i dette tilfaiide af kvier.
Internationale forhold
International iovgivnimg kan fit stor indflydeise pit de ferske
enge i Danmark. Andringer i EU’s landbrugspolitik har for ek
sempei betydet, at der kan ydes stotte 131 iandmaind, som oger
kodproduktiomen, hviiket kam betyde oget afgraisning f.eks. af
enge. Udpegning af EF-habitatomritder kan ligehedes betyde en
ekstra beskyttelse af engene, og indgiteise af internatiomale af
taler som Bern- og Bonn-konventionen samt konventiomen om
bioiogisk mangfohdighed kan i hvert fald i et iaingere perspek
tiv sikre engenes fortsatte eksistems.
-

-

EFhabitatdirektivet

EF-habitatdirektivet er under imphementering. Ifoige direktivet
skal hvert medlemsiand udpege hokaliteter, der rummer em
raikke sairiigt beskytteiseskraivemde maturtyper og arter. De ud
pegede hokaliteter bhiver herefter omfattet af em ekstra beskyt
telse. Folgende af direktivets naturtyper og ievesteder indbefat
ter i hvert fald delvis ferske enge:
1 b/chop-domineret graisvegetatiom pit kalk- og lerbund torre
kahkkair
2 iavninger pit torvebund med ncebfre ekstremfattigkair
3 aikaliske iavmoser fugtige kalkkair
4 hevesteder for stor kcerguidsmed
5 voksesteder for mygbiomst
6 voksesteder for gui stenbrcek
-

Internationale
aftaler

-

Dammark er forphigtet af flere internationaie aftaler:
EF-fugiebeskytte/sesdirektivet fra 1979 om beskyttelse af leveste
derne for de arter af viide fugie, som har deres maturhige
ophoid i EF-omritdet. Direktivet er impiementeret ved
udpegning af i alt 111 fuglebeskytteisesomritder. Storstede
hen af fuglebeskyttehsesomritderne er mu foreslitet som
habitatomritder.
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Bonn-konventionen af 1979 om beskyt.teise af vandrende dyrear

ter og deres levesteder.
Bern-konventionen af 1979 om beskyttelse af bestemte dyre- og

plantearter samt deres levesteder.
biologisk
mangfoldighed

Pit det internationaie topmode i Rio de Jameiro i 1992 under
skrev Dammark en komvention om den biohogiske mangfoldig
hed. Formitlet med denne konventiom er: ,,at bevare den maks/
mait mu//ge b/o/og/ske diversitet t/i gavn for nuvcerende og kom
mende generationer ogfor dens egenvcerd/". Konventionem er pr.

1. september 1995 tihtritdt af 127 lamde.
motiver

Der er flere begrundeiser for at bevare den bioiogiske
mangfoidighed: Udover etiske og aistetiske motiver kan man
begrunde konventionens formitl med, at den biologiske mang
foidighed er nodvemdig for menneskets egen overlevelse.

strategi

En strategi for bevareise af den bioiogiske mangfoidighed i
Danmark er udsemdt af Mibjo- og Energiministeriet i 1995.
Strategien er en del af opfyideisem af de natiomale forpligtehser,
Dammark har efter tiitraideisen af komvemtionen om den biolo
giske mangfoldighed. Af de indsatsomritder, der naivnes i stra
tegien, er isair foigende af betydmimg for engeme:
area/et med seer og vand/eb oges fra 65.000 tih 95.000 ha.
det vedvarende grcesareai oges vaisentiigt
brakicegning sker, hvor den naturmaissige gevimst er storst
ege naturgenopretningen, specielt af vitde omritder, der udover en
direkte naturgevinst kan bidrage iii at formindske kvaiistof
udiedningen
ege naturpiejen pit statsejede arealer
nedseette iandbrugets kvceistof- og pesticidforbrug
overgive flere area/er 131 den naturhige succession

Bemairk, at ophor af engdrift kam blive en komsekvens af
sidstmaivmte punkt.

Pleje og genopretning
Ferske enge vii, hvis den iandbrugsmaissige drift ophorer, have
behov for pieje, for at den onskede tilstand kam opretholdes. I
nogie tilfailde er det nodvemdigt at gemskabe ferske enge ved
naturgenopretming. Fiere af de naturgenopretmingsinitiativer,
som er naivnt i det foigemde, vii kraive dispensation fra matur
beskytteisesiovens § 3.
definitioner
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Naturpleje kan defineres som de tiltag, der fastholder en on
sket tiistand pit en iokahitet. Naturpieje skal ofte foretages itr
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efter itr. Naturgenopretnimg er i forhold til maturpheje mere
drastiske imdgreb, der genskaber en tidhigere tihstand. Natur
genopretming foretages kum em gang. Ved maturgenopretming
prover man at genskabe forsvundne naturomritder ved f.eks. at
stoppe drain og pumper, sit vamdstamden haives, eiher ved at
laigge vamdiob tilbage i deres gamie, snoede forhob. Ofte vil en

Succesfuld naturgenopretning ved Gentofte So.
En eng ved Gemtofte So nair Kobem
havn er et eksempei pit en hokalitet,
hvor der forst er foretaget maturgenop
retnimg og derefter naturpheje. Greesnin
gen ophorte i 1932, og den ikke itriige
vinterhost af ror ophorte i 1976. I
1981, da emgem var stairkt tilgroet med
ide/den dueurt, tagrer, he/i-tic/sd og hjorte
trest, biev matur
gemopretningen
imdledt i februar
marts med ma
skimeb vimtershit
ning. Samme
sommer blev engem atter hostet,
denne gang med
ie. Efter 1981 er
emgen bhevet piejet ved siitning
hver sommer
med fingerkhip
per og buskryd
der. Resultatet er
iojnefaldende. Pit
en haiv snes itr er
et lavt og lysit
-

