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Forord 

 
Dette hæfte koncentrerer sig specielt om at beskrive 
den særlige værdifulde natur i landbruget. Det er de 
små og store naturområder, der ligger mellem de 
dyrkede marker. Disse områder er livsnødvendige fri-
steder for en lang række dyr og planter, som man 
ikke møder så mange andre steder i landbruget. 

Man kan med andre ord sige, at dette hæfte graver et 
”spadestik” dybere for at beskrive de særlige forhold, 
der gør sig gældende for de enkelte naturtyper. Der-
for bliver der her sat fokus på den natur, som siden 
1992 har været beskyttet efter Naturbeskyttelseslo-
ven, det vil sige enge, moser og kær, overdrev, strand-
enge, heder, vandhuller og vandløb. Hæftet beskriver 
kendetegnene for de enkelte naturtyper. Samtidig 
bliver der givet nogle konkrete bud på, hvordan man 
kan pleje og beskytte naturtyperne samt de planter 
og dyr, der lever her.

Der har gennem de sidste år været øget fokus og in-
teresse fra landmænd for at inddrage hensyn til natu-
ren i den almindelige driftsledelse. Hver 10. land-
mand har inden for de sidste år fået lavet en natur-
plan for sin bedrift. I den forbindelse er mange blevet 
overrasket over de særlige naturperler, der gemte sig 
nede i mosen eller engen. Mange har også fået kend-
skab til, at det, de oplevede som en gammel græs-
mark, faktisk var et overdrev, som viste sig at være et 
vigtigt levested for en lang række planter og insekter. 

I dag spiller natur- og miljøbeskyttelse en større rolle 
i forhold til den egentlige landbrugsproduktion og 
forvaltning af landbruget. Der er gennem de sidste år 
kommet mange regler og krav om beskyttelse af na-
turen, ikke mindst i forbindelse med udvidelser af 
husdyrproduktioner. Dette øger behovet for viden 

om naturtyperne både hos kommunerne og hos de 
enkelte landmandsfamilier, der bliver berørt af de 
ændrede krav, samfundet har til, hvordan man driver 
landbrug i dag. 

Det er håbet, at dette hæfte kan inspirere og styrke 
flere landmænds viden om naturen, så landmanden, 
landbrugsmedhjælperne og hele landmandsfamilien 
får større glæde af de naturværdier, den enkelte be-
drift rummer og ofte gemmer. En større viden om be-
driftens dyre- og plantearter giver et godt udgangs-
punkt for at iværksætte den mest hensigtsmæssige 
pleje. Samtidig giver en større indsigt bedre mulig-
hed for med- og modspil i forhold til kommunerne 
samt et bedre grundlag for en positiv dialog med 
grønne organisationer og lokale borgergrupper. Det 
er vigtigt med en god dialog til det omgivne sam-
fund,  der ønsker at begrænse den negative påvirk-
ning af landbrugsdriften på naturen og igangsætte 
naturprojekter som f.eks. græsningsselskaber eller lig-
nende. 

En lang række af de små og store naturperler, der ligger 
spredt i det danske landskab, har behov for særlig be-
vågenhed. Det er derfor et håb, at hæftet også kan in-
spirerer andre med interesse for naturen til at få sat eks-
tra fokus på beskyttelse og pleje af naturområderne. 

Dette hæfte er udarbejdet med støtte fra By- og 
Landskabsstyrelsen. 

 
Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret

Heidi Buur Holbeck
Januar 2008



Indholdsfortegnelse
8.  Små søer og vandhuller . . . . . . . . . . . . . .  48

Pleje af eksisterende vandhuller 49
Etablering af nye vandhuller 51
Tilladelse 53
Tilskud 53
Lovgivning for søer, vandhuller og  
vandløb 53

9.  Vandløb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55
Vandløbsregulering ændrer karakter 55
Beskyt vandløbene 57
Pleje og vedligeholdelse 59
Lovgivning for vandløb 62

10.  Arter der giver problemer  
på naturarealer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63
Problemarter 63
Invasive arter 64
Kæmpe-bjørneklo 65
Rynket rose 66
Glansbladet hæg 67

11.  Lovgivning for naturarealer . . . . . . . . . .  68
Naturbeskyttelsesloven 68
Fredede arealer 71
Driftsloven 71
God landbrugs- og miljømæssig stand 72
Miljøgodkendelse af husdyrbrug 72
Tilskudsmuligheder  74

12.  Fremtidige udfordringer . . . . . . . . . . . . .  75
Natur og/eller produktion 75
Natur- og vandplaner 76
Pleje af naturarealer  77

Yderligere oplysninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79

Kildefortegnelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80

1.   Natur – et vidt begreb. . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Pleje og kontinuitet 6
Er noget natur vigtigere end andet 8

2.  Status for naturen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Tilbagegangen for naturarealer er nu vendt  9
Trusler mod naturen 11
Dyr og planter 12

3.  Engen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Naturenge 16
Kulturenge 19
Korridorer gennem landskabet 20
Typiske engplanter 20
Lovgivning om enge 22

4.  Strandenge, strandrørsumpe  
og strandoverdrev . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
Strandenge 24
Strandrørsumpe 25
Strandoverdrev 25
Drift af strandområderne 26
Lovgivning om strandenge 28

5.  Overdrev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Sure eller kalkrige overdrev 30
Drift af overdrev 30
Overdrev og græsmarker 32
Typiske overdrevsplanter 33
Lovgivningen om overdrev 35

6.  Heder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36
Heden var tidligere en del af landbruget 36
Lovgivning om heder 40

7.  Moser og kær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
Moser 41
Pleje af moser og kær 45
Lovgivning om moser og kær 46



�

1.  Natur – et vidt begreb

Vild natur eller kultur?  
Naturen er dynamisk og under stadig udvikling. Den natur og det landskab, vi har i dag, er et 
resultat af den måde, som naturlige processer gennem de sidste tusinde år har påvirket naturen. 
Mennesker har dog i høj grad haft indflydelse på, hvordan naturen har udviklet sig og har gen-
nem de sidste 10.000 år skabt forandringer, der kan ses i landskabet. 

For 10.000 år siden vandrede der store pattedyr som 
urokser og bisoner rundt i Danmark. Meget tyder på, 
at disse dyr holdt arealer lysåbne i urskoven. Samtidig 
havde mange flere arealer høj vandstand, så der var 
store mosestrøg. Det er formentlig en del af de sam-
me arealer, der i dag er beskyttede naturområder. 
Disse arealer er beskyttede, fordi det er et nationalt 
ønske at fastholdt arealer med den oprindelige natur. 
Både for at sikre de dyre- og plantearter, der er knyt-
tet til de lysåbne arealer, men ikke mindst for at fast-
holde en historie, der rækker mange tusinde år tilba-
ge i tiden. 

For ca. 5- 6.000 år siden var Danmark dækket af urskov. 
Omkring år 1800 var kun 2 pct. af Danmarks areal dæk-
ket af skov. I dag dækker skoven omkring 14 pct., og 
der er et nationalt ønske om at fordoble skovarealet i 
løbet af en trægeneration. Menneskers påvirkning af 
naturen har derfor altid haft indflydelse på kvaliteten 
og omfanget af naturarealerne. 

Der er i Danmark og på internationalt plan fastsat be-
stemmelser om, hvilken natur – dyr, planter, naturty-
per og landskaber – vi vil værne om og bevare. Det 
betyder bl.a., at der er fastsat ønsker om at bevare en 
række naturtyper som f.eks. ferske enge, overdrev, 
moser og kær. Ved at bibeholde disse arealer bevarer 

man ikke blot enkelte sjældne arter, der lever i disse 
naturtyper. Man sikrer også, at ældgamle samspil 
mellem arter, der er afhængige af hinanden, kan fort-
sætte. Naturen er meget kompleks, så hvis forholde-
ne for en plante ændres, kan det betyde, at ikke blot 
planten forsvinder, men også den række af insekter, 
der er afhængige af planten som værtsplante for lar-
verne eller som vigtig nektarkilde for de voksne in-
sekter, vil forsvinde. 

Rubjerg knude Fyr  Selv i dag, hvor mennesker kan kontrol-
lere det meste natur, er der eksempler på vild natur, som ikke 
kan tæmmes – også i Danmark. Her fyret på Rubjerg knude, 
der langsomt, men sikkert er ved at sande til.
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�

Pleje og kontinuitet
Mange af de danske enge har haft en konstant eks-
tensiv drift gennem de sidste 2.000 år. Derved er der 
opstået et tæt samspil mellem arterne. Landbruget 
har altid haft og har fortsat en hel central rolle. Den 
mangfoldighed af planter og dyr, der lever i mange af 
de danske naturtyper, er der kun, fordi naturtyperne 
har været under ekstensiv afgræsning eller høslæt 
gennem mange år. Ophører driften, vil naturtypen 
ændre sig. Det er en naturlig udvikling, men det vil 
betyde, at de arter, der har levet under de eksisteren-
de forhold gennem flere tusinde år, vil forsvinde. An-
dre arter vil i stedet indvandre, men samspillet mel-
lem arterne vil ikke være det samme. Det vil tage 

mange, mange år, inden den samme synergi vil op-
stå. 

Noget af det vigtigste, der skal til for at sikre samspil-
let mellem arterne, er kontinuitet. Det tager ikke lang 
tid at pløje et overdrev op, men det vil tage mini-
mum 50 år at genoprette det samspil mellem arter-
ne, der var forinden. Nogle gange vil det tage længe-
re tid – andre gange vil det slet ikke kunne lykkes. 

I et meget intensivt dyrket landskab som det danske, 
hvor over 60 pct. af arealet er opdyrket, er der spe-
cielt behov for at fokusere tydeligt på at bevare den 
natur, der findes på landbrugsbedrifterne. Her findes 
rester af tidligere tiders meget mere udbredte natur-

Rapsmarken er indbegrebet af det smukke danske som-
merlandskab, men der er ikke mange forskellige dyr og 
planter, der lever i rapsmarken. 

Foto: Torkild S. Birkmose
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typer, vilde dyr og planter, som man har besluttet 
skal bevares til glæde for os selv og de efterfølgende 
generationer. Naturen har også en høj grad af nytte-
værdi for os mennesker f.eks. i form af insekter, der 
bestøver vores afgrøder eller mikroorganismer, der 
omsætter planterester til frugtbar jord.

Der er i landbrugslandet behov for at sættes fokus på 
beskyttelse, pleje og forbedringer for naturen i sam-
spil med landbrugsproduktionen. I landbruget kan 
der især sættes fokus på de udyrkede og ekstensivt 
udnyttede arealer på bedriften. Det kan gøres ved at 
tænke som brandmanden, der prioritere ved en ilde-
brand – derfor kaldes prioriteringen også for ”Brand-
mandens lov”. 

Mange landmænd har mange gode naturoplevelser 
gennem blandt andet jagt. Jagten er ofte indgangsvin-
kel til at få igangsat nye aktiviteter på ejendommen.

Brandmandens lov

1. Bevar eksisterende biotoper. Bevar den 
oprindelige og mest værdifulde natur

2. Beskyt velbevarede biotoper mod 
påvirkning fra dyrkningsfladen. 
Reducér den skadelige påvirkning på 
naturen.

3. Genopret naturmæssigt forringede biotoper. 
Genopret, hvor der er sket skader.

4. Nyetabler nye naturområder i sammenhæng 
med eksisterende.

Foto: Biopix 
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Er noget natur vigtigere  
end andet

Der kan ikke tegnes et entydigt billede af, hvad der er 
”rigtig natur”. Mange opfatter en blomstrende raps-
mark som god dansk natur. Rapsmarken er kendeteg-
net ved at være et smukt element i det danske land-
skab, men der er tale om en etårig monokultur. Der-
for er der ikke de ældgamle samspil mellem rapsen 
og en lang række andre arter. 

Der bliver skabt rigtig mange nye biotoper i landska-
bet i dag, f.eks. nye hegn og våde enge. Er det ikke 
godt nok at lave nyt i stedet for det gamle? 

Problemet er ikke, hvad vi får, men hvad vi mister. De 
nye tiltag er gode og vil have en positiv effekt, men 

der er ikke det samme samspil mellem arterne i nye 
naturområder, som der er i gamle naturtyper. Når nyt 
erstatter gammelt, kan antallet af arter måske efter 
lang tid ende på det samme. Men de arter, der uddør, 
har oftest været i Danmark gennem flere hundrede 
eller tusinder år. De er tilpasset danske og lokale for-
hold, og de indgår i et samspil med andre arter. En 
del af det komplicerede økosystem udgår, og der vil 
gå mange år, før f.eks. insekter vil opnå den samme 
tilknytning til de nytilkomne plantearter. Derfor er 
det vigtigt at bibeholde den gamle natur samtidig 
med, at vi husker at sikre en stor mangfoldighed. Det 
kan vi gøre ved at beholde ”lidt af hvert” slags natur 
og værne særligt om de områder, som har været na-
tur i lang tid, samt opretholde ekstensiv drift af enge 
og overdrev. På den måde kan der også fremover 
være plads til de mange arter, der gør den danske na-
tur så spændende og varieret.

Foranderlig blåfugl. 
Mange insekter er 
helt afhængige af 
deres larveværts
plante og de voksne 
individers nektar
planter for at kunne 
gennemføre deres 
livscyklus.

Foto: Biopix 
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2. Status for naturen

Efter mange år med en nedgang i antallet af naturarealer (enge, moser, heder og overdrev) er der 
de sidste år sket en stigning i antallet af arealer, der ikke længere er i intensiv drift. Samtidig har 
der været et generelt fald i gødningsforbruget. Det har samlet set en positiv effekt på nogle dyr 
og planter. For andre dyr og planter, der er truet pga. den intensive landbrugsdrift, er det især næ-
ringsstofbelastningen, der fortsat er et stort problem. 

Tilbagegangen for  
naturarealer er nu vendt
Omfanget af søer, enge, overdrev og andre af de så-
kaldte halvkulturarealer har de sidste 50-100 år været 
for nedadgående. Det samme gælder for antallet af 
arter af planter og dyr, der er karakteristiske for disse 
arealer. Årsagerne hertil er især næringsstofbelastnin-
ger, tilgroning, dræning og afvanding samt opsplit-
ning af naturarealer.

I det seneste årti er denne udvikling begyndt at ven-
de. Der er gennemført en lang række tiltag siden 
starten af 1990’erne, der samlet set bidrager til at sik-
re og forbedre kvaliteten af de naturelementer, vi har. 
Miljøbelastningen i form af bl.a. ammoniaknedfald er 
reduceret, omfanget af naturarealer i agerlandet er 
stigende og skovarealet er øget. Effekten er dog for-
sinket, forstået på den måde, at selvom man gen-
etablerer et naturområde, vil det tage mange år, før 
de sårbare planter, der er forsvundet, genindvandrer 
og etablerer en stabil bestand. 

Mange naturarealer ligge som små åndehuller for dyr og 
planter mellem de dyrkede marker.

Naturtyper, der er beskyttet efter Na-
turbeskyttelsesloven

Skov- og Naturstyrelsen opgjorde i 2006, hvor mange 
hektar naturarealer der er beskyttet efter Naturbe-
skyttelseslovens § 3. §3-registrerede arealer er de are-
aler, man fra statslig side har besluttet at forsøge at 
bevare. Samlet udgør de beskyttede naturtyper 9 pct. 
af Danmarks areal, svarende til omkring 346.000 hek-
tar. Hertil kommer vandløb.

Foto: Torkild S. Birkmose
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Tabel 1. Hektarbeskyttede § 3-arealer, 2006. 

Type Overdrev Heder Ferske enge Moser og kær Strandenge Søer

Hektar 27.792 84.455 96.379 92.817 42.870 63.896

Antallet af nyetablerede levende hegn er også i frem-
gang, hver gang der nedlægges ½ km hegn, plantes 
der 10 km nyt. 

Færre ekstensive græsarealer 
Frem til braklægningsordningens og Naturbeskyttel-
seslovens ikrafttræden i starten af 1990’erne var der 
en kraftig tilbagegang i de ekstensivt dyrkede græs-
arealer. Med den obligatoriske braklægningsordning 
blev mange arealer udlagt som flerårige brakmarker, 
hvor der på en del af arealerne gennem årene er ud-
viklet en mangfoldig natur. 

Både antallet af brakmarker med græs og arealer med 
græs uden for omdrift har dog været i tilbagegang 
gennem de sidste år. Det betyder, at mange af de ar-
ter, der lever i lysåbne naturområder, er blevet mere 
trængte, da disse arters levesteder er i tilbagegang. 

I 2008 er udtagningskravet ophævet. Det vides end-
nu ikke, om det også vil forsvinde fremover. Samlet 
medfører det en nedgang i antallet af arealer med 
ekstensiv græs.

Der har været en stabil udvikling i arealet med be-
skyttede naturtyper. Det skyldes, at arealerne ikke må 
opdyrkes. Den største trussel mod disse arealer i dag 
er tilgroning. Undersøgelser viser, at over halvdelen 
af alle § 3-beskyttede arealer er under tilgroning. 

Skoven
Skovarealet øges i disse år:	
•  I 2006 var arealet med skov øget til ca. 14 pct. af 

landets samlede areal. 

•  Med den nye skovlov ser man en stadig mere eks-
tensiv udnyttelse af visse skove samtidig med, at 
produktionen intensiveres i de effektive skovbrug. 

Nye elementer i landskabet

Nye undersøgelser viser, at der nu kommer flere nye 
elementer i landskabet f.eks. hegn, remiser og vand-
huller, end der forsvinder. Der er i gennemsnit etable-
ret to nye søer hver dag gennem de seneste år. 

Tabel 2. Overblik over udviklingen i græsarealer i Danmark.

1995 2006

Græs uden for omdrift 207.122 189.384

Brak med græs 216.493 167.502
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Trusler mod naturen

For meget kvælstof 
Ammoniak frigives til luften fra bl.a. husdyrgødning 
og falder på et tidspunkt ned på jorden. Problemet 
med ammoniaknedfald (ammoniakdeposition) er, at 
de plantearter, som trives under forhold med lav næ-
ringsstoftilførsel, bliver udkonkurreret, hvis mængden 
af næringsstoffer øges. En øget ammoniakbelastning 
vil påvirke artssammensætningen på mange af de 
sårbare naturtyper i en negativ retning. 

Den naturlige balance mellem arterne bliver derved 
forrykket, så arter, der ikke er nær så afhængige af 
næringsstoftilførsel, som f.eks. liden klokke, vil bliver 
udkonkurreret. 

Ammoniakemissionen i Danmark er i perioden 1985 
til 2005 i gennemsnit faldet med 2.700 tons. Det sva-
rer til en reduktion på 45 pct. siden 1985. Det viser, at 
vi er på rette vej, men der er fortsat et stort behov for 
at beskytte de sårbare arter og naturtyper. 

Udviklingen er dog ikke entydig, for lokalt kan der 
være stigninger i ammoniakdepositionen - f.eks. i 
områder med mange husdyr. Det betyder, at indhol-
det af ammoniak i luften i dag mange steder er over 
det niveau, som sårbare naturtyper som heder, over-
drev og moser kan tåle. For at undgå ekstra påvirk-
ninger er der fastsat bufferzoner i forbindelse med 
udvidelser af husdyrproduktioner i nærheden af bl.a. 
heder og overdrev. 

Opsplittet landskab
2/3 af det danske land er opdyrket. Det medfører, at 
naturarealerne ofte ligger spredt mellem de dyrkede 
marker, byer og veje. Der er derudover et stort pres 
fra bl.a. byudvikling og infrastrukturen, der løbende 
inddrager nye arealer. 

Samlet set betyder det, at naturarealerne bliver me-
get forstyrret på grund af den store randeffekt. F.eks. 
bliver små naturarealer mere påvirket ved afdrift fra 
sprøjtning og gødskning end store arealer, fordi de 
har et større randområde. En god måde at imøde-
komme dette problem på er ved at etablere brede 
bræmmer. Små spredte naturarealer giver også pro-
blemer i forhold til mulighederne for spredning af ar-
terne mellem de forskellige naturområder. Dette pro-
blem kan til dels afhjælpes ved at etablere sammen-

Liden klokke er en af de arter, der vil bliver udkonkurreret af de 
plantearter, som trives godt med et højt næringsstofindhold i 
jorden, som f.eks. brændenælder og kvik.

Foto: Knud Tybirk
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hængende netværk i form af hegn, markskel, diger 
og grøftekanter mellem naturarealerne. På den måde 
kan man lave gode spredningsveje for forskellige dyr.

