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NATURKVALITETSPLAN FOR 
ÅRHUS AMT 1997 

I forbindelse med regionplan 97 lavede am
tet en naturkvalitetsplan. Det har ingen an
dre arnter hidtil præsteret. Det er blevet en 
god plan, der kan hjælpe såvel administra
torer som kritikere til at bedømme rimelig
heden af dispensation eller afslag. Den kan 
også hjælpe på lodsejerens forståelse, for 
den er ganske ligetil. 

Det ser ud til, at dispensationer ud over 
planens tanker vil være vanskelig, fordi sa
gen egentlig er afgjort på forhånd for den 
gode naturs vedkommende. 

Grundlaget for planen er målsætninger: 
A. Det usædvanlige, det lidet berørte, den 

mest værdifulde natur. 
B. En smule ringere, med gode udvik

lingsmuligheder for naturtyperne. 
C. Mere beskedne ormåder, der dog ikke 

skal prisgives. 
Der er ikke tidsmæssig målsætning. Den 

skabes hen ad vejen i den konkrete sagsbe
handling. Målsætningen er indebåret i selve 
planen. 

Det fremgår nøje, hvor dispensationer 
skal undgåes, og hvor de kan komme på tale 
i mådeligt omfang. Under ingen omstæn
digheder må administrationen formindske 
de beskyttede naturtyper. Faktisk står der, 
at de skal forøges! Derfor er der ikke noget 
med, at "det her jo kun er kategori C". 

Planen skal gennemføres frivilligt, men 
den vil selvfølgelig blive styret gennem til
skud til naturvenlig drift. Halvdelen af kate
gori A, 5000 ha, udgøres af de fredede om
råder. Til sammenligning er der 1500 ha A
målsatte, ikke fredede arealer i privat eje. 
Planen foreligger i tre dele: en del med gene
relle forklaringer, en med beskrivelse af na
turtyperne og en med beskrivelse af de kon
krete naturområder komrnunevis. Her fin
des så omtale af de højest målsatte områder, 
der prioriteres taget ud af drift. Endelig er 
der kort 1:25.000 med alle amtets naturom
råder indtegnet med signaturer for priorite
ringen. Lige til at gå til. 

Eiler Worsøe 



Vegetationens udvikling på forlandet ved det 
fremskudte dige ved Højer 

Peter Vestergaard 
Københavns Universitet 

Botanisk Institut, Økologisk Afdeling 
Øster Farimagsgade 2D 

1353 København K 

Development of vegetation on an artificial dike-foreland at the Danish Wadden 
Se a 

In front of a new sea-dike in 1981 a 150 m broad foreland, siaping from +0.20-0.30 m 
DNN to +2.45 m DNN was built by tidal flat sand. The innermost 50 m were sown 
with a mixture of grasses. Since 1981 the vegetational and morphological develop
ment of the foreland has been followed. Since the establishment the foreland most 
years has been subjected to erosion and redistribution of the sand during winter, fol
lowed by reestablishment by bulldozing and resowing. To meet this situation, sedi
mentation fields have been established along the foreland, and experiments with arti
ficial establishment of Puccine/lia maritima swards have been carried out. In spite of 
these activities the foreland by 1995 was far from being stabilized, and formation of a 
broad, green foreland seems to be man y years ahead. Several indications of a progres
sive development towards a foreland zonation like that commonly found elsewhere at 
the Wadden Sea are, however, apparent: 
- On the tidal flat inside the sedimentation fields occurrence of Sa/icornia and Spartina 

is increasing. 
- On the upper part of the tidal flat a helt of Puccinel/ia maritinw is developing. 
- On the innermost part of the sand y foreland a relatively stable upper salt marsh ve-

getation, rich in species, is developing. 

Sommeren 1977 vedtog Folketinget at 
bygge et fremskudt dige foran det gamle 
havdige ved Højer. Den aktuelle bag
grund var flere stormfloder i 1976, som al
vorligt truede Højerdiget og de bagved 
beliggende kog. I forbindelse med opførel
sen af diget blev det besluttet, at der skul
le anlægges et forland foran den 8,6 km 
lange danske del af diget, fra rigsgrænsen 
til Emmerlev Klev. Forlandet skulle be
skytte diget mod nedbrydning og ljene 
som en delvis erstatning for de forlands
arealer (Ny Frederikskog Forland), der vil
le gå tabt som følge af digeprojektet Beg
ge formål ville bedst blive tilgodeset, hvis 
der foran det nye dige kunne etableres et 
bredt forland med sammenhængende 
plantedække. 

der deltog to botaniske institutter ved 
Københavns Universitet, forløb i perioden 
l. september 1980 til 31. december 1983, 
og resulterede for den terrestriske vegeta
tions vedkommende i en rapport, der be
skriver de første faser af vegetationens ud
vikling (Vestergaard 1984). Sideløbende 
med de botaniske undersøgelser udførte 
Geografisk Institut ved Københavns Uni
versitet detaljerede undersøgelser af den 
geomorfologiske udvikling af vaden og 
det nye forland Gespersen & Rasmussen 
1982, 1984a, 1984b, 1989). 