-

bent plantedaikke bievet gemskabt, kar
pianternes artsantai er steget fra 18 til
29 pr. m2, og antailet af bhomstrende
kedfarvet gegeurt er steget fra 2 131 433.
Siden 1990 er den sjaihdme svamp s/d
dende moskantarel fumdet i stort antal pit
engen om foritret; arten var hidtil kun
kendt fra ii fund i landet. 11994 er den
sjaihdne orkidé
skov-gogeurt for
forste gang truffet
pit engen. Ogsit
dyreiivet har nydt
godt af phejen; sit
hedes har v/be
gjort ymgleforsog
og sjaildnere vade
fughe som enkeit
bekkas/n og
tredcekker er set
fouragerende.
Endvidere er et
mindre almimde
hgt imsekt, sior
vingen Nemoura
cinerea begymdt at
ynghe i engems
pytter.

en eng ved Gentofte Se er det ved en
ma/rettet /ndsats lykkedes at forege anta/let af
blomstrende kedfarvet gegeurt fra 2 t// over 400
pa 13 ar. Foruden kedfarvet gegeurt ses b/a.
trcevlekrone, toradet star, tvebo ba/dr/an og
vandkarse.
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maturgenopretningsindsats bhive fuigt op med naturpieje, se
boks side 155.
prioritering

Det er en uoverkommeiig opgave at pieje elier gemskabe alie de
enge, der er under tihgroning, eller pit anden mitde er truet.
Der er derfor behov for at foretage en prioritering af indsatsen.
Prioriteringen bor foretages pit grundiag af sitvei overordnede
som specifikke mithsaitninger.
Ma1stning for pleje- og genopretningsindsatsen
Den specifikke mitlsaitning for pheje af ferske enge er at bevare
de iavtvoksende, artsrige plantesamfund og deres tihhorende
dyreiiv. Herved bevares samtidig kuiturhistoriske og iamdska
beiige vairdier. Den specifikke mitisaitning skal ses i sammen
haimg med de mere overordnede mitisaitninger for heie natur
bevaringsarbejdet som omtait i indiedningen, herunder onsket
om bevaring af den biologiske mangfohdighed.

levesteder

I naturpieje- eiher naturgenopretningsprojekter kan man ved
opstiliing af mitlsaitminger vaiige at fokusere pit f.eks. enkelte
arter elier pit oprethoidelse eller genskabehse af en hel lokalitet.
I maturforvaitningem prioriteres beskytteise af ievestederne hojt.
Sjaihdne phante- og dyrearter skal beskyttes, men det hjailper
ikke meget at frede udryddeisestruede arter, hvis beskytteisen
af deres levesteder mangier.
Prioritering af pleje og genopretning
For at kunne foretage en prioriterimg vii det vaire nodvendigt at
have et overblik over det samlede piejebehov. Her er amternes
registrering af § 3-beskyttede ferske emge et godt grundlag.
Til brug for en prioritering af pheje- og genopretningsind
satsen er der nedenfor i tilfaiidig raikkefolge opstiihet em raikke
forhold, som bor tages i betragtming.

autenticitet

Ved pheje eiler genopretning bor man prioritere den autentiske
matur. Naturiigt hjemmehorende plante- og dyrearter bor have
fortrinsret frem for indshaibte, dyrkede og udsatte arter.
Naturiigt hjemmehoremde planter og dyr er de, som natur
iigt dvs. pit baggrund af klima, jordbundsforhold, spredmings
muhigheder m.v. horer hjemme pit en given bokaiitet. Det er
ikke kun maturtyper og arter, der kan vaire mere elier mindre
autentiske, men ogsit processer som f.eks. oversvommelse.
-

landskabsokologi
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Ved prioriterimg af naturpieje og naturgenopreming bor man
holde sig for oje, i hviikem lamdskabsokoiogisk sammenhaing,
hokahiteten indgitr.
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Det er vaisenthigt, om den bokalitet, man onsker at pleje eller
genoprette, higger isoleret elier i nairheden af andre bokabiteter,
hvorfra dyr og planter kam spredes. Ligger lokahiteten isoheret,
bor det overvejes, om der kan etableres spredningsmuligheder
meihem denne og de nairmeste lokaliteter af samme type, samt
om der vil vaire storre nytte af at pleje ehier genoprette andre
areaher med bedre landskabsokoiogisk sammenhaing.
ddale

Sairiigt skai fremhaives, at oprethoidehse elber pleje af ferske
naturenge i storre itdabe kan give mere sammenhaing i hamdska
bet. I en itdai kan dyr og planter lettere spredes, end hvis engene bigger isoleret, f.eks. adskiit af dyrkede marker elber tait
skov, se figur 9.2.

kontinuitet

En hoj kontinuitet i engdriftem pit en lokahitet betyder, at dyre
og piantehivet er i iigevaigt med driftem, og at okosystemet kam
betragtes som relativt stabilt. Ofte vii enge med hang kontinui
tet indehobde flere arter end emge uden. Desuden vii em hoj
prioritering af de gamle enge ogsit give mulighed for at tage
hensym til de kuhturhistoriske aspekter.

storrelse

Pit ferske emge af em vis storrelse er der fairre pitvirknimger fra
nairliggende marker af f.eks. pesticider og godsknimg m.v. og
dermed bedre overieveisesmubighed for karakteristiske dyr og
planter.