Naturarealer gror til
Antallet af græssende dyr er faldet markant gennem 
de seneste 30-50 år. Det betyder, at der i dag er mere 
end 180.000 hektar med lysåbne naturtyper, der er 
under tilgroning. Dette problem beskrives nærmere i 
kapitel 12 ”Fremtidige udfordringer”. 

Dyr og planter
Nogle arter har det godt og er i fremgang, mens an-
dre arter er truede og i stærk tilbagegang. Herunder 
er nogle eksempler på, hvordan det står til for ud-
valgte arter.

Flere rådyr

Pattedyrene i det åbne land har vidt forskellige be-
hov, afhængig af deres levevis. Siden starten af 
1980’erne har der været en stor fremgang i jagtud-
byttet af rådyr fra ca. 50.000 til godt 100.000 i 2005. 
Det kan delvis forklares med et forbedret fødeudbud 
i kraft af det stigende areal med vintergrønne og 
braklagte marker. Desuden har en række milde vintre 
og et faldende antal ræve haft betydning for antallet.

Færre harer
Det årlige jagtudbytte af harer lå indtil begyndelsen af 
1960’erne på 360.000-450.000 stk. I dag er det årlige 
jagtudbytte faldet til under 70.000 stk. Tilbagegangen 
skyldes især ændringer i landbrugsdriften, hvor den 
intensive drift har været afgørende. En af hovedårsa-
gerne er, at der på grund af ukrudtssprøjtning mang-
ler føde til harekillingerne om sommeren. Derudover 
spiller rovdyr og trafik formentlig også en rolle.
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Truede dyr og planter

En stor del af de truede planter og dyr er tilknyttet de 
lysåbne naturarealer. De største negative påvirkninger 
af arterne er tilgroning, tilførsel af næringsstoffer og 
for dyrene også isolation fra andre naturområder, hvor 
deres artsfæller lever. Planterne kan ligeledes have 
svært ved at blive spredt fra et område til et andet på 
grund af store afstande mellem egnede levesteder. 

Der foregår en løbende overvågning af naturligt 
hjemmehørende planter, dyr og svampe. Arter, der 
falder uforholdsmæssigt meget i antal, opføres på en 
”rødliste” som truede.

En statusopgørelse i 2006 for knap 1.200 arter viser, at 
der ikke er konstateret nogen arter, der er forsvundet 
i forhold til den forrige status i 1997. En lignende op-
gørelse fra 2005 viser en generel positiv udvikling si-

den 1990 for en række arter. Det skyldes ikke mindst, 
at der er iværksat en målrettet indsats for at sikre dis-
se arter.

Eksempler på arter i fremgang:

• Odderen 

• Flere orkidéarter 

•  En række ferskvandsdyr, som døgnfluer, slørvinger, 
vårfluer og kvægmyg 

•  Markant fremgang for løvfrøen, der nu ikke læn-
gere er på ”Rødlisten”

•  Genindvandring af havørn, sort stork og stor horn-
ugle 

• Sanglærke 

• Fugle tilknyttet vådområder. 

Odderen er en af 
de arter, der 
klarer sig bedre i 
den danske na-
tur.

Foto: Biopix 
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Eksempler på arter i tilbagegang:

•  Mange af det åbne lands fugle f.eks. viber er i til-
bagegang.

•  Hvid stork er i stærk tilbagegang. 

•  Toplærke er gået hastigt tilbage og er akut truet. 

•  Høgesanger og lærkefalk er fortsat i tilbagegang 
og er nu akut truet.

•  Atlingand, brushane og pirol er gået tilbage og 
optræder nu som sårbare arter. 

• Sommerfuglen hedepletvinge er akut truet.

• Urfuglen er uddød.

Viben er en af de danske fuglearter, der er i tilbagegang. 

Sommerfugle

Man kan bruge sommerfuglene som pejlemærke for, 
hvordan også andre arter har det. Det skyldes, at de 
er nemme at få øje på og samtidig stiller de samme 
behov til deres levesteder som en lang række andre 
insekter, der ikke er så synlige. 

Gennem de sidste 20 år er der sket en markant æn-
dring i udviklingen af dagsommerfuglearter. De al-
mindeligt forekomne arter som f.eks. dagpåfugleøje 
og flere af kålsommerfuglene har en positiv be-
standsudvikling, mens andre arter som perlemors-
sommerfuglene, pletvinger og blåfuglene er i tilba-
gegang. Flere arter af sommerfugle er uddøde eller 
er blevet truede gennem de sidste årtier. Tendensen 
er, at de sommerfuglearter, der er afhængige af sår-
bare plantearter, der trives uden tilførsel af nærings-
stoffer, generelt går tilbage. Sommerfugle tilknyttet 
planter, som vokser under næringsrige forhold, er 
derimod i fremgang. 

Hedepletvingen er gået markant tilbage på grund af mangel 
på levesteder. Den trives i fugtige heder og enge, der ikke gø-
des. Der er nu udpeget særlige områder i både Danmark og 
resten af EU, hvor arten skal beskyttes.

Foto: Biopix Foto: Biopix 
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3. Engen

Hvor kvæget græsser og det summer af insekter
Engen er kendetegnet ved at være fugtig og lysåben. Oftest ligger engene på lavbundsarealer i 
tilknytning til vandløb, ådale, moser og søer. De lysåbne enge har en stor artsrigdom af planter og 
dyr. Man kan finde op til 50 forskellige plantearter pr. m2 på en ugødet græsset eng. 

Mange enge har en lang historie bag sig. Nogen har 
været drevet med høslet og ekstensiv afgræsning 
helt tilbage til jernalderen, dvs. i op til 2000 år. Den 
lange stabile driftshistorie gør, at mange dyr og plan-
ter har tilpasset sig forholdene på engen. Sker der 
ændringer i engens drift f.eks. ved, at afgræsning eller 
slæt ophører eller den høje vandstand ændres, vil det 

påvirke de dyr og planter, der lever på engen. Der er 
ofte et tæt samspil mellem eng og vandløb. Når 
vandløbet er gået over sine bredder om vinteren og i 
foråret, har vandet og gødet engen. Denne dynamik 
er stadig vigtig for naturen både i eng og vandløb. 
Ud fra driftsformen skelner man mellem naturenge 
og kulturenge.

Engen fortæller historien om en meget gammel driftsform, der er 
bevaret. Som følge af de mange års vedvarende drift har engen et 
meget rigt dyre- og planteliv. 
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Naturenge 
Naturenge har aldrig eller meget sjældent været om-
lagt, ligesom de ikke gødes, sprøjtes eller tilsås med 
kulturgræsser. De drives meget ekstensivt, hvilket har 
medført, at der er en stor artsrigdom af engens na-
turlige planter og dyr. Planter som kødfarvet og maj 
gøgeurt, trævlekrone og engkarse er karakteristiske 
for de enge, der ikke gødskes. Planterne er lavtvok-
sende og har brug for lys og fugtig jord. 

Drift af naturenge
Græsning 
Engene hører til de mest produktive naturarealer. En-
gen vil ofte kunne bære 1-2 kreaturer pr. ha, men 
man er nødt til at finde det græsningstryk, der passer 
til de enkelte arealer. 

Det er vigtigt at kunne styre græsningstrykket. For 
lavt græsningstryk vil medfører tilgroning. For højt 
græsningstryk kan give hårdt slid på arealerne, lige-
som det vil betyde, at der vil være færre planter og 
dermed en mere ensartet vegetation. 

Især græsning med kreaturer er godt, da det giver en 
varieret eng. Her vil der både være områder med lav 
bevoksning og tuer med græsser og siv. Desuden 
kommer der våde trædehuller. Samlet giver det gode 
levesteder til f.eks. insekter og padder. Græsnings-
trykket bør ikke være højere, end at tilskudsfodring 
kan undgås. Det skyldes, at der med tilskudsfodrin-
gen tilføres næringsstoffer. For mange næringsstoffer 
skader naturengens naturlige planter.

Ofte vil der være behov for at kombinere græsningen 
med afpudsning eller slæt, hvor det er muligt. Det 

Naturengen er et fryd for øjet. Naturengen egner sig bedst 
til græsning og rummer mange forskellige planter og dyr. 

Foto: Heidi Buur Holbeck
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skyldes, at et lavt græsningstryk kan fremme uønske-
de arter som lysesiv og mosebunke. 

Høslæt
Høslæt giver et ensartet plantedække. Her opnår 
man ikke den variation i beplantningen, som græs-
ningen giver. En lang række arter er dog knyttet til 
høslætdrift, som f.eks. trævlekrone og engblomme. Til 
gengæld fjerner man flere næringsstoffer fra engen 
ved høslæt. Høslæt i kombination med afgræsning 
kan derfor være en god strategi, hvis der skal fjernes 
næringsstoffer fra området. Af hensyn til ynglende 
fugle og planter, der skal nå at smide frø, bør høet 
ikke slås før sidst i juni. 

Tilgroning
Hvis den traditionelle drift stopper, vil engene gro til. 
Tilgroningen kan gå meget hurtigt. I løbet af få år kan 

en eng fuldstændig ændre sig fra at være åben og 
artsrig til at vokse helt til i få højtvoksende planter 
som brændenælder, dueurt og alm. mjødurt. De høje 
planter har en stor biomasse, så når de visner, lægger 
stænglerne sig som et tykt førnelag. Det gør det van-
skeligt for de lavtvoksende plantearter at trænge igen-
nem og vil medføre, at de vil blive skygget væk og er-
stattet af en mere ensartet vegetation. Det vil betyde, 
at også en lang række insekter mister deres værtsplan-
ter. Derfor vil de også forsvinde fra området. 

Tilgroning er i dag det største problem for naturenge-
ne. Driften er ikke længere rentabel og er derfor op-
hørt på over halvdelen af landets naturenge. Da antal-
let af enge er faldet gennem de sidste 100 år, betyder 
det, at de dyr og planter, der lever på engen, har svært 
ved at finde andre steder at leve. Derfor vil et drifts-
stop medføre en tilbagegang for de mest sårbare arter. 

Hvis engen ikke drives, vil den i løbet af nogle år 
(ofte under 10 år) gro til med træer og buske. 

Foto: Heidi Buur Holbeck
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Engblomme. Langt de fleste planter på naturengen blomstrer år 
efter år som f.eks engblomme og det grønne tæppe af forskellige 
græsser og star. Det giver engen et meget smukt farvespil.

Foto: Biopix 

Mange steder arbejder man på at bibeholde eller 
genskabe den hidtidige drift. Det kan være en eller 
flere lodsejere, der gør en særlig indsats, der kan 
være tale om lokale græsningslaug eller kommuner, 
der igangsætter projekter. Fælles for alle projekterne 
er et ønske om at bevare den historiske drift og der-
med områdets særlige dyre- og planteliv.

Gødskning
Hvis engen gødes, vil de sårbare arter blive udkon-
kurreret af f.eks. kulturgræsser. Selv om engen kun 
gødes med års mellemrum og kun i små mængder, 
vil tilførsel af næringsstoffer påvirke engens naturli-
ge planter. De vil hurtigt blive erstattet af arter, der 
trives godt ved højt gødningsniveau som f.eks. rød 
svingel og brændenælder. Når gødningen ophører, 
vil det tage mange år at få udpint jorden, så de op-
rindelige planter indfinder sig igen. Orkideer er sær-
ligt sårbare, idet de er afhængige af et samspil med 
underjordiske svampe, som kun er til stede, hvis en-
gen ikke gødes. 

Dræning
Hvis dræn munder ud i engen, kan de tilføre store 
mængder næringsstoffer til engen. Det vil ændre en-
gens dyre- og planteliv på samme måde, som hvis 
engen bliver gødet. Det samme kan være tilfældet 
med ødelagte dræn. Derfor bør de oprindelige dræn 
vedligeholdes, hvis de tilfører næringsrigt vand, og 
nye dræn bør gå uden om engene.  

Omlægning
Hvis engen omlægges, forsvinder de karakteristiske 
engplanter og de insekter, der er afhængige af plan-
terne. Det tager ikke lang tid at pløje en eng, men 
det vil tage mindst 50 år, før engen vil være genetab-
leret og dermed igen vil være et stabilt levested for 
de dyr og planter, der er afhængige af engen.  
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Kulturengene kan være meget produktive. En mere ekstensiv 
drift vil give et fald i udbyttet, men vil til gengæld være med 
til at gøre engen til et bedre levested for flere forskellige arter. 

Kulturenge
Kulturenge omlægges med års mellemrum. I forbin-
delse med omlægningen udsås ofte kulturgræsser. 
Disse enge drives mere intensivt for at sikre produkti-
onen på arealerne. Derfor gødes, sprøjtes og drænes 
eller grøftes arealerne ofte med års mellemrum. 
Enge, der græsses meget hårdt, regnes også for kul-
turenge. Færre dyr og planter lever på kulturengene, 
men de kan have en stor værdi som yngle- og raste-
plads for fugle. Desuden kan kulturengene være vig-
tige som buffer mellem f.eks. naturenge, vandløb og 
søer over mod de dyrkede marker, ligesom de kan 
have en landskabsmæssig betydning.   

Drift af kulturenge
For kulturengene gælder de sammen strategier som 
for naturengen. Det betyder, at engene så vidt muligt 
bør drives uden omlægning, gødskning og sprøjt-
ning. En ekstensiv drift vil fremme hensynene til de 
dyr og planter, der er på engen. Samtidig vil det give 

mulighed for, at arter fra naturengene kan indvandre. 
Kreaturer er gode frøspredere. De kan sprede frø fra 
en natureng til en kultureng, hvis de har adgang til 
begge arealer. 

Våde enge
Våde enge fungerer som et biologisk filter, der renser 
vandet for overskydende næringsstoffer. Hvis dræn-
vand siver gennem engene, kan vegetationen op-
samle næringsstoffer. Derved bliver drænvandet ren-
set, inden det løber ud i vandløb og søer. 

Etablering af våde enge er et effektivt værktøj, når der 
skal findes løsninger til, hvordan næringsstoftilførslen 
til f.eks. en fjord skal begrænses. I forbindelse med 
vandmiljøplanerne er der etableret knap 9.000 ha våde 
enge. Selv små vådområder har vist sig at have en stor 
effekt ved at kunne fjerne mange næringstoffer. Netop 
i kulturengene kan det være oplagt at etablere våde 
enge, da kulturengens værdi som levested for dyr og 
planter ofte kan øges, hvis engene bliver mere fugtige.  

Foto: Ivan Guldager
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Typiske engplanter 

Naturengen: Domineres af arter, der kræver et 
relativt lavt næringsstofniveau.

Alm. 
græsser og 
halvgræsser: 

Alm. tandbælg,  
alm. kamgræs,  
rød svingel,  
blåtop og  
almindelig star.
  
Til forskel fra kulturenge indeholder 
naturenge mange stararter.  
– især almindelig star. 

Urter: Engblomme,  
engkarse,  
maj gøgeurt,  
trævlekrone,  
kærtidsel.

Naturengen omlægges aldrig eller meget sjældent.

Kulturengen: Domineres af arter, der tåler et højere 
niveau af gødning.

Alm. græsser: Eng-rottehale, alm. hundegræs, alm. 
kvik, alm. rajgræs. 

Alm. urter: Mælkebøtte, lav ranunkel, tusindfryd, 
hyrdetaske, kruset skræppe.

Kulturengen omlægges ekstensivt hvert 7.-10. år  
eller sjældnere.

Majgøgeurt                                   Trævlekrone

Hovedparten af en stabil engs plantearter er flerårige. En lang 
række plantearter findes kun på naturengene. Det er arter som 
f.eks. gøgeurter, hjertegræs og trævlekrone. 
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Korridorer  
gennem landskabet
Mange enge er beliggende i ådale og har derfor en 
vigtig funktion som korridorer gennem landskabet. 
Korridorerne har betydning for spredningen af dyr fra 
et område til et andet, ligesom de har betydning for 
vores måde at opleve landskabet på. 
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Dyr på engen
Engen er sammen med skoven den naturtype i 
Danmark, der har det største antal dyrearter. Kig 
efter nogle af engens karakteristiske dyr: 

•  De mange fine edderkoppespind, der 
hænger i det høje græs. 

•  Se viben, der vogter over sine æg om 
foråret.

•  Se de smukke dagsommerfugle som 
aurora og blåfugl, der flyver omkring.

Fakta om engen

Der findes godt 100.000 ha ferske enge. Der er en 
glidende overgang til moser afhængig af graden 
af udnyttelse, så en del af de 90.000 ha, der er 
registreret som moser, er formodentligt enge, 
hvor driften helt eller delvist er ophørt. 

Foto: Biopix 

Alm. blåfugl ses ofte på 
ugødede enge.



22

§
Lovgivning om enge
Enge på 2.500 m2 eller derover er beskyttet efter Na-
turbeskyttelsesloven. Ferske enge, der omlægges 
hyppigere end hvert 7.-10. år, er ikke omfattet af be-
skyttelsen. Enge, som er mindre end 2.500 m2, men 
som ligger i sammenhæng med andre beskyttede 
naturområder, som f.eks. en sø eller et vandløb, så det 
samlede areal bliver over 2.500 m2, er også beskyttet. 
Beskyttelsen betyder, at man ikke må foretag ændrin-
ger i engens tilstand. 

Det indebærer, at den hidtidige drift kan fortsætte, 
men ikke må intensiveres. Hvis det f.eks. har været en 
del af den sædvanlige drift at omlægge engen, må 
man fortsat gøre det med samme hyppighed. Man 
må også vedligeholde dræn og grøfter. Grøfter og 
dræn må dog ikke lægges dybere, før man har fået 
tilladelse. Man skal også søge dispensation hos kom-
munen, hvis man f.eks. vil hæve vandstanden, grave 
eller oprense en sø i engen eller plante træer. 

Mulighed for dispensation fra § 3
Knap 1/4 af alle § 3-ansøgninger om dispensation i 
2006 vedrørte enge. 

Ca. 1/3 af ansøgningerne for enge handlede om at 
grave en sø i engen. Derudover er der en lang række 
forskellige ønsker, hvoraf de primære er oprensning 
af sø i engen, etablering af sti, etablering/reparering 
af elledninger, udvidelse af eksisterende sø, plantning 
af hegn og opdyrkning. 

Der er givet dispensation i 75 pct. af ansøgningerne. I 
forbindelse med dispensationen er der ofte stillet vil-
kår og betingelser for tilladelsen. De flest vilkår er sti-
let i forbindelse med udformning af nye søer i enge 
samt betingelser om, at det opgravede materiale fjer-

Foto: Biopix 

nes fra det beskyttede område. Vilkårene skyldes, at 
det er vigtigt at være opmærksom på, at engen i sig 
selv er værdifuld natur, der ikke kan erstattes med en 
anden naturtype som en sø uden problemer for en-
gens dyr og planter. F.eks. kan man komme til at øde-
lægge fugtige områder med moseplanter og padder, 
når der anlægges en sø i en natureng. I en mere ens-
formig kultureng kan en sø derimod være en forbed-
ring af naturforholdene.

Lav ranunkel danner ofte et fint 
gult tæppe på kulturengen.
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4. Strandenge, strandrørsumpe 
og strandoverdrev 

Mellem hav og land langs Danmarks kyster
Langs de danske kyster findes et bælte af naturtyper, som danner en overgang mellem hav og 
land. De er præget af de særlige forhold, der knytter sig til livet langs havet. Strandenge, strandrør-
sumpe og strandoverdrev findes langs kyster, der er beskyttet af påvirkning fra bølger, og derfor 
ikke bliver voldsomt udsat for erosion f.eks. langs fjorde, nord, syd- og østvendte kyster. Derfor kan 
der dannes et egentligt plantedække. 

De planter, der vokser langs kysterne, tåler salt og høj 
fugtighed. Mange faktorer har indflydelse på, hvor de 
forskellige planter kan gro. Det afhænger f.eks. af van-
dets saltholdighed, hvor hyppigt arealerne oversvøm-
mes, erosion, en evt. ferskvandspåvirkning, samt om 
arealerne bliver afgræsset, eller der bliver taget slæt. 

Områderne langs strandene er vigtige yngle- og ra-
stepladser for en lang række fuglearter. Flere arter 

som bl.a. rødben, stor kobbersneppe, alm. ryle og vi-
ben yngler her. Derudover er en lang række forskelli-
ge gæs og ænder som f.eks. knortegås og krikand 
helt afhængige af Danmarks strandenge som raste-
plads på deres lange rejse mod enten nord eller syd. 

Strandengene er blevet afgræsset siden bronzealde-
ren. Ofte indgik de som fællesarealer for bønder i en 
eller flere landsbyer. Arealerne blev på samme måde 

Naturtyperne langs havet er alle kendetegnet ved at være 
påvirket af saltvand i forskellig grad. 

Knortegåsen bruger strandengene langs Vadehavet som ra-
steplads på deres vej mod nord. 

