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Resumé

Resumé
Invasive arter udgør næst efter tab af habitater den største trussel mod global biodiversitet. En af de
mest betydningsfulde invasive arter er vadegræsset Spartina anglica, der siden 1980 har spredt sig
uhindret i Stavns Fjord, Samsø. Fjorden er udpeget som EF-habitat- og fuglebeskyttelsesområde
samt Ramsarområde. På baggrund af Spartina anglicas biologi og risikoforholdene herved,
forholdene i Stavns Fjord, det juridiske grundlag for beskyttelse og vedligeholdelsen af arter og
naturtyper der indgår i udpegningsgrundlaget, mulige metoder til begrænsning af invasionen samt
resultaterne af en feltundersøgelse af den aktuelle udbredelse af Spartina anglica i Stavns Fjord,
gives i dette speciale en vurdering af, hvorvidt den pågældende invasion udgør en risiko for de
beskyttede arter og naturtyper og om Danmark har en pligt til at fjerne planten.
Der er sammenlagt omkring 40.000 m2 (4 hektar) massiv bevoksning af Spartina anglica i Stavns
Fjord, og en videreudbredelse synes ud fra biotiske og abiotiske betragtninger at være højst
sandsynlig. Det skønnes ikke, at invasionen på nuværende tidspunkt er væsentligt problem i
fjorden, men fortsætter den nuværende spredningstendens, vil Spartina anglica med tiden sprede
sig langs kysten og ud over vaderne i hele fjorden, hvilket vil medføre en fysisk forringelse af den
beskyttede naturtype: ”Vegetation af kveller [Salicornia europaea] eller andre enårige
strandplanter, der koloniserer mudder og sand”, at gunstig bevaringsstatus for vadefuglene i
fjorden (herunder klyden), bliver væsentligt forringet, samt at den prioriterede marine naturtype
”kystlaguner og strandsøer” gror til og forsvinder.
Det konkluderes, at Danmark i henhold til EF-habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet samt
Ramsarkonventionen er forpligtet til at fjerne eller sikre sig kontrol over invasionen. Der eksisterer
flere måder til at løse problemet på, og den endelige løsning vil formodentlig skulle sammensættes
af flere strategier. Valget af metoder vil være styret af økologiske, politiske og økonomiske
overvejelser. Vælger man, at anvende herbicider anbefales herbicidet imazapyr. Det estimeres, at
man vil kunne udrydde hele invasionen af Spartina anglica i Stavns Fjord ved én sprøjtning om
året over en periode på 3-4 år. Hvis man vælger ikke at anvende herbicider grundet politiske og
økologiske konsekvenser, anbefales det, at man prøver at fjerne Spartina anglica ved en
kombination af et højt græsningstryk samt ved anvendelse af en buskrydder, hvor græsning ikke er
mulig. Desuden kan små tuer graves op ved håndkraft og man kan udskygge større bevoksninger
med sort plastik. Bekæmpelse uden herbicid vil sandsynligvis ikke kunne fjerne hele invasionen i
fjorden, men det vil være muligt at isolere invasionen til enkelte isolerede steder i fjorden og
dermed holde invasionens størrelse på et acceptabelt niveau.
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Abstract

Abstract
Invasive species is next to loss of habitats the greatest threat to global biodiversity. One of the most
significant invasive species is the salt marsh cordgrass Spartina anglica, which since 1980 has been
spreading unchecked in Stavns Fjord, Samsø. The bay is designated as an EC habitat and bird
protected area and has also been appointed as a Ramsar area. On the basis of the biology of
Spartina anglica and the risks hereby, the conditions in Stavns Fjord, the legal foundation of
protection and maintenances of the species and habitat for which the area has been designated,
possible methods of control and the result of a field survey this thesis gives an estimate of whether
the invasion in question represent a risk and whether or not Denmark has an obligation to eradicate
the invasion.
There are about 40.000 m2 (4 hectares) of solid Spartina infestation in Stavns Fjord, and further
invasion and radial expansion seems most likely from a biotic and abiotic point of view. The size of
the invasion is not considered a threat at present, but if the current propensity continues and the
invasion is not stopped by force then sooner or later the plant will most likely cover most if not all
the coastline and tidal mud flats in the bay. The invasion and spread of Spartina anglica will cause:
A physical deterioration of the protected habitat: “Salicornia and other annuals colonising mud
and sand”, that the ecological conditions for all waders (including Recurvirostra avosetta) in the
bay area will get worse as the bird’s feeding areas are turned into solid spartina meadows and that
the prioritised habitat: “Coastal lagoons” becomes overgrown with Spartina anglica and disappear
as it is turned into solid Spartina meadow.
It is concluded that Denmark, because of the consequences mentioned above, according to the EC
habitat and bird directive and the Ramsar Convention has an obligation to eradicate the invasion or
at least gain control of its expansion. There are several ways to eradicate Spartina anglica and the
best solution will probably turn out to be a combination of different strategies. The choice of
methods will be under influence of ecological, political and financial considerations. If it is decided
to apply herbicides it is recommended to use imazapyr. It is estimated that it would be possible to
eradicate all the Spartina populations in Stavns Fjord by one application of imazapyr each year
over a period of three or four years. If it is decided not to use herbicides for political and ecological
reasons it is recommended to try to eradicate and control further spreading by a combination of
grazing sheep and cattle, and where this is not possible or feasible by the use of a brush cutter.
Small tussocks can be dug up manually and trials could be made to examine whether covering by
black plastic and thereby killing the plant would be feasible. A total eradication without the use of
herbicide will most likely not be possible, but it should be possible to isolate the invasion to certain
parts of the inlet and thereby limit the invasion to an acceptable size.
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1 Introduktion
I takt med en stadigt stigende globalisering bliver menneskeskabt spredning af ikke
oprindeligt hjemmehørende arter et større og større problem - effekterne kan være enorme
og i nogle tilfælde katastrofale (Ruiz et al. 1997). Næst efter tab af habitater er spredning
af ikke oprindeligt hjemmehørende arter den største trussel mod global biodiversitet. Hvis
en introduceret art kan ændre økosystemprocesser som f.eks. hydrologien,
næringsstofkredsløbet, substratudviklingen eller frekvensen af forstyrrelser, kan den
kontrollere funktionen af hele økosystemet (Vitousek 1990). Introducerede planter, der
modificerer deres omgivelser ved f.eks. at ændre på substratsammensætningen, har således
ofte store økologiske effekter på det oprindelige økosystem (Chambers et al. 1999).
Formålet med dette speciale er først og fremmest at undersøge, hvorvidt det invasive
vadegræs Spartina anglica C.E. Hubbard er eller vil blive et problem i Stavns Fjord,
Samsø og i givet fald, hvorledes problemet kan håndteres. Specialet er tænkt som et
værktøj og beslutningsgrundlag for kommende beslutningstagere, der før eller siden skal
tage stilling til, hvorvidt Spartina anglica skal indgå i en fremtidig forvaltningsplan for
Stavns Fjord.
Biologisk invasion opstår når organismer transporteres til et nyt område, hvor de overlever,
formerer sig og spredes (Mack et al. 2000). Disse invasioner kan opstå overlagt eller
tilfældigt som følge af menneskelige handlinger. Invasive arter er altså ikke kommet som
følge af arternes naturlige spredningsdynamik, men er blevet hjulpet kunstigt på vej af
mennesket på en eller anden måde (Naturrådet 2001). En invasiv plante kan defineres
(f.eks ifølge Cronk & Fuller (1995)) som en ikke hjemhørende plante, der spredes naturligt
i et naturligt eller semi-naturligt habitat, medførende signifikante ændringer med hensyn til
sammensætningen, strukturen og/eller økosystemets processer. Der findes mange
eksempler verden over på, hvorledes invasive planter har medført store ændringer i
økosystemet samt økonomiske udgifter for det pågældende land i forbindelse med
bekæmpelse. Et klassiskt eksempel er invasionen af Phragmites australis (tagrør) i
vådområder langs kysten i det østlige USA, hvor den har medført store skadelige
konsekvenser for økosystemet ved at ændre på ressourceudnyttelsen, modificere den
trofiske struktur samt ændre på frekvensen af forstyrrelser, herunder bølgeenergien
(Chambers et al. 1999). I Danmark har myndighederne store problemer med at bekæmpe
f.eks. Heracleum mantegazzianum (Kæmpe Bjørneklo) og Rosa rugosa (Rynket Rose), der
begge er invasive arter.
Invasive planter, der spreder sig i et naturligt eller semi-naturligt habitat, kan have
forskellige effekter på den oprindelige flora og fauna og disse effekter kan forekomme i
forskellig skala. Effekter af invasive planter kan være direkte eller indirekte. Direkte
effekter inkluderer konkurrence om plads, næringsstoffer, vand og lys, hvilket kan
resultere i fortrængning af oprindelige arter til fordel for den invasive art. Indirekte effekter
inkluderer ændring i jord- og vandforhold, næringsstofcyklus, lysforhold og
forstyrrelsesgrad hvilket påvirker habitattypen. De fleste invasioner har flere effekter på
det invaderede område, og det er ikke altid let at gennemskue, hvilke økologiske effekter
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en invasiv plante vil havde på længere sigt. Ofte har det dog vist sig, at spredning af en
invasiv art medfører, at det oprindelige artsrige og diverse samfund bliver erstattet af et
ensartet samfund bestående primært af den invasive art (Weber 2003).
Det aggressive vadegræs Spartina anglica opstod omkring år 1890 ved
kromosomfordobling af en hybrid af den invasive Spartina alterniflora og den lokale
Spartina maritima ved kystområdet omkring Southampton Bay, England og har siden vist
sig at være yderst succesfuld i mange dele af verden og er blevet udnævnt af IUCN1 til at
være blandt verdens 100 værste invasive arter. Artens evne til at tilbageholde og ophobe
store mængder sediment har medført, at planten bevidst er udplantet mange steder i verden
i forbindelse med landindvinding og kystbeskyttelse. Spartina anglica medfører for så vidt
både gode og dårlige effekter, og der er delte meninger om, hvorvidt der kræves en aktiv
indsats for at fjerne den. Flere steder i verden bliver den stadig aktivt udplantet, især i
forbindelse med kyststabilisering og landindvinding. Desværre har det vist sig, at der også
kan være negative effekter forbundet med etableringen og spredningen af Spartina anglica
– i denne forbindelse nævnes oftest:
•
•

•

•

Ændring af habitattyper og dermed især en trussel mod vådområder, saltmarsk og
vade.
Tab af værdifuldt habitat for migrerende fugle samt vadefugle. Når vaden
forsvinder, forsvinder fødegrundlaget for mange fugle – især for fugle der lever af
hvirvelløse dyr som muslinger, sandorme, snegle og krebsdyr, der lever i mudderet
på vaden og langs kysten.
Fortrængning af oprindelige plantearter og dermed en mindre artsdiversitet. I
Danmark er det især kvellervaden, der forsvinder i takt med, at Spartina anglica
breder sig.
Tab af habitat til fiskeyngel der lever på lavt vand.

Den første udplantning af Spartina anglica i Danmark foregik i 1930 i Vadehavet
(Jørgensen 1934). Op gennem 1930’erne og 1940’erne blev den udplantet flere steder i
Vadehavet, hvor den i dag har spredt sig til mange lokaliteter. Mellem 1948 og 1954 blev
planter fra Vadehavet succesfuldt udplantet i Randers Fjord, Mariager Fjord og Limfjorden
(Nehring & Adsersen 2006). I 1973 blev den registreret i Horsens Fjord (Adsersen 1974)
og i 1982 fandt man den i Nordvestsjælland, hvor der kan være tale om rester fra et
udplantningseksperiment (pers. kom.: Jens Tyge Møller). I 1986 fandt man den på Læsø
(Hansen 1993), hvor der så vidt vides ikke har været noget udplantningsforsøg
(Vestergaard 2000). I dag findes den også i den sydøstlige del af Bankel sydøst for
Haderslev ud mod Lillebælt (pers. kom. Tom Knudsen, Sønderjyllands Amt) og ved Nærå
Strand på Fyn (Nehring & Adsersen 2006).
I 1980 blev den første bevoksning af Spartina anglica i Stavns Fjord registreret vest for
øen Sværm (Vadstrup et al. 1996). Hvorledes arten er kommet ind i fjorden er uvist, men
professor Jens Tyge Møller udførte udplantningsforsøg i Stavns Fjord i starten af 1970.
Bevoksningerne blev dog fjernet et par år efter, da Spartina var uønsket i området
1

The World Conservation Union: http://www.iucn.org/
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(Christensen & Møller 1983). Uanset om artens forekomst skyldes udplantning,
fuglespredning eller andet, kan det konstateres, at den er der, og at arten efter en længere
latensperiode har spredt sig voldsomt i de seneste år og nu findes i mere eller mindre
spredte klynger langs hele kysten og ved flere af øerne i Stavns Fjord. Dette har skabt en
vis bekymring, da hele Stavns Fjord er udpeget som EF-habitat- og fuglebeskyttelsesområde, hvilket indebærer, at den ansvarlige myndighed1 har pligt til at sikre eller
genoprette en gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, området er udpeget for.
Desuden er fjorden udlagt som Ramsarområde, hvilket yderligere forpligter Danmark til at
passe på området samt at tilstræbe at øge bestandene af vandfugle i området.
Dette speciale bygger først og fremmest på en omfattende litteraturgennemgang om
Spartina anglica, dens økologi, hvorledes den påvirker sine omgivelser samt erfaringer fra
udlandet med forvaltning og bekæmpelse af Spartina anglica. Desuden er der udført
feltarbejde i Stavns Fjord, hvor den nuværende udbredelse af Spartina anglica i fjorden
blev kortlagt med GPS-udstyr og endeligt har et studieophold i USA ved ”Washington
State Department of Agriculture” under vejledning af Kyle C. Murphy2 klarlagt, hvorledes
en omfattende invasion af Spartina i Puget Sound og Willapa Bay, bliver håndteret.
De seks problemstillinger der ønskes undersøgt i dette speciale er:
1. Vil invasionen af Spartina anglica i Stavns Fjord fortsætte i fremtiden?
2. Vil invasionen af Spartina anglica i Stavns Fjord medføre en fysisk forringelse af
den beskyttede naturtype: "Vegetation af kveller [Salicornia europaea ] eller andre
enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand " idet denne naturtype
forsvinder i takt med at Spartina anglica breder sig?
3. Vil invasionen af Spartina anglica i Stavns Fjord medføre en forringelse af den
gunstige bevaringsstatus for vadefuglene (herunder klyden) i fjorden, idet fuglenes
fødesøgningshabitat forsvinder i takt med at Spartina anglica breder sig?
4. Vil invasionen af Spartina anglica i Stavns Fjord medføre, at den prioriterede
marine naturtype: "kystlaguner og strandsøer" vil gro til og forsvinde i takt med, at
Spartina anglica breder sig?
5. Har Danmark pligt til at gribe ind overfor invasionen af Spartina anglica i Stavns
Fjord jf. EF habitat- og fuglebeskyttelses-direktivet? Og i givet fald hvordan kan
Danmark opfylde denne pligt?
6. Hvorledes kan man implementere bekæmpelsen af Spartina anglica i et indsatsprogram for Stavns Fjord?

1

Indtil kommunalreformen træder i kraft pr. 1. januar 2007, har det været Århus Amt – herefter står miljøministeren (i
praksis Skov- og Naturstyrelsen) for udarbejdelsen af en Natura 2000-plan for de internationale
naturbeskyttelsesområder, hvorefter den pågældende kommunalbestyrelse skal udarbejde en konkret handleplan for de
respektive områder (jf. Lov nr. 570 af 24/06/2005. Lov om ændring af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og
internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven) og lov om vandforsyning m.v. §§ 37, stk. 1 & 37a).
2
Kyle C. Murphy er “Spartina Eradication Program Coordinator” ved Washington State Department of Agriculture.
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Som grundlag for vurderingen af de ovennævnte problemstillinger præsenteres i det
følgende: den generelle biologi af Spartina anglica, en redegørelse af forholdene i Stavns
fjord, det juridiske grundlag for beskyttelsen af området og endeligt feltundersøgelsen.
Forud for den overordnede diskussion og konklusion gennemgås endvidere mulige
kontrolmetoder til begrænsning af Spartina anglica. Specialet afsluttes af en
perspektivering med hensyn til den mulige udvikling i et større geografisk så vel som
tidsligt perspektiv.
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Spartina anglica

2 Spartina anglica
I dette afsnit beskrives Spartina anglica kort med hensyn til dens biologi, fysiologi,
økologi og populationsdynamik, såvel som trusselsgrundlaget for landskabsformerne,
vegetationen og dyrelivet.
2.1 Udseende
Spartina anglica har en 50-130 cm høj, stiv, hul stængel på omkring 0,5-1 cm i diameter.
Bladene er 0,5-1,3 cm brede og 36-46 cm lange, grågrønne og spidse. Aksene, der oftest
sidder 2-5 sammen, er 10-25 cm lange og forneden omsluttet af en bladskede. De nedre
yderavner er smalle, halvt så lange som de øvre. Støvbladene er 0,8-1,3 cm lange
(Mossberg & Stenberg 1999). Et frø, der spirer, kan hurtigt blive til en stor tue via aseksuel
spredning. Dette foregår ved at spiren sender rhizomer ud, der skyder nye skud, der igen
sender rhizomer ud osv. Til sidst er en enkelt spire blevet til en stor tue. På grund af
rhizomer og rodskydning vokser Spartina ofte i tilnærmelsesvis runde tuer (billede 1), der
med tiden vil forme lange bælter langs kysten og på vaden, efterhånden som tuerne spredes
og vokser sammen (billede 2) (Gray et al. 1991).

Billede 1. Tuer af Spartina anglica langs kysten i Stavns
Fjord. Foto af Mikkel Beck Randløv (juli 2006).

Billede 2. Bælte af Spartina anglica langs kysten i
Stavns Fjord. Foran bæltet er der små nye tuer. Disse
stammer fra frø eller vegetativ vækst. Foto af Mikkel
Beck Randløv (juli 2006).

2.2 Livscyklus
Spartina anglica er en flerårig græs. I modsætning til de fleste andre tempererede græsarter
har Spartina anglica C4 fotosyntese, og feltundersøgelser viser, at en signifikant bladvækst
først opnås, når gennemsnitstemperaturen når 9°C (Long 1983, Marks & Mullins 1990).
C4 fotosyntesen medfører, at planten har en høj vandudnyttelse (forhold mellem CO2 optag
og vand transpireret), hvilket kan være en fordel i miljøer med høj salinitet (Thompsom
1991).
Spartina anglica spirer om foråret og blomstrer fra juni til september. Blomstring kan dog
forekomme så sent som i november, men det ser dog ikke ud til, at disse sene blomstringer
giver frø. De modne planter sender høje aks op, der bærer blomster og vindbestøves. Både
selvbestøvning og krydsbestøvning giver fertile frø, hvor data dog tyder på, at
krydsbestøvning giver det bedste udbytte (Dethier & Hacker 2004). Det første år bruger
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planten meget energi på fotosyntetiserende skud og rod/skud biomasseforholdet er generelt
omring 1:2. Modne planter på mudderflader kan havde et rod/skud biomasseforholdet på
helt op til 3:1 (Long et al. 1990). I den produktive vækstfase (maj-september) bruger
Spartina anglica meget energi på vækst, men en del af energien bliver lagret i rhizomerne.
Denne energi tillader planten at klare sig gennem vinteren og medfører også, at den blandt
andet kan modstå slåning uden at blive dræbt, fordi rhizomerne efterfølgende kan generere
nye skud (Dethier & Hacker 2004).
2.3 Oprindelse
Slægten Spartina tilhører græsfamilien og repræsenterer en veldokumenteret monofyletisk
gruppe i underfamilien Chloridoideae, der indeholder de 13 arter listet i tabel 1 (Daehler &
Strong (1996), Ainouche et al. (2003)).
Tabel 1. De 13 kendte arter i slægten Spartina.
Efter Daehler & Strong (1996) og Ainouche et al. (2003)
Art/hybrid
Spartina alterniflora
Spartina arundinacea
Spartina anglica
Spartina bakeri
Spartina cynosuroides
Spartina densiflora
Spartina foliosa
Spartina gracilis
Spartina maritima
Spartina patens
Spartina pectinata
Spartina spartinea
Spartina townsendii

Kromosomer
62
40
120, 122, 124
42
28, 42
60
60
42
60
28, 35, 42
42, 70, 84
28
62

Invasiv Habitat
+
Vaden
Kysten
+
Vaden
Brakvand og ferske søer
Brakvand
+
Øverste del af vaden
Vaden
Alkaliske søer og langs vandløb
+
Vaden
+
Øverste del af vaden
+/Brakvand og terrestrisk
Strand og terrestrisk
+
Vaden

Oprindelse
Nord Amerika
Syd Atlanterhavet
England
Nord Amerika
Nord Amerika
Syd Amerika
Nord Amerika
Nord Amerika
Europa
Nord Amerika
Nord Amerika
Nord & Central Amerika
England

