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Handlingsplan eller ej 
Med den nye naturbeskyttelseslov er en 
lang række naturtyper i større eller min
dre grad sikret mod overgreb. I alt fald 
hvis de er over en vis størrelse. Det drejer 
sig bl.a. om vandhuller, heder, stranden
ge, ferske enge, overdrev og stendiger; 
sidstnævnte dog kun hvis de befinder sig 
på Geodætisk Instituts kort. 

Mange især mindre, specifikke natur
typer er således beskyttede, men noget 
anderledes forholder det sig med større 
landskaber og biotoper der ikke er nævnt 
i naturbeskyttelsesloven, som f.eks. sko
ve. Her er det stærkeste bekyttelsesin
strument stadig fredningerne, men man 
kan vist uden overdrivelse konstatere, at 
de store landskabsfredningers tid er for
bi. Af økonomiske grw1de og fordi vi nu 
efter myndighedernes mening har det 
vigtigste beskyttet gennem naturbeskyt
telsesloven. 

For ikke helt at glenune fredningerne 
er der nu lavet en såkaldt "Handlings
plan for fredninger", hvori Miljøministe
riet, amterne og Dmunarks Naturfred
ningsforening har udarbejdet et forslag 
til en prioritering af fredningerne i de 
kommende år. 

Handlingsplanen er udtryk for en prin
cipiel fælles holdning til, hvilke kriterier 
der skal lægges til grund for prioriterin
gen, og hvilke konkrete sager der skal 
først på bordet. Et væsentligt kriterium 
er, at behovet for beskyttelse, pleje, natur
genopreh1ing eller fremme af befolknin
gens friluftsliv ikke kan opfyldes ge1mem 
eksisterende lovgivning. Desuden skal 
der foreligge en trussel mod et områdes 
natur- eller kulturhistoriske værdier. 
Hvor trusselskriteriet ikke er opfyldt, 
f.eks. ved naturgenopretning, lægges der 
vægt på det konkrete behov. 

Vi håber at de involverede myndighe
der, især amterne vil tage fredningssager
ne alvorligt og bruge ressourcer på at 
fremme de højt prioriterede områder. 
Planen skal revideres om 5 år, og der 
skulle da gerne være forsvundet nogle 
områder fra listen. 

red. 



Odderens (Lutra lutra L.) forekomst i Danmark 1991 
og ud viklingen i bestanden 1986-1991 

Aksel Bo Madsen 
(Kræsten Iversensvej l 

8270 Højbjerg) 

Nina Collatz Christensen 
(Prins Valdemarsvej 22 

5000 Odense C) 

Lene Jacobsen 
(Biologisk Institut, Afd. for Zoologi 

Universitetsparken, bygn. 135, 
8000 Århus C.) 

With an English summary 

Den første landsdækkende kortlægning af 
odderens forekomst i Danmark, baseret på 
feltarbejde, blev foretaget i perioden 1984-
1986 (Madsen & Nielsen 1986). Undersø
gelsen blev dengang gennemført som en 
del af "Projekt Odder" iværksat af Forenin
gen til Dyrenes Beskyttelse og WWF Ver
densnaturfonden. Den daværende Fred
ningsstyrelse og hovedparten af landets 
amtskommuner støttede undersøgelsen 
økonomisk. 

Ved ovennævnte undersøgelse blev der 
kun fundet spor efter odder i Nordjyl
lands, Viborg, Ringkøbing, Århus og Vejle 
amter, men det kunne ikke udelukkes, at 
der enkelte steder i de øvrige dele af landet 
endnu fandtes omstrejfende individer. Si
den kortlægningen i 1984-86 er der blevet 
gennemført forskellige tiltag til forbedring 
af odderens levevilkår. 

Nærværende undersøgelse over odde
rens forekomst i 1991 er gennemført af Mil
jøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen 
med økonomisk støtte fra WWF Verdens
naturfonden og Foreningen til Dyrenes Be
skyttelse; sidstnævnte organisationer tak
kes varmt herfor. 

METODE 
Feltundersøgelsen er baseret på en meto
de, der er udviklet i England (Anon. 1984). 
Langs alle å- og søbredder i Nordjyllands, 
Viborg, Ringkøbing og Århus amter er der 
for hver 5-8 km undersøgt en strækning på 
mindst 200 m. Det er normalt en strækning 
på 1 00 m ud til hver side ved vejbroer, hvor 
to vandløb løber sammen, ved afløbet fra 
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en sø eller udløb til kysten. Findes der ikke 
ekskrementer eller fodaftryk efter odder 
inden for en strækning af 600 m, betegnes 
lokaliteten som værende negativ. 

På baggrund af faglige og økonomiske 
overvejelser er der i den øvrige del af lan
det kun besøgt lokaliteter, hvorfra der er 
indgået oplysninger om oddere siden 
1986, men iøvrigt efter samme metode. 

Udvælgelsen af besøgspunkter blev 
foretaget på grundlag af kortserien "Fi
skeinteresser i vandløb - 1 :200.000 ", Fred
ningsstyrelsen 1975, hvorpå der blev ind
lagt et 10 x 10 km UTM- kvadratnet, samt 
på grundlag af Topografisk Atlas, Dan
mark 1 :100.000. 

Feltundersøgelserne blev foretaget i pe
rioden 5. marts - 11. maj 1991 med lav vege
tation og uden snedække. Kun en af forfat
terne (ABM) har deltaget ved begge under
søgelser af odderens forekomst; de to øvri
ge har dog flere års arbejde med oddere 
bag sig. I forbindelse med undersøgelsen 
er der kørt ialt 18 .389 km og anvendt 99 da
ge a gennemsnitligt 8 timer. 

I bestræbelserne på at forbedre metoden 
er nærværende undersøgelse ændret på et 
enkelt punkt i forhold til undersøgelsen fra 
1984-86. Dette omfatter en indskrænkning 
af undersøgelsesperioden til kun at omfat
te en forårssæson, således at der opnås et 
øjebliksbillede, hvorimod 1984-86 under
søgelsen af tidsmæssige årsager forløb 
over l 1 /2 år inden for månederne april
maj og november-december. 

I et forsøg på at teste undersøgelsesind
satsens indflydelse på resultatet fra den 
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Fig. l. Odderens forekomst i Danmark 1991.  I de udfyldte cirkler i 10 x 10 km kvadraterne blev der fundet 
spor efter odder, men ikke i kvadrater angivet med små cirkler. Kvadrater uden signatur blev ikke under
søgt (se tekst). Store åbne cirkler angiver kvadrater, som var positive ved undersøgelsen i 1984-86, men ne
gative i 1991 . 

The distribution ofotter in Denlilark in1991. The blackcireles in the 10 x 10 k 111 squares were positive, t/wse with Silla li 
cireles were visited and were negative, and the white squm·es were not visited. The large cireles were positive in19 84-86 
but negative in1991. 
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enkelte lokalitet, er der på 14  tilfældigt ud
valgte lokaliteter foretaget en meget nøjag
tig optælling af ekskrementer på 600 m. 

Kortlægningsmetoden giver kun ringe 
mulighed for at sige noget kvantitativt om 
bestandens størrelse, men den giver et til
fredsstillende billede af udbredelsen, dvs. 
hvorvidt der forekommer odder i et vand
løbssystem. Desuden vil standardiserede 
sammenligninger også kunne give et ind
tryk af udviklingen i odderbestanden. 

ODDERENS FOREKOMST 1991 
Af de 767 lokaliteter blev spor efter odder 
fundet på 200 (Tabel 1 ) .  Positive lokaliteter 
blev udelukkende fundet i Nordjyllands, 
Viborg, Ringkøbing og Århus amter. Især 
Viborg amt gør sig bemærket med knap 80 
%, hvorimod hyppigheden af positive lo
kaliteter i de øvrige tre amter ligger 
mellem 17,8 % og 27,8 % .  

Den regionale hyppighed a f  positive od
derlokaliteter synes at være positivt korre
leret med antallet af ekskrementer pr. loka
litet (200 m strækning) . Tætheden af eks
krementer på de positive lokaliteter er så
ledes størst i Viborg amt (8,43), herefter føl
ger Ringkøbing (6,45), Nordjylland (4,57) 

og Århus (3,83). Dette kunne antyde, at i de 
områder, hvor odderen er meget udbredt, 
er tætheden af oddere også forholdsvis 
stor, forudsat markeringshyppigheden er 
uafhængig af bestandstætheden. 

Den geografiske forekomst af odderen i 
Danmark i 1991 er begrænset til Midt- og 
Nordvestjylland (Fig. 1), og kerneområdet 
er tydeligt koncentreret til vandløb, søer 
og andre vådområder omkring Limfjor
den. Det forekommer efter undersøgelsen 
lidet sandsynligt, at odderen stadig skulle 
være at finde på Sjælland, Lolland-Falster, 
Fyn og i det sydlige Jylland og der forelig
ger os bekendt ikke materiale som f. eks. 
videooptagelser, foto af spor eller ekskre
menter, der kan ændre ovennævnte resul
tat. 

Den geografiske fordeling af 150 om
komne oddere, der er indleveret til de na
turhistoriske museer siden 1980, samt en 
viden om, at positive registreringer af od
dere i Tyskland findes i en afstand af ca. 60 
km syd for den dansk/ tyske grænse (Uwe 
Riecken, Bundesforschungsanstalt fiir Na
turschutz und Landschaftsokologie; pers. 
medd.), harmonerer på udmærket vis med 
ovennævnte udbredelse. 

Tabel 1 .  Antal besøgte lokaliteter i de enkelte amter i 1 991  og antal heraf me d spor efter o dder, samt det gennems
nitlige antal ekskrementer pr. positiv lokalitet (200 m strækning). ABM: Aksel Bo Ma dsen, NCC: Nina Collatz Chris
tensen, LJ: Lene Jacobsen. 

Localities visited, positive siles and mean numberof signs per positive siles (200 m stretch). 

Amt Antal lok. Antal pos. lok. Gennemsn. ant al 
ekskr./ 

pos .lok. County Numberof Number Mean number o f 
total surveys positive signs per positive 

sit e 

Nor djyllan d (LJ) 151 42 (27,8 %) 4,57 
Viborg (ABM) 11 9 94 (79,0 %) 8,43 
Ringkøbing (ABM) 1 5 1  40 (26,5 %} 6,45 
Århus (ABM) 1 35 24 (1 7,8 %) 3,83 
Ribe (NCC) 30 o 
Vej le (NCC) 40 o 
Søn derjyllan d (NCC) 28 o 
Fyn (NCC) 26 o 
Vestsjæ llan d (NCC) 37 o 
København/Roskil de/ 
Fre deriksborg (NCC) 28 o 
Storstrøm (NCC) 22 o 

767 200 
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Tabel 2 . Sammenlignin g mellem an tallet af positive odderlokaliteter besøgt i både 1 984-86 og 1 991 i Nordjyllands, 
Viborg, Ringkøbing og Ar hus Amt. Nye lokaliteter besøgt i 1 991 er ikke med taget. 

Comparison o f percentage positive /oca/ities for the ful/ survey sit es examined in bo t h 1984-86 and 1991 Otter Sur
vey. Extra siles added in 199 1 a re not included. 

Amt Antal lok. % positive lok. Ændring i antal pos. lok. 
i forhold til 1 984-86 

County Number of %positive siles lncrease/decrease in % 
total surveys positive siles 

1 984-86 1 991 by 1 984-86 

N o rdjylland 
Viborg 
Ringkøbi ng 
Århus 

136 1 3,2 
87 47, 1 

1 4 1  25,5 
1 2 1  

UDVIKLINGEN I ODDERBESTANDEN 
1986-1991 
Sammenlignes antallet af positive lokalite
ter ved undersøgelserne i 1984-86 og 1991 
har der generelt været en positiv udvikling 
i de fleste amter (Tabel 2). Denne har været 
mest tydelig i Viborg amt (29,9 %) herefter 
følger Nordjylland (15,5 %) og Århus (12,4 
%), hvorimod Ringkøbing amt viser en sta
tus quo tilstand. 

7,4 

28,7 +1 5,5 
77,0 +29,9 
25,5 o 
1 9,8 +12,4 

ning på 200 m var blevet gennemgået. For
øges den gennemgåede strækning fra 400 
til 600 m er resultatet det samme som ved 
gennemgang af 400 m. 

Sammenlignes det totale antal optalte 
ekskrementer derimod ved udvidelse af 
strækningen fra 200 m til 400 m eller 600 m 
var der en forholdsvis stor forskel på 3 af 
de 14 lokaliteter (106 A Hinnerup Å, 135 C 
Koholm Å og 153 D Stubber Å) .  

På baggrund heraf samt en lignende test 
foretaget i 3 undersøgelsesområder i Skot
land (Mason & Macdonald 1991), må det 
ved senere moniteringer af odderbestan
den i Danmark anbefales, at der på de en
kelte lokaliteter gennemgås en strækning 

Geografisk er der dog tale om meget ty
delige, men modsatrettede tendenser. En 
positiv udvikling er primært foregået i ker
neområdet omkring Limfjorden, og odde
ren er også dukket op på nye lokaliteter i 
Himmerland (Lindenborg A-systemet) og 
i Salling. Samtidig er der desværre sket en 
indskrænkning i randområderne; odderen 
er nu tilsyneladende forsvundet fra Skjern 
Å-systemet, Uggerby Å og Liver Å. Dette 
harmonerer iøvrigt fint med undersø
gelsesresultaterne fra 1984-86, hvor der 
kun blev fundet meget få spor efter odder i 
disse vandløbssystemer. 

· på mindst 400 m. 

Moniteringer af oddere foretaget om
kring Limfjorden i 1989 (Madsen 1990a) 
med meget positivt resultat og i Skjern Å
systemet i 1990 (Madsen 1991b) med nega
tivt resultat bekræfter også fuldt ud den 
udvikling som nærværende undersøgelse 
viser. 

Resultatet af en meget nøjagtig optæl
ling af ekskrementer fremgår af tabel 3. En 
enkelt station (77C Rovvig) ville blive vur
deret til at være negativ, hvis kun en stræk-
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DISKUSSION 
Det er ikke muligt at pege på en enkelt eller 
nogle få faktorer som forklaring på odder
bestandens positive udvikling i kerneom
rådet inden for de seneste 5 år. 

En undersøgelse af indholdet af PCB og 
organiske pesticidrester hos 71 oddere, der 
er indleveret i perioden 1980-1990 viser, at 
koncentrationen heraf har været signifi
kant faldende (Mason & Madsen in press). 
Disse stoffers eventuelle negative indfly
delse på oddernes reproduktionsforhold 
synes dermed også at være blevet reduce
ret. 

Et meget stort antal rusedruknede odde
re og positive erfaringer med anvendelse 
af stopriste i åleruser (Madsen 1991a) be-



tø d, at et påbud om stopriste i åleruser blev 
indført i Hvidbjerg Å-systemet i Thy i 1986 
og i Karup Å-systemet i 1988. l. januar 
1991 blev disse to påbud afløst af en be
kendtgørelse om anvendelse af stopriste i 
åleruser for fritidsfiskere i alle ferske van
de i Nordjyllands, Viborg, Ringkøbing og 
Århus amter samt visse dele af Ribe og Vej
le amter og et større område i den vestlig
ste del af Limfjorden (Fiskeriministeriets 
bekendtgørelse nr. 762 af 14. november 
1990). 

Sidstnævnte bekendtgørelse har dog 
ikke haft væsentlig indflydelse på frem
gangen fra 1984-86 til 1991, idet påbudet 
trådte i kraft kort tid inden undersøgelsen 
i 1991 blev gennemført. 

En belysning af problematikken om
kring oddere og trafik (Madsen 1990b) og i 
fortsættelse heraf etablering af oddervenli
ge passager ved bro- og vejanlæg har redu
ceret risikoen for at oddere bliver trafik
dræbt. Udarbejdelsen af en håndbog i od
derbeskyttelse (Madsen 1989) og restrik
tioner omkring sejlads på en række vand
løbssystemer bl. a. Karup Å og Storå kan 
også have været medvirkende til den posi
tive udvikling i odderbestanden. 

Fremgangen gør sig imidlertid også gæl-

dende i områder, hvor ovennævnte tiltag 
ikke har været iværksat. Det kan derfor 
tænkes, at de meget milde vintre de sene
ste år, amternes generelt større hensynta
gen til odderens levesteder i forbindelse 
med f. eks. landskabsplanlægningen og en 
større forståelse hos lokalbefolkningen 
kan have haft en positiv indflydelse på ud
viklingen. Tiltag som enkeltvis er svære at 
sætte tal på, men som sammenlagt virker i 
positiv retning. 

Ændringer i undersøgelsesperioden, ob
servatørernes erfaringer, den geografiske 
dækningsgrad m.v. vurderes på ingen må
de til at have haft nævneværdig indflydel
se på 1991 undersøgelsens resultater i for
hold til 1984-86 undersøgelsen. 

Den anvendte metode giver umiddel
bart mulighed for at sammenligne de dan
ske kortlægningsresultater med andre til
svarende europæiske. I Wales ses en stig
ning i antallet af positive lokaliteter fra 20 
% til 38 % i henholdsvis 1977-78 og 1984-85 
(Andrews & Crawford 1986) . Green & 
Green (1987) kan fremvise en tilsvarende 
stigning for Skotland, 57 % positive lokali
teter i 1977- 79 og 65 % i 1984-85. 

Sammenlagt tyder det på, at den negati
ve udvikling i odderbestanden herhjemme 

Tabel 3. Udvalgte lokaliteter med angivelse af det n øjagtige antal ekskrementer fundet på de enkelte 200 m stræk
ninger 

Careful/y searched /ocalities with the numberof spraints found in the individua/200 m stretches. 

Loka litet 

Locality 

88 B 
102 B 

77 B 
78 c 

1 56 B 
1 04 D 

77 c 
1 06 A 
1 23 B 
123 A 
1 35 c 
153 D 
167 D 
1 g3 A 

Krik Vig 
Sindrup Vejle 
Krudals A 

Skarum A 

N ørre A 

H øj ris Bæk 
Rovvig 
Hinnerup A 

Simested A 

Simested A 

Ko holm A 

Stubber A 

Damhus A 

Alling A 

0-200 m 

6 
11 

5 
2 
g 

1 5  
o 
6 
2 
4 

20 
52 

1 
8 

Antal ekskrementer 

Number af spraints 

200-400 m 400-600 m 

o o 
o 2 
o o 
o o 
2 o 
3 o 
1 o 
7 o 
1 o 
4 1 

75 50 
20 o 

o o 
4 o 

Total 

6 
1 3  

5 
2 

1 1  
1 8  

1 
1 3  

3 
g 

145 
72 

1 
1 2  
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er standset. Det er derimod meget beklage
ligt og yderst alvorligt, at odderen nu tilsy
neladende er forsvundet fra Skjern Å-sy
stemet og den nordlige del af Vendsyssel. 
Dette viser, hvor sårbar små bestande er og 
bekræfter vigtigheden af, at randen af ker
neområdet også beskyttes, idet en geneta
blering til tidligere og nye områder skal 
ske herfra. Vi må derfor fortsat søge at fast
holde og forbedre de levesteder, der er 
mest værdifulde for arten og i fortsættelse 
heraf nøje følge bestandens udvikling. 

Der er fortsat så få oddere i Danmark, at 
der ikke skal meget til før en positiv udvik
ling kan blive vendt til det modsatte. Od
derens bestandsudvikling er imidlertid et 
eksempel på, at det nytter at gøre en ind
sats. 

SUMMARY 
Otter (Lutm /ulm L.) Survey of Dmmnrk 1991 n ud file de
velopmmt of t/1e Otter Populntiou1986-1991. 

The second Otter Survey of Denmark took place 
from March 5th - May 11th 1991 . The counties o f Nord
jylland, Viborg, 

Ringkøbing and Århus in the northern part of J u t
land were covered 100 %. Counties in the southern part 
of Jutland and the islands of Funen and Zealand were 
only checked on Joealities with "expected otter-obser
vations". Every Jocality was searched for at least 200 m 
and at 600 m maximum. 

The 1991 survey was carried out by 3 people: one of 
whom had worked on the first Otter Survey of Den
mark, the other two had previously worked with otters 
in captivity and in the field, respectively. 

A total of 767 ful! survey sites were examined, and 
signs of otters were found in 200 (Tab. 1) .  In the Otter 

Survey of Denmark 1984-86 a total of 1154 Joealities 
were examined; signs of otters were found in 106 (9,2 
%). 

The geographical distribution of the otter in Den
mark in 1991 shows a higher number of positive IO x lO 
km. squares in the centre of the otter's distribution area. 
No signs were fotmd in 5 squares in the northern part 
and 4 squares in the southern part of Jutland (Fig. l) 
from where otter signs were recorded in the 1984-86 
survey. 

Comparisans between the percentages of positive 
survey sites in 1984-86·and in 1991 show an increase be
tween 12,4 % and 29,9 % in three counties (Nordjylland, 
Viborg and Århus); in one county (Ringkøbing) the sit-
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uation is status quo (Tab. 2). The regional frequency of 
positive otter si tes and the mean number of signs per 
200 m stretch per region were positively correlated 
(Tab. l). 

At 14 Joealities banksides were carefully searched 
and signs of otter were counted (Tab. 3). The data sug
gest that w hen monitoring otters in the future every Jo
cality must be searched for at Ieas t 400 m. 

In our opinion the mandatory use of stop-grids in 
fish traps started in 1987, a significant drop in concen
trations of PCB and organochlorine pesticide residues 
between 1980 and 1990, restrietions in boating on vari
ous river-systems started in 1 988, establislunent of ot
ter friendly passages at bridges and a general consider
ation in plamting the landscape in otter areas all taken 
together could be the explanation for the positive de
velopment of the Danish otter population. 
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Lyngpleje ved kvæggræsning 

Jon Buttenschøn Rita Merete Buttenschøn 

(Mols vej 121, Fenunøllet� 8400 Ebeltoft) 

With an English summa ry 

K væggræsning har i en række forsøg på 
Mols vist sig at være mere velegnet til 
lyngpleje end fåregræsning. · 

I begyndelsen af 1970erne blev der sat 
græsning med får og kvæg i værk med sig
te på at undersøge, om en permanent lyng
pleje eller lyngforyngelse er mulig gennem 
græsning. Fåregræsningen gav ikke et en
tydigt tilfredsstillende resultat. Der synes 
ved fåregræsning at være en meget snæver 
balance mellem over- og undergræsning af 
lyngen begge med udvikling af græsdomi
nans til følge. Derimod synes kvæggræs
ning, der nu er foregået i 18 vækstsæsoner, 
at kunne vedligeholde en lyngbestand. 

LYNGHEDERNE SKABES AF 
BRUGSFORMER 
Lynghede forekommer i Danmark normalt 
kun som naturlig vegetation i den træløse 
kystzone, på ustabile indlandsklitter og i 
kær og højmoser, hvor fugtighedstorhol
dene hindrer trævækst De øvrige lynghe
der er resultat af en jordbrugsmæssig akti
vitet. De kulturskabte hedesarnfund er 
ustabile, og de trues latent af en tilgroning 
med træer. Hederne mangler en naturlig 
forstyrrelse, der kan give spiringsbetingel
ser for nye lyngplanter på lignende måde, 
som sandfygning giver i klitterne. Der 
forekommer heller ikke betingelser, som 
inducerer rodslåning af grenene på samme 
måde, som det sker i de våde samfund, 
hvor lyngplanterne konstant forynges ved 
endestillet vækst af hele planten. Det vil si
ge, at lyngen på den kulturskabte hede 
normalt er en bestand, der forløber fra en 
spiringsinducerende begivenhed til denne 
ensaldrene generation uddør efter en 20-
30-årig livscyklus (Girningharn, 1972). 

De fleste danske heder er et produkt af et 
landbrugssystern, der var udbredt i egne 
med udvaskede sandjorder i Nordvesteu-
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ropa. Her har lyngklædet givet en mulig
hed for at opsamle næringsstoffer til et 
egentligt agerbrug over en årrække samti
digt med, at lyngen kunne anvendes til 
græsning eller slåning i denne brakperio
de. Det traditionelle hedebrug kunne bestå 
i et par kornafgrøder med 25-50 års 
mellemrum. Det dorninerende husdyr i 
hedebruget var får og tidligere tillige ge
der. 

De små drøvtyggere græsser meget se
lektivt, og de er derved i stand til at "skum
me" et ernæringsmæssigt tilstrækkeligt fo
der fra de næringsfattige samfund (But
tenschøn & Buttenschøn 1982c). Kvæg er 
kun anvendt i det egentlige hedebrug i 
mindre omfang, og da oftest som oprydde
re efter får, når større dele af arealet bestod 
af græssarnfund. Denne driftsform fandtes 
specielt på morænesandet fra sidste istid, 
hvor mere kalkrige jorder betingede 
sammensatte hede l græssamfund på ud
rnarksarealerne. 