Foto: Biopix Foto: Heidi Buur Holbeck
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som de ferske enge brugt til vedvarende græsning. 
Græsning af strandengene har betydet, at der ikke 
var større forekomster af tagrør. I dag bruges strand-
engene ikke nær så intensivt. Derfor er mange af 
strandengene langs de danske fjorde vokset til i tag-
rør og pilekrat.

Strandenge 
Strandengene er lavtliggende arealer domineret af 
græsser, star og siv. Tilsammen danner de et sam-
menhængende plantedække, der minder om en 
fersk eng, men som adskiller sig fra de ferske enge 
ved at indeholde en lang række andre specielle hård-
føre og salttålende arter. Vegetation er som på de fer-
ske enge påvirket af græsning og/eller høslæt. 

På strandenge er der ofte naturlige småsøer, tide-
vandsrender og loer, som skaber fugtige forhold og 
stor variation selv inden for et lille område. 

Kveller kan findes på den yderste del af strandengen og er 
meget salttålende.  

Hindebæger trives på strandengene. Det er en art, 
som Danmark har et særligt ansvar for at beskytte, 
da den er sjælden på verdensplan.  

Foto:  Anders Lykke Nielsen Foto: Biopix 
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Strandrørsumpe
Strandrørsumpen kendes ved at være artsfattig og 
domineret af højtvoksende græsagtige sumpplanter, 
primært tagrør og kogleaks. Strandrørsumpen dan-
ner ofte et naturligt bælte ud mod kysten, men hvis 
strandengene ikke græsses, vil de udvikle sig i ret-
ning mod en rørsump. Modsat kan en rørsump også 
ændre sig i retning mod en strandeng, hvis der 
igangsættes en drift i form af årligt slæt eller afgræs-
ning. Strandeng og rørsump skaber tilsammen gode 
varierede leveforhold for mange dyrearter.

Strandoverdrev
Strandoverdrevene forekommer på strandvolde og 
de tørre, højtliggende og ofte skrånende arealer 
langs strandene. De oversvømmes normalt ikke, men 
vil være påvirket af saltvandssprøjt eller jordbundens 
saltindhold. Hvis strandoverdrevene ikke afgræsses, 
kan de vokse til i krat  En del strandoverdrev er natur-
ligt domineret med lavtvoksende buske. Havtorn, 
rose og alm. hvidtjørn vil ofte være de dominerende 
arter på ugræssede strandoverdrev.  

Strandoverdrevenes planter er i høj grad de samme 
som de arter, der findes på indlandsoverdrevene. 
Dog vil der også her være en række arter, som tåler 
mere salt. 

Strandrørsumpen er kendetegnet ved at være dækket af tætte 
høje planter som f.eks. tagrør eller kogleaks. 

Foto: Heidi Buur Holbeck



2�

Drift af strandområderne

Afgræsning

Afgræsning er ofte den eneste måde at pleje de mest 
våde og ujævne arealer på, da det tit vil være for vådt 
til, at det er muligt at tage slæt. 

Af hensyn til de ynglende fugle, skal de lavere liggen-
de dele af strandengen første afgræsses fra sidst i 
juni. Det er her fuglene bygger reder, og derfor bør 

rederne skånes for nedtrampning af æg. I praksis kan 
det klares ved at opdele strandengen i flere folde, hvor 
de højere liggende arealer kan afgræsses fra maj og de 
lavere liggende fra slutningen af juni. Græsningen skal 
være moderat, ofte lidt mindre end på de ferske enge, 
svarende til 1-1,5 ungkreatur pr. ha. Græsningstrykket 
skal dog altid tilpasses de enkelte arealer. Græsnings-
trykket bør ikke være højere, end at tilskudsfodring kan 
undgås. Det skyldes, at der med tilskudsfodringen til-
føres næringsstoffer. For mange næringsstoffer skader 
de naturlige plantearter.

Engelskgræs er en typisk strand-
overdrevsart, der tåler salt. 

Foto: Biopix 
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Den største artsrigdom af planter og insekter kom-
mer bedst under varierede forhold. Det kan man sikre 
ved, at området både har parceller med højt, lavt og 
ingen græsningstryk. 

Slæt
Slæt giver en god drift på de fleste strandenge og 
kan være et godt alternativ til græsning. Som det er 
tilfældet med græsningen, bør der ikke tages slæt 
tidligere end 1. juli på de lavere liggende arealer. Det 
kan give en dårligere foderværdi, men det har stor 
betydning for de ynglende fugle, da hovedparten af 
rederne og dermed ungerne vil gå til, hvis der tages 
slæt under yngleperioden. 

Slæt giver strandengen et mere ensartet plantesam-
fund end afgræsning. Over en årrække vil der blive 
færre plantearter på en strandeng med slæt end en 
strandeng, der også afgræsses. En række ynglende 
fugle foretrækker til gengæld det mindre varierede 
plantedække. De vil helst yngle og finder mere føde i 
den korte og ensartede vegetation.  

Slæt hvert 2. år vil ofte være tilstrækkeligt til, at strand-
engen ikke vokser til i rørsump. 

Det er vigtigt, at det afslåede plantemateriale fjernes 
fra engene, da der ellers ophobes for mange næ-
ringsstoffer på arealet. Sent slæt efterlader flere næ-
ringsstoffer i jorden til næste vækstsæson. Det kan 
være en fordel på arealer, der ikke gødes. For mange 
næringsstoffer enten i form af ophobet plantemateri-
ale eller tilført gødning vil have en negativ effekt på 
engenes naturlige planter. 

Tilgroning

Hvis afgræsningen ophører og ikke erstattes af slæt, 
vil strandengene gro til. Det vil have store konsekven-
ser for de mange fuglearter, der er afhængige af de 
danske strandenge som yngle- og rasteplads. 

Natur i stedet for grøntpiller
En del strandenge bliver drevet med henblik på 
grøntpilleproduktion eller intensiv afgræsning/slæt. 
Disse arealer er drænet og gødet og kan derfor dyr-
kes intensivt med et fornuftigt udbytte. De naturlige 
bestande af planter og dyr har det dog ikke så godt 
på disse arealer. De erstattes af kulturarter som f.eks. 
kløver og forskellige kulturgræsser. Her er dog et di-
lemma, da en del af disse strandenge ikke ville være i 
drift, hvis ikke der var grøntpilleproduktion på area-
lerne, da der ikke er dyr nok til at afgræsse alle strand-
engene. 

Hvis man ønsker at skabe bedre forhold for de arter, 
der naturligt lever på strandengen, skal driften gøres 
mere ekstensiv. Det kan ske ved, at gødningstilførslen 
ophører, og afvandingsforholdene ændres tilbage 
mod et mere naturligt niveau. På grund af stranden-
genes internationale betydning som yngle- og raste-
plads vil der i de fleste områder være tilskud til at ek-
stensivere driften. Der er gennemført flere projekter, 
hvor landmænd med succes har ekstensiveret driften 
f.eks. i Varde Ådal. Det har medført, at der er genskabt 
naturlige strandenge, og dermed er sjældne planter 
og fugle kommet tilbage på engene. 
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Lovgivning om strandenge
Strandenge på 2.500 m2 eller derover er beskyttet ef-
ter Naturbeskyttelsesloven. Strandenge, som er min-
dre end 2.500 m2, men som ligger i sammenhæng 
med andre beskyttede naturområder, som f.eks. en sø 
eller et vandløb, så det samlede areal bliver over 
2.500 m2, er også beskyttet. Beskyttelsen betyder, at 
man ikke må foretage ændringer i strandengens til-
stand. 

Det indebærer, at den hidtidige drift kan fortsætte, 
men ikke må intensiveres. Gødskning og sprøjtning 
må f.eks. kun ske, hvis det har indgået som en del af 
den hidtidige drift. Man skal søge dispensation hos 
kommunen, hvis man f.eks. vil plante træer, dræne, 
grave eller oprense en sø. Hvis strandengen ikke har 
været græsset gennem mange år, skal man søge dis-
pensation, før man genindfører græsningen. 

Mulighed for dispensation fra § 3
Der er kun indsendt meget få ansøgninger om dis-
pensation på strandenge i 2006. De, der er indsendt, 
handler om etablering af en sti eller en sø, etablering 
af bro, bebyggelse eller opfyldning. Der er givet dis-
pensation i 81 pct. af ansøgningerne. I forbindelse 
med dispensationen er der ofte stillet vilkår og betin-
gelser for tilladelsen. Der er stillet flest vilkår i forbin-
delse med indgreb, der vedrører søer i strandenge. 
Vilkårene skyldes, at det er vigtigt at være opmærk-
som på, at strandengen i sig selv er værdifuld natur, 
der ikke kan erstattes med en anden naturtype som 
en sø uden problemer for strandengens dyr og plan-
ter. F.eks. kan man komme til at ødelægge tidevands-
render med særlige værdifulde planter, hvis der an-
lægges en sø i en natureng.

Fakta om strandområderne
Der findes knap 43.000 ha strandeng og strand-
rørsumpe i Danmark. Det svarer til 1 pct. af Dan-
marks areal. For 150-200 år siden udgjorde strand-
engenes areal det dobbelte. Den store nedgang i 
arealet skyldes hovedsageligt, at arealerne er ble-
vet inddæmmet og afvandet, så det blev muligt 
at udnytte dem til landbrugsproduktion. 

En stor del af de tilbageværende strandenge lig-
ger som sammenhængende store arealer. I Dan-
mark er 9 samlede strandengsområder over 100 
ha, de udgør alene mere end 70 pct. af det samle-
de areal med strandenge i Danmark. En del strand-
enge ligger dog også som små klynger mellem 
dyrkede marker. For disse arealer vil det have stor 
betydning for strandengens planter og dyr, hvis 
de omkringliggende dyrkede marker blev drevet 
mere ekstensivt i en zone langs kysten. 

Dyr i strandområderne

Strandområderne er kendetegnet som levested 
for mange fugle.

Heraf er mange vadefugle afhængige af, at der er 
en landbrugsmæssig drift på arealerne, før de vil 
yngle. Læg mærke til nogle af strandområdernes 
karakteristiske dyr:

•  Klyden, der går på jagt i vandkanten.

•  Tudserne holder til i de små vandhuller 
omkring på strandengene.

•  Almindeligt firben soler sig på strandover-
drevene.

§
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5. Overdrev

Med udsigt til sjældne dyr og planter
Et overdrev er et tørt, næringsfattigt og ofte kuperet areal med en lang driftshistorie. Overdrevene 
er opstået som følge af en kombination af særlige landskabsforhold og jordbundsbetingelser 
samt mange års ekstensiv drift. Overdrevene er kendetegnet ved, at de aldrig eller gennem de sid-
ste ca. 30-50 år ikke har været omlagt. De er ofte kalkrige, stenede eller sandede. Der findes også 
en del overdrev på de kystnære skrænter. På typiske overdrev er der også enkelte træer og buske 
eller små krat med f.eks. hvidtjørn, enebær, slåen og eg. 

På de fleste overdrev lever et væld af forskellige plan-
ter, dyr og svampe. Mange af disse arter kan også fin-
des på andre naturtyper, men overdrevene indehol-
der desuden en række planter, insekter og svampe, 
som er meget sjældne andre steder i Danmark. At ar-
terne lever netop her skyldes primært, at overdreve-
ne er gode levesteder for arter, der ikke tåler mange 
næringsstoffer. Desuden betyder den lange driftshi-
storie, at arterne har tilpasset sig til hinanden indbyr-
des. Mange skråninger, gravhøje og gamle nærings-

fattige tørre brakmarker rummer også arter fra over-
drevene og bør derfor også drives og plejes som 
overdrevene. 

De oprindelige overdrev er opstået som følge af ek-
stensiv afgræsning gennem flere hundrede år. Area-
lerne var næringsfattige og uegnede til dyrkning. 
Overdrevene blev derfor tidligere brugt som de fæl-
les ”udmarker”, hvor kvæget græssede på fællesarea-
ler fjernt fra landsbyen. 

Overdrevet rummer en mangfoldighed af små 
blomster, summende insekter og svampe. 

Overdrev er bl.a. kendetegnet ved, 
at der vokser mange svampe.

Foto: Thyge Nygaard
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Foto: Heidi Buur Holbeck
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Sure eller kalkrige overdrev

Overdrevene kan groft inddeles i to typer efter jord-
bundsforholdene – de sure uden kalk og de kalkhol-
dige. 

De sure overdrev er kendetegnet ved at være domi-
neret af græsser som vellugtende gulaks, alm. tand-
bælg, fåresvingel og dun- og enghavre.

Opret kobjælde kan ses på sure overdrev, der har været ugø-
dede og græssede gennem mange år.

På de kalkrige overdrev er der mange forskellige lavt-
voksende planter, som er godt tilpasset de nærings-
fattige forhold. Hvis driften fortsætter, er der tale om 
et meget stabilt plantesamfund, hvor arterne ikke ud-
konkurrerer hinanden. De kalkholdige overdrev kan 
bedre klare en længere periode uden græsning, end 
det er tilfældet for de sure overdrev, som hurtigere vil 
vokse til i høje planter og krat. Det skyldes, at kalkrige 
overdrev oftest findes på tørre skrænter, hvor udtør-
ringen og den næringsfattige jord hindrer hurtig 
vækst. 

Drift af overdrev

Pleje af overdrev

De danske overdrev er små og ligger spredt i land-
skabet. Over 90 pct. af overdrevene er under 5 ha. 
Det gør det vanskeligt at igangsætte en effektiv pleje 
af overdrevene. Derudover er det en udfordring at 
sikre den optimale drift og bevågenhed omkring 
overdrevene, idet mange lodsejere ikke kender over-
drevenes værdi som en særlig naturtype. Overdreve-
ne ligner ved første øjekast blot en tør græsmark. 

Beskyt overdrevene

Da hovedparten af overdrevene er små og placeret 
mellem dyrkede marker, giver det en stor randeffekt. 
Det bevirker, at driften på de nærliggende omdrifts-
arealer i høj grad påvirker overdrevenes planter. Især 
påvirkningen ved udbringning af gødning til nabo-
markerne kan ses på overdrevets planter. I vindret-
ningen fra marken kan man tydeligt se, at der er flere 
kulturplanter på overdrevet. Her vil der ofte være 
klynger med brændenælder og vild kørvel. Disse ar-
ter udkonkurrerer overdrevets naturlige planter. Der-
for bør deres antal begrænses. Det kan gøres ved at 
placerer en randzone f.eks. i form af en brakstribe i 
markkanten langs overdrevet. 

Græsning
Græsning er den historiske drift på overdrevene. Af 
hensyn til overdrevets planter og dyr er det også den 
mest optimale drift, da den lange driftshistorie der-
med fortsætter. Arterne har gennem mange år tilpas-
set sig driften på overdrevene. Ændres driften, vil ar-
ternes forhold også ændres, og der vil være stor risiko 
for, at de mest sårbare arter bliver udkonkurreret. 
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Det korrekte græsningstryk vil afhænge af de lokale 
forhold så som jordbunden, næringsværdien og fug-
tigheden. Overdrevene skal normalt afgræsses med 
et lavere græsningstryk end f.eks. engene. Dvs. mel-
lem 0,3-1 kreaturer pr. hektar. Græsningstrykket bør 
ikke være højere, end at tilskudsfodring kan undgås. 
Det skyldes, at der med tilskudsfodringen tilføres næ-
ringsstoffer til overdrevet. For mange næringsstoffer 
skader overdrevets naturlige planter.

En mulighed for at udvikle overdrevenes natur er at 
inddrage naboarealer i græsningen. Desuden kan 
man etablere fælles græsningsarealer med andre na-
turarealer som f.eks. enge 

Ofte er græsning ikke i sig selv nok til at holde buske 
og krat nede. Det er især tilfældet på næringsfattige 
arealer, som dyrene ikke græsser så intensivt. Her kan 
der være behov for jævnlige buskrydninger. Husk 
dog, at lade de karakteristiske buske og træer stå som 
f.eks. ene og tjørn, som samtidig kan give læ og skyg-
ge til dyrene. 

Mange overdrev ligger som ”øer” mellem de dyrkede marker. En randzone kan begrænse næringsstofpåvirkningen.
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Høslæt

Der har ikke været tradition for at tage høslæt på over-
drevene, da de ofte er meget skrånende, stenede eller 
på anden vis svært tilgængelige. Høslæt kan være et 
hårdt indgreb for de plantearter, der er afhængige af at 
smide frø, hvis de på høsttidspunktet endnu ikke har 
kastet frøene. Af hensyn til disse planter bør man på 
skift lade et lille stykke være uslået hvert år. 

På den anden side er høslæt et godt alternativ til, at 
overdrevene gror til. Hvis der er tale om arealer, der 
er meget næringsstofpåvirkede, kan to årlige høslæt, 
hvor høet fjernes fra arealet, være en god metode til 
at få fjernet næringsstoffer fra arealerne. Forsøg har 
vist, at der fjernes ca. 10 gange så mange nærings-
stoffer ved høslæt som ved afgræsning. 

Tilgroning
Tilgroning er den største trussel mod overdrevenes 
planter. Hvis græsningen ophører, kommer der min-
dre lys og varme til jordbunden. Samtidig vil der op-
hobes dødt plantemateriale og derfor flere nærings-
stoffer i jordbunden. Det vil i løbet af få år medføre, at 
græsser og andre kulturplanter vil tage over. Hvor 
lang tid det tager, før overdrevet vokser til i høje 
planter og derefter buske og krat, vil afhænge af jord-
bundsforholdene. På kalkrige tørre skrænter kan der 
gå over 10 år, andre steder vil en tilgroning være 
godt i gang allerede efter få år. 

Ammoniak og gødskning
Overdrevenes planter er afhængige af næringsfattige 
forhold. Tilføres der næringsstoffer, vil arterne blive 
udkonkurreret af kulturgræsser og andre nærings-
stofkrævende plantearter. Overdrevene er en af de 
naturtyper, der er mest følsomme over for tilførsel af 

næringsstoffer. Derfor bør gødskning helt undgås, og 
man bør sørge for at holde god afstand med gød-
ningssprederen langs overdrev. 

Påvirkning af overdrevene fra luftbåren ammoniakned-
fald kan for nogle overdrev i sig selv være et problem. 

Tilplantning og omlægning
En del overdrev er gennem tiden blevet tilplantet 
med f.eks. grantræer eller vildtplantninger. Tilplant-
ningen er ifølge Naturbeskyttelsesloven ikke tilladt, 
da de arter, der traditionelt lever på overdrevene, og 
som er afhængige af lys og varme, vil forsvinde. Om-
lægning af jorden vil også ændre livet på overdrevet 
for både planter og dyr fuldstændig. Det er især me-
get vigtigt for naturtyper med en lang driftshistorie 
at tænke på, at det er meget svært at etablere eller 
genetablere de særlige forhold på naturtyperne. Det 
vigtigste er derfor at sikre og bevare driften på de ek-
sisterende overdrev.  

Overdrev og græsmarker

De gamle overdrev
De ældste overdrev, som aldrig har været omlagt el-
ler gødede, er kendetegnet ved, at det netop er her, 
mange af de mest sjældne danske dyre- og plantear-
ter findes. Hvis de sjældne arter skal bevares, er det 
derfor vigtigt, at især de gamle overdrev bliver bibe-
holdt med græsning. 

Tørre brakmarker, skrænter og gravhøje
Gravhøje, skrænter og flerårige tørre brak- og græs-
marker indeholder mange fælles træk med de gamle 
overdrev. Mange landmænd er blevet positivt overra-
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sket, når deres gamle lavproduktive græsmark har 
vist sig at indeholde sjældne planter, svampe eller 
sommerfugle. Når sådanne arealer får lov at ligge 
ugødet hen i en lang årrække, udvikler de sig hen 
imod en natur, der kan ligne naturen på et overdrev. 
På den måde kan gravhøje og gamle græs- og brak-
marker være vigtige nye levesteder for de typiske 
overdrevsarter, som ellers er i stærk tilbagegang. 

Typiske overdrevsplanter
De mest almindelige planter på overdrev er flerårige 
lavtvoksende arter, der er tilpasset tørre og nærings-
fattige forhold. De dominerende arter vil være tilpas-
set afgræsning, mange arter er tuedannende og for-
merer sig ofte vegetativt. Andelen af en- og toårige 
planter vil være begrænset. 

Mange gravhøje indeholder flere af de karakteristiske over-
drevsarter. En let afgræsning eller en årlig slåning med krat-
rydder eller le vil sikre, at gravhøjen bevares lysåben. 
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Foto: Heidi Buur Holbeck

Nye levesteder for planter og dyr kan opstå på gammel næ-
ringsfattig græs- og brakmark. De kan indeholde et rigt liv af 
insekter og planter, som man ikke ser på de dyrkede marker. 
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Almindelige arter

Blåhat, alm. mælkeurt, bakkenellike, kodriver, knold-
ranunkel, djævelsbid og krageklo.