Figur 9.2. Varde A er
med s/ne 99 km et af
Danmarks store
vandleb. Selvom den
er kraft/gt reguleret
pa store dele af
strcekn/ngen, udger
Varde A en v/gt/g
spredn/ngskorr/dor /
det /ntens/vt dyrkede
marsk/andskab. Foto:
Ole Mal//ng.
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Smit engiokaliteter kan dog ogsit vaire vigtige at bevare, hvis de
bigger tait pit hinamden eller i tihknytnimg til andre storre ma
turomritder, sit dyr og planter kan spredes.
rodliste
Figur 9.3. Defleste
danske ork/dearter
erpd den hjemi/ge
red//ste. Her ses
maj-gegeurt.

I Rodliste ‘90, se i kap. 6, udpeges der indem for en raikke
orgamismegrupper et antal arter, der er
sairhigt beskytteiseskraivemde, se figur
9.3. Jo flere rodlistede arter, en eng
rummer, jo hojere bor den prioriteres i
maturforvaitningen.
Em bignende rodlistnimg er mu fore
shitet for de sairligt beskyttehseskraivemde
maturtyper. Blamdt andet er ekstremt
mairimgsfattige enge og moser samt kil
devaild og vaildmoser/vaildemge blevet
naivmt som naturtyper, Dammark har et
sairligt ansvar overfor.
Vaig af metode
Valget af plejemetode athainger af engems damnelsesmitde, sitr
barhed, artssammemsaitming, tidhigere udnyttelse, tibgronings
stadium, fugtighedsforhold, storrelse og ejerforhohd samt de
praktiske og okonomiske rammer.

afvejning

Plejemetoden buyer ofte et kompromis melhem, hvad der er
optimalt, og hvad der er praktisk og okomomisk muligt. Valget
af metode bor ikke vaire bindende den skal kumme justeres,
nitr de forste effekter af plejem viser sig. Fobgemde ebementer
bor som minimum inddrages i metodeovervejeiserne for ivairk
saitteise af maturpleje eller -gemopretming.
-

1 Eks/sterende og tidi/gere natur/ndhoid

Tidligere undersogelser af omritdet bor eftersoges for at fit et
imdtryk af den potentielie flora og fauna pit stedet.
"overlevere"

ogfrobank

Lokalitetems eksisterende artssammemsaitnimg bor umdersoges.
Hvis f.eks. driftsbegunstigede arter i en tilgroet eng har over
levet, kam disse arters antab stige ved em maturplejeindsats. Des
uden kam frobankem imdehohde fro af arter, som vii kumme spi
re, nitr forholdeme bliver gunstige. Hvis der fimdes sjaildne ar
ter pit hokahitetem, bor der tages hensym 131 disse ved vabg af me
toder.

2

Driftsh/stor/en

Man bor umdersoge hokahitetems driftshistorie for at forstit de
dymamiske, okobogiske processer, som har skabt og pitvirket
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den lokahitet, man vil pheje.
3 Nceri/ggende naturomrdder

Der bor tages hemsym iii, hvad der findes af naturomritder i
mairhedem, hvilken karakter disse har, hvilkem driftsform der
evt. praktiseres osv.
Efter pleje af en tihgroet eng vil driftsbegunstigede eng
planter kunne spredes 131 hokalitetem fra mairbiggende enge.
4 Kont/nu/tet

Imdgreb som f.eks. rydning kraiver efterfolgende kontimuerlig
pleje, f.eks. i form af graisning eller shitming.
Desudem vil fortsat rydnimg ofte vaire pitkraivet, hvis emgem
higger i mairhedem af skovsumpe el. lign, hvorfra vedpbanter kam
sprede sig.
Metoder til maturpleje og -genopretmimg kan dehes i to prim
cipielt forskelbige indgreb: Emgamgsindgreb og kontimuerlig
pheje.
Engangsindgreb
rydning

Rydning af trceer og buske: I mange tilfailde er det modvem
digt at rydde opvaikst af vedplanter, se figur 9.4. Er drifts
ophoret sket for hainge sidem, kam der vaire tale om ret store
indgreb. Rydmingem kam foregit mamuelt med motorsav, okse
ebler rydmimgskniv.
Anvendelse af pesticider i em naturphejesammenhaing er
uomsket.
Det er vigtigt at fjerme det ryddede materiahe hurtigt. Der
ved undgitr man dels at udskygge den underiiggemde, frem
spirende vegetation, deis at der sker em uonsket frigivelse af
mairimgsstoffer, hvilket isair har betydming pit mairingsfattige
enge. Af hemsyn iii fugbe- og insekthiv bor rydnimg foregit i
vimterhalvitret.
1

pil

Mange svirrefluer findes pit bbomstremde p/i, som samtidig er
vigtige foderphamter bitde for bier og andre insektgrupper i det
tidlige foritr. Vil man tihgodese disse orgamismer, skal et komtim
gent af pihebuske bevares i forbindeise med pheje af omritderne.
Pil breder sig dog hurtigt igen, sit hvis man efterlader pile
buske, forudsaitter det efterfohgemde kontimuerhig pleje.

