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Naturreservater og feltstationer 
En arbejdsgruppe under Fredningsstyrelsen 
har udsendt en rapport: Naturreservater og 
feltstationer - redskaber til overvågning, ud
forskning, beskyttelse og forvaltning af 
dansk natur (239 s. i bogform, pris 40 kr. ) .  

Det er  interessant og  let tilgængelig læs
ning. Her gives både historisk baggrund, nu
værende status og konkrete planer for fremti
den hvad angår naturreservater og feltstatio
ner. 

Hovedtanken er klart, at den administra
tive sektor har behov for løbende overvåg
ning af udviklingen i dansk natur som grund
lag for en forvaltning heraf. Det kan man 
fuldt tilslutte sig. Der har aldrig været større 
behov for en faglig baggrund for de admini
strative beslutninger end netop nu. 

Tidligere hentedes den faglige baggrund 
hovedsaglig gennem kontakt til kredse uden 
for den administrative sektor. Nu søger cen
traladministrationen med henvisning til bed
re mulighed for styring og koordinering i sti
gende grad selv at opbygge en faglig bag
grund. Skal dette fungere, forudsætter det 
imidlertid, at der også skabes det rette ar
bejdsmiljØ herfor. 

Det gælder både for biologen og observatø
ren på feltstationen. Få biologer formår at 
sidde i Bruxelles den ene dag, være sagsbe
handlere i København den næste og forske el
ler lede feltstation den tredje. Desuden er felt
observatørerne ofte specialister og enere, der 
ikke kan behandles på den standardmåde, 
som bliver det meste kontorpersonale til del. 

Man opnår ikke den nødvendige og stadige 
justering samt fornyelse indenfor forskning
forvaltning af vores natur ved at udbygge og 
rationalisere overbebyrdede ekspeditions
kontorer til at tage store mængder løbende 
registreringer. Der skal være overskud til en 
stadig og engageret udnyttelse af indsamlet 
materiale, og den enkelte medarbejders evner 
må udnyttes fleksibelt og utraditionelt. Uden 
sådanne muligheder bliver der ikke en chance 
for tilstrækkeligt klart at demonstrere, at na
turen ikke blot er >>det billige skidt« 

Forsideillustration: ]ens Gregersen - Vorsø, 
æbletræerne blomstrer, maj 1977. 

Vorsø er et af vore vigtige naturreservater. 

Red. 

I 1979 udgik de sidste arealer på øen af land
brugsdrift, og en feltstation oprettedes. I 1981 
blev frugtplantagen ryddet og den viste ud
bygning nedrevet. 
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Høenge og engdrift i Danmark før udskiftningen* 

Eiler Worsøe 
(Lundbergvej 2, Værum, 8900 Randers) 

Før landbrugets udskiftning af fællesska
bet i perioden omkring 1800 bestod vinter
foderet til heste, kvæg og får overvejende 
af hø. Det blev i fornøden udstrækning 
suppleret med halm, avner og til fårene 
ærtehalm og på steder afslået lyng (Got
fredsen 1965, Pødenphant 1872-73, 
Schmidt 1964-66) . På grundlag af de 
mange trykte og utrykte kilder skal jeg her 
søge at tegne et billede af forholdene i for
bindelse med produktionen af hø før ud
skiftningen. 

HVAD ER ENG 
Steder, hvor man avlede hø i mængde, 
kaldtes som oftest 'engbund'; i nogle byer 
talte man dog alene om 'eng'. Om eng si
ger Arent Berntsen (1656): 'Eng kaidis ald 
den slette side jord, som til sæde jord er 
for laug oc fattig, oc dog mængden af got 
græs frembærer, hvor aff høe til qvægis 
underhold kand haffvis; oc ere slig enge i 
synderlighed trende slags: Den første er 
den engbon d, som udi kornwongene eller 
for ager enderne, eller andre saadanne 
temmelig høye steder, er liggende, dessen 
græs, om velicke i gemeen voxer langt, 
holdis det dog for det bæste; den anden 
engbond, kaidis Ma eng, er heel lauge fuc
tige og slætte pladser, som dog ere saa tør
re, at vandet icke aldeelis der offver staar, 
oc saadan eng giffver gemeenligen got 
langt oc fuldsom t græs; det tredie slags er 
kiereng, er det græs, som udi kier oc heel 
vandige steder er groende, hvilcket om
skiønt det vel kan d voxe lengre end nogen 
af de andre, blifver det dog icke helt uden 
tredie part saa got, som enten aff de før
rige tvende slags, som der om engbands 
taxt udi følgende 6. cap. videre udviser. ' 
Så vidt en mand fra perioden. 

ENGENES BELIGGENHED 
Engene blev ikke opmålt eller særskilt tak
serede til Den store Matrikel i 1680' erne -

• Trykt med støtte fra Fredningsstyrelsen, Danmarks 
Naturfredningsforening, Dansk Botanisk Forening, 

en matrikel er en liste over et lands faste 
ejendomme med henblik på skatteansæt
telse. Engenes beliggenhed fremgår dog 
delvis af de ældste matrikelkort, som er 
fra perioden omkring 1800. Kortene viser 
mange enge spredt langs vandløb. Man 
ser dem på farvelagte kort bugte sig gen
nem landska�et som grønne slanger. På 
sort-hvide kort er de som regel vist med 
en særlig engsignatur, hvis de er angivet. 
Kortene viser tillige engbund ved de fleste 
søer. Enge kunne også ligge i andre moser 
end dem ved vandløb og søer, således i 
vældmoser. Den største del af engene lå 
imidlertid spredt i skovene. Det ses på 
mange kort og omtales i mange trykte kil
der, således hos Weismann (1900), hvor 
forholdene på Fyn i 1700-tallet indgående 
beskrives. Det fremgår også af V & V, 
hvor engbund i forskellige slags skov rø
ber sig overordentlig mange steder. Selv i 
dyrehaver slog man hø som i Strande
gårds Dyrehave 1795-97 (Skrubbeltrang 
1973). Der J<unne også være mindre våde 
enge, tørenge, i skovene (Matthiessen 
1942) . 

Kystnære enge ses på mange gamle ma
trikelkort. Ofte kan de på kortene ikke 
skelnes fra græsgange, men de nævnes 
hyppigt i de trykte kilder. Mange af en
gene ved stranden var naturligvis som i 
nutiden saltenge. 

En stor del af de gamle kort og af de 
trykte kilder angiver mængder af små 
enge i byernes vange. De kan efter kor
tene lokaliseres ganske præcist; man kan 
se, at de lå i lavningerne. Dertil kom, at 
man mange steder høstede hø på omkring 
10 % af de brakkede agre, 'hårene' - deraf 
betegnelsen bårehø (Rømer 1976). Des
uden høstedes hø på vejkanter og på u
dyrkede pletter ved ager-enderne samt i 
tidvist tørre mølle- og fiskedamme (Chri
stian V's danske Matrikel, V & V). 
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ENGENES KARAKTER 
Indtil 1700-tallets sidste halvdel var 
grundvandsstanden højere end nu; det 
kan blandt andet ses af Willers kort over 
Nordøstsjælland fra omkring 1730. Kortet 
viser en masse - for os ubegribeligt omfat
tende - vinteroversvømmelser. De ander
ledes vandforhold gjorde, at sumpskov af 
rød-el (Alnus glutinosa) og ask (Fraxinus ex
celsior) etc . havde langt større udbredelse 
end i nutiden. Netop sådanne steder lå 
mange af engene; det fremgår tydeligt af 
kort og trykte kilder. Alligevel var der u
tvivlsomt mange flere tørenge end de få, 
som vi hører om jf. f .  eks. Worsøe (1979 og 
1980) . Således hørte en meget stor del af 
enge i skovhaver til denne kategori. Når 
de næsten alle er borte nu, skyldes det 
den voksende befolknings stigende behov 
for korn. Tørenge var i modsætning til 
våde enge rimeligt egnet til opdyrkning. 

Mange områder har ikke kunnet bære 
træer, f. eks. steder med langvarig vinter
oversvømmelse og saltenge. Disse steder 
har man haft naturligt åbne enge. 

Hø var værdifuldt, så man søgte at få 
mest muligt med. Således slog man hø 
ved Kolindsund, selv når engene stod un
der vand i høslæt-tiden (Hald 1827) . Det 
var ikke noget enestående (Matthiessen 
1942), og selv ind i 1900-tallet slog man hø 
på oversvømmede enge, f. eks. ved Hol
stebro (dyrlæge Bjørnholm, pers. med. 
1965). 

Efter de gamle matrikelkort at dømme, 
var størsteparten af engene træfrie før ud
skiftningen. De skriftlige kilder viser 
imidlertid, at kortene i mange, måske de 
fleste, tilfælde ikke gengiver de faktiske 
forhold, når det drejer sig om træer. Lige
som de ikke viser de mange træer, der var 
i vangene, viser de ofte heller ikke træerne 
i engene jf. Worsøe (1973). Dog angiver en 
del kort, særligt fra Øerne og Østjylland, 
disse træer. I det egentlige Vestjylland var 
der næppe træer i engene, i hvert fald ikke 
i den periode, som omfattes af kilderne . 
De er antagelig forsvundet i forbindelse 
med, at også skovene i området gik til. Det 
skete mindst et par hundrede år tidligere 
end i det østlige Danmark. 
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ENGBUNDEN 
Før udskiftningen var der mange steder 
rød-el, eg (Quercus sp.), dun-birk (Betula 
pubescens) og pil (Salix sp . )  i engene, idet 
bønderne mente, at det forbedrede græs
set (Matthiessen 1942) . 

Første eksempel på engbund med træ
vegetation er fra Havnø 1541 (Fribert 1886-
88) . Han omtaler enge og kær med økse
hug og ris samt med eg og bøg (Fagus syl
vatica) . Det skal forstås således, at der i 
engbunden var gærdselsskov med over
standere til tømmer. Fra nabosognet Als 
omtales få år senere enge med underskov 
(Raaschou 1957-58) . 

I 1600-tallet omtales ris og gærdsel - som 
vel er det samme - i eng i flere kilder: Kal
vehave (Munk 1969), Havnø (Fribert 1886-
88), Jarskov i Præstø amt (Jensen 1902), 
Lundsmark og Hvidding i Haderslev amt 
samt Ø. Bjerregrav i Viborg amt (V & V). 

Flere oplysninger kommer til i 1700-tal
let, selv om mængden af træbevoksede 
enge antagelig er i tilbagegang på den tid. 
Man hører om 'torn' til gærdsel i Bisse
rups enge under Halsteinborg i 1784 og i 
enge under Sostrup gods, hvor der var ris
hug til gærdsel i bøndernes enghaver i 
1786. På Korselitze gods var der lavskov i 
engene 1787 (Christensen 1982) . Mere ind
gående skildringer af enge med gærcisels
skov og af deres drift, som den var på Sjæl
land, findes hos Munk (1969) . Weismann 
(1900) fortæller om forholdene på Fyn i 
1744: 'De fleste Skove paa Fyn bestod af 
indhegnede Løkker, hvori oftest fandtes 
Pløjeland og Engbund. Gærdselsskoven 
afhuggedes kun paa de Arealer, der skulle 
besaaes eller hvor der bjergedes Hø, saa at 
Kreaturerne først kom der om Efteraaret' .  
En følge heraf var rigelig opvækst af eg og 
bøg. Om forholdene i Jylland nord for Ma
riager Fjord fortæller Fribert (1886-88) og 
Raaschou (1957-58) samstemmende: sko
vene bestod af rød-el, ask, dun-birk og 
hassel (Con;lus avel/ana) samt af overstan
dere af eg. Underskoven blev hugget i fast 
omdrift over op til 30 år til gærdsel, gavn 
og brænde. I skoven Øster Lovnkær fik få
rene lov til at læmme om foråret, hvorefter 
de blev fjernet. Kælvekøer gik der en kort 



Fig. 1. Gern A er ureguleret. Bræmmer af åbne enge kanter åen på begge sider. Måske har der engang vokset elle
træer i høengene; det gør der stadig i vældzonen og på steder ved åens bred. Engen gødes gennem hyppige over
.svømrnelser, særligt i tøbrudstiden. Således har store strækninger langs landets vandløb set ud. Marts 197Z T. Wor
søe fot. 

tid om efteråret, og heste gik der om vinte
ren. løvrigt var skoven indfredet som hø
eng. Om karakteren af åbne enge forelig
ger intet særligt, men de har naturligvis 
været højst forskellige af udseende (Raa
schou 1957 -58). 

Før omkring 1775 hører man ikke om så
ning af græs og kløver; man må derfor gå 
ud fra, at græs-urtedækket var selvsået. 
På våde steder må det have været perma
nent. På mindre våde steder skete der til 
tider en omlægning, idet der blev optaget 
midlertidige agerløkker som i Nykøbing 
M. i 1460 (V. & V.), i Viemose i Kalvehave 
sogn mellem 1660 og 1800 samt på Falster 
og Lolland i samme periode. På mange af 
de gamle matrikelkort ses tydeligt ager
lodder i skovhaverne. Ligesom i brakmar
ker fik græsset her lov til at komme igen 
'af sig selv'. 

AFVANDING 
Hen i 1700-tallet blev det almindeligt at 
forbedre engbunden ved dræning. Det 
skete med åbne grøfter, og afrindingen 
forbedredes gennem oprensning af vand
løbene (V. & V.). Men på baroniet Starn
penborg i Sydøstsjælland var man be
gyndt på grøftning allerede før 1714 (Rep
holz 1820). I marskegnene kaldte man 
grøfterne, som mest skulle aflede hav
vand, for 'grøb'; de om tales fra Von g i Ribe 
amt så tidligt som 1691 (V. & V.). Længere 
inde i landet ved Løgumkloster grøftede 
man allerede i 1670 (V. & V.). 