Særlige arter
Kornet stenbræk, opret kobjælde, bakkenellike, alm. 
månerude og dun- og enghavre.

Fakta om overdrev

Der findes ca. 28.000 ha overdrev i Danmark. Heraf 
er hovedparten på under 5 ha. Over 1/3 af det 
samlede areal med overdrev ligger i Nordjylland.

Overdrevene udgør ca. 0,9 pct. af landbrugslan-
det, men er levested for ca. 32 pct. af de danske 
plantearter og 55 pct. af de danske dagsommer-
fugle. I det åbne land er overdrevene det vigtigste 
levested for de mest sjældne og truede arter i 
Danmark.

Dyr på overdrevet
Læg mærke til nogle af overdrevets karakteristiske 
dyr:

•  Almindelige firben soler sig på overdre-
vets skråninger.

•  Kig efter ræve- og grævlingegrave i 
skrænterne.

•  Mange små biller gemmer sig i det lave 
græs på overdrevet.

•  Græshopper springer op, når man bevæ-
ger sig gennem græsset.

Blåhat tiltrækker mange køllesværmere og 
sommerfugle. Her grøn køllesværmer.

Kornet stenbræk
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§
digt at søge om dispensation til løbende at rydde 
opvækst af træer og buske.

Mulighed for dispensation fra § 3
Kun en meget lille del af det samlede antal dispensa-
tioner fra § 3 er på overdrev. Hovedparten af ansøg-
ningerne på overdrev handlede om nedgravning af 
ledninger, efterfulgt af et ønske om omlægning/op-
dyrkning samt etablering af stier og læhegn. Der er 
givet dispensation i 63 pct. af ansøgningerne. I for-
bindelse med dispensationen er det vigtigt at være 
opmærksom på, at overdrevet i sig selv rummer me-
get værdifuld natur, der ikke kan erstattes. Derfor bli-
ver der ofte stillet vilkår og betingelser for tilladelsen. 
Vilkårene skyldes, at kommunen vil sikre, at der ikke 
sker forringelser for overdrevets dyr og planter. 

Lovgivningen om overdrev
Overdrev på 2.500 m2 eller derover er beskyttet efter 
Naturbeskyttelseslovens § 3. Overdrev, som er min-
dre end 2.500 m2, men som ligger i sammenhæng 
med andre beskyttede naturområder som f.eks. en sø 
eller et vandløb, så det samlede areal bliver over 
2.500 m2, er også beskyttet. Beskyttelsen betyder, at 
man ikke må foretage ændringer i overdrevets til-
stand. Dvs., at man f.eks. ikke må omlægge, gødske, 
kalke eller tilplante overdrevet. 

Man skal søge dispensation hos kommunen, hvis 
man vil lave gennemgribende indgreb som f.eks. at 
genindføre græsning efter mange år, eller hvis man 
vil gennemføre en større rydning af overdrevet for 
træer og buske. Derimod er det normalt ikke nødven-

Markfirbenet soler sig på overdrevets 
varme skråninger.

Foto: Biopix 
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 6. Heder

Et levn fra hedebønderne
Når man tænker på heder, tænker man uvilkårligt på blomstrende lyngheder. Heder rummer ud 
over de karakteristiske lyngheder også græsheder og kyst- og indlandsklitheder. Hederne er karak-
teristiske ved at være beliggende på næringsfattige og ofte kalkfattige jorde, som er både sandede 
og tørre. Hederne er artsfattige, dvs., der er relativt få arter – både af planter og dyr. Til gengæld er 
de arter, der lever her, meget afhængige af, at driften på heden opretholdes, og at der ikke tilføres 
næringsstoffer, så heden vokser til i krat. Hvis hederne ændrer sig, vil de særlige dyr og planter, som 
kan leve her, forsvinde. Problemet er, at der ikke vil være mange andre steder, de kan leve. Derfor 
har de tilbageværende heder en stor værdi som levested for sjældne arter. 

Heden var tidligere  
en del af landbruget 
De fleste heder er opstået som følge af rydning, op-
dyrkning og efterfølgende afgræsning af tidligere 
skovområder. I gammel tid blev hederne udnyttet, 
idet lyngen blev høstet og brugt til bl.a. brændsel, 
tagdækning og tørv. Høsten holdt lyngen ung og 
frisk. De nye skud fra lyng og andre dværgbuske var 
godt foder til husdyrene. 

Typer af heder
Heder kan groft inddeles i tre typer: græsheder, lyng-
heder og klitheder. 

•	   Lyngheden er domineret af lyng og andre dværg-
buske som f.eks. revling og tyttebær. 

•	  Græsheden opstår, når lyngen bliver gammel og 
ikke forynges blandt andet på grund af manglen-
de afgræsning. Græshederne er domineret af 
græsser som bølget bunke og blåtop. 

•	  Klitheden forekommer naturligt og findes langs 
den jyske vestkyst. De er domineret af revling, 
sandstar, sandhjælme og lyng. Ofte er klitterne 
lave og jævne.

Heden kendes bedst på det blomstrende 
lilla tæppe af lyng i sensommeren.

Foto: Ole Malling
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Pleje af hederne
Pleje af hedearealer kan være meget kompleks, og i 
mange tilfælde vil kommunerne stå for driften af stør-
re hedeområder. Derfor vil den væsentligste beskyttel-
se, man som lodsejere kan bidrage med, ofte være at 
begrænse tilførslen af næringsstof til hederne. Det kan 
bl.a. ske ved at etablere randzoner langs marker, der 
støder op til hedearealer. Randzonerne beskytter he-
den mod påvirkninger fra markdriften, både tilførsel af 
næringsstoffer og afdrift fra pesticider. 

Afgræsning sikrer, at heden ikke vokser til i krat og er 
med til at holde lyngen ung og frisk. Samtidig vil for-
yngelsen af lyngen være med til at hindre angreb fra 
lyngens bladbille, der kan være et stort problem. Bil-
lerne afløver gamle lyngplanter, som derefter går ud. 

Afgræsning i sig selv vil i de fleste tilfælde ikke alene 
være nok til at forynge lyngen og begrænse opvæk-
sten af træer, buske og blåtop. Derfor kan der være 
behov for jævnlig afskæring, afbrænding, rydning el-
ler slåning af træ- og buskopvækst. Disse plejetiltag 
kan kun iværksættes efter en dispensation fra kom-
munen. Kontakt altid kommunen, inden du går i 
gang, så I sammen kan få lagt en god plan for driften 
af heden. 

Nogle private firmaer har udviklet slåmaskiner, der 
høster lyngen, så den kan forynges. Nogle steder er 
der god afsætning på lyngplanter bl.a. til ridebaner. 
På den måde kan slåningen være udgiftsneutral for 
lodsejeren. 

På græshederne er lyng og andre dværgbuske i høj grad erstattet af bølget bunke og blåtop.
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Hedens	planter	ændrer	sig

Bølget bunke har sammen med andre næringsstof-
krævende arter som f.eks. blåtop gennem de senere 
år bredt sig på lynghederne, så de i højere grad end 
tidligere udvikler sig til græsheder. 

Det skyldes til dels, at der med luften tilføres mere 
kvælstof i form af ammoniak til de næringsfattige he-
dearealer. Dermed forrykkes den naturlige balance 
på hederne mellem de plantearter, som lever under 
næringsfattige forhold og de arter som f.eks. bølget 
bunke, der trives godt ved et højt næringsstofind-
hold. Det betyder, at de sårbare og sjældne hede-

planter er i risiko for at forsvinde. Der er fastsat stram-
me miljøkrav i forbindelse med udvidelser af husdyr-
produktioner i nærheden af bl.a. hedearealer. Det er 
gjort for at begrænse tilførslen af luftbårne nærings-
stoffer fra husdyrbrug mest muligt. 

Arter på hederne
Heder kan have meget varierede fugtighedsforhold, 
hvilket betyder, at de planter, der lever på hederne, 
vil være forskellige afhængig af, hvor fugtig den på-
gældende hede er. Lynghederne er kendetegnet ved 
at være domineret af dværgbuske. 

Hedelyng findes normalt på både 
fugtige og tørre heder. Er domine-
rende på lyngheder.

Blåbær en lille dværgbusk med vel-
smagende bær, der sammen med 
tyttebær også er meget udbredt på 
lynghederne.

Blåtop udgør et problem på man-
ge heder, da den i nogle områ-
der vil udkonkurrere lyngen. På 
græshederne dominerer den sam-
men med bølget bunke.

Kæruld findes på de mere fugtige 
dele af hederne som hedemoser 
og hængesække.  

Foto: Biopix Foto: Biopix Foto: Biopix Foto: Biopix 
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Fakta om heden
I 1700-tallet havde heden formentligt sin største 
udbredelse. Her var 2/3 af Jylland dækket af hede. 
Efter udskiftningen i 1700-tallet begyndte opdyrk-
ningen og tilplantningen af hederne. I dag udgør 
hederne 83.777 ha, svarende til 2,7 pct. af det 
danske landareal. Hovedparten af de tilbagevæ-
rende heder er beliggende i Jylland. 

Hederne er sammen med overdrevene de natur-
typer, der har haft den største tilbagegang i Dan-
mark. Også i resten af Europa er hederne i stærk 
tilbagegang, derfor er alle heder beskyttet efter 
Naturbeskyttelsesloven. Langs den danske vest-
kyst er klitheden udbredt, men de danske klithe-
der udgør hele 10 pct. af verdens klitheder. Derfor 
har Danmark et internationalt ansvar for at bevare 
disse naturområder. 

Dyr på heden
Kig efter nogle af hedens karakteristiske dyr:

•   Hugormen, der varmer sig mellem 
lyngen.

•   På heden kan man være heldig at se den 
sjældne perlemorssommerfugl. 

•   Hold øje med, om der hænger en høg i 
luften over heden.

Klithederne er en sjælden naturtype på verdensplan, selvom 
der er meget af den langs den jyske vestkyst.

Foto: Heidi Buur Holbeck
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Lovgivning om heder

Alle heder over 2.500 m2 er beskyttet efter Naturbe-
skyttelsesloven. Det betyder, at der ikke må foretages 
ændringer i tilstanden, samt at heder ikke må gødes. 

Den hidtidige drift og pleje må fortsætte uden, at der 
skal søges dispensation. Det gælder f.eks., hvis man 
vil fjerne opvækst af selvsåede træer og buske. Hvis 
en hede ikke har været græsset eller ryddet gennem 
mange år, vil det kræve dispensation at genindføre 
pleje – også selvom det er for at forbedre naturen. 
Ved større indgreb som slåning, afhøvling eller af-
brænding skal man søge dispensation hos kommu-
nen, inden man går i gang. 

Heder må kun ryddes i perioden mellem 1. august – 
30. april. Høslæt, hvor plantematerialet fjernes, må 
ske i perioden mellem 1. juli – 30. april. Der må dog 
ske en ekstensiv rydning hele året.

Hederne er ofte også beskyttet af konkrete frednings-
bestemmelser. 

Mulighed for dispensation fra § 3 
Det er kun et lille antal af de samlede ansøgninger 
om dispensation fra § 3, der handler om heder. Af de 
ansøgninger, der er indkommet i 2006, vedrører godt 
30 pct. et ønske om bebyggelse i forbindelse med fri-
luftsliv/rekreative tiltag. Herefter følger et ønske om 
etablering af stier, rydning af træer/buske og etable-
ring af søer. Der er givet dispensation i 75 pct. af an-
søgningerne. I forbindelse med dispensationen er 
det vigtigt at være opmærksom på, at heden i sig 
selv rummer meget værdifuld natur, der ikke kan er-
stattes. Derfor bliver der ofte stillet vilkår og betingel-
ser for tilladelsen. Vilkårene skyldes, at kommunen vil 
sikre, at der ikke sker forringelser for hedernes dyr og 
planter. 

Man kan se hugormen, hvis man er heldig.

§
Foto: Biopix 
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7. Moser og kær

Tag gummistøvlerne på og lyt til fuglene
Moser og kær er fugtige lavbundsarealer, som findes i områder, hvor grundvandet står højt. De er 
vigtige levesteder for især fugle, salamandere og padder samt en lang række sjældne plantearter. 
Mange af de mest sjældne og truede plantearter vokser i moser og kær. 

Moser deles i højmoser og lavmoser (også kaldet kær).   

Siden jernalderen er kær blevet anvendt til høslæt og 
græsning og er på den måde blevet udviklet til enge.

I mange moser, hvor der har været tørvedannelser, 
har man gravet tørv til brændsel. I dag ses resterne 
fra tørvegravningen som søer i mosen. I moser med 
tagrør er der ofte høstet tagrør. Moserne har hoved-
sageligt været for våde til, at de kunne udnyttes til af-
græsning.

Der findes en lang række forskellige betegnelser og 
undertyper af moser og kær. De er inddelt efter, hvil-
ke plantearter og jordbundsforhold der er til stede. 
Det er derfor plantevæksten, der er afgørende for, 
hvad naturtypen kaldes. Planterne fortæller meget 
om, hvilke fysiske forhold der er i et givent område. 
Det kan f.eks. være grundvandsstanden og nærings-
stof- og kalkforholdene i jorden. På den måde kan 
man i høj grad bruge planterne til at vurdere de fysi-
ske forhold.

Umiddelbart kan det virke forvirrende med alle de 
forskellige betegnelser for naturområder, der ligner 
hinanden, men det har betydning i forhold til den 
drift og pleje, der skal bibeholdes eller igangsættes. 

Plejen vil i nogen grad afhænge af, hvilken naturtype 
der er tale om, og dermed hvilke plantearter der skal 
sættes fokus på at beskytte og fremme. 

Herunder beskrives de vigtigste skel mellem de na-
turtyper, der er for henholdsvis moser og kær. 

Moser
Mosen er kendetegnet ved at være konstant sumpe-
de vådområder. Mange moser er opstået ved naturlig 
tilgroning og tilslemning af søer. 

Under specielle forhold fortsætter moseopbygnin-
gen ved opvækst af forskellige sphagnummosser, så 
der dannes en højmose. Sphagnummosser giver me-
get sure forhold, det vil sige, at der er en meget lav 
pH-værdi. 

Der findes en række forskellige typer af moser, hvoraf 
de mest almindelige beskrives i dette kapitel.

Højmoser
Højmoserne er kendetegnet ved, at de udelukkende 
får tilført vand i form af regnvand. De er dannet af tør-
vemos, der ligger i et flere meter tykt lag. Højmoser 
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findes på kalkfattig og mager bund og har kun få for-
skellige plantearter. De ligger ofte sammen med he-
der, klitlavninger og i fugtige områder i gamle skove.

Karakteristiske arter er kæruld, tranebær, revling og 
den lille kødædende plante soldug. Kantzonen kan 
bestå af højere planter og en egentlig kantskov med 
pil, birk, bævreasp m.m. 

Lille Vildmose i Nordjylland er Danmarks største høj-
mose på ca. 2.000 ha. Derudover er det også en af de 
største højmoser i Europa. De resterende højmoser er 

små og ligger spredt, især i Nord- og Vestjylland. Høj-
moser er sjældne i dag, da de fleste er ødelagt af tør-
vegravning.

Rørsump
Rørsumpe ligger i mere eller mindre permanent 
vanddækkede, lavvandede områder. De er domineret 
af en tæt skov af tagrør sammen med bredbladet 
dunhammer og andre sumpplanter. Rørsumpen fin-
des i ådale og langs søer. Der kan være et meget rigt 
fugleliv i rørsumpe.

Moser er konstant sumpede områder 
med tuer og lavninger.

Foto: Ole Malling



43

Skovsump

Der kan være tale om elle-, aske-, birke- eller pilesum-
pe, enten med åbent vand mellem træerne eller et 
permanent højt grundvandspejl. Bundfloraen rum-
mer ofte et rigt udvalg af sumpplanter. Tidligere blev 
skovsumpe bortdrænet, men i mange skovbrug dræ-
ner man ikke længere i samme omfang som tidligere. 
Mange gamle dræn forfalder nu, og dermed er der 
mulighed for, at der kommer flere fugtige områder i 
skovene igen. 

I skovsumpe og rørsumpe vil der sjældent være be-
hov for pleje, da de naturligt er tilgroede. 

Skovsumpe er våde med et  
rigt udvalg af sumpplanter.

Liden soldug. Den lille fine kødædende 
plante kan ses i højmoserne.

Foto: Biopix 

Foto: Heidi Buur Holbeck
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Kær

Kærene får vandtilførsel både via grundvandet og 
nedbøren. Kærene er dannet i områder med høj 
grundvandsstand. Overgangen mellem kær og fersk 
eng er flydende. En tommelfingerregel er, at kærene 
er mere ekstensive og fugtige.  Ved dræning, af-
græsning eller slæt kan de ændre karakter, så de ud-
vikler sig til enge. Engene kan normalt bære flere 
dyr og give et højere udbytte ved slæt. Der er dog 
et stort overlap mellem de to typer, hvilket for de 
fleste er uden betydning. Normalt har det kun be-
tydning, hvis der skal laves plejestrategier, hvor det 
er vigtigt at tage højde for de oprindelige plante-
samfund. 

På grund af dræning og tilførsel af for mange næ-
ringsstoffer eller ophør af driften er stabile kær i dag 
sjældne. Mange af kærenes særlige planter er derfor 
sjældne og truet af udryddelse.

Kærene kan inddeles i flere forskellige undertyper. De 
vigtigste to er fattigkær og rigkær. Forskellene på dis-
se kærtyper beskrives herunder. 

Fattigkær
Fattigkærene indeholder mange sjældne arter bl.a. 
forskellige starer, trævlekrone og orkideer. De findes 
på kalkfattig og mager bund. Her dominerer for-
holdsvis få plantearter. Fattigkær ligger ofte i sam-
menhæng med heder, klitlavninger og på de mest 
fugtige dele af ådalene. Fattigkær bliver underinddelt 
i ”ekstremfattigkær” og ”overgangsfattigkær”. 

Hvis vandstanden sænkes, vil der være stor risiko for, 
at arealerne gror til i f.eks. birk, pilekrat eller ellesump. 
Det vil betyde, at de meget sjældne arter forsvinder, 
da de er helt afhængige af de lysåbne forhold.  

Rigkær

Rigkær findes på kalkrig jord, eller hvor der er kalkrigt 
grundvand. Der findes flere forskellige undertyper af 
rigkær. Den type, som kaldes ”overgangsrigkær”, er 
den mest almindelige i Danmark. Her findes mange 
forskellige plantearter, f.eks. engblomme, maj-gøge-
urt, eng-kabbeleje og eng-karse. Her kan også findes 
den sjældne kødædende plante vibefedt. Derudover 
findes den mere sjældne kærtype ”ekstremrigkær”, 
som er kendetegnet ved, at der er endnu mere kalk i 
jorden.  

Eng-kabbeleje blomstrer smukt i rigkær.
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Pleje af moser og kær

Tilgroning
Tilgroning er i dag den største trussel mod moser og 
kær. Tidligere tiders drift er ophørt, da det ikke er ren-
table arealer. En drift vil ofte være besværlig, da area-
lerne ofte er svært tilgængelige og meget våde. Af-
græsning med et lavt græsningstryk og/eller høj 
vandstand giver det mest alsidige plantesamfund. 
Nogle kær vil være meget følsomme over for op-
trampning, især i begyndelsen og slutningen af 
græsningsperioden. Derfor skal man holde godt øje 
med om græsningstrykket er passende. 

Hvis arealerne har været uden for drift i en årerække, 
vil der ofte være behov for først at rydde arealet for 
træer og buske. Hvis der på arealerne lever mange 
sjældne dyr og planter, vil det være godt at få lagt en 
plejeplan sammen med kommunen for, hvordan are-
alerne kan plejes bedst. 

I rigkærene findes mange forskellige sjældne planter, hvor-
af ca. 90 pct. er flerårige. 

I løbet af få år kan et rigkær 
gro til i pil og andet krat.
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På de mere fugtige arealer som højmoser, rør- og skov-
sumpe er afgræsning ikke mulig. Her er det vigtigste, 
man kan gøre, at sikre, at den aktuelle vandstand bibe-
holdes eller bliver højere. Når vandstanden er høj, vil 
arealerne nemlig ikke gro til med træer og buske. 