trceer

Hvis em emg er ved at vokse til med traier, skal man rydde trai
erme, mems der endnu er noget af emgvegetatiomen tilbage. Sit
har emgphamterme igem mulighed for af brede sig 131 de myhigt
ryddede omritder. Man kam vailge at efterlade mogle fritstitende
traier og buske, da gamle og dode traier indeholder et utal af
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bevesteder for iñsekter og svampe.
Traivaikst har iii gengaild em uheldig virkning pit vigtige
fughebokaliteter, da traierme giver redemuiigheder og udsigts
poster for krager og andre ,,aigrovere". Laihegm og piantninger
pit enge bor ogsit umdgits, fordi de forhindrer det frie udsym for
de fuglearter, der specieht er tilknyttet enge. Det kan derfor
overvejes om eksisteremde hegn og piantninger, der skairer
gennem enge, bor fjernes.
afbrcending

2 Afbrcend/ng: Hvis der er ophobet meget vissemt phamte
materiahe pit en bokalitet, kam afbraimdimg bemyttes iii at gem
skabe et emgsamfumd ud fra et tilgromimgssamfund. Ligesom
faildning bor afbraindimg foregit uden for vaikst- og yngle
saison. Vimterafbraimdimg favoriserer graisagtige urter pit be
kostning af bredbiadede urter, mens afbraindimg om efteritret
har den modsatte virkmimg. liden skal heist skride fremad med
vimden i ryggen, da temperaturen ved jordoverfladen herved
mimdskes. Skaderne pit jordbundems orgamismer bliver da mm
dre, higesom risikoem for at der gitr ild i sehve torven.

aske goder

Ved afbraimdimg frigives der nairingsstoffer. Afbraimdimg bor
derfor sit vidt muhigt foiges op af vedvarende graisning eller
slait eiher forbehoides enge udem storre botanisk imteresse, hvor
imdgrebet sker af hensyn iii f.eks. fuglelivet.
Ogsit hevende samfund af hojtvoksende urter som f.eks. ror
sump kam bekaimpes ved afbraimdimg om vinteren af de over
jordiske, visme phantedehe. Det herved fremkomme engpraig
holder sig dog kun foritret igemnem, idet de hojtvoksemde
urters opiagrede mairing gor dem i stand 131 at gemdamme sam
fundet aiherede den folgende sommer.

sleet

kcempe-

bjorneklo

vandstandshcevning
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3 Sleet: Slait kan bruges som det forste imdgreb i et tilgro
ningssamfumd for at fjerne opvaikst af f.eks. p/i og hojtvok
semde urter. Slait foretages oftest med le, fimgerkbipper ehier
buskrydder, da engbumdem ofte er for biod, fugtig og ujaivn ill
shitmaskiner.

Hvis em tilgroet eng domimeres af kcempe-bjornekio, skah denne
art slits seiektivt ofte flere gange i hobet af saisonem, da den
kan biomstre og saitte fro i under em haiv meters hojde til lamgt
hen pit efteritret. Pit grund af fropuijen kan det vaire modvem
digt med slait i op 131 10 itr. Fitregraismimg er desuden et effekt
middel tib bekaimpeise af kcempe-bjernekio, se tabel 9.2.
-

4 3ndr/nger / grundvandsstanden: Em haivning af grumdvamds
standen er aktuel pit enge, hvor vamdstandem tidligere er blevet
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saimket ved draining ebler vamdimdvimding. Simple imdgreb er
f.eks. opfyhdning ehber opstemmimg af grofter og drainkanaler,
men ogsit vending af drain og oppumpnimg af grumdvamd kam
tages i brug.
vandstandsscenkning

variation

Pit moghe bokahiteter kam det bbive nodvemdigt at foretage em
vandstamdssaimkning for at opretholde en emg. Vamdstandem
kan nemlig ogsit blive for hoj til, at graissende dyr kam fairdes
pit areahet, ebler at man kam foretage slait.
Foruden em aimdrimg af den gennemsnithige vandstamd kam det
ogsit vaire fordehagtigt af oge forskelbem mellem sommer- og
vimtervandstamd. Em del af engems organismer er netop tilpas
set store forskelle i vamdstamd, samtidig med at tilgroming af
f.eks. p/i og b/rk bremses ved periodiske oversvommelser.

5 Jordbearbejdn/ng: I Vasby og Uglestrup Moser ved Kobem
havm har det mu medlagte Hovedstadsritd opmitet gode resuita
ter ved at foretage torveafskrabnimg 131 em dybde af ca. 40 cm,
idet man har sogt at efterligne tidligere tiders skrabnimg af tor
vesmuld til briketter og jordforbedrimg.

turgenopretning til gavn for brune froer
Mode/for et naturgenopretn/ngsprojekt
montet pd brune freer. Figuren v/ser en
kortskitse af en ddai med en ci og s/de
grefter. Projektet sker iforstde/se med ejerne
afparce/ierne b, c og d, mens ejerne af a, e
ogf/kke er invo/veret. I det omrcide, c/er er
markeret med m/nusser, ud

dybes terrcenet iidt,

f eks

ca 30 cm Den
afgravede jord fore/c
ies de steder, der er
markeret med p/us
ser, dvs. den bru

ges t/i at fy/de nogie s/degrefter op, samt t/i
at lave en ganske svag void ud mod
omgive/serne. Det er men/ngen at skabe et
fladvand, der fyides op ved vinterover
svemme/ser, og scm holder vand di ca 1.
juii Det ber inc/ga i projektet, at omradet
/kke gee/es. Det han bedst udnyttes t/i grc.es
n/ng, men hes/cet kan eventue/t
komme pa tale.
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F/gur 9.4. Me/ct
kodriver. Foto: Kare
Fog.

frcesning

greesning

Herved fitr pianterne bedre komtakt med
grundvamdet, idet grumdvandstamden i
hovedstadsomritdet er sainket i forhohd
131 tidhigere pga. vandimdvindimg. I de af
skrabede fehter er der pit fit itr indvandret
arter som me/ct kodriver, se figur 9.4, but
biomstret s/v og krognceb-star.