Ved slægtskabsundersøgelser har man kortlagt Spartina anglicas oprindelse. Man mener,
at den Nordamerikanske Spartina alterniflora omkring 1829 blev indført formodentligt
med ballastvand til kystområdet omkring Southampton Bay, England, hvor den omkring
1870 hybridiserede med den her hjemhørende Spartina maritima. Resultatet blev den
sterile hybrid Spartina townsendii. Hybride planter er ofte sterile, fordi deres kromosomer
ikke kan danne synapsis under meiosen, eftersom de to haploide kromosomsæt kommer fra
forskellige arter. Meiose uden synapsis vil ikke producere levedygtige gameter
(kønsceller). Mange sterile hybrider kan til gengæld reproducere sig vegetativt, hvilket er,
hvad man ser hos Spartina townsendii, der stadig vokser vegetativt i kystområdet omkring
Southampton Bay, England, hvor den opstod.
Den fertile allopolyploid Spartina anglica opstod omkring 1890 ved kromosomfordobling i
Spartina townsendii (Ayres & Strong 2001, Ainouche et al. 2003). Polyploidi opstår i
naturen under mitose, når en ny cellevæg ikke udvikles mellem to døtreceller, selvom
kromosomerne er duplikeret og har delt sig i to. Resultatet er en celle med dobbelt så
mange kromosomer som den originale celle. Dette resulterer i, at den nye polyploid er
genetisk isoleret fra dens forfædre, og en ny art er opstået (Levy & Feldman 2002). Hos
planter er polyploidi en udbredt mekanisme ved tilpasning og artdannelse, og det er
estimeret at mellem 47 % og 70 % af alle angiospermae er polyploide (Masterson 1994).
Ydermere regner man med, at 80 % af alle planter i græsfamilen er polyploide (Raven et
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al. 1999). Samtlige arter af Spartina er polyploide. Polyploide planter besidder ofte
fysiologiske karakteristika, der ikke er til stede hos stamplanten. Disse nye attributter kan i
nogle tilfælde tillade planten at udnytte nye økologiske nicher (Ramsey & Schemske
1998). Dette er præcis, hvad man kan observere hos Spartina anglica, der udviser
signifikant større morfologisk plasticitet i forbindelse med ændringer i miljøet, hvilket
spiller en central rolle for populationens fitness (Thompson et al. 1991a, b, c). Spartina
anglica udviser blandt andet en langt større salttolerance og har en bredere økologisk
amplitude end dens forfædre (Hill 1990, Baumel et al. 2001).
Det har ikke været muligt kunstigt at genskabe hybridiseringen mellem Spartina maritima
og Spartina alterniflora og den derefter følgende kromosomfordobling, hvilket tyder på, at
denne process forekommer ekstremt sjældent. Da den genetiske variation mellem
forskellige populationer af Spartina anglica samtidig er ekstrem lille, mener man, at denne
evolutionære proces muligvis kun er forekommet én gang hos Spartina anglica, og at alle
nulevende eksemplarer er efterkommere af den samme stamplante (Gray et al. 1991,
Raybould et al. 1991, Baumel et al. 2001). Denne begivenhed udgør en ”bottelneck” - et
udtryk der bruges om en situation, hvor antallet af en given art eller population pludseligt
er nede på få individer. Konsekvensen heraf er, at genpuljen for arten er lille og genetisk
variation dermed er begrænset.
2.4 Habitat
Spartina anglica har en bred økologisk amplitude, hvilket medfører, at den kan sprede sig
over store områder langs kysten (Thompson 1991). Artens fysiologiske egenskaber tillader,
at den kan overleve og trives i et miljø, hvor kun få andre planter kan vokse, hvilket
resulterer i, at Spartina anglica ofte ikke har konkurrence fra andre planter. Således har
Spartina anglica frit spillerum til at okkupere sin egen niche, hvilken især er fra
strandkanten og ud over vaden (Gray et al. 1991). Spartina anglica er veladapteret til
miljøet på vaden og kan tolerere lange perioder med vanddække i forbindelse med
tidevandet. Den har bl.a. et omfattende ventilerende væv (aerenkym), der afgiver ilt til
rødderne og skaber en iltet rhizosfære (Thompson 1991, Lee 2003). Det store rodnet ilter
således det omkringliggende sediment og ilten holder rødderne og rhizomerne sunde og
gør det muligt at opretholde en aerob metabolisme i et ellers anaerobt miljø. Planten kan
således tolerere et vandmættet miljø (Holmer et al. 2002). Spartina anglica transporterer
på den måde ilt til sedimentet omkring rødderne og forbedrer således også forholdet for
andre planter og dyr. Desuden bidrager den tilførte ilt til at ”afgifte” phytotoxiner (f.eks.
Fe(II)-forbindelser og svovlbrinte) i rødderne og rhizosfæren og man er i gang med at
undersøge Spartina anglicas potentiale til anvendelse ved phytoremediering (Gray et al.
1991, Lee 2003).
Ranwell et al. (1964) fandt, at Spartina anglica kan tåle op til 9 timers vanddække pr.
tidevandscyklus, og Hubbard (1969) rapporterer, at Spartina anglica kan tåle op til 23,5
timers vanddække i døgnet i kortere perioder ved f.eks. springflod. Tilstedeværelsen af
osmotiske og saltudskillende mekanismer i bladene hjælper med at regulere vandet i
plantecellerne og øger potentialet for overlevelse i et salt miljø (Thompson 1991). Spartina
anglica kan vokse på mange forskellige sedimenttyper (ler, silt, mudder, sand, grus og
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småsten), men silt og mudder er tilsyneladende dens fortrukne sedimenttype, og succesfuld
etablering af nye skud er mere sandsynlig på fint sediment såsom silt og mudder end på
grovere mere sandet sediment (Chater & Jones 1957, Gray et al. 1990, Huckle et al. 2000).
Dette kan bl.a. skyldes, at finkornet sediment ofte indeholder mere organisk materiale end
grovkornet sediment (Levin & Talley 2000).
Den øverste grænse for Spartina anglica
på kysten vil ofte være bestemt af
konkurrenceforhold med andre planter,
mens den nedre grænse ofte vil være
bestemt af bølgeenergi, strømforhold,
GHS
vanddybde og tidevandsforhold,
GHN
herunder længden og frekvensen af
perioder med vanddække (Groenendijk
Øverste saltmarsk
1986). Den fysiske effekt af
Nederste saltmarsk
oversvømning ved tidevand er en vigtig
Spartina
Mudder
faktor, der er med til at sætte grænsen for,
hvor langt ud på vaden Spartina anglica Figur 1. Gennemsnitligt højvande ved springflod (GHS) og
kan vokse. Gray et al. (1995) har gennemsnitligt højvande ved nipflod (GHN). Modificeret efter
Gray et al. 1991.
undersøgt fordelingen af Spartina anglica
i forhold til den øvre og nedre del af vaden på 19 forskellige lokaliteter i Storbritannien. De
fandt, at Spartina anglica generelt var fordelt mellem gennemsnitligt højvande ved nipflod
(GHN) og gennemsnitligt højvande ved springflod (GHS) med en tendens til at sprede sig
udad til under GHN niveau (figur 1). En regression på deres data viste, at 86 % af
variationen i den nedre grænse kunne tilskrives tidevandsvariationer.
Det har vist sig, at Spartina anglica udviser morfologisk variation mellem forskellige
zoner i saltmarsken. Marks & Truscott (1985) kunne inddele 4 forskellige zoner på
baggrund af skud densitet og vegetativ vækst og Taylor & Burrows (1968) fandt forskelle
på frøproduktionen, blomstringstid, mængden af rodskud og antal overvintrende skud i
forskellige zoner på marsken. Thompson et al. (1991a, b, c) foreslår på basis af forsøg, at
disse variationer må skyldes aldersrelaterede faktorer og ikke genetiske variationer. Planter
fra den lave zone er ofte yngre og er generelt mere kraftige og har en større fænotypisk
plasticitet. Desuden er der mange andre faktorer end alder, der kan medføre de fundne
morfologiske variationer – herunder blandt andet forskelle på vækstbetingelserne.
Signifikante fænotypiske variationer (eks. skudhøjde, og frøproduktion) findes kun på
lokaliteter med stor tidevandsvariation (Marks & Mullins 1990).
2.5 Geografisk udbredelse
Artens evne til at tilbageholde og ophobe store mængder sediment har medført, at planten
bevidst er udplantet mange steder i verden i forbindelse med landindvinding, stabilisering
af flodmundinger og kystbeskyttelse. Som eksempel kan det nævnes, at der mellem 1924
og 1936 blev sendt omkring 175.000 plantefragmenter og store mængder frø fra britiske
kyster til mere end 130 lokaliteter rundt omkring i verden (Hubbard 1965). Spartina
anglica klarer sig succesfuldt i lande såsom f. eks.: Australien, Danmark, England,
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Frankrig, Holland, Irland, Kina, New Zealand, Syd Afrika, Tyskland og USA. Den trives
tilsyneladende ikke godt i tropiske lande (Chung 1993).
2.6 Spredningshastighed
Spartina anglica kan spredes ved hjælp af vegetativ vækst, afbrækkede rhizomer og frø.
Udbredelse kan f.eks. forekomme via udplantning, havstrømme, ballastvand eller fugle
(Adsersen 1974). Faktorerne der medvirker til etableringen er mangfoldige og endnu ikke
endeligt kortlagt. De fleste frø synker på mindre end 10 dage (Dethier & Hacker 2004), så
frø der ikke er blevet skyllet i land inden da, vil højst sandsynligt ikke overleve.
Frøspredning indenfor et afgrænset havområde skyldes ofte de hele småaks’ evne til at
holde sig flydende (Goodman et al. 1969). Frø der spredes via småaks føres i det sene
efterår af vind- og strømforhold til nye lokaliteter, hvor nye kimplanter i løbet af
sommeren udvikler sig og etablerer invasionen via vegetativ formering. Frøspredningens
betydning for spredning af planten er, foruden det rent transportmæssige aspekt, afhængig
af frøenes evne til at bevare spiringsevnen samt de omstændigheder under hvilken de spirer
(Adsersen 1974). I nogle tilfælde er vaden, udfor en eksisterende Spartina anglica
population i strandkanten, blevet koloniseret ved hjælp af succesfuld etablering af afrevne
rhizomer. Dette sker typisk som følge af en storm, der river planter med tilhørende
rhizomer op af jorden og fører dem ud på vaden, hvor de slår rødder og vokser videre
(Ranwell 1964a). Græssende kreaturer kan ligeledes sprede rhizomer og frø (Gray et al.
1991).
Plantens evne til i beskyttet farvand hurtigt at sprede sig og danne en tæt spartinamarsk er
veldokumenteret (Hubbard 1965, Lee & Partridge 1983, Gray et al. 1991), men
spredningshastigheden og dannelsen af tæt spartinamarsk er ikke en kontinuerlig proces. I
flere populationer i England er det observeret, at den første kolonisering bliver efterfulgt af
en ”lag phase” – en hvileperiode på både 20, 30 og 40 år, hvor der stort set ikke
forekommer nogen tilvækst (Gray & Raybould 1997). En sådan ”lag phase” forekommer
ofte hos invasive arter (Wiliamsom 1996). Denne ”lag phase” efterfølges ofte af en
voldsom populationstilvækst og hurtig spredning (Gray et al. 1991). Grunden til den
pludselige tilvækst er endnu ikke klarlagt, men indicier peger på, at det i visse tilfælde
skyldes et eller flere år med høj frøproduktion sammenfaldende med de rette
omstændigheder for frøetablering og tuevækst. Flere steder har man observeret, at
tilvæksten er forekommet kort efter ændringer i sedimentet – f.eks. at det er blevet mere
mudret som følge af ændringer i vandforhold, såsom nedsat bølgeenergi eller ændrede
strømforhold (Gray et al. 1991). Nogle forfattere mener, at fænomenet eventuelt har en
genetisk forklaring – f.eks. at den pludselige udbredelse skyldes en nedbrydning af
plantens beskyttelse mod selvbefrugtning eventuelt som følge af højere
gennemsnitstemperaturer og fugtighed (Gray et al. 1990, Raybould et al. 1998).
Som eksempel på pludselig tilvækst kan det nævnes, at en Spartina sp. population
udplantet i 1932 i Dingwall Bay, Nord Wales, stort set ikke var vokset i størrelse i 1955,
men at den herefter begyndte at brede sig voldsomt. I en nærliggende bugt – Udale Bay,
udvidede en Spartina sp. population etableret i 1948 sig fra 1358 m2 i 1970 til 4228 m2 10
år senere, hvilket svarer til en procentvis forøgelse på omkring 300 % over en periode på
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10 år (Gray et al. 1991). Spredningshastigheden varierer kolossalt mellem forskellige
lokaliteter. Lee & Partridge (1983) undersøgte Spartina anglicas væksthastighed i et
kystområde på New Zealand, hvor de observerede væksten langs et transekt over en
periode på 9 år. I 1973 var der 23 tuer af Spartina anglica med et samlet areal på 10,5 m2 i 1983 var flere af tuerne forsvundet eller vokset sammen, og der var således kun 8 tuer
tilbage. Til gengæld dækkede disse 8 tuer tilsammen et areal på 207.5 m2, hvilket svarer til
en procentvis forøgelse på omkring 2000 % over en periode på 10 år. Hubbard (1965)
angiver, at tuer af Spartina anglica bredte sig 9-12 m over en periode på 10 år i Poole
Harbour, England, hvilket svarer til en gennemsnitlig tilvækst på omkring 1 meter om året.
Guénégou et al. (1991) estimerede en gennemsnitlig tilvækst af Spartina anglica i Kernic
Bay, Frankrig til 15 cm om året, mens Chater & Jones (1957) observerede en vandret
tilvækst af tuer af Spartina anglica på mellem 13,4 og 33,8 cm om året – den laveste
tilvækst på sand og den højeste på mudder samt en stigning i dækningsgrad fra 3,5 % til 90
% over en 2 årig periode i Dovey Estuary, England. Her i Danmark er der enkelte
forfattere, der har beskæftiget sig med udbredelseshastigheden. En gruppe studerende på
Københavns Universitet undersøgte under vejledning af lektor Henning Adsersen (KU) en
population af Spartina anglica på Korevlen i Sejerøbugten. De fandt, at planten fra 1983 til
2006 havde forøget sin udbredelse fra omkring 30 m2 til 900 m2 – altså en ca. 30 gange
vækstforøgelse over en periode på 23 år (Nielsson et al. 2006). Dette svarer til en
vækstforøgelse på 3225 %. Christensen & Møller (1983) observerede, at et område med
bevoksninger af Spartina anglica i Mariager Fjord i perioden fra 1959-1966 voksede fra
100,4 x 103 m2 til 221 x 103 m2.
Faktorerne der påvirker spredningshastigheden lokalt og den årlige vækstrate er
mangfoldige og ikke endeligt klarlagte, men oftest henvises der til faktorer såsom:
sedimenttypen, tidevandsvariation, ferskvandsinput, klimavariation, næringsforhold og
bølgeenergien. Morris & Haskin (1990) observerede signifikante variationer i produktivitet
og tilvækst hos Spartina alterniflora, i relation til mængden af regn og
tidevandsvariationer. Lee & Partridge (1983) fandt, at udbredelsen er langsomst, hvor
Spartina anglica er nær eller har nået den laveste tidevandsgrænse og hvor der er stor
sedimenterosion.
2.7 Frø og spiring
Spartina anglicas frøproduktion kan variere meget fra år til år (Goodman 1969) selv inden
for den samme population (Hill 1984). Marks & Truscott (1985) fandt signifikant forskel
på mængden af frø, antallet af blomsterstande samt på frøenes spiringsprocent mellem
forskellige zoner i den samme saltmarsk i Southport, England. De tilskriver disse
variationer miljømæssige faktorer frem for genetisk forskel. Sedimenttypen betyder
tilsyneladende meget for overlevelse og spredning af frø og den efterfølgende biomasse
produktion. Frø er som tidligere nævnt bedre stillet i fint sediment frem for groft sediment.
Lave jordtemperaturer forsinker og reducerer frøproduktionen, hvilket stemmer godt
overens med det faktum, at Spartina anglica er en C4 græs og som følge heraf er stærkt
influeret af klimaet (Thompson 1991). Høj frøproduktion er tilsyneladende forbundet med
lange og varme somre, hvor Spartina anglica kan producere op til 5 millioner småaks pr.
hektar. Sandsynligvis vil mindre end 5 % af disse vil dog producere spiringsdygtige frø
15

Spartina anglica
(Marks & Truscott 1985). Frøene er ikke særligt holdbare og Spartina anglica har
tilsyneladende ikke nogen frøbank i jorden (Groenendijk 1986). I England er frøene kun
levedygtige i én sæson under feltforhold med en spiringsrate på mellem 0,6 % og 5 %.
Laboratorieforsøg indikerer, at frø opbevaret ved 4 °C holdes fertile i mindst 4 år. Den
største spiringsrate opnås i mørke og er stigende fra 7 °C til 25 °C. Frø begravet mellem 1
og 3 cm har den bedste chance for at etablere sig. Ved lavere dybder har frøene lettere ved
at udtørre, mens de ved større dybder ikke altid har energi nok til at skyde op gennem
jorden (Nehring & Adsersen 2006). Høj salinitet inhiberer spiring (Marks & Truscott
1985) - den højeste spiringsrate opnås i brakvand (15 ‰) og frø fra yngre planter er mere
spiringsdygtige end frø fra ældre planter (Dethier & Hacker 2004). Spredning ved frø er en
sjælden begivenhed i mange populationer, hvor den ofte forgår ved rhizomer alene (Gray
et al. 1991).
Studier af frøproduktion i Ribble Estuary, England har vist, at pollenfertilitet er høj i alle
zoner og at frøproduktionen er tæt relateret til datoen for blomstring, idet at hvis denne
forekommer efter august, sættes der ikke frø. Frøproduktionen følger temperaturen og
saliniteten - høje temperaturer og lav salinitet fremmer frøudviklingen, mens lave
temperaturer og høj salinitet hæmmer den. Dette kan forklare, at forskellige forfattere har
rapporteret om store variationer i frøproduktionen både mellem forskellige lokaliteter, men
også inden for samme lokalitet (Marks & Mullins 1990, Thompson 1991).
2.8 Biomasseproduktion
Biomasseproduktionen for Spartina anglica varierer meget med vækstforholdene og kan
være ekstremt forskellig mellem lokaliteter. Estimater af ”overjorden” netto
primærproduktion varierer fra 475-700 g m-2 år-1 i Seafield Bay, England til 1600-1850 g
m-2 år-1 i The Ribble Estuary, England (Scott et al. 1990). Long et al. (1990) fandt, at 75 %
af den totale biomasse var under jorden i Seafield Bay, England - heraf bestod omkring
halvdelen af rhizomer.
Pennings et al. (2005) undersøgte 20 forskellige plantearter med hensyn til deres
respektive respons på øget kvælstof ved forskellige sammensætninger og under forskellige
forhold. Ofte vil responset være styret af abiotiske og biotiske faktorer i miljøet og det vil
derfor ikke altid være ens, men de fandt at Spartina alterniflora, som den eneste af
forsøgsplanterne, i samtlige 32 forsøg konsekvent øgede væksten ved tilføring af kvælstof.
Forfatterne spår, at arten vil udkonkurrere andre planter og øge sin udbredelse ved
eutrofiering. Dette er i overensstemmelse med den gængse opfattelse af, at artsdiversiteten
bliver reduceret ved eutrofiering – i dette tilfælde med Spartina alterniflora som vinder.
Om det samme vil gælde for Spartina anglica vides ikke, men der er god grund til at
formode, at de to planter vil ligne hinanden meget grundet deres tætte familieforhold.
Levine et al. (1998) finder, at plantezoneringen i høj grad er styret af konkurrencen om
næringsstoffer. De fandt ved et studie i plantestrukturen på saltmarsken, at specielt
Spartina alterniflore klarer sig meget bedre i konkurrencen ved øget kvælstof, og de
konkluderer i overensstemmelse med Pennings et al. (2005), at Spartina alterniflora i
mange tilfælde vil overtage et givet økosystem ved øget kvælstof tilførsel. Pennings et al.
(2005) konkluderer desuden, at forøgelse i udbredelsen af Spartina alterniflora højst
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sandsynligt vil være en robust indikator på eutrofiering i kysthabitater. Det samme vil
formodentligt gælde for Spartina anglica.
Long et al. (1990) undersøgte ved modelberegninger, om det var salinitet, kvælstof eller
temperatur, der har størst indvirkning på biomasseproduktionen af Spartina anglica. Af
disse tre faktorer havde temperaturen klart den største indvirkning og de estimerer, at en
gennemsnitlig temperaturstigning om sommeren på 2 °C ville medføre en fordoblet
biomasseproduktion.
2.9 Sedimentation og landhævning
Det store rodnet og rhizomerne binder og stabiliserer sedimetet. De tykke og ofte tætte
spartinaskud bremser vandets bevægelse. Dette medfører, at partikler i vandet bundfælder,
hvilket på sigt medfører, at spartinavegetation sammenhober sediment meget hurtigere end
steder uden vegetation. Dette bidrager til en langsom landhævelse. Det er netop på grund af
denne egenskab, at planten i stor stil er blevet anvendt og stadig anvendes til at indvinde
land langs kysterne mange steder i verden. Hastigheden hvormed denne sedimentation
forekommer varierer meget. Ranwell (1967) rapporterer om en sedimentationsrate på 2 cm
om året over en periode på 30 år på en lokalitet i New Zealand. Harboard (1949) fandt en
sedimentationsrate på 3,8 cm om året på en anden lokalitet i New Zealand, mens
Verhoeven (1951) fandt en gennemsnitlig akkumulering på 20 cm om året over en periode
på 5 år på en lokalitet i Holland. Scholten & Rozema (1990) fandt på en hollandsk marsk,
at midten af en spartinatue, på grund af sedimentation, kan være hævet 20 cm over kanten
af tuen.
Sedimentationens størrelse afhænger primært af bølge-, strøm - og tidevandsforhold
(Green & MacDonald 2001) samt mængden og typen af suspenderet materiale i vandet og
densiteten af Spartina. Sedimentationen vil som følge heraf variere meget mellem
lokaliteter. Lee & Partridge (1983) fandt på en lokalitet i New Zealand en sedimentation,
der varierede fra 1,2 cm om året i tætte Spartina bevoksninger på mudret substrat til 0,3 cm
om året på sandet substrat i turbulent vand. Sedimentationens størrelse er ikke kun
afhængig af mængden af aflejret materiale, men også typen af materiale og dermed hvor
meget sedimentet presses sammen (Lee & Partridge 1983). Nylig sedimenteret sediment er
ofte rigt på vigtige makro-næringsstoffer (Ranwell 1964b) og vil derfor fremme yderligere
spredning af Spartina anglica.
2.10 Die-back
Efter en længere periode med marskudvidelse er det flere steder observeret, at tidligere
sund spartinamarsk pludselig bryder sammen og forsvinder. Fænomenet kaldes ”die-back”,
og man mener, at det skyldes en sammenblanding af fysiske, kemiske og biotiske forhold,
der medfører anaerobe forhold og opbygning af giftstoffer såsom f.eks. Fe(II)-forbindelser
og svovlbrinte i sedimentet. Desuden kan degenerationen muligvis til dels skyldes nedgang
i fitness i forbindelse med, at tuerne bliver gamle (Thompson et al. 1991a). ”Die-back” kan
ses som en naturlig proces, hvor en relativt ny art drastisk ændrer sedimentet og dermed
mulighederne for afvanding og dræn, hvilket resulterer i vandmættet sediment, som fører
til artens egen destruktion. Det sker blandt andet ved degenerering af rhizomer og rødder
17