Næringsstoffer
De plantearter, der lever i moser og kær, er arter, der er 
tilpasset et meget lavt behov for næringsstoffer. Derfor 
er det ikke tilladt at gøde moser og kær. Hvis der kom-
mer næringsstoffer ind i områder med moser og kær, 
vil plantesamfundet ændre sig. Så vil de lavtvoksende 
urter blive erstattet af høje planter som brændenæl-
der, alm. mjødurt og dueurt. I løbet af få år vil pil og el 
tage over, og de sjældne plantearter vil forsvinde. 

Næringsstoffer kan blive tilført på flere måder:

• via drænvandet

• direkte afdrift fra nabomarker

• via luftbåren ammoniak. 

Dræning
En almindelig kilde til tilførsel af næringsstoffer er via 
ødelagte dræn eller afløb fra tilstødende marker. Via 
ødelagte dræn kan der føres drænvand ud i de føl-
somme områder. Det kan medføre tilførsel af store 
mængder næringsstoffer. Vær derfor opmærksom på, 
om de gamle dræn er ødelagte. Snak med kommu-
nen om, hvad der kan gøres for at begrænse udled-
ningen af drænvand til området.  

Moser og kær er våde naturtyper. En forudsætning for 
at opretholde de særlige naturområder er at undgå 
dræning af arealerne. Man skal derfor være opmærk-
som på konsekvenserne af at ændre på dræningsfor-
holdene på marker i nærheden af moser og kær. 

Hvis arealerne allerede er drænede, kan en ændring 
af vandstanden, f.eks. ved opstemning af drænings-
kanaler, få vandstanden til at stige igen. Højere vand-
stand vil tilgodese mange fugle- og plantearter, der 
forekommer naturligt i moser og kær.

Dyr i moser og kær
Kig efter de karakteristiske dyr i moser og kær:

•   Nattergalen med sin særlige sang kan 
høres i moser.

•   Guldsmeden ses ofte i sin flyvende dans 
på sine faste ruter rundt i de fugtige kær.

•   Tudser og frøer lever talrigt her og kan 
både ses og høres i de fugtige områder.

 

Fakta om moser og kær

Moser og kær er efter de ferske enge den mest 
udbredte naturtype i Danmark. Samlet er der 
registreret ca. 90.000 ha moser og kær. 

Lovgivning om  
moser og kær
Moser på 2.500 m2 eller derover er beskyttet efter Na-
turbeskyttelsesloven. Moser, som er mindre end 
2.500 m2, men som ligger i sammenhæng med andre 
beskyttede naturområder, som f.eks. en sø eller et 
vandløb, så det samlede areal bliver over 2.500 m2, er 
også beskyttet. Beskyttelsen betyder, at man ikke må 
foretage ændringer i mosens tilstand, f.eks. må man 
ikke opdyrke, opgrave, opfylde eller tilplante moser 
og kær. §



Beskyttelsen betyder, at hvis man f.eks. vil hæve 
vandstanden, grave eller oprense en sø i mosen, ryd-
de en skovsump eller slå en rørsump, skal man, inden 
man går i gang, have dispensation fra kommunen. 

Hvis man derimod løbende rydder opvækst af træer 
og buske mekanisk, skal der ikke søges dispensation. 

Mulighed for dispensation fra § 3
Omkring 1/5 af alle dispensationsansøgninger fra § 3 
i 2006 vedrørte moser. 

43 pct. af ansøgningerne handler om at etablere eller 
oprense en eksisterende sø i en mose. Herefter hand-

ler de hyppigste ansøgninger om udvidelse af eksi-
sterende sø, rydning af træopvækst og anlæg af sti. 
Der er givet dispensation i 76 pct. af ansøgningerne. I 
forbindelse med dispensationen er der ofte stillet vil-
kår og betingelser for tilladelsen. De fleste vilkår er 
stilet i forbindelse med udformning af nye søer i mo-
ser og kær med betingelser om, at det opgravede 
materiale fjernes fra det beskyttede område. Vilkåre-
ne skyldes, at det er vigtigt at være opmærksom på, 
at moser og kær i sig selv er værdifuld natur, der ikke 
kan erstattes med en anden naturtype som en sø 
uden problemer for moser og kærs naturlige dyr og 
planter. F.eks. kan man komme til at ødelægge fugti-
ge områder med moseplanter og padder, når der an-
lægges en sø. 

Guldsmeden ses ofte i 
de fugtigere områder. 

Foto: Biopix 
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8. Små søer og vandhuller

Vand skaber liv 
Vandhuller er vigtige yngle- og levesteder for en lang række planter og dyr i agerlandet. Padderne 
er f.eks. helt afhængige af vandhuller for at kunne yngle. Vandhuller er også vigtige for mange af 
dyrene på land, som bruger dem til at bade i, drikke af eller til at finde føde ved. 

For 150 år siden var 25 pct. af Danmarks areal vådom-
råder. For bare 60-70 år siden havde hver enkelt gård 
et eller flere vandhuller, der indgik som en del af drif-
ten. Vandhullerne blev især anlagt for at sikre vand til 
kvæget, men også som branddam eller i forbindelse 
med mergel- eller tørvegravning. I 50’erne blev vand-
hullerne overflødige for driften, og mange blev der-
for brugt som lossepladser eller blev fjernet efterhån-
den, som driften blev intensiveret.  Op igennem 
1970’erne og 80’erne forvandt et vandhul mindst 
hver anden dag.

I dag er der behov for mere vand i landskabet for at 
skabe de nødvendige levesteder for de planter og 
dyr, der er afhængige af vandmiljøet. Heldigvis er in-
teressen for at anlægge små søer og vandhuller sti-
gende. I dag anlægges der i gennemsnit to vandhul-
ler om dagen. 

Det gode vandhul
Rene vandhuller er kendetegnet ved, at vandet er klart 
med få alger og derfor mange undervandsplanter og 
forskellige dyrearter. Hvis der er fisk, vil der være få 
skaller og brasen, men mange rovfisk og planktondyr. 
Er der mange guldsmedenymfer, vandedderkopper og 
blæresnegle, er det tegn på en god vandkvalitet.  

Vandhuller er små oaser mellem de dyrkede marker. 

Vandhuller giver gode levesteder for mange dyr.

Foto: Heidi Buur Holbeck Foto: Heidi Buur Holbeck
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Det dårlige vandhul

Er vandet uklart, fyldt med alger og uden under-
vandsplanter, er det tegn på, at der er en dårlig vand-
kvalitet med for mange næringsstoffer i vandet. Der 
vil være få forskellige dyrearter, men der kan være 
mange af dem, der er. Typisk er der fisk som skaller, 
brasen og små aborre samt smådyr som vandbænke-
bidere og hundeigler.

Pleje af eksisterende  
vandhuller 
Små søer er meget sårbare over for påvirkninger fra 
omgivelserne. De har ofte et forholdsvist stort opland 
af landbrugsjord og er udsat for en stor næringsstof-
påvirkning, enten via direkte afstrømning eller dræn. 
Derfor er det vigtigt, både i forbindelse med etable-
ring og pleje, at sikre optimale forhold. Ofte er det 
små ting, der kan være helt afgørende for, om der er 
en god vandkvalitet. 

Vedligeholdelse
Det er naturligt, at vandhuller med tiden gror til. For 
at bevare det åbne vandspejl, kan det være nødven-
digt med års mellemrum at fjerne dunhammer, tag-
rør, flydeplanter og alger. Det nemmeste er at iføre 
sig et par waders og slå planterne under vandet. 
Husk, at afslået plantemateriale og trådalger skal ind-
samles, da de ellers frigiver næringsstoffer til vandet. 

Oprensning
Er vandhullet groet helt til eller på vej til det, kan en 
oprensning være nødvendig. Ved oprensningen fjer-
ner man dynd og mudder samt plantevækst. På den 
måde skaber man nyt liv i vandet. Man bør dog lade 

nogle områder med opvækst blive tilbage. Oprens-
ningen skal ske om efteråret eller vinteren, hvor man 
ikke skader yngel og ønskede planter. Man skal passe 
på ikke at ”slå hul” i bunden af søen ved at gennem-
bryde et vandstandsende lag. Det kræver tilladelse 
fra kommunen at oprense vandhuller. 

Næringsstoffer
Især mængden af fosfor har stor betydning for vand-
kvaliteten i vandhuller. For mange næringsstoffer gør, 
at der sker en algeopblomstring. Det medfører, at 
vandet bliver mere uklart, hvilket igen vil give færre 
bundplanter. Dermed bliver vandkvaliteten dårlig, og 
der vil være for lidt ilt. Samlet betyder det, at vand-
hullet bliver et dårligt levested med færre insekter, 
padder og andre smådyr. 

Randzoner
Dyrkningsfrie randzoner eller braklagte bræmmer på 
5-10 meter giver en effektiv beskyttelse mod tilførsel 
af næringsstoffer via tilstrømning af overfladevand. 
Desuden beskytter det vandmiljøet mod direkte på-
virkning af pesticider. Husk i øvrigt de afstandskrav, 
der gælder for de enkelte pesticider ved sprøjtning i 
nærheden af vandmiljøer. Derudover giver randzoner-
ne ekstra levesteder for en lang række planter og dyr.

Fisk
Man bør ikke udsætte fisk i hverken nye eller gamle 
vandhuller. Fisk æder haletudser og andre smådyr, 
som ellers forekommer naturligt. Derudover bliver 
undervandsplanterne ædt, og vandet bliver rodet op 
under fiskenes fødesøgning. Det vil samlet set give et 
mere uklart vandhul uden god balance. 
Udsætning af f.eks. karper vil give en dårligere vand-
kvalitet, da fiskene æder de smådyr, som forhindrer 



algeopblomstring. Udsætning af et par fisk kan virke 
harmløst, men kan i løbet af få år medføre, at der vil 
være rigtig mange fisk i vandhullet. Et eksempel herpå 
er en sø, hvor der blev udsat 4-5 karper. Fem år senere, 
da søen blev tømt, var der 1.500 karper. Vær opmærk-
som på, at en sådan udsættelse kræver tilladelse.

Ænder
Det er populært at udsætte og fodre ænder i søer og 
vandhuller, men ænderne giver en dårlig vandkvali-
tet. Foderet vil sammen med ændernes afføring ud-
gøre en stor næringsstofbelastning. Det vil betyde, at 
vandet bliver plumret, og søen lettere gror til. Des-
uden æder ænder både bundplanter, padder og ha-
letudser. Derfor bør man heller ikke tiltrække ænder 
ved at opsætte redehuse. En tommelfingerregl er, at 
der ikke bør være mere end en voksen and pr. 100 m2 

vandoverflade.

Beplantning

Dyrene i vandhullet er afhængige af lys og varme. 
Derfor er det vigtigt, at vandet bliver varmet op af so-
lens stråler. Undgå derfor skyggende beplantning på 
sydsiden. Nedfaldende blade vil forringe vandets kva-
litet, derfor bør afstanden mellem vandet og træerne 
minimum være to gange træernes maksimale højde.

Padder og krybdyr
Mange padder og krybdyr overvintrer i diger og sten-
dynger, man kan derfor hjælpe dem ved at placere en 
mindre dynge marksten et stykke oven for bredden.

Afgræsning
Hvis der er græsarealer ned mod vandhullet, er det 
godt at lade kreaturer afgræsse dele af bredden. Det 
er dog vigtigt, at græsningen er ekstensiv, da dyrenes 

Hegnet kan i nogle tilfælde flyttes ud i vandet, så 
dyrene kan drikke direkte fra vandhullet. 
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nedtramper bredden, ligesom deres gødning vil be-
laste vandhullet. 

Fordelen ved græsningen er, at bredden holdes lys-
åben for siv og træer. Derfor vælger man nogle gan-
ge at flytte hegnet ud i vandet i et afgrænset område, 
hvor dyrene får lov at drikke. Kommunen kan oplyse 
om det er tilladt.

Etablering af nye vandhuller
Allerede få dage efter et nyt vandhul er etableret, vil 
der komme insekter til vandhullet. I løbet af de næste 
1-2 år vil mange planter og dyr indfinde sig i vand-
hullet. For at få størst mulig glæde af et nyt vandhul 
er der en række enkle, men vigtige punkter, man skal 
være opmærksom på i forbindelse med etableringen. 

Hvornår skal man gøre hvad?

1.  Find et egnet sted – helst hvor der 
tidligere har været vand. 

2. Lav en forundersøgelse.

3. Grav et prøvehul.

4.  Tag beslutninger om form, størrelse og 
funktion.

5. Søg tilladelse hos kommunen.

6. Søg evt. tilskud til etablering.

7. Anlæg vandhullet.

Prøvehul

Det er vigtigt, at vandhullet kan holde vand, så grav 
et lille prøvehul og følg vandstanden igennem året. 
Vær opmærksom på, om der er et vandstandsende 
lerlag, som man risikerer at gennembryde ved ud-
gravningen af vandhullet.

Forundersøgelser
Som lodsejer har man pligt til at få kortlagt, om der er 
fortidsminder eller jordledninger på arealet (el, gas, te-
lefon, vand, m.m.). Kortlægningen kan ske ved hen-
vendelse til de relevante selskaber og museer. Hvis 
man foretager jordarbejder uden denne kortlægning, 
og der sker skader, kan man blive mødt med et erstat-
ningskrav.

Placering
Undgå at placere vandhullet, hvor der i forvejen er et 
rigt plante- og dyreliv som f.eks. i enge, moser og kilde-

Det er sjovt at etablere nye vandhuller. For ret hurtigt efter 
vandhullet er etableret, begynder der at komme liv i og om-
kring vandhullet. 
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væld, som har sit eget dyre- og planteliv. Vælg i stedet 
en lokalitet, hvor det supplerer den eksisterende natur. 
Velegnede steder er f.eks. fugtige lavninger i marken. 
Det vil være oplagt at placere vandhullet et sted, hvor 
der tidligere har været vandhuller. Man kan søge oplys-
ninger i gamle landkort, fortegnelser og drænkort. På 
Kort- og Matrikelstyrelsens hjemmeside www.kms.dk  
kan man sammenligne nye og gamle kort og på den 
måde se, hvor der tidligere har været vådområder.

Drænvand
Undgå at lede drænvand igennem vandhullet. Det vil 
give for mange næringsstoffer til vandhullet og derfor 
medføre, at vandhullet hurtigt vil gro til i alger og tag-
rør. Vandets kvalitet og dermed variationen i dyrelivet 
vil være dårlig, hvis der tilføres mange næringsstoffer.

Udformning
Anlæg vandhullet, så det falder naturligt ind i terræ-
net. Undgå f.eks. firkantede ”vanillekranse” med en ø i  
midten eller andre ”kunstige” udformninger, som ikke 
passer i landskabet. Bredderne og bunden skal være 

jævnt skrånende. En tommelfingerregel siger, at 
hældningen skal være under en meter ned for hver 
femte meter ind mod midten. En lavvandet bredzone 
er af stor betydning for dyrelivet i vandhullet, særligt 
for padderne. Stejle bredder gør det derimod svært 
for dyr og planter at indfinde sig og kan desuden ud-
gøre en fare for mennesker og dyr. For at sikre en lav-
vandet bredzone bør den opgravede jord ikke place-
res omkring vandhullet som en vold. Den dybe del af 
vandhullet bør være 1,5-2 meter. Det giver et områ-
de, hvor tagrør ikke kan etablere sig.  

Ved at lave variation i vanddybden skaber man et 
godt grundlag for mange forskellige dyr og planter. 
Af hensyn til padder og insekter skal det mest lavvan-
dede område graves på nordsiden. Her er der mest 
sol, og derfor bliver vandet hurtigt opvarmet. 

Randzone
Husk, at etablere	randzoner rundt om vandhullet. Når 
der først er taget jord ud af dyrkning for at etablere et 
vandhul, er det godt givet ud at udtage lidt ekstra til 
en dyrkningsfri randzone.

Skrubtudserne mødes 
om foråret i vandhul-
lerne for at parre sig og 
efterfølgende lægge æg. 

Foto: Biopix 
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Alger

Der vil næsten altid ske en algeopblomstring de første 
2-3 år i nye vandhuller. Det skyldes, at der i forbindelse 
med gravearbejdet frigøres næringsstoffer fra jorden. 
Hvis der herefter fortsat er mange alger, skyldes det 
sandsynligvis, at vandet tilføres for meget næring. 

Efter en oprensning kan der på grund af frigivne næ-
ringsstoffer komme mange alger, men efter 1-2 år vil 
der normalt have indfundet sig en god balance igen.

Vandhul for padder
Hvis vandhullet især etableres for padderne, må det 
gerne være så lavvandet, at det tørrer ud om somme-
ren. De dyr og planter, som normalt lever i de små 
vandhuller, tåler udtørringen. Når vandhullet tørrer 
ud, kan der ikke leve fisk. Derved undgår man, at de 
æder paddeæg og haletudser.

Almindelige vandplanter 
I renere vandhuller findes: Vandranunkel, svømmen-
de vandaks, vandpileurt.

I næringsstofbelastede vandhuller findes: Liden an-
demad, gul åkande, dunhammer, siv, tagrør.

Dyr i vandhullerne 

•  I selv små og nyanlagte vandhuller vil man 
ofte kunne finde den lille vandsalamander.

•  Læg mærke til, hvordan skrubtudserne 
flokkes mod vandhullerne i det tidlige forår.

•  Kig efter guldsmedenymfen - et farligt 
rovdyr, hvis man er et lille dyr.

Tilladelse 
Man skal have tilladelse fra kommunen til at etablere 
et vandhul. Send en skriftlig ansøgning til kommu-
nen i god tid, før du vil i gang. 

Tilskud
Skov- og Naturstyrelsen giver tilskud til etablering af 
vandhuller under ordningen ”Etablering af mindre 
vådområder og vandhuller”. For at få tilskud skal man 
overholde en række betingelser som f.eks., at vand-
hullet skal være min. 600 m2, samt at der ikke må fod-
res og udsættes fisk. Desuden er der krav om etable-
ring af randzoner omkring vandhullet. Kontakt det lo-
kale statsskovdistrikt for yderligere information og 
ansøgningsskema. Ansøgningsfristen er hvert år 31. 
januar. Vær opmærksom på, at nogle kommuner 
også giver tilskud til etablering af vandhuller. 

Lovgivning for søer,  
vandhuller og vandløb 
Søer og vandhuller over 100 m2 er beskyttet efter Na-
turbeskyttelseslovens § 3, hvis der har indfundet sig 
et naturligt plante- og dyreliv. I forbindelse med ny-
etablering sker det i løbet af kort tid. Det beskyttede 
område omfatter også det fugtige område med 
vand- og sumpplanter rundt om vandet. Beskyttelsen 
betyder, at der ikke må foretages ændringer i tilstan-
den. En anlagt sø må f.eks. ikke fyldes op igen, og der 
skal søges om tilladelse til oprensning.  Hvis man der-
imod blot vil rydde nogle træer langs vandhullet 
med håndkraft, kræver det normalt ikke tilladelse. §
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Vandløbsloven – 2 meter-bræmmer
Vandløbsloven indeholder krav om, at dyrkning, jord-
behandling og plantning ikke må foretages i en 
bræmme på to meter fra overkanten af skrænten. Der 
må heller ikke foretages terrænændringer, anbringes 
hegn og opføres bygninger i 2 meter-bræmmen. 

Krav om 2 meter-bræmmer gælder langs alle:

•	 Naturlige vandløb og søer. 

•	 �I regionplanen – højt målsatte vandløb og søer  
(A og B målsatte).

Der er ikke krav om 2 meter-bræmmer langs:

•	 	"Enkeltmandssøer", dvs. søer uden til- eller fraløb, 
som udelukkende er beliggende på én ejendom. 

•	 �"Enkeltmandsvandløb", dvs. vandløb, der med 
eventuelle tilhørende søer fra udspring til udløb i 
havet udelukkende løber på én ejendom. 

•	 Isolerede søer under 100 m2 uden til- eller fraløb. 

•	 �Vandløb og søer i byzone eller sommerhusområ-
der.

Sø- og åbeskyttelseslinjer

For søer over 3 ha og vandløb registreret med en be-
skyttelseslinje må der ikke etableres beplantninger 
og placeres bebyggelser (bygninger, skure, camping-
vogne, master mv.) inden for 150 m fra søens eller 
vandløbets kant. 

Søer og vandhuller
Samlet er der ca. 58.000 ha søer og vandhuller i 
Danmark. Det svarer til 1,4 pct. af Danmarks areal. 

Størelsesfordelingen:
Hovedparten af de omkring 120.000 søer i Danmark  
er små, heraf er 99,5 pct. under 5 ha. 

120.000 er > 100 m2

86.000 er mellem 100-1000 m2

29.000 er mellem 1000 m2-1 ha

2760 > 1 ha

600 > 5 ha

Herudover er der ca. 75.000 damme og vandhuller 
mindre end 100 m2.