For at forbedre afvandingen af enge 
skred man til søsænkning. Således blev 
Ramten Sø 'udgravet til engenes forbed
ring' i 1786 (Christensen 1982) . 100 år tidli
gere, i 1691, var Nylandsmosen, som lå 
ved kysten øst for Susåens udløb, blevet 

37 



inddæmmet og sommerafvandet med 
grøfter og vindmølle, som gjorde, at mo
sen var tørlagt fra midten af maj . Allerede 
Saxo (udg. 1981) omtalte digebygning ved 
havet i Nordjylland i den tidlige middelal
der, og de første digebygninger i Tønder
marsken ligger i hvert fald tilbage i ISOO
tallet (Trap 1967). Der kunne nævnes 
mange flere eksempler på afvandingsar
bejder før 1800. 

ENGGRÆSNING 
Engbund måtte nødvendigvis holdes fri 
for græssende dyr fra vækstperiodens be
gyndelse til efter høslæt. Efter den tid - fra 
begyndelsen eller midten af august - var 
det almindeligt at afgræsse engene, ek
sempler: Bisserup ved Næstved i 1791 
(Christensen 1982),_ baroniet Stampen
borg før 1820 (Repholz 1820), Haslund ved 
Randers før udskiftningen (Tang Kristen
sen 1900) og Fyn. før udskiftningen (Weis
mann 1900) . Desuden omtales enggræs
ning i en lang række byvedtægter, således 
Nykøbing S. 1704, Vrensted 1713 og Skjern 
1653 (V. & V.). 

Det kunne også ske, at man var nødt til 
at afgræsse engene om foråret som i Fly i 
1747 og i Sønder Bork 1639 (V. & V.). Men 
det var almengyldigt, at engenes hegn 
skulle 'lukkes' omkring Valborg Dag, som 
var l. maj, eller før. At lukke et gærde vil 
sige, at det bringes i en sådan stand, at dy
rene ikke kan komme igennem det. Man 
taler om 'gablukning', som er en grovluk
ning, der blot skal hindre kvæg i at gå gen
nem led og gærde. Og man taler om 'fuld
lukning', der også hindrer andre dyrs, 
særligt svins passage, jf. Ellekilde & Olrik 
(1951) samt Schmidt (1966) . 

I indfredningsperioden måtte heller 
ikke folk færdes i engene, hverken til fods, 
til hest eller i vogn. Det står i de fleste by· 
ers vedtægter. Overtrædelser straffedes 
med bøder, gerne erlagt i øl . Nogle steder 
måtte man i det hele taget ikke afgræsse 
engene som i Rønne og Neksø 1721, og i 
Henne måtte man i 1760 kun afgræsse en
gene fire uger om efteråret. I Refsvindinge 
måtte man i 1773 kun græsse på engbun
den efter slæt, og kun hvis dyrene holdtes 
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i tøjr. Det var her specielt for ikke at øde
lægge de stævnede træers genvækst. Svin 
skulle, hvor de overhovedet fik lov til at gå 
på engbund en, være ringede i trynen; det 
kunne hindre dem i at rode i jorden. Ad
skillige byer havde 'tyrenge' .  I Bjerregrav 
1689, i Vong 1691, i Bælum 1712 og i Sønder 
Bork 1754 viser byvedtægterne, at tyreng 
betyder tøjreng, altså samme forhold som 
i Refsvindinge . Andre steder var tyreng et 
stykke engbund, som tillagdes den bon
de, som passede bytyren, således i Troel
strup 1701, i Nykøbing S. 1704 og i K værn
drup 1709. Alle de nævnte oplysninger 
om dyr i engene hidrører fra V. & V. Der 
nævnes også, at hvor der var agerlapper i 
engbund som i Nykøbing M. i 1460, måtte 
man ikke pløje nærmere til græsset end en 
plovlængde for ikke at skade grønjorden. 

HEGNING 
Hegning af engbund synes ikke at have 
adskilt sig fra indhegning af andre områ
der, der skulle beskyttes mod græssende 
dyr. Nogle bemærkninger antruffet i 
trykte kilder vedrørende enge kan dog 
passende anføres her. 

Risgærd er, såvel de flettede af hassel el
ler pil som grenegærder (grene presset 
sammen mellem to rækker staver), var al
mindelige før landbrugets udskiftning af 
jordfællesskabet De var nok også den al
mindeligste gærdetype i de fleste egne 
gennem hele perioden, idet Matrikelen 
fra 1680' erne og en meget stor del af by
vedtægterne omtaler gærdsel - grene til 
gærdemateriale . De ældste matrikelkort 
viser mange og lange risgærder på en 
masse byers jorder. 

Om gærder fortæller V. & V. en del. Ris
gærder skulle være effektive. I Lumby, Tå
rup sogn, skulle gærderne i 1592 laves af 
ny torn og gærdsel - torn omfatter især 
tjørn (Crataegus sp.)  og andre tornede 
vækster, og gærdsel er så de andre under
skovstræarter - man ville ikke have rådne 
gærder i Lumby. Risgærder skulle kunne 
stå for alle slags dyr, også svin, siges det i 
Kværndrup 1709. Det meste gærdsel kom 
oprindeligt fra stævningsskove; en del 
kom dog fra spredte træer i ager og eng. I 



Fig. 2. Elletræer på oversvømmet tidligere høeng ved en å. Så tæt fik ellestammerne ikke lov til at stå, dengang 
man endnu slog hø. Træerne blev udtyndet og stævnet med visse mellemrum, så der kom lys til bunden, og så 
der blev plads til at svinge leen. Det nedstævnede materiale blev brugt til gavntræ og gærdsel. Stævningen med
førte frigørelse af næringsstoffer fra rådnende rødder. De strålesvampe, som lever på ellens rødder, bidrog til eng
bundens forsyning med kvælstof. Oversvømmelserne aflejrede næringsholdig slam. Således kunne engbundens 
næringstilstand opretholdes gennem århundreder, til trods for at næringsstoffer førtes bort med hø og græssende 
dyr. Derfor var engbund en betydningsfuld tilgang i en tid, hvor der knap nok var gødning nok til byernes indmar
ker. Boskov, Vejerslev mellem Silkeborg og Randers. Januar 1985. E. Worsøe fat. 

Kværndrup måtte gærdsel ikke høstes 
grønt, det vil sige, at det skulle høstes før 
løvspring. I Rynkeby måtte man i 1717 
ikke stævne i Kohaven i de år, hvor den lå 
til fælled - det vil sige afgræssedes - 'for at 
frede deres gærdsel'. Så tidligt som i 1559 
kunne tilgangen af gærdsel som i Horne 
være begrænset. Her måtte man kun 
hugge den gærdsel i underskoven, som 
var nødvendig til egne gærder. Gærdsers
knapheden må være årsagen til vedtæg
tens bestemmelse om, at man i Sønder
borg 1680 skulle plante træer til gærdsel 
samt levende hegn. Vistofts vedtægt fra 
1755 siger det samme. 

Gærderne snoede sig åbenbart gennem 
landskabet, for det påbydes flere steder 

som i vedtægterne for Ertebjerg og Jestrup 
fra 1794, at gærderne skal stå i rette linier. 

Grøfter som eneste hegn om enge er 
blandt andet kendt fra Helherskov frem til 
1930 (Raaschou 1957-58) . Grøfterne, også 
de mange som hørte sammen med diger, 
skulle som i Mels 1680 oprenses, og jor
den kastes på diget. Det hørte med til for
årsarbejdet i engene (V & V). Diger omta
les ofte i Christian V's Matrikel, og de ses i 
mængde på de ældste matrikelkort, sær
ligt mod vest i Jylland, hvor de fulgtes 
med græsmarksbruget Det var som oftest 
jord- eller tørvediger efter sporene at 
dømme (Frandsen 1983). I Holme hører 
man om stengærder i 1746, og de blev 
snart almindelige (V. & V.) .  Stengærder 
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ses med en særlig signatur på mange af de 
ældste matrikelkort. Men i de egne, hvor 
der fandtes tilstrækkeligt gærdsel, blev 
man ved med også at lave risgærder helt 
op mod 1900, ja, på steder langt ind i 1900-
tallet. 

FORÅRSARBEJDET I ENGENE 
I det klassiske Grækenland var tiden for 
de enkelte landbrugsarbejder lagt fast ef
ter stjernernes stilling og månens gang. 
Herom kan man læse hos Hesiod (1973). 
Lignende overjordiske fænomener sty
rede også engang arbejdet her i landet: i 
Hellested skulle man endnu i 1632 slå hø 
ved nymåne; så blev der meget græs i en
gene (Schmidt 1966). De få, der kunne 
læse, havde siden middelalderen haft mu
lighed for at rette sig efter tyske bonde
praktikaer og husholdningskalendere. El
lers var der kun sædvanen. I 1670 tog Bir
kerød-præsten Henrik Gerner til orde 
mod denne mangel på brug af erfaringer. 
Han udga" med lignende form som He
siods 'Dage og Værker' sin 'Hesiodi Dage 
eller Rijmstock'. Det var en versificeret ar
bejdskalender til bondens oplysning, 
hvor han måned for måned opregnede de 
arbejder, som burde udføres. Enkelte tids
punkter kan overraske; men indtil 1700 
gjaldt den julianske kalender endnu i 
Danmark. Den var omkring 11 døgn bag
efter vor sidst i 1600-årene. 

Engenes år begyndte med, at man ren
sede bunden for pinde og sten, der kunne 
genere græssets vækst og høslætten. Ger
ner siger for maj: 'nu læsis eng for ris og 
kvas' .  På Fyn mødte bønderne i 'Øksenha
verne' (flertal af oksehave), så snart vinte
ren var omme for at 'losse enge' (Olsen 
1956). De fjernede alt skadeligt, selv ko
kasserne. Det gjorde de også blandt andet 
i Lumby i 1592 og i Fly i 1747 (V. & V.). I 
marsken fjernede de omkring 1800 tang 
og skaller (Frifelt og Tobiassen 1937) . 

Engveje skulle sættes i stand og enge
nes grøfter skulle renses som i Kippinge 
1747 og i Vong 1691; i Vong skulle disse ar
bejder være færdige inden Valborg Dag 
(V. & V.). 

I de fleste enge ejede hver mand sin del 
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og fik udbyttet fra den. Ifølge V. & V. fand
tes der tillige i mange byer fælles enge 
som i Kippinge 1757 og fælles underskov 
som i Rønne og Neksø 1721. Hver mand 
måtte kun slå og hugge i sit eget som i Al
lesø ca. 1500. Derfor måtte skellene være 
kendt. De kunne være mærket med skel
sten som i Refsvindinge 1773 . De kunne 
også være vist af grøfter og engveje, der 
netop ofte gik i skellene, som det kan ses 
af mange gamle matrikelkort. Nogle ste
der var mærkningen åbenbart ikke fast; 
for efter de pågældende byers vedtægter 
skulle der sættes skelpæle ned om foråret, 
og de måtte ikke senere flyttes .  Nogle ste
der havde hver gård sit eget engmærke, 
der blev gravet ned i gårdens engstykker 
som i Janderup og Hyllerslev (Tang Kri
stensen 1900) . 

Endelig skulle gærde'rrte lukkes .  Den 
endelige lukning skulle næsten overalt 
være sket senest Valborg Dag. Luknings
tidspunktet er angivet i så godt som alle 
byvedtægter. Det var fatalt, hvis gær
derne ikke var i orden, så dyrene kunne 
gå igennem eller over. Straffene for undla
delser på dette punkt var da også hårde. 
Lukningstidspunktet, som altså kunne va
riere fra by til by - omend inden for ret 
snævre grænser - må formodes at have 
været bestemt af udbindingstidspunktet. 

ARBEJDSFÆLLESSKAB 
Fællesskab i arbejdet synes ifølge V. & V. 
til dels at være uafhængigt af jordfælles
skabet I Radsted 1699 måtte ingen be
gynde at slå hø før andre for ikke at ned
træde deres eng. Sådan var det også i Rys
linge 1736, dog ikke i haver ejet eller dre
vet af enkeltpersoner. I Fly 1747 skulle 
hver mand om foråret rydde op i sin egen 
eng. I Skjern 1653 blev man vel ikke straf
fet for at undlade at bjerge sit hø - der var 
dyrkningspligt; men så matte man også 
'tage skade for hjemgæld'. I Næstved 1772 
måtte enhver parthaver de følgende to år 
så og dyrke i Enghaven. I Refsvindinge 
1773 skulle man slå Nymarken i fælles
skab. I byens øvrige enge skulle man blot 
begynde slæt på en gang samt gøre en eng 
færdig ad gangen. I skifter med skov som 



Fig. 3. Engvej med grøfter som skel mellem engparterne i Øster Lovnkær. Øster Lovnkær var en høeng, hvor træ
erne- mest rød-el og ask - blev stævnet med 25 til40 års mellemrum, så der kunne komme lys til græs bunden. En
gen var i drift til 1930. Apri1 1970. T. Worsøe fat. 

i Lumby 1592 skulle hver mand hugge i 
eget skifte. Således var det også i Vistoft 
1755, hvor man tillige havde pligt til at 
plante. Endelig skal det nævnes, at næ
sten alle byer havde en fælles enghyrde el
ler engvogter. De nævnte tilfælde viser 
ikke meget om arbejdsfællesskab. 