Spartina anglica
ved råd (Thompson 1991). Vinter et al. (2001) observerede, at ”die-back” ofte forekom
efter kolde vintre og foreslår, at fænomenet i visse tilfælde kan skyldes fysisk aktivitet af
is. Det er observeret, at lokaliteter, hvor der har været ”die-back”, efterfølgende er blevet
rekoloniseret af Spartina anglica (Thompson 1991).
2.11 Truslen mod fuglelivet
Tidevandsfladerne indeholder en høj densitet af invertebrater, der danner fødegrundlaget
for mange vadefugle (Millard & Evans 1984). En af truslerne ved invasionen af Spartina
anglica er påvirkningen af fuglelivet. I takt med at planten spredes langs strandkanten og
på vaden, forsvinder vigtige fødesøgningshabitater og dermed fødegrundlaget for mange
fugle (Doody 1990). Det har imidlertidigt vist sig at være svært, at dokumentere præcis,
hvor stor effekten af Spartina anglica er på fuglelivet. Invasionen og den efterfølgende
spredning af planten er en proces, der ofte tager årtier, hvilket betyder, at antallet af fugle i
det pågældende område i mellemtiden kan være påvirket af et utal af andre faktorer.
Indicier peger dog på, at konsekvenserne for vadefuglene kan være omfattende.
For Calidris alpina (Alm. Ryle), der søger føde på vaden i tidvandszonen og langs kysten,
fandt Davis & Moser (1985), at antallet faldt drastisk i samme periode som Spartina
anglica udvidede sit område i starten og midten 70´erne i ”The Dyfi” estuarie, Wales.
Goss-Custard & Moser (1988) undersøgte rater af nedgang i antallet af Calidris alpina i
flere britiske estuarier og sammenholdt deres data med ændringerne i udbredelsen af
Spartina anglica i de samme estuarier i perioden 1971 til 1986. De fandt, at nedgangen i
antallet af var størst, hvor Spartina anglica havde bredt sig mest, og at antallet af fugle
med få undtagelser ikke havde ændret sig, hvor Spartina anglica populationerne havde
forholdt sig statiske. Dette tyder på, at Spartina anglica både reducerer
fødesøgningsområdet og den tid fuglene har til at søge føden i, da der bliver længere
mellem de åbne vader samtidigt med at tidevandet kommer til at spille større rolle
efterhånden som Spartina anglica rykker længere og længere udad og derved reducerer
den højt liggende vade. Dette medfører, at fuglene er nødt til at søge deres føde på den
resterende vade, der som følge af dens lavtliggende position, vil være dækket af vand i
længere tid. Nedgangen i antallet af fugle kan dog også, som forfatterne påpeger, skyldes
helt andre faktorer så som ændringer i sedimentet eller næringsstofforhold og dermed
måske en nedgang i antallet af invertebrater.
Millard & Evans (1984) observerede, at Calidris alpina og andre fugle, der søgte føde i
flok, foretrak åbne vader, og at disse fugle sjældent blev set mellem eller i tuer af Spartina
anglica. Den eneste fugl, der så ud til at trives blandt tuer af Spartina anglica, var Tringa
totanus (Rødben). Ydermere er det fundet, at tæt spartinamarsk generelt ikke bliver
anvendt meget af dyr, og ukontrolleret spredning ødelægger habitater, der tidligere blev
anvendt af flere forskellige dyrearter. Vadefugle fouragerer generelt ikke i tæt
spartinabevoksning (Davis & Moss 1984, Millard & Evans 1984, Goss-Custard & Moser
1990, Lee & Partridge 1993, Hacker et al. 2001). Desuden vil vadefugle generelt ikke
bygge rede i spartinamarsk (Millard & Evans 1984).
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Spartina anglica kan på den anden side yde en vis beskyttelse i form af camouflage samt
supplere materiale til redebygning for nogle fuglearter. Desuden er det observeret, at gæs
kan fouragere på rhizomer og knopper fra Spartina anglica (Esselink et al. 1997, Chung
1990). I Kina har man således anvendt Spartina anglica som føde til hjemhørende gæs, og
det er noteret, at vilde gæs fortrækker at fouragere på områder med Spartina anglica frem
for hvedemarker (Chung 1993). Yderligere er det observeret, at Tringa totanus søger føde
mellem tuer af Spartina anglica, selvom der var nærliggende åbne vadeflader (Millard &
Evans 1984). Generelt søger vadefugle dog som nævnt ikke føde i spartinamarsken, og det
skal understreges, at vadefugle højst sandsynligt vil blive påvirket negativt af invasionen af
Spartina anglica. Tyk bevoksning er en fysisk hindring for fuglenes adgang til
mudderfladerne på vaderne og hindrer således fuglene i at søge føde i form af
invertebrater, der lever på vaderne.
2.12 Effekten på invertebrater
Både mængden og sammensætningen af invertebrater ændres ved invasionen af Spartina
anglica, og adskillige forfattere har forsøgt at afklare, hvorledes Spartina anglica påvirker
invertebratsamfundet. Selvom der er modstridende indikationer på, hvilken effekt Spartina
anglica har på invertebrater, er den generelle holdning, at påvirkningen er negativ.
Millard & Evans (1984) fandt på en lokalitet ved Lindisfarne, England både lavere
diversitet og densitet af makro invertebrater i mudderet under en Spartina anglica marsk
sammenlignet med tilstødende bare mudderflader. I overensstemmelse med dette fandt
Gribsholt & Kristensen (2002) i Mariager Fjord, Danmark, at sediment med bevoksning af
Spartina anglica ikke er egnet for Nereis diversicolor (Almindelig frynseorm), der er et
oplagt fødeemne for vadefugle. Yderligere fandt de, at der på sedimentflader, der ikke
indeholdt macroorganismer såsom Nereis diversicolor, der fouragerer på alger, blev dannet
et tykt algelag (Vaucheria sp.), hvilket medførte anoxiske forhold. McCorry & Otte (2000)
fandt i Dublin Bay, Irland, at diversiteten og fordelingen af makroinvertebrater var
signifikant forskellig på mudderflader med bevoksninger af Spartina anglica sammenholdt
med bare mudderflader. Til gengæld konkluderer de, at tuer af Spartina anglica hverken
nedsætter diversiteten eller fordelingen af makroinvertebrater i sedimentet fra
bevoksninger af Spartina anglica sammenlignet med tilstødende områder med Salicornia.
Forfatterne understreger dog, at deres undersøgelse blev foretaget i tuer af Spartina
anglica, og at forholdet højst sandsynligt ser anderledes ud i en massiv spartinamarsk.
I modstrid med ovenstående fandt Hedge & Kriwoken (2000) ved et forsøg udført i Little
Swanport, Australien, at Spartina anglica marsken sammenlignet med tilstødende
mudderflader havde op til 6 gange flere bentiske makroinvertebrater, og at mængden af
invertebrater var positiv korreleret (rs = 0,69 P < 0,001) med biomassen af rødder og
rhizomer. Desuden fandt de, at sedimentets redoxværdier var signifikant højere (P < 0,05) i
Spartina anglica marsken end i nærliggende mudderflader, og at redoxværdien og
mængden af invertebrater var positivt korreleret (rs = 0,39 P = 0,01). Grunden til dette er
højst sandsynligt, at Spartina anglica med dens rødder, rhizomer, stængler og blade øger
habitatkompleksiteten og skaber flere microhabitater og dermed flere nicher (Lana & Guiss
1991). Ydermere er primærproduktiviteten i spartinamarsken langt højere end på bare
19

Spartina anglica
mudderflader (Chung 1990, Doody 1990) og alt det medfølgende detritus giver
formodentligt en højere sekundær produktivitet. Desuden kan den større forekomst af
invertebrater i Spartina anglica marsken hænge sammen med, at der her højst sandsynligt
er et mindre predatortryk, da de fleste vadefugle undgår Spartina anglica bevoksninger
(Davis & Moss 1984, Millard & Evans 1984, Goss-Custard & Moser 1990, Lee &
Partridge 1993, Hacker et al. 2001). Flere forfattere foreslår, at det blandt andet kan hænge
sammen med, at mange fugle fortrækker, at fouragere på åbne flader, hvor de kan holde øje
med rovdyr. Diversitetsmål for invertebrater dækker desuden ikke over den kvalitative
sammensætning af invertebrater, som er specifik for vaden. Således kan en høj diversitet
evt. opnås af arter, der ikke nødvendigvis indgår i vadefuglenes føde.
Af andre faktorer, der påvirker sammensætningen af invertebrater, kan blandt andet
nævnes sedimentets partikelstørrelse og indhold af organisk materiale (Mannino &
Montagna 1997). Desuden er det vist, at Spartina anglica ændrer sedimentets pH og
salinitet (Chung 1990) samt mængde af oxygen i sedimentet. Ydermere medfører Spartina
anglica ændringer i temperaturen i sedimentet som følge af beskyttelse mod solen og andre
vejrmæssige forhold grundet plantetildækning (Lana & Guiss 1991). Det er desuden vigtigt
at huske på, at invertebratstruktur og sammensætning kan variere betydeligt gennem året,
fra år til år og fra lokalitet til lokalitet, og at det som følge heraf kan være svært at
sammenligne studier inden for netop dette område.
Set i sammenhæng med hvorvidt Spartina anglica er en trussel for vadefuglene eller ej, er
det bekymrende, hvis bevoksninger af Spartina anglica medfører, at der kommer færre
invertebrater og kun positivt, hvis der ikke bare kommer flere invertebater, men at disse
også er potentielle fødeemner for vadefuglene. Da vadefuglene under alle omstændigheder
ikke fouragerer i tætte bevoksninger af Spartina anglica, må man konkludere, at Spartina
anglica medfører en forringelse af området for den nuværende bestand af vadefugle, idet
fuglenes fødesøgningsområde forsvinder i takt med, at Spartina anglica spredes.
2.13 Effekter på den oprindelige vegetation
Spartina anglica koloniserer som regel vaden startende fra den eksisterende kystvegetation
og udefter, udover vaden (Gray et al. 1990). Den eneste blomsterplante herhjemme, der har
samme niche som Spartina anglica, er Salicornia europaea (almindelig salturt eller
kveller). Spartina anglica udgør som regel ikke en trussel mod en i forvejen etableret
vegetation længere inde på engen. Dog ses det ofte, at Spartina anglica spredes langs
sørender ind på nærliggende saltpander, enge og jævnligt oversvømmede kystområder
(Guénégou et al. 1991). Groenendijk (1986) beretter, at Spartina anglica udkonkurrerede
Puccinellia maritima (Strand-Annelgræs) og Aster tripolium (Strand-Asters) i
Oosterschelde estuarie, Holland. Scholten & Rozema (1990) fandt på den lerede øverste
del af vaden på lokaliteter i England og Holland, at Spartina anglica udkonkurrerede
Salicornia europaea og Puccinellia maritima og begrænsede den oprindelige vegetation til
en zone på få centimeter. I enkelte tilfælde observerede de dog, at Puccinellia maritima
kunne udkonkurrere Spartina anglica. Det er især lys og plads, der bliver konkurreret om.
Andre planter kan blandt andet udkonkurrere Spartina anglica ved at skyde tidligere og
derved udskygge Spartina anglica, der grundet sin C4 fotosyntese skyder senere end C3
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fotosyntetiserende planter (Scholten & Rozema 1990). Slåning eller græsning kan forøge
Puccinellia maritimas dominans over Spartina anglica (Ranwell 1961) – især på drænet og
sandet sediment, hvorimod det på mudret og leret sediment er mere usandsynligt. Ranwell
(1964b, 1967) fandt, at slåning af Spartina anglica tidligt på sæsonen resulterede i
kolonisering af Puccinellia maritima, mens slåning i januar opretholdte en Spartina
anglica marsk. Desuden fandt han, at Puccinellia maritima hurtigere erstattede Spartina
anglica, hvis denne blev græsset af får – hastigheden af udskiftningen afhang desuden af
lokale abiotiske forhold. Selv ganske små ændringer i de abiotiske faktorer såsom f.eks.
temperatur, salinitet, vandforhold og sedimenttype kan vende fuldstændig op og ned på
konkurrenceforholdet. Puccinellia maritima klarer sig f.eks. bedre på mere sandet substrat
og under større græsningstryk end Spartina anglica, mens større saltholdighed reducerer
vækst hos begge arter. Udfaldet af et møde mellem disse to planter er som følge heraf
meget lokalitetspecifikt (Scholten & Rozema 1990).
Ranwell (1964b) og Gray & Pearson (1984) fandt, at arter såsom Phragmites australis
(Tagrør) og Scirpus maritimus (Strand-Kogleaks) succesfuldt kunne erobre en Spartina
anglica marsk. Desuden fandt Gray & Pearson (1984), at Halimione portulacoides
(Stilkløs Kilebæger) ligeledes i nogle tilfælde kunne udkonkurrere Spartina anglica.
Raybould (1997) melder om nedgang i udbredelsen af Spartina anglica på grund af
konkurrence fra arter som: Agrostis stolonifera (Kryb Hvene), Festuca rubra (Rød
Svingel), Halimione portulacoides, Scirpus maritimus samt Puccinellia maritima i Poole
Harbour, England.
I enkelte henseender kan Spartina anglica yde en vis støtte til etablering af andre planter.
Det gælder især, hvor Spartina anglica yder beskyttelse mod tidevandsstrømninger eller
hindrer skadelige effekter som følge af anaerobe forhold, idet Spartina anglica udskiller ilt
fra dens rødder. Desuden ændrer førnen fra Spartina anglica det øverste sedimentlag til det
bedre for mange planter, da førnen er fødegrundlaget for mange nedbrydere og dermed en
kilde til næringsstoffer. Desuden samler Spartina anglica langsomt sediment omkring sig
og hæver dermed overfladen, hvilket medfører kortere vanddække af tidevandet (Scholten
& Rozema 1990). Dette vil være til gavn for mange plantearter – f.eks. arter som:
Puccinellia maritima, Sudaea maritima (Strandgåsefod) og Aster tripolium, der ofte er
forløbere for saltmarsken (Vestergaard 2000).
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3 Stavns Fjord
Dette afsnit indeholder en beskrivelse af lokaliteten Stavns Fjord som baggrund for
problematikken med den lokale invasion af Spartina anglica. Beskrivelsen indeholder en
kort områdebeskrivelse, en introduktion til hydrografien i fjorden samt hvilke planter og
fugle, der findes langs kysten og på vaden. Til sidst følger hvilke beskyttelser fjorden er
underlagt samt udpegningsgrundlaget for fjorden i forbindelse med EF-habitat- og
fuglebeskyttelsesdirektivet samt Ramsarkonventionen.
Kort 1. Luftfoto fra
2004 over Stavns Fjord
(MapInfo Skov- og
Naturstyrelsen)
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3.1 Områdebeskrivelse
Stavns Fjord er et lavvandet område med mange græs- og kratbevoksede småøer og holme
(kort 1). Hele fjorden er beskyttet mod strøm og bølger fra Samsø Bælt af det enestående, 5
km lange, Besser Rev. Revet er opbygget af en række øer, der i dag er sammenkædet til en
krumodde ved dannelse af strandvolde på og imellem øerne. Ved højvande overskyller
havet af og til Besser Rev. Fjorden dækker et areal på ca. 20 km2. Som det fremgår af kort
1 er der store forskelle i vanddybden i fjorden. Den gennemsnitlige dybde er 1,6 meter,
med den største vanddybde på 5 meter i Hjortholmrenden (nr. 7 på kort 1), der snor sig fra
spidsen af Lilleøre ind i fjorden og syd om Hjortholm (Düwel 1996). Fjordens
randområder med vanddybder på mindre end 20 cm er udviklet som marsk betinget af
vindstuvning. Store områder kan tørlægges i lavvandede perioder, men er der derimod
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forhøjet vandstand på grund af vindstuvning, kan lavtliggende landområder tæt ved fjorden
ligge under vand.
3.2 Hydrografien
Hydrografien i Stavns Fjord er først og fremmest bestemt af tidevandsbevægelserne.
Vandspejlets fluktuationer er sammensat af regelmæssige astronomiske påvirkninger og
uregelmæssige metrologiske påvirkninger. Det astronomiske tidevand varierer i de danske
farvande med en cyklus på ca. 12,4 timer samt med en cyklus på ca. 14 dage som følge af
solens og månens tiltrækningskraft. Tidevandet er højest ved ”springflod”, hvor månens og
solens indflydelse forstærker hinanden og lavest ved ”nipflod”, hvor solen og månens
tiltrækningskraft modvirker hinanden. Det typiske tidevandsmønster udviser som følge
heraf omtrentligt to gange højvande og to gange lavvande pr. døgn og to gange maksimal
amplitude (springflod) og to gange minimal amplitude (nipflod) pr. måneskifte - ca. 29
døgn (Vestergaard 2000). Det astronomiske tidevand sløres af de meteorologisk betingede
vandstandsvariationer og den reelle vandstandsvariation er en kombination af disse. Især i
de indre farvande bliver det astronomiske tidevand sløret af de meteorologisk betingede
vandstandssvingninger, der til dels afhænger af kystliniens topografi, men især af høj- og
lavtryk. I Stavns Fjord er bølgeenergien reduceret på grund af ringe vanddybde og
foranliggende øer og rev (Düwel 1996). Kraftigt højvande forekommer især i efterårs- og
vintermånederne på grund af kraftig vind, mens der generelt er lav vandstand i marts, april
og maj (Vestergaard 2000). Tidevandssignalet i de danske farvande er omvendt
proportional med afstanden til Nordsøen og har ved Samsø en middelamplitude på ca. 15
cm, dvs. en total tidevandsvariation på ca. 30 cm. Ved springflod er vandstanden generelt
yderligere 10 cm højere og ved nipflod yderligere 10 cm lavere (Düwel 1996). Det er dette
fluktuerende tidevand, der skaber vaden, der defineres som kystzonen mellem
middellavvandslinien og middelhøjvandslinien (Petersen & Vestergaard 2004). Vaden er
således karakteriseret ved den periodevist blotlagte havbund, der tydeligt ses på billede 3
og 4.

Billede 3. Et eksempel på vaden i Stavns Fjord. Langs
kysten ses bælter af Spartina anglica, og i forgrunden ses
hvordan nye tuer skyder frem. Foto af Mikkel Beck
Randløv (juli 2006).

Billede 4. Et eksempel på vaden i Stavns Fjord. I baggrunden ses et bælte af Spartina anglica. Foto af Mikkel
Beck Randløv (juli 2006).
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3.3 Vandkvalitet og vandskifte i fjorden
Fjordens naturlige opland er på 25,3 km2, hvoraf oplandet til ”Sørenden1” udgør 16,7 km2.
Da vandet fra Sørenden pumpes ud i havet øst for Samsø, er det reelle opland til fjorden
dog kun på ca. 8,6 km2. Det medfører, at det er en begrænset mængde næringsstoffer, der
udledes i fjorden. Miljøtilstanden i fjorden er således primært påvirket af den generelle
eutrofiering af Kattegat samt den atmosfæriske tilførsel af kvælstof. Saliniteten i Stavns
Fjord er afhængig af saliniteten i overfladevandet i Nordby Bugt, idet tilstrømningen af
vand til fjorden er begrænset af en tærskel på 5 meters dybde, og derfor udelukkende sker
fra overfladevandet i Nordby Bugt. Saliniteten i overfladen i Nordby Bugt varierer mellem
13 og 27 ‰. Ferskvandstilførslen til fjorden er så minimal, at den ikke mærkbart påvirker
saliniteten i fjorden. Det største vandskifte ses naturligt nok i mundingsområdet af fjorden
ved Langør og det mindste vandskifte i Østerfjord. Hvis opholdstiden defineres som den
tid, det tager førend henholdsvis 50 % og 90 % af vandet i hele fjorden er udskiftet, er
opholdstiden i gennemsnit for hele Stavns Fjord henholdsvis 3,2 døgn og 10,1 døgn
(Düwel 1996).
3.4 Plantelivet på vaden og langs strandkanten
På vaden er vegetationen i almindelighed meget
spredt. Kun få planter kan klare sig i strandkanten og
endnu færre på vaden pga. det skiftende tidevand.
Vanddækningen influerer væsentligst på strandkantens planter og jordbund ved sedimentation af
materiale og gennem påvirkning af jordbundens
saltindhold samt dens fugtigheds- og redoxforhold.
Den primære vegetationsdifferentierende faktor er
tidevandets højde over middelvandstandsniveauet og
den deraf afledte gradient m.h.t. varigheden af
oversvømmelse ved højvande. Selv små
niveauforskelle medfører stor forskel i frekvensen
og varigheden af vanddækning ved højvande, især
på den nedre del af strandengen (Petersen &
Vestergaard 2004). Den mest fremtrædende art af
højere planter på vaden er den enårige Salicornia
europaea (almindelig salturt også kaldet kveller) Billede 5. Salicornia europaea (kveller) i
(billede 5) (Petersen & Vestergaard 2004). Denne art Stavns Fjord. Foto af Mikkel Beck Randløv
findes mange steder i Stavns Fjord langs kysten og (2006).
på vaden. Andre arter der blandt andet er at finde langs kysten og på strandengene i Stavns
Fjord ses i boks 1.
3.5 Fuglelivet på vaden og langs strandkanten
Fjorden har stor betydning for mange ynglende og rastende fuglearter. Vaden og
strandkanten hører til vadefuglenes primære fødesøgningshabitat. Her går de og roder i
sandet og mudderet med næbet for at finde små krebsdyr, orme, vandinsekter, snegle,
muslinger og lignende. De mest almindelige vadefugle i Stavns Fjord er nævnt i boks 2.
1

En kunstig kanal sydfor Stavns Fjord.
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Boks 1. Nogle af de mest almindelige planter der findes
langs kysten og på strandengene i Stavns Fjord
(Vadstrup et al. 1996).
Agrostis stolonifera
Aster tripolium
Festuca rubra
Halimione portulacoides (a)
Limonium humile (b)
Phragmites australis
Puccinellia maritima
Salicornia europaea
Scirpus maritimus
Suaeda maritima
Spartina anglica

Kryb Hvene
Strand-Asters
Rød Svingel
Stilkløs Kilebæger
Lav hindebæger
Tagrør
Strand-Annelgræs
Almindelig salturt
Strand-Kogleaks
Strandgåsefod
Vadegræs

(a) Almindelig på Samsø og ved Vadehavet men ellers
sjælden i det øvrige Danmark. Som følge her af er den
anført som sjældne (R) på den regionale rødliste.
(b) Anført på den nationale gulliste som national
ansvarsart (A). Dette betyder, at over 20 % af artens
samlede bestand på verdensplan findes i Danmark, og
at Danmark derfor har en særlig forpligtelse til at sikre
artens fortsatte overlevelse. Er desuden opført på den
regionale rødliste som sjælden (R) og som regional
ansvarsart.

Boks 2. De mest almindelige vadefugle i Stavns
Fjord. (Pers. kom. Mogens Wedel-Heinen der er
”Caretaker” i Stavns Fjord samt en af aktørerne bag
Samsø Fugle: http://samsofugle.easytell.dk)
Calidris alpina
Alm. Ryle
Calidris ferruginea
Krumnæbbet Ryle
Charadrius hiaticula
Stor Præstekrave
Calidris canutus
Islandsk Ryle
Haematopus ostralegus
Strandskade
Limosa lapponica
Lille Kobbersneppe
Limosa limosa
Stor Kobbersneppe
Numenius arquata
Stor Regnspove
Pluvialis apricaria
Hjejle
Tringa erythr
Sortklire
Tringa nebularia
Hvidklire
Tringa totanus
Rødben
Recurvirostra avosetta
Klyde
Vanellus cristatus
Vibe

3.6 Beskyttelser for området
For at beskytte områdets naturværdier blev der allerede i 1926 oprettet et vildtreservat i
Stavns Fjord omfattende ca. 16,5 km2. I dag er hele Stavns Fjord inklusiv holme og øer
samt et større havområde nord og øst for fjorden, udpeget til EF-habitatområde1 og EFfuglebeskyttelsesområde2. Desuden er området udlagt som Ramsarområde3.
Beskyttelsesområdet omfatter også øerne Kyholm, Lindholm, Vejrø og Bosserne. Det
samlede udpegede areal er på 154,5 km2 (kort 2).
Hele området er fredet og er beskyttet af bekendtgørelse nr. 661 af 31. maj 1999 - om
fredning og vildtreservat i Stavns Fjord, på Bosserne og Lindholm samt tilgrænsende
søterritorium. Bekendtgørelsen har bl.a. til formål at fremme beskyttelsen af området som
yngle-, raste- og fourageringsområde for vandfugle samt at genoprette og sikre en gunstig
bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som området er udpeget for i henhold til EFhabitatdirektivet, EF-fuglebeskyttelsesdirektivet og Ramsarkonvensionen. Der er således
strenge regler for blandt andet færdsel og jagt i hele området. Med undtagelse af øen
Sværm er færdsel på øerne forbudt, og der er færdselsforbud på landarealerne ved Stavns
Fjord samt på alle øer og holme i fuglenes yngletid (1. april – 15. juli4). I selve Stavns
Fjord og omkring Bosserne er jagt forbudt fra 1. januar til 31. august og hele året syd for
Hjortholm og i et område ved Langør.

1

jf. Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter.
jf. Rådets direktiv 79/409/EØF om beskyttelse af vilde fugle.
3
jf. Konvention af 2. februar 1971 om vådområder af international betydning navnlig som levesteder for vandfugle.
4
For Bosserne dog i perioden 1. april til 30. september.
2
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Kort 2. Udstrækning af EF habitat- og fuglebeskyttelsesområde, Ramsarområde, det fredede landområde samt vildtreservatet (Düwel 1996).

3.6.1 Habitatområde nr. 51
Stavns Fjord er udlagt som EF-habitatområde. Udpegningsgrundlaget omfatter de arter og
naturtyper, for hvilke det skal sikres, at de bevares inden for det udpegede område.
Udpegningsgrundlaget for hele området ses i boks 3. På baggrund af afsnit 2.9 og 2.13 kan
det bemærkes, at udpegningsgrundlaget for Stavns Fjord med særlig relevans for
invasionen af Spartina anglica indeholder de to naturtyper:
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•

”Vegetation af kveller [Salicornia europaea] eller andre enårige strandplanter, der
koloniserer mudder og sand”. En vigtig del af denne naturtype udgøres af
kvellervade men også af saltpander og andre arealer med pionervegetation af
enårige planter som f.eks. Sudaea maritima (Skov- og Naturstyrelsen 2000).