Ogsit fraisning er blevet foresbitet som em metode iii at oge
mange arters spirimgsmuiigheder i emge, der er groet ill med
store arter af star. Metodem er dog ikke bhevet grumdigt
efterprovet.
Kontinuerlig pleje
1 Grcesn/ng: Graisning er em af de mest amvendte phejemeto
der pit ferske emge, da metodem er biihigere end f.eks. hoslait.
Graisning skaber, hvis den ikke er for intemsiv, stor varia
tion og dermed mange forskehiige levesteder. Em uensartet ye
getationshojde giver de bedste muligheder for redeskjul for
fugle.

kvceg er bedst

I de fleste tilfailde vih kvaig vaire at foretraikke frem for heste,
der slider meget pit vegetationen, og fitr, som er foisomme
overfor fugtig bund, se kap. 5.
Umgkreaturer giver mormalt det bedste resuhtat, da de kan
afgraisse selv meget vitde arealer. Ogsit kvaigets race er af be
tydming; f.eks. kan noghe racer graise pit vitdere bund end an
dre racer.

samgrcesning

Ifolge svemske undersogelser giver samgraisning med flere for
skeilige husdyrarter de bedste resultater. Pit enge med meget
iyse-s/v vii fitr f.eks. ikke kunne hoide dette nede i modsaitming
iii kvaig og heste. Til gengaild er fitr velegnede til at fjerme tor
nede pianter som brombc.er, s/den og tjern samt kcempe-bjernekio,
se tabeb 9.2. Desuden resubterer samgraisnimg i et bavere
parasittryk.

grcesningstryk

Ved ivairksaitteise af pieje er det vigtigt at fastsaitte graisnimgs
trykket. Et for hojt graisningstryk kam fuldstaimdigt udrydde
bestande af planter og dyr fra en hokalitet, se kap. 8 om over
graisning. Kvaig tramper f.eks. en del fuglereder i stykker, og
antalhet af odehagte reder stiger med antahiet af kreaturer pit en
gem. Umgkreaturer bevaiger sig mere omkrimg end de voksme
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og foritrsager de vairste skader.
Man kam ofte med fordeb vailge et graismingstryk svaremde
131 det, som tidligere var pit hokaliteten. Det tidhigere amvendte
graisningstryk er et mitl for, hvor store maimgder fode lokalite
ten kan producere, da em iamdbruger ikke saitter flere dyr pit
grais, end der er fode ill. Man kam dpstille moghe vejhedemde
miti for, hvor mange dyr, der bor vaire pit en lokalitet, se tabel
9.3. Her skab det med i overvejelserne, at nairimgsstatus og
fugtighedsforhoid er betydende for produktionem, der ogsit pit
virkes af klimavariatiomer og vejriig.
slitage

vintergrcesning

Tabel 9.2. Forskell/ge
grcessende husdyrs
succes som natur
plejere. + ang/ver
posit/v v/rkn/ng af
greesning, T ang/ver,
at v/rkn/ngen ogsd
sky/des trad og
slitage. Efter
Pehrsson 1994 og
Buttenschen 1993.

Dyremes graisning og shitage pit vegetationem er omskvairdig,
nitr meget tiigroede arealer skal ryddes og holdes bave, se tabel
9.2. Men shiddet kan bhive et problem for nogie af de mere fol
somme piantearter. Ogsit vaibdpartier er folsomme overfor for
kraftigt tritd fra de graissende dyr.
Man kam umdgit slitageproblemer biamdt andet ved at pha
cere vandingssteder, saitstem m.v., hvor jordbumden og vegeta
tionem er mimdst folsom overfor shitage. I tiislutnimg iii meget
vitde enge er det vigtigt, at der ogsit findes torre partier, hvor
dyreme kam hvile og ophobde sig. Endelig kan slitageskader
undgits ved ikke at have tunge dyr pit smit arealer.
Tidspunkt for graisnimg bor bigge inden for den mormaie grais
ningssaisom, dvs. i periodem maj 131 sidst i september. Graisning
i vinterhalvitret er gemereht em ditrhig ide set fra et naturbeskyt
teisessymspunkt. Dehs skal dyrene ofte fodres, hvorved der sker

Gresningsdyr

Kvaeg

Heste

Far

Geder Hjorte

Plejetiltag
Buskvegetation hotdes nede

+ +

T

+

I

+ + +

+ + +

+ +

+

++

++

+÷+

+++

++

+ + +

+ + +

+ +

+

+

+

store

store

store

Restauration af areat,
dererbegyndtatgrotit
Fjernetse at rod
ogstedskud
Tornede buske og kmpe
bjernekto hotdes nede
Lyse-siv. mose-bunke og
rersumpptanter graisses
Hegnsudgifter
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em nettotilforseh af mairimgsstoffer, deis er risikoen for tritdska
der hoj, fordi vegetationem er mindre robust.
grcesning
efter 1. juli