Til gengæld viser V. & V. arbejdsfælles
skab andre steder. I Ny 1740 begyndte hø
slæt efter overenskomst og udførtes i fæl
lesskab. I Juvre blev fællesskabet i engene 
ophævet i 1781 i forbindelse med udskift
ningen. På Havnø slog man hø i fælles
skab til ca. 1800; siden delte man høet. Væ
rum-bønderne slog i 1700-tallet hø ved Lil
leå, og det foregik i fællesskab. I Ryslinge 
1736 huggede alle gærdsel i fællesskab. 

Vedtægterne viser imidlertid kun, hvor
dan det kunne være, men ikke hvad der 
var det almindelige med hensyn til fælles
skab i arbejdet. 

HØSLÆT 
Høhøsten hed 'slæt' eller 'høslæt'. Dens 
periode kan angives ret nøje for 1700- og 
1800-tallets vedkommende, mens der for 
1600-tallet kun er en oplysning. Det gæl
der generelt for hele jordfællesskabets tid, 
at høslæt først kunne begynde, når alle by
mænd var enige om det eller, i nogle byer, 
når et flertal vedtog det, eller når older
manden bestemte det. 

På Holmsland var det slættid, ' . . .  når 
Skjalleren raslede i Enge . . .  ' - ikke videre 
oplysende for os, der ikke ved, hvornår 
netop den underart af skjaller (Rhinanthus 
sp . )  havde modne frugter. På Stevns be
gyndte man slæt, når gøgen holdt op med 
at kukke ( Steensberg 1969, Christopher
sen 1923) . I 1670 anbefalede Gerner juni:' 
. . .  vi går nu bort i engen her, til slætten os 
henfører . . .  '. Måske mente han, at bøn
derne begyndte høhøsten for sent, det vil 
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sige efter græssets udskridning . I Nørre 
Tulstrup varierede slættens begyndelse 
fra l. til 9 .  juli i 1780' erne (Landbohistorisk 
Selskab 1969) . På en del forskellige godser 
landet over startede man omkring 1790 13 . · 

til 15. juli. I Ribemarsken begyndte man 
sidst i juni eller l. juli (Schmidt 1966, Fri
felt 1965). I Farum gik man i 1781 igang 
med elleengen l. juli (Hansen 1879), ved 
Løjt 1740 28. juni (Paulsen 1933), i Vær i 
1770'erne mellem 6. og 14. juli (Prange 
1972), i Helbers�ov sidst i 1700-tallet 6. juli 
(Raaschou 1957-58), i Kondrup 15. juli og i 
Haderup 20. juli først i 1800-tallet (Schous
bo 1980). 

En undtagelse var det, at høet skulle 
være høstet før Sankt Hans som ved 
Gaunø; det var fordi vandfloden - vel fra 
Susåen - ellers ville skylle høet væk (Jen
sen 1902) . Til gengæld var det i Sønder 
Bork 1639 forbudt at slå før Sankt Hans (V. 
& V.). 

Afslutningen af høslætten svingede 
meget: i Nr. Tulstrup fra 28. juli til 4. au
gust (Landbohistorisk Selskab 1969), på 
forskellige godser fra 12. til 17. august 
(Christensen 1982), i Vær fra 3. til 14. au
gust (Prange 1972), i Helherskov 31. juli, i 
Kondrup 10. august og i Haderup 5. au
gust (Schousbo 1980). Det anføres mange 
steder, at regn kunne sinke høhøsten, for 
man kunne ikke slå eller rive i regn (Tang 
Kristensen 1900). Således var man på Fui
rendal i 1789 kun halvt færdig med høet 
18. august (Christensen 1982) . 

Nogle år var der særlig god græsvækst i 
sensommeren. Så blev der efterslæt, såle
des på Havnø i oktober (Fribert 1886-88). 
Men her blev der jo også slået i skoven. 
Andre steder lå efterslætten gerne lidt tid
ligere (Pedersen 1950) . 

Da kløveren sidst i 1700-tallet og kultur
græsserne lidt ind i 1800-tallet kom ind i 
landbruget, rykkede høslætten frem til 
juni i de enge, hvor man såede den slags. 
De faste enge blev fortsat slået i juli, som 
det ses af J. J. Holsts dagbøger fra Sønder
jylland fra omkring 1860 og af Lars Peder
sens optegnelser fra Fyn fra samme tid 
(Holdt 1955, Olsen 1956) . 

Folk mødte tidligt for at slå, mens dug-
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gen endnu sp. d i græsset, nogle steder alle
rede klokken to; leen skar bedst i vådt 
græs (se f. eks. Pødenphant 1872-73). 

Høleen adskilte sig i udseende fra korn
leen, og den skulle være skarp, ellers gik 
det for langsomt, og man blev for træt. 
Man skulle slå, så stubben blev lav, og 
bunden lyste igennem. Det var blandt an
det derfor, at engene skulle renses om for
året, så sten, pinde, tang og skaller ikke 
skadede leen. Der måtte ikke efterlades 
holme af uslået græs; det var ødselhed, og 
det kostede bøder (Tang Kristensen 1900, 
Schmidt 1957 og 1964-66, Jakobsen 1954) . 

HØHØSTENS AFSLUTNING 
Når græsset var slået, skulle det tørres til 
hø. Under slåningen havde pigerne revet 
det fra, det vil sige revet det lidt bort fra 
det græs, som endnu ikke var slået. Ellers 
var der ikke plads til at svinge høleen til 
næste skår. Når man havde slået, spredte 
man det afslåede græs lidt ud, for at det 
bedre skulle k).mne tørre . Efter 4-5 dages 
forløb blev det vendt over på den tørre 
bund ved siden af for at tørre på den an
den side. En uges tid efter slåningen var 
græsset helt tørt, hvis vejret da var godt. 
Var der særlig meget hø, eller havde det 
regnet, var man nødt til at sprede og 
vende det flere gange for at få det ordent
lig tørt. 

Når høet så var tørt, blev det revet eller 
forket sammen med en høtyv, en fork. 
Man rev en ekstra gang for at få det hele 
med. Ved rivningen kom høet til at ligge i 
smalle 'rumper' som striber ud over en
gen. De skulle så slæbes sammen i bunker 
for at blive sat i stak. Også det kunne gø
res med rive, men på steder anvendte 
man en 'høslæve' .  Det var et læssetræ 
med et reb i hver ende bundet til en ham
mel efter et par heste. På læssetræet stod 
en mand for at holde det presset ned. Til 
sidst, når der var samlet hø nok, lettede 
det alligevel, så høet blev liggende i en 
bunke . Fra bunkerne blev høet sat i stak
ke, runde eller ovale i grundflade. Under 
stakningen blev høet trådt sammen, og 
stakken blev gjort høj og spids mod reg
nen. Når høet havde 'vejret' en passende 



Fig. 4. Høhøst ved Seine nær 
Paris først i 1400-årene. Billedet 
viser tre mænd, som slår græs 
med le, og to piger, der river 
sammen og forker høet op til 
stakke. Langs floden står en 
række topstævnede træer, 
sandsynligvis pil eller ask. 
Bortset fra byen i baggrunden, 
kunne billedet godt have været 
fra Danmark. 

Billedet stammer fra tidebo
gen - en slags kalender - 'Les 
Tres Riches Heures de Duc de 
Berry', som findes i Musee de 
Conde i Chantilly. Tidebogen 
viser periodens opfattelse af, 
hvordan tingene hørte sam
men. Her er det høhøsten, som 
knyttes sammen med juni må
neds konstellation af himmelle
gemer. Dengang regnedes dag 
og nat til hver at have 12 timer 
uanset årstid. Således var vinte
rens nattetimer lange og som
merens korte, med dagtimerne 
var det omvendt. 

Tidebogen er håndskrevet, 
for det var inden bogtrykkun
stens tid. Den er forsynet med 
en lang række håndkolorerede 
tegninger i smukke farver. Den 
blev til i tiden 1413 til ca. 1480. 
Den blev omsider trykt i Lon
don 1969. Billedet er fotografe
ret efter den trykte udgave i 
Charlottenborgs Bibliotek. 

tid, skulle det køres hjem. Til den ende fik 
vognene påsat høhække på vognsiderne 
for at kunne medføre et højere læs end 
normalt . Det læssede hø blev snøret fast 
med et reb . Nogle steder havde rebet en 
krog i den ene ende, så det kunne stram
mes godt til. Det kaldtes 'at kroge høet'. 
Oplysningerne om høbjergningen er fra 
Christophersen (1923), Frifelt & Tobiassen 
(1937), Ole Højrup, pers. med. (1985) . 

I Haslund ved Randers kørte de høet af 
engene ved Gudenåen op på højere land, 
når det skulle tørre . Det var, for at åen ikke 

ved højvande skulle skylle høet bort (Tang 
Kristensen 1900). 

Hvor hø blev slået i skov eller under
skov, var man også nødt til at køre høet en 
ekstra gang for at bringe det ud i lysninger 
eller på åbent land for at tørre det (Fribert 
1886-88, Raaschou 1957-58) . 

De ovenstående beskrivelser af høhø
stens afslutning hidrører fra perioden 
1796 til 1930, hvor man på steder langt op 
i tiden fortsat høstede hø i fællesskab. Der 
er ingen grund til at tro, at man bar sig 
stort anderledes ad før udskiftningen. 
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Når høet var kørt hjem, lod man de fle
ste steder dyrene græsse på de afhøstede 
enge, dog forudsat at bunden ikke var for 
blød. Når dyrene skulle på græs i engene, 
måtte de passere de endnu uhøstede 
kornmarker. V & V har utallige bestem
melser med henblik på at hindre dyrene i 
at rende ind i kornet. 

DET FORANDERLIGE AFKAST 
I betragtning af høets vigtighed er det be
synderligt, at det til trods for de mange 
trykte kilder er vanskeligt at skaffe sig et 
klart indtryk af engenes afkast. Christian 
V's Matrikel takserer hver gård til et vist 
antal læs hø. Høet opgøres i to kvaliteter: 
'enghø' også kaldet 'godt hø', og 'mose
hø' eller 'mosefoder', som regnes for rin
gere. Hvor engene ikke er opmålt, kan 
man ikke vide, hvor meget hø, der avledes 
på en tønde land. Desuden er høet fra de 
hvilende vange ikke altid regnet med ved 
takseringen. Derfor kan høstudbyttet 
være angivet for lavt (Rømer 1976) .  

Generelt angives det, at  h ø  var e n  man
gelvare de fleste steder på Sjælland i perio
den 1620 til 1720 (Steensberg 1969) . Over
alt svingede udbyttet naturligvis fra år til 
år. Således havde Korselitze gods i 1786 
lidt hø tilovers midt i maj, hvad der ikke 
var normalt. Det måtte bruges, fordi tør
ken trak tiden for det ny græs ud. I 1787 
kunne Skjern, en gård i Nørreådalen, ikke 
som sædvanligt købe hø i Stevnstrup 
Enge mellem Langå og Randers på grund 
af hørnangel (Christensen 1982). 

Selvom den gamle taksering fra 
1680' erne stod ved magt til 1844, ændre
des høudbyttet på steder i perioden. Det 
skyldes angiveligt afvanding i forbindelse 
med rydning af krat. På Havnø var der i 
1660 mange ris og ingen grøfter i engene, 
og man høstede 400 læs hø. I 1785 var der 
færre ris og en del grøfter, og man høstede 
800 læs i samme område, hvis areal vi ikke 
kender (Fribert 1886-88) . En tilsvarende 
fremgang er omtalt for baroniet Stampen
borg af samme årsag (Repholz 1820). 

For afkastet har ikke alene mængden af 
hø, men også kvaliteten betydning. Bort
set fra Matriklens talende opdeling i 
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enghø og mosehø, er der kun lidt at finde 
om høkvalitet. Om hø fra skoven siger Fri
bert (1886-88), at det ikke var af første klas
se, men dog bedre end stargræs, som må 
have været en type af mosehø. Fribert 
pointerer dog, at bønuerne var glade for 
skovgræsset og tilfredse med at slå på 
halvpart med herremanden. Raaschou 
(1957- 58) fortæller, at skovhøet fra Hav
nøs naboskov, Øster Lounkær, var langt, 
saftløst og fuldt af visne blade. Det var 
dog bedre i lysningerne, som må have væ
ret de nystævnede dele af skoven. Jeg har 
selv set græsset i en sådan stævnet lys
ning; det var tæt og meterhøjt .  Schmidt 
(1957) omtaler et sted mosehø: 'Man slog 
også det dårlige Hø, der mest bestod af 
Iris og Siv mellem Tuer. Om ikke til andet 
kunne det bruges til Bånd omkring Neg' . 

Efterslæt var der mange steder i gode 
græsår. Eneste oplysning om dens for
holdsvise betydning er fra Havnø 1785 
(Fribert 1886- 88) . Det år gav efterslætten 
100 læs, mens l. slæt var på 800 læs. 

HØMÆNGDE OG DYRETAL 
Som hver gård i 1680' erne blev takseret til 
et vist antal læs hø, blev de også takseret 
til et vist antal dyr på fælleden. Således 
udtryktes værdien af græsningen. Car
stensen (1878) anfører, at et læs hø er 32 lis
pund eller 256 kg. Uden at kunne bevise 
det, vil jeg her gå ud fra, at et taksations
læs altid var 256 kg. Om taksationen til 
græsning gælder det efter mange kilder, 
at en hest tæller lige med et voksent krea
tur, mens unge dyr er ansat lidt skøns
mæssigt efter størrelse . Det svinger også, 
om det er fire eller fem får, der regnes lige 
med et voksent kreatur. For nogle byer er 
det angivet, hvor mange heste og hvor 
mange kreaturer der fandtes . For de fleste 
byer er der imidlertid kun et tal, og det er 
altid kreaturer. Kreaturer betegnes kvæg, 
fæ, fænød, nød og høveder. 