På Mols gav de mere frodige jorder og 
enge, der omgiver de magre hedebakker, 
grundlag for et større kvæg- og hestehold. 

FORSØGSOMRÅDETS FORHISTORIE 
Målsætningen med græsningsforsøgene 
var at finde en vedvarende pleje, der kun
ne vedligeholde en ønsket tilstand, således 
at der ikke opstår behov for radikale ind
greb i form af f. eks. slåning, afbrænding el
ler jordbearbejdning. Græsningsforsøgene 
fandt sted omkring Buelund, et kuperet 
hedeterræn vest for Molslaboratoriet For
søgsområdet består af tre delarealer (fig. l 
og 2) : et formentligt aldrig opdyrket areal, 
en agerrnark, der var i ekstensiv drift med 
perioder af braklægning med græsning 
mellem afgrøderne indtil for ca 40 år siden, 
og en agerrnark, der blev dyrket regelmæs
sigt indtil 1959. 
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Det ikke tidligere dyrkede areal er en 
kuplet bakke med ege-bøgekrat Krattet er 
præget af græsning. Der er en bestand af 
flerstammede bøge. Der er ingen spor af 
dyrkning og på matrikelkortet fra 1795 er 
arealet angivet som krat, og bakkens hæl
der er stejle. Der er ikke meget føde at hen
te for kvæget, da bundvegetationen er 
sparsom, og nedhængende løv stort set er 
bortædt under tidligere græsningsperio
der. Bakken er betydningsfuld for dyrenes 
hvileperioder, hvor de søger skygge og 
skjul for plantagefluerne på varme og stille 
dage. 

Den ældre agermark er vist som lange 
smalle agre på matrikelkortet fra 1795. 
Konturerne af de højryggede agre kan end
nu erkendes svagt i terrænet, ligesom ve
getationszoneringen afspejler dem. Det 
fremgår af gamle notater, at hele eller dele 
af dem1e mark har været dyrket omtrent 
hvert tiende år indtil ca 1950, mest som led 
i en pleje af græsgangen. På luftfotos fra 
1945 og 1954 fremtræder arealet som græs
gang med lyng på et lille stærkt skrånende 
område. På luftfotos fra 1960 til 1972 tilta
ger mængden af lyng samtidig med at 
græssamfundene ændrer sig som følge af 
ophør af omlægning og fra 1960 også græs
ningsophør. 

Det tredie areal blev dyrket indtil 1959, 
hvor det efter høst blev braklagt Siden er 
det koloniseret af spontant forekommende 
arter. Inden dyrkningen endeligt ophørte 
er der tilført jordbrugskalk, hvilket endnu 
kan ses i muldvarpeskuddene. Der blev 
også anvendt mindre mængder kunstgød
ning i de sidste dyrkningsår. 

Jordbunden består af morænesand med 
et lavt humusindhold. Surhedsgraden va
rierer afhængigt af den tidligere anvendel
se. Ud over et ganske få millimeter tykt, 
mørkerefarvet førne-humuslag er der in
gen synlig zonering af jordbundsprofilen. 

Figure 1 1111d 2. Distribution af file vegetntion types ni 
Buelund in1 975nnd 1989. Figure legend (top to bol lom) 
: fence-line; wltivnted llllli/ 1959; CD-henthlnnd (Cnllu
nn-Desclwlllpsin); DA-grnssln11d (Deschnlllpsin-Agros
tis); FA-gmsslnnd (Festucn-Agrostis); conifer plnntn
tion; ank s/i rub. 
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Figur 1 og 2. Fordeling af vegationstyper ved Bue
lund 1975 og 1989. 



METODE 
Indhegningen er på 7 ha. Den har været 
græsset i perioden maj-oktober med ca. 2 
køer med kalve eller 3 kvier. Græsnings
trykket har hele tiden været reguleret efter 
vegetationstils tand, således at dyrenes an
tal løbende er tilpasset primær produk
tion. 

Vegetationen er delt i typer udfra følgende 
kriterier: 

FA (Festuca-Agrostis)-samfund; hoved
sagelig et græs-urtesamfund med >19 % 
forekomst af Festuca ovina (Fåresvingel) og 
>3 % Agrostis temtis/A. giganten/A. stricta 
(hvenearter); DA (Deschampsin-Agrostis)
samfund: hovedsagelig et græs-urtesam
fund med > 19 % forekomst af Festuca ovina 
(Deschampsia flexuosa, bølget bunke, har 
stort set erstattet fåresvingel) og <3 % 
Agrostis spp. CD (Calluna-Deschnmpsia)
samfund; et hedesamfund med dominans 
af Calluna vulgaris og/ eller Deschampsia fle
xuosa, > 37,5 % dækning men oftest >75 %, 
FA- og DA-skillelinierne kan ikke opfyl
des i CD-vegetationen. Cc (Corynephorus 
canescens)- samfund med >9 % Corynepho
rus eanescens (sandskæg) og med usam
menhængende vegetationsdække. 

Vegetationen er analyseret ved hjælp af 
Hult-Sernander dækningsgradsanalyser i 
permanent udiagte felter, l x l m. Felterne 
er lagt i transekter på tværs af landskabets 
profil og dermed tidligere dyrkningsskeL 

Middelværdien af dækningsgradsinter
vallerne i Hult-Sernander er brugt ved ud
regning af lyngens dækningsgrad: 

x = o ,22 %l l = 3,1 %l 2 = 9,4 %l 3 = 18,8 %l 
4 = 37,5 % og 5 = 75 %. Summen af procent
forekomster er år for år divideret med an
tallet af undersøgte felter inden for de en
kelte vegetationstyper. Artstætheden er 
udregnet som middelværdien af antallet 
af arter i kvadraterne opgjort i artsgrupper 
og i vegetations typer. 

J ordbundsanalyserne er foretaget på He
deselskabets laboratorium efter standard
metoder, pH er målt i 0,1 ml KCL-opløs
ning. 

FORSØGSOMRÅDETS 
JORDBUNDSFORHOLD 
Den sureste jordbund findes på det tidligst 
opgivne areal. Her er nogen forskel i sur
hedsgrad under henholdsvis lyng og græs
samfund, der er domineret af bølget bun
ke (ca 0,15 i pH- værdi), men der findes en 
større forskel (0,25 forskel i pH) mellem 
henholdsvis græsset og ugræsset vegeta
tion af de nævnte samfund, med de mest 
sure forhold i de ugræssede. 

I begge samfund er pH ca 0,3 lavere i det 
humusrige 0- 5 cm øverste jordlag end i de 
underliggende 5-1 0 cm lag. Denne forskel 
er dog vigende under græsdelen ved græs
ning. 

Under ugræssede forhold er pH 3,36 un
der lyng og 3,52 under græs. I græsnings
fennen er pH 3,61 under lyng og 3,75 under 
græs. Der er ikke sket signifikante ændrin
ger af pH på dette areal i de 18 år undersø
gelsen er foretaget. 

Det opløselige N-, P- og K-indhold er 
generelt lavt i den gamle agermarks jord
bund. N % er tydeligt større i de øverste 5 
cm under ugræssede forhold end under 
græssede (ca 30% højere), men der er ikke 
forskel mellem N-indholdet i de følgende 5 
cm's jord som følge af forskellig arealan
vendelse. Der er en tilsvarende forskel i 
denne zones humusindhold, her er det 
ugræssede områdes humusindhold dog 
fra 30 til l50% større. 

Jordbunden på det sidst opgivne areal er 
mindre sur (1975: 4,4-4,5 over hele arealet 
og uden zonering) I den græssede del kan 
der spores en udvikling mod lavere pH på 
nordhælder, hvor et græssamfund domi
neret af fåresvingel og almindelig hvene 
udvikler sig mod græs- hedesamfund, do
mineret af bølget bunke og hedelyng. pH 
er faldet 0,4-0,5 fra 1975/77 til l988. På syd
hælderne kan der pletvis spores en tilsva
rende udvikling under de spredte lyng
buske, mens der i øvrigt ikke forekommer 
signifikante ændringer i denne del af Bue
lund. I det ugræssede område er der gener
elt sket et fald på 0,3 i denne yngste del af 
græssamfundet Der er dog en markant 
forskel alt efter om bølget bunke er blevet 
dominerende (tydeligt pH-fald) eller om 
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draphavre og enghavre er blevet bestands
dannende, som det er tilfældet nærmest 
krattet, hvor der samles en mængde ege
løvsførne. Her er der ikke et signifikant 
fald i pH. Der er et højere indhold af oplø
seligt fosfor i den senest dyrkede jord, hvil
ket nok mere er en pH-betinget end en reel 
forskel. Humusindholdet er lavere end i 
jordbunden under de ældre græssamfund, 
og der er en svag tendens til øgning af hu
musindholdet under ugræssede forhold. 

FORSØGSOMRÅDETS 
PLANTESAMFUND 
Græsheden er inddelt i følgende 4 hoved
typer: Fåresvingel-hvenesamfund (FA), 
bølget bunke-hvenesamfund (DA), sand
skægssamfund (Cc) og lyng-bølget bunke
samfund (CD), jvf metodeafsnittet De 4 
samfund står udviklingsmæssigt i forbin
delse med hinanden, og repræsenterer al
ders-, terræn- og pH- gradienter indenfor 
samme jordbunds type. 

FA-græssamfundet udvikler sig hurtigt 
efter, at en ager på sandet, næringsfattig 
bund er opgivet. Jordbunden er kun svagt 
sur (pH 5-6) og humusfattig. I de tidlige fa
ser forekommer mange en- og toårige 
planter. Senere vokser flere flerårige frem, 
men stadig oftest planter med lille statur. 
Jordoverfladen skimtes gennem det ret åb-

ne plantesamfund, hvor moslaget først 
indfinder sig som sammenhængende lag 
efter nogle år. Disse plantesamfund har 
stor artstæthed og er tillige artsrige. I un
dersøgelsesperioden er der fundet 144 ar
ter i det græssede FA-samfund, og 89 arter 
i det ugræssede. 

Bølget bunke og til dels lyng breder sig 
gradvis i FA-samfundet, specielt hvis det 
henligger ugræsset, eller på hælder med 
begrænset insolation (nordhælder). I for
bindelse hermed sker en forsuring af jord
bunden, i begyndelsen navnlig i de øverste 
humus- og førneholdige lag. Denne forsu
ring begrænser spiremulighederne for en 
mængde arter. Samtidig begynder bølget 
bunke at danne tætte måtter af levende 
blade og førne, således at også lysgennem
faldet til spiringslaget begrænses. Det ty
piske DA-græssamfund udvikler sig heref
ter relativt artsfattigt med dominans af få 
græsser og staudeagtige urter, f. eks. gyl
denris, smalbladet høgeurt, almindelig og 
dusk-syre. I undersøgelsesperioden er der 
fundet 91 arter i det græssede DA-sam
fund og 95 i det ugræssede; det høje artsan
tal i det ugræssede skyldes at store dele af 
DA-samfundet i løbet af perioden har ud
viklet sig fra FA til DA. 

Ved fortsat højde- og sidevækst af de 
lyngplanter, der etablerede sig under FA-

Tabel 1 .  A rt stæthede n i pla nte samfu nde ne i Buelu nd i perioden 1 975 til 1 991 . 
Angivel serne er middelværdie n af a ntallet af arter i de et kvadratmeter felter, der be skriver samfu nd og for søg sbe
handli ng. For søget er delt i e n  kvæggræ sset og e n  ikke-græ sset parcel (hhv. -G og -l), og plantevæk sten er delt i føl
gende u nder samfund: CD = Calluna vulgaris-Deschampsia f/exuosa- hede; DA = Deschampsia flexuosa-Agrostis 
tenuis-græ s/urte samfund; Fa = Festuca ovina-Agrostris tenuis-græ slurlesamfund; Cc = Corynephorus eanescens
h ede : 

Species density in the plant communities of Buelund from 1975 to 1991. G and l refer to grazed and ungrazed, re
spectively CD = Calluna-Deschampsia heathland; DA = Deschampsia-Agrostis grassland; FA = Festuca-Agrostis 
grassland; Cc = Corynephorus grassland. The densities are expressed as the mean number of plant species per 
square meter in the respective communities and managements. 

Ar: 1 975 1 977 1 982 1 984 1 985 1 986 1 987 1 988 1 989 1 990 1 991 
Type : 

CD-G 5,3 7,0 8,6 9,8 1 0,4 1 0,2 1 1 ,3 1 1 ,7 1 2,6 1 2,8 1 3,5 
CD-l 5,4 5,6 5 ,1  5,8 6,4 6,5 6,8 6,3 6,0 6,0 6,2 
DA-G 1 6,2 1 7,2 1 7, 1  1 5,3 1 6,5 1 6,8 1 9 , 1  1 9 ,3 20,5 20,6 2 1 ,3 
DA-l 1 9,9 1 7,5 1 4,6 1 6,6 1 6, 1  1 5,9 1 6 , 1  1 5 , 1  1 3,9 1 3,2 1 3,5 
FA-G 1 8,0 1 9,4 1 9,9 20,5 23,5 24,2 24,9 24,7 25,8 25,8 26,0 
FA-l 20,0 20, 1 1 6,9 1 7,4 1 8,4 1 7,2 1 8,0 1 8,4 1 8,0 1 6,7 1 8 , 1  
C c-G 8,0 9,2 9,2 1 2 ,2 1 4,8 1 3,3 1 6 , 1  1 9 ,3 1 8,9 20,1 20,4 
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stadiet, og med de fortsat strengere kon
kurrencebetingelser i DA-græssamfundet 
udvikler CD-heden sig. Denne er typisk 

· meget artsfattig, da måtten af bølget bunke 
og lyngen tilsammen begrænser lysgen
nemfaldet samtidigt med, at der dannes 
stærkt sure nedbrydningsprodukter af 
begge arters førne. I undersøgelsesperio
den er der fundet 80 arter i det græssede 
CD-samfund og 55 arter i det ugræssede. 
Det lystætte førnelag er for tørt og løst til at 
kunne give vækstbetingelser for et "båret" 
moslag (det vil sige et moslag, der hviler 
ovenpå førnelaget), som ellers ofte ses un
der mere fugtige vækstbetingelser. 

EFFEKT AF GRÆSNING P Å 

SUCCESSIONEN 
Under græsning ændres forholdene. Den 
uens væksthøjde bevirker sammen med en 
hurtigere cirkulation af næringsstoffer og 
den uens deponering heraf samt en stedvis 
fortætning af de øverste jordbunds-lag at 
livsvilkårene varieres. Det bevirker dels, at 
udviklingsforløbet fra FA til DA og CD er 
forlænget tidsmæssigt og til dels forskel
ligt efter eksponeringen af vækstfladen, 
dels at disse samfund er mere artsrige og 
har større artstæthed jf. tabel l. 

Sandskægsamfundet har normalt en 

meget begrænset levetid under uforstyrre
de forhold. Samfundet kan indgå i de tid
lige efteragerstadier, hvor jorden er rå og 
humusfattig, og hvor jordbunden er til
strækkeligt næringsfattig og tør, det vil 
især sige sydeksponerede hælder. Under 
græsningsbetingelser vil forstyrrelser gen
nem tråd på stejle, sydvendte hælder kun
ne bibeholde sandskægssamfundet længe. 
En væsentlig årsag er, at et samlet vegeta
tionsdække ikke eller kun langsomt får lej
lighed til at dannes, og at en stor del af den 
stedlige førne blæses væk fra den åbne fla
de. Nedskridning af sand og stadig tilgang 
af ny rå jord spiller også en rolle for beva
ringen af sandskægssamfundet. 

En mere detaljeret gennemgang af arts
sammensætning er lavet som reference
materiale til en undersøgelse over muld
varpeskuds betydning for bevaring af ru
derale elementer i permanente græssam
fund (Buttenschøn & Buttenschøn 1988) . 
De makroklimatiske forhold, nedbør, teo
retisk fordampning, temperatur er tidlige
re beskrevet (Buttenschøn & Buttenschøn 
1982A, 1985, 1988). 

Fordelingen af de fire vegetationstyper i 
henholdsvis 1975/77 og 1988/89 er vist i fi
gur l og 2. 

Tabel 2. Udviklingen i lyngen s dækning sgrad p å  for søg sarealet Buelund. Dækning sgrad sangivel serne er  udtrykt i 
procent, og er middeldækning sgraden for samtlige de felter, der be skrive r det p ågældende samfund i en for søg spar
ce L 

'Den høje dækning sgrad i denne periode skylde s at flere af de oprindelige felter indeholdt større partier af lyngbu s
ke, men s de i 1 984 ud iagte felter ikke gjorde det; udviklingen kan sålede s ikke se s som en fort sat udvikling, men som 
to separate koloni sation sudviklinger med for skelligt udgang spunkt. 

The devetopment af Calluna cover at Bue/und. The letter-abbreviations a re explained in the Tabte 1 /egend. • the high 
cover early in the study and /ow tater in the study is due to uneveness in the Calluna distribution in this area, and is 
thus a happenstance in conneelion with the change in the anatysis plots from random to linear transects. The deve
/opmental trends o f the two period s a re parallel, but with different initial cover. 

Ar: 1 975 1 977 1 982 1 984 1 985 1 986 1 987 1 988 1 989 1 990 1 991  
Type : 

CD-G 67,9 55,1 54,9 54,0 53,0 57,0 45,5 44,8 48,6 43,0 46,2 
CD-l 68,2 59,2 49,5 47,1 46,8 38,3 25,2 30,6 30,0 27,6 22,0 
DA-G 1 8,2 21 ,0 4 1 ,7 52,5 53,5 53,1 38,8 35,6 35,0 40,0 38,3 
DA-l 0,6 1 ,4 5,4 6,4 6,6 8,6 7,7 8,2 7,3 9,5 8,2 
FA-G 2,7 1 ,2 1 ,9 8,0 9,2 9,9 8,0 9,8 8,0 7,5 8,2 
FA-l 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
C c-G 40,6' 43,8* 56,3' 6,2 6,2 7,1 7 , 1  8 ,5 8,5 8,9 1 7,9 
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LYNGUDVIKLING I 
FORSØGSPERIODEN 
Der er igennem tiderne anvendt mange 
"produktionstekniske" systemer til at ud
nytte lyngen i landbruget. I alle disse syste
mer er der indgået en foryngelsesfase i 
"lyngplejen". Det ene hovedprincip var, at 
binde flere års plantenæringstoffer i lyn
gen, dens førne og tørv for efterfølgende at 
udnytte dem i en eller få afgrøder. Dette 
princip kan endnu genkendes i arealan
vendelsen af den tidligst opgivne ager i 
Buelund. Det andet hovedprincip gjaldt en 
foryngelse af selve lyngen for at få en lyng
bestand med højere næringsværdi (se But
tenschøn & Buttenschøn 1982C), og derpå 
udnytte den til fåreproduktion. 

Et kontinuerligt Lynghedesamfund fore
kommer kun sjældent i landbrugssammen
hæng. 

I tabel 2 ses udviklingen i dækningsgrad 
af lyng i de forskellige plantesamfund og 
under de to forsøgsbetingelser, græsset og 
ugræsset. 

HEDELYNG-BØLGET BUNKE 
SAMFUNDET 
Udgangspunktet i CD-samfundet, det vil 
sige væsentligst den ager, der blev dyrket i 
1950, er en meget tæt lyngbestand (68% 
dække), der har etableret sig kort tid efter 
den seneste dyrkning i 1950. Det er således 
en tæt bestand af lyng i sen-modenhedsfa
sen (Gimingham 1972), der findes i 1975. 
Frem til 1977 ses en nogenlunde parallel 
udviklil).g med og uden græsning. Den væ
sentligste ændring sker som følge af tør
keskader på Lyngbestanden under 3-4 år 
(1974-77) med lav nedbør i vækstsæsonen. 
Herefter begynder udviklingen i Lyngbe
standen i de to dele af CD-samfundet at vi
ge fra hinanden. 

I det ugræssede område er dæknings
graden vigende fra 1977 til 1991 som følge 
af, at samfundet generelt er i degeneration. 
Det meget markante fald i dækningsgrad 
fra 1986 til 1987 følger efter to år med me
get streng frost, tildels som barfrost, og ef
ter somre med periodisk tørke (1983, 1985); 
det vil sige, at det degenererede samfund 
efter nogle års dårlige vækstbetingelser og 
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vinterskader tydeligt bryder sammen. Den 
påfølgende svage stigning i dækningsgrad 
skyldes, at der stedvis følger en regenera
tiv vækst efter sammenbruddet i 1986/87. 

I det græssede samfund holder lyngens 
dækningsgrad sig rimeligt konstant efter 
faldet i begyndelsen af græsningsperio
den. Efter vinteren 1986/87 ses også i det 
græssede samfund et markant fald i lyn
gens dækningsgrad, men i 1991 er der tegn 
på en restitution og stabilisering af lyng
bestanden. 

BØLGET BUNKE-HVENE-SAMFUNDET 
Forholdene i det græssede og ugræssede 
DA-samfund er som udgangspunkt for
skellige. Det hænger sammen med, at rela
tivt lidt af DA-samfundet i det ugræssede 
areal ligger i den tidligst opgivne ager, dvs 
den der blev græsset før 1959 (se fig l og 2). 
Udgangspunktet har således været en be
stand af meget få lyngbuske indenfor det 
ugræssede DA-samfund, der udviklede 
sig efter 1959-braklægningen. Næsten in
gen rekruttering af ny lyng har fundet sted 
siden, da spiringsforholdene generelt var 
dårlige i den ugræssede vegetation. Fra 
1975 til 1991 gennemlever denne lille be
stand af lyng modenhedsfasen og er i den 
degenerative fase ved udgangen af perio
den. 

Det noget større bidrag af tidligt opgivet 
ager i det græssede DA-samfund betinger, 
at lyngbestanden her som udgangspunkt 
var større. Den forøgelse, der sker gennem 
første halvdel af firserne, hænger dels 
sammen med størrelsesvækst af de oprin
delige planter, dels med en betydelig ny
spiring på arealet. I 1987 er lyngens dæk
ningsgrad faldet meget efter skader på be
standen i vinteren 1986/87. Der er endnu 
ikke sikre tegn på en retablering til 1986-ni
veauet. Det kan skyldes, at der er større 
græsningsaktivitet i DA-samfundet end i 
CD-samfundet, og at 1986-niveauet er nået 
i en periode med lidt lavere samlet græs
ningstryk (1978-1983). Den lavere dæk
ningsgrad i DA-samfundet synes således 
at fastholdes med den nuværende styring 
af græsnings trykket. 



F ÅRESVINGEL-HVENE-SAMFUNDET 
I den ugræssede FA-vegetation er der kun 
meget få lyngbuske. I det græssede FA
samfund er der en vis udgangsbestand af 
lyng (1975; få felter med relativ høj dæk
ningsgrad). Herefter sker der en gradvis 
nyspiring af lyng, men generelt kun en mo
derat størrelsesvækst af de enkelte lyng
buske. Dette hænger sammen med, at 
græsningstrykket er højest i denne del af 
fennen. Det betyder, at de fleste lyngbuske 
her overlever som små, nærmest krybende 
planter, der strukturelt ikke af kvæget er
kendes som noget særegent i vegetationen. 
Gjorde de det, ville de udfra de øvrige vid
nesbyrd i undersøgelsen blive afgræsset 
anderledes. De seneste 8 års analyseresul
tater tyder på, at situationen er relativ sta
bil. 

SANDSKÆGS-SAMFUNDET 
I det åbne Cc-samfund sker der en lang
som kolonisering mod et mere sammen
hængende CD-samfund. 

Samtidig med at disse forskellige udviklin
ger i dækningsgrad forløber inden for 

lyngbestanden, sker der nogle strukturelle 
ændringer af lyngbuskene. I det ugræsse
de areal foregår denne udvikling stort set i 
overensstemmelse med den firefasede 
livscyklus som Watt (1971 ) opstillede for 
tørengssamfund på kalkbund, og som Gi
mingham (1972) anvendte på lyngplanter. 
Det er dog interessant, at der forekommer 
en reaktion på den klimatisk betingede til
bagegang i lyngbestanden midt i firserne, 
der antyder, at en vis "foryngelse" kan føl
ge efter sådanne klimabetingede skader. 
Dette kan tyde på, at større bladbeskadi
gelser også efter tørke og frost kan aktivere 
nye skud (dormant buds) fra lyngbuskens 
hovedstængler. 