•

”Kystlaguner og strandsøer”. Kystlaguner og strandsøer er områder med mere eller
mindre brakt vand, som helt eller næsten helt er adskilt fra havet af f.eks.
sandbanker, rullesten eller klipper. Saltholdigheden kan variere temmelig meget
afhængig af nedbør, fordampning og tilførsel af havvand under storme, tilfældige
vinteroversvømmelser eller tidevandsskift. Kystlaguner og strandsøer kan være
bevoksede, men kan også være helt uden vegetation. Arealet kan vokse betydeligt
under oversvømmelser (Skov- og Naturstyrelsen 2000).

Stavns Fjord
Boks 3. Habitatområde nr. 51. Udpegningsgrundlag for Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede. Tallene til
venstre er Natura 2000 koder. Naturtyper mærket med * har ”særstatus” og kaldes prioriterede naturtyper. Det er
typer, der er i fare for at forsvinde inden for EU´s områder, og som det kræver en særlig indsats at bevare (Dir.
92/43/EØF, art. 1). Til denne gruppe hører bl.a. kystlaguner og strandsøer (Skov- og Naturstyrelsen 2006 web).
Naturtyper fremhævet med fed skrift er af særlig relevans for Spartina anglica invasionen.
1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af
1365 Spættet sæl (Phoca vitulina)
havvand
2130 *Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå
1150 *Kystlaguner og strandsøer
klit og grønsværklit)
1160 Større lavvandede bugter og vige
2140 *Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede)
1170 Rev
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder)
1220 Flerårig vegetation på stenede strande
6120 *Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på
1230 Klinter eller klipper ved kysten
kalkholdigt sand
1310 Vegetation af kveller eller andre enårige
6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig
strandplanter, der koloniserer mudder og sand
bund (* vigtige orkidélokaliteter)
1330 Strandenge
7230 Rigkær

3.6.2 Fuglebeskyttelsesområde nr. 31
Hele Stavns Fjord er udlagt som EF-fuglebeskyttelsesområde (kort 2). Udpegningsgrundlaget omfatter de fuglearter, for hvilke det skal sikres, at de kan overleve og formere
sig i deres udbredelsesområde. For at en art kan indgå i udpegningsgrundlaget skal arten
være angivet på EF-fuglebeskyttelsesdirektivet bilag I, jf. artikel 4, stk. 1 eller regelmæssigt forekomme i antal af international eller national betydning, jf. artikel 4, stk. 2.
Udpegningsgrundlaget for Stavns Fjord ses i boks 4. På baggrund af afsnit 2.11 og 2.12 er
det særligt interessant, at klyden indgår i udpegningsgrundlaget for Stavns Fjord.
Boks 4. Udpegningsgrundlag for Stavns Fjord jf. EFfuglebeskyttelsesdirektivet. Til højre er der angivet hvilke kriterier, der
ligger til grund for udpegningen (Skov- og naturstyrelsen 2006 web).
Arter med særlig relevans for Spartina anglica invasionen er fremhævet
med fed skrift.
Arter på bilag I Arter omfattet af Habitat- Ynglejf. art. 4, stk.1
direktivet jf. art. 4, stk.2
fugle
Sangsvane

Trækfugle
T

Kriterier
F3

Klyde

Y

F2

Splitterne

Y

F1

Havterne

Y

F1

Dværgterne

Y
Sortand
Ederfugl

Y

Fløjlsand
Mellemskav

F1
T

Y

F3

T

F3

T

F3, F4

T

F3

F1: arten yngler regelmæssigt i området i
væsentligt antal, dvs. med 1 % eller mere
af den nationale bestand.
F2: arten har en relativt lille, men dog
væsentlig forekomst i området, fordi
forekomsten bidrager væsentligt til den
samlede opretholdelse af bestanden.
F3: arten er regelmæssigt tilbagevendende og forekommer i internationalt
betydende antal, dvs. at den i området
forekommer med 1 % eller mere af den
samlede bestand inden for trækvejen af
fuglearten.
F4: arten har en relativt lille, men dog
væsentlig forekomst i området, fordi
forekomsten bidrager væsentligt til artens
overlevelse i kritiske perioder af dens
livscyklus, f.eks. i isvintre, i fældningstiden, på trækket mod ynglestederne og
lignende.

3.6.3 Ramsarområde nr. 14
Stavns Fjord er udpeget som Ramsarområde (kort 2). Ramsarområder er ikke udpeget på
grundlag af et EF-direktiv ligesom habitat- og fuglebeskyttelsesområder, men på grundlag
af en international konvention. Ramsarområder er vådområder med så mange vandfugle, at
de har international betydning og skal beskyttes. Ramsarområder udpeges af de enkelte
lande.
I afsnittet ”Internationale naturbeskyttelsesområder” på side 28 behandles hvilke
konsekvenser det har, at Stavns Fjord er udlagt som EF-habitatområde, EFfuglebeskyttelsesområde og Ramsarområde.
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4 Internationale naturbeskyttelsesområder
Da internationale naturbeskyttelsesregler spiller en central rolle for problematikken med
Spartina i Stavns Fjord, vil de blive behandlet nærmere nedenfor. Der vil især blive lagt
vægt på habitatdirektivets artikel 6, stk. 1 og 2, men også fuglebeskyttelsesdirektivet og
Ramsarkonventionen vil kort blive berørt. Kun punkter der relaterer sig til
problemstillingen i Stavns Fjord vil blive behandlet.
4.1 EF-habitatdirektivet
Habitatdirektivet forpligter EU's medlemsstater til at bevare naturtyper og arter, som er af
betydning for EU. Direktivets formål er defineret i artikel 2, stk. 1 – hvor der står, at
direktivet skal:
”bidrage til at sikre den biologiske diversitet ved at bevare naturtyperne samt de vilde dyr
og planter inden for det af medlemsstaternes område i Europa, hvor traktaten finder
anvendelse.”

Artikel 2, stk. 2, specificerer nærmere:
”de foranstaltninger, der træffes efter dette direktiv, tager sigte på at opretholde eller
genoprette en gunstig bevaringsstatus for naturtyper samt vilde dyre- og plantearter af
fællesskabsbetydning.”

En naturtypes bevaringsstatus er ifølge artikel 1, litra e) gunstig, når:
”det naturlige udbredelsesområde og de arealer, det dækker inden for dette område, er
stabile eller i udbredelse, og den særlige struktur og de særlige funktioner, der er
nødvendige for dens opretholdelse på lang sigt, er til stede og sandsynligvis fortsat vil være
det i en overskuelig fremtid, samt når bevaringsstatus for de arter, der er karakteristiske
for den pågældende naturtype, er gunstig.”

En arts bevaringsstatus er ifølge artikel 1, litra i) gunstig, når:
”data vedrørende bestandsudviklingen af den pågældende art viser, at arten på lang sigt vil
opretholde sig selv som en levedygtig bestanddel af dens naturlige levesteder, og artens
naturlige udbredelsesområde hverken er i tilbagegang, eller der er sandsynlighed for, at
det inden for en overskuelig fremtid vil blive mindsket, og der er og sandsynligvis forsat vil
være et tilstrækkeligt stort levested til på lang sigt at bevare dens bestande.”

En hjørnesten i gennemførelsen af habitatdirektivet er udpegning af særlige
bevaringsområder (SBO), de såkaldte habitatområder. I disse områder skal der sikres eller
genoprettes en gunstig bevaringsstatus for de forskellige naturtyper og arter, som det
enkelte område er udpeget for. Det sker gennem forskellige bevaringsforanstaltninger, der
sikrer eller genopretter naturtyperne og levestederne for arterne. De arter og naturtyper et
habitatområde udpeges for at beskytte, udgør områdets udpegningsgrundlag.
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4.1.1 Habitatdirektivet artikel 6, stk. 1
Boks 5. Habitatdirektivets artikel 6, stk. 1. Ordlyden.
”For de særlige bevaringsområder iværksætter medlemsstaterne de nødvendige bevaringsforanstaltninger, hvilket i
givet fald kan indebære hensigtsmæssige forvaltningsplaner, som er specifikke for lokaliteterne eller integreret i andre
udviklingsplaner, samt de relevante retsakter, administrative bestemmelser eller aftaler, der opfylder de økologiske
behov for naturtyperne i bilag I og de arter i bilag II, der findes på lokaliteterne”.

Som det fremgår af ordlyden (boks 5) opstiller artikel 6, stk. 1 generelle bevaringsregler,
som medlemsstaterne skal indføre for habitatområderne. I artikel 1, litra e) beskrives en
naturtypes bevaringsstatus som:
”resultatet af alle de forhold, der indvirker på en naturtype og på de karakteristiske arter,
som lever der, og som på lang sigt kan påvirke dens naturlige udbredelse, dens struktur og
funktion, samt de karakteristiske1 arters overlevelse på lang sigt…”

For en arts bevaringsstatus hedder det i artikel 1, litra i), at det er:
”resultatet af alle de forhold, der indvirker på arten, og som på lang sigt kan få indflydelse
på dens bestandes udbredelse og talrighed ...”

Medlemsstaterne skal således tage hensyn til alle de forhold, der har indflydelse på de
udvalgte naturtyper og arter i habitatområderne. Det kræves, at der for hver enkelt lokalitet
vedtages og iværksættes aktive foranstaltninger, der bevarer de relevante arter og
naturtyper.
Selv om direktivet ikke indeholder nogen definition på de ”økologiske behov” skriver
Kammeradvokaten (2002) i et notat om implementering af habitatdirektivet, at formålet
med og konteksten for artikel 6, stk. 1 viser, at der menes alle de økologiske behov for
abiotiske og biotiske faktorer, der er nødvendige for at sikre naturtyperne og arterne en
gunstig bevaringsstatus, herunder også deres samspil med miljøet (luft, vand, jord,
plantevækst osv.). Disse behov er videnskabeligt baserede og kan kun defineres på et sag
til sag-grundlag, alt efter naturtyperne i bilag I, arterne i bilag II og de områder, hvor de
findes.
4.1.2 Habitatdirektivet artikel 6, stk. 2
Boks 6. Habitatdirektivets artikel 6, stk. 2. Ordlyden.
”Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger for at undgå forringelse af naturtyperne og levestederne for arterne
i de særlige bevaringsområder samt forstyrrelser af de arter, for hvilke områderne er udpeget, for så vidt disse
forstyrrelser har betydelig konsekvenser for dette direktivs målsætninger.”

Foranstaltningerne i artikel 6, stk. 2 (boks 6) bygger videre på de
bevaringsforanstaltninger, der omtales ovenfor i artikel 6, stk. 1. Ordet ”undgå”
understreger, at der er tale om forebyggende foranstaltninger. Det er altså ikke acceptabelt
først at træffe foranstaltningerne, når forringelsen eller forstyrrelsen allerede gør sig
1

De arter der fremgår af bilag II i habitatdirektivet eller bilag I i fuglebeskyttelsesdirektivet, og som indgår i
udpegningsgrundlaget.
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gældende. De passende foranstaltninger vedrører kun naturtyper og arter ”for hvilken
områderne er udpeget”. Sigtet er derfor ikke at træffe generelle bevaringsforanstaltninger,
men snarere at træffe foranstaltninger rettet mod de arter og naturtyper, som lå til grund for
udvælgelsen af det særlige bevaringsområde.
Med hensyn til ”forringelse” giver teksten ikke udtrykkeligt en sådan margin men ifølge en
vejledning om forvaltning af Natura 2000-områder (Europa-Kommissionen 2001)
udarbejdet af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (herefter Kommissionen),
skal ”forringelse” fortolkes som en fysisk forringelse af en naturtype eller et levested. Den
kan vurderes direkte på grundlag af en række indikatorer, f.eks. mindskelse af området
eller ændring af naturtypens eller levestedets særpræg. Medlemsstaten skal tage hensyn til
alle påvirkninger af det miljø, hvor naturtyperne og levestederne findes. Hvis disse
påvirkninger resulterer i, at naturtypens eller levestedernes bevaringsstatus er mindre
gunstig end før, kan det skønnes, at der er tale om en forringelse (Europa-Kommissionen
2001).
I forhold til ”forstyrrelse” antager Kommissionen, at muligheden herfor må bedømmes på
grundlag af forebyggelsesprincippet1, hvilket støttes på ordlyden af den engelske version,
hvorefter pligten til at hindre forstyrrelser er udstrakt til: ”in so far as such disturbance
could be significant in relation to the objective of this directive”. Det er altså ikke
nødvendigt at bevise, at der virkelig vil indtræde betydelige virkninger, men
sandsynligheden alene (”kan være”) er nok som grundlag for udbedrende foranstaltninger
(Peter Pagh 2001). Den danske oversættelse fra ”could be significant” til ”har betydelig”
må anses for en fejlfortolkning (Reenberg et al. 2003).
Habitatdirektivets artikel 6, stk. 2 pålægger således medlemsstaterne en forebyggelsespligt
med hensyn til at undgå forringelser eller forstyrrelser af arter og naturtyper området er
udpeget for. Bestemmelsen er efter sin ordlyd ikke begrænset til at angå forebyggelse eller
genopretning af menneskeskabte forstyrrelser, men kan også omfatte naturgivne
forringelser, som for eksempel storm- eller tørkeskader (Kammeradvokaten 2003).
Hvorledes artikel 6, stk. 2 skal fortolkes i relation til forsømmelighed og passivitet er stort
set ikke tidligere blevet behandlet i retspraksis. Generaladvokat2 Juliane Kokott skriver dog
i sit forslag til afgørelse af sag C-6/04 ”Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber
mod Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland” i punkt 19, 20 og 21, at
ordlyden af habitatdirektivets artikel 6, stk. 2 peger i retning af, at der består en forpligtelse
til at træffe visse foranstaltninger til bevarelse af beskyttede goder, eftersom bestemmelsen
pålægger medlemsstaterne at forhindre forringelse. Om visse handlinger skal forbydes,
eller om visse bevaringsforanstaltninger skal træffes for at forhindre forringelse, kan
imidlertid kun afgøres på grundlag af den konkrete forringelse, der må befrygtes i det
enkelte tilfælde:

1

Kan sidestilles med forsigtighedsprincippet jf. Krämer 2003.
”… Generaladvokaten skal fuldstændig upartisk og uafhængigt offentligt fremsætte begrundede forslag til afgørelse af
de sager, som i henhold til Domstolens statut kræver hans medvirken.” (jf. EF-traktatens art. 222).
2
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”Der kan derfor være behov for såvel beskyttelsesforanstaltninger mod menneskeskabte
forringelser og forstyrrelser samt beskyttelsesforanstaltninger, der standser en naturlig
udvikling, der kan forringe bevaringstilstanden for arter og naturtyper.”1

Generaladvokat Juliane Kokott påpeger, at naturtyper i det åbne land ofte mister deres
særlige bevaringsstatus på grund af tilgroning med småkrat, når menneskelig indgriben
ikke hindrer en sådan udvikling. Som eksempel nævnes, at der for naturtyperne
”høslætenge i lavlandet2” og ”høslætenge i bjerge3” kræves menneskelig indgriben for
opretholdelse - nemlig slåning. Hun konkluderer, i modsætning til den britiske regerings
opfattelse, at begrebet ”forringelse” ikke kun omfatter ”ikke-naturlig” forringelse. Den
ovenfor nævnte tilgroning med småkrat udgør således et eksempel på en naturlig
forringelse. De Europæiske Fællesskabers Domstol (herefter Domstolen) er enige med
Generaladvokat Juliane Kokott og påpeger i punkt 34 i dommen mod Det Forenede
Kongerige Storbritannien og Nordirland (C-6/04), at det er
”åbenbart, at det for gennemførelsen af habitatdirektivets artikel 6, stk. 2, kan være
nødvendigt at træffe såvel foranstaltninger, der tilsigter at imødegå udefrakommende
menneskeskabte skader eller forstyrrelser, som foranstaltninger, der har til formål at
bremse den naturlige udvikling, der kan forringe bevaringsstatus for de forskellige arter og
naturtyper i SBO’erne [habitatområderne].”

Artikel 6, stk. 2 er altså således ikke begrænset til forsætlige handlinger, men vil også
kunne omfatte hændelige begivenheder, forudsat at de er forudselige. Kammeradvokaten
(2003) påpeger dog, at pligten til at reagere skal afvejes over for en ressourceindsats ud fra
en proportionalitetsbetragtning. Dette fremgår også af Kommissionens egen fortolkning
(Europa-Kommissionen 2001), hvor der står:
”...medlemsstaterne er forpligtet til at træffe alle de passende foranstaltninger, som de med
rimelighed kan forventes at træffe for at sikre, at der ikke indtræder betydelig forringelse
eller forstyrrelse.”

Den ovenfor nævnte dom ”Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Det
Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland” (C-6/04) og dens relation til Spartina
anglica i Stavns Fjord vil blive behandlet nærmere i diskussionsafsnittet. Her skal det blot
konstateres, at Danmark jf. habitatdirektivets artikel 6, stk. 2 ifølge afgørelsen af den
ovenfor nævnte dom (C-6/04) har pligt til at træffe foranstaltninger, der har til formål at
bremse en naturlig udvikling, hvis denne kan forringe bevaringsstatus for de forskellige
arter og naturtyper habitatområderne er udpeget for. Derfor - hvis det blot skønnes, at
Spartina anglica er en trussel mod dyrearter eller habitattyper, der indgår i
udpegningsgrundlaget for Stavns Fjord, har Danmark pligt til at fjerne Spartina anglica
eller holde udbredelsen på et så lavt niveau, at den ikke skader de pågældende dyrearter og
habitattyper.

1

Punkt 19 i forslaget til afgørelse af sag C-6/04 ”Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Det Forenede
Kongerige Storbritannien og Nordirland”
2
Natura 2000 kode 6510.
3
Natura 2000 kode 6520.
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4.2 EF-fuglebeskyttelsesdirektivet
Hensigten med fuglebeskyttelsesdirektivet er først og fremmest at forbedre situationen for
de vilde fuglebestande i EU. Direktivet omfatter beskyttelse af alle vilde fugle, der findes i
medlemsstaterne. For disse fugle kræver direktivets artikel 3 generelt, at medlemsstaterne
opretholder og om nødvendigt genskaber tilstrækkeligt forskelligartede udstrakte
levesteder. Medlemsstaterne kan dog tage hensyn til samfundsøkonomiske forhold, når det
ikke drejer sig om truede arter eller trækfugle. For arter, som er anført i direktivets bilag I,
skal der træffes særlige beskyttelsesforanstaltninger med hensyn til deres levesteder for at
sikre, at de kan overleve og formere sig i deres udbredelsesområde (jf. art. 4, stk. 1).
Ligeledes skal der træffes tilsvarende foranstaltninger med hensyn til regelmæssigt
tilbagevendende trækfuglearter, som ikke er anført i bilag I, for så vidt angår de
pågældende arters yngle-, fjerskifte- og overvintringsområder samt rasteområderne inden
for deres trækruter (jf. art. 4, stk. 2). For disse ovenfor nævnte fugle skal medlemsstaterne
udpege særlige beskyttede områder (SBO) (jf. art. 3, stk. 2, litra a). Beskyttelsen af disse
områder er undergivet habitatdirektivets artikel 6, stk. 2-4 (jf. habitatdirektivets art. 7),
suppleret af en pligt til at medlemsstaterne ”...bestræber sig på at undgå forurening eller
forringelse af levesteder også uden for disse beskyttede områder” (jf.
fuglebeskyttelsesdirektivet art. 4, stk. 4, sidste pkt.). Fuglebeskyttelsesdirektivet er således
temmelig omfattende i dets bestemmelser for håndteringen af påvirkninger og ændringer af
arternes levesteder i de udpegede områder.
4.3 Ramsarkonventionen
Ramsarkonventionen har ét bestemt sigte, idet den udelukkende vedrører beskyttelse af
vådområder. Ramsarområder er vådområder med så mange vandfugle, at de har
international betydning og skal beskyttes. Ved mange vandfugle forstås her, at der jævnligt
i området opholder sig mindst 20.000 individer eller findes mindst 1 % af en bestand af en
art eller underart. De vådområder, der har international betydning, omfatter ikke kun
områder for fugle. Det er også områder, der er vigtige for andre organismer, eksempelvis
områder, der er væsentlige fouragerings-, gyde-, opvækst- eller rasteområder for vigtige
fiskebestande. Ramsarområderne udpeges af det enkelte land. Konventionens forpligtelser
omfatter konkrete, generelle samt relativt blødt formulerede forpligtelser. I forbindelse
med Spartina anglica i Stavns Fjord er de to væsentligste, at Danmark i følge
konventionen skal: 1) Fremme beskyttelse af området (jf. art 3, stk. 1) samt 2) tilstræbe at
øge bestandene af vandfugle i egnede vådområder (jf. art 4, stk. 4).
Da samtlige danske Ramsarområder er omfattet af eller sammenfaldende med EFfuglebeskyttelsesområder og dermed undergivet den samme beskyttelse som disse
områder, og da reglerne herfor er strengere, vil konventionen ikke blive yderligere
behandlet her. Der skal blot konstateres, at myndighederne (jf. art. 3, stk. 1 og art. 4, stk.
4) altså ikke bare er forpligtet til at opretholde status quo i disse områder, men at de er
forpligtet til løbende at forbedre forholdene.
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4.4 Den danske implementering
Det er vigtig at pointere, at bestemmelserne i fugle- og habitatdirektiverne skal
implementeres i national ret – dvs. at kravene i direktiverne skal gives retskraft gennem
national lovgivning (jf. EF-traktaten art. 249, stk. 3). Selv om der er et betydeligt
sammenfald mellem EU-rettens krav til naturbeskyttelse og de mekanismer, som har været
udviklet i dansk ret, er der flere forskelle. Disse forskelle blev søgt overvundet i 1998 ved
udstedelsen af en særlig bekendtgørelse ”Bekendtgørelse nr. 782 af 1/11 1998 om
afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder” (herefter
habitatbekendtgørelsen). Det viste sig i midlertidig, at denne bekendtgørelse langt fra var
tilstrækkelig til at opfylde EU-rettens krav, og den modtog en del kritik (Peter Pagh 2001,
Kammeradvokaten 2002, Kammeradvokaten 2003, Reenberg et al. 2003). I forbindelse
med implementeringen af habitatdirektivets artikel 6, stk. 1 og 2 lød kritikken især på, at
der ikke var etableret præcise og bindende retslige rammer, der gav den relevante
myndighed beføjelser, og samtidig pålagde den en forpligtelse til at gribe ind med forbud
eller påbud, såfremt det er nødvendigt for at undgå forringelse af naturtyperne og
levestederne eller forstyrrelse af de arter, for hvilke områderne var udpeget. Desuden kom
der flere domme fra EU-domstolen, der viste, at en langt mere aktiv beskyttelse var
påkrævet. Blandt andre den såkaldte ”Irlands-dom” (C-117/00) (boks 7).
Boks 7. ”Irlands-dommen” (C-117/00).
Sagen drejede sig om beskyttelse af Dalrypen og dens levesteder. Dalrypen lever i bakke- og højmoseområder, og dens
føde består hovedsagligt af lyng, som den ligeledes har brug for til redebygning og til at beskytte sig mod rovdyr.
Dalrypens udbredelse i Irland er således begrænset til højmose- og hedeområder, hvor lyng dominerer. Lyng er
imidlertid en planteart, der er særlig sårbar ved overgræsning, og i Irland er arten alvorligt truet heraf.
Klagen mod Irland gik på, at den irske stat havde tilsidesat sine forpligtelser (jf. artikel 3 i fuglebeskyttelsesdirektivet)
til at sikre tilstrækkeligt forskelligartede og vidstrakte levesteder for Dalrypen, der derfor var gået dramatisk tilbage i
antal samtidig med, at udbredelsesområdet var blevet indskrænket. Derudover havde Irland ikke levet op til habitatdirektivets artikel 6, stk. 2, for så vidt angår det særligt beskyttede område: Owenduff-Nepin Beg Complex, idet
myndighederne ikke havde truffet passene foranstaltninger mod overgræsning for at undgå forringelse af naturtyperne
og levestederne for de arter, for hvilke området er udpeget.
EU Domstolen fandt Irland skyldig i ovenstående punkter og pålagde de irske myndigheder at rette op på problemet.
Den irske regering erkendte selv i sin duplik, at det ikke kun var nødvendigt, at den irske myndighed træffer
stabiliserende foranstaltninger vedrørende overgræsningsproblemet, men at de ligeledes skal gøre det muligt at
genetablere de skadede levesteder.