For tidlig graisming pit en fersk emg kan skade imsekt- og fugle
faumaem. Af hensyn tih fugleme kan kreaturerne iii at starte med
lukkes ud pit engarealer med den laveste fugletaithed og sit se
mere flyttes ill arealer med hojere taithed. Man bor overveje at
folge de gamie driftstraditiomer, dvs. at engen forst slits og der
efter graisses i 2-4 uger. Ifoige svenske undersogeiser oger em
sitdam eftergraisnimg engens rigdom pit piantearter.

pause

Man kan evt. undlade graisning i et itr. Det er erfarimgsmaissigt
gavnligt for mange planter og dermed ogsit for de mange arter
af insekter, der er knyttet hertil.

sleet

2 Sleet: Hojde og frekvems af shaitten skab tilpasses maturtypen

er der nogbe plantearter, der skal tages sairiigt hensyn til, kam
man udsaitte slaitten, iii disse har bhomstret. Shait foretages
bedst i tidem medio juli tih primo august, men ved starten af et
plejeforhob kam det vaire modvendigt at slit yderhigere en gang
semere pit saisonem. Det afsiitede materiale skal Ijernes, eblers
bortskygges den lave vegetation.
-

fauna

Tidspunktet for slaitten er ogsit af stor betydning for dyrelivet.
For tidhig slait skader insekt- og fugiefauma. Sommerhostaf
tagrer giver ditrbigere livsbetingelser for fugie som vandr/kse,
rerspurv og s/vsanger. ømsker man at tilgodese disse arter, skal
,,hommer" af rorsump efteriades uhostede. Rorskair i perioden

Graesningsdyr Ungkreatur

Ko ca 600 kg

Far

Hest

med kalv
Engtype
Nairingsfattig
natureng

1,0-1,5

0,5-0,8

4-6

0,5-1,0

Nairingsrig
natureng

1 5 20

06

10

05 1 0

Omtagt etter
strkt gedet eng

4 5 6 0

2 5 3 0

20 24

5 0

Tabel 9.3. Anbefa/et grcesn/ngstryk pr. ha i en normal grcesningssceson
med 130-140 grcesningsdage, Ca. fra 1. maj til 15. september. T// sam
menligning er grcesningstryk pa en omlagt el/er stcerkt gedet eng ogsd mcd
taget / tabellen. Efter Alexandersson et al. 1986 og Buttenschen 1993.
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1. marts iii 31. oktober ma kun ske med tilladelse fra miljo- og
energiministeren.
engsnarren

rod- og
stodskud

Pa enge, der huser den sj1dne vandhøne engsnarre, skal ma
skinel sht foregá fra midten og udefter. Fuglene flygter ikke
fra slãmaskinerne, men buyer ved med at gemme sig i det iii
bageverende høje gres. Danmarks sidste faste bestand af
denne art endte deres dage som slâmaskinernes ofre, fordi
sktten blev foretaget udefra og indefter. Bestemmelsen om, at
høsten skal starte fra engens midte er derfor optaget bl.a. i for
slaget til fredningsbestemmelser for Store Vildmose.
3 Efterrydning: Det kan vre nødvendigt at fjerne rod- og
stødskud af buske og treer, hvert andet iii hvert femte itr.
Foretages dette om sommeren, kommer der fterre stødskud.
Man bor dog overveje at foretage indgrebet om vinteren af
hensyn iii fugle- og insektliv.
4 Jordbearbejdning: Dette plejetiltag kan blive aktuelt pa
lokaliteter, hvor den idéelle plejemetode er gnesning, men hvor
de gressende dyr ikke kan skaffes.

dyr metode

Jordbearbejdningen kan enten bestâ i at hakke i jorden med en
spade eller i en direkte vending af torven, begge dele for at
efterligne de gressende dyrs trâd. Jordbearbejdningen kan re
sultere i en fremspiring af fro, som ligger gemt i jorden. Denne
form for pleje er dog meget tids- og udgiftskrvende.
5 Vandstandsregulering: Hvis man vii manipulere med vand

standen af hensyn til fuglelivet, skal den idéelle eng for fugle
have en varierende vandstand i lobet af âret.
variation

Vandstanden bor vre hoj i fuglenes yngleperiode marts iii
juni, sit fourageringsareaiet for voksne fugle og unger gøres sit
stort som muligt; dog bor der vre torre arealer, hvor fugiene
kan anbringe deres reder. Eftersom det ser ud dl, at fugiene
tager beslutning om at yngle eller ej pit baggrund af ynglemu
lighederne ved ankomst, bor den hoje vandstand vre iii stede
tidiigt om foritret. Om efteritret og vinteren bor vandstanden
ligeiedes were hoj, sit fourageringsareaiet for ande- og vade
fugle kan blive stort. Fiere lavvandede, temportere pytter iii
trekker flere fugue end en stor sammenhengende vandflade.

adgang

6 Adgangsregulering: I fuglenes yngietid giver enhver passage
af mennesker gennem en eng en foroget risiko for, at rovdyr
besoger reden, fordi rugende fugle forlader reden, der derefter
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buyer tiigengeiig for rovdyrene. Derfor bor den menneskelige
aktivitet pit engene begnenses iii, hvad der er nodvendigt for
den iandbrugsmessige drift og tiisyn med omritdet. I trekti
den, hvor der drives jagt pit ges, sender og bekkasiner, medfo
rer jagtaktiviteten forstyrreiser, som kan fordrive fugiene.
reservater

Forstyrreiser kan medfore, at fuglene forlader omritdet kort
varigt, men hvis der ofte drives jagt, kan fugiene have swert
ved at udnytte omritdet. I storre sammenhengende eng
omritder med itbne vandflader kan der eventueit udhegges re
servater med forbud mod adgang i trektiden. Erfaringer fra
England viser, at sitdanne engreservater kan tiitrekke store
flokke af vandfugle.