I 1979 tog Statens Naturvidenskabelige 
Forskningsråd initiativ til et projekt hvis 
formål var at følge vegetationsudviklin
gen på det nye forland. Projektet, hvori 

Flora og Fauna 103 (4): 77-93. Arhus 1997 
Trykt med støtte fra Skov- og Natursh;relsen 

ANLÆGSARBEJDER FREM TIL 
AFLEVERINGEN OKTOBER 1981 
Forlandet er bygget af sand, der blev hen
tet i en fyldgrav på vaden ca. 800 m vest 
for den nye digelinie. Ifølge digeprojektet 
(fig. l og 2) skulle forlandet anlægges som 
en jævnt skrånende flade fra det oprinde
lige vadeniveau ved +0,20-0,30 m DNN, 
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Fig. l. Margrethekog og det indpumpede forland med analysefelterne Højer Nord og Højer Syd samt de to i 1982 etablerede slikgårde. 
Fra Vestergaard (1984). 

Margrethekog and the artificial foreland showing the position of the analysis plots Højer Nord and Højer Syd and two sedimentation fields from 1982. 



Fig. 2. Tværsnit af det fremskudte dige med det indpumpede forland. 

Cross sectio11 af the dike with the nrtificinl forelnlld. 

150 m fra digelinien, op til +2,45 m DNN. 
Mellem forlandet og digets yderskråning 
blev der anlagt en vedligeholdelsesvej be
lagt med asfaltbeton. 

Indpumpningen af sand blev påbe
gyndt i september 1979. I løbet af foråret 
og sommeren 1980 blev profileringen af 
strækningen fra Vidå-slusen til Emmerlev 
Klev gjort færdig og de inderste 50 m til
sået. Tilsåningen blev udført med special
såmaskine med en rækkeafstand på ca. 13 
cm, som i en arbejdsgang nedfældede frø 
(175 kg/ha) og gødning (NPK-gødning; 
16-5-12; 500 kg/ha) og efterlod en tromlet 
overflade. Der blev brugt følgende græs
blanding: Rød Svingel (Festuca rubra) 68%, 
Fåre-Svingel (F. ovina) 12%, Strand-Svingel 
(F. arundinacea) 8%, og Italiensk Rajgræs 
(Lolium multiflorum) 12%. Efter tilsåningen 
blev der tilført et organisk bindemiddel, 
Algenor 100D, 100 g/ha, for at holde på 
jordfugtigheden og modvirke sandfyg
ning. 

I løbet af efteråret 1980 blev profilerin
gen af forlandet fra Vidå-slusen til rigs
grænsen færdiggjort. Forsommeren 1981 
blev den samlede forlandsstrækning efter
planeret og de inderste 50 m blev tilsået og 
gødsket som i 1980. I september 1981 blev 
der pletvis eftergødsket med kalksalpeter 
(300 kg/ha), og nord for slusen blev højt
voksende rester af tilsåningen fra 1980 
slået. Det færdige dige og forland blev af
leveret til Sønderjyllands Amtskommune i 
oktober 1981. Ansvaret for og driften af 
forlandet deles mellem Sønderjyllands 
Amtskommune, der tager sig af de inder
ste 50 m, og Jordbrugsdirektoratet i Tøn
der. 

EFTERBEHANDLING 1982 OG 1983 
1982: Som følge af skader i løbet af vinte
ren 1981-1982, specielt i forbindelse med 
en stormflod i november 1981, blev der i 
foråret 1982 udført en gennemgribende ef
terbehandling af forlandet. Med undtagel
se af visse områder nord for slusen, hvor 
græsset var i god vækst, blev hele forlan
det planeret med bulldozer og påny tilsået 
og gødsket indtil 60 m fra vejen. 

1983: I løbet af vinteren 1982-1983 skete 
der igen omlejringer og erosion, omend 
ikke i samme omfang som vinteren 1981-
1982. I løbet af forsommeren 1983 blev 
sandtunger, aflejret ovenpå græsdækket, 
jævnet ud med bulldozer og tilsået med en 
noget ændret græsblanding: Rød Svingel 
(Festuca rubra) 30%, Rød Svingel 'miniturf' 
(F. rubra) 30%, Strand-Svingel (F. arundina
cea) 30% og Italiensk Rajgræs (Lolium multi
florum) 10%. På basis af jordbundsanalyser 
udført af Det danske Hedeselskab blev he
le forlandet gødsket fra O til 60 m med 
NPK-gødning (25-3-6; 200 kg/ha) tilsat 
kobber. Desuden tilførtes 2,5 kg man
gansulfat pr. ha. 

ANLÆGSARBEJDER EFTER 1981 
Med det formål at tilvejebringe en 
højvandsrasteplads for vadetilknyttede 
fugle blev der i efteråret 1982 syd for slu
sen etableret to slikgårde (nr. 16 og 17), 
hver på 200 x 200 m (fig. 1). Slikgårdene 
strækker sig fra tilsåningsgrænsen ved ca. 
+ 1,95 m DNN ned til ca. +0,50 m DNN. I 
løbet af foråret 1983 blev slikgårdene 
grøblet. 