Første skridt i retning af et tilsvarende søgsmål mod Danmark blev taget ved EuropaKommissionens åbningsskrivelse1 af 11. juli 2003. I skrivelsen kritiseres Danmark bl.a. for
en slap implementering af habitatdirektivet. Herefter gik den danske regeringen i gang med
en længere proces, der skulle sikre en bedre gennemførelse af habitatdirektivet i dansk
lovgivning og dermed en bedre beskyttelse af habitatområderne. Processen bestod af flere
trin:
1. Først blev habitatbekendtgørelsen opdateret til ”Bekendtgørelse nr. 477 af 7. juni
2003 om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder (EF-fuglebeskyttelsesområder, EF-habitatområder og Ramsarområder)”.
1

Første skridt i forbindelse med et muligt sagsanlæg mod et medlemsland fra Kommissionen i forbindelse med en
traktatbrudssag jf. EF-traktatens artikel 226.
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Bekendtgørelsen er siden ændret to gange - først ved ”Bekendtgørelse nr. 902 af
25. august 2004” og sidst ved ”Bekendtgørelse nr. 1076 af 9. november 2004”.
Begge gange ved tilføjelser af nye beskyttelsesområder.
2. Dernæst vedtog Folketinget ”Lov nr. 1150 af 17. december 2003 om miljømål m.v.
for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder” – den såkaldte
Miljømålslov, der har til formål at fastlægge rammerne for beskyttelsen af
overfladevand og grundvand samt for planlægning inden for de internationale
naturbeskyttelsesområder. Miljømålsloven er senest ændret ved ”Lov nr. 570 af 24.
juni 2005” med myndighedsændringer som følge af kommunalreformen – loven
træder i kraft den 1. januar 2007.
3. Desuden vedtog Folketinget den 25. maj 2004 en ny skovlov - ”Lov nr. 453 af 9.
juni 2004 lov om skove” samt ændringer i ”Bekendtgørelse af lov om
naturbeskyttelse” (LBK nr. 884 af 18/08/2004 - herefter naturbeskyttelsesloven).
Disse tiltag havde til formål at sikre, at Danmark lever op til sine forpligtelser hvad angår
beskyttelsen af de internationale naturbeskyttelsesområder i henhold til habitat- og
fuglebeskyttelsesdirektivet ved at give et supplerende retsligt grundlag herfor.
Naturplanlægningen er herefter obligatorisk i de udpegede internationale
beskyttelsesområder, og der blev gjort op med den kritik, der var i forbindelse med den
manglende aktive beskyttelse.
Da afleveringstidspunktet for dette speciale ligger tæt op af kommunalreformen den 1.
januar 2007 - hvor ændringerne i miljømålsloven træder i kraft, og indholdet i specialet er
relevant for beslutninger, der skal tages herefter, vil der i det følgende henvises til
miljømålsloven med de ændringer, der følger af lov nr. 570 af 24. juni 2005 om ændring af
miljømålsloven.
4.5 Natura 2000
Habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet skaber tilsammen et netværk af beskyttede
naturområder i hele Europa. Dette netværk går under den fælles EU-betegnelse ”Natura
2000”. De internationale naturbeskyttelsesområder udpeges af miljøministeren i henhold til
§36 i miljømålsloven. Udpegningen gennemføres ved bekendtgørelse, senest
”Bekendtgørelse nr. 477 af 7. juni 2003 om afgrænsning og administration af
internationale naturbeskyttelsesområder” med senere ændringer. Ifølge miljømålslovens §
37 skal miljøministeren1 udarbejde en Natura 2000-plan for de internationale
naturbeskyttelsesområder. Disse planer skal jf. miljømålslovens § 43 stk. 2 senest være
klar ved udgangen af 2009 og skal jf. miljømålslovens §§ 39, 40, 41 & 42 indeholde:
1) En basisanalyse der skal indeholde: A) Kortlægning af habitatnaturtyper og
levested for de arter, som områderne er udpeget for. B) Vurdering af tilstanden og

1

I praksis Skov- og Naturstyrelsen.

34

Internationale naturbeskyttelsesområder
foreløbig vurdering af trusler. C) Et resumé, som på kortbilag angiver
beliggenheden af de kortlagte arealer og tilstanden.
2) Et mål for naturtilstanden, der skal ske på baggrund af basisanalysen, med henblik
på at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus. Efter en klassificering og
afvejning af eventuelt modstridende naturinteresser inden for det enkelte
internationale naturbeskyttelsesområde fastsættes mål for området. Der kan
fastsættes forskellige mål for delområder inden for et internationalt
naturbeskyttelsesområde.
3) Et indsatsprogram, der udarbejdes på grundlag af basisanalysen, foreliggende
overvågningsdata og forslag m.v., der skal indeholde retningslinjer for
kommunalbestyrelsernes handleplaner. Indsatsprogrammet kan indeholde konkrete
forslag til handleplanerne.
Herefter er det op til den kommende kommunalbestyrelse at udarbejde en konkret
handlingsplan til gennemførelse af Natura 2000-planer inden for kommunens geografiske
område på land og inden for den kystnære del af vanddistriktet (jf. miljømålslovens § 37a).
Denne handleplan skal jf. miljømålslovens § 46c senest være færdig ved udgangen af 2010
og skal jf. § 46a indeholde:
1) Prioritering af kommunalbestyrelsens forventede forvaltningsindsats i
planperioden.
2) Angivelse af mål og forventet effekt for de enkelte aktiviteter.
3) Forventede metoder og forvaltningstiltag, som kommunalbestyrelsen vil tage i
anvendelse for at forbedre naturtilstanden eller fastholde gunstig bevaringsstatus.
Herefter er det kommunalbestyrelsen, der skal sikre gennemførelse af en vedtaget
handleplan (jf. miljømålslovens § 46a, stk. 4). Indtil der foreligger en færdig udarbejdet
handleplan for de internationale naturbeskyttelsesområder sker forvaltningen af områderne
gennem gældende regler og naturforvaltning (jf. bemærkningerne til miljømålsloven). I
fremtiden – fra år 2010 vil disse Natura 2000-planer udgøre grundlaget for at iværksætte
den nødvendige forvaltningsindsats til at sikre eller genoprette de udpegede internationale
naturbeskyttelsesområder. Planerne vil således blive centrale i efterlevelsen af
habitatdirektivets bestemmelser i artikel 6, stk. 1 og 2 og fuglebeskytttelsesdirektivets
artikel 4, stk. 1 og 2.
4.6 Amterne og basisanalysen
Kommunalreformen træder som førnævnt i kraft den 1. januar 2007, hvilket er midt i
processen med udarbejdelsen af de første Natura 2000-planer – hvor det var amtsrådet, der
stod for udarbejdelsen af Natura 2000-planerne for de internationale naturbeskyttelsesområder på land og inden for den kystnære del af vanddistriktet1. Som led i
1

Forpligtelserne fremgår af naturbeskyttelsesloven § 19a og miljømålslovens § 48 (Lov nr. 1150 af 17. december 2003).
På havet uden for den kystnære del af vanddistriktet, var det miljøministeren, der var ansvarlig for Natura 2000-planerne
(jf. miljømålslovens § 38).
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gennemførelsen af kommunalreformen er det nu fastlagt i miljømålsloven, at staten fra 1.
januar 2007, hvor kommunalreformen træder i kraft, skal forestå hele Natura 2000planlægningen. For at sikre at det igangværende arbejde i amterne anvendes i den statslige
Natura 2000-plan, skal amterne udarbejde den ovenfor nævnte basisanalyse og aflevere
den til staten senest 1. juli 2006 (jf. miljømålslovens § 4, stk 5 ). For det videre arbejde
med Natura 2000-planlægningen er det vigtigt, at amternes afrapportering har en ensartet
karakter. Derfor har Skov- og Naturstyrelsen udarbejdet en vejledning, der fastlægger
retningslinjer for amternes bidrag til basisanalysen.
4.7 Den ansvarlige myndighed
Det er den danske stat, der er forpligtet af EF-direktiverne. Sager om manglende opfyldelse
af disse internationale forpligtelser vil derfor blive rejst mod den danske stat. EFdomstolen har i sin praksis antaget, at myndigheder (f.eks. Skov- og Naturstyrelsen,
kommuner og amter) er forpligtet til i videst muligt omfang at tolke nationale forskrifter i
overensstemmelse med de traktatmæssige forpligtelsers ordlyd og formål - i denne
sammenhæng forpligtelserne efter habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet (Skovog Naturstyrelsen 2001).
4.8 Finansiering
Finansiering af beskyttelsen af områderne er i høj grad også et EU-anliggende og
medlemslandene og ikke mindst Danmark har presset på for at få forbedret mulighederne
for EU-medfinansiering af indsatsen i områderne (Rudfelt 2003). De grundlæggende
bestemmelser om økonomi i habitatdirektivet findes i direktivets artikel 8, hvor det blandt
andet er bestemt:
•

At medlemsstaterne samtidig med deres forslag vedrørende lokaliteter, der vil
kunne udpeges som særlige bevaringsområder, og hvor der findes prioriterede
naturtyper og/eller prioriterede arter, også sender deres overslag over omfanget af
den EU-medfinansiering, de anser for nødvendig, for at de kan opfylde deres
forpligtelser i henhold til artikel 6, stk. 1 (jf. art. 8, stk. 1)

•

At kommissionen i samarbejde med den pågældende medlemsstat fastlægger de
nødvendige bevaringsforanstaltninger for de lokaliteter, der er af
fællesskabsbetydning, og for hvilke der søges om medfinansiering samt disse
foranstaltningers samlede omkostninger (jf. art. 8, stk. 2).

•

At kommissionen i samarbejde med den pågældende medlemsstat foretager en
prioriteret handlingsplan under hensyn til de finansielle midler, som er disponible i
de relevante EF fonde (jf. art. 8, stk. 3 & 4).

4.9 NOVANA
Habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet forpligter myndighederne i det pågældende
land til naturovervågning med henblik på at følge arters og naturtypers bevaringsstatus (jf.
habitatdirektivets art. 11). I Danmark er overvågningen sat i system i Det Nationale
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Program for Overvågning af Vandmiljøet og Naturen (NOVANA), der udføres i et
samarbejde mellem staten og amterne, hvor Danmarks Miljøundersøgelse har det
overordnede ansvar for programmet. Resultaterne fra overvågningen skal indberettes til
Kommissionen hvert 6. år efter den endelige udpegning af habitat- og
fuglebeskyttelsesområderne (jf. habitatdirektivets art. 17). I Danmark startede
overvågningen pr. 1. januar 2004, og programmet skal køre til 2009, hvorefter det skal
justeres eller revideres afhængigt af om programmets målemetoder er effektive nok.
Overvågningen fortsætter efter 2009 med eventuelle justeringer (Danmarks
Miljøundersøgelser 2003).
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5 Kontrolmetoder
I forbindelse med et eventuelt indsatsprogram for Spartina anglica indeholder dette afsnit
en kort gennemgang af de mest anvendte kontrolmetoder til at begrænse eller fjerne
invasioner af Spartina anglica.
5.1 Opgravning
Manuel opgravning af småtuer har vist sig at være effektivt (Corkhill 1984, Aberle 1990,
Hedge et al. 1997). Denne metode er tidskrævende og succesen afhænger af, at man får
alle rhizomerne med op. Større bevoksninger vil være så godt som umulige at grave op
med håndkraft. Til dette kan man evt. anvende en bulldozer, man skal dog være
opmærksom på, at dette kan medføre uacceptable konsekvenser for kysten (Truscot 1984).
Desuden er der flere lokaliteter i Stavns Fjord, hvor det ikke vil være muligt at få en
bulldozer frem.
5.2 Beskæring, slåning, nedstampning og afbrænding
Beskæring, slåning, nedstampning og afbrænding er kontrolmetoder, der fjerner eller
beskadiger den del af planten, der er over jorden. Idéen med denne form for kontrol er, at
planten bruger sin reserveenergi, opbevaret i rhizhomerne, til at producere nye skud.
Gentagne fjernelser eller skade på skud svækker eller dræber planten. Det vides ikke, hvor
store områder disse metoder kan anvendes på, eller hvor mange gange man skal anvende
dem, før planten dør. Metoderne er relativt dyre, idet de kræver mange arbejdstimer og
skal udføres gentagne gange flere år i træk, før de giver resultater. Det er rapporteret, at
beskæring og slåning efterfølgende øger densiteten af stængler (Ranwell 1961, Hubbard
1970), og flere har anvendt beskæring med ringe succes (Aberle 1990, Bishop 1995, Major
& Grue 1997). Andre forsøg indikerer, at kontinuerlig beskæring reducerer Spartina
anglicas biomasse på længere sigt (Turner 1987, Scott et al. 1990). Turner (1987) fandt, at
beskæring 10 - 15 cm over sedimentet hver anden måned fra juli til november medførte
efterfølgende signifikant reduceret levende biomasse over jorden. Desværre havde det
ingen effekt på rod- og rhizombiomassen. Der er ingen rapporter om succesfuld fjernelse,
hvor der alene er anvendt beskæring. I forbindelse med beskæring er det bedst at skære så
lavt som muligt, idet det øger muligheden for at de eksponerede lave (hule) stængler
efterfølgende fyldes og blokeres med vand og sediment. Dette hindrer ilt i at komme ned til
rødder og rhizomer, hvilket skader planten - muligvis dræber den (Gleason & Zieman
1981, Thom et al. 1997). Tidspunktet for beskæringen vil influere på effekten af metoden.
Størst succes opnås ved beskæring når rhizomebiomassen er lavest dvs. efter forårsvæksten
(juli), hvor plantens energi er investeret i nye skud. Beskæring før frøsætning hindrer
desuden kolonisering via frø. Denne kontrolmetode vil højst sandsynligt ikke direkte dræbe
Spartina anglica, men den vil muligvis medføre, at andre planter kan udkonkurrere den.
Beskæring kan fremme vækst af andre arter såsom Puccinellia maritima og Salicornia
europaea (Ranwell 1961, Scholten & Rozema 1990, Scott et al.1990).
Frid et al. (1999) fandt, at fysisk kontrol af Spartina i form af en traktor ikke påvirkede
antallet og sammensætningen af invertebrater. Forsøget blev udført ved gentagne gange at
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køre over et forsøgsfelt på 250 m2 med en traktor, indtil alle plantedele var begravet i
sedimentet. Densiteten af Spartina forblev signifikant reduceret de følgende 3 år samtidigt så det ud til, at densiteten af Salicornia europaea steg. Efter 3 år blev området
invaderet fra den omkring liggende Spartinamarsk. I et andet forsøg ved Lindisfarne,
England blev der brugt et bæltekøretøj til gentagne gange at køre over bevoksninger af
Spartina anglica, indtil planterne var afskåret eller begravet i mudderet (Frid et al. 1999).
Tre år efter var densiteten af stængler ca. 40 pr. m2 i forsøgsplottet og 80 pr. m2 i
kontrolplottet. Denne metode krævede et dyrt køretøj, og desuden er det tidskrævende og
skal gentages mange gange, før det giver nogen effekt. Metoden virker sandsynligvis kun
på blødt sediment, og yderligere skal man være opmærksom på, at rhisomer kan løsrives
og spredes til andre lokaliteter. Forsøg med afbrænding viste, at denne metode er ineffektiv
(Aberle 1990, Hedge et al. 1997). Afbrænding har kun ringe effekt på rhizomernes
biomasse og vil måske resultere i en øget stængel densitet (Turner 1987).
5.3 Græsning
Idéen med græsning er den samme som for beskæring og slåning – at udpine planten ved at
tømme den reserveenergi, der er opbevaret i rhizhomerne. Desuden favoriserer græsning
etablering og spredning af arter som Puccinellia maritima, Salicornia europaea og Scripus
maritimus og den bedste måde at vedligeholde strandenge på er i følge Ranwell (1961), at
lade en hårdfør fårerace græsse på området. Spartina anglica er udmærket foder for både
køer og får - nogle mener dog, at mælken fra køer fodret med Spartina anglica smager
grimt (Ranwell 1967).
Flere steder i Stavns Fjord kan man se, hvordan græsning holder Spartina anglica nede
(billede 6 & 7). Ved vedvarende græsning er der mulighed for at fjerne Spartina anglica
enten ved at plantens næringsdepoter udtømmes, eller ved at andre arter får mulighed for at
udkonkurrere den. Man vil under alle omstændigheder hindre frøsætning og efterfølgende
frøspredning.

Billede 6. Græsset contra ikke-græsset område i Stavns
Fjord. Det ses, at kreaturerne har græsset på Spartina
anglica så langt udenfor indhegningen, de kunne nå.
Foto af Mikkel Beck Randløv (juli 2006).

Billede 7. Bevoksninger af Spartina anglica (røde
cirkler) der er græsset ned af kreaturer på en strandeng i
Stavns Fjord. Foto af Mikkel Beck Randløv (juli 2006).
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Med hensyn til hvilke dyrearter man skal anvende, må man prøve sig frem, men det ser ud
til, at f.eks den fårerace (gutefår), der allerede anvendes flere steder i fjorden, er effektiv.
Hvor stort græsningstrykket skal være for at opnå tilfredsstillende resultater afhænger af,
hvilke dyrearter man anvender, og også her bliver man nødt til at prøve sig frem. Flere
steder vil græsning dog ikke være mulig for eksempel, hvor der er så mudret og blødt, at
dyrene ikke kan færdes, eller hvis der er lokaliteter, hvor dyrene ikke kan få lov at græsse
på grund af grundejerforhold. For fuldstændig bekæmpelse skal græsning derfor suppleres
af andre kontrolmetoder. Man skal i øvrigt være opmærksom på, at græsning kan medføre
jorderosion, ødelæggelse af brinker samt medføre effekter på benthiske organismer (Shaw
& Gosling 1995). Desuden skal man holde sig for øje, at strandenge der græsses med et
lavt til et moderat græsningstryk, som regel har en større biodiversitet end strandenge, der
har et højt græsningstryk eller hvor der slet ikke græsses (Berg et al. 1997).
På grund af plantens næringsdepoter i rhizomerne er den i stand til at gendanne og skyde
selv efter flere års gentagne forsøg på udryddelse ved hjælp af slåning eller græsning. Det
er tilmed rapporteret, at græsning efterfølgende øger densiteten af stængler (Ranwell 1961,
Hubbard 1970). Det er derfor vigtigt at lægge størst muligt pres på planten - hvis en
lokalitet ikke bliver behandlet hvert år i behandlingsperioden, og man f.eks. springer et år
over, vil planten kunne nå at reetablere sig og fylde sine næringsdepoter op, og man må
starte forfra. Selv flere års intensiv slåning eller græsning uden brug af herbicid vil højst
sandsynligt ikke være tilstrækkeligt til totalfjernelse af en Spartina invasion (Dethier &
Hacker 2004). Det store rodnet og næringslagrene i rhisomerne gør bekæmpelsen af
Spartina anglica særdeles besværlig, og den valgte kontrolteknik skal højst sandsynligt
anvendes flere gange gennem flere år, før en given population af Spartina anglica vil være
fjernet.
5.4 Tildækning med sort plastik eller jord
Tildækning med sort plastik blokerer for
sollyset og forhindrer således fotosyntese og
vil medføre plantedød (billede 8). Forsøg
med tildækning rapporterer om 99-100 %
succes (Aberle 1990, Bishop 1995).
Problemer med tildækning inkluderer, at
metoden også dræber andre planter under
plastikken. Desuden vides det ikke hvilken
effekt tildækningen har på bentiske
invertebrater, og det er en arbejdskrævende
og forholdsvis dyr metode, og der er stor
8. Eksempel på bekæmpning af Spartina ved
chance for at vind eller tidevandet vil fjerne Billede
tildækning med sort plastik i Willapa Bay, USA. Foto af
tildækningen. En anden mulighed er at Mikkel Beck Randløv (august 2006).
beskære planterne efterfulgt af tildækning med jord, hvilket medfører, at ilttilførslen til
rødder og rhizomer stoppes og planterne vil dø. Forsøg ved Lindisfarne, England medførte
over 95 % dræbte planter (Davey et al. 1996). Denne metode er dog relativ dyr og
arbejdsskrævende og vil ikke være mulig at anvende på store arealer. Metoden kan
eventuelt anvendes som supplement til andre kontrolmetoder.
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5.5 Herbicider
I forbindelse med dette speciale fik jeg som tidligere nævnt arrangeret et kort studieophold
i USA ved ”Washington State Department of Agriculture”. Opholdet strakte sig fra den 19.
august til den 28. august 2006 og var en enestående mulighed for at se, hvorledes de
håndterer en omfattende invasion af Spartina i Puget Sound og Willapa Bay i det
sydvestlige hjørne i staten Washington. Herunder følger en kort introduktion til områderne,
og det anvendte herbicid (boks 8) samt en beskrivelse af de metoder, hvormed det
anvendes ved bekæmpelse af Spartina.
Boks 8. Baggrund om invasion af Spartina i Puget Sound og Willapa Bay samt information om herbicidet Imazapyr.
Puget Sound:
Spartina blev introduceret i Puget Sound i 1961 for at stabilisere nogle diger samt at give foder til kvæg. I midten af
70´erne havde den spredt sig til 2,7 hektar, men først i 1997 blev bekæmpelsen officielt organiseret med Washington
State Department of Agriculture som den overordnede enhed. På dette tidspunkt havde Spartina anglica invaderet 73
lokaliteter og dækkede sammenlagt et område på omkring 400 hektar solid Spartina marsk (Pless 2005).
Willapa Bay:
Spartina blev ved et tilfælde indført til området sidst i 1890’erne formodentligt i pakkemateriale til østers. I dag findes
der her en af verdens største Spartina invasioner. Invasionen består primært af Spartina alterniflora, men også
Spartina anglica. I 1993 blev det bestemt, at Spartina skulle fjernes fra fjorden, hvilket man har prøvet på lige siden. I
1997 var der sammenlagt 1312 hektar solid spartinamarsk, hvilket er en 60 % udvidelse fra 1994. Man regner med, at
hvis der ikke fortages noget, vil Spartina dække et samlet område på 11.000 hektar i år 2030 (Pless 2005).
Imazapyr:
På trods af at staten bruger mellem 3 og 6 millioner kroner om året på forskellige udryddelsesmetoder i de to områder,
er det endnu ikke lykkedes at få bugt med planten, der, hvis man ikke gør noget, årligt forøger sin invasion med 15 til
20 %. Invasionen i Puget Sound og Willapa Bay er så omfattende, at den er umuligt at bekæmpe uden brug af
herbicider. Gennem flere års test har man fundet frem til, at herbicidet ”imazapyr”, der sælges under navnet
“Habitat®” er det mest effektive og samtidig det mest miljøvenlige herbicid på markedet. Først efter at staten har taget
dette herbicid i brug, ser det ud til, at der er en chance for at komme planten til livs (Pless 2005).
Imazapyr degenereres hurtigt i vand ved photolyse og flere feltstudier har vist, at imazapyr opløses i vandet indenfor et
par dage. Efter 2 måneder kunne stoffet ikke spores hverken i vandet eller i sedimentet, hvilket var langt hurtigere, end
hvad man fandt for glyphosate (Roundup). Desuden fandt man, at imazapyr er mindre toksisk end glyphosate samt, at
man kunne anvende en langt lavere sprøjtekoncentration end ved anvendelse af glyphosate. Den bedste (dvs. den
hurtigste, mest effektfulde og billigste) metode til fjernelse af Spartina anglica er uden tvivl anvendelse af herbicidet
imazapyr, og det anbefales frem for glyphosate (Patten 2002, Patten 2003, Pless 2005). Imazapyr virker lige godt på
Spartina alterniflora som på Spartina anglica (pers. kom Kim Patten).
Imazapyr bliver primært absorberet gennem plantevævet, men kan også absorberes gennem rødderne. Stoffet
transporteres via xylemet og phloemet til meristemer i planten. Imazapyr virker ved, at det hindrer aminosyresyntese.
Helt specifikt forhindrer imazapyr katalysen af produktionen af 3 aminosyrer (valine, leucine og isoleucine), der
kontrollerer proteinsyntese og cellevækst. Plantevæksten stopper først i rødderne og fortsætter herefter i plantedelene
over jorden – plantedød indtræffer, afhængig af vejrforholdene, omkring en måned efter behandling. Dyr og
mennesker syntetiserer ikke selv disse tre aminosyrer men optager dem gennem føden. Derfor er imazapyr ikke
umiddelbart giftigt for dyr og mennesker (Pless 2005).
Det tager omkring fire år at fjerne en stor (> 10 ha) spartinamarsk ved anvendelse af imazapyr. Mindre populationer
(< 10 ha) vil være lettere og hurtigere at fjerne (Patten 2005). Patten (2005) finder i et forsøg på tre lokaliteter, der alle
er på under fem hektarer, at efter to års behandling med imazapyr var hhv. 85 %, 90 % og 95 % af invasionen på
lokaliteterne fjernet.
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Der findes flere metoder, man kan benytte ved
anvendelsen af herbicid. Rygsæksprøjtning er oftest
anvendt på tuer og mindre områder, mens bæltekøretøj
eller anden form for køretøj kan anvendes ved større
områder. Alternativt kan man anvende helikopter til at
dække store områder. En anden metode er at "smøre”
herbicidet manuelt på de ønskede planter. Der findes
specielt udstyr bestående af hule plasticrør med en
svamp monteret for enden netop til dette formål (billede
9). Herbicidet kan således være inden i røret og siver ud
gennem svampen, mens man går rundt og ”smører”
herbicidet på planten. Med denne metode kan man
anvende en høj koncentration af herbicid, da den meget
målrettet kun påfører herbicidet på de ønskede planter.
Billede 9. Hult plasticrør med en svamp
monteret for enden. Anvendes til at
”smøre” herbicidet på planterne. Foto af
Mikkel Beck Randløv (august 2006).