Fra kultureng til natureng
En godsket og omiagt kuitureng preget af fit, men konkurren
cesterke, ofte udsitede, grsarter, kan omdannes til en natur
eng med en naturlig flora og fauna, hvis de nodvendige forud
setninger er iii stede.
Holiandske forsog har vist, at det tager fra 1 di over 30 itr,
for naturengsfloraen indvandrer pit en tidiigere intensivt drevet
kuitureng. I et forsog ophorte godskningen i 1958, og 30 itr
efter var artssammensetningen endnu ikke endret wesentligt. I
et andet forsog ophorte godskningen samtidig med, at det
overste torvelag blev fjernet, og alierede fit itr efter var typiske
engarter som krybende icebelos, trceviekrone, engkarse, gui fre
stjerne og hirse-star indvandret.
forudscetninger

Nogle wesentlige forudsetninger for at genskabe en natureng
ud fra en kultureng er blandt andet:
totalophor af anvendelse af godning og pesticider
hevning af vandstanden, hvis der har vteret drnet
merliggende ferske naturengsarealer, hvorfra engarter kan
sprede sig med vind, vand eller dyr
fortsat drift i form af gresning eller hoshet
en stor, spiringsdygtig frobank af onskwerdige engarter
-

-

-

-

fro bank

Hvad det sidste punkt angitr, fandtes der ved en undersogélse
af en eng i Molleitdaien nord for Kobenhavn auene i de overste
20 cm af torvesojlen 20.000 dl 120.000 spiringsdygtige fro pr.
m2. Den pitgeldende eng havde ligget uden drift i Ca. 40 itr, da
pleje indledtes fit itr for undersogeisen. Blandt de spiringsdyg
tige fro var der mange typiske engarter, f.eks. aim. og hirse-star
samt kcer-trehage.

En undersogelse af kulturenge i Nordjylland viste, at flere

166

KAPITEL 9: BESKYTTELSE, PLEJE OG RETABLERING

arter af siv og star samt nedbojet ranunkei stadig var spirings
dygtige i en kultureng fem itr efter, at denne sidst blev omlagt.
frospredning

I den nvnte undersogelse pitpeges det desuden, at vindspred
te fro vil have gode muligheder for at etablere sig, nitr den in
tensive engdrift ophorer. Dyrespredte plantearter vii kunne dl
fores engen via dyr, der ogsit gresser pit andre enge.

insekter

Selv om man sitledes kan fit en del af den oprindelige flora
igen, vil en del af insekterne were forsvundet, hvis der blot en
enkeit seson har manglet de nodvendige foderplanter. Kun
hvis insekterne stadig findes i nrheden, vil de indvandre igen.

finansiering

Der eksisterer flere okonomiske muligheder for at gennemfore
projekter, blandt andet via naturgenopretningsmidler, der ad
ministreres af amterne og Skov- og Naturstyrelsen, samt via
driftsmidier i amter og kommuner. Ogsit fra EU kan der kom
me penge ill naturpieje og -genopretning, se boks. Det er iser
amterne og statsskovdistrikterne, der tager initiativ til og fore
stitr mange af naturpieje og -genopretningsprojekterne.