GRÆSNINGSTRYKKETS VIRKNING 
Som omtalt i det foregående varierer græs
ningstrykket i fennen i henhold til de plan
tesamfund, der findes. Som en generel be
tragtning græsses FA>DA>CD; det typis
ke Cc- samfund græsses næsten ikke, mens 
dets randzoner græsses som det samfund, 
det grænser op til. Det betyder, at de på
gældende samfunds lyngbestand er udsat 
for en uens chance for græsning. Samtidig 

Fig. 3. Ved lavere græsningsintensitet udvikler lyngbuskene sig til tætte, livskraftige buske med en langsom 
højde- og breddevækst 

At lower grnzing in Iensiiy the henther plmlis rieve/op info rlense, viable b11shes with a slow inerense in heighl anrl late
rnl sprearl. 
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er der nogle forskelle, der betinges af, om 
lyngplantens strukturer erkendes af det 
græssende kvæg som noget særskilt i ve
getationen, enten ved syn, lugt, smag eller 
følelsesindtryk, når tungen griber om 
planten, eller en kombination heraf. I alle 
tilfælde hvor dette ikke sker, græsses lyng
planterne som den øvrige vegetation mere 
eller mindre plæneagtigt. Sådanne tæt
græssede lyngbuske integreres mere eller 
mindre i den jordnære grønsvær, og der 
opbygges kun små mængder forveddet 
grenmateriale. Disse krybende lyngbuske 
vokser sammenfiltret med græs- og mosla
get, hvilket betyder, at de jordnære grene 
lever i et miljø, der er anderledes fugtmæt
tet end ved en lyngbusk med normal 
vækst. Som følge af det - i hvert fald perio
disk - fugtmættede miljø slår en mængde 
af disse grene rødder. 

Hvor græsningspåvirkningen er min
dre, udvikler de ny lyngindivider sig til 
tætte, livskraftige buske med en langsom 
højde- og fladevækst (figur 3). Også her 
forekommer en integrering af lyngbusken i 
grønsværen og nogen perifer rodslåning, 
men i mindre grad, da grønsværen er tyn
dere i bunden, og fugtighedsforholdene 
derfor knap så gunstige. 

Den ældre lyng græsses i varierende 
grad. Der er nogen tendens til, at der dan
nes plæneagtige løvflader på nogle dele af 
buskene, og at disse løvflader vedligehol
des år for år, idet løvet er jævnt og uden 
stikkende vedstrukturer og samtidigt for
holdsvis næringsrige. Andre dele græsses 
kun i mindre omfang, eller græsningen er 
indledt senere. Herved kan der opstå stør
re, fremstående, penselagtige grene, der 
præsenterer løvet mere eller mindre flade
agtigt for enden af grenen. Rodslåning op
træder også i forbindelse med ældre bus
ke, og buskene kan med tiden fremtræde 
tonsuragtige med en ring af levende løv og 
grene omkring et dødt centn,un. 

Udover disse vegetativt fornyede vækst
former forekommer der nogen nyspiring i 
alle de græssede samfund på Buelund. 
Herved kan der iagttages en del lyngbus
ke, der er vokset frem i et parti af CD-sam
fundet, hvor den oprindelige, tætte måtte 
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af bølget bunke er afløst af yngre tueforme
de individer og åbne flader med mosser og 
rensdyrlaver. Disse nyspirede lyngbuske 
overlever bedst, hvor græsningsforstyrrel
serne er tilpas små, idet de helt unge lyng
buske dårligt tåler kombinationen af græs
ning og periodisk vandmangel. Den største 
overlevelseschance har de i de situationer, 
hvor roden og bladkronen hurtigt opnår en 
størrelse, der gør planten konkurrencedyg
tig i forhold til begrænsende faktorer, her 
ofte vand. Indenfor den senest opgivne 
agermark synes samfundszoneringen, her
under lyngbestandstætheden, at under
bygge, at vandressourcen fremfor andre er 
den begrænsende, idet de mest vidtgående 
samfundsændringer og den tætteste lyng
bestand findes på nordhælder, det vil sige 
hvor fordampningen er mindst. 

Selv om man kan opbygge og bevare 
lyngsamfund ved hjælp af kvæggræsning, 
så er de samfund, man bevarer forskellige 
fra dem, der udvikler sig uden græsning, 
hvad enten dette sker med eller uden peri
odisk foryngelsespleje. Som eksempel her
på er der i tabel l vist, hvorledes artstæt
heden udvikler sig i Buelunds åbne græs
og hedesamfund med og uden græsning. 

Generelt falder artstætheden når sam
fundene ligger hen uden tilbagevendende 
påvirkninger. Det vil sige, at den generelle 
tendens i det ugræssede samfund er, at der 
bliver mindre og mindre areal til rådighed 
til fornyelse ved spiring, idet relativt få 
lysudelukkende arter dominerer samfun
dene med tiden. Det betinger, at en del 
planter med korte livsforløb forsvinder. 
Samtidig vil de dominerende arter gen
nem dannelsen af lysuigennemtrængelige 
lag af enten bio- eller førnemasse (hhv. 
lyng og bølget bunke) gradvist udkonkur
rere plantearter med lille statur. Det er den
ne situation, der afspejles i udviklingen i 
artstætheden i Buelunds ugræssede sam
fund. Dette bekræftes indirekte i tabelma
terialet, hvor stigningen i artstætheden i 
midten af firserne falder sammen med et 
sammenbrud i populationen af den ene 
dominerende art, lyng. 

I modsætning til denne udvikling ses 
under græsning en øgning af artstætheden 



i alle samfundene. Denne udvikling er 
mindst tydelig i de yngre, stabile samfund, 
FA- og DA-samfundene, idet disse sam
fund som udgangspunkt ikke er underkas
tet langtidsvirkningen af dominerende ar
ters selvforstærkende indflydelse gennem 
lysudelukkelse, næringsressourcebinding 
og jordbundsforsuring. I det ældre sam
fund, CD-samfund, hvor disse dominanse
genskaber var effektive ved forsøgenes be
gyndelse, sker udviklingen først punktvis, 
og da i nær tilknytning til kokasser, i min
dre grad til urinpletter. Her ændres spi
ringslagets miljø mod mere neutrale for-

Figur 4. Lineær regression mellem artstætheds
indekset græsset/ugræsset (ordinaten), Igc, og ti
den (abscissen), t, i år fra t, = 1 974, hvor græsningen 
blev indledt i tre undersamfund på Buelund. Der er 
beregnet korrelationskoefficienter med signifikans
niveau for regressionslinierne. Linierne er udtrykt 
ved følgende formler: 

CD: y=0,99 + 0,066x; rxy=0,860; p<O,OOl 
DA: y=0,80 + 0,041x; rxy=0,663; 0,02<p<0,025 
FA: y=0,90 + 0,035x; rxy=0,912; p<O,OOl 

Linear regression between Ilte index of species density 
between gmzed and ltngmzed vegetation, Igc, (ordinate), 
and time, t, (the absciss) expressed in years frolll 1974 
(1=0). The correlation coefficient and its level of probabi
lity a re calwlated for Ilte respective regression lines. 
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hold, næringsstoffer frigøres hurtigere, og 
her tilføres rigeligt med samfundsfremme
de frø. Den direkte kokasseeffekt holder 
sig 2 til 3 år. Disse pletter er attraktive 
græsningssteder efter den første nedbryd
ningsfase, hvor de undgås af kvæget. Da 
der efter nogle års græsning er kommet 
større mængder af mineraler fra den oprin
deligt bundne biomasse i omløb, vil det 
gradvis bidrage til at mere stabile sam
fundsstrukturer udvikler sig, således at al
le nuancer af samfund fra et mere "klas
sisk" CD-samfund til et rent DA-samfund 
findes i en mosaik med jævne overgange. 
Dette er et rod, set i forhold til plantesoci
ologien, men en levende illustration af for
skellige kårfaktorers betydning for sam
fundsudviklingen. 

SAMMENFATNING 
Der er gået 18 år siden græsningen blev 
indledt. Umiddelbart synes man, at 18 år er 
meget, og at en udvikling bestående af så 
relativt kortlivede planter må være tilen
debragt. At dette ikke er tilfældet, fremgår 
af fig. 4. Her er udviklingen i artstætheden 
i de græssede og de ugræssede samfund 
sammenholdt. Dette viser, at selv set med 
et så oversigtligt mål som arts tætheden, er 
udviklingen ikke afsluttet. Det er i den for
bindelse navnlig værd at bemærke, at 
sammenhængen er entydig, og set under 
en helhedsbetragtning ret upåvirket af an
dre faktorer. 

De første atten års kvæggræsning har så
ledes vist, at græsningen kan stabilisere 
lyngbestanden på et hedeareal, og samti
dig befordre udviklingen af græssamfund 
henimod et lyngdomineret samfund, en 
hede. Der sker tillige en række processer i 
samfundene. Artsmæssigt bliver de mere 
sammensatte. Strukturelt kommer de til at 
indeholde en mere nuanceret lagdeling og 
fladen bliver en mosaik af et tema med va
riationer. Temaet er græs- hedesamfunde
ne, og variationerne er de små forskelle i en 
mængde af planternes livsvilkår, der frem
står tydeligt under græsningsbetingelser. 

Det, at der gennem kvæggræsning kan 
vedligholdes en ung dynamisk lyngbe
stand, hvor den normalt ville være død el-
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ler døende, er lovende for lyngsamfunde
ne med mulighed for en økologisk konti
nuitet af længere varighed. Baggrunden 
for at denne plejemetode synes at være vel
lykket med hensyn til langvarig stabilitet 
er, at margin for dosering af forstyrrelse af 
lyngbestanden er stor. Dette tror vi hænger 
sammen med kvægs måde at græsse på. 
Græsningen er fladedækkende, og følsom 
overfor hårde strukturer, da tungen er 
hovedinstrument i græsningen. Samtidig 
foregår plantevalget på samfunds- og un
dersamfundsniveauet (Buttenschøn & 
Buttenschøn, 1982B), og er derfor mindre 
forstyrrende for enkeltarter af planter end 
den mere selektive græsning vil være. 
Det er imidlertid væsentligt at fastholde 
nogle af denne undersøgelses forudsæt
ninger; der indgår betydende mængder af 
græssamfund i fennen udover hedesam
fundet; græsningstrykket er lavt og regule
ret efter vegetationstilstanden i græssam
fundet; endelig foregår græsningen i 
vækstsæsonen. 

Alle disse forhold vil virke som en kraf
tig buffer overfor overgræsning af lyng
bestanden. Ændrer man væsentligt på dis
se forudsætninger reduceres lyngbestan
den til en bestand af tætgræssede, kryben
de individer lig dem, der er beskrevet i for
bindelse med specielt FA-samfundet. 

Undersøgelserne er gennemført med støt
te fra Statens Jordbrugs- og Veterinærvi
denskabelige Forskningsråd, Frednings
styrelsen og Naturhistorisk Museum. 
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SUMMARY 
Cattie grazing and lieatliland 111a11agement 

Cattie grazing as a permanent heathland manage
mentmethod has been studied over a period of 18 years 
at the site Buelund at Molslaboratoriet in eastern Jut
land. The soils of the stud y si te are sand y moraine de
posits from the last glaciation period. The soils are 
acidic with a pH-range of 3.4 - 4.5 measmed in 0.1 mol 
KCI. The previous land-use of the heathland is: l. tradi
tional heathland agriculture with one or two grain
crops interrupted by 25 years of grazing (last crop: 
1950), and, 2. conventional agriculture with chalk and 
low-level fertiliser application (last crop: 1959). Be
tween 1960 and 1 974 the site was abandoned of use. 
The stud y was started in 1975 on 7 hectares with 3 Gal
Iowa y heifers April to October every year.The cattle, 
however, has been taken off during periods of drought. 
There is a non-grazed reference area connected to the 
grazed area. 

Over the stud y period the stand of Callz111a vulgaris 
has stabilised at 45 - 50% cover in the grazed part of the 
traditional heatbland agriculture area, w hilst it is rap
id ly losing cover and dying out in the non-grazed part. 
On a grazed north-facing slope of the conventional ag
riculture area the Ca/lzuw cover has risen to the 40%
level, but has only reached the 10%-level in the corre
sponding non-grazed part. On a south> facing slope of 
this area the Callzuw cover is stable at approximately 
10%, and no Cal/w w has been established on the corre
sponding non-grazed slope. 

The Calluzw-stand in the grazed area is rejuvenated 
by germination and through the effects of grazing on 
the established individuals. Resprouting from the 
stem-bases and the rooting of procumbent stems which 
are kept moist by a dense moss-layer are prominent 
featmes of the latter process. 

At present the results show that a cattle-grazed Callu
lln-stand is a ble to out-live a non-grazed stand, and that 
building and mature phase attributes may be main
tained w1der tlus low-level grazing. F urther stud y will 
show if the situation can be maintained on a permanent 
basis. 



Effekt af græsning på leddyrfaunaen på græsoverdrev 

J ens Reddersen 
(Afdeling for Zoologi 

Universitetsparken, bygn. 135 
8000 Århus C) 

With an English summary 

Permanente græsningsarealer er en truet 
natur- og kulturtype i det danske land
skab. Det gælder især de ekstensivt udnyt
tede græsningsarealer på marginale jorder, 
der ofte kaldes overdrev. Mols Bjerge er i 
sammenhæng med en del andre kystnære 
lokaliteter på det sydlige og sydøstlige 
Djursland vigtige overdrevsområder 
(bredt defineret), hvor især mange gamle 
dyrkningsjorder har udviklet en vegeta
tion i retning af overdrev. På området om
kring Molslaboratoriet på Strandkær ved 
Femmøller foretages en del naturpleje af 
de forskellige karakteristiske vegetations
typer på tør, sur sandbund, der netop kræ
ver pleje, da det ikke er klimaks-vegeta
tionstyper, men kulturbetingede naturty
per. Dette er bl.a. beskrevet i Worsøe(1991) .  

Sammenhængen mellem græsning som 
naturplejeforanstaltning og udviklingen i 
den vilde flora er ganske godt belyst (f.eks. 
Buttenschøn & Buttenschøn, 1982, 1991), 
mens brede og systematiske undersøgelser 
af effekten på faunaen savnes. 

DET UNDERSØGTE OMRÅDE 
Undersøgelsen fandt sted på 8 forskellige 
lokaliteter (nr. 1 -8) i Mols Bjerge i afstan
den 0-200 meter i retningen nord til øst for 
Molslaboratoriet, Strandkær ved Femmøl
ler. Mols Bjerge udgør et højtliggende ku
peret terræn på sandet jord, hvilket 
sammen med klimaet, den generelt lave 
nedbør (ca. 600 mm/ år) samt et højt antal 
solskinstimer, giver vegetationen på loka
liteterne en tørkepræget overdrevskarak
ter. Området har tidligere været under 
plov, men har landbrugsmæssigt i de sid
ste mange år (> 20 år) i det højeste været 
udnyttet til græsning. 

Græsningen på området indgår i Mols-
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laboratoriets forsøg med praktisk natur
pleje af hede og overdrev, hvor man 
sammen med bevarelsen af biotoptypen 
søger at bevare den karakteristiske flora af 
en- og tokimbladede urter. Tidligere har 
der i området foregået en intensiv udforsk
ning af bl.a. løbebiller, edderkopper og 
myrer. Endelig har der løbende over årene 
været udført talrige indsamlinger i forbin
delse med besøg og kursusvirksomhed på 
stedet, således at området som helhed -
men ikke lokaliteterne - er blandt de bedst 
kendte i Danmark, både hvad angår flora 
(Buttenschøn & Buttenschøn, op.cit.) og 
fauna (Schjøtz-Christensen, 1966) . 

Græsningen: Udover de decideret 
'ugræssede' lokaliteter (1,8 (mange år) og 7 
(1,5 år)) sås et spektrum af græsningstryk 
på de enkelte lokaliteter: Lokaliteterne 3 og 
5, oprindeligt udvalgt på baggrund af den 
ugræssede fremtoning, var imidlertid 'vin
tergræssede', mens lokaliteterne 2 og 4 
nærmest var 'helårsgræssede'. Endelig var 
lokalitet 6 'helårs græsset/ slået' - oftest slå
et (med en motorplæneklipper), og var så
ledes i vegetation såvel som behandling 
speciel ved at være et mellemstadie 
mellem de lokale overdrevsvegetationer 
og en kulturplæne. For alle lokaliteterne 
har der i varierende omfang været tale om 
græsning af både får og kvæg. 

De udvalgte lokaliteter var ikke lige sto
re; specielt var lok. 8 et langt og kun 1-5 m 
bredt ugræsset område mellem en grønvej 
og lok. 4. Lokaliteterne grænsede alle op til 
en eller flere af de andre, og afstandene 
vurderedes som små i forhold til de fleste 
leddyrs spredningspotentiale. 

Floraen : I forbindelse med denne under
søgelse blev der ikke foretaget nogen regis
trering af floraen eller andre forhold på de 
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enkelte lokaliteter, men almindelige plan
ter var diverse græsser, Alm. Syre, Alm. 
Røllike, Lancetbladet Vejbred, Gul Snerre, 
Høstborst, Smalbladet Høgeurt, Gylden
ris, Bakkenellike, Blåklokke, m.fl. På de 
mere græssede og dermed åbne lokalit�ter 
sås også Gul Evighedsblomst, Hejrenæb, 
Rødknæ, Blåmunke, Harekløver og Håret 
Høgeurt 

Udfra et umiddelbart og usikkert skøn 
var der kun begrænsede generelle forskel
le i floraen mellem de højere, ugræssede 
vegetationer og de lave, græssede vegeta
tioner, vurderet som tætheder af enkeltar
ter, artsrigdom, artssammensætning og 
dominansstruktur. Omvendt skønnedes 
der umiddelbart store forskelle i parame
tre som a) vegetationshøjde, b) blomstring 
og frøsætning, c) stående plantebiomasse 
(levende men især død biomasse) med de 
højeste værdier i 'ugræssede lokaliteter' � 
'vintergræssede lok.' > 'helårsgræssede 
lok.' � 'helårsslået l -græsset lok'. Til gen
gæld var der flest nye og gamle fækalier på 
helårsgræssede lok., kun få og gamle fæka
lier på vintergræssede, og ingen fækalier 
på ugræssede samt på den slåede lokalitet. 

På de vintergræssede og ugræssede lo
kaliteter sås almindelig blomstring og frø
sætning af Alm. Røllike, Høstborst, Gul 
Snerre, Alm. Syre, Gyldenris, Smalbladet 
Høgeurt, Alm. Klokke, Rød/Bugtet Klø
ver, Knopurt samt lokalt Harekløver, Gul 
Evighedsblomst og Markbynke. 

De eneste almindeligt (men her relativt 
spredt) blomstrende arter på de helårs
græssede lokaliteter var Håret Høgeurt, 
Høstborst og Alm. Røllike, og på den slåe
de lok. 6 tillige Tusindfryd (Bellis) og 
Hvidkløver, som viste kulturplæneislæt
tet 

METODE 
Der blev anvendt et standardiseret motor
drevet prøvetagningsapparat - en såkaldt 
"D-vac"-insektsuger (Model lA, Riverside, 
California), hvor der for enden af en bred 
slange er monteret en bred cylinder. Cylin
deren er ca. 50 cm høj og igen forsynet med 
et aftageligt cylinderforstykke. Imellem 
cylinderen og cylinderforstykket kan der 
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let indsættes og udskiftes 70 cm dybe fin
maskede stofposer, som opfanger de opsu
gede insekter. De enkelte sug blev taget til
fældigt: Med regelmæssige mellemrum 
førtes cylinderen ned over vegetationen, 
hvor den i lO sekunder blev holdt fast pres
set mod jordoverfladen. Herved afgrænses 
der ideelt et prøvetagningsareal på 0.092 
1112 • 
. Et antal sådanne sug blev samlet uden 

poseskift i en pose, kaldet en prøve, nemlig 
20 sug/prøve i 1991 og 11 sug/prøve i 
1992, svarende til et samlet prøvetagnings
areall prøve på 1 .84 m2 og 1 .01 m2 i de to år. 

Der blev kun taget l prøve/lokalitet i 
hvert af årene, og der er således ingen 
egentlig replikation i statistisk forstand 
udover i 'år' og i 'lokaliteter' indenfor hhv. 
græsset og ugræsset. Det er dog en almin
delig erfaring at en "pooling" som her af 
hhv. 20 og 11 uafhængige sug i en prøve, vil 
stabilisere estimatet på tæthederne (indivi
der l m2) af insekterne - vi har blot ikke no
get mål for, hvor god en stabilisering der er 
opnået med poolingen af de hhv. 20 og 11  
sug. 

De 5+4 prøver repræsenterer således ialt 
144 enkelte sug med mindst 4 meters 
mellemrum. Prøverne blev i begge år taget 
i lunt, solrigt sommervejr, hhv. den 31 . au
gust 1991 i dagslys (ca. kl. 17 sommertid) 
og den 23. august 1992 i begyndende 
mørkning (ca. kl. 21 sommertid), og repræ
senterer således kun eet (sensommer) 
tidssnit gennem faunaen. 

Prøverne blev straks frosset ned, sorteret 
i laboratoriet og opbevares i 70% alkohol. 

Udsorteringen omfattede ikke en del af 
de mindste men ofte meget talrige dyr som 
bladlus, cikadenymfer, springhaler, mider, 
galmyg og sørgemyg. Identifikation er 
foretaget af forfatteren med god hjælp fra 
Viggo Mahler (Longitarsus og visse Apion) 
og Lars Tralle (en del af cikaderne). Selvom 
identifikationsniveauet varierer, er ingen 
taxa overlappende, og der er konsekvent 
bestemt til samme niveau i alle prøver. 

RESULTATER 
År: Der er ialt identificeret repræsentanter 
for 184 ikke-overlappende taxa (jvf. a p pen-



diks 1 ), hvoraf hovedparten er arter (biller, 
tæger, cikader og enkelte tovinger), nogle 
få er slægt (tovinger) og ellers familie (to
vinger) eller højere taxonomisk enhed (åre
vingede, edderkopper, m.fl.). Heraf op
trådte de 159 i 1991-materialet og de 108 i 
1992 -materialet. 

Det totale antal leddyr optalt var 5915 
individer med 4669 indv. i 1991 og 1246 
ind v. i 1992. Den store forskel (totale antal 
15:4) skyldtes til dels det større samlede 
prøvetagningsareal i 1991 (areal 9:4), men 
også større gennemsnitlige tætheder af 
leddyr i prøverne i 1991 :  Den totale gen
nemsnitlige tæthed var 446 indv. /m', for
delt med 508 indv. /m' i 1991 og 308 indv. / 
m' i 1992 ( tætheder 5:3). 

Hovedgrupper: I tabel la og l b ses forde
lingen af individer inden for de største 
hovedgrupper på hver lokalitet og år, og 
der tegner sig i begge år en dominans af 
edderkopper (29 % og 19 % af totalen), åre
vingede (27 /17), tovinger (16/ 14), biller 
(10/17), cikader (11/11)  og tæger (3/5). 

Mest afvigende herfra var psylliderne (O 
/ 14), der i 1992 udgjorde 14% af det totale 
individantal alene p.gr.a. store antal af 

psylliden Arytainn genistae (på gyvel) på en 
enkelt af de fire lokaliteter. Arten udgjorde 
her 37% af samtlige individer. 

I tabel 2 ses fordelingen af individer i he
le materialet på taxanomiske hovedgrup
per samt på ernæringsgrupper. Rovdyr 
inkl. snyltere udgjorde hovedparten af to
talen, men planteæderne var også meget 
talrige med l l 3 af alle individer. 

Græsningen: Allerede på det grove taxa
nomiske niveau vist i tabel la og lb anty
des generelle fordelingsmønstre mellem 
faunaen i de høje vegetationer (de ugræs
sede og de vintergræssede) på den ene si
de, nemlig lok. 1,3 og 5 (1991) og 8 og 7 
(1992) overfor de helårsgræssedel evt. slå
ede lokaliteter 2 og 4 (1991) og 2 og 6 (1992). 

Tætheder: De totale tætheder var konse
kvent højere på lokaliteter med høj vegeta
tion og dette skyldtes i begge årene højere 
tætheder her af edderkopper og tæger - i 
1992 også af årevingede (mest snyltehvep
se) . Tæthederne af tovinger (myg, fluer, 
m.m.), biller og cikader lå derimod på et 
overraskende ens niveau. 

De to langtidsugræssede lok. l og 8 (fra
set de helt lokale bladlopper) havde dog 

Tabel 1 a & 1 b: Antallet af individerfordelt p å  leddyr-hovedgrupper, p å  græ sning sniveau og p å  lokaliteter i a) 1 991 (20 
sug/prøve) og b) 1 992 ( 1 1 sug/prøve). 