Det er af interesse at vide, hvor meget 
hø der blev avlet pr. dyr forskellige steder. 
Det vil egentlig forudsætte, at man både 
kender det virkelige høudbytte og det fak
tiske antal husdyr. Normalt findes kun 
taksationernes angivelser. Det virkelige 



antal dyr kendes imidlertid fra ryttergod
serne i en krigsskattetaksering fra 1718, 
der her som eksempel anføres for Hjør
lunde sogn efter Carstensen (1878). 

bynavne antal læs læs hø pr. 
stykker fæ skatte hø dyr og år 

Sundbyl i l le 110 65 0,6 
Hage ru p 44 52 1,2 
Påstrup 12 16 1,3 
Hjørlunde 195 87 0,5 
Sperrestrup 64 39 0,6 
Skjenkelsø 143 69 0,5 

568 328 0,6 

I Hjørlunde er der ingen uoverensstem
melse mellem Matriklens taksation af dy
retallet angivet i stykker fæ på den ene 
side og krigsskattetakseringens angivelse 
af det virkelige antal dyr på den anden 
side . Mange byers vedtægter bestemmer 
da også, at hver gård kun må sætte det an
tal dyr på overdrevet, som taksationen 
fastsætter. Og det har bymændene haft 
økonomisk interesse i at overholde eller· 
kræve overholdt. Når man går ud fra det, 
er det et forsøg værd som eksempel at op
stille et tilsvarende skema alene på grund
lag af taksationerne i skov- og græsnings
protokollen fra Christian V's Matrikel for 
nogle byer i Hellum herred. 

bynavne taksallons- taksations- læs hø pr. 
høveder hø i læs dyr og år 

Skørping 150 148 1,0 
Tustrup gård 28 40 1,4 
Skindbjerg 30 13 0,4 
Rebild 100 40 0,4 
Sej lstrup 48 37 0,8 
F ræer 180 117 0,6 

536 405 0,8 

Tilsvarende har 43 byer og enkeltgårde i 
Houlbjerg herred ialt 1191 høveder og hø
ster 1156 læs hø. Det er 0,97 læs hø pr. dyr 
om året. Men forholdet svinger meget fra 
by til by: højest ligger Besselbjerg med 2,3 
læs hø pr. dyr og år, og lavest ligger Fut
ting med 0,2 læs hø pr. dyr og år. Forskel
len kan give anledning til mange betragt
ninger. Besselbjerg ligger med ret store 

enge ved Gudenå og en del underskovs
bevoksede enge langs Gullev Bæk (jf. ma
trikelkortet fra 1811), mens Futting ligger 
højt på hedejord uden synderlig eng
bund, som det ses på matrikelkortet fra 
1814. 

For de store herregårde i samme herred 
ser det anderledes ud. Bidstrup med vidt
strakte enge ved Lilleå havde 200 læs hø til 
50 høveder, eller 4 læs til hver. Hagsholm, 
der lå ved et ret stort engdrag, havde 123 
læs til 40 høveder, eller 3 læs til hver. 

Der findes nogle få steder, hvor man har 
såvel det virkelige antal dyr som det virke
lige høudbytte . 

lokalitet 
og periode 

Beldringe 1795-1797 
Strandeg. 1795-1797 

antal 
dyr 

160 
120 

(tallene efter Christensen 1982). 

l�s hø læs hø pr. 
dyr og år 

350 
440 

2,1 
3,7 

For Vær Præstegård findes de virkelige 
tal for dyr og høudbytte for flere år. De 
gengives nedenstående, idet dyrene er 
omregnet til antal fæ. 

antal fæ læs hø læs hø pr. fæ 

1772 21 28 1,3 
1773 18 34 1,9 
1774 25 34 1,4 
1776 25 31 1,2 

(tallene efter Prange 1972). 

Det er ikke rimeligt på grundlag af de 
temmelig få oplysninger, som er fremskaf
fet, at drage vidtgående slutninger. Men 
oplysningerne giver et fingerpeg om den 
mængde hø, der var til rådighed pr. dyr 
fra sted til sted bedømt i en slags groft gen
nemsnit.  For bøndergårdene har det i al
mindelighed drejet sig om mindre end et 
læs pr. dyr om året. Herregårdene synes 
at have haft mere til rådighed, fra 2 til 4 
læs. Præsten i Vær var bedre forsynet end 
de fleste bønder, selvom der findes undta
gelser. Hans opgørelse viser, hvor store 
udsving der kunne være i vinterfoder
mængden fra år til år. 
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HØUDBYTTE PR. TØNDE LAND ENG 
Hvor man ikke kender engenes areal, kan 
man ikke opgøre høafkastet af en tønde 
land engbund. Godtfredsen (1965) har 
imidlertid et eksempel, der viser, hvad ud
byttet kunne være. I 1764 høstedes på 
Bernstorff 16000 lispund hø eller ca . 500 
læs a 256 kg på 500 tønder land engbund. 
Det er et læs pr. tønde land. Samme år var 
der under godset 489 stykker heste og 
kvæg. Følgelig var der omkring et læs hø 
til rådighed pr. dyr eller godt og vel det 
samme som gennemsnittet i Houlbjerg 
herred. Det sandsynliggør, at 1 læs hø pr. 
tønde land engbund ikke har været unor
malt. Og holder det stik, angiver antallet 
af skattelæs hø omtrentlig engenes areal i 
tønder land. 

Der er i opgørelserne set bort fra, at der 
er to slags hø. Der er også set bort fra høet 
på de hvilende agre, undtagen hvor det 
drejer sig om den virkelige hømængde. 
Nogen unøjagtighed fremkommer også 
af, at forholdet mellem enghø og mosehø 
i taksationerne svinger fra sted til sted; det 
samme gør mængden af bårehø. 

Der er grund til at antage, at et nøjere 
studium af f. eks. godsernes arkiver vil 
kunne føre til bedre indsigt i engenes af
kast end de få eksempler, som er nævnt 
her. Det igen vil give mulighed for en 
bedre forståelse af byers og herregårdes 
økonomi, i hvilken engene spillede så stor 
en rolle. 

ENGENE EFTER UDSKIFTNINGEN 
Høslagning i enge fortsatte op gennem 
1800-tallet og på steder langt ind i 1900-tal
let. I Erslev ved Lindenborg Å's løb gen
nem Rold Skov blev man således ved med 
at slå hø i nogle enge til omkring 1950. De 
enge er derfor endnu ikke groet helt til. 
Ved Værum fortsatte driften af en eng ved 
Gudenå til1976, hvorefter engen blev fre
det, og den plejes nu af Århus amt (Wor
søe 1968 og 1982) . 

Fællesskabet i engdriften faldt gradvist 
bort i løbet af 1800- tallet; men driftsmeto
derne forblev stort set de samme. Hen i år
hundredet kom slåmaskinen dog til, gen
nem mange år trukket af heste. 
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I samme periode blev flere og flere enge 
drænet. Det skete først med åbne grøfter, 
siden med drænrør. Med tiden blev det til 
regulær afvanding. Samtidigt blev kultur
græsser, som man omlagde med få års 
mellemrum, det almindelige i engene. De 
sammen med anvendelse af kunstgød
ning på græsafgrøder ødelagde den oprin
delige urteflora på stedet. Med kulturen
gen rykkede høslætperioden frem til juni, 
som blandt andre nævnt af Holdt (1957) 
fra Sønderjylland i perioden 1870-90. I na
turenge som i marsken syd for Ribe be
gyndte høslæt fortsat l. juli (Frifelt & Tobi
assen Kragelund 1937) . 

I det seneste tiår er høproduktionen næ
sten bortfaldet. Mange enge er blevet plø
jet op til agerjord; resten er overladt til sig 
selv og dermed til tilgroningen. 

ORIGINAL DRIFT -
GOD LANDSKABSPLEJE 
Udredningen af engdriftens historie kan 
synes ubiologisk. Men det er ikke alene 
klima, jordbund og plantearternes ind
vandringshistorie, der bestemmer et om
rådes flora og vegetation. De sårbare og 
dermed som regel mindre almindelige 
plantearter, som i et bestemt område har 
overlevet til vore dage, har vist sig i stand 
til at klare tidligere driftsformer. Ønsker 
man i et område at bevare den eksiste
rende flora og vegetation gennem land
skabspleje, er det derfor vigtigt at søge 
områdets tidligere driftsform udredet -
måtte det end være tidsrøvende og kræve 
specialviden. Kun med den viden som 
baggrund vil det blive muligt at gennem
føre en landskabspleje, som har de afgø
rende træk fælles med den oprindelige 
drift. For eksempel burde en enestående 
botanisk lokalitet som Allindelille Fred
skov have sin driftshistorie undersøgt, før 
en plejeplan blev udarbejdet. 

Den flora og vegetation, som nu er ka
rakteristisk for tidligere høenge, beroede 
udover driftsformen tillige på, at der ikke 
blev gødsket. Det betød også noget, at 
midlertidige agerløkker i engene ikke var 
større, end at de kunne genkoloniseres fra 
omgivelserne. Engene var selvsagt upå-



Fig. 5. Opvækst af dun-birk (Betula pubescens) i et kalkkær (ekstremrigkær), der ligger omgivet af skov i Linden
borg Ådal. Kæret - engen- har været anvendt til høslagning til ca. 1950. 

l dette stadium klarer urterne sig endnu, og dette område er stadig voksested for nogle af Danmarks sjældneste 
planter. Træernes tilvækst er langsom, fordi de bides af rådyr; men mosen vil gro helt til i løbet af en begrænset 
årrække, hvis der ikke iværksættes landskabspleje. Erslev Væller. Juni 1974. T. Worsøe fot. 

virkede af biocider. I træbevoksede enge 
som i skov var plantning, særligt af frem
mede træarter, stort set ukendt før ind i 
1700-årene. 

I nutiden vil landskabsplejens resulta
ter kunne påvirkes af de foregående 100 
års gødskning og biocidbehandling. End
videre vil planter og dyr, som er forsvund
ne, have vanskeligt ved at genind vandre, 
fordi de ikke mere forekommer i rimelig 
nærhed.  

Mens områderne var i drift, blev mæng
der af plantenæringsstoffer fortløbende 
fjernet med hø og græs. Hvor driften 
længe har været ophørt, ophobes der igen 
næringsstoffer med ændrede vækstfor
hold til følge. Det kan i en mose, som før
hen blev anvendt til høslæt, bevirke en hø
jere og tættere urtevegetation, hvor små 
plantearter ikke kan klare sig. 

Der findes kun få naturenge, som har 
været i drift til nu . De er derfor alle værd at 
bevare. Måske vokser der ikke på dem alle 
sjældne planter, men altid typiske arter. 
Dertil kommer, at gamle enge ikke alene 
er en slags botanisk have; de er samtidig et 
usædvanligt kulturhistorisk minde. Der 
er kulturhistorisk lige så god grund til at 
bevare en gammel høeng som til at bevare 
en bondegård fra ældre tid. Som bonde
gårdens bevaring kræver kulturhistorisk 
indsigt og gode håndv�rkere, kræver be
varingen af en eng driftshistorisk indsigt 
og gode landskabsplejere. Kan det klares, 
vil det endnu her i tolvte time være muligt 
at bevare og drive en del enge, der kan 
vise, hvordan det så ud, som engang var 
afgørende for landets velstand. 
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Musegnav på juletulipaner* 
Birger Jensen 

(Naturhistorisk Museum 
8000 Århus C) 

Ved vintertid er det almindeligt at pynte 
gravstederne på danske kirkegårde med 
små, røde juletulipaner. De drives frem til 
l. søndag i advent og kommer på kirkegår
dene i løbet af december, hvor de fleste bli
ver stående til marts . De 15-20 cm høje tu
lipaner med løg kan udsættes nogle få 
stykker sammen i en urtepotte eller ned
graves i lid t større antal i række på gravste
derne, eventuelt blot -stikkes ned mellem 
kvistene i en grandækning. 

Det hænder, at mus forgriber sig på 
disse tulipaner, og det er dette emne, der 
skal behandles i det følgende. 

I månederne januar-marts 1984-86 op
taltes ved 72 besøg på 43 forskellige lands
bykirkegårde på Djursland antallet af 
gravsteder med juletulipaner, samt på 
hvor stor en del af disse gravsteder tulipa
nerne var begnavede. I nogle tilfælde var 
der kun tale om en mindre begnavning af 
løget ovenfra eller fra siden, men ofte var 
tulipanen bidt over umiddelbart over lø
get og lå iøvrigt uskadt på jorden. Løget 
var så fjernet eller sad - bl. a. på grund af 
frost - tilbage i jorden, mere eller mindre 
udhulet. Ofte var kun et enkelt eller nogle 
få løg på et gravsted begnavet, men jævn
ligt var det gået ud over et større antal. De 
mere omfattende skader var synlige på af
stand og derfor lette at registrere, men 
mange mindre begnavilinger - især tilfæl
de, hvor tulipanstilken ikke var bidt over 
er næppe blevet registreret, da optællin
gerne måtte foretages under hensyntagen 
tit at de foregik på kirkegårde. 

lait registreredes godt 3000 gravsteder 
med juletulipaner, og på knap 400 af disse 
var tulipanerne begnavede. Af de 43 un
dersøgte kirkegårde konstateredes mu
segnav på 27 (63 % ). Imidlertid viser op
tællinger på samme kirkegård flere gange 
i løbet af vinteren, a t antallet af begnavede 
løg stiger fra januar til marts, og at kirke
gårde, hvor der ikke er konstateret be
gnavning først på sæsonen, kan opvise 

• Trykt med støtte fra Naturhistorisk Museum. 