Ideel sprøjtning maksimerer tiden, hvormed herbicidet
sidder på Spartina anglica inden det afvaskes af
tidevand eller regn. Dette opnås bedst ved at sprøjte, når tidevandet er udgående.
Sprøjtning om morgenen kan resultere i, at der sprøjtes på planter med dug, hvilket ikke er
ønskeligt, da det er bedst, hvis der sprøjtes på tørre plantedele. Sprøjtning midt på dagen
reducerer chancen for, at herbicidet vaskes af af aftenduggen. Sprøjtning bør foregå på
skyede vindstille dage, idet Spartina anglica på meget varme dage ruller sine blade
sammen (samt herbicidet kan krystallisere) og vind vil resultere i, at herbicidet rammer et
større område end det ønskede.
I Puget Sound og Willapa Bay er de fleste infektioner så store, at det er umuligt at dække
områderne til fods, og man har været nødt til at tage andre former for transportmidler i
brug. Til sprøjtning af større områder med spredte bevoksninger anvender de enten et
bæltkøretøj ”The Marsh Master” eller sumpbåde. Selve sprøjtningen foregår ved, at én
person styrer transportmidlet, mens to andre står bag ved i hver sin side med en
sprøjtepistol og sprøjter herbicidet direkte på bevoksningerne, mens de hhv. kører eller
”sejler” forbi bevoksningerne i et passende tempo (billede 10, 11, 12 & 13). Store tætte
infektioner bliver sprøjtet fra helikopter (billede 14 & 15).
5.6 Biologisk kontrol
Brug af herbicider samt mekanisk fjernelser (f.eks. opgravning og slåning) repræsenterer
de primære metoder til bekæmpelse af invasive arter, dog ser man en stigende interesse for
anvendelse af biologisk kontrol. Wu et al. (1999) fandt ved drivhusforsøg, at
græshoppearten Prokelisia har potentiale som biologisk kontrolmiddel mod Spartina
anglica. Det er dog vigtigt at understrege, at man skal være varsom med introduktion af
nye arter, hvilket jo netop var, hvad der skabte problemet med Spartina anglica i første
omgang. Biologisk kontrol af Spartina anglica i Stavns Fjord er ikke en aktuel
kontrolmetode foreløbigt, men det bliver interessant at se, hvad fremtidig forskning inden
for dette felt finder.
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Billede 10. ”The Marsh Master” i Triangle Cove, Puget
Sound. Foto af Mikkel Beck Randløv (august 2006).

Billede 11. Sprøjtning med imazapyr ved hjælp af
sprøjtepistol fra ”The Marsh Master” i Triangle Cove,
Puget Sound. Den blå farve skyldes tilsætning af et
naturligt farvestof, hvilket medfører, at man kan se, hvor
der er sprøjtet. Foto af Mikkel Beck Randløv (august
2006).

Billede 12. Én af mange sumpbåde der anvendes til at
sprøjte herbicid fra. Foto af Mikkel Beck Randløv
(august 2006).

Billede 13. Sprøjtning med imazapyr ved hjælp af
sprøjtepistol fra sumpbåd i Willapa Bay. Den blå farve
skyldes tilsætning af et naturligt farvestof, hvilket
medfører, at man kan se, hvor der er sprøjtet. Foto af
Mikkel Beck Randløv (august 2006).

Billede 14. Helikopter der anvendes til sprøjtning. Her
fyldes der imazapyr på tanken. Foto af Mikkel Beck
Randløv (august 2006).

Billede 15. Sprøjtning med imazapyr fra helikopter i
Willapa Bay. Den blå farve skyldes tilsætning af et
naturligt farvestof, hvilket medfører, at man kan se hvor
der er sprøjtet. Foto af Mikkel Beck Randløv (august
2006).
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6 Feltundersøgelse i Stavns Fjord
I dette afsnit gennemgås hvilken materialer og metoder, der blev anvendt ved
feltundersøgelsen i Stavns Fjord, hvilke resultater det gav samt en tolkning af disse.
6.1 Materialer og metoder
For at fastslå problemets omfang mht. invasionen af Spartina anglica i Stavns Fjord blev
plantens udbredelse kortlagt langs kysten og rundt om alle øerne i fjorden. Samtidigt blev
alle bevoksninger af Salicornia europaea registreret, da denne plante er i fare for at blive
udkonkurreret og forsvinde, hvor Spartina anglica vinder frem. Salicornia europaea er
som tidligere nævnt på EF-habitatdirektivets bilag I samt med i udpegningsgrundlaget for
fjorden, og den skal derfor beskyttes. Desuden blev de respektive sedimenttyper i fjorden
registreret. Feltturen strakte sig fra den 26. juli til 4. august 2006.
Alle GIS registreringer blev foretaget med en
GIS-GPS af mærket ”Trimble Parthfinder
Pro XRS”. GIS-GPS er et udtryk, der
anvendes om en relativ ny type for GPSmodtager. Udover en GPS-antenne til at
modtage satellitsignaler er en GIS-GPS også
udstyret med en ”beaconantenne”, hvilket
gør den i stand til at modtage et DGPSkorrektionssignal fra en af de tre aktive
beaconstationer i Danmark. Dette gør det
muligt at ”real-time” korrigere positionen,
Billede 16. GIS-GPS af mærket Trimble Parthfinder Pro
der som følge heraf bliver mere præcis. GPS XRS. Foto af Mikkel Beck Randløv (juli 2006).
Pathfinder Pro XRS måler med en horisontal
nøjagtighed på typisk omkring 50 cm (Dueholm et al. 2005). GIS-GPS receiveren er
anbragt i en rygsæk, hvorpå de to antenner til modtagelse af hhv. satellitsignaler og
beaconsignalet er monteret. Den håndholdte datalogger er forbundet via et kabel til GISGPS-receiveren i rygsækken (billede 16). Inden feltturen blev GIS-GPS receiveren
konfigureret, blandt andet blev ”logging intervals” sat til 2 sek. - hvilket vil sige, at
positionen bliver registreret hvert 2. sek. ved målinger. Det anvendte datum var WGS84.
I felten blev der registreret punkter, linier og polygoner, og hver måling fik tilskrevet en
attribut såsom f.eks. beplantningstype og/eller sedimenttype. Sedimenttyperne blev inddelt
i følgende 5 kategorier: 1) ”Fint sand”, 2) ”Groft sand”, 3) ”Sten”, 4) ”Fint sand og sten”
og 5) ”Groft sand og sten”. Sedimenttypen blev subjektivt vurderet i felten. Der blev
indsamlet 3 prøver á 200 gram med ”Fint sand” og 3 prøver á 200 gram med ”Groft sand”
for efterfølgende at se, om der er statistisk forskel (χ2 test) på de to typer sediment, hvilket
vil betyde, at det var muligt at se forskel på dem i felten. Prøverne blev indsamlet med en
lille skovl fra de øverste 10 cm af sedimentet 6 forskellige steder i fjorden. Teksturanalyse
blev udført ved sining gennem en række sigter med aftagende maskestørrelse.
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Tuer af Spartina anglica på ≤ 500 stængler blev registreret som punkter og antallet af
stængler i tuen blev registreret - større tuer og områder med Spartina anglica blev
registreret som polygoner. Polygoner registreres ved at gå rundt om (langs kanten af) det
pågældende område, mens positionen automatisk blev registret hvert 2. sekund.
Udbredelsen af Salicornia europaea blev indsamlet på samme måde, dog blev der for
denne art også registreret længere strækninger langs kysten hvor planten stod mere eller
mindre spredt. Alle GPS-registreringer blev via et kabel overført til en computer og ved
hjælp af programmet ”Pathfinder Office” eksporteret til ”shapefiler”. I programmet KMSShapetrans blev shapefilerne transformeret fra geografiske koordinater til UTM zone 32N
koordinater. Data blev efterfølgende behandlet i GIS-programmet ArcView.
For at fastslå hvilken Spartina art det er, der har invaderet Stavns Fjord, blev der foretaget
en kromosombestemmelse på planter fra fjorden. Rodspidser fra Spartina fra fjorden blev
forberedt efter metode af Östergren & Heneen (1962). Kromosompræparatet blev
fotograferet i et Reichert-Jung Polyvar mikroskop ved 100× forstørrelse ved hjælp af et
Evolution LC digitalkamera. Billedet er efterfølgende behandlet i programmet ImagePro
Plus.
6.2 Resultater
Ved hjælp af de indsamlede GPS-data er der fremstillet kort over Stavns Fjord, der viser
udbredelsen af Spartina anglica og Salicornia europaea samt fordelingen af
sedimenttyperne i fjorden. Desuden er der fremstillet figurer, der viser hvorledes de
registrerede bevoksninger af Spartina anglica og Salicornia europaea fordeler sig efter
sedimenttyperne samt en figur, der viser antallet af stængler i de 389 registrerede tuer af
Spartina anglica på ≤ 500 stængler. Derudover er billedet af kromosompræparatet af
Spartina anglica præsenteret samt en hypotetisk vækstkurve for én tue af Spartina anglica.
Arealet af de større tuer af Spartina anglica er sammenlagt 36.745 m2. Derudover er der
registreret 389 mindre tuer af Spartina anglica (≤ 500 stængler). Disse mindre tuer blev
registreret som punkter og har derfor ikke tilskrevet et areal. Udbredelsen af Spartina
anglica er markeret med rødt på GIS-GPS kort nr. 1, 2 & 4.
Den samlede kyststrækningen blev registreret til 44,179 km. Heraf var 20,854 km ”Fint
sand”, 3,354 km ”Groft sand”, 5,549 km ”Sten”, 5,483 km ”Fint sand og sten” og 8,939
km ”Groft sand og sten”. På GIS-GPS kort nr. 3 er kyststrækningen delt op i de fem
sedimenttyper. Den procentvise fordeling af sedimenttyperne ses i figur 3.
Den gennemsnitlige vægt af de tre sorterede prøver af henholdsvis ”Fint sand” og ”Groft
sand” i de fem forskellige størrelseskategorier var: 70,42 g, 75,88 g, 35,54 g, 14,42 g, 3,76
g for henholdsvis 63-250 µm, 250-500 µm, 0,5-1 µm 1-4 µm og >4 µm for ”Fint sand” og:
3,10 g, 43,9 g, 73,18 g, 71,54 g, 8,32 g for henholdsvis 63-250 µm, 250-500 µm, 0,5-1 µm
1-4 µm og >4 µm for ”Groft sand”. Den procentvise fordeling af kornstørrelserne er vist i
figur 2. En χ2-test viser, at der er signifikant forskel (n = 3, P < 0,001) på ”Fint sand” og ”
Groft sand”.
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Fordelingen af mindre tuer af Spartina anglica (≤ 500 stængler) efter sedimenttype ser
således ud: 292 tuer på ”Fint sand”, 10 tuer på ”Groft sand”, 1 tue på ”Sten”, 39 tuer på
”Fint sand og sten” og 47 tuer på ”Groft sand og sten”. Den procentvise fordelingen på de
respektive sedimenttyper er vist i figur 4.
Fordelingen af arealet større områder af Spartina anglica (> 500 stængler) efter
sedimenttype ser således ud: 36.266 m2 på ”Fint sand”, 35 m2 på ”Groft sand”, 189 m2 på
”Sten”, 224 m2 på ”Fint sand og sten” og 31 m2 på ”Groft sand og sten”. Den procentvise
fordelingen på de respektive sedimenttyper er vist i figur 5.
Antallet af mindre områder med Salicornia maritima fordeler sig således efter
sedimenttyperne: 41 registreringer på ”Fint sand”, 1 registreringer på ”Groft sand”, 8
registreringer på ”Sten”, 12 registreringer på ”Fint sand og sten” og 13 registreringer på
”Groft sand og sten”. Den procentvise fordelingen på de respektive sedimenttyper er vist i
figur 6.
Fordelingen af strækninger langs kysten med mere eller mindre spredte bevoksninger af
Salicornia maritima fordeler sig således efter sedimenttyperne: 9.825 meter på ”Fint sand”
814 meter på ”Groft sand”, 0 meter på ”Sten”, 1.271 meter på ”Fint sand og sten” og 1.959
meter på ”Groft sand og sten”. Den procentvise fordelingen på de respektive sedimenttyper
er vist i figur 7.
Antallet af mindre tuer af Spartina anglica (≤ 500 stængler) fordeler sig som følgende: 84
tuer med 1-10 stængler, 159 tuer med 11-100 stængler, 36 tuer med 101-200 stængler, 32
tuer med 201-300 stængler, 24 tuer med 301-400 stængler og 54 tuer med 401-500
stængler. Den procentvise fordeling er vist i figur 8, hvor man kan blandt andet se, at der er
forholdsvis mange tuer på ≤ 10 stængler (22 %), og at tuer på ≤ 100 stængler sammenlagt
står for 63 % af alle tuerne.
Antallet af kromosomer fra celleprøven blev talt til omkring 124 (se billede 21).
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GIS-GPS kort nr. 1. Udbredelsen af Spartina anglica og Salicornia europaea i Stavns Fjord i 2006.
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GIS-GPS kort nr. 2. Områder man kan se forstørret for at få en bedre fornemmelse af invasionens størrelse. Udsnitskortene findes som bilag.

Foto: Mikkel Beck (oktober 2005).
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GIS-GPS kort nr. 3. Sedimenttypernes fordeling i Stavns Fjord i 2006.
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Fordelingen af kornstørrelserne i sedimentprøver fra Stavns Fjord
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Figur 2. Fordeling af kornstørelserne i sedimentprøver fra
Stavns Fjord. Selvom standardafvigelserne er store, viser en χ2
test, at der er forskel på de to
sediment-typer (n = 3, p <
0,0001).
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Figur 3. Fordeling af sedimenttyperne i Stavns Fjord. Farverne
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nr. 3 på side 49, der viser hvor
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på den pågældende sedimenttype.
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Fordelingen af mindre områder af
Salicornia europaea efter sedimenttyper i Stavns Fjord
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hvilken sedimenttype bevoksningerne vokser på. Procentsatsen over søjlerne viser hvor
stor del af de samlede mindre
områder
m e d Salicornia
europaea, der vokser på den
pågældende sedimenttype.
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sedimenttype bevoksningerne
vokser på. Procentsatsen over
søjlerne viser hvor stor del af
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europaea, der vokser på den
pågældende sedimenttype.
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GIS-GPS kort nr. 4. Samlede data for udbredelsen af Spartina anglica og Salicornia europaea samt sedimenttyperne
i Stavns Fjord i 2006. Lokaliteter der henvises til i diskussionen: (a) Brokold, (b) Eskeholm, (c) Hjortholm, (d)
Hundsholm, (e) Karlskold, (f) Lille havet, (g) Mejlesholm, (h) Sværm, (i)Yderste Holm, (j) Ægholm , (k) Ørhage.

I forbindelse med eventuel kontrol med græsning er det interessant, at se på den hidtidige
græsningshistorie i fjorden, da denne siger noget om effekten og succesen af græsning.
Græsning hæmmer væksten af Spartina anglica og fremmer vækst af Salicornia europaea
(Jensen 1988). Hvor der er hegnet langs kysten, vil dyrene ikke havde adgang til
bevoksningerne af Spartina anglica, der derfor vil vokse og sprede sig uhindret. Hvilke øer
der græsses på, og hvilke øer der er hegnet ses i tabel 2.
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Brokold (a)
Eskeholm (b)
Hjortholm (c)
Hundsholm (d)
Karlskold (e)
Mejlesholm (g)
Sværm (h)
Yderste Holm (i)
Ægholm (j)
Ørhage (k)

Græsning
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Hegn
+
+
+
-

Tabel 2. Hvilke øer der bliver græsset på, og
hvilke øer der er hegnet langs kysten. Græsning
hæmmer væksten af Spartina anglica og
fremmer vækst af Salicornia europaea (Jensen
1988). Hvor der er hegnet langs kysten, vil
dyrene ikke havde adgang til bevoksningerne af
Spartina anglica, der derfor vil vokse og sprede
sig uhindret. Bokstaverne i parentes henviser til
lokaliteterne på GIS-GPS kort nr. 4. (Kilde:
Peter Boll, Samsø naturskole).

For at give en forståelse for størrelsen af det potentielle spredningsområde kan man se en
hypotetisk arealtilvækst af én tue af Spartina anglica i figur 9 herunder. Tilvæksten er sat
til 20 cm pr. år, hvilket er et gennemsnit af, hvad to tidligere undersøgelser har fundet:
Guénégou et al. (1991) estimerede gennemsnitlig tilvækst af Spartina anglica i Kernic
Bay, Frankrig til 15 cm om året, mens Chater & Jones (1957) observerede en vandret
tilvækst af tuer af Spartina anglica på mellem 13,4 og 33,8 cm om året - den laveste
tilvækst på sand og den højeste på mudder i Dovey Estuary, England.
Figur 9. Hypotetisk vækstrate for én spartinatue, der ved start har en radius på 50 cm.
Tilvæksten pr. år er sat til 20 cm ud fra et gennemsnit efter Chater & Jones (1957) og
Guénégou et al. (1991).