The total numberof individuals, co/leet ed with 0-vac-samp/erdistributed by arthropod-taxa, by grazing management 
and by sampling siles from a) 1991 (20 subsamp/es/sample) and b) 1992 (1 1 subsamples/sample). Grazing mgmt. 
increasing from ungrazed (sile nas. 1, B & 7) through winter grazing (sile nas. 3 & 5) to permanent/y grazed (sile n os. 
2 & 4) and permanent/y grazed and cut (sile no. 6). 

Græ sning stryk (Grazing regime) Ugræ sset Vintergræ sset Hel år sgræ sset % 

Lokalitet snr. (Sile) 1 991 3 5 2 4 Total 

Bil ler (Coleoptera) 1 70 82 88 47 94 1 0  
Bladlopper (P syllidae) o o o 3 o < 1 
Tæger (Heteroptera) 56 21 1 8  1 6  3 3 
Cikader (Auche norrhy nca) 88 58 72 1 44 1 40 1 1  
Arevingede (Hyme nopte ra) 336 256 244 262 1 85 27 
Sommerfugle (Lepidoptera) 32 5 9 5 1 1 
Netvinger (Neuroptera) 5 o o o o < 1  
Tovinger (Diptera) 227 1 1 6  1 1 2 1 05 1 84 1 6  
Ø rentvi ste (Dermaptera) 7 1 3 o 1 < 1 
Barklu s (P socoptera) 57 2 o o o 1 
Edderkopper (Aranea) 521 268 378 87 86 29 
Bæ nkebidere (l sopoda) 51  o 1 0  1 o 1 
A ndre (Other s) 6 o 2 1 3 < 1  

Total ( lndv.) 1 556 809 936 671 697 4669 
Tæthed ( l ndv./m') (Density) 846 440 509 365 379 508 

65 



Græ sning stryk (Grazing regime) Ugræ sset 

Lokalitet snr. (Sile) 1 992 8 

Biller (Coleoptera) 78 
Bladlopper (P syllidae) 1 
Tæger (Heteroptera) 36 
Cikader (Auche norrhy ncha) 52 
Arevi ngede (Hyme noptera) 1 1 2  
Sommerfugle (Lepidoptera) 6 
Netvi nger (Neuroptera) 3 
Tovi nger (Diptera) 64 
Ø re ntvi ste (Dermaptera) 1 4  
Barklu s (P socoptera) o 
Edderkopper (Aranea) 1 33 
Bænkebidere (l sopoda) o 
A ndre (Other s) 1 

Total (l ndv.) 502 
Tæthed (lndv./m') (Density) 497 

Tabel l b (se side 65) 

klart de højeste tætheder, både totalt, men 
også indenfor samtlige større grupper -
ligesom den græsset/ slåede lok. 6 konse
kvent lå meget lavere. 

Ses der imidlertid et øjeblik bort fra den 
specielle lok. 6, var der dog nogen tendens 
til flere cikader på de helårs- græssede are
aler. 

Artsrigdommen: Et parallelt mønster ses i 
tabel 3a & b for antallet af arter (artsrig
dornrnen) på lokaliteterne: De langtids
ugræssede områder (l l 8 og 7) havde det 
højeste artsantal og det græsset/ slåede 
område (6) det (markant) laveste, og de 
ugræssede/vintergræssede havde højere 
artsantal end helårsgræssede. Da det med 
en vis rimelighed kan antages, at den even
tuelle forekomst af den enkelte art er en ob
servation uafhængig af forekornsten af an
dre arter, er artsantallene x-testet. Resulta
tet viser, at de nævnte forskelle i artsantal 
ofte var større end sandsynlige tilfældige 
udsving, men denne signifikans løser ikke 
det statistiske problem med for få genta
gelser af lokaliteter indenfor de enkelte 
græsningsniveauer. 

Arterfenkelttaxa: I appendiks l ses antallet 
af individer af samtlige de identificerede 
taxanomiske grupper fordelt på lokaltitet 
og år. Et par sjældnere arter skal her frem
hæves: Løbebillen Lebia ch/orocephala, blad
billen Rispella atra, snudebillen Apion vici-
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Hel år sgræ sset Hel år sgr./ sl ået % 

7 4 6 Total 

56 69 6 1 7  
1 71 o o 1 4  

1 9  4 o 5 
28 45 8 1 1  
57 1 6  2 7  1 7  

8 4 2 2 
o 1 1 < 1 

27 58 21  14  
5 o o 2 
o o o < 1 

83 8 9 1 9  
3 o o < 1 
4 3 o 1 

461 208 74 1 246 
456 206 73 308 

num samt cikaderne Recilia coronifera, Rhy
tistylus proceps og Agallia ribauti. 

De identificerede arter og slægter er ge
nerelt typiske for overdrev, for åbent land 
eller er generalister. Alle lokaliteterne hav
de i varierende grad skov og enkeltstående 
træer i nærheden, men dette afspejler sig 
ikke i det indsamlede, identificerede mate
riale: Det er betryggende, at den ellers me
get mobile fauna synes hjemmehørende på 
indsarnlingslokaliteterne. 

I forhold til den grove opdeling i tabel la  
og  l b fremtræder nogle ting klarere: Biller
ne udviste ikke som gruppe væsentlige 
forskelle mellem lokaliteterne (på nær 
"plænen" (6)). Visse billegrupper fremstod 
dog med højere tætheder på ugræssede/ 
vintergræssede lokaliteter. Det gjaldt især 
de blomstertilknyttede arter som glimmer
bøsser Meligethes aeneus (Nitidulidae), Oli
brus spp. (Phalacridae) og snudebiller af 
slægten Apion. Den modsatte tendens kan 
måske skimtes i forekornsten af bladbiller 
af slægten Longitarsus - især den lille art L.  
pratensis. 

Blandt tægerne ses det, at også enkeltar
terne stort set fulgte det generelle mønster 
for gruppen. 

Cikaderne indeholdt arter, der ikke her 
udviste markante forskelle, som f.eks. den 
meget almindelige Jaavasel/a pellucida. Des
uden fandtes arter, der var for fåtallige til 



nogen konklusion, samt arter der syntes at 
variere usystematisk i forhold til græs
ningstrykket som f.eks. Eusce/is incisus. 
Derimod forekorn både Psammotettix spp. 
og Deltocephalus pulicaris markant hyppi
gere på de græssede lokaliteter, mens det 
modsatte gjorde sig gældende m.h.t. Agal
lia ribauti, dog sådan at cikaderne som hel
hed viste tendens til lidt større tætheder på 
delræssede arealer. 

revingede udviste både som gruppe 
og i de grove underopdelinger kun i 1992 
forskelle m.h.t. græsningstryk, og det tilla
der ingen konklusion her. 

Edderkopperne viste som gruppe nogle 
af de største og mest entydige forskelle, 
men blev desværre ikke videre underop
delt. 

DISKUSSION 
Metodik: Undersøgelsen illustrerer anven
deligheden af "D-vac-sugeren" og lignen
de prøvetagningsrnetoder. Mange både 
faunistiske og økologiske undersøgelser er 
udført v.hj .a.  fangglas (pitfall-fælder), som 
er en nem og billig metode, der tilmed er 
solidt etableret som tradition. Dette for
hold bevirker, at undersøgelser med fang
glas som regel nemt kan relatere sig til en 
betydelig mængde litteratur. Dette gælder 
ikke i samme grad for D-vac-sugeren som 
helt overvejende har været anvendt i det 
dyrkede landbrugsland, og især i USA og 
England. 

I en økologisk undersøgelse over effek
ten af husdyrgræsningen, som jo i første 
række synligt påvirker floraens sammen
sætning, blomstring og struktur, er det til
lige afgørende at anvende metoder, der 
som her giver en god repræsentation af 
planteædende insekter. 

I en økologisk undersøgelse, hvor for
skellige områder sammenlignes, er det na
turligvis afgørende, at metoden fanger 
med den samme effektivitet i de sammen
lignede områder. Også her vurderer forfat
teren, at D-vac-sugeren især i åbne urte/ 
græsvegetationer er at foretrække. Således 
ligger der fra de seneste år flere veldoku
menterede eksempler på problematiske 
data fra fangglas-fælder i sammenlignende 
undersøgelser (Powell et al., 1991; Chiver
ton & Sotherton, 1991 og Topping & Sun
derland, 1992). De to metoder er for edder
kopper direkte sammenlignet af Merrett & 
Snazell (1983), men også fundet som et fint 
og nødvendigt supplement til hinanden. 

Ketsjning giver god repræsentation af 
planteædere og generelt af de forskellige 
både taxanomiske og trofiske grupper (jvf. 
Hald & Reddersen, 1990), men kan heller 
ikke anvendes her p.gr.a. den åbenlyst for
skellige effektivitet i hhv. helt lav græsset 
vegetation og en højere ugræsset vegeta
tion. 

D-vac-rnetoden kan på relativt kort tid 
dække mange lokaliteter og dække den en
kelte lokalitet godt med flere enkeltprøver 

Tabel 2 :  Det ind samlede faunamateriale s procentvi se fordeling p å  fødebiologi ske hovedgrupper indenfor de enkelte 
repræ senterede leddyrhovedgruppe r. 

The trophic distribution (%) o f the co/leet ed fauna, total/y and within major arthropod-taxa. 

Hovedgruppe (Taxon) Herbivore Carnivore Andet N/indv. 

Biller (Coleoptera) 81 1 4  5 690 
Bladlopper ( P syllidae) 1 00 o o 1 75 
Tæger (Heteroptera) 80 20 o 1 76 
Cikader (Auchenorrhyncha) 1 00 o o 635 
Arevingede (Hymenoptera) 0.3 1 00 o 1 495 
Sommerfugle (Lepidoptera) 1 00 o o 72 
Tovinger (Diptera) 41  7 52 9 1 4  
Edderkopper (Aranea) o 1 00 o 1 573 
Bænkebidere (l sopoda) o o 1 00 65 

lalt (Total) 33 55 1 1  591 5 
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Tabel 3a & 3b: Antallet af arter/taxa (S) pr. prøve fordelt på græ sni ng sniveau og på e nkeltlokaliteter i a) 1 991 (20 sug 
/prøve) og b) 1 991 (1 1 sug/prøve). x-te st: Tal ,  der ikke deler bog stav er sig nifikant for skellige på 5%-niveau ( små bog
staver) eller 1 %-0. 1 %- niveau ( store bog staver). 

The number of species/taxa (S) per 0-vac-samp/e, distributed by grazing management (cf. lex! Tab. 1) and by sile 
and by year. x -test: Numbers not sharing a letter significanlly different at Ih e 5%-/eve/ (smal/ /etters) o r 1 %-0. 1 %  level 
(capital letters). 

1 991 Ugræ sset 

Lok.nr. (Sile) 1 

A ntal taxa (S) 95" 

1 992 Ugræ sset 

Lok. nr. (Sile} 8 

Antal taxa (S) 73' 

(replikater) og som her med "pool"ede del
prøver. Metoden afsuger med en rimelig 
effektivitet de faktisk forekommende frit
levende dyr, f.eks. som vist af Duffey 
(1980) ved efterfølgende minutiøs afsøg
ning af de i forvejen afsugede områder. 
Metoden er en af de få, der giver et rimeligt 
bud på en faktisk tæthed af de enkelte ar
ter; til gengæld skal man være opmærk
som på, at prøvetagningen strengt taget re
præsenterer et øjebliksbillede, ikke alene 
m.h.t dato men også indenfor døgnet (Vic
kerman & Sunderland; 1975). Denne un
dersøgelse er lavet på kun een dato i hvert 
år og om dagen/først på aftenen og kan 
have underrepræsenteret strengt nataktive 
dyr. Ligeledes underrepræsenteres større 
dyr p.gr.a. vægt eller fastklamringsevne, 
da suget har sine begrænsninger. 

En tæt vegetation kan til en vis grad yde 
en modstand mod, at suget virker godt helt 
ned i bunden af vegetationen (Duffey, 
op.cit. ) .  Man må således regne med, at især 
tæthederne i de ugræssede områder kan 
være underestimerede, men da det i denne 
undersøgelse er de højeste tætheder og 
artsantal, der snarest er underestimerede, 
kan dette forhold kun styrke konklusio
nerne om flere arter og individer i de høje 
vegetationer. 

Faunaens sammensætning: Grupperne ed
derkopper, årevingede, tovinger, biller, ci
kader og tæger udgjorde enkeltvis ikke un-
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Vintergræ sset Helår sgræ sset 

3 5 2 4 

73"' 77'' 69' 61 '  

Helår sgræ sset Helår sgr./ slået 

7 4 6 

70' 39' 1 8' 

der 3% og tilsammen ikke under 83%. Dis
se er tillige blandt de artsrigeste leddyr
grupper, der også er helt dominerende i 
andre undersøgelser med samme metoder, 
f.eks. i danske kornmarker (Hald & Red
dersen, 1990), eller med andre indsam
lingsmetoder, f.eks. et jysk indsandsområ
de (Nielsen & Toft, 1989). Også bladlus, 
galmyg, sørgemyg, mider og collemboler 
optrådte i betydelige mængder i prøverne, 
men op taltes ikke her. 

Der var i det indsamlede materiale tyde
ligvis en god repræsentation af planteæde
re, idet de udgjorde l /3 af det totale indivi
dantal, især glimmerbøsser, snude- og 
bladbiller, mange næbmunde (cikader, tæ
ger, psyllider) og mange planteædere 
blandt fluerne (f.eks. græsfluerne Opomy
za, Geomyza og fritfluerne Elnchiptera, Chlo
raps og andre fritfluer (primært Oscinella), 
vandfluer som Hydrel/ia, og minerfluer 
som Cerodonthn). Bortset fra de talrige åre
vingede og edderkopper er materialet iøv
rigt fattigt på rovdyr, bl.a. de løbe- og rov
biller, der ellers dominerer så mange fau
nalister. Det er også værd at bemærke, at 
den indsamlede løbebillefauna udeluk
kende rummer arter af Lebini (Dromius, 
Syntomus, Lebin). Der er her tale om mindre 
og dagaktive arter, hvoraf flere færdes al
mindeligt oppe i vegetationen. Noget til
svarende ses i D-vac-materiale fra danske 
kornmarker, hvor slægter som Trechus, 



Bembidion, Agonum, Amnra, Dromius og De
metrias dominerer (Hald & Reddersen, 
1990; Reddersen, upubl.) .  

Græsningen: Når faunaen i græssede/ 
ugræssede områder sammenlignes, vil de 
fleste umiddelbart forvente bedre vilkår 
for insekterne i ugræssede arealer og der
for både flere arter og flere individer af ar
terne her. Disse forskelle synes umiddel
bart bekræftet i dette materiale, hvor 
ugræssede områder ;::: vinterafgræssede > 
helårsafgræssede > helårsafgræssedel slå
ede områder. 

De mest markante forskelle viste sig 
blandt edderkopper og tæger, hvilket bør 
føre til en finere opdeling af edderkopper
ne. M.h.t. edderkopperne kan den større 
strukturelle kompleksitet især i højden 
spille ind for de netspindende, ligesom de 
netspindende edderkopper (spind) kan 
tænkes særligt forstyrret af fouragering og 
trafik af de græssende dyr. 

Andre store grupper som biller, årevin
gede, tovinger og cikader reagerede som 
grupper ikke entydigt på græsningen. Selv 
planteæderne, som man ville forvente var 
særligt sårbare overfor græsning, reagere
de noget forskelligt: I materialet var der 
ganske vist flere individer på de ugræsse
de lokaliteter af stort set alle tæger, af de 
fleste snudebiller og af en enkelt cikadeart 
Agallia ribauti samt måske sommerfugle 
(larver). Men adskillige grupper fordelte 
sig tilsyneladende uafhængigt af græs
ningsniveauet/ afgræsningsperioder (vis
se bladbiller, cikader og fluer) eller direkte 
med flest individer på græssede lokaliteter 
(Longitarsus pratensis, Psammotettix spp.,  
Deltocephnlus pulicaris, Oseinelia ("andre 
Chloropidae"). Ugræssede lokaliteter 
indeholder således ikke i alle tilfælde flere 
individer af planteædere af enhver slags. 
En af forklaringerne skal måske søges i, at 
græsningen tilsyneladende ikke væsent
ligt har nedsat den floristiske artsrigdom. 
Også de græssede lokaliteter indeholdt så
ledes det formelle fødegrundlag (værts
planten tilstede) for mange tilknyttede 
planteædere, selvom plante-individerne 
her vurderedes som både mindre, lavere 
og kun sjældent i blomst/ frø. 

Blomster og frø: Blomsterstængler, blom
ster og frø fandtes som nævnt i langt større 
mængder på ugræssede lokaliteter: Det 
enkelte planteindivid kommer langt oftere 
til blomstring l frøsætning under ugræsse
de/vintergræssede forhold. Dette afspejle
de sig i faunaen, f.eks. for glimmerbøsser 
Meligethes neneus (pollenædere) og arter af 
slægten Olibrus (minerere i kurvbunden af 
arter af Kurvblomstfamilien). M.h.t. tæger
ne er det kendt, at nogle arter er meget af
hængige af blomster og frø, f.eks. frøtæger
ne (Lygaeidae) og skræppetægen (Coreus 
mnrginntus), som dog kun er sparsomt re
præsenteret her - dog også overvejende på 
ugræssede lokaliteter. Sikkert er det dog 
også, at mange blomstertæger (Miridae) 
med stor præferens aggregerer på og ud
nytter blomster og umodne frø, når de er 
tilstede. 

De mere nuancerede forhold for herbi
varerne illustreres nedenfor i en nærmere 
diskussion af fordelingerne af hhv. visse 
Apion- overfor Longitarsus-arter samt tæ
ger overfor cikader. 

Snudebiller/bladbiller: En art som Apion 
violnceum udvikler sig i stænglerne på Ru
mex, hvilket automatisk henviser den til de 
ugræssede/vintergræssede arealer. Om
vendt udvikler beslægtede arter som A. 
curtirastre og A. frumentarium sig i Rumex
bladenes stilk eller midtribbe, som jo var 
tilstede også i de græssede områder. Alli
gevel optrådte også de to sidstnævnte arter 
næsten kun på ugræssede/vintergræssede 
lokaliteter; en forklaring kan være, at det 
enkelte Rumex-individ på helårsgræssede 
lokaliteter var mindre, og at dette kunne nå 
under en grænse, hvor bladene ikke var 
egnede som levested eller fødekilde for 
disse arter. En anden forklaring kan være, 
at den totale eller delvise afgræsning kan 
være en meget kritisk mortalitetstaktor for 
blad- og stængelminerende larver l pupper 
- enten de nu bliver ædt med planten eller 
minen bliver åbnet. 

Denne sidste forklaring kan man mulig
vis finde belæg for i det faktum, at de lige
ledes planteædende bladbillearter af slæg
ten Longitm·sus ikke viste de samme klare 
forskelle imellem græssede og ugræssede 
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arealer. Larver og pupper af de her fundne 
Longitm·sus-arter lever på værtplanternes 
underjordiske dele (Vejbred for L .  melano
cephalus, L. pratensis og L. luridus; forsk. 
kurvblomstrede for L. succineus og Gær
desnerle for L.rubiginosus). Disse sårbare 
stadier er således beskyttet mod de direkte 
effekter af husdyrenes græsning og trafik. 

Tæger/cikader: Man kan tilsvarende 
sammenligne de to nærtstående grupper 
af planteædere, tæger og cikader. Deres 
værtplanter må i hvert fald i store træk fin
des på både græssede og ugræssede lokali
teter. Da de har sugende munddele, er de 
næppe på samme måde som de minerende 
arter (omtalt ovenfor) afhængige af størrel
sen af den enkelte værtsplante. Her er det 
iøjnefaldende, at tægerne kun fandtes på 
ugræssede arealer, mens mange cikader 
syntes indifferente og endda i flere tilfælde 
forekom hyppigere i græssede områder. 

De mest iøjnefaldende generelle forskel
le på de to grupper og deres repræsentan
ter i dette materiale er, at tægerne er større 
og samtidigt mere langsomme dyr, hvori
mod cikaderne er meget hurtigere, sprin
ger langt og svæver bort. Den lille størrelse 
og hurtigheden kan på græssede områder 
være en stor fordel i forhold til mortalitet 
både via husdyrgræsningen (selve græs-
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ningen, nedtrampning) eller via prædation 
fra insekter og fugle i et miljø, der yder me
get lidt skjul. Dette har også paralleller til 
eksemplet ovenfor med Apion- og Langita r
sus-arterne: Netop Longitarsus tilhører 
bladlopperne Halticini, som er små og 
hurtige springere ("lopper") i modsætning 
til de store og plumpe, langsomme indivi
der af Sermylnssa halensis, som kun er fun
det på en ugræsset lokalitet. 

Dødt plnntemnteriale: Mængden af ståen
de død plantebiomasse, saprofytiske blad
svampe og den fungivore fauna kan udgø
re en vigtig fødekæde på overdrev ligesom 
i kornmarker (Reddersen, 1993) og vil der
for kunne være et vigtigt aspekt i forskel
len imellem de ugræssede/ græssede/ slå
ede områder. Den fungivore fauna var dog 
meget svagt repræsenteret i dette materia
le, nok på grund af en ekstrem tør sommer 
med svag svampeudvikling. 

Andre undersøgelser: Forfatteren har kun 
kendskab til to undersøgelser af effekten af 
græsning på insektfaunaen på overdrev, 
begge fra England og udført med samme 
D-vac-metode. De to undersøgelser 
(Southwood & van Emden, 1967 og Mor
ris, 1969, 1971 og 1973) giver dog ikke sam
me konklusioner, hvad allerede Morris 
(1968) diskuterer. 

Figur 1: Prøvetagning 
med 'D-vac'-insektsu
ger i vinterhvede 

'D-vnc '-smnpli 11g i 11 
winterwhent 

(Foto: Jørn Pagh Ber
thelsen) 



Southwood & van Emden (op.cit.) sam
menligner to lokaliteter, hvor vegetationen 
på den ene blev slået (men ikke græsset) re
gelmæssigt, men til en højde af 5-15 cm, og 
således højere end på de græssede og slåe
de lokaliteter i både Morris' og nærværen
de undersøgelse. 

Southwood og van Emden (op.cit.) fandt 
således alene tendens til højere tætheder i 
det ugræssede område for grupperne 
snegle, bænkebidere, tæger og enkelte to
vinger (springfluer (Borboridae) og fritflu
er af slægten Elachiptern) og tilmed kun 
markant for bænkebidernes vedkommen
de. For flere andre gruppers vedkommen
de viste der sig faktisk højere tætheder i 
det slåede område: Mider, cikader og blad
hvepselarver og biller (specielt rovbiller) 
samt visse to vinger; fritfluer af slægten Os
cinella. M.h.t. tæger, cikader og Oseineila er 
der overensstemmelse med nærværende 
undersøgelse, ligesom resultaterne for Iso
poda, Borboridae og Elachiptera viser be
slægtede tendenser. Southwood & van 
Emden fandt til gengæld ingen forskelle 
m.h:t. edderkopper. I nærværende under
søgelse, hvor lok. 6 var slået regelmæssigt 
og meget langt ned, syntes slåningen imid
lertid at have en meget negativ effekt både 
totalt samt på stort set alle undergrupper, 
muligvis netop med undtagelse af fritflu
erne Oscinella. Græsning/slåning vides 
faktisk at have en positiv effekt på fritfluer 
(Oscinella), idet græsplanterne stimuleres 
til at sætte sideskud, som fritfluerne ud
nytter (Southwood & Jepson, 1962). 

Morris (1969, 1971 og 1973) præsentere
de kun resultater for tæger og cikader fra 
græssede/ ugræssede kalkbundsoverdrev: 
Morris (1969 & 1971) viste en markant me
re arts- og individrig fauna af tæger og og
så af cikader i "udelukker", hvor græsnin
gen var forhindret i fra l og op til 4 år. I 
overensstemmelse med nærværende un
dersøgelse finder han dog også enkelte ci
kadearter, der synes specielt tilpasset de 
græssede habitater, nemlig Psammotettix 
cephalotes og Macrosteles /aevis, mens de til
svarende arter i nærværende undersøgelse 
var Psammotettix spp. (bl.a. Ps. confinis) og 
Deltocephalus pulicaris. 

Morris (1967) har (med en anden meto
de) vist en stærkt øget forekomst på ugræs
s ede områder af minerende planteædere 
tilknyttet blomster l frugter på hhv. Kællin
getand (Apion loti) og Alm. Klokke (Mia rus 
campanulae). 