Flora og Fauna 92 (2): 49-50. 1986. 

det senere. Desuden er der kirkegårde, 
hvor begnavning kun er konstateret i et af 
to undersøgelsesår. De nævnte tal viser 
derfor .førs-klgJreinmest, a t fænomenet er 
udbredt. Det skal også bemærkes, at an
tallet af gravsteder med begnavede løg va
rierede meget fra sted til sted. Oftest dre
jede det sig om mindre end en fjerdedel, 
men i seks tilfælde var der skader på over 
halvdelen af gravstederne. 

Spørgsmålet er nu, hvilken eller hvilke 
musearter der forgriber sig på løgene. 
Tandbredden i gnavsporene (ca:· l,S mm) 
viser, at det må dreje sig om en af de min
dre musearter, altså ikke rotte eller mose
gris, men længere kan man næppe 
komme ad den vej . I øvrigt er mosegrisen 
jo kendt af haveejere m.fl .  for at tage blom
sterløg nedefra fra sine gange og ikke 
ovenfra. 

I laboratoriet viste det sig, at både rød
mus, markmus, sydmarkmus, skovmus 
og halsbåndmus gerne begnavede tuli
panløg, de fik tilbudt. 

Man ved ikke meget direkte om, hvilke 
mus der færdes på landsbykirkegårdene, 
og der blev ikke forsøgt fældefangst af 
mus af hensyn til stedernes karakter. Mu
sespor i sne viste imidlertid, at der hyp
pigt færdes mus på kirkegårdene i vinter
tiden, og at det drejer sig om både lø
bende arter som studsmus og om mere 
hoppende arter som skov- og halsbånd
mus. I to tilfælde iagttoges da også rød
mus, og desuden fandtes en død rødmus 
og en halv markmus.  De døde eksempla
rer kan dog være bragt dertil af katte, som 
færdes meget på kirkegårdene. I øvrigt vil 
man umiddelbart mene, at bevoksnings
forhold m.m.  på kirkegårde er gunstige 
for både rødmus og skov- og halsbånd
mus, men ikke for markmus. Husmusen 
er ladt ude af betragtning, da den næppe 
ret mange steder kan opretholde en større 
udendørs bestand i vintermånederne . 

Som regel finder man begnavningerne 

49 



spredt rundt på kirkegården og ikke kon
centreret på få steder f. eks. nær stendiger 
eller buskadser. I det hele taget har man 
indtryk af en ret stor aktionsradius hos de 
mus, der gnaver. Det har heller ikke været 
muligt at finde noget karakteristisk ved 
beliggenhed, omgivelser eller bevoksning 
for de kirkegårde, der især er blevet hjem
søgt. 

Endnu en iagttagelse til belysning af 
hvilken art, der begnaver løgene, blev 
gjort ved besøg på landsbykirkegårde i 
Thy, på Mors og på Rømø i marts 1986. I 
Thy konstateredes musegnav på 5 af de 8 
besøgte kirkegårde, på Mors på l af 4 og 
på Rømø på øens eneste. Fra alle tre områ
der kendes skovmus og markmus, men 
ikke halsbåndmus og rødmus (Jensen & 
al. 1980, Ursin 1952, van Laar 1981) .  

På grundlag af  det foreliggende kan der 
ikke peges på en enkelt museart som an
svarlig for begnavningen, og det er sand
synligt, at der er flere arter, der kan gå løs 
på tulipanløgene, formodentlig både 
skovmus og halsbåndmus samt rødmus 
og muligvis markmus .  

Mus gør sig ofte upopulære ved deres 
gnaven, og på kirkegårde er man måske 
særlig følsom over for resultaterne af de
res færden. I hvert fald er graverne vel
kendte med klager over ødelagte juletuli
paner. Der kan næppe gøres meget for at 

so 

Fig. l .  Musegnavede tuli
panløg fra kirkegårde på 
Djursland. 

undgå skaderne, hvis man da vil kalde det 
skader. I to tilfælde bemærkedes, at lø
gene var indhyllet i staniol, men i det ene 
tilfælde var nogle af løgene alligevel be
gnavet, og man vil næppe heller vente, at 
en sådan indsvøbning kunne være effek
tiv beskyttelse mod mus. Man kunne 
tænke sig, at der kunne fremelskes en for 
musene mindre velsmagende sort af tuli
paner, men det kan i den forbindelse næv
nes, at der i nogle få tilfælde har været 
gule juletulipaner på kirkegårdene, og at 
også løgene på disse blev begnavet 

Kontakt til nylig afdøde Preben Bang, 
Statens Skadedyrlaboratorium og hans ar
bejde med dyrespor inspirerede til denne 
undersøgelse, og vi skylder ham og Mo
gens Lund tak for fodringsforsøgene med 
mus . Min kone, Annelise, har deltaget i 
alle kirkegårdsbesøgene og har ikke blot 
bidraget til optællingerne, men også til at 
vise, hvilke muligheder der i det hele ta
get findes for at gøre tankevækkende stu
dier på disse for zoologer måske lid t u sæd
vanlige arbejdssteder. 
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Nogle insekters flyvehøjde i en bøgebevoksning 

B. Ove1-gnnrd Nielsen 
(Zoologisk Laboratorium, 

Universitetsparken, 8000 Århus C) 

S . Achim Nielsen 
(Institut l, Bygn. 16, 

Roskilde Universitetscenter, 4000 Roskilde) 

With an English summa ry 

Insekters flyveaktivitet i skov er ofte knyt
tet til ganske bestemte luftlag, idet flyve
højden afhænger af insektart samt en 
række biologiske og ikke-biologiske for
hold. I en dansk bøgebevoksning påvistes 
en sådan vertikalfordeling ved hjælp af 
lysfælder (Schmidt Nielsen 1976 & 1977; 
Nielsen, u publiceret) . Flyveaktiviteten 
var her generelt størst i grænselaget lige 
over urtevegetationen, men visse arter 
kunne også være ganske talrige i krone
rummet; derimod var flyvningen i stam
merummet generelt beskeden. 

Fortolkningen af lysfældefangster kan 
imidlertid være vanskelig, hvorfor en 
sammenligning med resultater baseret på 
andre indsamlingsmetoder er væsentlig. 
Til dette formål anvendes fælder, der ikke 
- som lysfælder - tiltrækker insekter, men 
som blot tilbageholder dem, der kommer 
for nær. I det aktuelle tilfælde blev der til 
sammenligning med lysfældefangster fo
retaget indsamling ved hjælp af klæbefæl
der. Disse indsamlinger kunne muligvis 
også give oplysninger om vertikalforde
ling af insektarter, der ikke lyslokkes. 

LOKALITET OG METODE 
Forsøgsområdet var en ca . 100-årig bøge
bevoksning i Hestehaven ved Rønde; ve
getationen bestod af 3 hovedlag: en høj
stammet overetage af gammel bøg (gen
nemsnitshøjde ca . 30 m, gennemsnitlig 
kronedybde ca . 14 m), en underetage af 
bøg (gennemsnitshøjde ca . 9 m) samt en 
skovbundsvegetation bestående af urter 
og askeopvækst (maksimal højde 0,6 m) . 
Stammerummet var meget åbent. 

Klæbefælderne bestod af 1,5 1 vinflasker 
(magnum-genbrugsflasker) overtrukket 
med en lang, smal plastikpose (fransk
brødspose) fastholdt ved hjælp af en ela
stik om flaskehalsen. Plastikposerne blev 
indsmurt med larvelim (Raupenleim 'Bru-
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nonia', F. Schacht, Braunsweig, Vesttysk
land). Flaskerne ophængtes parvis ved 
hjælp af ståltråd i 13 niveauer i et 30 m højt 
ståltårn, nemlig lige over jordoverfladen 
(svarende til urtevegetationslaget) samt i 
højderne 2, 4, 6, 8 og 10 m (stammerum
met), 12, 14, 16, 18, 20 og 26 m (bøgekro
nerne) og 30 m (lige over trætoppene), jf. 
fig. l. Ved røgtning blev plastikposerne 
krænget af og anbragt i l liters sylteglas 
med eddikeæter, der opløser larvelimen. 
Klæbefælderne anvendtes blot i en kort 
periode i maj-juni 1979, hvor de røgtedes 
3 gange. 

RESULTATER OG DISKUSSION 
I alt indsamledes 7462 insekter på limfæl
derne; følgende skal nævnes: Coleoptera: 
barkbillen Ernopants fagi F. (Scolytidae) 
2768, bøgeloppen Rynchaenus fagi L. (Cur
culionidae) 403, borebillerne Anobium 
punctatum D.G. ,  Hedabia imperialis L. og 
Ernobius mollis L. (Anobiidae) tilsammen 
145, blødvingen Dasytes coeruleus D.G.  
(Dasytidae) 114; Diptera: sørgemyg (Sci
aridae) 1438, svampemyg (Mycetophili
dae) 1239, dansemyg (Chironomidae) 338 
og dansefluer (Empididae) 370. Foruden 
disse insekter blev der i beskedent antal 
fanget smeldere (Elateridae), rovbiller 
(Staphylinidae) samt diverse småbiller, 
snyltehvepse og myg. 

Fig. l viser registreringen af E. fagi, D. 
coeruleus, Sciaridae og Mycetophilidae i de 
forskellige niveauer: 85 % af E .  fagi ind
samledes i stammerummet (2-10 m) og 
90% af D. coentleus i kronelaget (12-30 m), 
mens 75 % af Sciaridae og 95 % af Myce
tophilidae registreredes i urtelaget og 
nedre stammerum (0-2 m). 

E. fagi yngler i og under bark på under
trykte og nedfaldne grene, bl. a. af bøg 
(Hansen 1964). I bøgebevoksningen i He
stehaven er koncentrationen af under-
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trykte og døde grene størst i den nederste 
del af overetagebøgenes kroner samt i bø
geunderetagen, der fortrinsvis består af 
døende træer. Her har E. fagi åbenbart sit 
hovedtilholdssted. Arten regnes i øvrigt 
for ret lokal og sjælden (Bejer-Petersen & 
Jørum 1977) . Kun et enkelt individ af 
denne art blev fundet i lysfældematerialet 
fra Hestehaven. Den vertikale forekomst 
af de tre borebillearter er mere diffus, dog 
med en tendens til maksimum i samme 
lag som E. fagi. Borebillerne er knyttet til 
tørre og udgåede grene (Hansen, op. cit . ) .  
I lysfældefangsten fra bøgebevoksningen 
påvistes kun et enkelt individ af hver af 
borebillearterne. Bark- og borebillernes 
vertikalfordeling i bøgeskoven, der ikke 
kunne afsløres via lysfældeindsamlinger
ne, er således blevet rimeligt belyst ved 
hjælp af klæbefældefangsterne. D. coentle
us, der har tydeligt maksimum i kronela
get, er knyttet til mørt ved i grene af løv
træer (Hansen, op. cit . ) .  Det registrerede 
individtal er ganske vist beskedent, men 
fordelingsmønstret vist i fig. l svarer helt 
til det, der kan udledes af lysfældefang
ster i bevoksningen (Nielsen, upublice
ret). I lysfældefangsterne fra forsøgsområ
det aftog svampemyggenes hyppighed 
markant med stigende højde, og samme 
hovedtendens fandtes i materialet af sør
gemyg, idet 65 % indsamledes lige over 
urtevegetationen (Nielsen, upubliceret) . 
Fangsterne fra klæbefælderne understre-
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Fig. l. Den vertikale fordeling 
af klæbefældefangster af bark
billen Emoporus fagi, blødvin
gen Dasytes coeruleus samt sør
gemyg (Sciaridae) og svampe
myg (Mycetophilidae) i en bø
gebevoksning. 

ger således disse to myggefamiliers 
stærke tilknytning til skovbunden. 

I modsætning til lysfælder fanger klæ
befælder ikke selektivt, hvorfor de opnå
ede resultater kan tages som udtryk for de 
pågældende insekters reelle flyveaktivitet 
i lagene. Klæbefælderne har således givet 
en række klare oplysninger om insekters 
flyvehøjde i den højstammede bøgebe
voksning i den undersøgte periode. Ulem
per ved metodefl er ubehaget knyttet til 
omgang med den klæbrige larvelim og ed
dikeæterdampenes potentielt sundheds
skadelige virkning. 
SUMMARY 
Height of flig/li of some il1sects in a beech stand 
The vertical distribution pattern of flying insects in a 
high- boled beech stand was studied in a short period 
in May-June 1979 by means of sticky traps placed in a 
steel tower at 13 levels from the fores t floor to the top ca
nopy. The bark beetle Emoporus fag i and the anobiids 
Anobium punclatum, Hedabia imperialis and Emobius mol
lis were main ly trapped in the trunk s pace and low ca
nopy (2-10 m a bove ground level), where the concentra
tion of dead wood is very high. The number of Dasy/es 
coenlieus peaked in the canopy layer, whereas 75% of 
Sciaridae and 95 % of Mycetophilidae were trapped in 
the herb layer and the lower trunk s pace (0-2 m). 
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De danske Caenis-arter (Ephemeroptera, Caenicla e)* 

Carlo F. Jensen 
(Naturhistorisk Museum, 8000 Århus C) 

With an English summary 

Døgnfluefamilien Caenidae (i Danmark 2 
slægter: Brachycercus med l art og Caenis 
med 6 arter) adskiller sig væsentligt fra de 
øvrige danske døgnfluer. 

Som imagines lever de kun få timer. For
vingerne (bagvinger mangler) holdes i 
hvile vandret ud til siden og ikke som hos 
de andre døgnfluer lodret over kroppen 
med undersiden udad (som hos dagsom
merfuglene). Vingerne er svagt mælkede 
med få længde- og tværårer og med en 
bræmme af fine hår langs bagkanten. 
Hannens gonopoder er enleddede og be
vægelige ved basis. 