Mulighed for dispensation fra § 3
1/3 af alle ansøgninger om dispensation fra § 3 i 2006 
vedrører søer og vandhuller. 

Næsten halvdelen af ansøgninger om søer indehol-
der et ønske om en oprensning. 17 pct. ønsker udvi-
delse af eksisterende søer, mens knap 10 pct. inde-
holdt et ønske om at nedlægge en sø. De resterende 
ansøgninger handler om dispensation til af fjerne/
udtynde bevoksninger omkring søer. Der er givet dis-
pensation i 86 pct. af ansøgningerne. I forbindelse 
med dispensationen er der ofte stillet vilkår og betin-
gelser for tilladelsen. De fleste vilkår er stillet i forbin-
delse med indgreb, f.eks. i forhold til udformning af 
nye søer, samt forbud mod fodring og udsætning af 
fisk. Det skyldes, at kommunerne vil sikre, at søerne 
etableres og bevares, så der er mulighed for at sikre 
et rigt og varieret dyre- og planteliv.
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9. Vandløb

De våde linjer gennem landskabet
Vandløbene løber på kryds og tværs af hele Danmark. De starter som små bække, der mødes i 
større åer, og løber videre ud i fjorde og havet. Vandløb skal ses som et stort sammenhængende 
system, der strækker sig lige fra kilden til udløbet i fjorden eller havet. Derfor kan den dyrkning, der 
foregår på markerne, have betydning for forholdene i en fjord langt derfra. Betegnelsen ”vandløb” 
dækker alt fra afvandingskanaler til nationale åer som Gudenåen. 

Det er vandløbets natur at have varierende vandfø-
ring og vandstand over året og til tider gå over sine 
bredder i vinter- og forårsmånederne. Vandløbene 
har traditionelt haft et samspil med engområderne, 
som er blevet gødet af vandet, når vandløbene er 
gået over sine bredder. 

Vandløbsregulering  
ændrer karakter

Helt tilbage til slutningen af det 16. århundrede har 
der været bestemmelser omkring vedligeholdelse af 
vandløb. Mennesker har udnyttet vandløbene på for-

Vandløbene er vigtige levesteder samt trans-
port- og spredningsveje for en lang række plan-
ter og dyr. Samtidig er vandløbene afgørende 
for landbrugsdriften, idet de skal lede vandet 
væk fra markerne. 
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skellig vis. Tidligere primært som vandkilde til dyr og 
mennesker, markvanding, til drift af vandmøller og fi-
skeri. Senere er vandløbene også blevet udnyttet til 
afledning af bl.a. spildevand. Vandløb er blevet udret-
tet og rørlagt for at effektivisere markbruget. Det har 
givet en dårlig vandkvalitet med færre fisk og planter. 
Gennem de sidste 10-20 år har der været meget fo-
kus på at forbedre vandløbene, bl.a. ved at undgå 
spildevandsforurening og næringsstofbelastning. 
Mange vandløb er i samme periode igen blevet frit-
lagt og genslynget, ligesom der i dag bliver foretaget 
en mere skånsom vandløbsvedligeholdelse. 

De rene vandløb 
De rene vandløb er kendetegnet ved, at vandkvalite-
ten er god. En god vandløbskvalitet er bestemt ud fra 
vandets renhed, mængden af vand samt af de fysiske 
forhold i vandløbet. Varierede fysiske forhold kommer 
af f.eks. forskellige dybder, vandhastighed og mæng-
den af grøde. Desuden har det stor betydning, at der 
er områder i vandløbet med sten og grus. Hvis der 
er varierede forhold, vil vandløbene være gode leve-
steder for mange forskellige smådyr, både insekter, 
krebsdyr og fisk, der alle er afhængige af de fysiske 
forhold. Ørreden er et godt eksempel herpå. Hvis ikke 
der både er områder med grus, sten og undervands-
planter, kan ørreden ikke gennemføre sin livscyklus. 
Ud over dyrene er en lang række forskellige plantear-
ter knyttet til de rene og varierede vandløb.

Arter, der kendetegner de rene vandløb:

• Vandranunkel og vandstjerne

• Vårfluelarver lever, hvor vandet er rent.

De dårlige vandløb 
Hvis vandløb er rettet ud, og der gennemføres en 
hård vedligeholdelse, hvor sten, grus og grøde fjer-
nes, bliver vandløbet meget ensartet. Tilbage vil være 
en sandet bund, der kommer til at virke som en våd 
ørken uden variation. Det vil betyde, at langt færre 
smådyr, fisk og planter kan leve i disse vandløb. Hvis 
der løber spildevand eller næringsstoffer ud i vandlø-
bet, vil der opstå iltfattige forhold. I et vandløb med 
snoninger, sten og god vandgennemstrømning vil 
der være en vis selvrensende effekt, men det er der 
ikke i vandløb, der er udrettet og har en lav gennem-
strømning.

Arter, der kendetegner vandløb med dårlig vandkvalitet: 

• Vandpest og pindsvineknop

•  Dyr som røde børsteorme og røde dansemygge-
larver, der kan leve i meget iltfattigt vand.

Vandranunkel findes i de rene vandløb. 
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Beskyt vandløbene

Kvælstof

Der sker en vis udvaskning af kvælstof fra markernes 
rodzone i form af nitrat. Nitrat fra de dyrkede arealer 
føres enten direkte til vandløbene med det tilstrøm-
mende overfladenære vand via dræn eller siver ned til 
grundvandsmagasinerne. Herfra vil vandet efter no-
gen tid nå frem til vandløbene. På lerjord vil en stor del 
af udsivningen fra markerne typisk blive ført hurtigt til 
vandløbene via dræn. Det er vandets strømningsveje 
og opholdstid i forskellige dele af vandets kredsløb, 
der afgør, hvor meget nitrat der omsættes på vejen fra 
rodzone til vandløb. Nitrat skader ikke vandløbenes 
dyreliv, men kan give alger og dårlig miljøtilstand i 
søer og fjorde. Direkte tilførsel af gylle er derimod akut 
giftigt for fisk, selv i meget små mængder.  

Fosfor
Tilførslen af fosfor til søer og fjorde er 3-4 gange stør-
re fra vandløb, der afvander fra landbrugsarealer end 
fra naturarealer. Tabet af fosfor er lavt fra langt de fle-
ste marker, men fra enkelte marker – risikomarker - 
kan tabet være stort. Tabet sker ved udvaskning til 
dræn, ved overfladeafstrømning og ved vind- og jord-
erosion. Risikoarealer er f.eks. humusjorder og svære 
jorder, hvor en del af afstrømningen sker gennem 
sprækker. 

Om efteråret og især på frossen jord om foråret vil 
der i perioder med store nedbørsmængder ske en af-
strømning af vand. Med vandet transporteres jord-
partikler, som indeholder fosfor. På den måde kan der 
blive tabt store mængder af fosfor fra landbrugsjor-
den. Tabet er størst fra marker med lange stejle skrå-
ninger. Jo mere fosfor, der er i overfladejorden, jo 
mere fosfor bliver der tabt med erosion. 

5-10 m brede randzoner kan tilbageholde en stor an-
del af de tilførte fosformængder fra overfladisk af-
strømning. Det samme kan eng- og mosestræknin-
ger langs vandløbet.

Brinkerosion
Brinkerosion udgør langt det væsentligste fosfor-bi-
drag. Brinkerosion skyldes dels en naturlig strøm-
ningsbetinget erosion, fordi vandløbene ”gnaver” sig 
ind i vandløbsbrinken og transporterer jorden videre 
med vandløbet, og dels menneskelige aktiviteter. 
Fosforindholdet i brinkerne er ofte højt, fordi fosfor er 
transporteret ned mod vandløbet ved jorderosion fra 
højere liggende marker i tidligere år. 

Faktorer, som har betydning  
for brinkerosion, er: 
1.  Udretning og kanalisering af vandløb. Giver  

stejle brinker, der let kollapser eller langsomt 
glider ned. 

2.  Hård vandløbsvedligeholdelse. Er med til at  
øge brinkerosionens omfang. 

3. Kreaturnedtrampning.

4.  Tunge landbrugsmaskiner, der kører tæt på vandløb.

5.   Gensnoning af vandløb, der medfører, at vandløbet 
snor sig over tid.

Pesticider

Afdrift fra marksprøjtning aftager hurtigt med afstan-
den fra markkanten, men følgerne er alvorlige, hvis 
sprøjtemidlerne når ud i vandmiljøet. 

Sprøjt altid i stille vejr, da afdriften fordobles, når 
vindhastigheden øges fra 2-3 m pr. sekund og fire-
dobles, når den øges fra 2-5 m pr. sekund. 
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Afstand til søer og vandløb
For at sikre, at der ikke sker skade på de dyr, som lever i vand, er der 
krav om, at der skal holdes afstand til vandløb og søer, når sprøjte-
midler vurderes at være farlige for vandlevende dyrene. Afstandskra-
vet er 2, 10 eller 20 meter for midler til landbrugsafgrøder og op til 50 
meter for visse midler til frugt og grønt.

I praksis betyder dette, at der ikke i landbrugsafgrøder må bekæmpes 
skadedyr nærmere end 10 meter fra vandløb. Mange ukrudts- og 
svampemidler er også pålagt afstandskrav. Vår- og vintersæd er derfor 
de eneste afgrøder, der kan dyrkes uden væsentlige indskrænkninger 
i valg af ukrudtsmidler.

 

 Se efter faresymbolet for miljøfarlige 
stoffer.

Det er vigtigt at fyldning og skylning af marksprøjter 
kun sker på egnede vaske- og fyldepladser. Husk des-
uden, aldrig at bruge vand fra vandløbet til at skylle 
marksprøjten med. 

Bræmmer og randzoner 
Dyrkningsfrie randzoner fungerer som bufferzone 
til beskyttelse af vandmiljøet og naturarealer mod 
afdrift fra pesticider og påvirkning af næringsstoffer. 
Ved at etablere 10-12 meters randzoner bevarer man 
vandløbets eller søens bred i en stabil tilstand. Der-
med bliver bredden beskyttet mod udskridning, bl.a. 
i forbindelse med anvendelse af tunge maskiner. En 
stabil randzone medfører, at tilførslen af sand og jord 
til vandløb og søer nedbringes, dels fordi bredden 
beskyttes mod udskridning, dels fordi randzonens 
planter virker som et filter ved overfladisk afstrøm-
ning fra markerne. Den stabile bred og selve randzo-
nen sikrer endvidere gode fysiske forhold til gavn for 
planter og dyr såvel i vandløbet som i randzonen.

Randzonerne kan enten udlægges som brakstriber 
eller som udyrkede græsbræmmer. 

Foto: Heidi Buur Holbeck

Ved brinkerosion frigives der 
meget fosfor til vandløbene. Her 
på grund af vanding af kreaturer.
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Brak langs vandløb giver en stor natur- og miljøeffekt. 
 

Pleje og vedligeholdelse

Hvem har ansvaret for plejen
Ved offentlige vandløb er det kommunen som vand-
løbsmyndighed, der står for selve vedligeholdelsen af 
vandløbet. Omfanget for vedligeholdelsen er fastsat i 
et vandløbsregulativ. Derimod er det bredejeren, der  
har ansvaret for bredderne. Det betyder bl.a., at hvis 
der er krav om bekæmpelse af  kæmpe bjørneklo 
langs vandløbet, er det lodsejerens ansvar at sørge 
for bekæmpelsen. 

Grødeskæring
Plantevæksten i vandløbet skæres for at sikre, at van-
det kan blive afledt. Kommunen har ansvaret for grø-
deskæring i offentlige vandløb. Grødeskæringen skal 
ske i overensstemmelse med regulativet. 

Hvor der er behov for at skære grøde, skal det ske i 
overensstemmelse med regulativet – skånsomt og i 
en eller flere strømrender.

I private vandløb er det den enkelte bredejer, der har 
ansvaret for at vedligeholde vandløbene. Der bør fore-
tages en løbende skånsom vedligeholdelse. Kommu-
nen kan også fastsætte bestemmelser om vedligehol-
delse, omfang og udførsel i private vandløb.

Plantevæksten er en naturlig del af vandløbet og et 
vigtigt levested for mange fisk og insekter.

Af hensyn til fiskeyngel kan det anbefales, at en del af 
grøden på gydebankerne slås. Det skyldes, at især de 
lavvandede områder nær bredden er vigtige for fiske-
yngel. Hvis man efterlader mindre øer af grøde, kan 
de bruges som fiskeskjul. Af hensyn til bl.a. ørredyn-
gel bør vandstanden på gydebankerne ikke være 
mere end 20 cm.

Husk, at det er lodsejerens ansvar at fjerne grøden fra 
vandløbsbredden. Grøden kan jævnes ud på marken, 
men må ikke udspredes i 2 meter-bræmmen eller på 
de naturarealer, der er beskyttet efter § 3 i Naturbe-
skyttelsesloven. Lodsejeren skal også fjerne træstam-
mer, grene, affald og lignende, der er samlet op af 
vandløbet.

Kanterne
Undgå kantslåning og beskæring af træer og buske, 
hvis det ikke er et problem for afvandingen. Som mi-
nimum bør man lade lidt af de nederste planter være 
tilbage, da de er vigtige skjule- og fødesøgningsste-
der for fisk og smådyr. 

Hvis der på vandløbskanten er problemarter som rød 
hestehov og kæmpe bjørneklo, bør de straks be-
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kæmpes meget effektivt. Frø fra kæmpe bjørneklo 
kan spredes ud i hele vandløbssystemet. 

Den bedste sikring mod spredning af ukrudtsarter 
som burresnerre, gold hejre og blød hejre fra bræm-
men og ind i marken er at bevare en stabil kant med 
flerårige græsser og andre flerårige arter. Ved sprøjt-
ning er det derfor vigtigt at undgå at sprøjte ind i 
bræmmen. 

Træer er gode langs vandløb

Formålet med at plante træer langs vandløbene er at 
begrænse grødevæksten og give skygge til vandlø-
bet. Vandløb på under 2 meters bredde opnår den 
nødvendige skyggevirkning fra kantvegetationen, 
men i større vandløb er det ofte nødvendigt med 
træer. Træernes rødder er med til at stabilisere brin-
kerne, ligesom træerne er med til at sikre et varieret 
dyreliv langs vandløbene. Elletræer er mest velegne-
de, da de tåler vand, og deres rødder giver et godt 
forgrenet dække til fisk. 

Man bør altid plante på syd/vestsiden af vandløbet, 
men husk i øvrige at tage hensyn til, at plantningen 
skal passe ind i landskabet. Husk altid, at der skal sø-
ges om tilladelse til plantningen hos kommunen, in-
den man går i gang. 

Afgræsning
Hvis afgræsning medfører fare for, at brinkerne be-
skadiges, kan vandløbsmyndigheden kræve, at der 
opsættes hegn langs private vandløbet. Langs de fle-
ste offentlige vandløb er det ikke tilladt at afgræsse 
medmindre, der hegnes. Det afhænger af de lokale 
vandløbsregulativer. Kontakt kommunen, hvis der er 
tvivl om reglerne. Afgræsning langs vandløbet kan 
belaste vandløbets brinker, der bliver trådt op, så der 
sker jorderosion. Modsat giver en ekstensiv afgræs-
ning et mere varieret dyre- og planteliv langs vandlø-
bene. 

Der kan uden tilladelse pumpes vand op fra vandlø-
bet til kreaturvanding med mulepumpe eller vind-
pumpe. Anden form for kreaturvanding med vand fra 
vandløbet kræver særlig tilladelse fra vandløbsmyn-
digheden.

En skånsom vandløbsvedligeholdelse afleder vandet og sikrer 
bedre forhold for dyrelivet i vandløbet.

Fo
to

: M
et

te
 B

ad
sg

aa
rd



�1

Politiske mål
I Danmark er der ca. 64.000 km vandløbsstræknin-
ger. 

I Vandmiljøplan III er det målet, at der skal etable-
res 50.000 ha randzoner langs vandløb og søer. 
Der skal være udlagt 30.000 ha 10 meter dyrk-
ningsfrie randzoner langs vandløb og søer ved 
udgangen af 2009 samt yderligere 20.000 ha frem 
mod 2015.

Målet i VMP III er primært, at kvælstof- og fosfor-
udledningen til vandløb og søer bliver reduceret.

Pesticidplan 2004-2009 har som mål, at der ved 
udgangen af 2009 er udlagt 25.000 ha som sprøj-
tefri randzoner langs vandløb samt søer over 100 
m2. 

Indtil nu er der kun indgået meget få aftaler via 
MVJ-ordningen om braklagte randzoner, men 
spørgeundersøgelser tyder på, at en del land-
mænd har udlagt randzoner langs søer og vand-
løb uden om miljøordningerne. Det tyder på, at 
der hvert år bliver udlagt flere og flere ekstensive 
randzoner, men der er fortsat brug for mange fle-
re for at nå målene. 

I de nye vandplaner er målet, at alt vand i EU skal 
have en ”god tilstand”. Dermed skal det fremover 
sikres, at vandløbene giver gode livsbetingelser 
for dyr og planter i vandløbene. 

Der vil i de kommende år blive udarbejdet vandplaner,  
der skal sikre, at der er en god tilstand i alle vandløb.
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Lovgivning for vandløb
Vandløbsregulativet beskriver rammerne for, hvordan 
grødeskæring og oprensning skal foretages, så der 
både kan afledes vand fra markerne og være et alsi-
digt plante- og dyreliv i vandløbet. Regulativet fast-
sætter rettigheder og pligter - både for vandløbs-
myndigheden og for lodsejerne. 

Vandløbsmyndigheden har ret til at færdes til, fra og 
langs med vandløbene med materiel og maskiner i 
forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse. Vedr. 2 
meter-bræmmer se kapitlet ”Små søer og vandhuller”, 
side 54.

§ 3 udpegede vandløb
Ud af de ca. 64.000 km vandløb, der er i Danmark, er 
de ca. 28.000 km udpeget som beskyttet efter Natur-
beskyttelseslovens § 3. Det betyder, at man ikke må 
ændre på vandløbets tilstand uden dispensation. 
Som eksempler på ændringer, der kræver dispensati-
on, kan nævnes: 

•  Rørlægning af vandløb, herunder etablering af 
overkørsler.

• Uddybning af vandløb.

• Afgravning af brinker.

• Etablering af opstemningsanlæg.

•  Regulering af vandløb (omlægning/flytning/etab-
lering af dobbeltprofil etc.).

•  Maskinel vedligeholdelse i vandløb, der ikke har 
været vedligeholdt i mere end 5 år.

Målsætning af vandløb

Vandløbenes målsætning inddeles i fem klasser A-F 
efter deres tilstand ud fra følgende inddeling: 

A: Skærpet målsætning
A Særligt naturvidenskabeligt interesseområde.

B: Generel målsætning
B0 Alsidigt dyre- og planteliv 
B1 Gyde- og yngelopvækstområde for laksefisk 
B2 Laksefiskvand 
B3 Karpefiskvand

C Afledning af vand 
D Påvirket af spildevand 
E Påvirket af vandindvinding 
F Påvirket af okker

Mulighed for dispensation fra § 3
11 pct. af alle ansøgningerne om dispensation fra § 3 
i 2006 vedrører vandløb. Det primære ønske er at 
etablere faunapassager, gydeområder eller stryg. Her-
efter følger ønsker om at etablere broer, overkørsler, 
udlægning af sten, etablering af sandfang og ønsker 
om genslyngning. Der er givet dispensation i 86 pct. 
af ansøgningerne. I forbindelse med dispensationen 
er der ofte stillet vilkår og betingelser for tilladelsen  
f.eks. i forbindelse med udformning af nye tiltag, lige-
som der bliver stillet krav om, at opgravet materiale 
skal fjernes fra § 3-arealer. 

§
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10. Arter der giver problemer på 
naturarealer 

En lang række plantearter giver problemer i den danske natur. Det skyldes ofte, at de ”overtager” 
arealerne, overskygger og udkonkurrerer de plantearter, der naturligt hører hjemme på arealerne. 

Problemarter
Problemarterne er svære at få bugt med, det kan en-
ten skyldes, at de ikke har nogen naturlige fjender, el-
ler at vi ikke kender nok til, hvordan de skal bekæm-
pes effektivt. 

Et vigtig råd for både problemarter og invasive arter 
er at være opmærksom på arternes tilstedeværelse, 
så bekæmpelsen kan iværksættes så tidligt som mu-
ligt, inden problemet er blevet stort, og dermed vil 
kræve en langt større indsats.

Lysesiv og mosebunke 
Lysesiv og mosebunke trives godt på fugtig, våd 
bund på søbredder samt i kær og enge. Arterne fore-
kommer ofte på ekstensivt drevne arealer. 