Endelig fandt Morris (1973) parallelt 
med nærværende undersøgelse for tæger 
og cikader, at helt ugræssede områder ran
gerer over græssede områder med både 
antal arter og individer, mens sæsonaf
græssede områder rangerer over helårsaf
græssede områder. M.h.t. de sæsonafgræs
sede områder fandt han, at efterårsafgræs
sede og vinterafgræssede igen rangerer 
over forårsafgræssede og sommerafgræs
sede områder, med de vinterafgræssede 
nærmende sig meget til de ugræssede. 

Kort-flangtidseffekt: Når man herefter 
ikke uden videre kan udlede, at græsnin
gen generelt er et onde, skyldes det natur
ligvis, at denne og i hv.f. Southwood & van 
Emden's (op.cit.) undersøgelser alene de
monstrerer den kortvarige og umiddelbare 
effekt af græsning/ slåning: Mens det er 
forfatterens overbevisning, at faunaen rea
gerer næsten momentant på påbegyndt 
græsning, inddrager de nævnte undersø
gelser ikke den langsomme men sikre ud
vikling (succession) af ugræssede over
drev efter græsningens ophør henimod 
buskads og skov, der med stor sikkerhed 
ville eliminere de fleste insektarter i det 
præsenterede materiale. Morris' konklusi
oner fra kalkbunds-græsland i England 
kan derfor med rimelighed overføres til 
danske sandbundsoverdrev, hvor en sta
digt vekslende mosaik af områder med 
forskelligt græsningstryk ville være gavn
ligt for en arts- og individrig fauna både på 
langt og kort sigt: Der findes endda enkelte 
specialister som synes gavnet af (Oscine/la, 
Psammotettix, Deltoceplwlus pulicaris) eller 
som tolererer (Longitarsus) den hårde og 
pennanente græsning. løvrigt synes vin
terafgræsningen m.h.t. den akutte effekt 
på faunaen at være den mest skånsomme. 

Græsningstolemnce: Generelt syntes det i 
analysen af det indsamlede materiale som 
om den største tolerance overfor græsning 
fandtes indenfor grupper, der var små og/ 
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eller hurtige flyvere (fritfluer, snyltehvep
se) eller springere (småcikader, bladlop
per). Herunder fandtes hos planteæderne 
størst tolerance hos grupper med sugende 
munddele (uafl1ængighed af værtplante
størrelse?) samt grupper med god beskyt
telse af larverne (fouragering på underjor
diske plantedele). 

Kulturgræsplænen : Endelig kunne denne 
undersøgelse pege på behovet for yderli
gere undersøgelser af kulturgræsplænen, 
som et tilsyneladende meget dårligt leves
ted for næsten hele leddyrfaunaen. Dette 
er tankevækkende, når man tænker på de 
enorme arealer, der i de sidste 20-30 år er 
inddraget til bolig, erhverv og fritid. Om 
det er parcelhushaven, områderne om
kring snart sagt enhver stor eller mindre 
erhvervsvirksomhed, lege- eller parkom
råder, så håndhæves der strengt en mono
ton kulturgræsplæne, der sås, ofte gødes, 
slås ofte og tæt. Mange af sådanne steder 
kunne man forsøge sig med slåningsprak
sis lidt i stil med golfbanernes, hvor visse 
områder holdes friskgrønne gennem re
gelmæssig slåning som nu (fairway) . Disse 
grønne "strøg" kunne så være omgivet af 
større og "langhårede" græsarealer med 
bedre skjul og som tillod en rigere og blom
strende/frøsættende græs- og urteflora. 
Dette kunne dramatisk øge naturindhol
det af planter og insekter i dele af by land
skabet, men derigennem også grundlaget 
for vilde pattedyr og fugle her. 

Både m. h. t. overdrevene og græsplænerne 
drejer det sig om at sikre gode levesteder 
for planter og dyreliv på det åbne græs
land, våde som tørre, overdrev, enge og 
plæner, og som samtidigt sikrer os gode 
kulturhistoriske og æstetiske oplevelser. 

TAK 
Der skal her rettes en varm tak til Henning 
Petersen og Flemming Ejlersen (begge 
Molslaboratoriet) for at stille både arealer 
og oplysninger om disse til rådighed for 
undersøgelsen og til Viggo Mahler og Lars 
Tralle for hjælp ved identifikation af visse 
grupper. 
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SUMMARY 
Tlte effect of grnziug 011 tlteartltropod fmnw af grnsslaud. 

The short-term itnpact o f grazit1g sheep and cattie on 
the distribution of the artlu·opod fauna of grassland on 
nutrient pom� acidic and sand y soils w as investigated 
in a very preliminary stud y it1 late August at 5 (1991) 
resp. 4 (1992) sites within a 200 m distance from the 
Mols Laboratory, Djursland, Dem11ark. A single sam
ple consisting of 20 (1992) resp. 11 (1991) subsamples 
was collected at each site with an insect- suetian-sam
pler ('D-vac'). 

5915 individual arthropods were counted and identi
fied to 184 taxa (appendix 1 ), and thus for the fus t time 
a species ]jst from a Danish grassland obtait1ed with a 
commonly accepted quantitative method is presented. 
The results eannot be statistically tested, but point at 
differences in total individual densities and in the num
ber of species between: ungrazed si tes ?. wintergrazed 
sites > constantly grazed sites > constantly grazed/cut 
lawn. Aranea, Heteroptera and some Curculionidae 
and Agnilia ribau/i (Cicadellidae) showed consistently 
higher densities on ungrazed /winter-grazed sites, 
whereas many other cornmonly occurring species did 
not show consisten t differences with grazing pressure. 
Psammoleltix spp., Dellocepltnlus pulicaris (Cicadellidae) 
and possibly Lougitm·sus spp. (Chrysomelidae) seemed 
to occur at higher densities on constantly grazed areas. 
The grazed/cut lawn seemed rnarkedly poorer it1 all 
aspects apart from Osciuelln (Chloropidae). Ad vantag
es of the sampling method is discussed, as are the re
sults compared with two related English studies. Vari
ous general biological characteristics such as size, mo
bil i ty (escape), and feeding sites are discussed as itn
portant features detennining the possible response/ 
tolerance of the fauna to grazing. 
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Trachyphloeu s 

Appendik s 1 a & 1 b: A ntallet af i ndivider fordelt på arter/ 
bifoveolatu s 

Trachyphloeu s 
taxa og på græ sni ng sniveau og på lokalitet i a) 1 gg1  (20 

scabriculu s 1 1 3 
sug/prøve) og i b) 1 gg2 ( 1 1 sug/prøve). For hver familie 

Sitona l i neatu s 1 8  4 1 4  6 4 
(f.ek s. Chloropidae) står arter/ slægter (Chlorop s spp. 

Sitona I i neeiiu s 1 
og Elachiptera spp.) før st evt. fulgt af øvrige arter/ slæg-

Sitona puncticoll i s 
ter i famil ie n (A. Chloropidae). A.=Andre 

Sitona h i spidulu s 
Appendix 1 a & 1 b: The number o f individua/s distributed Ceuthorrhynchu s  4-den s 
by species/taxa and by grazing management (cf. tab. 1 Ceuthorrhynchu s 
text) and by sile. Within each major insect taxon (e.g. tria ngulum 
Ch/oropidae, Diptera) identified speciesigenus are lis- Rhi nonchu s pericarpiu s  2 
led first possibly fol/owed by remaining unidentified Rhi nonchu s ea stor 1 
members of the major taxon (e.g. A. Choropidae). Miccotrogu s  piciro stri s 1 
A.=Oiher!remaining. Apion flavipe s 2 2 1 4  

Apion curtira stre 7 5 g 1 

Forkortel ser: 
Apion nigritar se 1 2 
Apion vici num 1 

UG:  Ugræ sset VG: Vi ntergræ sset HG: Helår sgræ sset Apion violaceum 3 5 2 

G ræ sning sniveau UG VG HG 
Apion frume ntarium 2 1 3 4 
Apion ruben s 1 

Lokalitet (Sile} 1 gg1  3 5 2 4 Apion di ssimile 3 
Apio n pomo nae 

ARTfTAXON: Apio n viren s 
COLEOPTERA/BILLER: Gym netron pa scuorum 2 

Dromiu s lineari s 8 Gym netron labile 1 

Dromiu s melanocephalu s 1 Ceuthorrhy nch idiu s 
Sy ntornu s tru ncatellu s 2 2 troglodyte s 3 5 

Lebia chlorocephala 1 P hyto namu s pla ntag i n i s  
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Græ sning sniveau UG VG HG Cynipoidea spp. 28 1 8  1 2  4 1  25 
Mymaridae spp. 4 5 1 3  1 8  

Lokalitet (Sile) 1 gg1  3 5 2 4 A.Hymenoptera Para sitica 203 200 1 84 1 63 86 
Formicidae spp. 1 1  1 1  1 3  g 1 g  

HEMI PTERAJNÆBMUNDE: 
P syllidae spp. 3 
Eurydema oleracea DIPTERA!TOVINGER: 
Aelia acuminata Bibionidae spp. 2 1 0  
Dolycori s baccarum 3 Tipulidae spp. 1 3 
Coreu s marginatu s 4 2 Empedidae spp. 4 1 2 1 20 
Stygnocori s pede stri s 1 Dolichopodidae spp. 1 
Geocari s gryliaide s 2 Lonchopteridae spp. 1 4  1 5 1 8  
Nota stira elongata 1 Syrphidae spp. 1 3  8 7 2 1 
Stenodema laevigatum 2 6 Phoridae 1 5  2 23 1 2  1 0  
Stenodema calcarata 3 Sep sidae spp 1 3  1 3  1 6  2 3 
Stenodema viren s Milichidae spp. 3 2 1 
Stenodema uid. spp. 2 Tephtritidae spp. 3 1 
Exolygu s praten si s  2 Helomyzidae spp. 2 3 
Phytocori s varipe s 5 Calliopum aeneum 1 0  1 2 
Charagochilu s gyllenhali 2 Sciomyzidae spp. 1 
Plagiognathu s Opomyza florum 1 

chry santhemi 3 1 Opomyza germinationi s 2 1 7 1 0  21  
Halticu s apteru s 6 1 Geomyza tripunelala 2 1 
Adelphocori s lineaiatu s 2 Geomyza apicali s 3 
Acalypta parvula 1 g  2 2 Geomyza combinata 1 1 3 
Derephy sia foliacea 1 Borboridae spp. 34 1 2 5 8 
Nabi s myrmecoide s 2 Dro sophilidae spp. 54 2g 1 7  1 g  25 
Nabi s p seudoferu s 3 Cerodontha spp. 4 1 5  1 7  
Nabi s rugo su s  1 4  A .  agromyzidae spp. 3 6 1 4 8 
Alydu s calcaratu s 2 Anthomyzidae spp. 1 7  8 7 2 1 
Myrmu s miriform i s Chlorap s spp. 4 3 
Choro soma schill ingi Elachiptara spp. 6 
Rhopalu s parumpunctatu s 4 A. chloropidae 1 5  5 2 3 31 
Berytinu s mi nor 1 2 Hydrellia spp. 1 8 3 
Jaava sella pellucida 2g 23 1 6  1 g  35 P silopa spp. 5 1 6  1 4  5 5 
Keli sia ribauti 2 1 A. ephydridae spp. 3 1 4 
Stenocranu s minutu s 1 2  Mu scidae ( s.lat.) spp. 4 2 2 3 5 
Aph rode s makarovi 1 P silidae 1 
Eupteryx villala 3 1 3  4 
Zygina flammigera 

A. TAXA: Zygina hyperici 1 
Balclutha punctata 1 1  6 5 Lepidoptera spp. 32 5 g 5 

Macro stele s Chry sopa spp. 5 

o ssianii ssen i Forliculidae spp. 7 1 3 

Arthaldeu s pa scuellu s 3 5 P socoptera spp. 57 2 

Erra stunu s ocellari s 1 Aranea spp. 521 268 378 87 86 

Sireplanu s sordidu s 1 2 Opilione s spp. 3 2 

P sammotettix confini s 1 7 2g 46 l sopoda spp. 51 1 0  

Ja ssargu s di stinguendu s 2 Blattidae spp. 3 

Verdanu s abdominali s 1 Orthoptera spp. 3 

Doratura stylata 1 8 2 
Recilia coronifera 3 
Deltocephalu s  pulicariu s 2 45 53 
Rhyti stylu s  procep s 1 Græ sning sniveau/grazing UG HG 
Elymana sulphurella 2 
Eu sceli s inci su s  3 30 1 8  Lokalitet/ sile 1 gg2 7 8 4 6 
Arocephalu s punctum 2 
Megophthalmu s scanicu s 1 1 ART/TAXON: 

Agallia ribauti 21 5 1 1  5 COELEOPTERAJBILLER: 
Syntornu s truncatellu s 
Stenu s impre ssu s  2 

HYMENOPTERAJÅREVINGEDE: Tachyporu s spp. 2 4 4 
A. tenthredinidae spp. 1 1 1 Aleocharinae spp. 1 
lchneumonoidea spp. go 26 2g 36 36 Meligethe s aeneu s 
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Olibru s affin i s  1 0  1 Beryti nu s  mi nor 2 
Olibru s mil lefolia 1 Jaava sella pellucida 7 1 7  4 
Stilbu s te staceu s 1 Keli sia ribauti g 
Corticaria spp. 4 Aphrode s makarovi 1 
C artode re ruficail i s 1 Eupteryx vittata 1 2 
Scym nu s  frontal i s  2 A. typhlocybi nae spp. 2 1 
Cocci nella 7-punctata 2 3 Erra stunu s ocellari s 2 5 
Coccinella 1 1 -punctata P sammotetlix co nfi ni s 1 4 
Hippodamia variegata 2 P sammotettix a. spp. 2 1 31  
Crepidodera fer ruginea 1 Ja ssargu s di sti ngue ndu s 3 
Chaetoc nema aridula 3 Doratura stylata 3 1 
Chaetoc nema aridella 1 Deltocephalu s  pulicariu s 1 8 4 
Lo ngitar su s  Megophthalmu s scanicu s 3 
mela nocephalu s 1 1  Agallia ribauti 3 1 4  

Lo ngitar su s  succi neu s  1 
Lo ngitarsu s  praten si s  6 3 57 
Hi spella atra 1 HYMENOPTERAIÅREVINGEDE: 

Bruchidiu s ci sti 1 A. te nthredi nidae spp. 1 1 

Otiorrhynchu s  ovatu s 6 3 lchneumonoidea spp. 1 1  8 5 1 4  

Trachyphloeu s Cy nipoidea spp. 2 1 1 
bifoveolatu s Mymaridae spp. 4 22 1 2 

Trachyphloeu s A.Hymenoptera Para sitica 32 76 g 1 0  

scabriculu s  3 Formicidae spp. g 3 

Sito na lineatu s 2 
Sito na Iineeiiu s 
Sitona hi spidulu s  

D IPTERA/TOVING ER: 

Sitona gri seu s 
Empedidae spp. 

Rhi no ncu s Dolichopodidae spp. 

pe rpe ndiculari s 
Lo nchopteridae spp. 1 

Apion flavipe s 4 
Pipu nculidae spp. 1 

Apion curtira stre 3 
Phoridae 2 4 1 1 

Apion aprica ns 1 
Sep sidae spp 7 3 1 2 

Apion violaceum 1 3  
Mil ichidae spp. 1 5 

Apio n frumentarium 6 1 6  
Tephtritidae spp. 1 

Apio n ruben s 1 
Opomyza germinatio ni s  4 2 5 2 

Stropho somu s 
Geomyza tripu nelala 5 

mela nagrammu s 1 
Geomyza combi nata 1 

Stropho somu s capitatu s 2 
Borboridae spp. 2 

Ceuthorrhynchidiu s  
Dro sophilidae spp. 1 5 2 

troglodyte s 3 
Cerodo ntha spp. 1 3 4 
A. agromyzidae spp. 1 2 1 
Chlorop s spp. 1 

HEMI PTERAINÆBMUNDE: A. chloropidae 4 1 g  31  1 1  
P syllidae spp. 1 71 Hydrell ia spp. 1 1 
Aelia acuminata 1 P silopa spp./Ephydridae 1 7  2 
Coreu s margi natu s 1 3 Scatophagidae spp. 1 
Styg nocori s pede stri s 1 Mu scidae ( s.lat.) spp. 2 4 
Nysiu s thymi 2 2 
Geocori s grylloide s 1 
Nato stira elongata 3 A. TAXA: 

Ste nodema calcarata 3 Lepidoptera spp. 8 6 4 2 

Ste nodema u id. spp. 2 Chry sopa sp. 3 1 1 

Calocori s norvegicu s 8 Forficulidae spp. 5 1 4  

Exolygu s rugulipe nni s 1 Aranea spp. 83 1 33 8 g 

Charagochilu s gylle nhali 5 Opilione s spp. 1 

A. u id. miridae spp. l sopoda spp. 3 

Acalypta parvula 3 Chilopoda spp. 1 

Dictyonota tricorni s Orthoptera spp. 3 3 

Nabi s fe ru s 2 2 
Nabi s myrmecoide s 3 
Nabi s p seudoferu s 2 6 Forkortel ser: 
Myrmu s miriformi s 1 UG: Ugræ sset HG: Hel år sgræ sset 
Choro soma schil l i ngi 2 
Corizu s hyo scyami 1 

75 



Boganmeldelse 
Muus, Be111 (red.): Dn11mnrks pnlledyr 1-2. Tegninger og 
akvareller: Jens Gregersen og Birgitte Ru bæk. ISBN 87-
00-34392-7. Gyldendal. København 1991. Pris ialt 
495,00. 

Større bogværker om danske pattedyr er en stor sjæl
denhed. I modsætning til lignende udgivelser om fug
le, hvor der årligt kommer adskillige, udmærker patte
dyrbøger sig ved en langt lavere udgivelsesfrekvens. 
Først var der Manniches Danmarks Pattedyr fra 1 935, 
så Damnarks dyreliv i 1953, derefter Danmarks Dyre
verden i 1 971 og endelig den nye Danmarks pattedyr i 
1992. Man kan næsten tale om en regelmæssig 20 års 
cyc!us. 

Den store afstand mellem udgivelserne er ærgerlig, 
for ny forskning har i årsmellemrwmnene frembragt 
megen ny viden, som altså først nu gøres offentligt let 
tilgængelig. Ærgerligt også fordi de da11ske pattedyr
arter ville kwme nyde godt af noget mere offentlighed, 
således at flere ikke-professionelle ville interessere sig 
for dem. Pattedyr-folkene er her kilometer efter fugle
folkene. 

Den nye viden leveres af en stab på 12 videnskabs
folk, der over en fælles skabelon beskriver 69 danske 
pattedyr-arters udbredelse, levevis, yngleforhold, ad
færd, økologi, fødevalg med meget mere. Hertil kom
mer yderligere fire hval-arter. Det vil måske konune 
bag på nogen, at der faktisk findes så mange arter, men 
en del af bogens force er, at især de tidligere dårligt 
kendte grupper som flagermus, sæler og hvaler er ble
vet bedre kendt af forskerne og har fået relativt mere 
plads i dette værk end i tidligere. Det er også tydeligt, 
at der er tilstræbt en næsten spaltemillimeter-demokra
tisk tildeling af plads til de forskellige arter, så ikke blot 
de populære arter bliver beskrevet. Det er i øvrigt inte
ressant at bemærke, at katten som det vildtlevende rov
dyr den er, helt rimeligt er blevet behandlet på lige fod 
med de øvrige arter. Bogen er end videre så fremsynet, 
at de næste forventet ankonunende arter, vaskebjørn 
og mårhund også får en anmærkning. 

Den øgede viden om pattedyrarterne er udover øget 
forskningsindsats med traditionelle metoder også sket 
på grund af forskernes brug af nye metoder. Her skal 
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især nævnes metoder til individuel mærkning af dyre
ne, pejling af individer med radiosendere og for flager
mus vedkmmnende anvendelse af lyddetektorer. Disse 
metoder har bevirket, at især vort kendskab til dyrenes 
adfærdsøkologi er blevet kraftigt forbedret, ligesom 
kendskabet til dyrenes bevægelser i terrænet og ud
nyttelse af ha bi tater er udvidet. Hermed er der også i 
bogen åbnet muligheder for at tage naturforvaltnings
aspekter op. Den udvidede brug af økologiske beskri
velser har til gengæld betydet mindre plads til klassis
ke mål- og vægt-facts, hvilket generelt øger læsbarhe
den af bogen. 

Men det kan ærgre en pattedyr-interesseret, at i tider 
hvor bog-markedet bugner med smukt illustrerede na
tur- bøger, da udsender forlaget en særdeles spartansk 
udstyret pattedyrbog. Der er da, bevares, et par pæne 
Jens Gregersen akvareller, men ellers er alt sort/hvidt. 
Således også alle fotos, der heldigvis ofte fortæller en 
god historie i sig selv, men mange er fyld og tillned des
værre hyppigt med misvisende billedtekst. Og mens vi 
er ved irritationerne: hvorfor skal de kun ca 350 sider 
deles på 2 bind? 

Illustrationerne er således bogens akilleshæl. Man 
savner konsekvens i brug af illustrationer af spor og 
kranier, og det virker højst besynderligt næsten helt at 
udelade grafer og histogratmner til underbygning af 
teksten, f.eks. i forbindelse med bestandsudvikling af 
de jagtbare arter, hvor dokumentationen er specielt 
klar. Det er synd, for bogen kwme være blevet så meget 
bedre. 

Man kunne måske også med henblik på en kanunen
de bog i fremtiden ønske sig, at et pattedyrbind kunne 
være andet og mere end blot en artsgennemgang. Ka
pitler om temaer, som indledningsafsnittet faktisk læg
ger lidt op til f.eks. om naturforvaltning eller status for 
arterne, kwme sagtens udbygges. Måtte det ske om 
mindre end en snes år. 

Tlzomns Sec/1er ]mse11 



Knærod (Goodyera repens (L.) R. Br.) 
- sociologi, udbredelse og status i Danmark. 

Henrik Ærenlund Pedersen 
(Fåborgg,ade 21, 2 .tv. 

8000 Arhus C) 

With an English summa ry 

Bernt Løjtnant 
(Løjtnant-Consult 
Platanvej 61, 2.th. 

8900 Randers) 

Fig. 1. Knærod (Goodyern repens); til højre er indsat et blad af var. ophioides. Lokalitet: Plantagen ved Sorthat 
S for Hasle, 1976. Del. Jens Chr. Schou. 
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Knærod (Goodyera repens, fig. l) blev fun
det første gang i Danmark i 1877 (Tisvilde 
Hegn). Siden er den fundet lidt over 30 ste
der i gamle til især meget gamle nåleskove 
(jf. tabel 2 og 3), især på Bornholm, i Nord
sjælland og i NV-Jylland (se fig. 2 og tabel 
1) .  Ekspansionens økologiske baggrund er 
den samme som for hjertebladet fliglæbe 
(Listera cordata), se Ærenlund Pedersen 
(1990); dvs. stadig flere og ældre nåleskove 
og dermed stadig flere potentielle (og ak
tuelle) biotoper for arten. 

Knærod er under fortsat spredning (jf. 
tabel l) herhjemme; men er dog stadig 
sjælden. 

KNÆROD I DANSKE 
PLANTESAMFUND 
Som man kunne forvente ud fra artens bo
real-montane udbredelse, er knærod en 
nåleskovsplante, og den er bl.a. en af ka
rakterarterne for flere fennoskandiske 
skovtyper. 

Med baggrund i feltnoter og personlige 
meddelelser samt en gennemgang af rele
vant litteratur og herbariemateriale er der 
udarbejdet en oversigt over arter, som ofte 
træffes sammen med knærod i Danmark 
(tabel 2). 

Her i landet er arten næsten udelukkende 
fundet i mindst 50-årige, ekstensivt drevne 
monokulturer af forskellige arter nåletræ
er. Som det fremgår af tabellen, er langt de 
fleste angivelser fra kulturer af skov-fyr 
(Pinus sylvestris) og alm. ædelgran (Abies 
alba) (i den nævnte rækkefølge); enkelte 
andre fund er dog gjort under rene eller 
blandede bevoksninger af hvid-, rød- og 
sitka-gran (Picea glauca, P. abies & P. sichen
sis) samt bjerg- og klit-fyr (Pin u s mugo & P. 
contorta). 