Larverne er karakteristiske ved, at l. 
gællepar er rudimentære, sylformede, 3-
leddede (1. og 2. led korte, 3. led langt) 
med spredte, lange, tynde hår. 2. gælle
par er store, dækvingeagtige og ligger 
som et par beskyttende skjolde over 4 par 
taglagte, tynde, stærkt frynsede gæller. 
De lever i overfladen af mudderlaget på 
bunden af søer og vandløb. 

Brachycercus harrisel/a og 2 Caenis-arter 
(C. rivulorum og C. pseudorivulorum) fore
kommer udelukkende i rindende vand, 
medens de øvrige fire Caenis-arter fortrins
vis findes i søer og damme, men de kan 
dog også træffes i rolige afsnit af de større 
vandløbs nedre dele samt i langsomt fly
dende afvandingskanaler. 

Alle de danske Caenis-arter er enårige . 
Når larven er fuldvoksen, kryber den 

op i den submerse vegetation, hvor den 
afventer det gunstige tidspunkt for meta
morphosen. Når ideelle vejrforhold ind-

. træffer, stiger den averkompenserede 
larve op til overfladen. Flydende på 
denne revner larvehuden, subimago kry
ber ud og flyver straks ind til bredden, 
hvor den sætter sig til hvile . I løbet af få 
minutter gennemgår den endnu et hud
skifte til imago. Denne flyver straks ind i 
sværmen for parring og æglægning. 

• Trykt med støtte fra Naturhistorisk Museum. 
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Hos de fleste arter foregår sværrnnin
gen om aftenen, men f. eks . Brachycercus 
harrisel/a og C. luctuosa flyver ved solop
gang. Under gunstige vejrforhold ses 
sværmene som skyer over sø- eller åbred-

. den. Hele vandoverfladen kan da være 
dækket af de afkastede larvehuder (ex
uvier) . Sværmningen varer 2-3 timer, men 
det enkelte individ lever næppe så længe. 

HISTORISK OVERSIGT 
I Danmarks Fauna bd. 8 (Esben-Petersen 
1910) nævnes 3 Caen is-arter plus l varietet: 
Caenis Harrisella Curt . ,  C. halterata Fabr. , 
C. dimidiata Steph. og C. d. var. rivulorum 
Etn. C. harrisel/a er senere overført til en 
særlig, veldefineret slægt: Brachycercus, og 
C. d. var. rivulorum er ophøjet til art: C. ri
vulorum Etn. C. halterata Fabr. har man 
tidligere opfattet som 2 arter: C. luctuosa 
Burm. (moesta Bgtss. )  og C. macrum Steph. 
Men også C. macrura synes at være en 
sammenblanding af 2 arter, nemlig for
uden C. macrura Steph. den langt senere 
fra Polen beskrevne C. pseudorivulorum 
(Keffermiiller 1960) . De hidtil publicerede 
oplysninger om forekomsten af C. macrum 
i Danmark (Jensen 1956, 1971, 1978 og 
1980) beror på fejlbestemmelse. C. macrura 
udgår af den danske fauna og erstattes af 
C. pseudorivulorum Keff. 

Malzacher (1984) har foretaget en omfat
tende revision af de europæiske Caenis-ar
ters taxonomi. Forhåbentlig følger en til
svarende revision af arternes udbredelse, 
idet bl .a .  oversigten over C. macruras fore
komst (Puthz 1978) - i hvert fald i det mel
lemeuropæiske lavlandsområde - sand
synligvis også omfatter C. pseudorivulo
rums. 

Malzachers macru ra-gruppe (macrura/ 
luctuosa) står hinanden meget nær, og lar
verne er vanskelige at adskille: 'Die Arten 
der Gruppe sind vermutlich sehr jung, 
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und die Artenbildung noch im Gange' 
(Malzacher 1984). 

C. dimidiata Steph. er identisk med C. 
horaria L. ,  der som det ældste navn har 
prioritet. 

Esben-Petersens oversigt omfatter såle
des følgende arter: Bmchycercus harrisel/a 
Curt. ,  Caenis horaria L. ,  C. luctuosa Burm. 
og C. rivulorum Etn. 

C. pseudorivulorum er ikke set i de ældre 
danske samlinge1� de ældste eksemplarer 
er fra 1930'erne. 

Siden er faunaen forøget med 3 arter: C. 
robusta Etn. (incus Bgtss. )  fra Suså (Berg 
194�), C. pseudorivulorum ('macrum') fra 
Skern Å (Jensen 1956) og C. lactea Piet. (un
dosa Ts. )  fra Thy (Jensen 1961) .  

C. robusta fandtes dog allerede i det tidli
gere omtalte materiale fra Wesenberg
Lunds Å-undersøgelse (Jensen 1984), og i 
Schaffernas upublicerede manuskript fra 
1920 er meget detaljerede beskrivelser af 
larverne til C. incus (nu robusta), C. moesta 
(nu luctuosa), C. hora�·ia og Brachycercus har
risel/a. 

C. lactea fandtes også i prøverne (fra 
Sjælland), men kun som imagines og er 
derfor ikke nævnt i manuskriptet. I prø
verne fra såvel Jylland som Sjælland fand
tes larver af C. rivulorum, men de er anta
gelig overset. C. pseudorivulorum er ikke 
set i materialet fra Å-undersøgelsen, 
skønt arten er ret almindelig ved to ofte 
besøgte vestjyske .lokaliteter (Varde Å, 
Linding Å ved Nørholm), men det skyl
des antagelig, at de fleste prøver fra dette 
område var fra forår og forsommer. 

STATUS 1986 
I det følgende gives en kort oversigt over 
de danske Caenis- arters udbredelse, larve
udvikling, flyvetid m.m.  Den er baseret 
på et materiale på flere tusinde prøver og 
mange tusinde eksemplarer af overvejen
de spritkonserverede larver. 

Materialet dækker tidsrummet fra år
hundredskiftet til dato. 

Der er næppe sket større forskydninger 
i udbredelsen ud over de indskrænknin
ger, der er sket i antallet af levesteder. 
Mest truet er C. lactea, der kræver for-
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holdsvis rene søer, samt de 2 vandløbsar
ter, hvor især okkerforurening, men også 
iltmangel i bundsubstratet måske kan 
være begrænsende faktorer. 

Caenis horaria (Linne 1758) . DF: C. dimi
diata Steph. Udbredt og almindelig over 
hele landet: Jylland, Fyn, Sjælland, Lol
land, Bornholm, hvor den er vor alminde
ligste art i søer, damme samt i langsomt 
flydende vandløb og kanaler. Larverne 
findes fortrinsvis, hvor der er et tyndt 
mudderlag over fastere bund. De fore
kommer i forskellige størrelser hele året 
med et minimum i højsommeren. Imagi
nes, der har en meget lang flyvetid, træf
fes det meste af sommeren med periodi
ske sværmdannelser afhængige af vejrfor
holdene og med maksimum i juni-juli . 

Sværmrungen finder sted omkring sol
nedgang, men en del flyver også om nat
ten og kan da fanges i lysfælder. 

Caenis luctuosa (Burmeister 1839) . DF: C. 
halterata Fabr. , (moesta Bgtss. ) .  Almindelig 
i søer og damme over det meste af landet: 
Jylland (endnu ikke meldt fra Vendsys
sel), Fyn, Sjælland og Bornholm. Den sy
nes at foretrække lidt større vande (søer) 
og lidt mere mudrede lokaliteter end fore
gående art, som den ofte findes sammen 
med. Den forekommer dog også i lang
somt flydende vandløb (især på Sjæl
land) . Larver træffes hele året. Flyvetiden 
begynder ca. 14 dage senere end hos fore
gående art, men strækker sig ellers over 
det meste af sommeren med maksimum i 
midten af juli . 

Den sværmer i de tidlige morgentimer 
og under gunstige vejrforhold kan svær
mene opnå betydelige dimensioner. 

Caenis robusta Eaton 1884 (C. inats 
Bgtss. ) .  Den er fundet i alle landsdele: Jyl
land (ret fåtallig i Vendsyssel og det egent
lige Vestjylland), Fyn, Sjælland, Lolland, 
Falster og Bornholm. Dens hovedudbre
delse synes at strække sig fra Vejlerne i 
Thy over Himmerland, Djursland til Øer
ne. Den forekommer ofte sammen med de 
2 foregående arter, men synes i højere 
grad at foretrække de mindre og mere 
mudrede lokaliteter, hvor den ofte bliver 
den dominerende art. 



Larverne findes det meste af året, og 
imagines flyver i juni- august med maksi
mum i juli. Sværroningen finder sted om
kring solnedgang. 

Caenis /acten Pietet 1843-45 (C. undosa Ti
ensuu, C. nocturnn Bgtss. ) .  Denne art er 
sjælden i Danmark. Den er fundet i Jyl
land og på Sjælland, både som larve og 
imago, men altid enkeltvis eller få i antal 
med undtagelse af 57 hanner og l hun fra 
Tystrup Sø 10.8 . 1917 (Wesenberg-Lund 
leg. ) .  Desværre er intet oplyst om tids
punktet af døgnet, men de øvrige imagi
nes er fanget om natten i lysfælder. Mulig
vis sværmer den ligesom C. horm-ia om af
tenen og fortsætter ud på natten. Den er 
kun fundet i søer og i enkelte tilfælde i sø
afløb. Den foretrækker tilsyneladende 
mere rene (mindre mudrede) lokaliteter 
end foregående arter. 

I Jylland kendes den fra Thy: Nors Sø, 
Blegsø og Bjålum; fra Vestjylland: Grærup 
Langsø, Holtum Å ved udløb fra Ejstrup 
Sø, og Søby Sø. Endvidere fra Mossø, 
Borre Sø og Langsø på Djursland. På Sjæl
land er den fundet i Suså ved Holløse 
Mølle og tidligere i Tystrup Sø og Gentofte 
Sø. 

Det er en udpræget efterårsart. Fuld
voksne larver forekommer i august og 
imagines fra slutningen af august til ind i 
oktober. 

Caenis rivu/orum Eaton 1884. DF: C. dimi
diata var. rivulorum Etn. Denne art lever 
kun i rindende vand, hvor den foretræk
ker åer med rent vand og god strøm. Den 
kendes fra Jylland, Fyn og Sjælland, men 
det er sikkert kun ved de vestjyske åer, at 
man stadig hvert år i begyndelsen af juni 
kan opleve 2-3 aftener med virkelig masse
optræden. Sværmene ses da som røg
skyer drive langs åen op mod strømmen. 
Imagines kan træffes fra slutningen af maj 
til ind i juli, men den maksimale sværro
ning sker på 2-3 aftener, hvor ca. 80 % af 
åens bestand stiger op . At det drejer sig 
om store mængder fremgår af, at f. eks. 
broer kan være dækkede af et lag af subi
magohuder i et antal af over lO. 000 pr. m 2 . 

Larverne klækkes om efteråret, de vok
ser hurtigt til ca. 1/2 størrelse inden vinte-

ren. Efter en pause sker igen en hurtig 
vækst, så larverne er fuldvoksne i løbet af 
maj . 

Caenis pseudorivulorum Keffermiiller 
1960. (('mncrura') Jensen 1956 ff.) .  Denne 
art er også udelukkende knyttet til rin
dende vand. Den er kun kendt fra Jylland, 
hvor den er ret almindelig ved de mellem
store og store vandløb fortrinsvis i Vestjyl
land fra Storå til Vidå, men den forekom
mer også i Vesthimmerland og i Gudenå. 
Fra det egentlige Østjylland foreligger 
kun enkelte fund. 

Det er en sensommerart med en meget 
hurtig larveudvikling og kort flyvetid. De 
første larver er fundet omkring l. juli og 
den maximale flyvetid varer fra slutnin
gen af juli til midten af august. Sværronin
gen finder sted lige før og omkring solned
gang. Under gunstige vejrforhold optræ
der den da nogle få aftener i meget betyde
lige sværme, der ligesom hos foregående 
langsomt bevæger sig langs åen op mod 
strømmen. 

Det er måske den mest truede af de dan
ske Caenis-arter, da udviklingen sker på ti
der, hvor iltspændingen er lavest, vandfø
ringen ringe og forureningen derfor mest 
kompakt. 

Størstedelen af det her behandlede mate
riale findes på Naturhistorisk Museum, 
Aarhus, resten på Zoologisk Museum, 
København. 

Jeg vil gerne her rette en tak til Zoologisk 
Museum for lån af materiale, til Frank Jen
sen for diskussion og kritik samt til Anne
Marie Sloth for hjælp til rentegning og ko
piering. 

SUMMARY 
The Dn11ish species of Cnwis Steph. (Epl!emeroptern, Cnwi
rlne). 
Several thousand samples comprising many thousand 
individuals of Cne11is larvae and imagines collected all 
over Denmark during the period from 1900 till today 
have been examined. The foliowing 6 species are pre
sent, C. hornrin, C. robustn, C. luchtosn, C. lncten, C. rivo
lorum, and C. pseuriorivulorum .  