Hypotetisk vækstrate for én tue af Spartina anglica
(tilvækst på 20 cm pr. år)
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6.3 Tolkning af de fremstillede kort og figurer i resultatafsnittet
Eftersom der blev registreret omkring 124 kromosomer (billede 21, side 51), kan det som
forventet fastslås, at det faktisk er Spartina anglica, der har invaderet Stavns Fjord, da
denne art Spartina er den eneste med 124 kromosomer (tabel 1, side 11). En χ 2 test
afslørede, at der var statistisk forskel på sedimentprøver af ”Fint sand” og ”Groft sand”
(figur 2, side 50), hvilket betyder, at det rent faktisk var muligt at se forskel på de to
definerede sedimenttyper i felten i forbindelse med GPS registreringerne. Men da det var
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en subjektiv vurdering, er det klart, at der er en lille usikkerhed omkring disse
observationer. Sedimentprøverne burde i øvrigt have været taget med et ”sedimentrør” – så
alle prøver blev taget på en ensartet måde og som følge heraf ville have indeholdt lige
meget sediment fra de respektive jordlag. Dette ville sandsynligvis have givet nogle
væsentligt mindre standardafvigelserne i figur 2, side 50.
Overordnet kan man se, at fordelingen af Spartina anglica og Salicornia europaea på de
forskellige sedimenttyper (figur 4, 5, 6 og 7, side 50/51) - med få undtagelser –
tilnærmelsesvis følger den generelle udbredelse af de respektive sedimenttyper (figur 3
side 50). Både Spartina anglica og Salicornia europaea gror dog ikke godt på ”Sten”, og
de har begge en klar præference for ”Fint sand” i forhold til denne sedimenttypes andel af
den samlede kyststrækning. Især er det interessant, at 98,7 % af alle større bevoksninger af
Spartina anglica (>500 stængler) vokser på ”Fint sand” (figur 5, side 50). Samtidigt skal
det bemærkes, at der er registreret større bevoksninger på alle sedimenttyper og at en
invasion af hele fjorden derfor ikke kan udelukkes. Der er sammenlagt omkring 44 km
kyststrækning i Stavns Fjord og omkring halvdelen af denne (47 %) består af ”Fint sand”
(figur 3, side 50). ”Fint sand” er vadefuglenes fortrukne fødesøgningshabitattype, men de
vil også søge føde på sedimenttyperne defineret som ”Groft sand”, ”Fint sand og sten”
samt på ”Groft sand og sten”, så længe disse sedimenttyper indeholder potentielle
fødeemner som små krebsdyr, orme, vandinsekter, snegle, muslinger og lignende. Disse
dyr vil i mindre grad være at finde på sedimenttypen ”Sten” og da det samtidig ikke ser ud
til, at Spartina anglica er meget for at vokse på netop denne sedimenttype (figur 4 og 5,
side 50), er den knap så interessant i forbindelse med vadefuglene og tab af
fødesøgningshabitat.
Udbredelsen af Spartina anglica er størst i det nordvestlige hjørne af fjorden og mindst i
det sydøstlige hjørne. At den største koncentration af Spartina anglica findes netop i det
nordvestlige hjørne af fjorden hænger højst sandsynligt sammen med, at det var her, vest
for øen Sværm, at man som tidligere nævnt første gang registrerede planten i 1980.
Desuden forekommer der i det nordvestlige hjørne af fjorden lange kyststækninger med
vader bestående af finkornet sediment af typen ”Fint sand” (GIS-GPS kort nr. 3, side 49),
der er plantens fortrukne sedimenttype (figur 4 og 5, side 50).
Det ser i øvrigt ud til, at Spartina anglica - selv om planten forekommer på alle
sedimenttyper i fjorden - spredes hurtigst på finkornet sediment, da det er på denne
sedimenttype, at de fleste og største bevoksninger findes (figur 4 & 5, side 50 samt GISGPS kort nr. 4, side 52). At Spartina anglica spredes hurtigst på finkornet sediment
understøttes i øvrigt af litteraturen som tidligere nævnt i afsnit 2.4 og 2.6.
Når man ser på spredningsmønstret (GIS-GPS kort nr. 4, side 52), kan man se hvorledes
invasionen bevæger sig fra nordvest mod sydøst i fjorden. Spredningen kan som tidligere
gennemgået foregå ved vegetativ vækst, men også som dokumenteret, ved frøetablering
(billede 17 herunder). Frøene spredes ved strømninger og fugle. De fleste frø synker på
mindre end 10 dage (Dethier & Hacker 2004), så frø der ikke er blevet skyllet i land inden
da, vil højst sandsynlig ikke overleve. Dette kan også være med til at forklare, at lokaliteter
fjernest fra invasionens udgangspunkt bliver invaderet sidst.
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De relativt mange små tuer (≤ 10 stængler) i
fjorden (figur 8, side 51) tyder på, at der inden
for de sidste par år er forekommet en stor
spredning og etablering af nye tuer. Man må
dog holde sig for øje, at to tætliggende tuer
med tiden vil vokse sammen og forme én
større tue – dette kan være med til at forklare,
at der er flere små årgange, end der er store.
Det kan dog langtfra forklare det relativt store
antal af små tuer, da de i alt 389 registrerede
tuer er fordelt på ca. 44 km kyststrækning og Billede 17. Spartina anglica fundet i Stavns Fjord. Man
ofte står langt fra hinanden og som følge heraf kan stadig se frøet, hvorfra planten er spiret. Foto af
ikke umiddelbart vokser sammen til én tue. Mikkel Beck Randløv (juli 2006).
Ved flere tilfældige prøvetagninger viste det sig, at enkeltstående nye skud bestående af én
stængel var spredt ved frøspredning, idet frøet stadig sad på planten (billede 17). Spredning
ved frø er ellers som tidligere beskrevet en relativ sjælden begivenhed i de fleste
populationer. Frøspredning tyder på, at planten har gode forhold i fjorden. Frøspredning
medfører, at planten spredes hurtigere og over længere afstande end ved vegetativ vækst
alene.
Det er bemærkelsesværdigt, at Spartina
anglica endnu ikke har bredt sig på de lange
strækninger med ”Fint sand” på øerne
Hjortholm, Mejlesholm og Yderste Holm
(GIS-GPS kort 4, side 52), og at den i øvrigt
ikke er særlig talrigt repræsenteret på disse
tre øer. Dette kan eventuelt skyldes, at frø
har svært ved at nå derud på grund af
strømforhold i fjorden. Mere sandsynligt er
det dog, at det skyldes, at disse tre øer har
været afgræsset i generationer og som de
18. Den eneste tue af Spartina anglica fundet på
eneste i fjorden p.t. græsses. Græsnings- Billede
Mejlesholm (GIS-GPS kort nr. 4). Tuen er på omkring
trykket på disse tre øer har varieret meget 100 stængler og tydeligvis græsset ned af de får og
der holdes på øen. Rundt omkring tuen og på
gennem de senere år, og der har både gået kreaturer,
vaden i baggrunden står der Salicornia europaea
heste, kreaturer og får. I år går der 60-70 (Kveller). Foto af Mikkel Beck Randløv (juli 2006).
moderfår af racen “gutefår” på Hjortholm og en tilsvarende flok på Mejlesholm/Yderste
Holm, desuden går der enkelte kreaturer af racen Hereford. Den eneste spartinatue der er
etableret på Mejlesholm er græsset ned af dyrene, der går her (billede 18). Konstant
græsning forhindrer frøsætning og efterfølgende frøspredning, men om græsning kan
forhindre vegetativ vækst vides ikke. Man må erkende, at Spartina anglica er etableret på
Hjortholm og Mejlesholm, og at disse øer muligvis er det naturlige ”næste skridt” for
invasionen. I så tilfælde vil man nok kunne se en væsentlig tilvækst her over de kommende
år. Græsning vil under alle omstændigheder sænke vækst- og spredningshastigheden.
Græsning påvirker strandengens florasammensætning på flere måder. Sædvanligvis er
denne påvirkning positiv, da der i græssede områder findes et større antal typiske
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strandengsarter end i tilsvarende ugræssede områder. Arter som f.eks. Salicornia europaea
og Puccinellia maritima fremmes ved græsning, mens Spartina anglica og Phragmites
australis hæmmes. Græsning er desuden godt for mange af områdets fugle heriblandt
klyden, der kræver en lav bevoksning og dermed generelt et relativt højt græsningstryk
(Jensen 1988). I forbindelse med græsning er det vigtigt at pointere, at der græsses med
kreaturer og i enkelte tilfælde med får på flere af strandengene i fjorden og langs en
begrænset del af fjordkysten. Alle disse græssede lokaliteter er dog hegnede ud mod
vandet, så dyrene ikke løber væk ved lavvande. På lokaliteter, der er hegnet langs kysten,
vil græsningen ofte ikke have indflydelse på væksten af Spartina anglica og Salicornia
europaea, da dyrene ikke har adgang til bevoksningerne langs kysten og på vaden. Denne
teori passer overraskende godt med hvorledes de to planter fordeler sig på øerne i fjorden
(GIS-GPS kort nr. 4, side 52 og tabel 2 side 53). Den eneste ø, der ikke passer med teorien,
er Eskeholm, hvor der græsses, men samtidig er hegnet, hvilket burde give Spartina
anglica frit spil til at sprede sig – men her er ingen bevoksninger af Spartina anglica. Den
manglende bevoksning af Spartina anglica kan skyldes, at øen ligger fjernt fra invasionens
formodede udgangspunkt (vest for øen Sværm), og at lokaliteter fjernest fra invasionens
udgangspunkt ofte bliver invaderet sidst. Desuden afhænger bevoksningerne også af
sedimenttyperne, og der er ikke så meget ”Fint sand” på Eskeholm, hvilket er Spartina
anglica fortrukket sedimenttype.
Det ses, at Spartina anglica og Salicornia europaea mange steder i fjorden vokser tæt på
eller mellem hinanden (GIS-GPS kort nr. 1, side 47), hvilket understøttes af deres fælles
præference for ”Fint sand” (figur 4, 5, 6 g 7, side 50/51). Hvor Spartina anglica breder sig,
ser det ud til, at Salicornia europaea bliver udkonkurreret og forsvinder (billede 19, 20 og
21).

Billede 19. I forgrunden ses Salicornia europaea. I baggrunden ses, hvorledes Spartina anglica breder sig og
fortrænger den oprindelige vegetation af Salicornia
europaea på en vade i Stavns Fjord. Foto af Mikkel Beck
Randløv (juli 2006).
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Billede 20. I forgrunden ses Salicornia europaea. I baggrunden ses hvorledes Spartina anglica breder sig og
fortrænger den oprindelige vegetation af Salicornia
europaea på en vade i Stavns Fjord. Foto af Mikkel Beck
Randløv (juli 2006).
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I denne forbindelse kan man observere, at der
er bemærkelsesværdigt lidt Salicornia
europaea på de lange kyststrækninger med
”Fint sand” i det nordøstlige hjørne af fjorden
samt på øerne Sværm og Ægholm i forhold til
på øerne Hjortholm, Mejlesholm, Yderste
Holm og Brokold (GIS-GPS kort 4, side 52).
Dette kan eventuelt skyldes, at Salicornia
europaea i den nordøstlige del af fjorden
allerede er udkonkurreret af Spartina anglica,
der her er meget udbredt. Herudover kan det
Billede 21. Det ses hvorledes Spartina anglica breder
skyldes, at der som nævnt græsses på sig langs en sørende i Stavns Fjord, hvor den fortrænger
Hjortholm, Mejlesholm, Yderste Holm og den oprindelige vegetation af Salicornia europaea. Foto
af Mikkel Beck Randløv (juli 2006).
Eskeholm, hvilket fremmer væksten af
Salicornia europaea (Jensen 1988). I det nordøstlige hjørne af fjorden samt på øerne
Sværm og Ægholm er der hegn langs kysten, og dyrene har derfor ikke adgang til
strandkanten og vaden her. Dette kan være med til at forklare, hvorfor der er relativt lidt
Salicornia europaea og meget Spartina anglica her i forhold til på Hjortholm, Mejlesholm,
Yderste Holm og Eskeholm, hvor der græsses og ikke er hegnet af ud til strandkanten.
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7 Diskussion
I dette afsnit samles trådene fra de foregående afsnit. Resultaterne af feltundersøgelsen
sammenholdt med baggrundsstoffet og de seks problemstillinger, der blev opstillet i
indledningen, vil blive diskuteret. I forbindelse hermed vil det aktuelle behov for en indsats
i Stavns Fjord i forhold til Spartina anglica, behovet for en mere langsigtet indsats samt
perspektiver for fjordens fremtidige status, hvis der ikke snart handles blive vurderet. De
lovmæssige aspekter i forhold til Danmarks forpligtelser i forbindelse med EF-habitat- og
fuglebeskyttelsesdirektivet samt Ramsarkonventionen vil blive behandlet, og til sidst vil
der komme nogle bud på, hvorledes den ansvarlige myndighed kan gribe problemet an med
hensyn til et eventuelt konkret indsatsprogram for Spartina anglica i Stavns Fjord.
7.1 Fremtiden i fjorden
Det ser ud til at invasionen i Stavns Fjord følger det klassiske mønster, hvor den første
invasion er blevet efterfulgt af en hvileperiode på ca. 20 år, hvor planten har spredt sig
relativt langsomt. Fra omkring år 2000 og frem til i dag har den spredt sig voldsomt - de
eksisterende populationer er vokset betydeligt (pers. kom. Jørgen Jørgensen, der er en lokal
beboer) og der er fundet mange relativt nye tuer (≤100 stængler) langs hele kysten (figur 8,
side 51). Dette mønster understøttes i øvrigt af, at udbredelsen af planten ofte
tilnærmelsesvis vil følge en eksponentiel vækst (figur 9, side 53). Grunden til denne
pludselige tilvækst er endnu ikke klarlagt, men det kan eventuelt skyldes et eller flere år
med høj frøproduktion sammenfaldende med de rette omstændigheder for frøetablering og
tuevækst. Som tidligere beskrevet kan der være stor lokal variation på
udbredelseshastigheden fra år til år, og det er svært at beregne tilvæksten i Stavns Fjord
over de kommende år. På baggrund af sedimentkort (GIS-GPS kort 3, side 49) samt den
hidtidige udvikling, virker det dog sandsynligt, at Spartina anglica vil fortsætte sin
invasion af fjorden, og at denne proces vil gå hurtigere og hurtigere efterhånden som
planten spreder sig (figur 9, side 53). Lokaliteter med ”Fint sand” er specielt sårbare
overfor invasionen af Spartina anglica, men det skal understreges, at der er registreret
bevoksninger på alle sedimenttyper (figur 4 og 5, side 50). Hvor planten findes, vil
bevoksningerne med tiden akkumulere sediment, og substratet vil med tiden ændres til fint
sand og mudder, hvis det ikke allerede var det i forvejen. I takt med udviklingen af en tæt
Spartinamarsk på fint sediment vil den særprægede kystmorfologi herunder specielt
krumoddedannelserne med tiden maskeres og ophøre og den oprindelige flora og fauna
knyttet til den eksisterende grusede og stenede bund, hvor denne sedimenttype findes, vil
forsvinde.
På nuværende tidspunkt er det en begrænset mængde næringsstoffer, der udledes i fjorden
og miljøtilstanden i fjorden er primært påvirket af den generelle eutrofiering af Kattegat
samt den atmosfæriske tilførsel af kvælstof. En eventuel stigning i tilførelsen af kvælstof
kan ændre plantesammensætningen signifikant. Levine et al. (1998) fandt, at
plantezoneringen i høj grad er styret af konkurrencen om næringsstoffer. Yderligere fandt
de ved et studie i plantesammensætningen på saltmasken, at specielt Spartina alterniflore
klarer sig meget bedre i konkurrencen ved øget kvælstof. De forudsiger, at Spartina
alterniflora i mange tilfælde vil overtage hele økosystemet ved øget kvælstoftilførelse. Der
er god grund til at formode, at det samme vil gøre sig gældende for Spartina anglica,
grundet de to planters tætte familieforhold.
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Med hensyn til ”die-back” (afsnit 2.10) i Stavns Fjord, må man sige, at Spartina anglica
ser ud til at stortrives i fjorden og at en eventuel ”die-back” på ingen måde virker nært
forestående. Hvis Spartina anglica får lov at sprede sig uhindret i fjorden, vil man muligvis
kunne observere fænomenet en gang i fremtiden. En ekstrem kold vinter, hvor havet ved
kysterne fryser til, vil muligvis medføre ”die-back”. Plantedød er tidligere forbundet med
frost (Groenendijk 1986). Da ”die-back” ofte afløses af fornyet tilvækst af Spartina
anglica, vil fænomenet sandsynligvis ikke kunne løse problemet i Stavns Fjord.
Langs strandkanten er udfaldet af konkurrencen mellem Spartina anglica og de oprindelige
planter som nævnt ofte afhængig af lokale abiotiske faktorer såsom sedimenttype,
næringsforhold, temperaturer, salinitet og græsningstryk. Derfor kan det være svært at
forudsige, hvorledes Spartina anglica vil klare sig i konkurrencen med den oprindelige
kystvegetation. På nuværende tidspunkt ser det dog ud til, at den ekspanderer –
eksisterende bevoksningerne af Spartina anglica breder sig og nye tuer skyder frem mange
steder i fjorden.
Kun forholdsvis få steder i Stavns Fjord blev
der observeret Phragmites australis - på
enkelte af disse lokaliteter blev der registreret
bevoksninger af Spartina anglica. Udfaldet af
konkurrencen mellem disse to arter er svært at
forudsige, men eftersom der blev observeret
små tuer af Spartina anglica i større
bevoksninger af Phragmites australis, kunne
det se ud til, at Spartina anglica er skudt frem
inde i eller tæt på bevoksninger af Phragmites
australis (billede 22). En anden forklaring kan
være, at Phragmites australis som tidligere
beskrevet af Ranwell (1964b) og Pearson
(1984) har invaderet og er ved at fortrænge
bevoksninger af Spartina anglica.

Billede 22. En lille population af Spartina anglica (rød
cirkel) vokser i kanten af en stor bevoksning af
Phragmites australis (tagrør) i Stavns Fjord. Foto af
Mikkel Beck Randløv (juli 2006).

På vaden ser det ud til, at naturtypen: ”Vegetation af kveller [Salicornia europaea] eller
andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand” er i fare for at blive
udkonkurreret af Spartina anglica. Flere steder i fjorden ses allerede, hvorledes Spartina
anglica udkonkurrerer Salicornia europaea (billede 19, 20 og 21, side 56/57). Der er dog
stadig store områder med vegetationsfri vade i Stavns Fjord, og Spartina anglica dækker
sammenlagt ”kun” et område på omkring 40.000 m2 (4 hektar). Helt præcis hvor stort det
potentielle spredningsområde for Spartina anglica er i fjorden vides ikke. For
illustrationens skyld kan man opstille følgende hypotese: Der er godt og vel 44 km
kyststrækning i fjorden. Hvis planten gennemsnitlig kan danne et 15 meter bredt bælte
langs hele denne strækning giver det et potentielt spredningsområde på omkring
660.000m2 (66 hektar). Det skønnes ikke, at Spartina anglica på nuværende tidspunkt
volder problemer i Stavns Fjord. Men hvis der ikke sættes ind overfor planten med et
indsatsprogram, vil den formodentligt fortsætte sin invasion og med tiden vil vaden i
fjorden sandsynligvis forsvinde. I takt med at vaden forsvinder, vil vadefuglenes, herunder
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klydens fødesøgningshabitat svinde ind og evt. helt forsvinde. Gunstig bevaringsstatus for
disse fugle vil med andre ord blive væsentligt forringet.
Som gennemgået i afsnit 2.6 kan der være stor forskel på udbredelseshastigheden både
lokalt og mellem forskellige populationer og fra år til år og det kan som følge heraf være
svært at udtale sig om hvorledes væksten i Stavns Fjord vil forløbe i fremtiden. Som nævnt
fandt Christensen & Møller (1983), at et område med bevoksninger af Spartina anglica i
Mariager Fjord i perioden fra 1959-1966 steg fra omkring 100.000 m2 til 221.000 m2 (fra
10 hektar til 22 hektar). Dvs. at Spartina anglica på bare syv år fordoblede sin udbredelse i
fjorden – et område der vel at mærke var ca. 21/2 gang større end det nuværende område i
Stavns Fjord. Hvis lignende vækstforløb tilnærmelsesvis vil gøre sig gældende i Stavns
Fjord, er der stor sandsynlighed for, at Spartina anglica vil erobre strandkanten og vaderne
relativt hurtigt.
I øvrigt kan man se på figur 9 (side 53) hvorledes spredningen under ideelle forhold kan
forekomme eksponentiel. Det vil sige, at spredningen af Spartina anglica i fjorden
sandsynligvis vil gå hurtigere og hurtigere. Det skal understreges, at der i figur 9 ikke er
taget højde for vanddybden, sedimenttyper eller konkurrencen med andre planter på
strandkanten. Den gennemsnitlige horisontale udbredelse på 20 cm pr. år er baseret på et
gennemsnit af, hvad andre har fundet – den er muligvis større eller mindre i Stavns Fjord.
Desuden vil nye bevoksninger spredt med frø eller løsrevne rhizomer fremskyde
invasionen væsentligt.
Nærværende undersøgelse har således kunne bekræfte den vurdering Århus Amt er nået
frem til i deres basisanalyse1, nemlig at vadegræs er et voksende problem på strandengene,
hvor strandsøerne og lagunerne gror til og forsvinder. I basisanalysen (2006) stå der bl.a.:
”På strandengene er der desuden flere steder en kraftig tilvækst af vadegræs [Spartina
anglica] som flere steder udkonkurrerer kveller [Salicornia europaea]. I lagunesøerne på
Besser Rev findes vækst af vadegræs som på langt sigt vil få lagunesøerne til at forsvinde.
Gunstig bevaringsstatus på længere sigt vil afhænge af en aktiv indsats mod disse arter.”

I forbindelse med tilvækst af lagunesøer kan det i øvrigt observeres, at der i den smalle
vandpassage til ”Lille havet” er registreret flere små bevoksninger af Spartina anglica
(GIS-GPS kort nr. 4, side 52 samt bilag 13). Det virker ikke usandsynligt, at denne passage
med tiden vil tilstoppes af Spartina anglica, hvilket vil medføre, at tilførslen til ”Lille
havet” stopper og området vokser til med Spartina anglica.
7.2 Har Danmark pligt til at gribe ind?
Som det blev beskrevet i afsnit 4 ”Internationale naturbeskyttelsesområder”, viser
Kommissionens egen fortolkning af habitatdirektivets artikel 6, stk. 1 og 2 (EuropaKommissionen 2001), at medlemslandene har pligt til at træffe foranstaltninger til at
opretholde eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter for hvilken
1

Kan læses på Århus Amts hjemmeside: http://www.aaa.dk/aaa
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habitatområderne er udpeget. En gunstig bevaringsstatus blev i denne forbindelse ifølge
EF-habitatdirektivets artikel 1, litra e) defineret som:
”det naturlige udbredelsesområde og de arealer, det dækker inden for dette område, er
stabile eller i udbredelse, og den særlige struktur og de særlige funktioner, der er
nødvendige for dens opretholdelse på langt sigt, er til stede og sandsynligvis fortsat vil
være det i en overskuelig fremtid, samt når bevaringsstatus for de arter, der er
karakteristiske for den pågældende naturtype, er gunstig.”

Endvidere blev det defineret i EF-habitatdirektivets artikel 1, litra i), at en arts
bevaringsstatus er gunstig når:
”data vedrørende bestandsudviklingen af den pågældende art viser, at arten på lang sigt vil
opretholde sig selv som en levedygtig bestanddel af dens naturlige levesteder, og artens
naturlige udbredelsesområde hverken er i tilbagegang, eller der er sandsynlighed for, at
det inden for en overskuelig fremtid vil blive mindsket, og der er og sandsynligvis forsat vil
være et tilstrækkeligt stort levested til på lang sigt at bevare dens bestande.”

Yderligere blev det fastslået, at der var tale om forebyggende foranstaltninger – det er altså
ikke acceptabelt først at træffe foranstaltningerne, når forringelsen eller forstyrrelsen
allerede gør sig gældende. ”Forringelse” skal i denne forbindelse fortolkes som en fysisk
forringelse af en naturtype eller et levested. Den kan vurderes direkte på grundlag af en
række indikatorer, f.eks. mindskelse af området eller ændring af naturtypens eller
levestedets særpræg. I forhold til ”forstyrrelse” antager Kommissionen, at muligheden
herfor må bedømmes på grundlag af forebyggelsesprincippet. Det er altså ikke nødvendigt
at bevise, at der virkelig vil indtræde betydelige skader, men sandsynligheden alene er nok
som grundlag for udbedrende foranstaltninger.
Afgørelsen af sag C-6/04 ”Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Det
Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland” (side 30-31) samt Domstolens
bemærkning i punkt 34 i dommen om, at det for gennemførelsen af habitatdirektivets
artikel 6, stk. 2, kan være nødvendigt at træffe foranstaltninger, der har til formål at bremse
en naturlig udvikling, der kan forringe bevaringsstatus for de arter og naturtyper, det
pågældende habitatområde er udpeget for – understreger, at en trussel sagtens kan være en
naturlig udvikling som f.eks. spredning af en invasiv art som Spartina anglica.
•

I sammenhæng med ovenstående må man konkludere, at invasionen og
spredningen af Spartina anglica medfører en fysisk forringelse af den beskyttede
naturtype: ”Vegetation af kveller [ Salicornia europaea] eller andre enårige
strandplanter, der koloniserer mudder og sand”, da denne naturtype forsvinder i
takt med, at Spartina anglica spredes. Da denne naturtype er på habitatdirektivets
bilag I og med i udpegningsgrundlaget for Stavns Fjord er Danmark forpligtet i
henhold til habitatdirektivet til at træffe foranstaltninger, der har til formål at fjerne
invasionen eller opnå kontrol med spredningen af Spartina anglica i området. Selv
om der ikke er 100 % bevis for, at Spartina anglica vil medføre betydelige skader
er sandsynligheden alene nok som grundlag for udbedrende foranstaltninger.
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•

I forbindelse med klyden, der er på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I og med i
udpegningsgrundlaget for Stavns Fjord, er det tidligere i denne rapport (afsnit 2.11
og 7.1) sandsynliggjort, at denne art vil blive dårligere stillet, hvis Spartina anglica
får lov at sprede sig i fjorden. Da beskyttelsen af arter på bilag I er undergivet
habitatdirektivets artikel 6, stk. 2-4, er Danmark også i denne forbindelse forpligtet
i henhold til fugle- og habitatdirektivet til at træffe foranstaltninger, der har til
formål at fjerne invasionen eller opnå kontrol med spredningen af Spartina anglica
i området. At Danmark har pligt til at sikre en gunstig bevaringsstatus for klyden i
Stavns Fjord understøttes yderligere af ”Irlands-dommen” (C-117/00) (Boks 7 side
33), der netop viste, at en høj aktiv beskyttelse af habitatområderne er påkrævet.

•

Desuden er alle vadefuglene i Stavns Fjord beskyttet af Ramsarkonventionen og
Danmark er i henhold hertil forpligtet til at fremme beskyttelse af området samt at
tilstræbe at øge bestandene af vandfugle. Myndighederne er således ikke bare
forpligtet til at opretholde status quo i disse områder, men til løbende at forbedre
forholdene. I denne sammenhæng må man konkludere, at Spartina anglica udgør
en potentiel trussel for vadefuglene. Derfor har Danmark også i henhold til
Ramsarkonventionen pligt til at fjerne eller bremse invasionen af Spartina anglica i
Stavns Fjord.

•

Ydermere er kystlagunerne og strandsøerne, hvor disse findes i fjorden, i fare for at
gro til og forsvinde i takt med, at Spartina anglica breder sig. Dette er et problem,
da hele fjorden som tidligere beskrevet er udlagt med den prioriterede marine
naturtype: ”kystlaguner og strandsøer”, hvilket betyder, at denne naturtype skal
beskyttes, hvor den forekommer i fjorden.

Pligten til at reagere skal afvejes over for en ressourceindsats ud fra en proportionalitetsbetragtning, hvilket også fremgår af Kommissionens egen fortolkning, hvor der står:
”...medlemsstaterne er forpligtet til at træffe alle de passende foranstaltninger, som de med
rimelighed kan forventes at træffe for at sikre, at der ikke indtræder betydelig forringelse
eller forstyrrelse.” (Europa-Kommissionen 2001).