Ved Kobbeåens udløb blev knærod et en
kelt år set voksende på en skrænt med ene 
(Juniperus communis) . I Herbarium Hau
niense findes en indsamling af knærod 
foretaget af Fr. Bang i Tisvilde Hegn i 1882; 
ifølge etiketten er arkets to blomstrende 
planter samlet i bøgeskov. 
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I tabel 2 er det ikke forsøgt at give nogen 
generel bedømmelse af dominansforhol
dene de enkelte arter imellem - dertil er lit
teraturens og de upublicerede kilders in
formation for udetaljeret At dømme efter 
forfatternes egne feltiagttagelser er der 
dog ingen tvivl om, at knærod først og 
fremmest hører hjemme dels i rævling 
(Empetrum nigrum)-associationer, dels i 
bølget bunke (Deschampsia flexuosa) /hul
bladet fedtmos (Scleropodium purum)-asso
ciationer - og netop fra to sådanne sam
fund nævnes knærod af Køie (1938) med 
frekvensen lO hhv. 25 (tabel 3). Samme for
fatter anfører i-værdierne 15 og 6,8 som de 
laveste lysintensiteter, ved hvilke hhv. 
rævling- og bølget bunke-associationer 
forekommer; dermed hører de begge 
hjemme i den mest lyskrævende halvdel af 
danske nåleskovssamfund. Karakteristisk 
for knærods danske voksesteder er da og
så, at der som regel er tale om højstamme
de, åbne kulturer, ofte med mange vind
fælder (sandsynligvis kan netop lysforhol
dene i høj grad forklare artens forkærlig
hed for plantninger af skovfyr). Knærod er 
en udpræget surbundsplante; Køie angi
ver surhedsamplituden for danske ræv
ling- og bølget bunke/hulbladet fedtmos
associationer som hhv. pH 3,7-4,4 (x = 4,03; 
n =  11) og pH 3,5-4,8 (x = 4,02; n =  89). 

Ingen af de dominerende arter på knæ
rods danske lokaliteter er på nogen måde 
specifikke for disse biotoper. Ikke desto 
mindre er et påfaldende stort antal mere 
eller mindre boreale eller boreal-montane 
arter dog hyppigt tilstede på knærods 
voksesteder; det gælder først og fremmest 
enblomstret vintergrøn (Moneses uniflora), 
grønlig vintergrøn (Pyrola chlorantha), hjer
tebladet fliglæbe, linnæa (Linnaea borealis), 
skærm-vintergrøn (Chimaphila umbellata) 
og fjer-kammos (Ptilium crista-castrensis), 
jf. tabel 2. Disse arter er i Danmark oftest 
associeret med hinanden og med knærod i 
klitplantagerne, som derfor er de danske 
plantager, der besidder de største floristis
ke ligheder med fennoskandiske nålesko
ve. 
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TBU LOKALITET FØRSTE FUND MED SIDSTE FUND MED RECENT 
DISTR KILDEANGIVELSES E KILDEANGIVELSE 

Tværsted Plantage 1 :  ca. 1 .200 m 1 984 1 991 Ja 
SSØ for klilplanlørboligen (Herb. C) (Erik Hammer, pers. 

comm. 1 991 )  

1 Tværsted Plantage 2: 1 988 1 991 Ja -
ved Ravklit (Bjarke Huus Jen- (Tage Burholt, pers. 

sen, pers. comm. 1 988) comm. 1 991 )  

2 Hjørring Kommunes 1 991 Ja 
Klitplantage ved Rubjerg Knude (Christian Lange, 

in litt. 1 99 1 )  

2 Torn by Klitplantage: ca. 700 m 1 989 1 991 Ja 
VSV for klitplantørboligen (H. Æ. P.) (Erik Hammer, pers. 

comm. 1 99 1 )  

2 Torn by Klitplantage: ca. 500 m 1 991 1 992 Ja 
SV for klitplantørboligen (Gerth L. Nielsen iflg. (Erik Hammer, in litt. 1 992) 

Erik Hammer, in litt. 1 992) 

4 Hals Ladegaards Plantage 1 928 eller -29 1 932 Næppe 
ca. 1 ,5 km Ø for Hals Kirke (TB U-arkivet; (TB U-arkivet) 
(umiddelbart S for Bisnap Gregersen 1 929) 
Plantage) 

4 Bisnap Plantage 1 940 1 983 Ja, for-
("Vinthers Plantage") (TBU-arkivet) (H.Æ.P.) mentlig 

4 Hals Nørreskov år? Måske 
(Herb. AAU) 

6 Svinkløv Klitplantage: ca. 1 .500 m 1 987 1 991 Ja -
VNV for plantørboligen (Bodil Grønborg Brun, (B .L.) 

pers. comm. 1 988) 

6 Vandet Plantage: ca. 500 m 1 963 1 991 Ja -
N for plantørboligen (Herb. C) (H.Æ.P.) 

7 Nystrup Plantage: ca. 1 .500 m 1 964 1 991 Ja -
SØ for plantørboligen. (Finn Birkholm Clausen, (H.Æ.P.) 

pers. comm. 1 983) 

1 6  Husby Klitplantage 1 991 Ja 
(TBU-arkivet) 

20 Linå Vesterskov (ca. 1 25 m  VSV 1 965 Næppe 
for Katrinelund - Aage Rughol m, (Herb. C) 
pers. comm. 1 99 1 )  

40 Mose V for Køge 1 901 Næppe 
(Møller & Ostenfeld 1 902) 

40 Køge Strandskov("Strandskoven", 1 91 7  Ca. 1 958 Nej 
"Billesborg Strandskov") (Herb. C) (Niels Faurholdt, in litt. 1 992) 

45b Asserbo Plantage 1 930 1 933 
("Tisvilde Plantage ved Asserbo") (Herb. C) (Herb. C) Måske 

45b Hornbæk Plantage 1 879 1 990 (Sten Moeslund, pers Ja 
(Herb. C) comm. 1 99 1 )  

45b Nyrup Hegn(" Nyrup Skov") 1 953 Måske 
(Herb. C) 

45b Tisvilde Hegn (1 -6) 1 877 1 991 (Peter Brodersen, Ja 

("Tisvilde Plantage") (Herb. C) pers. comm. 1 99 1 )  

so 



45b Tisvilde Hegn 1 (afd . 1 60): 1 877 Næppe 
ved foden af Frederikshøj (Herb. C) 

45b Tisvilde Hegn 2 (afd. 2 1 9  & 223): 1 9 1 0  Næppe 
ved Råbjerg (Herb. C) 

45b Tisvilde Hegn 3 (afd. 291 & 293): 1 945 1 956 Måske 
ved Tibirke Bakker ("Tibirke") (Herb. C) (Herb. AAU) 

45b Tisvilde Hegn 4 (afd. 1 82): Uglebakke, 1 948 Måske 
ca. 500 m SV forTibi rke Bakker (Herb. C) 

45b Tisvilde Hegn 5 (afd. 275, 276 & 277): 1 965 1 991 Ja 

ca. 900 m NNØ for Frederikshøj (Herb. C) (Peter Brodersen, pers. 
("nord for Hjortebjerg") comm. 1 99 1 )  

45b Tisvilde Hegn 6 (afd. 242): ca. 500 m 1 983 Ja, 
S for Råbjerg (PeterWind, for-

in litt. 1 991 )  mentlig 

47 Hasle Lystskov incl. Rubinsøen 1 966 1 991  Ja 
( Hvidehus Plantage S for Hasle = Hasle (B . L. )  (B . L. )  
Klinkerskov; "Sandflugtsskoven Ø for 
Landevejen"; "200 m NV for Hasle 
Teglværk") 

47 Plantagen ved Sorthat, S for 1 883 ca. 1 988 Ja 
Hasle ("Biykobbe Plantage", (Lange & (Peder Lutken, pers. 
"Sandflugtsskoven") Mortensen 1 884) comm. 1 990) 

47 Skrænt ved Kobbeåens udløb ca. 1 975 Ja, 
(Peder Lutken, for-

pers. comm. 1 990) mentlig 

47 Frydenlund ved Rønne 1 883 Nej 
(Herb. C) 

47 Loftsgård Skov ved Boderne 1 937 1 991 Ja 

("Loftsgaard Plantage") (Herb. C & Landbo- (B .L.) 
højskolens Herbarium) 

47 Plantagen Ø for Raghammer 1 957 1 991  Ja 
Odde: mellem Hullebæk og (Sandermann Olsen & (B .L.) 
Henrikebæk Mikkelsen 1 958) 

47 Vester Sømarken ca. 1 970 ca. 1 988 Ja 
(Peder Lutken, (Peder Lutken, 

pers. comm. 1 990) pers. comm. 1 990) 

47 Slampen SØ for Rønne 1 953 Måske 
(Herb. C) 

47 Strandmarken ( 1 -4) 1 933 1 991 Ja 

("Dueodde Plantage") (Herb. C & AAU) (B .L.) 

47 Strandmarken 1 :  ca. 1 .500 m 1 957 1 986 Ja 
N for Dueodde. (Herb. C) (H .Æ. P.) 

47 Strandmarken 2: ca. 1 .000 m 1 970 1 990 Ja 

VNV for Dueodde. (Peder Lutken, (Peder Lutken, 
pers. comm. 1 990) pers. comm. 1 990) 

47 Strandmarken 3: ca. 1 000 m ca. 1 970 ca. 1 988 Ja 
S for Jomfrugård (Peder Lutken, (Peder Lutken, 

pers. comm. 1 990) pers. comm. 1 990) 

47 Strandmarken 4: 1 974 Ja, 
ved Sommerodde (Herb. C) for-

mentlig 
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Tabel 1 .  Oversigt over alle kendte forekomster af knæ
rod i Danmark med angivelse af første og sidste fund. 
Angivelsen "/" i rubrikken "sidste fund med kildeangivel
se" betyder, at forfatterne ikke har kendskab til fund eller 
primærangivelser af knæ rod, der er yngre end det første 
fund på lokaliteten. Understregning af distriktsnumme
ret ud for en lokalitet angiver, at mindst en af forfatterne 
har set arten på den pågældende lokalitet. Understreg
ning af et lokalitetsnavn betyder, at var. ophioides Fern., 
der hidtil kun har været rapporteret fra Bornholm, er 
kendt fra lokaliteten (altid sammen med var. repens). 

Kildemateriale: 
1 .  Herbarium Hauniense (C) - ajourført ti1 1 O. okt. 1 991 . 
2. Herbarium Jutlandicum (AAU) - ajourført ti1 1 7. sept. 

1 99 1 .  
3.  Den Kgl. Veterinær- o g  Landbohøjskoles Herbarium 

- ajourført til 25. jan. 1 990. 
4. Botanisk Laboratoriums danske herbarium -ajour

ført ti l 25. jan. 1 990. 
5. TB U-arkivet, Botanisk Museum - ajourført ti l 1 O. okt. 

1 991 . 
6. Litteraturoplysninger. 
7. Skriftlige og mundtlige primærmeddelelser t i l  forfat

terne. 
8. Forfatternes egne, upublicerede feltnote r. 

Bemærkninger til tabellen: 
1 .  Tilstedeværelsen af knærod i Tornby Klitplantage 

kan eventuelt - men dog med stor usikkerhed - føres 
tilbage til en udplantning af hollandske planter fore
taget af nu afdøde klitplantør Knudsen i ca. 1 971 
(Flemming Thorning-Lund, pers. comm. 1 974). 

2. Fra Tisvilde Hegn foreligger en angivelse af knærod 
fra 5. juli 1 822 (Fjerdingstad 1 922). Det fremgår dog 
tydeligt af kilden, at der må være tale om en trykfejl ;  
fundet er reelt gjort i 1 922. 

3. Betegnelserne "Tisvilde Hegn ( 1 -6)" og " Strandmar
ken (1 -4)" er anvendt som samlebetegnelser for hver 
af de to områder som helhed, da langt de fleste angi
velser derfra ikke er forsynet med nøjagtig angivelse 
af findestedet. Knærod vides dog med sikkerhed at 
være fundet flere forskellige steder i både Tisvilde 
Hegn og ved Strandmarken. Derfor er det i tabellen 
forsøgt at skelne mellem de enkelte voksesteder 
(altså Tisvilde Hegn 1 ,  2, 3,  4, 5 & 6 hhv. Strandmar
ken 1 ,  2, 3 & 4) - og det er disse dellokaliteter, der er 
vist på udbredelseskortet (fig. 2). På grund af det 
store antal "diffuse" angivelser må tabellens årstal 
for første og sidste fund på de enkelte dellokaliteter i 
Tisvilde Hegn og Strandmarken dog tages med et 
vist forbehold. 

4. Første fund af knærod i Strandmarken(1 -4), Lofts
gård Skov og Nyrup Hegn angives i tabellen som 
hhv. 1 933, 1 937 og 1 953 med bl. a. Herb. AAU, 
Landbohøjskolens Herbarium og Herb. C som de re
spektive kilder. Imidlertid findes der i alle tre tilfælde 
fjorgamle frugtstande på de pågældlende indsam
linger i de her citerede herbarier. Følgelig må knæ-
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rod have været til stede i Strandmarken (1 -4), Lofts
gård Skov og Nyrup Hegn allerede i hhv. 1 932, 1 936 
og 1 952. 

5.  Foruden de sikre fund af var. ophioides, som er angi
vet i tabellen, skal det nævnes, at visse planter fra to 
indsamlinger (Herb. C) af knærod fra Køge Strand
skov ( 1 9 1 7, 1 93 1 )  muligvis også kan henføres til 
denne varietet. Desuden har vi set planter i Nystrup 
Plantage, som kommer meget nær typisk var. ophi
oides. 

6. En enkelt indsamling fra Bornholm (" Sandflugtssko
ven S. for Gunbergs Have", 1 884, Herb. C) har ikke 
kunnet stedfæstes præcist. Der kan derfor muligvis 
være tale om en selvstændig lokalitet, som følgelig 
ikke er medtaget i tabellen. 

7. Heldgaard (1 992) har antaget, at nogle små or
kideer "med en meget tydelig skrueformet blomster
stand", som pludselig optrådte ved en hel del nyan
skaffedel-omplantede tropiske orkideer, måtte være 
enten skrueaks (Spiranthes spiralis) eller knærod, 
som i så fald skulle være blevet indslæbt med tørve
mos fra "udkanten af en granplantage i en sivemose 
ned mod et af de vestjydske vandløb" i 1 972. Denne 
forklaring virker dog højst usandsynlig - der er gan
ske givet tale om et fund af den sydøstasiatiske Spi
ranthes sinensis (Pers.) Ames, der ikke sjældent op
træder som adventiv i orkide- væksthuse. 

MYKORRHIZA OG MILJØ 
- EN HYPOTESE 
Gennem flere års feltarbejde i Danmark og 
udlandet har forfatterne bemærket, at 
knærod mange gange synes at have en 
foretrukken vokseplads umiddelbart om
kring vindfælder og kvasdynger. Artens 
underjordiske organer er i alle alderstrin 
stærkt inficeret af svampepartnerens hyfer, 
og det er velkendt, at knærod hele livet 
igennem er mere eller mindre afhængig af 
mykorrhiza-dannelsen (se f. eks. Summer
hayes 1951) .  Netop dette faktum kan må
ske forklare fænomenet: ved at udnytte 
den "ekstra" mængde organiske stof i vind
fælderne og kvasdyngerne begunstiges 
svampen i en sådan grad, at det endvidere 
får umiddelbar gunstig effekt på orkideens 
trivsel. Ifølge Downie (1943) er knærods 
svampepartner ikke alene tilstede i visne, 
nedfaldne nåle i jordoverfladen, men infi
cerer desuden visne - og endda i begrænset 
omfang grønne - nåle, som stadig sidder 



fast på træernes grene; svampen mangler 
til gengæld i begravede kogler og kviste. 

DET NATIONALE 
ORCHIDE-OVERV ÅGNINGS-PROGRAM 
Delpopulationer fra ialt 4 knærod-lokalite
ter indgår i Det Nationale Orchide-Over
vågnings-Program. Skønt der blot er data 
fra nogle ganske få år, synes det ikke desto 
mindre at kunne konkluderes, at knærod 
er en art, der sædvanligvis kun svinger be
skedent i antal blomstrende individer fra 
år til år, jf. tabel 4 (omend faldet i antal 
blomstrende skud ved "Svinkløv I'' fra 
1989/90 til 1991 er betydeligt). Herved ad
skiller den sig fra flertallet af vore øvrige 
orkideer, jf. Løjtnant (1991). På grund af 
datamaterialets begrænsede omfang er det 
dog for tidligt at udtale sig sikkert herom, 
endsige ud tale sig om årsagen/ årsagerne 
til artens tilsyneladende relativt høje kon
stans i blomstringsfrekvens. Dog spiller 
det formodentlig en rolle, at knærods bio
toper er relativt stabile - i  udpræget mod
sætning til de fleste andre danske or
kideers biotoper. Blandt de meget få uden
landske undersøgelser angiver Soyrinki 
(1985), at arten i Finland udviser " . . .  recht 
betrachtliche Unterschiede im Bhihreich
tum von Jahr zu Jahr . . .  " . 

I forbindelse med Det Nationale arehide
Overvågnings-Program er der gjort flere 
forsøg på at forbedre og bevare artens vok
sesteder, jf. næste afsnit. 

Tabel 2. Oversigt over kormofyter, som hyppigt indgår i 
vegetationen på danske biotoper med knærod. Arter i 
parentes er dog ikke fundet på en særlig høj procentdel 
af knærods danske lokaliteter; disse arter, som i Dan
mark er sjældne eller meget sjældne, har til gengæld en 
påfaldende høj andel af deres danske voksesteder ne
top på biotoper med knærod. A: træ-lag; B: underskov 
og yngre opvækst; C: græs-/urte-/dværgbusk-lag; D :  
mos-lag. Efter: 

Publicerede kilder: Christensen (1 922); Christiansen 
( 1 931  ) ;  Grøntved (1 948); Holm & Rutzou ( 1 895); Køie 
( 1 938); Larsen ( 1 951 , 1 956); Lutken (1 979); Ostenfeld 
( 1 9 1 2) ;  Warming ( 1 9 1 4, 1 9 1 6- 1 9); Wiinstedt (1 924); 
Wind (1 985). 

Upublicerede kilder: Bo Johansen, pers. comm. 1 989; 
Aage Rugholm, pers. comm. 1 99 1 ;  etikette-oplysninger 
fra indsamlinger af knærod i Herbarium AAU, C og 
Landbohøjskolens Herbarium; loriatterens egne feltno
ter. 

A alm. ædelgran (Abies alba) 
hvidgran (Picea g/auca) 
skov-fyr (Pinus sylves fris) 

B alm. gedeblad (Lonicera peric/ymenum) 
alm. røn (Sorbus aucuparia) 
bjerg-fyr (Pinus mugo) 
bøg (Fagus sy/vatica) 
dun-birk (Betula pubescens J 
eg (Quercus sp.) 
rødgran (Picea abies) 
sitka-gran (Picea sitchensis) 
vorte-birk (Betula pendula) 

C alm. engelsød (Po/ypodium vu/gare) 
alm. kohvede (Melampyrum pratenseJ 
alm. ulvefod (Lycopodium c/avatum) 
blåbær (Vaccinium myrtil/us) 
bredbladet mangeløv (Dryopteris dilatata) 
bølget bunke (Deschampsia f/exuosa) 
enblomstret vintergrøn ( Moneses uniflora) 
ensidig vintergrøn (Orthilia secunda) 
femradet ulvefod (Lycopodium annotinum) 
(grønlig vintergrøn (Pyrola chlorantha) 
hedelyng ( Calluna vu/garis) 
(hjertebladet fliglæbe (Listera cordata)) 
håret frytle (Luzu/a pi/osa) 
håret høgeurt (Hieracium pi/ose/la) 
krybende pil (Salix repens) 
liden klokke (Campanula rotundifolia) 
liden vintergrøn (Pyrola minor) 
(linnæa (Linnaea borealis)) 
mangeblomstret frytle (Luzula multiflora) 
rævlin g (Empetrum nigrum) 
sand-star (Carex arenaria) 
skovstjerne (Trientalis europaea) 
(skærm-vintergrøn (Chimaphila umbellata)) 
smalbladet høgeurt (Hieracium umbellatum) 
smalbladet mangeløv (Dryopteris carthusiana) 
vellugtende gulaks (Anthoxanthum odoratum) 

D alm. cypresmos (Hypnum cupressiforme) 
alm. etagemos (Hylocomium splendens) 
alm. kransemos (Rhytidiadelphus triquetrus) 
bølgebladet kløvtand (Dicranum po/ysetum) 
bølget stjernemos (Piagiomnium undulatum) 
eng-kransemos (Rhytidiade/phus squarrosus) 
fjer-kammos (Ptilium crista-castrensis) 
hulbladet fedtmos (Scleropodium purum) 
kost-kløvtand (Dicranum scoparium) 
stor kløvtand (Dicranum majus) 
sylspidset kamsvøb (Lophoco/ea bidentata) 
trind fyrremos (Pieurozium schreberi) 
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STATUS 
Knærod er neofyt i Danmark, og den ud
mærker sig bl. a. ved at være "kulturføl
gende", da den næsten udelukkende er 
fundet i plantede frøformationer. På grund 
af sin egenskab af "kultur følger" er knærod 
i fortsat fremgang (omend stadig sjælden) 
herhjemme - i  modsætning til de fleste an
dre danske orkideer, der tilsvarende kan 
betegnes som "kulturflyende" (i forhold til 
moderne, intensivt drevet skov- og land
brug). 

Henrik Bavnhøj (in litt. 1992) har oplyst 
følgende: "I forbindelse med november
stormen 1981 har det kunnet registreres, 
hvorledes bestandene af Knærod i Thy led 
under udtørringen i forbindelse med træ
faldet og den efterfølgende oprydning 
foretaget af statsskovvæsenet. I den forbin
delse "flyttede" bestandene sig lidt! Skov
væsenet blev gjort opmærksom på plan
tens sårbarhed ved for kraftig lysning og 
har taget dette til efterretning". 

I forbindelse med overvågningsarbejdet 
på de 4 knærod-lokaliteter (se tabel 4) er 
der gjort flere forsøg på at forbedre og be
vare knærod-bestandene og deres også på 
anden måde floristisk interessante bioto
per. I Svinkløv Klitplantage er der indledt 
uforpligtende drøftelser mellem B.L.  og 
klitplantøren for at få udlagt biotopen (en 
ca. l ha stor, hugstmoden bestand af alm. 
ædelgran (Abies alba) som nul-parcel. Dette 
bør også forsøges i flere af de øvrige stats
ejede skove, hvor knærod typisk vokser i 
de floristisk set allermest bevaringsværdi
ge (gamle) nåleskovspartier, der typisk er 
det nærmeste , som vi kommer "nåle-na
turskov" i Danmark. Under alle omstæn
digheder er større renafdrifter ødelæggen
de for knærod og dens typiske følgearter. I 
Tisvilde Hegn vil det blive forsøgt at fjerne 
den selvsåede opvækst af rødgran (Picea 
abies), bøg (Fag u s sylvatica) og især birk (Be
tuln spp.). Målet er at bevare økosystemet 
med de gamle skov-fyr (Pinus sylvestris) 
(fra ca. 1810) og knærod som reference til 
Troldeskovens vindpåvirkede fyr fra sam
me år. I Loftsgård Skov, som er en privat 
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ejet og ikke-fredet skov, der er delvis ud
lagt som skydeterræn, er det overvejet at 
fjerne en del af den megen opvækst af især 
vorte-birk (Bet u la pendul a), dun-birk (B. pu
bescens), eg (Quercus spp.), rødgran (Picea 
abies), alm. røn (Sorbus aucuparin) og alm. 
gedeblad (Lonicera periclymenum). 

Tilgroning med løvtræer og buske samt 
nåletræer er en reel trussel mod knærod på 
flere lokaliteter, bl.a. i Bisnap Plantage, i 
Tisvilde Hegn og på flertallet af de born
holmske lokaliteter. På Bornholm er urba
nisering desuden en aktuel trussel. Således 
er der planer om at etablere et vandland i 
bestanden nær Rubinsøen, og ved Dueod
de er de mange luksussommerhuse (med 
deres hække af potentielt spredningsag
gressive rynket rose (Rosa rugosa)) place
reet lige midt i områdets mægtige bestand 
af knærod. 

En uforholdsvis stor del af knærods fore
komster findes inden for statsejede arealer. 
Principielt bør alle statsskovenes vokseste
der for knærod udlægges som nul-parcel
ler, sml. Ærenlund Pedersen (1990) vedr. 
hjertebladet fliglæbe. Den i 1991 fundne lo
kalitet for knærod i Torn by Klitplantage er 
allerede udlagt som O-parcel (Erik Ham
mer, in lit t. 1992). Der er tale om en tusind
tallig bestand i en gammel hvidgran-plant
ning på kuperet terræn. 