The three species first mentianed are common and 
found all over the country, main! y in lakes and pond s 
but also in the lower parts of larger streams and in ca
nals. Imagines a re seen most of the summer. 
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Fig. l. a-d. Pronotum. a: C. lloraria, b: C. robusta, c: C. luctuosa, d: C. /acfea. 
e-f. Forklo (e) og bagklo (f) af C. lwraria . 
g-h. Forklo. g: C. robusta, h: C. lucfltosa. 
i-k. Forlår. i: C. luctuosa, j: C. lwraria, k: C. robusta. 
l. 2. gælleblad, ventral, med microtrichiabånd. 
m-o. Microtrichia. m: C. lloraria, n: C. robusta, o: C. luctuosa, p: Hoved. C. rivulonm1. 

q-u. Sidste sternum. q: C. lwraria, r: C. lacfea s: C. luctuosa, t: C. pswdorivulorum, u: C. rivulorum. 
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BESTEMMELSESNØGLE TIL LARVERNE AF DE 
DANSKE CAENIS-ARTER 

l. Pronotum med tydeligt afsatte forhjørner, si
derne indbuede og fremefter divergerende (fig. l 
a og b). Sidste sternum bagtil jævnt afrundet (fig. 
l q) .  Microtrichia-bånd (fig. l l) med 2-8 små, 
skælformede børster i tværrækker (fig. l m-n) . 2 
Pronotums forhjørner afrundede, siderne mere 
eller mindre udbuede (fig. l c-d). Sidste sternum 
enten bredt afskåret, svagt indbuet, kløftet eller 
tilspidset. Microtrichia-bånd med kun l række 
(sjældent enkelte tværrækker med 2) små, skæl
formede børster . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . 3 

2. Pronotum fortil vingeagtigt udvidet med lidt til
bagetrukne forhjørner (fig. l a) og med en sort 
plet på hver side af midtlinien. Forlår med en 
transversal række af spidse, svagt krummede 
børster (fig. l j) og på hvert lår en mørk plet før 
knæet. Forkloen svagt buet med en kraftig kam 
(ca. 6 tænder), der kun dækker den inderste Ih af 
kloen (fig. l e). Bagkloen krogformet med en ek
stra, svagere udviklet kam i midten (fig. l f). La
bial palpens 2. led længere end 3. Microtrichia
bånd med 2-4 (kortere end brede) skælformede 
børster i hver tværrække (fig. l m) . . . Jroraria 
Pronotum ikke vingeagtigt udvidet, siderne 
stærkere indbuede og mere divergerende. For
hjørner med fremadrettet spids (fig. l b). Forlår 
med spredte børster (fig. l k). Forklo stærkt 
krummet, kammen kraftigt udviklet (ca. 12 tæn
der) og dækker de inderste 'V3 af kloen (fig. l g). 
Benene med tværbånd. Labialpalpens 2. og 3. 
led lige lange. Microtrichia-bånd med 5-8 skæl
formede børster (længere end brede) i hver tvær
række (fig. l n) . . . . . . . . . . . . . . . robrtsla 

3. Pronotum bredest bagtil (fig. l d). Forlår uden 
transversal børsterække. Sidste sternum tilspid
set (fig. l r) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inetea 
Pronotum ikke bredest bagtil. Forlår med trans
versal børsterække. Sidste sternum ikke tilspid-
s� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

4. Pronotum bredest fortil med svagt ud buede sider 
(fig.1 c). Forlår med transversal tværrække af 
kraftige, spaltede børster (fig. l i). Forklo med 
svagt udviklet kam (fig. l h). Sidste sternum 
dybt kløftet (fig. l s) . . . . . . . . . . . . lurtuosa 
Pronotums for- og bagkant omtrent lige brede, 
siderne svagt udbuede. Sidste sternum ikke kløf
tet. Kun i vandløb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

5. Hovedet nærmest kvadratisk, fordi siderne er pa
rallelle til et stykke foran øjnene (fig. l p). Sidste 
sternum bredt afskåret (fig. l u). Kun i vandløb. 
Vinter og forår . . . . . . . . . . . . . . . rivulorum 
Hovedet fortil jævnt afrundet. __ Sidste sternum 
med indbuet bagrand (fig. l t) .

. 
Kun i vandløb. 

Juli-august . . . . . . . . . . . . pseudorivulorrmr 

C. Inetea is more rare and only known from Jutland 
and Sealand, where i t is found in small numbers in a 
few lakes and occasionally in the outlet from lakes. The 
flight period is the autumn. 

The two last mentioned species occur only in run
ning water. C. rivulorum is known from Jutland, Funen, 
and Sealand, and is especially numerous in the larger 
streams in West Jutland. The larvae develop during the 
winter, and the flight period is early summer. 

C. pseudorivulorum is known o n ly from Jutland where 
i t is rather common in the streams in West Jutland from 
Storå in the north to Vi då in the south, but is al so found 
in West Himmerland and in the Gudenå. The larvae de
velop very fast during July and imagines a re flying in 
August. 

Hardly a ny considerable changes have taken place in 
the distribution of these species during the period in 

question, though reduction of their habitats has caused 
a deeline in their occurrence. Most threatened is C. Ine
tea dernanding relatively non-polluted lakes, and the 
two species from running water as regulation and pol
lution cimsing precipitation of ochre and deficiency in 
oxygen in the sediment may destroy their habitats. 
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Registrering af padder og krybdyr ved korte besøg 

Jan Kjærgaard Jensen 
(Smakkegårdsvej 104, 1 . ,  2820 Gentofte) 

I de sidste tyve år er der gjort et stort ar
bejde for at kortlægge udbredelsen af flere 
dyregrupper i Danmark. I begyndelsen af 
1970' erne blev landets ynglefugle kort
lagt, entomologer har kortlagt en del in
sektgruppers udbredelse, og i de sidste ti 
år er der arbejdet med udbredelsen af 
krybdyr og padder. 

I forbindelse med disse undersøgelser 
må man ofte støtte sig til feltobservationer 
fra forskellige kilder. Mulighederne for, at 
en given art observeres eller eventuelt fejl
bestemmes, varierer imidlertid fra art til 
art, hvad der især må tages hensyn til, når 
forskellige arter sammenlignes. Værdien 
og troværdigheden af observationerne 
kan derfor svinge meget. Mange oplys
ninger kan fås ved at spørge lokale, som 
bor eller arbejder i et område, men der 
kan opstå problemer, når det drejer sig om 
sikker bestemmelse af arter, der ikke er 
særlig markante, f. eks. de brune frøer. 

For dyregrupper, der som fuglene har 
mange 'venner', kan en del problemer lø
ses ved at støtte sig til uafhængige obser
vatører. I undersøgelsen af padder og 
krybdyr har det kun været muligt at støtte 
sig til få folk og til at gøre spredte iagttagel
ser selv. I forbindelse med de spredte iagt
tagelser er det af interesse at vide, hvor 
stor chancen er for at finde en given art i et 
område ved et kort besøg. Der er naturlig
vis ikke to mennesker, der arbejder ens i 
felten, og fundchancen varierer derfor 
med personen, men også dyrets adfærd 
og bestandstæthed er afgørende for, om 
det findes eller ej . 

METODE OG RESULTATER 
I tre år har jeg hver sommer besøgt en lang 
række statsskovarealer for Fredningssty
relsen. Formålet var primært ae undersøge 
livsvilkårene for padder og krybdyr på 
disse områder. Det var altså ikke direkte 
formålet at registrere flest mtdig arter, 
men jeg har konsekvent noteret alle op lys-

58 

ninger. Både hvad jeg selv har fundet, og 
hvad jeg har fået oplyst fra lokale, hvor 
der var mulighed herfor. Især skovarbej
dere har ofte et særdeles godt kendskab 
til, hvad der findes i 'deres' skov, men det 
var ikke alle steder muligt at tale med lo
kalkendte . Ud over at indsamle disse fau
nistiske oplysninger har jeg hvert sted 
vurderet, hvilke arter der efter mit skøn 
skulle kunne leve i området. I dette skøn 
er der taget hensyn til stedets karakter, 
dets øvrige fauna og dets beliggenhed i 
landet og terrainet. 

I alt har jeg i årene 1982-1984 besøgt 158 
lokaliteter under Feldborg, Silkeborg, Ha
derslev, Åbenrå, Gråsten og Sønderborg 
statsskovdistrikteT. Størstedelen har væ
ret skovarealer. Derudover har der været 
en del af meget blandet karakter, fra lyst
bådehavne og P-pladser til store natur
områder. Undersøgelserne har hvert år 
været foretaget i slutningen af juli eller be
gyndelsen af august. Det er gjort, fordi 
paddernes yngel på det tidspunkt træffes 
som store haletudser eller nyforvandlede 
ungdyr, og det gør det lettere at finde ar
terne . Arealet af de forskellige lokaliteter 
varierede fra få hundrede m2 til 1000 ha. Et 
besøg varede normalt fra en halv time og 
op til fem timer, i enkelte tilfælde længere. 
Længden af opholdet var normalt afhæn
gig af områdets størrelse og variation. 

Ud fra materialet kan til sammenligning 
opstilles en oversigt over den faktiske regi
strering og mit skøn over forekomsten af 
de forskellige arter (tabel 1 ) .  Antages disse 
oplysninger at være rigtige og dækkende, 
kan man få et indtryk af registreringschan
cen for de forskellige arter. 

Det ses, at især de brune frøer, men 
også grøn frø og skovfirben har gode 
chancer for at blive iagttaget ved et kort be
søg. Salamander, skrubtudse, løvfrø og 
hugorm er også set en del steder. Det skal 
dog bemærkes, at salamandrene mest er 
fundet ved at fiske efter deres larver i dam-
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Fundet Yderligere Yderligere 

ved besøg oplyst sandsynlig lait 
af lokale forekomst 

Lille Vand· 
salamander 35 15 45 95 

Stor Vand· 
salamander 20 15 27 62 

Bjergsalamander 2 1 4 7 
Løgfrø o 1 o 1 
Skrubtudse 42 41 48 131 
Strandtudse 1 7 9 
Løvfrø 5 12 5 22 
Grøn Frø 6 6 3 15 
Spidssnudet Frø 25 o 4 29 
Butsnudet Frø 83 11 25 119 
Snog 4 49 11 64 
Hugorm 8 16 11 35 
Skovfirben 47 41 31 119 
Markfirben 2 3 11 16 
Stålorm 6 54 34 94 

Tabel l 
Forekomst af padder og krybdyr på ialt 158 lokaliteter under 

6 jyske statsskovdistrikter 1982-1984. 

rne, medens voksne dyr sjældent er fun
det. Strandtudse, snog, stålorm og mark
firben er sjældent set. For markfirbenets 
vedkommende kan det skyldes, at det er 
ret kræsent med hensy� til levested, og 
derfor kun findes pletvis på de besøgte 
arealer. For snogens vedkommende kan 
det skyldes, at den nok er udbredt, men 
ofte forekommer i ret lavt antal. De øvrige 
to arter lever ret skjult og overses nok di
rekte. 

Inddrager man i undersøgelsen oplys
ninger fra lokale, ændres billedet af regi
streringschancen en del. Ikke overra
skende viser det sig, at de karakteristiske 
arter som slangerne og stålorm ofte er 
iagttaget og kan huskes. Især for hugor
mens vedkommende ofte præcist hvor og 
hvornår. Derudover har det vist sig, at 
sjældne arter også bemærkes, selvom de 
ikke er iøjnefaldende. Det ses tydeligt for 
løvfrø, og som noget SIJecielt oplevede 
jeg, at skovarbejderne i Åbenrå-området 
kendte alle arter af salarnandre som følge 
af bjergsalarnandrens forekomst her. 

For firben og de brune frøer og til en vis 
grad også andre padder, skal man være 
opmærksom på, at der er en stor risiko for 
fejlbesternrnelse. Ofte har jeg fået at vide, 
at der er frøer eller tudser i et område, 

men uden at der er skelnet mellem de to 
grupper af padder. Hyppigt har jeg også 
måttet konstatere, at meddelte firben nok 
har været salamandre. Sådanne usikre op
lysninger må naturligvis kasseres. Det 
lykkes dog nogle gange at finde ud af, 
hvilke arter der er tale om, ved at spørge 
hvordan de så ud, men her må man være 
meget forsigtig med ikke at stille ledende 
spørgsmål. Oplysninger fra lokale kan 
også give et vink om, hvilke arter man 
eventuelt skal lede efter. 

Når egne observationer og oplysninger 
fra lokale slås sammen, mangler der for 
nogle 11rter en del bekræftelser på fore
komst i forhold til det forventede. Det er 
arter, som måske forekommer, men over
ses eller blandes sammen. Netop disse ar
ter vil blive underrepræsenteret, hvis der 
ikke gøres en særlig indsats for at få dem 
registreret. For salarnandre må det blive 
vea at ketche efter unger i damme, og for 
strandtudsens vedkommende kan man 
lytte sig frem i yngletiden, men for mark
firbenets vedkommende er der ikke andet 
at gøre end at se bedre efter. 

Som helhed betragtet må det konstate
res, at mange arealer kan undersøges med 
et beskedent tidsforbrug og alligevel med 
resultat. Oplysningerne bliver mindre de
taljerede, og de kræver, at undersøgeren 
har forhåndskendskab til arterne og deres 
livskrav; men hvor store arealer skal dæk
kes af få mennesker, kan metoden finde 
anvendelse. 

Symposium 
Lørdag den l. nov. 1986 markerer Naturhi
storisk Forening for Jylland sit 75-års jubilæ
um ved at afholde et symposium . 

I 12 indlæg belyser biologer fra institutio
ner rundt om i landet problemstillinger i for
bindelse med 

Fauna- og floraforurening 
og -forfalskning 
Symposiet afholdes på Matematisk institut, 
Aarhus universitet fra kl. 9 til 16. Der er ad
gang for alle. Pris 30 kr. Tilmelding senest 24. 
okt. til Naturhistorisk Museum (Birger Jen
sen), Universitetsparken, 8000 Arhus C. Tlf. 
06 12 97 77. 