Arterne giver problemer, fordi de overskygger og op-
tager plads for den øvrige vegetation. De har en ten-
dens til at brede sig voldsomt på de ekstensive area-
ler. De har en meget lav foderværdi, og kvæg undgår 
den ofte. De største problemer ses på arealer, som 
ikke gødes og kun afgræsses let, så dyrene ikke behø-
ver at æde alle arter. 

Lysesiv udgør et stort problem på mange naturarealer. 
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Erfaringer med bekæmpelse 

Der skal gøres en aktiv indsats mod lysesiv og mose-
bunke, hvis de er ved at brede sig, ellers kan de inva-
dere hele arealet. Hvis der er dannet tuer af lysesiv på 
arealet, vil kvæget ikke æde dem pga. deres høje ki-
selindhold. Der er ingen mirakelkur, der kan få bugt 
med dem, men det er dog muligt at holde dem 
nede. 

Erfaringer viser, at det bedste man kan gøre, er at slå 
arealet. Kvæget vil gerne æde de helt nye friske skud 
af lysesiv, men der kræves flere slåninger, minimum 
to gange årligt, så tæt på jordoverfladen som muligt. 
Hvis der kun slås én gang, bør det ske i august/sep-
tember. Det afslåede materiale bør fjernes fra arealet 
for at fjerne så mange næringsstoffer som muligt. 

En anden strategi er at ødelægge lysesivtuerne ved 
at tromle arealet. Specielt i frostvejr skulle denne me-
tode være effektiv. 

Bedste bud på en bekæmpelse på naturarealerne er 
derfor: 

• Tidlig afgræsning 

• Højt græsningstryk 

• Flere slæt pr. sæson 

• Tromle i frostvejr 

•  Hæve vandstanden i vinterhalvåret. Derved hæm-
mes arterne og omsætningen af dødt materiale, 
så planterne ikke får så meget næring

• Sænke vandstand i græsningssæsonen 

•  Ændre på typen af græssende dyr. Dvs., at der skif-
tes mellem typer af dyr, der afgræsser arealet. 

Andre arter

Flere tidselarter, bynke og stor nælde er også pro-
blemarter, der kan give problemer på naturarealer i 
samme omfang som mosebunke og lysesiv. 

Invasive arter
Invasive arter er en fælles betegnelse for introducere-
de arter, der er kommet til Danmark ved menneskets 
hjælp, og som efterfølgende spreder sig og forvolder 
skade på den hjemmehørende natur. 

Ofte skyldes problemet, at disse arter ikke har nogle 
naturlige fjender, og derfor kan vokse uhæmmet. 
Derved forrykkes de naturlige balancer mellem arter-
ne. For plantearternes vedkommende betyder det, at 
de invasive arter kan brede sig og overskygge de na-
turlige plantesamfund. Skov- og Naturstyrelsen frem-
hæver 10 invasive arter, der giver store problemer i 
den danske natur. 

Typiske invasive arter, der betegnes 
som ”landskabsukrudt”, er: 

• Bjergfyr

• Glansbladet hæg

•  Gyldenris: Kanadisk gyldenris og  
sildig gyldenris

• Kæmpe-bjørneklo

• Pastinak

• Pileurt: Japansk pileurt og kæmpe-pileurt

• Rynket rose

• Rød hestehov

• Italiensk gyvel
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Herunder er en kort beskrivelse af tre af de arter, der 
giver store problemer i landskabet. Det skal under-
streges, at der kan være lokale forskelle og stor varia-
tion i, hvilke arter der giver problemer. 

Kæmpe-bjørneklo
Kæmpe-bjørneklo hører til en af de mest omtalte og 
aggressive invasive arter i Danmark. Frøene spredes 
meget nemt ned ad vandløbet. En stor plante sætter 
ca. 50.000 frø, og ca. 23 pct. af dem kan spire. I teori-
en betyder det, at én plante kan blive til ca. 12.000 
planter - på bare 2 år! Heldigvis spirer ikke alle frø, 
men under gunstige forhold kan bare én enkelt plan-
te dække et stort areal i løbet af 1-2 generationer, 
hvis man ikke bekæmper den. 

For at hindre en fortsat spredning er der udarbejdet 
en strategi for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. 
Driftsloven giver kommunerne mulighed for at lave 
en egentlig indsatsplan mod kæmpe-bjørneklo. Med 
en indsatsplan forpligtiger kommunerne sig til en 
indsats og får mulighed for at påbyde lodsejere at 
foretage en bekæmpelse inden for de områder, der 
er omfattet af indsatsplanen. 

Bekæmpelse
Græsning 
Græsning er en effektiv måde at bekæmpe bjørneklo 
på. Det bedste resultat opnår man, hvis dyrene kom-
mer på græs så tidligt som muligt, så har planterne 
ikke nået at vokset sig store. Især får er gode til at 
æde kæmpe-bjørneklo, men også kreaturer og heste 
æder gerne bjørneklo, hvis planterne ikke er blevet 
for store. Erfaringer tyder på, at afgræsning af bjørne-
klo kan bevare planten i vegetativt stadie i mange år, 
så derfor bør græsning kombineres med anden be-
kæmpelse, hvis det er muligt. 

Slåning 
Kæmpe-bjørneklo kan ikke tåle at blive slået, og de fin-
des derfor aldrig i græsplæner og naturområder, som 
slås regelmæssigt. En jævnlig slåning holder vegetatio-
nen lav og tæt, og derfor opformeres bjørneklo ikke. 

Planterne bør slås, når de er ca. en halv meter høje, 
men slåningen skal gentages allerede igen samme år. 
Det skyldes, at planterne kan sætte ”panikskud” og pro-
ducere frø selv fra ret lave blomstrende planter. En an-
den mulighed er at vente med slåningen, til planterne 
er lige ved at blomstre. Så vil de have brugt så meget 
energi på at vokse sig store, at de ofte dør, når man 
fælder dem. Man skal passe på, at frøene ikke ligger og 
eftermodner, så er man for sent ude, bør blomsterstan-
dene i stedet afbrændes eller fjernes.

Kæmpe-bjørneklo er en af de mest aggressive arter i Dan-
mark, som volder mange problemer. 

Foto: Omar Ingerslev
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Rodstikning/opgravning 
Om foråret graves eller stikkes planterne op. Jo mere 
rod man får med, desto større er chancen for, at bjør-
nekloplanten dør. Et spadestiks dybde er fint. 

Kemisk bekæmpelse 
Bekæmpelse med glyphosat er ofte den mest over-
kommelige metode, hvis der er store problemer med 
kæmpe-bjørneklo. Vær opmærksom på, at der er af-
standskrav for brug af sprøjtemidler langs søer og 
vandløb. Husk, at glyphosat virker på alle planter, der-
for bør bekæmpelsen målrettes, hvor det overhove-
det er muligt. Det kan ske ved at bruge rygsprøjte.

Husk: 
•  På arealer omfattet af MVJ-aftaler skal der altid sø-

ges om dispensation hos Direktoratet for Fødeva-
reErhverv.  

•  På arealer, der er beskyttet efter Naturbeskyttel-
seslovens § 3, skal der søges dispensation hos 
kommunen. Medmindre det har været en del af 
den almindelige drift at sprøjte side 1992.

Uanset, hvilken bekæmpelsesmetode der tages i 
brug, vil det tage mange år at få kæmpe-bjørneklo 
væk fra et areal, da frøene kan ligge mindst 7-8 år i 
jorden og stadig have bevaret spireevnen.

Rynket rose
Rynket rose er meget vanskelig at bekæmpe, da den 
breder sig ved rodudløbere og danner tætte krat. Det 
er en stærkt grenet busk med lange rodudløbere. Stil-
kene er meget tæt tornede med centimeterlange 
tynde og lysebrune torne. Planten kan blive halvan-
den til to meter høj på gode jorder. 

 

Foto: Casper Lindemann

Rynket rose danne tætte krat og overskygger andre planter. 
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Rynket rose er især et problem på strandenge, da den 
tåler salt og vind og ikke har nogen naturlige fjender. 
En enkelt plante kan dække store arealer - op til 100 m2.

 
Bekæmpelse 
Slåning ser ikke ud til at virke eller skal i hvert fald gen-
tages med meget korte intervaller, da roserne skyder 
med det samme igen eller danner udløbere. Opgrav-
ning er en mulighed, hvis der ikke er anden vegetation 
der kan skades, men det er meget tidskrævende.

Græsning 
Kreaturer inkl. kvier og nogle fåreracer æder rynket rose. 
Får er dog mest effektive om foråret, da de foretrækker 
de nye skud. Geder er specielt velegnede, så hvor det er 
muligt at hegne effektivt, kan der foretages en effektiv 
bekæmpelse med græssende geder. Man skal dog 
være opmærksom på, at geder også æder alle andre 
planter, buske og træer, hvis de kan komme til det. 

Det vil altid være fornuftigt at indlede bekæmpelsen 
med et engangsindgreb i form af slåning og derefter 
græsning med højt græsningstryk. 

Glansbladet hæg
Glansbladet hæg er indført fra USA og har ikke man-
ge naturlige fjender, derfor spreder den sig hurtigt. 
Den er især et problem på overdrev og i skovene. 
Den skyder igen fra stubben, hvis den skæres ned. 
Fældede stammer og afsavede grene kan slå rod og 
gro igen, hvis de efterlades på jorden.

Læs mere om bekæmpelse af konkrete invasive arter 
på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside www.sns.dk 
samt www.nobanis.org. 

Glansbladet hæg spreder sig hurtigt på naturarealer.

Foto: Mikkel HoumøllerFoto: Heidi Buur Holbeck
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11. Lovgivning for naturarealer  

Der er flere forskellige regler, der har betydning for, hvad man må, kan og skal gøre på sine na-
turarealer. De væsentligste regler er skitseret i nedenstående afsnit. Vær opmærksom på, at reg-
lerne kan blive ændret. 

Naturbeskyttelsesloven

Beskyttede naturtyper (§ 3-beskyttelse) 

De naturtyper, som er beskrevet i de foregående af-
snit, er alle beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. 
Formålet med bestemmelsen er at bevare og værne 
om de danske naturtyper samt at beskytte de dyr og 
planter, der lever på de forskellige naturtyper. 

Beskyttelsen indebærer, at der ikke må foretages æn-
dringer i arealets naturtilstand uden tilladelse fra 
kommunen. Loven om beskyttede naturtyper trådte i 
kraft i 1992. Grundreglen er, at den hidtidige land-
brugsdrift må fortsætte, men at driften ikke må inten-
siveres. Hvis en eng eller strandeng f.eks. har været 
gødet med års mellemrum før 1992, må arealet fort-
sat gødes i samme omfang og mængde. Modsat må 
man ikke begynde at gøde et areal nu, hvis det ikke 
var den almindelige praksis før 1992. Se eksempler 
på, hvad der skal søges tilladelse til under de enkelte 
afsnit om naturtyper. 

Dynamisk beskyttelse
§ 3-beskyttelsen er afhængig af den aktuelle tilstand, 
hvilket indebærer, at arealer både kan gro ud og ind 
af beskyttelsen. Et hedeareal, der er § 3-beskyttet, kan 
i løbet af en længere årrække gro ud af beskyttelsen, 

hvis der f.eks. kommer en opvækst af træer på arealet, 
som efterhånden skygger lyngen bort. Det vil ændre 
arealets status til krat eller skov, som ikke er § 3-be-
skyttet. Det er kommunen, der ved en konkret vurde-
ring afgør, om et areal er omfattet af en § 3-beskyttel-
se. 

Hvis du er i tvivl, om et areal eller en aktivitet er om-
fattet af naturtypebeskyttelsen, så spørg kommunen. 
De er forpligtet til at svare inden for 4 uger.

På www.miljoeportalen.dk kan man se, hvilke arealer 
der er registreret som § 3-arealer. Denne registrering 
er dog kun vejledende. Det er arealets faktiske til-
stand, der er afgørende for, om arealet er omfattet af 
en § 3-beskyttelse. Det betyder, at arealer kan være 
registreret som § 3-areal uden i praksis at have en til-
stand, der berettiger til, at arealet er omfattet af en § 
3-beskyttelse. Modsat kan der også være tilfælde, 
hvor arealet ikke er registreret som § 3-areal, men 
hvor arealets fysiske tilstand gør, at arealet er omfat-
tet af en § 3-beskyttelse. 

Da der er tale om en generel beskyttelse og ikke en 
fredning, giver en § 3-registrering ikke mulighed for 
erstatning, men den forhindrer til gengæld heller 
ikke, at den hidtidige benyttelse af arealet fortsætter. 
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Hvornår er naturarealer omfattet af en 
beskyttelse

Heder, moser, strandenge og strandsumpe, ferske 
enge og overdrev bliver beskyttet på baggrund af en 
konkret vurdering. Udgangspunktet er især de fysiske 
forhold, primært plantesammensætningen, men 
også jordbunden, fugtighedsforholdene og belig-
genheden vil indgå i den samlede vurdering samt 
den nuværende og den hidtidige drift. 

Størrelsen for § 3-arealer
Heder, moser, strandenge og strandsumpe, ferske enge 
og overdrev er beskyttet efter § 3, når de har en størrel-
se på minimum 2.500 m2 sammenhængende areal. Na-
turtyper, der er mindre, men som støder op til eller ind-
går i sammenhæng med andre naturtyper, så det sam-
lede areal bliver over 2.500 m2, er også beskyttet. 

Moser og lignende våde naturområder, der er mindre 
end 2500 m2, er også beskyttet, hvis de ligger i for-
bindelse med en sø på 100 m2 eller derover.  
Søer er beskyttede, når de er på 100 m2 og derover.

Vandløb er konkret udpegede som beskyttede. De 
beskyttede vandløb fremgår af  Danmarks Arealinfor-
mation under Miljøportalen.

Anmeldeordning i Natura 2000-områder
Fra 2004 har Naturbeskyttelsesloven indeholdt en be-
stemmelse om, at visse driftsændringer skal anmel-
des til kommunen, hvis arealet ligger i et Natura 
2000-område. 

Natura 2000-områder er internationalt udpegede na-
turområder, der dækker 8,3 pct. af det danske land-
areal. Det skal f.eks. anmeldes, hvis græsningstrykket 
eller gødskningen ændres på et areal i et Natura 
2000-område. 

© Kort & Matrikelstyrelsen

§3 beskyttet natur

Målforhold 1:17955
Dato 18/12-2007

Signaturforklaring

Klik ind på www.miljoeportalen.dk og se, hvilke arealer der er 
registreret som beskyttet natur og se, hvilken naturtype der er 
tale om.
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let forud for aftalen var i dyrkning og ikke var omfat-
tet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Reglen er, at man 
inden for 1 år efter aftalens ophør (1-års reglen) kan 
genoptage dyrkning af arealet. Hvis ikke lodsejeren 
har taget arealet tilbage i dyrkning inden for det før-
ste år efter MVJ-aftalens ophør, kan arealet blive 
omfattet af en § 3-beskyttelse. Dette sker dog kun, 
hvis arealet har udviklet sig til en beskyttet naturty-
pe. På en del  af de 20-årige aftaler (udtagning, våde 
enge og lignende) er der i aftalen en klausul om, at 
arealet efter aftalens udløb skal fastholdes som na-
turareal.

Anmeldelsespligtige aktiviteter: Her er listet de aktiviteter, der skal anmeldes på arealer i Natura 2000-områder. 

Anmeldelsespligtige aktiviteter i Natura 2000-områder

1.  Tilplantning med juletræer og skov, flerårige 
energiafgrøder, levende hegn og lignende i fug-
lebeskyttelsesområder.

2.  Rydning af samt træartsskifte og plantning i løv-
skov.

3.   Ændring i tilstanden af søer, heder, moser og lig-
nende, strandenge, strandsumpe, ferske enge og 
overdrev, der ikke opfylder størrelseskravet i § 3.

4.  Ændring i tilstanden af indlandssaltenge, kilder 
og væld samt vandløb, der ikke er udpeget efter 
§ 3.

5.  Opdyrkning af vedvarende græsarealer i fugle-
beskyttelsesområder.

6.  Opdyrkning, tilplantning og sandflugtsdæmp-
ning på klitter.

7.  Rydning af krat og havtorn, gråris og enebær 
samt skov af skovfyr på klitter. 

8.  Rydning af krat af enebær på overdrev, der ikke 
er omfattet af § 3.

9.  Væsentlig ændring inden for kort tid i græs-
ningsintensitet, herunder ophør med græsning 
eller høslet.

10.  Væsentlig ændring i anvendelsen af husdyrgød-
ning, herunder ændret gødskning fra handels-
gødning til husdyrgødning.

11.  Etablering af anlæg, der er nødvendige for er-
hvervet, herunder veje.

12.  Etablering af ikke godkendelsespligtige virksom-
heder i områderne, der kan medføre betydelige 
forstyrrelser (eksempelvis støj).

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt en aktivitet skal an-
meldes, kan man kontakte kommunen. Inden fire 
uger efter en anmeldelse er indsendt til kommunen, 
vil lodsejeren få besked, hvis aktiviteten IKKE kan ac-
cepteres. Ved afslag på en anmeldelse af driftsæn-
dring skal kommunen udbetale erstatning for tabet. 

Arealer med MVJ-aftaler
På arealer, hvor der er indgået en MVJ-aftale (Miljø-
venligt jordbrug), vil der for langt de fleste aftaler 
være mulighed for at genopdyrke arealet, hvis area-
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Fredede arealer
Et område kan fredes ved, at Miljøministeriet, en 
kommune, Danmarks Naturfredningsforening eller 
andre stiller forslag om fredning over for et af landets 
14 fredningsnævn. Det er fredningsnævnet, der efter 
en offentlig høring afgør, om fredningen skal gen-
nemføres. Hvis der er utilfredshed med nævnets af-
gørelse, kan den ankes til Naturklagenævnet.

En fredning går normalt ud på at bevare et område, 
som det er, herunder at forbyde tilplantning, bebyg-
gelse m.v. Fredningen kan også forbyde jagt eller 
færdsel - eller omvendt give publikum ret til at fær-
des i området. En fredning kan også fastsætte be-
stemmelser om pleje af området, at en bestemt na-
turtilstand ønskes, eller at en udsigt skal genskabes. 

Hvis en fredning medfører, at et område bliver min-
dre værd for ejeren, kan der ydes erstatning.

I dag er godt 4 pct. af det danske landareal fredet. 
Det svarer til ca. 1.800 km2 eller til arealet af Lolland 
og Falster. Den største sammenhængende land-
skabsfredning i Danmark er et område af Mols Bjerge, 
hvor 25 km2 er fredet.

Driftsloven
Målet med denne lov er at fremme en bæredygtig 
udvikling af landbrugsjorden ved at forene hensyn til 
produktionsjord og hensyn til natur, miljø og land-
skab. De tre væsentligste elementer i loven i relation 
til natur er kort omtalt herunder.

15 års genopdyrkningsret 
I Driftsloven har man mulighed for at anmelde et are-
al  som ”natur” og dermed opnå ret til at genoptage 

dyrkningen af arealet inden for 15 år, uanset at area-
let i mellemtiden har fået karakter at et § 3-beskyttet 
areal. Kravet til arealet er, at det ikke på ansøgnings-
tidspunktet er omfattet af en § 3-beskyttelse. Det kan 
være relevant at anmelde arealer, der ligger udyrkede 
hen, samt flerårige braklagte marker. 

Anmeldelse af 15 års genopdyrkningsret skal ske til 
kommunen på et særligt skema, der fås hos kommu-
nen eller Plantedirektoratet (www.pdir.dk). 

Rydningspligt 
Driftsloven stiller krav om, at arealer skal holdes lys-
åbne, hvilket indebærer en rydningspligt på land-
brugsarealer. Rydningspligten betyder, at ejer eller 
bruger af et areal, der var lysåbent pr. 1. september 
2004, er forpligtet til ved aktiv drift at holde arealer-
ne i en fortsat lysåben stand. Det betyder, at der ikke 
må være opvækst af træer og buske ældre end fem 
år regnet fra 1. september 2004 på disse arealer. Vær 
særligt opmærksom på, at rydningspligten også 
gælder på ”halvkulturarealer” som heder, enge, mer-
gelgrave, skrænter m.m. over 0,5 ha. Vær også op-
mærksom på, at rydning af beskyttede naturområ-
der ikke må medføre en væsentlig ændring af area-
lets plantevækst, overfladestruktur og hydrologiske 
forhold f.eks. på heder skal dværgbuske som lyng, 
blåbær, tyttebær og revling ikke ryddes. Det vil i så 
fald kræve en dispensation fra Naturbeskyttelseslo-
vens § 3.