TAK 
Der rettes en varm tak til alle dem - hvoraf 
kun et fåtal er nævnt i tabel l - som har 
hjulpet os med oplysninger om knærods 
forekomst i Danmark. Jens Chr. Schou tak
kes, fordi vi måtte benytte hans tegning, 
ligesom Niels Jacobsen og Per Hartvig tak
kes for oplysninger om knærod- indsam
linger i Landbohøjskolens Herbarium hhv. 
Botanisk Laboratoriums danske herbari
um. Niels Worm og Peter Wind skal have 
tak for værdifuld hjælp med stedfæstelse 
af dellokaliteterne i Tisvilde Hegn. En sær
lig tak rettes til Alfred Hansen, Finn Han
sen, Niels Faurholdt, Erik Hammer, Hen
rik Bavnhøj og Søren Grøntved Christian
sen for god hjælp og for deres kommenta
rer til en tidligere udgave af manuskriptet. 



Tabel 3. Frekvensanalyser af prøveflader med knærod i 
Tisvilde Hegn. A: rævling-association under 70-årige 
skov-fyr (Pinus sy/vestris) på sand dækket af 4-6 cm 
tørv (pH 4,0-4,3); B: bølget bunke/hulbladet fedtmos -
association under 50-årige rødgran (Picea abies) på 
sand (pH 4,6) dækket af 7-1 0  cm tørv (pH 3,9-4,0). 
Modificeret efter Køie (1 938). 

ART 

hedelyng ( Calluna vulgaris) 

PRØVEFLADE 
A B 

35 
rævling (Empetrum nigrum) 
knærod (Goodyera repens j 
skov-salat (Lactuca muralis) 
skovstjerne (Trientalis europaea) 
bølget bunke (Deschampsia f/exuosa) 
håret frytle (Luzula pilosa) 
sand-star (Carex arenaria) 
alm. cypresmos (Hypnum cupressiforme) 
alm. etagemos (Hy/ocomium splendens) 
alm. kransemos (Rhytidiadelphus triquetrus) 
bølgebladet kløvtand (Dicranum polysetum) 
hulbladet fedtmos (Scleropodium purum) 
kost-kløvtand (Dicranum scoparium) 
sylspidset kamsvøb (Lophoco/ea bidentata) 
trind fyrremos (P/eurozium schreberi) 

1 00 
1 0  

1 5  
1 0  
90 

20 
1 00 

20 

60 

25 
1 0  
1 5  
95 
35 

1 0  
25 

1 00 
5 
5 

Tabel 4. Overvågningsdata (antal blomstrende skud) fra 
Loftsgård Skov (Peder Lutken & Finn Hansen), Svinkløv 
Klitplantage (B.L.) og Tisvilde Hegn (Hanne Holst). l 
Loftsgård Skov har overvågningen været vanskeliggjort 
af træfældning (i foråret 1 989) med kvasdeponering in
den for overvågningsfeltet. "-" i tabellen angiver, at der 
ikke er foretaget optælling i det pågældende år, mens tal 
i parentes angiver vegetative rosetter. 

Loftsgård Skov 1 987: 47 (-) 
1 988: (-) 
1 989: 43 (-) 
1 990: (-) 
1 99 1 :  "mange" (-) 

Svinkløv Klitplantage l 1 989: 78 (-) 
1 990: 64 (-) 
1 99 1 :  6 (-) 
1 992: 22 ("talrige") 

Svinkløv Klitplantage 11 1 990: 1 (6) 
1 991 : 1 (30) 
1 992: o (40) 

Tisvilde Hegn 1 990: 27 (-) 
1 991 : 30 (-) 
1 992: 50 (-) 

SUMMARY 
Goorlyern repens (Creeping Ladies' Tresses) was found 
for the first time in Denmark in 1877 in Tisvilde Hegn, 
North Zealand. Since then it has dispersed to a littie 
more than 30 Joeali ties. These are especially aged and 
relative! y light plantations of Pin ns sylvestris and Abies 

nlbn, in whkh it typically grows in Empelntm and De
sclwmpsin flexnosn/Scleroporlilltll pnm111 associations. 
Typical accompa11ying species are in Denmark rare, bo
real-montaneous plants such as Linnnen boren/is, Mone
ses lllliflorn, Pyroln clllornnlltn, Chimnphiln 11111bellntn, and 
Listern corrlntn. Goorlyern repens seems to be especially 
frequent close to windfalls and heaps of brushwood. 
Probably the mychorrhizal fungus of the species 
thrives particularly vigorously just at these sites - a 
phenomenon whkh subsequently has a favourable in
fluence on the growth of Goorlyern repens. Goorlyern re
pws is continually expanding within Denmark; never
theless i t is still a rare plant. Today i t is knm;m with cer
tainty from c. 25 stations, main! y in Bornholm, in North 
Zealand, and in North West J u t land - the areas in which 
the oldest and !argest coniferous plantations of the 
country are found. 

Seemingly Goorlyern repws only varies relatively in
significantly in nurnber of flowering individuals from 
ane year to another (the data material is as yet very 
slender, however). Hereby it differs from most of the 
other Danish orchids. Presumably the apparently mi
nor fluctuations are partly due to the relatively con
stant environment of this species. 

Goorlyern repws is potentially and also currently en
dangered in several Joealities by secondgrowth of Picen 
spp., SarbitS spp., Bel11ln spp., Q11erCIIS spp., and Fng11s 
sylvnticn as well as for instance Lo11icern periclymellltl/1. 
In a eaupie of sites urbanisation (building of week-end 
cattages along the coasts) constitutes a current threat 
against Goorlyern repens. 
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Insekter som føde for kyllinger af agerhøns (Perdix perdix) 
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With an English summary. 

Landbrugsbrugsdriften og landbrugsom
råderne har i løbet af de sidste 30 år ændret 
sig væsentligt (Hansen 1987). Dette har 
blandt andet resulteret i en større ensidig
hed i afgrødevalget, en forøgelse af mar
kernes størrelse og en stadig større brug af 
maskiner og pesticider (Kern-Hansen 
1991) .  Antallet af fuglearter, der lever i til
knytning til landbrugsområderne, er som 
en konsekvens heraf faldet op igennem 
70'erne og 80'erne (DOF 1992). 

Agerhønen er hele året en agerlandsfugl 
og dermed specielt udsat for ændringer i 
landbrugspraksis. Antallet af agerhøns er 
faldet i den nævnte periode bedømt ud fra 
jagtudbyttet i Danmark (Strandgård og 
Asferg 1980; Vildtinformation 1992). Potts 
(1986) viser, at agerhønen er gået tilbage i 
alle de lande, hvor den lever. Årsagen til 
denne tilbagegang er formodentlig en ge
nerel forarmning af habitaten med særlig 
vægt på redemulighederne og fødeudbud
det specielt for kyllingerne (Rands 1985; 
Potts 1986; Dahlgren 1987; Rasmussen et 
al. 1989). 

Artrapoder er en vigtig del af føden hos 
agerhønsekyllinger (Ford et al. 1938; Ham
mer et al. 1958; Janda 1959; Kobriger 1980; 
Weigand 1980; Green 1984; Dahlgren 1987) 
og essentiel for deres overlevelse (South
wood & Cross 1969; Potts 1986). Nærvæ
rende artikel belyser ved hjælp af ekskre
mentanalyse, hvilke artrapoder kyllinger
ne spiser i de første to til tre uger af deres 
liv. 

Flom og Fauna 98 (3+4): 87-92 Århus 1 992 

OMRÅDE 
Feltundersøgelsen blev foretaget i et 404 
hektar stort landbrugsområde ved Ny Sol
bjerg ca. 17 km. syd for Århus. Med hen
blik på yderligere beskrivelse se Rasmus
sen et al. (1989). 

METODE 
Ekskrementindsamling: Kyllingernes føde 
blev analyseret ved at bestemme indholdet 
af artropoder, planter og andet i indsamle
de ekskrementer. Disse blev indsamlet i to 
perioder i henholdsvis 1986 og 1987. I 1986 
(juni og juli) blev ekskrementerne indsam
let fra et par med kyllinger (11 prøver med 
i alt 86 ekskrementer). Ekskrementerne var 
lette at lokalisere, da hannen var radio
mærket. (Rasmussen & Steenfeldt 1988) . 
Radiomærkningen gjorde det muligt at 
følge familieflokkens bevægelse i løbet af 
dagen og finde deres natteleje ved anven
delse af krydspejlingsteknik (Kenward 
1987). Senderen satte imidlertid ud, da kyl
lingerne var ca. 14 dage gamle, og det var 
ikke muligt at fange hannen for at udskifte 
senderen. I 1987 (juli) havde ingen af parre
ne i området sender på i kyllingeperioden 
og ekskrementerne (3 prøver med ialt 38 
ekskrementer) blev derfor indsamlet til
fældigt. 

Ekskrementerne blev efter indsamling lagt 
i plastikposer og mærket med dato, fund
sted (marktype) og hvilken flok de stam
mede fra. Umiddelbart efter hjemkomst 
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blev prøverne nedfrosset og først tøet op 
kort før selve analysen. 

Ekskrementanalyse: Hvert ekskrement 
blev behandlet og analyseret enkeltvis 
(Green 1984) . Ekskrementerne blev place
ret på et stykke filtrerpapir og opløst i vand 
ved hjælp af en nål. Efter at vandet var 
trukket væk fra papiret, blev materialet 
fordelt jævnt. Fragmenter af insekter og 
planter samt skaldele fra frø blev herefter 
bestemt ved brug af stereolup (12-50 x for
størrelse) og mikroskop (40-400 x forstør
relse). Fødeemnerne blev inddelt i fire 
grupper (se fig. l), deres relative areal blev 
bestemt, og de fire gruppers procentvise 
andel af det totale areal blev estimeret. 

Efter den kvantitative bestemmelse af de 
fire grupper blev de fundne insekter, grøn
ne plantedele, frø osv. bestemt, så vidt mu
ligt til art. Antallet af insekter blev vurde
ret ved at tælle antallet af ben, hoveder, fø
lehorn o.l. og derudfra estimeredes antallet 
af konsumerede hele dyr (Green 1984). 

Sideløbende med indsamlingen af eks
krementer blev der indsamlet reference
materiale fra de i området forekommende 
insekter og planter. Dette muliggjorde den 
senere bestemmelse af de i ekskrementer
ne fundne fragmenter. 

RESULTATER 
I juni/juli 1986 blev ekskrementerne fun
det i to afgrøder, vårraps og roer. Prøverne 
blev taget i perioden fra kyllingerne var 
ca. l  dag gamle og 14 dage frem, I juni/juli 
1987 blev ekskrementerne fundet i vinter
hvede- og vårrapsmarker samt markskel. 
Kyllingerne blev vurderet til at være 
mellem en og to uger gamle. 

Resultaterne fra ekskrementanalysen er 
vist i fig. l samt i tabel l, 2 og 3. Fig. l viser 
den procentvise andel som insekter, grønt 
planteinateriale, frø/korn og andet ud
gjorde af det samlede prøvefelt udtaget fra 
hvert ekskrement i henholdsvis 1986 og 
1987. Resultaterne fra de enkelte markty
per er lagt sammen og angivet som heltal ± 
standard afvigelse for de fire grupper. 

Der viste sig at være stor forskel i hyp
pighed af de forskellige fødeemner imel
lem de forskellige marker de to år. Insekt 
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forekomsten varierede således fra 2,7% i et 
markskel til 68,8% i en roemark. Tilsvaren
de varierede hyppigheden af frø og korn 
fra 4,1 % i en vårrapsmark til 86,1% i et 
markskel, mens hyppigheden af grønt 
plantemateriale varierede fra 11,2% i 
markskel til 87,5% i vårrapsmarken. Den 
store standard afvigelse i mange af de en
kelte prøver skyldtes, at andelen af insek
ter varierede fra nogle få procent til næsten 
100 %. Til trods for denne store variation 
indeholdt de fleste ekskrementer artropo-
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Figur 1 .  Figuren viser den procentvise fordeling ± 
S.D. af grønt plantemateriale, insekter, frø/korn og 
andet (blomsterknopper f.eks) fundet i ekskremen
terne i 1986 og 1987. 
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der, hvilket viser, at kyllingerne var i stand 
til at finde artrapoder i markerne. 

Tabel 1 og 2 viser de familier og arter, der 
blev fundet, som pro.cent af det samlede 
antal artropoder. De mest dominante 
grupper af insekter i 1986 var: Carabidae 
(Løbebiller), Staphylinidae (Rovbiller), 
Curculionidae (Snudebiller), Chrysomeli
dae (Bladbiller og Jordlopper) og Nitiduli
dae (eks. Glimmerbøsse). Chrysomelidae 
udgjorde 28,13 % med en dominans af 
Phyllotretn undtdata (Stribet jordloppe) 
23,23 %. Chysomelidae udgjorde derimod 
en langt mindre procentdel i 1987 (3,22 %) 
og Aphididae blev ikke fundet dette år. Ca
rabidae (specielt larver af Loricem pilicor
nis) og Staphylinidae blev derimod fundet 
langt oftere i 1987. Meligethes neneus (Glim
merbøsse) og Ceutorrhynchus sp. (snude
biller) blev i 1986 fundet i stort tal, hvilket 
formodentlig skyldes, at kyllingerne dette 
år fouragerede i en rapsmark. I tabel 3 er 
vist en oversigt over de arter, der blev fun
det i ekskrementerne i 1986 og 1987. 

De hyppigst forekomne frø i ekskremen
terne var: Stellaria media (Fuglegræs), Poly
gomtm persicarin (Fersken-Pileurt), Viola ar
vensis (Ager-Stedmoderblomst), Cerastium 
trivin/e (Alm. Hønsetarm) og Melandrium 

Tabel 1 .  Tabellen viser den procentvise fordeling af in
sekter fundet i ekskrementerne inddelt efter hovedgrup
per i 1 986 og 1 987. 

The frequency o f occurrence o f insects found in the fa e
ces in 1986and 1987. 

Insekt grupper 

Heteroptera 
Aphididae 
Cicadellidae 
Lepidoptera larver 
Coleoptera 
Staphylinidae 
Curculionidae 
Carabidae 
Chrysomelidae 
Elateridae 
Lathridiidae 
Nitidulidae 
Apocrita 
Symphyta 
Diptera 
Araneidae 

% af totale antal 

1 986 
0,5 
7,5 
o 
1 , 1 
1 
9,5 

1 5,5 
1 2,5 
29 

o 
1 

1 2  
3 
0,2 
7 
0,2 

1 987 
o 
o 
0,5 
5 
3 

1 6,5 
1 1 ,5 
41 ,5 

3 
1 
2 
2,5 
1 ,5 
o 
9 
3 

dioicn (Dag-Pragtstjerne). En stor del af de 
frø, der blev fundet, var ufordøjede. Grøn
ne plantedele udgjorde specielt i nogle ek
skrementer en stor procentdel, og de oftest 
forekomne arter var: Polygonum sp., Stella
ria media, Viola nrvensis, Myosotis arvensis 
(Mark-Forglemmigej), Lolium perelme 
(Alm. Rajgræs) og Poa annua (Enårig Rap
græs). 

DISKUSSION 
Resultaterne af analysen viser, at selv om 
mange af ekskrementerne indeholdt et 
stort antal artropoder, udgjorde de grønne 
plantedele en større procentandel end func 
det i andre undersøgelser (Ford et al. 1938; 
Green 1984). Denne forskel kan muligvis 
forklares med, at ekskrementanalysemeto
den ikke er så kvantitativ nøjagtig som ek
sempelvis kroanalyser, og at de enkelte de
le af føden har en forskellig assimilati
onseffektivitet (Jensen & Korschgen 1947; 

Tabel 2. Tabellen viser den procentvise fordeling som 
de identificerede billearter udgjorde af det totale antal 
insekter fundet i ekskrementerne i 1 986 og 1 987. 

The frequency o f occurrence o f Ih e identified species o f 
beetles found in the faeces in 1986 and 1987. 

Slægt/art % af totale antal 

1 986 1 987 
Curculionidae: 
Apion sp. 0 , 1  0,43 
Ceutorrhynchus sp. 1 3,25 0,91 
Phyllobius sp. 0 , 1 5  3, 1 9  

Carabidae: 
Agonom dorsale 4 , 12  5,00 
Amara aenea 2 , 1 3  3, 1 1  
Sembidion lampros 4, 1 1  6,67 
Clivinia fossar 0 , 1 9  
Harpalus affin is 1 ,25 
Loricera pilicornis l 1 0,90 
Pterostichus sp. 0,63 0,75 
Trechus secalis 0,37 9,74 

Chrysomelidae: 
Oulema melanapus 1 ,03 1 ,20 
Gastrophysa polygon i 2,01 1 ,44 
Chaetocnema concinna 0,40 
Phyllotreta undulata 23,23 0,58 
Longitarsus sp. 1 ,04 

Lathridiidae: 
Enicmus transversus 1 ,40 1 ,47 
Nitidulidae: 
Meligethes aeneus 1 2,75 1 ,60 
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Green 1978) . Den her valgte metode tilla
der således kun et skøn over den kvantita
tive fordeling af de enkelte dele, men er 
derimod kvalitativ fuldt ud på højde med 
kroanalysemetoden. Ifølge Green et al. 
( 1987) er kyllinger af agerhøns, der er yng
re end ti dage, ikke fysisk i stand til at knu
se frø og grønne plantedele i deres kro, 
hvilket forklarer, hvorfor de forekom ufor
døjet i ekskrementerne. Den procentvise 
andel af artrapoder er muligvis underesti
meret i analysen, fordi mange af de identi
ficerede frø, Stellaria media, Poa annua osv., 
var ufordøjede og derfor udgjorde en stør
re andel af prøve-feltet. 

Wise (1982) mener, at artrapoder er en 
vigtig næringskilde for kyllingerne, fordi 
de behøver bestemte aminosyrer, specielt 
methionin og cystein, for at kunne udvikle 
deres fjerdragt hurtigt. Disse aminosyrer 
forekommer i større koncentrationer i ar
tropoder end i planter (Potts 1986) og er 
formodentlig begrænsende faktorer for 
væksten hos juvenile fugle af Galliformes 
(Almquist 1952). Ford et al. (1937) og Vie
kerman & O'Brian (1979) fandt, at føde
sammensætningen med alderen ændrer 
sig fra at være domineret af artrapoder til 
en stigende dominans af grønne plantede
le. Middleton & Chitty (1937) foreslår, at 
dette skifte i fødesammensætningen sker, 
når kyllingerne er ca. 3 uger gamle. Vieker
man & O'Brian (1979) mener derimod, at 
dette skifte ikke er så entydigt. De finder 
en klar dominans af artrapoder i kyllinger 
som er 4 til 6 uger gamle. Rasmussen & 
Steenfeldt (1988) fandt ved laboratoriefor
søg, at kyllinger, der spiste frø, som gik 
ufordøjede igennem tarmsystemet, spiste 
mindre af andre fodertyper, der blev til
budt dem. Dette tyder på, at kyllingerne i 
en tidlig alder prøver at spise forskellige 
typer føde, men at tilgængeligheden af ar
tropoder er altafgørende for deres vækst 
og dermed overlevelse. 

Nærværende undersøgelse viste en stor 
forskel i sammensætningen af insekter 
fundet i ekskrementerne i 1986 og 1987. 
Denne forskel kan muligvis skyldes, at vej
ret i kyllingeperioden de to år var vidt for
skelligt, hvorved dominansen af forskelli-
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ge insekter ændres. Det kan også skyldes, 
at ekskrementerne blev fundet i forskellige 
markafgrøder med forskelle i insektfauna. 
Larver af Carabidae (Loricera pilicontis spe
cielt) blev kun fundet i 1987, hvor somme
ren var kold og våd, hvilket gjorde, at lar
verne befandt sig på og ved jordoverfla
den. I 1986 var sommeren varm og tør, 
hvilket bevirkede, at larverne ikke opholdt 
sig ved jordoverfladen og derved var de 
mindre tilgængelige for kyllingerne. Der 
blev ikke konstateret bladlus i markerne i 
1987, hvilket enten kan skyldes de vejrlige 
betingelser beskrevet ovenfor, og/ eller at 
der kort forinden var blevet sprøjtet i de 
marker, hvor kuldene opholdt sig. Dette 
forklarer formodentlig, at der ikke blev 
fundet bladlus i ekskrementerne i 1987, 
men kun i 1986. Curculionidae arter og 
specielt arter af Crysomelidae blev fundet i 
stort tal i ekskrementerne fra det radio
mærkede kuld i 1986. Årsagen er måske, at 
markerne som dette kuld opholdt sig i ikke 
blev drevet så intensivt med hensyn til 
sprøjtning, og at der tillige var flere åbne 
pletter i markerne hvor kuldet ofte opholdt 
sig. De åbne pletter i markerne indeholdt 
megen ukrudt, som er værtplanter for en 
rigere insektfauna ( se f.eks. Hald & Red
dersen 1990). Kuldet blev ofte pejlet i en 
rapsmark, hvilket kan forklare, at Melige
tltes aeneus og arter af Curculionidae blev 
fundet ofte dette år. 

Southwood & Cross (1969) indsamlede 
insekter i sprøjtede og usprøjtede marker 
for at bedømme, hvor stor en afstand kyl
lingerne gennemsnitlig skulle tilbagelæg
ge pr. dag for at få deres energibehov dæk
ket. Udregningen viste en middelafstand 
på 101 m/ dag i bakket landskab, 174 m/ 
dag i permanent græs, 254 m/ dag i græs
marker af kløver, 557 m/ dag i herbicid be
handlede bygmarker og 163 m/ dag i 
usprøjtede bygmarker. Den længste af
stand i nærværende undersøgelse mellem 
to pejlinger af det radiomærkede kuld var 
90 m +l- 54 m for en dag. Denne korte af
stand understreger, at de marker, som kul
det fouragerede på, i vid udstrækning har 
kunnet tilfredsstille kyllingernes energibe
hov. 



Tabel 3. l tabellen er vist en liste over de arter af artrapo
de r, der blev fundet i henholdsvis 1 986 og 1 987. 

A list of the arthropods found in the faeces in 1986 and 
1987. 

Arter fundet i kyllinge-ekskrementer i 1 986 og 1 987 

INSECTA 
1 .  Hemiptera 

Heteroptera 
Homoptera 
Aphididae 
Cicadellidae 

2. Lepidoptera larver 
3. Coleoptera 

Carabidae 
Agonum dorsale 
Amara sp. 
Sembidion lampros 
C Iivina fossar 
Harpalus affin is 
Loricera pilicornis. larver 
Pterostichus sp. 
Trechus secalis 
Larver sp. 

Staphylinidae 
Curculionidae 

Apion sp. 
Ceutorrhyncus sp. 
Phyllobius sp. 

Chrysomelidae 
Oulema melanapus 
Gastrophysa polygoni 
Chrysomela fastuosa 
Chaetocnema concinna 
Longitarsus sp. 

Elateridae 
Lathridiidae 

E nicmus transversus 
Nitidulidae 

Meligethes aeneus 
4. Hymenoptera 

Apocrita 
Symphyta 
Formicidae 

5. Diptera 
Tipulidae 

ARACNIDA 
1 .  Araneida 
2. Phalangida 

Kyllinger af agerhøns har i de første to 
uger af deres levetid en dårlig termoregu
lativ evne, hvilket skyldes en ringe udvik
let pectoral muskulatur (Aulie 1976, Dahl
gren 1987). En kold og våd sommer kan 
derfor være årsag til en større mortalitet 
hos kyllingerne. Enten fordi der er en rin-

ge insektaktivitet l forekomst og/ eller, at 
de bliver nødt til at tilbringe forholdsvis 
megen tid under forældrefuglenes vinger 
som beskyttelse mod regn og kulde. Dette 
er formodentlig årsagen til, at der blev 
konstateret færre kyllinger (flokke) i 1987 
end i 1986 (Rasmussen et al. 1989). 

Randzonerne mellem markerne er det 
sted, hvor man hyppigst har observeret 
par med kyllinger (Green 1984; Dahlgren 
1987). Rands (1985; 1986) viser, at hvis dis
se randzoner forbliver usprøjtede stiger 
overlevelse hos kyllinger af agerhøns. Fle
re undersøgelser viser, at der formodentlig 
er en sammenhæng mellem brugen af pes
ticider og antallet af fugle samt deres over
levelse (Potts 1986; Hald et al. 1988; Braae 
et al. 1990; Petersen & Nøhr 1992). Resulta
tet fra denne undersøgelse antyder, at der 
er en sammenhæng mellem brugen af 
sprøjtemidler og kyllingernes overlevelse. 
En formindsket brug af sprøjtemidler 
langs markskel og hegn vil formodentlig 
have en positiv indflydelse på overlevel
sen hos kyllingerne. Denne kunne måske 
også stige, hvis flere dyrkede marker blev 
udlagt som 1-2 årige brakmarker (Øster
gård 1992). Hvis dette kunne kombineres 
med udlæg af udyrkede striber i marken, 
ville der blive bedre rededækning for par
rene og gode fourageringsmuligheder for 
par med kyllinger. Henned kunne der væ
re bedre muligheder for en forøgelse af 
agerhønsebestanden. 