Ressourceindsatsen ved et eventuelt indsatsprogram over for Spartina anglica i Stavns
Fjord er relativ lille – indtil videre! Og man vil ikke kunne argumentere for, at det ikke er
rimeligt at pålægge Danmark denne opgave. Desuden er invasive arter i høj grad på den
internationale dagsorden, og Danmark er forpligtiget af en række internationale aftaler til
at beskæftige sig med disse arter. Af Konvention om den biologiske mangfoldighed (Riokonventionen/Biodiversitetskonventionen) fremgår det bl.a., at landene
"... så vidt muligt og alt efter omstændighederne skal … forhindre indførsel af, kontrollere
eller udrydde fremmede arter, der truer økosystemer, levesteder eller arter" (artikel 8, litra
h ).
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7.3 Indsatsprogram for Stavns Fjord
Det er en kendt sag, at forebyggelse er langt billigere og samtidigt mere effektivt end
efterfølgende forsøg på kontrol og udryddelse af invasive arter. Desværre har Spartina
anglica allerede spredt sig i Stavns Fjord med stor succes. På nuværende tidspunkt er der
sammenlagt knap 40.000 m2 (4 hektar) tæt spartinamarsk i fjorden og invasionen fortsætter
med al sandsynlighed. Formålet med et indsatsprogram vil i første omgang være at
reducere størrelsen af den nuværende population af Spartina anglica til et mere acceptabelt
niveau samt at forhindre, at den spredes yderligere og på den måde forhindre negative
effekter af Spartina i henhold til habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet. På længere sigt vil
det dog være nemmest og billigst, hvis man kan fjerne Spartina anglica helt fra fjorden og
derved forhindre, at planten gang på gang invaderer tidligere behandlede lokaliteter.
I medfør af miljømålsloven (§ 43, stk. 2) skal der med udgangen af 2009 foreligge en
Natura 2000-plan for Stavns Fjord. Planen vil udgøre grundlaget for at iværksætte den
nødvendige forvaltningsindsats for at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus (se
afsnit 4.5). Første del af en Natura 2000-plan – basisanalysen er allerede fortaget af Århus
Amt. Næste skridt er udarbejdelse af et indsatsprogram, der skal udarbejdes på grundlag af
basisanalysen, foreliggende overvågningsdata og forslag m.v.. Indsatsprogrammet skal
indeholde retningslinjer for kommunalbestyrelsernes handleplaner og kan indeholde
konkrete forslag til handleplanerne. Herefter er det op til den kommende
kommunalbestyrelse at udarbejde en konkret handlingsplan til gennemførelse af Natura
2000-planer inden for kommunens geografiske område på land og inden for den kystnære
del af vanddistriktet (jf. miljømålslovens § 37a). Denne handleplan skal senest være færdig
ved udgangen af 2010 (miljømålslovens § 46c).
Der er ingen tvivl om, at den billigste og mest effektive kontrol af Spartina anglica i
Stavns Fjord opnås ved anvendelse af herbicid, og grundet invasionens størrelse er det
muligvis den eneste kontrolmetode, der kan fjerne Spartina totalt fra fjorden. Erfaringer fra
USA har vist, at det bedste herbicid på markedet er imazapyr, der sælges under navnet
”Habitat®”. Det estimeres, at to mand ville kunne gå rundt i fjorden og sprøjte samtlige
bevoksninger af Spartina anglica på omkring 2 uger. I forbindelse med anvendelse af
herbicid er det en fordel, at der i Stavns Fjord er et stort vandskifte, da herbicidet på den
måde hurtigt bliver fortyndet og forsvinder fra området. På grund af de mulige
miljømæssige konsekvenser, der er ved brug af herbicider, vil det dog være svært om ikke
umuligt, at få godkendt en sådan strategi i et beskyttet område som Stavns Fjord. I så
tilfælde vil den næstbedste bekæmpelsesstrategi for Spartina anglica i Stavns Fjord være
en kombination af et højt græsningstryk, buskrydder, manuel opgravning af småtuer samt
tildækning med sort plastik af større tuer - evt. efter at disse først er beskåret med en
buskrydder (se afsnit 5 ”Kontrolmetoder”).
Århus Amt har allerede gennem mange år udført naturpleje (primært græsning) på en lang
række arealer i Stavns Fjord, heriblandt på Hjortholm, Mejlesholm og Yderste Holm samt
på flere strandengsarealer langs fjorden. Denne naturpleje er tilsyneladende ikke intensiv
nok og det vurderes i basisanalysen,
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”...at der blandt andet er tegn på tilgroning på hovedparten af de lysåbne naturtyper i
habitatområdet.”

Der er tydeligvis brug for, at denne naturpleje intensiveres, og i denne forbindelse er det
oplagt at fokusere mere på Spartina anglica. Blandt andet er der som tidligere nævnt
hegnet af til kysten og vaden langs de fleste strandenge, hvilket ofte hindrer dyrene adgang
til bevoksningerne af Spartina anglica. Hvis man vælger bekæmpelse med får/kreaturer,
skal det sikres, at disse har adgang til kysten og vaderne, hvilket i mange tilfælde vil kræve
en ny form for indhegning. Desuden vil det kræve et langt større dyrehold end det
nuværende, hvis alle større bevoksninger af Spartina anglica skal græsses fra tidlig forår til
sensommer.
Samtidigt med græsningen er det oplagt hurtigst muligt, at få gravet alle småtuer op, hvor
disse findes i fjorden, mens de stadig er forholdsvis små - jo ældre planten bliver jo større
rodnet udvikler den. Dette vil sænke hastigheden hvormed planten spredes i fjorden, da
den vil havde færre baser for videre spredning og invasion. Samtidigt vil man efterfølgende
kunne koncentrere sig om de tilbageværende større isolerede populationer. Det vil som
nævnt sandsynligvis ikke være muligt at udrydde Spartina anglica totalt alene ved hjælp af
græsning og manuel fjernelse, men det vil formodentligt være tilstrækkeligt til at holde
invasionen på et acceptabelt niveau. Bekæmpelse uden herbicid vil således være et
vedvarende projekt. Med hensyn effektiviteten og omkostningerne ved de forskellige
metoder må man prøve sig frem og selvfølgelig vil valg af metoder også være styret af et
givet budget.
Uanset hvilken form for bekæmpelsesstrategi man anvender, er det vigtig at holde opsyn
med nye skud, og gribe ind inden de får for godt fat igen, efter man har fjernet en
eksisterende population. Da frøproduktion og spredning fra etablerede populationer er
svære at kontrollere, bliver nye infektioner også en konstant udfordring. Kontrol skal
planlægges, så den følger plantens vækst og reproduktive mønster. Det er vigtigt, at
bekæmpe den inden der sættes frø.
I forbindelse med et eventuelt indsatsprogram tilrådes det at få undersøgt resten af kysten
rundt om Samsø for eventuelle andre lokaliteter med Spartina anglica. Eventuelle
bevoksninger af Spartina anglica udenfor Stavns Fjord burde indgå i et indsatsprogram for
at forhindre reinvasion i Stavns fjord. I forbindelse med bekæmpelsen kunne man overveje,
at informere og involvere den lokale befolkning mest muligt i projektet. Dette kunne
eventuelt gøres ved artikler i lokalaviser samt en husstandsomdelt folder, der beskriver
problemet, og hvorledes kommunen vil gribe det an. Folderen kan eventuelt indeholde
billeder af planten, og man kunne samtidigt opfordre de lokale til selv at fjerne nye skud
hvis de støder på nogle. Hvis de lokale opfordres til selv at fjerne skud, er det vigtigt, at de
for en nøje instruktion i korrekt fjernelse. Desuden kunne det udmøntes i en årlig ”Spartina
weekend” eller lignende, hvor de lokale der har lyst kan mødes for at grave tuer op eller
foretage anden form for bekæmpelse. Dette ville samle lokalsamfundet i fællesfront, og
give de lokale et førstehåndsindtryk af problemets omfang.
Til finansiering af et eventuelt indsatsprogram kan der som tidligere nævnt søges EU
midler.
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8 Konklusion
Der er sammenlagt omkring 40.000 m2 (4 hektar) massiv bevoksning af Spartina anglica i
Stavns Fjord på Samsø og en videre udbredelse synes ud fra biotiske og abiotiske
betragtninger at være højst sandsynlig. Det skønnes ikke, at invasionen på nuværende
tidspunkt er et problem i fjorden, men fortsætter den nuværende spredningstendens, vil
Spartina anglica formodentligt med tiden sprede sig langs kysten og ud over vaderne i hele
fjorden. Lokaliteter med ”Fint sand” er specielt sårbare overfor invasionen af Spartina
anglica, men der er registreret bevoksninger af Spartina anglica på alle sedimenttyper og
en invasion af kysten og vaderne i hele fjorden må derfor anses for sandsynlig.
Invasionen og spredningen af Spartina anglica i Stavns Fjord vil bl.a. medføre:
•

En fysisk forringelse af den beskyttede naturtype: ”Vegetation af kveller
[Salicornia europaea] eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder
og sand”, da denne naturtype forsvinder i takt med, at Spartina anglica spredes.

•

At gunstig bevaringsstatus for vadefuglene (herunder klyden) bliver væsentligt
forringet i takt med, at Spartina anglica spreder sig udover fuglenes
fødesøgningshabitat, der forsvinder og omdannes til massiv spartinamarsk.

•

At den prioriterede marine naturtype: ”kystlaguner og strandsøer” gror til og
forsvinder i takt med, at Spartina anglica breder sig.

De ovenfor nævnte konsekvenser medfører, at Danmark i henhold til EF-habitat- og
fuglebeskyttelsesdirektivet samt Ramsarkonventionen er forpligtet til at fjerne eller sikre
sig kontrol over invasionen, da en videre udbredelse sandsynligvis blive et problem i
forbindelse med opretholdelse af en gunstig bevaringsstatus for de ovenfor nævnte
naturtyper og arter, der er med i udpegningsgrundlaget for området. Der eksisterer flere
måder til at løse problemet på, og den endelige løsning vil formodentlig være sammensat
af flere strategier. Sammensætningen vil være styret af økologiske, politiske og
økonomiske overvejelser.
Vælger man at anvende herbicid, anbefales herbicidet imazapyr der sælges under navnet
”Habitat®”. Det estimeres, at man vil kunne udrydde hele invasionen af Spartina anglica i
Stavns Fjord ved én sprøjtning om året over en periode på tre højest fire år. Hvis man
vælger ikke at anvende herbicider i fjorden grundet mulige politiske og økologiske
konsekvenser, anbefales det i dette speciale, at man prøver at fjerne Spartina anglica ved
en kombination af et højt græsningstryk samt ved anvendelse af buskrydder, hvor græsning
ikke er mulig. Desuden kan små tuer graves op ved håndkraft og større tuer kan udskygges
med sort plastik. Det er tvivlsomt om en totalfjernelse af Spartina anglica i Stavns Fjord er
mulig uden anvendelsen af herbicid, men det vil formodentligt være tilstrækkeligt til at
holde invasionen på et acceptabelt niveau. Ydermere tilrådes det at involvere
lokalbefolkningen mest muligt i projektet - både mht. information men også gerne i selve
bekæmpelsen.
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Bekæmpelse af Spartina anglica vil være mest skånsomt, hvis bekæmpelsen sættes ind i
den nærmeste fremtid. Hvis Spartina anglica får lov til at sprede sig yderligere, vil
indsatsen uundgåeligt påvirke området voldsommere. Bekæmpelse af meget store
invasioner af Spartina anglica vil medføre, at den beskyttede vegetation samtidig
ødelægges. Desuden vil både tidsperspektivet og omkostningerne ved et indsatsprogram
stige, jo længere tid man venter med aktiv bekæmpelse. Store spartinavegetationer
medfører i sig selv en ændring af sedimentet og forandringen af områdets struktur vil
derfor kunne blive irreversibel og føre til en permanent ødelæggelse af området.
Uanset hvorvidt der iværksættes en handlingsplan eller ej, bliver det interessant at følge
plantens videre udvikling i fjorden. Data indsamlet i forbindelse med dette speciale danner
et solidt grundlag for en videre monitering af udviklingen af Spartina anglica i Stavns
Fjord og det kunne være interessant at lave lignende GPS registreringer løbende med
passende mellemrum for at følge invasionens forløb og effektiviteten af et indsatsprogram,
hvis et sådan iværksættes.
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9 Perspektivering
Herunder følger et par overvejelser, der blev gjort i forbindelse med dette speciale.
9.1 Et indsatsprogram burde omfatte hele Danmark
Som det kan ses på kort 3 nedenfor, ligger alle registrerede populationer af Spartina
anglica i Danmark indenfor områder, der er udlagt som EF-habitatområder, EFfuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder. Man må formode, at problemstillingen i
disse områder ligner den i Stavns Fjord. Derfor burde et indsatsprogram omfatte hele
Danmark. Herved sikres det desuden, at arten får sværere ved at sprede sig og geninvadere
tidligere behandlede lokaliteter.

9

Kort 3. Registrerede forekomster af Spartina i Danmark. Det ses, at alle populationerne vokser på
områder, der er udlagt som EF-habitatområder, EF-fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder.
Informationer om udbredelsen er tilvejebragt af de pågældende amter.
1: Stavns Fjord, Samsø
2: Korevle ved Sejerøbugten
3: Horsens Fjord
4: Den sydøstlige del af Bankel
5: Randers Fjord
6: Mariager Fjord
7: Læsø
8: Spredte populationer ved Vesterhavet
9: Nærå Strand
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9.2 Global opvarmning og de medfølgende konsekvenser for Stavns Fjord
På grund af menneskets enorme forbrug af fossile brændstoffer gennem de sidste 200 år er
der sket en voldsom stigning af CO2 i atmosfæren, og prognoser for fremtiden viser ingen
tegn på, at denne tendens vil aftage - tværtimod. Konsekvensen af det høje indhold af CO2
i atmosfæren er blandt andet den omdiskuterede globale opvarmning. I en fremskrivning af
udviklingen frem mod år 2100 forudsiger FN’s internationale klimapanel, IPCC, en global
temperaturstigning på omkring 2 grader og en vandstandsstigning på omkring 50 cm under
forudsætning af en udvikling, der følger de aktuelle trends for befolkning, økonomi og
energiteknologi. Virkningerne heraf er vanskelige at forudsige, men de omfatter foruden
den nævnte stigning af havenes vandstand også ændrede nedbørsforhold samt større
udsving i klimaet. Dette vil uden tvivl påvirke mange plantesamfund, hvor
konkurrenceforholdene i mange tilfælde vil ændres. Blandt andet er der meget fokus på
konkurrencen mellem de såkaldte C3 og C4 planter. Den generelle teori er, at stigningerne
af atmosfærens indhold af CO2 især vil begunstige C3 arter, mens temperaturstigningerne
især vil favorisere C4 arter. Dette er interessant set i forhold til hvorledes Spartina anglica,
der er en C4 plante, vil klare sig i fremtidig konkurrence med C3 planterne i strandkanten
og på vaden.
9.2.1 Stigning i atmosfærens CO2
Curtis et al. (1989) fandt i et forsøg, at forhøjet CO2 i overensstemmelse med ovenstående,
primært resulterede i forøget vækst hos C3 arter, mens C4 arterne i forsøget ikke viste
betydelig vækstforøgelse ved en fordobling af atmosfærens CO2 indhold. Wand et al.
(1999) fandt dog, at der for græsarter tilsyneladende ikke er så stor forskel på respons på
forøget atmosfærisk CO2 hos C3 og C4 arter, og at mange C4 græs arter også udviser
signifikant stigning i fotosyntese og vækst ved forøget CO2. Generelt er denne stigning dog
lavest hos C4 græsarter. Ikke desto mindre er forskellen på C3 og C4 græsarter muligvis
ikke så stor, som man tidligere har troet og den generelle teori, at C4 planter mister deres
konkurrencemæssige fordel overfor C3 planter ved forhøjet CO2, er muligvis ikke så enkel
som før antaget. Wand et al. (1999) finder, at både C3 og C4 græsarter generelt øgede
deres biomasse under forhøjet CO2 forhold. I et forsøg finder de, at C3 græsarter
gennemsnitlig øgede deres biomasse 44 %, mens C4 græsarter gennemsnitlig øgede deres
biomasse med 33 % ved forhøjet CO2. Samtidigt finder de, at C3 græsarters respons på
forhøjet CO2 generelt er mere negativt påvirket af stressfaktorer end C4 græsarter. De
konkluderer, at C4 græsarter muligvis ikke vil miste deres konkurrencemæssige fordel ved
forøget atmosfærisk CO2. En forskergruppe fra Floridas Universitet konkluderer i en
artikel1, at det lokale klima (temperatur og fugtighed) sandsynligvis betyder mere end
atmosfærens koncentration af CO2 for hvilke planter, der vokser bedst på en given
lokalitet.
9.2.2 Temperaturstigning
Højere temperaturer som følge af en global opvarmning vil medføre tidligere forårsvækst
hos Spartina anglica og dermed give den en større chance for at udskygge sine
konkurrenter. Som nævnt tidligere i denne rapport estimerer Long et al. (1990) ved
modelberegninger, at en gennemsnitlig temperaturstigning om sommeren på 2 °C ville
1

http://earthobservatory.nasa.gov
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medføre en fordobling af biomasseproduktion. Forsøg udført af Gray & Mogg (2001) viser
dog, at Spartina primært reagerer på forhøjede temperaturer og CO2 stigninger ved at øge
væksten af rødder og rhizomer, mens Puccinellia maritima primært reagerer ved at øger
væksten over jorden. Dette vil give Puccinellia maritima en større chance for at udskygge
Spartina anglica og dermed give den en væsentlig fordel i konkurrencen. Desuden vil den
geografiske udbredelsesgrænse for Spartina anglica formodentligt rykke længere mod
nord end den nuværende grundet de estimerede temperaturstigninger.
På lavtliggende vader hvor tidevandet forhindrer Puccinellia maritima i at vokse, og på
lokaliteter hvor Puccinellia maritima ikke findes, vil Spartina anglica formodentlig brede
sig hurtigere og uden den store modstand. Desuden vil følgerne ved den globale
opvarmning såsom ændringer i næringsstofforholdene og større udsving i vejrmæssige
forhold - f.eks. mængden af nedbør og styrken samt frekvensen af storme også påvirke
forholdet mellem planterne på vaden (Adam 2002). Hver plante vil have sin unikke
respons på den globale opvarmning, og det kan være svært at forudsige, hvorledes
klimaforandringer påvirker den enkelte planteart på basis af isolerede forsøg. For at få en
reel vurdering vil det være nødvendigt at se samlet på hele økosystemet, hvor den
pågældende plante vokser. Den enkelte plantearts respons vil være styret af komplekse
interaktioner med andre arter samt diverse påvirkninger fra omverden.
9.2.3 Havspejlsstigning
Hvis havet stiger som følge af den globale opvarmning, kan det få store følger for
saltmarsken på grund af dens placering mellem land og kyst.
Vegetationssammensætningen og strukturen på saltmarsken er delvis kontrolleret af
vandstanden, og evnen til at kolonisere de lavt liggende maskflader hænger nøje sammen
med planternes evne til at opretholde ilt i og ved rødderne ved vanddække (Holmer et al.
2002). Den ilt Spartina anglica udskiller fra sine rødder modvirker de forventede
ændringer i sedimentet som følge af vandstigninger, som f.eks. øget koncentrationer af
phytotoxiske elementer såsom Fe(II)-forbindelser og svovlbrinte i sedimentet. Forsøg
udført af Holmer et al. (2002) tyder på, at de mulige negative virkninger som følge af
vandstigninger tilsyneladende ikke vil påvirke Spartina anglica i samme grad som planter
med et mindre udviklet rodsystem og en lavere oxygentranslationskapacitet. Hvis dette er
korrekt vil plantesammensætningen på vaden og på saltmarsken ændres ved
vandstandsstigninger og Spartina anglica vil havde en klar fordel i konkurrencen med
andre planter.
Når havet stiger, rykker marskvegetationen opad og indad og stabiliserer sig i forhold til
den nye vandstand, men hvis det ikke er muligt, f.eks. hvis landskabet stiger brat eller pga.
diger eller lignende, vil vaden og marskområderne forsvinde. Fænomenet kaldes for
”Coastal squeezing”. Skal vaden og marskområder bevares ved havspejlsstigning, er det
nødvendigt, at der er plads til, at de kan bevæge sig i takt med at havet stiger. Det vil
uundgåeligt skabe konflikter flere steder i Danmark, hvor mange strandenge er i dag
afgrænset af landbrugsjord, diger eller bebyggelse.
Klimaændringer vil på langt sigt gøre det vanskeligt at bevare status quo i forbindelse med
visse af forpligtigelserne i habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet.
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11 Ordforklaring
Allopolyploid: En form for polyploidi, hvor der efter en krydsning mellem to forskellige
arter sket en fordobling af kromosomantallet.
Angiospermae: Dækfrøede planter.
Biologisk kontrol: Anvendelse af naturlige fjender til bekæmpelse.
Chloridoideae: En underfamilie af de ægte græsser (Poaceae).
Frøbank: Frø der kan ligge gemt i jorden i årevis og spire hvis muligheden byder sig.
Førne: Organisk stof som ligger på jorden, men som endnu ikke er nedbrudt.
Haploide: Celler der kun indeholder ét enkelt kromosomsæt.
Meiosen: Kernedeling der resulterer i dannelsen af fire haploide celler fra én diploid celle.
Meiosen omfatter to på hinanden følgende delinger. I den første deling sker der først en
parring af de homologe kromosomer.
Meristem: Vækstpunkt.
Monofyletisk: Alle arter har samme stamart som ikke deles med andre.
Phloem: Sicellevæv der transporterer næringsstoffer, primært sukker og aminosyrer i
planten.
Phytotoxiner: Stoffer der er giftige for planter
Polyploidi: Polyploidi er en evolutionær proces hvor to eller flere kromosomsæt
(genomer) bringes sammen i den samme cellekerne - som regel ved hybridisering efterfulgt
af kromosomfordobling. Organismer med flere end to sæt kromosomer per cellekerne er
polyploide (poly = mange, ploid = sæt).
Fænotypisk plasticitet: Den variationsbredde, der udvises af fænotypen under forskellige
miljømæssige betingelser.
Rhizom: Vandrette eller lodrette rodudløbere.
Synapsis: En proces hvor replikerede homologe kromosomer danner par.
Transekt: En linje, der udspændes på tværs af et areal ved gradientanalyse.
Xylemet: Ledningsvæv hvis primære opgave er at transportere vand op igennem planten.
Åbningsskrivelse: Første skridt i forbindelse med et muligt sagsanlæg mod et
medlemsland fra Kommissionen i forbindelse med en traktatbrudssag jf. EF-traktatens
artikel 226.
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12 Bilag
Bilag 12.1 til 12.13 består af udsnit fra GIS-GPS kort nr. 2 (side 48). Bilag 12.14 er en CD
med specialet samt GPS rådata fra feltundersøgelsen i Stavns Fjord.
12.1 Kortudsnit 1
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12.2 Kortudsnit 2
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12.3 Kortudsnit 3
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12.4 Kortudsnit 4
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12.5 Kortudsnit 5
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12.6 Kortudsnit 6
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12.7 Kortudsnit 7
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12.8 Kortudsnit 8
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12.9 Kortudsnit 9
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12.10 Kortudsnit 10
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12.11 Kortudsnit 11
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12.12 Kortudsnit 12
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12.13 Kortudsnit 13

Vandpassage ind/ud til
”Lillehavet” – er i fare
for at gro til med
Spartina anglica.
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12.14 CD rom med specialet samt GPS rådata

•
•

Specialet (pdf-fil)
GPS rådata (shape-filer)
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