Der findes enkelte undtagelser for rydningspligten  
f.eks. på arealer, der er meget vanskeligt tilgængelige 
(permanent våde enge eller særligt stejle arealer). 
Overholdes reglerne ikke, vil det medføre bøde, krav 
om rydning og evt. betaling for de udgifter myndig-
hederne har haft i forbindelse med at stå for gen-
nemførslen af rydningen. 
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Anmeldelse af skov

Hvis man ønsker at rejse skov, enten ved plantning, 
selvsåning eller såning, skal det forinden anmeldes til 
kommunen. Pyntegrønt og juletræer betragtes ikke 
som skovetablering. 

God landbrugs-  
og miljømæssig stand
Rydningspligten ”overtrumfes” af god landbrugs- og 
miljømæssig stand (GLM) på de arealer, der modta-
ger enkeltbetaling. Alle landbrugsarealer, der modta-
ger enkeltbetaling, skal holdes i god landbrugs- og 
miljømæssig stand. Det betyder, at landbrugsarealer-
ne skal vedligeholdes ved slåning mindst hvert femte 
år, således at der ikke er træer, buske mv., der er mere 
end fem år gamle. Disse regler gælder for dyrkede, 
udyrkede og braklagte landbrugsarealer. Permanente 
græsarealer skal udnyttes ved afgræsning eller slå-
ning mindst hvert andet år. 

Miljøgodkendelse  
af husdyrbrug
I Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug bliver der 
stillet særlige krav i forbindelse med udvidelser af hus-
dyrproduktioner på mere end 15 dyreenheder. Hvis 
produktionsanlægget ligger inden for en afstand af 
300 m til særlige næringsstoffølsomme naturtyper, kan 
der ikke ske udvidelser eller ændringer, der medfører 
forøget ammoniakfordampning. Det gælder i forhold 
til følgende natur uden for Natura 2000-områder:

• Højmoser.

• Lobeliesøer.

•  Overdrev over 2,5 ha, som er omfattet af Naturbe-
skyttelseslovens § 3. 

•  Heder over 10 ha, som er omfattet af Naturbeskyt-
telseslovens § 3.

Ligger produktionen inden for et Natura 2000-områ-
de, gælder desuden: 

•  Heder, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 
§ 3. 

•  Overdrev, som er omfattet af Naturbeskyttelseslo-
vens § 3. 

•  Ammoniakfølsomme søer, herunder kalkrige søer 
og vandhuller med kransnålalger og brunvande-
de søer og vandhuller, som er omfattet af Natur-
beskyttelseslovens § 3. 

Uanset afstanden til naturtyper vil kommunen kunne 
give afslag på en udvidelse større end 15 dyreenhe-
der, hvis udvidelsen eller ændringen medfører for-
øget ammoniakfordampning fra anlægget, eller kom-
munen i øvrigt vurderer, at udvidelsen vil have en ne-
gativ indvirkning på naturen. 
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Oversigt over lovgivning  
 

Begreb Betydning Mere information 

§ 3-beskyttelse Naturtyper beskyttede efter Naturbeskyttelsesloven. 
Det betyder, at arealernes naturtilstand ikke må ændres. 
Restriktioner i dyrkningspraksis. 

Se www.miljoeportalen.dk
samt www.blst.dk om 
naturbeskyttelse under 
beskyttede naturtyper - § 
3.
Forespørgsler og 
ansøgning om 
dispensation hos 
kommunen.

Fredede arealer Fredningerne skal bevare og sikre karakteristiske 
landskabstræk, kulturhistoriske elementer, biologiske og 
rekreative værdier. Fredningen betyder, at der ikke må 
gennemføres bestemte aktiviteter, som ikke er tilladt for det 
pågældende fredede område efter fredningskendelsen for 
det pågældende areal. Der kan være tale om restriktioner i 
dyrkningspraksis. 

Se www.miljoeportalen.dk 
Se www.blst.dk om 
fredninger.
Oplysninger om konkrete 
fredninger hos kommunen.

Natura 2000-områder Internationalt udpegede naturområder. Visse 
driftsændringer skal anmeldes til kommunen, herunder 
bl.a. ophør med græsning. Kan give restriktioner i 
dyrkningspraksis. 

Se www.miljoeportalen.
dk eller By- og 
landskabsstyrelsens 
hjemmeside for flere 
informationer www.blst.dk. 
Skema til anmeldespligtige 
aktiviteter kan hentes på 
www.blst.dk

15 års genopdyrk-
ningsret 
Rydningspligt 
Anmeldelse af skov

Driftsloven. Regler om jordressourcernes anvendelse til 
dyrkning og natur. Sikrer retten til at genopdyrke arealer, der 
er anmeldt. Stiller krav om, at arealerne skal holdes lysåbne, 
samt at der søges om lov til at etablere skov.  

Læs vejledningen og hent 
ansøgningsskemaer på 
www.pdir.dk

Miljøgodkendelse af 
husdyrbrug

I miljøgodkendelsesordningen er der fastsat afstandskrav til 
visse naturområder, som skal overholdes, før der kan gives 
tilladelse til en udvidelse af husdyrproduktionen. 

Se www.mst.dk./landbrug/
husdyrlov. Ansøgning 
sendes til kommunen.
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Tilskudsmuligheder 

Enkeltbetaling  
– regler for permanent græs

Alle støtteberettigede landbrugsarealer kan modtage 
støtte efter Enkeltbetalingsordningen, hvis man har 
rådighed over betalingsrettigheder og i øvrigt over-
holder betingelserne i støtteordningen. 

Permanente græsarealer skal have karakter af et land-
brugsareal i drift, hvis der skal udbetales enhedsstøt-
te på basis af arealet. Permanente græsarealer skal 
holdes plantedækket med græs o.l. og vedligeholdes 
ved afgræsning eller slåning mindst én gang hvert 
andet år for at være støtteberettigede. 

Permanente græsarealer må ikke gro til i vådbunds-
planter (f.eks. siv, kogleaks, dunhammer, lysesiv, tag-
rør, mosebunke), tidsler, vårbrandbæger, brændenæl-
der og kæmpe-bjørneklo. 

Miljø-ordninger 
(Tidligere MVJ-ordninger)

Pleje af græs- og naturarealer. Der er krav om, at arealerne ikke må  
gødes, sprøjtes og jordbehandles. Desuden krav om afgræsning og/el-
ler slæt. For at kunne søge tilskud, skal arealerne være beliggende i et 
særligt følsomt landbrugsområde (SFL-område).

For aftaler om etablering af braklagte randzoner er der krav om, at 
10-20 m randzoner langs vandløb og søer ikke må dyrkes, sprøjtes og 
gødes. 

www.dffe.dk 

Pleje og drift  
af vådområder

Tilskud gives til etablering og pleje af vådområder. Områderne skal 
som udgangspunkt være på min. 10 ha. 

www.dffe.dk 

MB-tilskud Restriktioner i dyrkningspraksis, ingen brug af sprøjtemidler og be-
grænsninger i gødningsforbruget. 

www.dffe.dk

Tilskud til  
natur- og miljøprojekter

To årlige ansøgningsrunder, hvor der kan søges tilskud til gennemfør-
sel af projekter om natur og miljø.

www.dffe.dk

Arealer med træer og buske skal fratrækkes det an-
søgte støtteareal. Samlet må der ikke søges støtte til 
arealer med mere end 50 enkeltstående træer og bu-
ske pr. ha. 

Permanente græsarealer, der er våde, er kun støtte-
berettiget, hvis de kan udnyttes landbrugsmæssigt 
inden den 31. august. 

Miljøordninger
En række miljø- og naturordninger giver mulighed 
for at søge tilskud til ekstensivering af driften. 

Find oplysninge om de aktuelle ordninger på  
www.dffe.dk eller spørg din konsulent.

Oversigt over nuværende tilskudsordninger på naturarealer
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12. Fremtidige udfordringer

Mennesker er i mange sammenhænge afhængige af naturen. Den giver os mange gratis tjeneste-
ydelser f.eks. i form af bestøvning af afgrøder, genetisk variation til at udvikle nye sorter, filtrering 
af vores grundvand og omsætningen af plantedele i en frugtbar jordbund. Disse goder er vi kun 
sikret, fordi vi har en velfungerende, robust  og mangfoldig natur som grundlag for vores land-
brugsproduktion.

Natur og/eller produktion
Der er mange internationale og nationale forpligti-
gelser, der sætter retningslinjerne for, hvad vi i Dan-
mark skal bevare af sjældne arter og naturtyper. Kan 
Danmark som intensivt landbrugsland opfylde for-
pligtigelserne samtidig med at være et landbrugs-
land? Hvordan kan naturen forvaltes fremover i et for-
nuftigt samspil med landbruget? Og hvordan får vi 
fremover plejet de værdifulde naturarealer? Det er 
nogle af de overordnede udfordringer, der er.  

På det mere nære plan kan udfordringen være, hvor-
dan lodsejere skal værdsætte og pleje sjældne plan-
ter eller dyr, hvis det bliver på grund af deres tilstede-
værelse, at det ikke bliver muligt at udvide produktio-
nen som ønsket.

Det er et aktuelt spørgsmål i forbindelse med Miljø-
godkendelsesordningen, der opstiller klare begræns-
ninger i mulighederne for udvidelse af husdyrbrug, 
hvis produktionsanlæggene ligger inden for af-
standsgrænser på henholdsvis 300 og 1.000 meter til 
følsomme naturområder. 

En åben dialog med kommunerne er afgørende sam-
tidig med, at det er vigtigt, at lodsejerne får en god 

forståelse af, hvorfor der er opstillet krav til beskyttel-
se af arter og naturtyper. 

Derfor bliver det også fremover vigtigt, at lodsejere 
og kommuner samarbejder om at nå målene, så der 
både bliver plads til produktion og natur. Udgangs-
punktet for en god dialog er her en gensidig forståel-
se. 

Den store udfordring bliver fremover at kombinerer hensyn til 
naturen med en rentabel produktion.
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Natur- og vandplaner
Danmark har sammen med resten af EU forpligtiget 
sig til at opfylde en række mål for Vand- og Naturkva-
liteten. Forpligtigelserne skal udmøntes i Natura 
2000-planer og Vandplaner. Hvordan målene skal nås, 
og hvilken indflydelse, det får på landbrugsdriften, vil 
de næste år blive en stor udfordring for landbruget. 

Tidsplan for Natur- og Vandplanerne:

• 2007:  Idéfasen (22/6 – 22/12)

• 2008:  1. generation af Vand- og Natura 2000-pla-
ner sendes i høring (22/12)

• 2009:  Vand- og Natura 2000-planerne vedtages 
(22/12)

• 2010:  Kommunale handle-/indsatsplaner sendes i 
høring (22/6)

• 2010:  Kommunale handle-/indsatsplaner vedta-
ges (22/12).

Planerne skal revideres hvert 6. år. Læs mere om 
Vand- og Natura 2000-planer på  
www.vandognatur.dk.

Naturplaner i Natura 2000

Natura 2000-områder er et netværk af naturområder, 
der er udpeget i hele EU. Hvert medlemsland har ud-
peget særligt værdifulde naturområder, som landene 
er forpligtigede til at opretholde, beskytte og evt. for-
bedre. Målet er, at sikre ”gunstig bevaringsstatus” for 
de arter og naturtyper, som er årsagen til udpegnin-
gen. Der kan f.eks. sættes mål for, hvor stor en del af 
en strandeng der fremover skal afgræsses, samt hvor 
meget der må vokse til i strandrørsump for at sikre en 
optimal variation i dyre- og plantelivet. 

I Danmark er der udpeget 246 naturområder. Udpeg-
ningen i Danmark udgør 8,3 pct. af det samlede land-
areal. By- og landskabsstyrelsen har sat særligt fokus 
på følgende trusler mod sikring af god bevaringssta-
tus:

• Næringsstofbelastning – specielt kvælstofnedfald

• Tilgroning - manglende pleje

•  Fragmentering - områderne er for små og for 
spredte til at sikre naturtypen i fremtiden

• Udtørring - dræning og vandindvinding

•  Invasive arter - ikke hjemmehørende arter, der 
kvæler den naturlige vegetation

• Forstyrrelse - menneskelige aktiviteter.

Når planerne bliver ført ud i livet, kan det betyde, at 
der bliver stillet skærpede krav til landbrugsdriften 
både inden for og uden for Natura 2000-områderne. 
At planerne skal udarbejdes, og målene opfyldes, kan 
ikke diskuteres, men landbrugets udfordring bliver at 
gå aktivt ind i processen og få indflydelse på, hvor-
dan målene skal nås. 

Vandplaner
Sideløbende med Natura 2000-planerne skal der 
også udarbejdes vandplaner. Målet er at sikre, at alt 
vand i EU skal have en ”god tilstand”. Det betyder, at 
vandløb, søer, fjorde og den kystnære del af havet 
skal give gode livsbetingelser for dyr og planter. 

At nå disse mål vil kræve en stor indsats i landbrugs-
driften i de oplande, der afvander til vandområder. 
Der er derfor udarbejdet en oversigt over en lang ræk-
ke mulige virkemidler, der kan igangsættes for at op-
fylde målene. Ligesom det er tilfældet for Natura 2000-
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planerne, vil det også være afgørende, at landbruget 
går ind i en aktiv dialog med miljøcentrene og kom-
munerne for at diskutere, hvordan målene skal nås.  

Pleje af naturarealer 
- De lysåbne naturtyper skal holdes i drift

En stor del af de danske lysåbne halvkulturarealer, 
enge, kær, moser, strandenge, heder og overdrev er 
blevet udbredt og bevaret af landmanden og hans 
husdyr gennem mange hundrede års græsning. An-
tallet af græssende dyr er af driftsøkonomiske årsager 
gennem de seneste 30-50 år gået meget kraftigt til-
bage, hvilket har medført, at mere end 180.000 ha 
med lysåbne naturtyper er under tilgroning. En un-
dersøgelse fra Vejle amt, der omfattede den mest 

værdifulde femtedel af enge og overdrev i amtet, vi-
ser, at kun 43 pct. af disse naturarealer blev afgræsset 
i 2005. Det blev også konstateret, at kun 48 af de 188 
mest værdifulde arealer lå inden for Natura 2000-om-
råder. Et lignende billede vil man formentlig kunne 
genfinde i resten af Danmark. 

Problemet er, at arealerne vokser til med staudeagtig 
plantevækst som brændenælder, tidsler, siv og mjød-
urt, der dækker for de mindre plantearter. I løbet af få 
år vil arealerne uden afgræsning eller slæt overgå til 
krat og kratskov. Resultatet vil være, at de lavere vok-
sende planter vil forsvinde helt fra området. Med 
dem forsvinder også alle de insekter og andre små-
dyr, som er afhængige af disse plantearter. Det vil 
medføre tab af store naturværdier, da de lysåbne 
halvkulturarealer repræsenterer en tusindårig drifts-

Foto: Thyge Nygaard
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form. Netop den gruppe af planter og dyr, der lever 
på de lysåbne naturarealer, er i forvejen i tilbagegang. 
F.eks. er 63 pct. af de rødlistede plantearter (liste for 
særligt sårbare arter) i Danmark knyttet til de lysåbne 
halvkulturarealer. 

Driftsophør af arealerne vil samtidig betyde tab af 
gammel kulturhistorie. Derudover vil der være tab af 
landskabelige værdier som følge af at landskabet luk-
kes til af bevoksning.

Årsag til tilgroning
Driftsophøret skyldes generelt en stadig ringere 
driftsøkonomi i husdyrproduktionen. En lige så vigtig 
årsag er, at ejerstrukturen i engområderne ikke er 
fulgt med landbrugets generelle strukturudvikling. 
Således er f.eks. 37 pct. af de ferske enge under 1 ha, 
og 45 pct. er mellem 1 og 5 ha. Denne ejerstruktur er 
generel for alle naturtyper. En selvstændig drift af så-
danne lodder er i dag helt urealistisk set i forhold til 
omkostninger til hegning og tilsyn, det medfører, at 
arealerne ofte glider helt ud af driften. 

De fleste af Danmarks naturtyper har deres særlige 
dyre- og planteliv, netop fordi arealerne har været i 
drift enten via ekstensiv afgræsning eller høslæt. 
Landbruget er derfor den vigtigste landskabsforvalter 
af de danske naturtyper. Det er landmanden, der har 
kendskabet til dyrene og arealerne og kender til de 
praktiske forhold, der skal til for at sikre en fortsat drift 
af de naturtyper, som bør bevares som lysåbne area-
ler. Hvis ikke arealerne afgræsses, vil de springe i krat i 
løbet af få år. Disse arealer er igennem de sidste 20-
30 år i højere og højere grad blevet marginaliserede. 

For mange næringsstoffer i natur-
områderne
Selvom der allerede er sket et stort fald i ammoniak-
emissionen i Danmark, er der fortsat en stor udfor-
dring i at begrænse næringsstofpåvirkningen af sår-
bare naturområder. Kilderne til for mange nærings-
stoffer i naturområderne kommer primært fra husdyr, 
trafik, forbrænding og fra udenlandske kilder. 

Bedre økonomi og mere natur 
Der er behov for at få samlet de mange små arealer  
f.eks. i en ådal. Det kan ske som led i en jordfordeling 
og ved etablering af græsningsselskaber. Samgræs-
ning på store sammenhængende arealer vil give en 
større fleksibilitet i græsningen f.eks. ved, at man kan 
inddrage flere våde arealer, hvis dyrene også har ad-
gang til tørre områder. 

Der er behov for en bedre kobling mellem kommuner-
ne, lodsejerne, kvægavlerne og forbrugerne, så der 
kan blive fundet gode løsninger på, hvordan naturple-
je kan blive en attraktiv produktionsgren på linje med 
den øvrige landbrugsproduktion. Det er i mange egne 
en stor udfordring overhovedet at finde egnede dyr, 
der kan afgræsse naturarealerne. Der vil derfor blive 
behov for en prioritering af, hvilke naturområder der 
skal plejes. Samtidig vil det være oplagt at få etableret 
et velfungerende system, der kan sikre afgræsning af 
værdifulde arealer samt sikre, at producenterne kan få 
økonomi i naturplejen.  

Det kan være en metode til at nå målet om at standse 
tilbagegangen for vores vilde planter, dyr og naturom-
råder i 2010, samt en måde til at opfylde målene i f.eks. 
Vand- og Natura 2000-planerne. Desuden vil det give 
gode naturoplevelser for alle, der færdes i naturen.
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Yderligere oplysninger

Plantedirektoratet

På www.pdir.dk kan man få yderligere oplysninger 
om blandt andet rydningspligt, 15 års genopdyrk-
ningsret og etablering af anden natur samt informa-
tion om indsatsplaner og bekæmpelse af kæmpe-
bjørneklo.  

Kort og Matrikelstyrelsen  
- Historiske kort
Find oplysninger om, hvor der tidligere har været 
vådområder/vandhuller. Gå ind på www.kms.dk – se 
under menupunktet ”Find et sted”. Marker ”Historiske 
kort”. Indtast vejnavn og gå videre på adresseoplys-
ninger. Man kan her se gamle målebordskort i for-
hold til nutidige 4-cm kort. Metoden giver et fanta-
stisk godt overblik over tidligere vådområder.

Information om Vand- og  
Natura 2000-planer
På www.vandognatur.dk kan man få informationer 
om Vand- og Naturplanerne, processen omkring ud-
arbejdelse af planerne samt lovgrundlaget. Desuden 
kan man se basisanalyserne for de enkelte områder. 

Arealinformation

På www.miljoeportalen.dk kan man få overblik over, 
hvor der er beskyttede naturtyper, beskyttelseslinjer, 
fredninger m.m. Man kan søge på matrikeloplysnin-
ger, adresse eller stednavn. Man kan vælge både kort 
og luftfoto som grundkort.

By- og Landskabsstyrelsen
På www.blst.dk kan man få flere oplysninger om bl.a. 
Naturbeskyttelsesloven, fredninger, naturovervågnin-
ger, sjældne arter, invasive arter og Natura 2000.

Dansk Landbrugsrådgivning,  
Landscentret
På www.landscentret.dk under ”miljø” kan man få fle-
re oplysninger om bl.a. Natura 2000, Miljøgodkendel-
sesordningen, regler for naturbeskyttelse samt andre 
informationer om samspillet mellem landbrugspro-
duktion og arealforvaltning. Desuden er der informa-
tioner om tilskudsordninger for natur og miljø.

Direktoratet for FødevareErhverv
På www.dffe.dk kan man få oplysninger om forskelli-
ge tilskudsordninger til landbruget bl.a., hvilke til-
skudsordninger der findes til natur- og miljøforbed-
rende tiltag.
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