59 



Odderens (Lutra lutra L . )  
forekomst i Danmark 1984-1986 

Aksel Bo Madsen 
(»Projekt Odder« ,  Alhambravej 18 

1826 Frederiksberg C . )  

Christian Engelstoft Nielsen 
(Fredningsstyrelsens feltstation Vejlerne 

Lyngevej 17, 7741 Frøstrup) 

With an English summary 

Efter opfordring fra I .U.C.N. ,  Otter
specialist-group (European section) blev 
der i 1984 iværksat indledende undersø
gelser over odderens forekomst i Dan
mark, og der foretoges en kortlægning 
heraf i Nordjyllands og Viborg amter 
(Nielsen 1985) . 

I forlængelse af disse undersøgelser har 
»Projekt Odder« (under Verdensnaturfon
den og Foreningen til Dyrenes Beskyttelse) 
med støtte fra Fredningsstyrelsen og ho
vedparten af landets amtskommuner nu 
gennemført en tilsvarende kortlægning i 
den øvrige del af landet .  Her skal gives en 
kortfattet oversigt over resultaterne af 
kortlægningen. 

Omkring 1960 fandtes odderen endnu 
over størstedelen af landet (Jensen 1964) . 
Denne undersøgelse var baseret på materi
ale indsamlet gennem vildtudbyttestati
stikken. 

I 1979-1980 kunne Schimmer (1981, 
1982)· fastslå, at odderbestanden da var 
gået stærkt tilbage. Kun i Midt- og Nord
vestjylland fandtes en sammenhængende 
bestand, og på Øerne var der kun få spred
te lokaliteter, der endnu husede odder. 
Undersøgelsen var her baseret på direkte 
henvendelser til dambrugere, sports
fiskerforeninger, skytter, vildtforvalt
ningskonsulenter m.fl .  samt feltundersø
gelser i tre udvalgte områder (Thy, Djurs
land og Nordøstsjælland) . 

Med nærværende undersøgelse er tradi
tionen med anvendelse af spørgebreve til 
kortlægning af de større danske pattedyrs 
forekomst blevet brudt, idet undersøgel
sen udelukkende bygger på forfatternes 
feltarbejde. 
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METODE 
Feltundersøgelsen er baseret på en meto
de, som �r udviklet i England (Anon. 
1984) . Langs å- og søbredder undersøges 

· for hver 5-8 km en strækning på indtil 600 
m. Findes der ikke ekskrementer eller fod
aftryk efter odder, betegnes lokaliteten 
som negativ. Udvælgelsen af besøgs
punkter foretoges på grundlag af kortseri
en »Fiskeinteresser i vandløb - 1 :200 . 000« , 
Fredningsstyrelsen 1975, hvorpå der blev 
indlagt et 10 X 10 km UTM-kvadratnet, 
samt på grundlag af Topografisk Atlas, 
Danmark 1 :100.000. 

Metoden giver kun ringe mulighed for 
at sige noget kvantitativt om bestandens 
størrelse, men den giyer et tilfredsstillende 
billede af, hvorvidt der forekommer odder 
i et vandsystem . 

Sideløbende med eftersøgningen af spor 

Tabel l .  
Antal besøgte lokaliteter i de enkelte amter og antal 
heraf med spor efter odder. ABM - Aksel Bo Madsen, 
CEN - Christian Engelstoft Nielsen. 

Localities visited, and positive sites. 

Amt Antal lok. 

Nordjylland (ABM, CEN) 136 
Viborg (ABM, CEN) 87 
Ringkøbing (CEN) 141 
Arhus (ABM) 121 
Ribe (CEN) 91 
Vejle (ABM) 84 
Sønderjylland (CEN) 121 
Fyn (CEN) 114 
Vestsjælland (CEN) 98 
København/Roskilde 

Frederiksborg (ABM) 71 
Storstrøm (ABM) 90 

Hele landet 1 154 

Antal pos. lok. 

18 (13,2%) 
41 (47,1%) 
36 (25,5%) 

9 (7,4%) 
o 
2 (2,4%) 
o 
o 
o 

o 
o 

106 (9,2%) 

Flora og Fauna 92 (2) : 60-62. 1986. 



Fig. l .  Odderens forekomst i Danmark 1984-1986. I de udfyldte 10 X 10 km kvadrater blev der fundet spor efter 
odder, men ikke i de prikkede, og åbne kvadrater blev ikke undersøgt. 

The distribution o f otter in Denmark in 1984-1986. The black 10 X10 km squares were positive, t hose dotled 
were visited and were negative, and the white squares were not visited. 

blev der gjort notater om de enkelte lokali
teters fysiske tilstand, vegetationen, tilstø
dende arealers udnyttelse samt vandsyste
mets udnyttelse til sejlads og fiskeri. 

Feltundersøgelserne blev foretaget i pe
rioden november 1984 - maj 1986, men 
kun inden for månederne april-maj og 
november-december med lav vegetation 
og uden snedække . Ved undersøgelsen er 
der kørt 20.671 km og anvendt 105 dage af 
gennemsnitlig 8 timer. 

Hele landet ( + Bornholm) dækkes af 
600 kvadrater, hvoraf de 476 er besøgt . De 

resterende 124 kvadrater er uden vandløb 
og søer eller dækker øer som Læsø, An
holt og Samsø, hvor der ikke er fundet od
der i dette århundrede. I nyere tid synes 
odderen kun undtagelsesvis at opholde sig 
langs de danske kyster, og der er ikke fore
taget undersøgelser her, undtagen på ste
der hvor vandløb munder ud i havet .  

RESULTATER 
Tabel 1 viser for de enkelte amter antal be
søgte lokaliteter og på hvor stor en del af 
disse, der fandtes spor efter odder. 
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Fig l viser, i hvilke lO X 10 l<m kvadra
ter der blev fundet spor efter odder (ud
fyldte), hvilke der blev undersøgt, uden at 
der fandtes spor (prikkede) , og hvilke der 
ikke blev undersøgt (åbne) . 

Kun i Nordjyllands, Viborg, Ringkø
bing, Arhus og Vejle amter er der fundet 
spor efter odder. Da tætheden af positive 
kvadrater sammenholdt med notater om 
antallet af spor på de enkelte lokaliteter 
må antages at give et relativt billede af od
dertætheden, er det kun inden for Viborg 
amt og den nordlige del af Ringkøbing 
amt, at der er fundet sammenhængende 
områder med odderforekomst. Det kan 
dog ikke udelukkes, at der enkelte steder i 
de dele af landet, hvor der ikke er konsta
teret odder, f .eks. på Øerne, endnu findes 
omstrejfende individer. 

Sammenlagt blev der for hele landet 
fundet spor efter odder på 106 lokaliteter 
(9,2 % )  eller 67 (14, 1 % )  af de besøgte 
kvadrater. 

Den anvendte metode giver umiddel
bart mulighed for at sammenligne med de 
endnu få tilsvarende landsdækkende kort
lægningsresultater fra andre lande i Euro
pa. Chapman (1982) angiver følgende pro
centdel positive lokaliteter: Irland 92 % ,  
Skotland 73 % ,  W al es 20 % ,  England 6 % . 
Fra Spanien angiver Delibes et al. (1985) 
31,2 % ,  men undersøgelsen dækkede kun 
80 % af landet, og Cassola (1986) angiver 
for Italien 6,2 % .  

Odderen er i dag en truet dyreart i stør
stedelen af Europa og i stadig tilbagegang. 
Sammenlignet med Schimmer (1981, 
1982) er der ikke tvivl om, at  tilbagegan
gen i den danske bestand også er fortsat si
den 1979-80 .  Dette gælder specielt på Øer
ne og i det sydlige Jylland, mens kerneom
rådet fortsat ligger i Midt- og Nordvestjyl
land. 

Det er i absolut sidste øjeblik, hvis man 
skal gøre sig håb om at redde odderen som 
fritlevende vildtart i Danmark. Igangvæ
rende tiltag som forbedring af levesteder 
for odderen og forhindring af, at den 
drukner i åleruser, må derfor intensiveres. 
Der bør alt i alt fra myndighedernes side 
ske en øget og hurtig aktiv indsats for at 
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hindre, at odderen helt uddør i Danmark. 
Samtidig må resultaterne af en sådan ind
sats løbende følges ved kontrol af fore
komsten af odder. 

SUMMARY 
The occurrence of Otter (Lutra lutra L.)  in Denmark 
1984-86. 

From November 1984 to May 1986 a national field 
survey of the occurrence of Lutra lutra in Denmark 
was carried out following the standardized British 
national survey method. The survey was done only 
in the months of April-May and November
December w hen vegetation was low and there was n o 
snow cover. 

The country was divided into 600 squares (10 km 
X lO km) following the UTM-grid. 124 squares were 
not visited either because they contained no lakes, 
rivers or streams, ar they comprised only smal! isola
ted islands. Coastal areas were not surveyed in gene
ral as otters are rarely found here. 

1154 si tes were investigated in the 476 squares visi
ted. Signs of otter were recorded at only 106 sites 
(9, 2 % )  in 67 (14,1 % )  of the squares visited. These 
were all located in the counties of Nordjylland, Vi
borg, Ringkøbing, Arhus and Vejle (Tab. l) . 

Though the otter was formerl y widespread in Den
mark being still present about 1980 in a few places on 
the iarge islands of Sealand and Funen (Schimmer 
1981, 1982) it seems now to be restricted tp parts of 
Central and Northwest Jutland (Fig. 1) .  

The otter situation in Denmark has become very 
critical, even though the species has been protected 
since 1967. Measures such as provision o f otter ha
vens and proteetion from drowning in fish traps are 
urgently needed. 
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S PA R  (i) 
MIUØFOND 
Her kan du få 
økonomisk hjælp 
til dit projekt 
SPAR's Miljøfond er oprettet af Købmandskæden SPAR Danmark A/S .  

Formålet er a t  yde støtte t i l  projekter, der tjener t i l  forståelse for eller 

beskyttelse af den danske natur. 

SPAR's M iljøfond har bl .  a. ydet støtte t i l  

e udgivelse af bog om padder og krybdyr 

e genopretning af ødelagte vandhuller 

e anskaffelse af stereomikroskoper 

e plantning af træer 

e og mange andre større eller mindre lokale miljøprojekter. 

Kan vi hjælpe dig? Så send os en kort beskrivelse af dit projekt og anfør 

det beløb, du har brug for. Du er velkommen t i l  at kontakte 

et af præsidiets medlemmer om sagen - eller at lade din ansøgning gå 

gennem den lokale SPAR købmand. 

SPAR Miljøfonds præsid i e består af:  Skovrider Kjeld Ladefoged 06 11 60 1 1 ,  
kontorchef W. Horsten O l  64 3 6  28, magister Bent Lauge Madsen 06 81  07 22, 
biolog Jens Olesen 01 15 56 21 , købmand VernerThomasen 07 42 3 1 55, købmand 
Svend Andersen 06 37 15 44, købmand Tommy Jakobsen 03 66 93 20. Miljø
fondens sekretær er direktør Henning Klestrup 02 43 lO 43. 

63 



INDHOLDSFORTEGNELSE 

Eiler Worsøe: Hø enge og engdrift i Danmark før udskiftningen . . . . . . . . . . . . .  35 

Birger Jensen: Musegnav på juletulipaner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 

Boy Overgaard Nielsen & S. Achim Nielsen: 
Nogle insekters flyvehøjde i en bøgebevoksning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 

Carlo F. Jensen: De danske Caenis-arter (Ephemeroptera, Caenidae) . . . . . . . . 53 

Jan Kjærgaard Jensen: Registrering af padder og krybdyr ved korte besøg . . . .  58 

Aksel Bo Madsen & C. Engelstoft Nielsen: 
Odderens (Lutra lutra L. ) forekomst i Danmark 1984-1986 . . . . . . . . . . . . . . 60 

Boganmeldelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 

Manuskriptets udformning m.v. 

Manuskriptet afleveres maskinskrevet med dobbelt linieafstand og bred venstremargin. La
tinske slægts- og artsnavne understreges. Som illustrationer kan anvendes gode sorthvide 
fotografier og tegninger udført med sort tusch på hvidt tegnepapir. Til bogstaver og tal på 
figurerne kan anvendes påføringstegn, f.eks. »Letraset« . Eventuelle tabeller skal være enkle 
og overskuelige og gerne udført, så de kan affotograferes direkte til brug i satsen. Ved frem
stilling af tegninger og opstilling af tabeller må der tages hensyn til bladets format. Figurer
ne reproduceres i bredderne: 63 mm, 90 mm eller 135 mm. Originalerne bør være noget 
større. Figurer og tabeller afleveres på særskilte ark. Det samme gælder figur- og tabeltek
ster. 

Citater angives i teksten med forfatternavn og årstal (eks . :  Knudsen 1955) .  Den anvendte 
litteratur samles i en liste med de citerede forfattere nævnt i alfabetisk rækkefølge efter føl
gende mønster: 

Knudsen, V. S . ,  1955: Afvigende sommerfugleformer 4. - Flora og Fauna 61: 25-39. 
Forfatteren får tilsendt spaltekorrektur, der rettes og returneres til redaktionen omgåen

de. Rettelser mod manuskriptet kan forlanges betalt af forfatteren. Om ønskes kan forfatte
re til større artikler få 50 særtryk gratis. 

Formændene for de foreninger, der har FLORA og FAUNA som medlemsblad: 

Jylland: studielektor Ernst Torp, Nørrevang 19, 7300 Jelling. 

Sjælland: overlærer Evald Larsen, Vermehrensvej 8, 4100 Ringsted. 

Lolland-Falster: boghandler Erik Pontoppidan, Sundtoften 230, 4800 Nykøbing F. 

Fyn: Knud Knudsen, Birgits Alle 15, 5250 Odense SV. 