Okonomi og organisering af plejearbejdet

amternes
indsats

udgifter

lokal medvirken

I perioden 1989-1993 genskabte amterne tilsammen knapt 17
km2 fersk eng som et led i naturgenopretning. Heraf tegnede
Sonderjyliands Amt sig for iangt det storste areal, i alt godt 2’
km2. Der findes ingen samiet oversigt over det naturplejede
engareal, men landets amter brugte i 1993 tiisammen 6,02 mil
lioner kr. pit pieje af enge inkl. strandenge. Flest udgifter
havde Frederiksborg Amt med 1,2 millioner kr.
Ofte bestitr det okonomiske tilskud til lodsejeren og/elier krea
turholderen i opsetning af hegn og en evt. vandingsmulighed
for de gnessende dyr. Lodsejeren og/elier kreaturholderen skal
til gengeld sorge for transport af de grssende dyr og forestit
tiisynet med dem, se tabel 9.4.
Hvis det er muligt, bor man inddrage lokaie lodsejere m.fl. i
plejearbejdet. Findes der interesserede iandbrugere, der vii
medvirke til piejen f.eks. ved at stifle gressende kreaturer iii
ritdighed, opnitr man et bedre okonomisk grundlag for plejen.
I de senere itr har man herhjemme og i Sverige set eksem
pler pit, at naboer til enge under tiigroning er gitet sammen om
at oprette gresnings- eller shet"iav", hvori man deles om ud
gifter og/eller arbejdsindsats til at bevare den truede naturtype.
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EU’s landbrugspolitik
I 1992 vedtog EU en reform af den ftelles landbrugspohtik Reformen er kendt
som MacSharry-reformen efter den irske landbrugskommissier MacSharry og
bestitr dels af en revision af de stotteordninger til landbruget, som kaldes
markedsordninger rettet mod pro
duktion med garantipris, dels af sitkald
te ledsageforanstaitninger, som er
dlskudsordninger til bl.a. natur- og mu
joforbedringer i landbruget.
Brakitegning
En af de mere kontroversielle tilpasnin
ger tradte i kraft i 1993. Det var kravet
om, at hver enkeit landbruger med en
bedrift pa over 17,6 ha skai brakkegge
15% af det med korn, raps og belg
planter dyrkede areal for at oppebtere
en priskompensation til det resterende
area!. Hensigten med dette krav var at
nedbringe produktionen af iandbrugs
varer. Denne type brakhegning er kun
ét- el!er femarig.
Kravet om en brakltegnings-procent
pit 15 er siden blevet endret til 12% for
1995 og 10% for 1996, da ordningen
allerede ser ud til have effekt pa over
skudsproduktionen af fodevarer i EU.
Brakltegningsprocenten vi! sandsynligvis
i de kommende itr blive justeret i takt
med storrelsen af produktionen af fode
varer i EU.
"Permanent" udtagning
I foritret 1994 kom ledsageforanstalt
ningerne, som b!.a. indeholder stotte ii!
skovbrug og miljovenlig produktion i
landbruget, herunder naturpleje. I for
bindelse med ledsageforansta!tningerne
er det blevet muligt at udtage land
brugsarealer af omdriften for en 20-itrig
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periode 1 de tre nordjyske amter, nemlig
Arhus, Viborg og Nord;ylland Hensig
ten med den 20-arige udtagning er at
yde omrader med drikkevandsressourcer
en ekstra beskyttelse.
Stotte til grtesarealer
Ledsageforanstaltningerne itbner des
uden muiighed for 5-itrige aftaier, hvor
der gives stotte dl opretholdelse af gres
areaier uden for omdriften. Der gives
dog ikke stotte dl grasning eller shet af
f.eks. ferske enge, hvor der ikke hidtil
har varet godsket eller sprojtet. Dette
betyder, at de biologisk set mest vterdi
fulde og samtidig beskyttede ferske
enge, overdrev og strandenge, der netop
aldrig eller sjaldent er blevet godsket el
ler sprojtet, ikke kan modtage EU-stotte
dl opretho!delse af den onskede tilstand.
I en tidligere ordning, MFO-ordningen
MFO = miljofolsomme omritder eksi
sterede der ikke krav om, at en eng eller
et overdrev forud skul!e were godsket
el!er sprojtet, for at kunne modtage
stotte di ekstensiv drift. Med MFO-ord
ningen blev tusindvis af hektarer med
eng og overdrev sikret en fortsat afgras
ning eller shet.
Begrensningen i den nyc ordning
kan fore dl, at lodsejerne i en itdal med
biologisk vterdifulde enge opgiver gras
ningen her, da de ikke fitr stotte til at
oprethoide den. Grasningen flyttes sit
op pit hidtidige omdriftsareaier ovenfor
itdalen, hvor der skabes nye grsnings
arealer via midler fra en anden stotte
ordning, hvor der gives stotte ii! omheg
ning af agerjord til grsarealer uden for
omdriften. Det er positivt, at grsnings
arealet oges, men ikke at det sker pit be
kostning af itdalen, der gror dl.
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Naturovervâgning som opfolgning p pleje og
genopretn ing
Overvitgning er vigtig sitvel for som efter gennemforelse af
pleje og genopretning.
indikatorarter

Ved overvitgning af iokaliteter, hvor der evt. skal sttes md
med naturpleje eller -genopretning er det vigtigt at udvikle
enkle metoder. Man kan f.eks. udvtelge karakteristiske plante
arter som indikatorer for lokalitetens dlstand, se kap. 6.

tilstands
beskrivelse

Nitr et pleje- eller genopretningsprojekt er sat i gang, er det
vigtigt at folge op pit udviklingen. Som forste led i en sitdan
naturovervitgning udfores en tilstandsbeskrivelse i forbindelse
med piejeplanens udarbejdelse. Der foretages fotografering af
lokaliteten, for og efter pleje eller genopretning sttes i gang.
Den efterfolgende overvitgning bestitr af regelmiessig indsam
ling og analyse af oplysninger om plante- og dyrelivets tilstand
og udvikling pit stedet. Ved udliegning af et antal permanente
proveflader kan endringer i jordbunds- og vandforhold samt
vegetationens sammenstetning registreres. Med j2evne mellem
rum bor der udarbejdes totale artslister for karplanter og evt.

Lokalitet

Plejet areal

Vindinge Adal, Tryggevaelde Tryggevaelde Tryg9evaelde Gentofte So,
østfyn
Adal A,
Adal B,
Adal C,
ved
Stevns
Stevns
Stevns
København
34ha

Sha

15 ha.

lha

1-2ha

Udgift til hegn
og lign.

20.000 kr.

8.000 kr.

40.000 kr.

700 kr.

-

Udgift til slat
og lign.

12.000 kr.
engangs
udgift

Plejeafta lens
varighed

5 itr

10 itr

10 itr

5 âr

1 âr
at gangen

amt, lodsejer,
kvgholder

amt,
lodsejer

amt,
lodsejer

amt,
lodsejer

kommune

1.800 kr.

160 kr.

270 kr.

700 kr.

13.500 kr.

Aftalens parter
Pris/ha/ar

20.300 kr.

-

Tabel 9.4. Eksernpler pa udgifterne ved pleje af fern kalkenge. Det frerngár
tydeligt, at der er langt større udgifter forbundet med sicet end med
grcesning. Oplysninger fra Fyns Arnt, Roskilde Arnt og Gentofte
Kornrnune.
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