SUMMARY 
l11sects as food for Da11isl1 parfririge (Perdix perdix) chicks. 

Partridge chick droppings from broods foraging in 
various Danish field crops in 1986 and 1987 were exam
ined. Droppings were analyzed singly and quantitative 
estimates of the frequency of insect fragments, green 
plant material, seeds and grain, and other material 
were made. In 1986 droppings were found in spring oil 
seed rape and turnip field, w h ile in 1987 the broods for
aged in winterwheat, spring oil seed rape, and field 
margins. There was considerable between-field varia
bility in percentage of insects present in droppings, 
ranging between 2,7% and 68,8%. Simila r! y green plant 
material ranged from 11,2% to 87,5% and seeds and 
grain from 4,1% to 86,11%. Insect individuals in the 
faeces were identified as species of Curculionidae, Ca
rabidae and Staphylinidae dominated both years; 
Chrysomelidae and Nitidulidae only in 1986. Aphidi
dae remains were scarce in the droppings both years. 
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Saltholms sæler 

Jonas Teilmam1 
(Danbiu ApS., Dampfærgevej 8 

2100 København Ø) 

With an Englis h summa ry 

INDLEDNING 
Med sin beliggenhed blot 5 km fra Køben
havn og lO km fra Malmø er Saltholm en af 
de sællokaliteter i Nordeuropa, der ligger 
tættest ved et større urbaniseret område. I 
dag findes der 20-30 spættede sæler, Plwca 
vitulina, og en lille gruppe gråsæler, Hali
choerus grypus, omkring Saltholm. 

Vandområdet syd for Saltholm blev ud
lagt som vildtreservat den 23. februar 1983 
med adgangsforbud i perioden 1 /3-31 /8 
(Landbrugsministeriet 1983 og 1988). For
målet var at undgå forstyrrelser af sæler og 
fugle i området. 

I 1 984 blev der indsat luftpudebåde i fast 
rute mellem Kastrup lufthavn og Malmø, 
uden at dette tilsyneladende påvirkede an
tallet af sæler på Saltholm (Arctander et. al. 
1984) . I samme undersøgelse blev det på
peget, at starten på den årlige jagt, den l .  
september, skræmte sælerne væk fra om
rådet, netop i det tidsrum hvor sælerne op
holder sig på land for at skifte pels (Are tan
der et al. 1984, Heide-Jørgensen 1990). 

I august 1991 blev anlægsloven om eta
blering af en fast forbindelse mellem Kø
benhavn og Malmø vedtaget. Linieførin
gen for den faste forbindelse blev planlagt 
til at gå lige syd om Saltholm langs den 
sydvestlige grænse af vildtreservatet. Ind
grebet vil formentlig have en så forstyrren
de effekt, at sælerne forlader området og 
sandsynligvis aldrig vender tilbage (An
dersen-Harild 1991) .  

Formålet med denne undersøgelse er  at  
dokumentere såvel den historiske som den 
nutidige forekomst af sæler på Saltholm, 
herunder specielt at vurdere antal og un
geproduktion hos spættet sæl og gråsæl, 
samt at bestemme, i hvilke områder om
kring Saltholm sælerne opholder sig. 
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LOKALITETEN 
Farvandet omkring Saltholm er meget lav
vandet (<2 m, fig. l) med vegetation af åle
græs, Zostera marina, og blæretang, Fucus 
vesiculosus. Sælerne lægger sig ikke op på 
selve Saltholm, men holder sig til spredte 
sten 100-1000 m fra land over en kyststræk
ning på ca. lO km samt på stenrevet Søndre 
Flint, ca. 1 ,5 km fra land. I modsætning til 
sælernes øvrige liggesteder er Søndre Flint 
omgivet af dybt vand (6-10 m) og banker 
med blåmuslinger, Mytilus ed u/is. 
For overskuelighedens skyld er sælernes 
opholdssteder inddelt i syv zoner (fig. 1 ) .  

Zone l :  Enkeltstensrev 
Zone 2: Brokfuglebugt 
Zone 3: Området syd for sydvestpynten 
Zone 4: Området stik syd for Saltholm 
Zone 5: Området ud for Østre Sivklap 
Zone 6: Søndre Flint 
Zone 7: Store Sækkerev 

Resten af Saltholm udgør området uden 
for zoneinddeling. 

MATERIALER OG METODER 
Tidligere forekomst er baseret på kilder 
med oplysninger om Saltholms sæler og 
Øresund iøvrigt. Desuden er personer 
med tilknytning til Saltholm blev adspurgt 
om relevante oplysninger. 

Optællinger fra land, gummibåd og ka
jak blev foretaget på Saltholm dels den lO. 
juni 1990, dels i perioden 26/6-14/7 1991, 
hvor der blev foretaget 8 dages systemati
ske optællinger over så stor en del af døg
net som muligt. Undersøgelserne i 1991 
blev tidsmæssigt lagt i yngletiden, sådan at 
det størst mulige antal unger kunne for
ventes at være født og stadig opholde sig i 
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Fig. 1. Kort over det sydlige Saltholm med angivelse af zoneinddeling. Endvidere er sælreservatet, liggesten 
og 2 m  dybdekurven vist. 

Mnp of souther 11 Snitholm with indicaiion o f !Ile sen/ snnctunry, zones, sl0 11es used for hnul out and the 2 1 11 depth w r
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yngleområdet (Har konen & Heide-Jørgen
sen 1990a). Det blev tilstræbt at foretage 
optællingerne i stille og klart vejr for at op
nå optimale observationsbetingelser. Fra 
land blev sælerne optalt med et Kowa 
spotting-scape (20x) og fra båd med en 
Leitz kikkert (8x40). Hvis vejret tillod det, 
blev alle liggepladserne omkring Saltholm 
dækket. 

Foruden tællinger af sælerne blev alle 
forstyrrelser af sælerne registreret. 

I slutningen af august 1990-92, hvor det 
største antal sæler kan forventes at ophol
de sig på land (Heide-Jørgensen 1990), 
blev der foretaget henholdsvis 5, 3 og 3 fly
tællinger af sælerne på Saltholm. Der blev 
anvendt et enmotors højvinget fly (Cessna 
172) med vindue der kan åbnes i venstre si
de. Sælerne blev enten optalt med Leitz 
kikkert (8x40) direkte under overflyvnin
gen, eller de blev fotograferet (135 mm lin-
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se, Kodachrome 200) for senere at blive op
talt på fotografierne. Både under land-, 
båd- og flytælllingerne blev der anvendt 
de samme observatører. 

HISTORISK GENNEMGANG 
Lige siden 1230 har Saltholm været kendt 
som en vigtig sællokalitet (Jensen 1978). 
Fra 1750, hvor kilderne begynder at være 
mere detaljerede med arts- og stedangivel
se, beskrives sælerne i Øresund som meget 
talrige med Saltholm som den vigtigste lo
kalitet, hvor både gråsæl og spættet sæl 
ynglede (Søndergaard et al. 1976). 

Fra omkring 1830 faldt bestanden af sæ
ler på grund af den stigende jagt, men på 
Saltholm kunne man endnu i slutningen af 
1800-tallet se over hundrede sæler på en 
gang. 

Fra 15 .  oktober 1889 til l. april 1927 ud
betalte staten skydepræmier på sæler (fig. 



2, Dansk Fiskeriforening 1889-1912, Fiske
riberetninger 1923-27). I denne periode 
faldt antallet af spættet sæl kraftigt, lige
som gråsælen formentlig holdt op med at 
yngle i Danmark. Saltholm var en af de sid
ste ynglelokaliteter for gråsælen (Sønder-
gaard et al. 1976). . 

Der er ingen specifikke tal for antallet af 
nedlagte sæler i Øresund fra perioden 
1927-58 (fig. 2). Vildtudbytte-Statistikken 
antyder, at spættet sæl på Saltholm havde 
nogen fremgang efter skydepræmiernes 
ophør (Jensen 1978, Søndergaard et al. 
1976). Men fra slutningen af 1940'erne går 
det formentlig jævnt tilbage indtil frednin
gen af den spættede sæl i det sydøstlige 
Danmark i 1976. På det tidspunkt mentes 
der kun at være 10-15 sæler tilbage på Salt
holm (Søndergaard et al. 1976). 

Fra 1976-78 blev bestanden af spættet 
sæl vurderet til at ligge mellem 12 og 15 
dyr med 2-4 ungefødsler om året, mens 
gråsælen ikke var set siden starten af 
1960'erne (Tabel 1, Jensen 1978). 

Alle indsamlede observationer af sæler 
ved Saltholm fra 1975-92 er vist i tabel l .  
Observationerne stammer fra mange for
skellige kilder og svinger i kvalitet. På de 
dage, hvor der er foretaget registreringer i 

alle zonerne, betragtes observationerne 
som systematiske og er markeret med "*" i 
tabel l. 

I april 1988 døde ca. 60 % af Danmarks sæ
ler af en virusinfektion (Harki:inen & Hei
de-Jørgensen 1990b). Reservatets opsyns
mand så ingen syge sæler under sine besøg 
på Saltholm (Jensen 1991). Tilfældige rap
porteringer fra lokale folk på Amager viste 
imidlertid, at mindst 6 døde spættede sæ
ler drev i land på Amager i perioden 10/7-
5/9 1988 (Skov- og Naturstyrelsen 1988). 
På Mårklappen ved Falsterbo, som er den 
nærmeste sællokalitet ca. 25 km fra Salt
holm, blev den første døde sæl fundet den 
14/7 1988 (Bach 1988). Desuden blev der 
fundet en død sæl på Saltholm den 10 .  maj 
1989, som kunne være død af sælvirus 
(Mortensen 1991). 

RESULTATER 

Land- og bådoptællinger: 
Under land- og bådoptællingen den 10/6 
1990 blev der set 10  spættet sæl, heraf anta
gelig en drægtig hun, men ingen unger. Al
le sælerne befandt sig i reservatet, men 
hovedparten i zone 4 (fig. 1) .  

Fig. 2. Fangststatistik for spættede sæler o g  gråsæler i Øresund mellem 1889 o g  1976. 1889-1912 fra Dansk 
Fiskeriforening, 1913-1927 fra Fiskeriberetninger udgivet af fiskeridirektøren, fra 1928-1957 er der ingen 
data og 1958-1976 fra Vildtudbyttestatistikken og spørgebrevsundersøgelse (Søndergaard et al. 1976, Bøg
ebjerg 1986). 

Cntch sintistics for ilnrbour sen/s and grey sen/s in the Øresund between 1889 and 1976. 
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Det maksimale dagtal i perioden 26 l 6-
14/7 1991 varierede fra 3 til 21 spættet sæl 
(x = 14,1) (tabel l ), heraf højst 4 nyfødte un
ger. Ungerne blev alle iagttaget på stenene 
i reservatet, hvor de formentlig også er 
født. Desuden blev der set 3 gråsæler, heraf 
l hun og 2 hanner. De fleste sæler observe
redes om morgenen og sent om aftenen, 
mens bl. a. forstyrrelser hold t dem i vandet 
det meste af dagen. 

Forstyrrelser 
Under besøgene i juni-juli 1991 blev der 
observeret 10 (1 ,25 pr. dag) tilfælde, hvor 
både inde i reservatet havde forstyrrende 
effekt på sælerne. Desuden skræmte luft
pudebådene 3 (0,38 pr. dag) gange sælerne 
i vandet, da de sejlede tæt forbi reservatet. 
Fly og andre fartøjer uden for reservatet 
havde sjældent forstyrrende effekt på sæ
lerne. 

Flytællin ger: 
Mellem den 21 .  og 30. august 1990 blev der 
foretaget 5 flytællinger. Under flytællin
gerne er det meget vanskeligt at skelne 
spættet sæl fra gråsæl, hvorfor tallene ikke 
er opdelt på arter. På flyvningerne blev der 
observeret henholdsvis 5, 11, 1 0, 6 og 3 sæ
ler (x = 7,0), hovedsageligt i zone 4, 5 og 7 
(tabel l). 

På flyvningerne 28., 30. og 31 . august 
1991 blev der set henholdsvis 4, 12 og 13 
sæler (x = 9,7). Sælerne blev set i zone 3,  4 
og 5, dog blev der den 30/8 observeret 2 
sæler på østkysten i zone 7. 

I 1992 blev der fløjet den 24., 28. og 31 .  
august, hvor der blev observeret henholds
vis 18, 10 og 12 sæler (x = 13,3) . De fleste 
sæler blev set i zone 7. 

Liggepladser: 
Zone 4 er med sin beliggenhed centralt i re
servatet med talrige store sten det fore
trukne område for spættet sæl i yngleti
den, hvor zone 3 og 5 er de næstvigtigste 
områder, også beliggende i det lavvandede 
reservat (tabel 2). Det ser dog ud til, at øst
kysten (zone 7) er en vigtig liggeplads 
uden for yngletiden. Gråsælernes fore
trukne liggeplads er Søndre Flint (zone 6) i 
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juni-juli. Under flytællingerne i august har 
Søndre Flint været overskyllet. 

DISKUSSION 
Bestanden af spættede sæler ved Saltholm 
er i dag kun en brøkdel af, hvad den tidli
gere har været. Tilbagegangen skyldes 
hovedsagelig den intensive jagt ind til 
fredningen i 1976 (fig. 2). Menneskelige 
forstyrrelser kan også have haft en betyd
ning, specielt i de senere år, hvor forstyrrel
serne er øget i takt med den stigende trafik 
fra erhvervs- og lystbåde (Arctander et al. 
1984) .  Ligeledes er forureningen ikke uan
seelig i dette tætbefolkede område, hvor 
høje niveauer af PCB (polychlorerede bi
phenyler) er fundet i gråsæler fra Mår klap
pen. PCB har bl. a. vist sig at nedsætte fer
tiliteten (Olsson et al. 1975). Der er også på
vist kraniedeformiteter på spættet sæl og 
gråsæl fra Kattegat-Skagerrak og Østersø
en indsamlet i 1980'erne sammenlignet 
med kranier fra ældre samlinger (Heide
Jørgensen et al. 1992). Sældøden i 1988 
ramte med stor sandsynlighed også Sal
tholms sæler. Det er uvist, om bestanden 
blev reduceret i samme omfang som obser
veret andre steder i Nordeuropa, herunder 
den nærliggende Mårklappen (Harki:inen 
& Heide-Jørgensen 1990b, Bach 1989). De 
spredte observationer fra før og efter sæl
døden kan ikke bruges til at kvantificere 
sældødens omfang på Saltholm. 

Observationerne fra denne undersøgel
se (1990-91)  har vist, at der omkring Salt
holm findes en gruppe af spættede sæler 
på 20- 30 dyr. Den årlige ungeproduktion 
ligger i størrelsesordenen 20 o/o af det sam
lede antal sæler. Den observerede unge
produktion muliggør en vækst i antallet af 
sæler, men da dødeligheden er ukendt, 
kan der ikke gives nogen forudsigelser om 
bestandens fremtid, selvom antallet af sæ
ler under flytællingerne i 1990-92 viser en 
svagt stigende tendens (tabel 1 ) .  Forstyr
relser i reservatet i juni-juli kan have be
tydning for ungeoverlevelsen og kan der
ved blive en begrænsende faktor for grup
pens vækst. Der har ikke været observeret 
nogen ydre tegn på sår eller sygdom 
blandt sælerne. De mange forstyrrelser ob-



serveret under denne undersøgelse kan Dato Antal Re f. Dato Antal Re f. 
skyldes det usædvanligt varme og stille 
vejr, der lokkede mange både på vandet. 1 975 1 986 

Tællingerne viser en faldende tendens i 1 5  g) ?/1 1 4 f) 
1 976 

antallet af sæler fra land- og båd tællinger- 1 3/4 2 a) 1 988 
ne i juni-juli til flytællingerne i august (ta- 1 0/8 2 a) 1 7/5 h) 

bel 2). Dette kunne skyldes, at sælerne an- 1 5/9 1 a) 

vender Mårklappen som fældeplads. Dette 23/9 1 a) 1 989 
1 9/1 0 1 a) 9/5 2 h)  

er den nærmeste alternative sællokalitet 29/1 0 4 a) 1 0/5 1 h) 
for Saltholms sæler, og det er desuden en 1 5/1 1 1 a) 

sandstrandslokalitet, hvor sælerne kan lig- 1 990 

ge tørt under fældningen. En anden årsag 1 977 1 5/5 1 h) 
30/1 * 1  a) 1 0/6 * 1 0  c) 

til det lavere antal registrerede sæler kan 1 7/5 *1  a)  1/8 *5 d) 
være, at antallet af sæler på sten varierer 1 6/6 *4 a) 2 1 /8 *5 e) 

meget i løbet af dagen, og at observation af 28/7 *5 a) 22/8 *1 1 e) 

et højt antal sæler derfor kræver lange ob- 1 4/8 * 1 2  a) 28/8 * 10  e) 
20/8 8 g) 28/8 * 1  d) 

servationsperioder, som tilfældet har væ- 1 9/9 *4 a) 29/9 *6 e) 
ret ved land- og bådtællingerne i modsæt- 1 9/1 0 * 1 0  a) 30/8 *3 e) 

ning til flytællingerne. Dette er specielt re- 1 8/1 1 *7 a) 2/1 0 ·o d) 

levant ved Saltholm, hvor kombinationen 1 6/1 2 *4 a) 23/1 0 ·o d) 
22/1 1 *2 d) 

af sælernes spredte liggepladser omkring 1 978 1 6/1 2 *2 d) 
Saltholm, i forhold til steder hvor de kan 27/1 *2 a) 

ligge samlet, og de mange forstyrrelser i 1 0/3 *7 a) 1 991 

området, øger den enkelte sæls opmærk- 26/3 *6 a) 1 7/1 ·o d) 
1 2/4 * 1 0  a) 1 9/2 ·o d) 

somhed (Terhune 1985). 1 3/5 *5 a) ?/3 8 f) 
I 1991 er der for første gang i årtier igen 1 6/6 ·o a) 23/3 •o d) 

med sikkerhed set gråsæler ved Saltholm. 27/7 *7 a) 1 3/4 * 1 7  d) 

Der blev set 2 hanner og l hun, som alle be- 1 5/8 *8 a) 3/5 *1  d) 
24/9 *8 a) ?15 5 f) 

dømtes til at være adulte. At gråsælerne 20/10  ·o  a) 1 3/5 1 h) 
ikke er set tidligere, kan skyldes, at tidlige- 23/1 1 *1  a)  22/5 2 h) 

re observatører ikke har skelnet mellem ar- 6/6 *4 d) 

terne. Der kan også være tale om tilfældige 1 979 26/6 *3 c) 
1 /9 4 g) 3/7 * 1 0  (2) c) 

strejfere, da de kun er set i en kort periode 4/7 *21 c) 
i 1991 . At gråsæler kan strejfe vidt om- 1 980 517 * 1 9  ( 1 )  c) 

kring, blev tydeliggjort da der den 12/11 3/7 g c) 617 * 1 9  (2) c) 

1991 blev fundet en gråsæl i et garn ved 27/8 2 g) 717 *20 ( 1 )  c) 
8/7 * 1 6  (3) c) 

Fakse Ladeplads, ca. 60 km fra Saltholm, 1 984 1 4/7 •g ( 1 )  c) 
gråsælen var mærket som unge 3 l /2 år 1 2/6 o b) 2/8 *21 d) 

tidligere ved Ålandsøerne (Finland), ca. 1 5/6 1 0  b) ?18 22 f) 

800 km fra Fakse Ladeplads (Jakobsen 1 6/6 5 b) ?/8 24 f) 
1 7/6 22 b) 28/8 *4 e) 

1991 ) .  1 1/7 4 b) 30/8 * 1 2  e) 
30/8 4 b) 3 1 /8 * 1 3  e) 

Tabel 1 .  Det samlede materiale af indsamlede observa- 30/8 *1  b)  3/9 7 f) 
tioner af spættede sæler og gråsæler (i parentes) fra 31/8 1 5  b) 7/9 9 f) 
Saltholm. Reference a) Jensen 1 978, b) Aretander et al. 1 /9 3 b) 
1 984, c) Land- og bådoptællinger fra denne undersø- 2/9 1 b) 1 992 
gel se, d) Andersen-Harild 1 991 , e) Flytællinger fra den- 2/9 ·o b) 24/8 * 1 8  e) 
ne undersøgelse, f) Jensen 1 991 , g) Naturhistmiska 20/9 ·o b) 28/8 * 1 0  e) 
Riksmuseum 1 977-80, h) Mortensen 1 991 . ("*" = syste- 23/9 4 b) 31 /8 * 1 2  e) 
m a tiske observationer). 24/9 6 b) 

All collected observations of harbour seals and grey se-
ais (grey sea/s in brackets) from Saltholm. ("*" = sysle-
malic observations). 
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Der findes to populationer af gråsæler i 
Nordeuropa, den ene føder unger i sep
tember-oktober, den anden i februar
marts. Førstnævnte lever hovedsagelig i 
England og Norge, sidstnævnte i Østersø
en. De gråsæler, der optræder i de indre 
danske farvande, stammer formentlig fra 
Østersøen, eftersom døde unger er fundet i 
det tidlige forår på bl. a. Anholt (Dietz & 
Heide- Jørgensen 1982, Danbiu 1990). Des
uden understøtter førnævnte genfangst 
denne formodning. På Mårklappen er der 
observeret gråsælunger i februar (Bach 
1989) . 

For at fastslå, om gråsælerne er statio
nære og eventuelt yngler ved Saltholm, må 
der foretages yderligere undersøgelser, 
specielt i februar-marts, hvor ungefødsler 
kan forventes at finde sted. 

TAK TIL: 
Mads-Peter Heide-Jørgensen, Lars Øjvind 
Knutsen og Rune Dietz for deres deltagelse 
i feltarbejdet, Lars Øjvind Knutsen for at 
stille fotos til rådighed, Ulla Welinder for 
fremstillingen af kortet og Mads-Peter Hei
de-Jørgensen, Gukke Povlsen samt Anders 
Østergaard for deres uvurderlige hjælp i 

fremstillingen af denne artikel. Endelig 
skal alle de personer takkes, der har hjul
pet med observationer og oplysninger om 
sælerne på Saltholm. Undersøgelsen er ud
ført for Naturovervågningskontoret under 
Skov- og Naturstyrelsen. 

Zone x gråsæler x spættede x antal sæler 
i juni/jul i  i juni/juli i august 

1 0. 1 1  0.00 0.00 
2 0.00 0.44 0.00 
3 0.00 1 .22 0.73 
4 0.22 8.90 3.73 
5 0. 1 1  3. 1 1  1 .73 
6 0.67 0.44 0.00 
7 0.00 0.00 3.27 

lait 1 . 1 1  1 4. 1 1  9.46 
(0.30-1 .92) (9.27-1 8.95) (6.41 -12 .50) 

Tabel 2.  Gennemsnitligt antal sæler opdelt på zoner for 
henholdsvis ni  land- og bådtællinger i juni-juli 1 990-91 
(spættede = 1 27, gråsæler= 1 O), og elleve flytællinger i 
august 1 990-92 ( spættede+grå = 1 04). 95% kanlidens
grænser angivet i parentes. 

Average number af seals divided info zones for nine 
land- and boatcounts from June-July (harbour seals = 
127, g re y seals = 1 O) respectively, and eleven aerial sur
veys from August (harbour seals+grey seals = 104} 
1990-92. 95% Cl. in bracets. 

Fig. 3. Gråsæl han ved Søndre Flint. Foto: Lars Øjvind Knutsen. 

Grey seal male 
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Luftfoto af Svaneklapperne med Amager i baggrunden. Foto: Jonas Teilmann. 

SUMMARY 
Occurrence and abundance of harbour seals, Plwcn vi-
111/ilm, and grey seals, Hnliclwrus gryp11s, at Saltholm 
(55. 38'N 12·  47'W) in the Øresund, was documented 
through aerial smveys in 1990-92, systematic land- and 
ship-based surveys in June-July 1990-91 and examina
tion of published and unpublished sources. The results 
indicate that h undreds of seals have inhabited the is
land and its surrow1dings in historie tin1es. During the 
summers o f 1990-91 20-30 harbom seals w e re present at 
Saltholm. This group had in 1991 a pup produetion of 
at least 4 pups. In addition to the harbom seals, also 
grey seals were frequently observed in June-Jul y 1991 . 
Up to three grey seals were seen, of which one was a fe
male. !t is believed that the grey seals at Saltholm be
long to the Baltic grey seal population, but i t is uncer
tain i f grey seal pups a re born at Saltholm. 
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