For at fremme sedimentationen på va
den langs med hele forlandsstrækningen 
og dermed forbedre stabiliseringen af for-
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landet, blev der i årene 1986-1988 anlagt 
en sammenhængende række af slikgårde 
(nr. 1-15 og 18-41) fra rigsgrænsen til Em
merlev Klev. Anlægsarbejdet blev fore
stået af Jordbrugsdirektoratet i Tønder og 
dimensioneret på basis af opmålinger ud
ført af M. Jespersen og E. Rasmussen, Geo
grafisk Institut, Københavns Universitet. 
Slikgårdene, hvis bredde er 204 m, blev 
ført ned til kote ca. +0,6 m DNN. For yder
ligere at fremme sedimentationen blev der 
i 1991 og 1993 etableret mellemfaskiner, 
parallelt med digelinien, i slikgårdene fra 
den gamle 'højvandsrasteplads' op til slu
sen. 

Alle slikgårde bliver grøblet hvert år. 
Grøblemanden (pers. komm. 1993) har ob
serveret, at bunden i slikgårdene på grund 
af sedimentation gradvis bliver mere 
'slammet' og at grøblerenderne derfor 
'nemmere bliver stående'. 

FORVALTNING OG 
VEDLIGEHOLDELSE AF FORLANDET 
1981-1995 
Siden 1981 er forlandets profil og plante
dække hver vinter i større eller mindre 
omfang blevet beskadiget som følge af e
rosion og sandomlejring. Forvaltningen 
og vedligeholdelsen af forlandet har der
for især taget sigte på løbende at reetable
re profilet og plantedækket samt at mod
virke l nedsætte fremtidig erosion (Svend 
Petersen, Vidå-slusen, Aksel Pedersen, 
Jordbrugsdirektoratet, pers. comm.). 

Den løbende vedligeholdelse har, foru
den opsamling af "havskarn" to gange om 
året, omfattet bulldozning, tilsåning og 
gødskning samt slåning og græsning. Des
uden har der været udført forsøg med for
skellige metoder til stabilisering af forlan
det. 

Bulldozning. - På grund af ophobning af 
sand på det tilsåede forland, ofte helt ind 
til vejen og evt. op ad diget, i løbet af vin
teren, har det hvert forår været nødven
digt at udjævne større eller mindre arealer. 
Med bulldozer er sandet blevet skubbet 
fra vejen ned mod vaden. Derved er sand
tildækkede, levende plantedele blevet 
blotlagt, således at planterne har kunnet 
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genoptage deres vækst. Plantedækket på 
betydelige dele af det tilsåede areal er dog 
hvert år blevet ødelagt af sandet. Bull
dozning har især været nødvendig syd for 
Vidå-slusen. I løbet af vinteren 1994-1995 
blev der på strækningen syd for slusen af
lejret betydelige mængder sand helt op på 
digets nedre del. I april blev dette sand, 
sammen med det øverste jordlag samt 
plantemateriale fra digets nedre del, bull
dozet ud på den yderste kant af forlandet, 
hvilket umuliggjorde egentlige vegetati
onsundersøgelser syd for slusen i 1995. 
Tilsåning. - De fleste af årene til og med 
1992 har det været nødvendigt efter bull
dozningen, at efterså større eller mindre 
dele af det oprindeligt tilsåede areal, af
hængigt af plantedækkets tilstand. Bred
den af det eftersåede areal har varieret fra 
5 til 30 meter, og frømængden har været 
på omkring 50 kg /ha. I forbindelse med 
eftersåningen er der tilført 150-200 kg 
NPK-gødning (23-3-9) pr. ha. Siden 1992 
synes såvel eftersåning som gødskning at 
være opgivet. 

Slåning og sprøjtning. - Højtvoksende ve
getation, f.eks. tidsler, der vrages af fårene, 
bliver slået. Derudover har slåning til styr
kelse af græsvæksten været praktiseret i et 
vist omfang, især på forlandet nord for 
slusen, der ikke afgræsses. Et enkelt år 
(1989) blev der høstet hø til grøntpillepro
duktion. Herbicider er blevet anvendt et 
enkelt år (1986) mod tidsler, men bruges 
ellers ikke. 

Græsning. - Sommeren 1982 blev der 
påbegyndt tåregræsning med 400-600 får 
på forland og dige, i 1983 forøget til 700 
får, fordelt med 200 får nord for Vidå-slu
sen og 500 syd for slusen. Græsningen ud
lejes til et antal lodsejere på etårige kon
trakter, således at det er muligt at regulere 
græsningstrykket år for år. Græsningspe
rioden er april-november. Allerede fra 
1984 måtte græsningstrykket reduceres på 
grund af plantedækkets tilstand. Fra og 
med 1990 ophørte græsningen på forlan
det fra Vidå-slusen til Emmerlev Klev, da 
der er offentlig adgang på denne del af 
forlandet. I 1995 blev forland og dige syd 
for slusen afgræsset med 500-600 får. 
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Fig. 3. Analysefelt Højer 
Nord: Fortandsprofilets æn
dring fra 1981 til 1995 samt 
det oprindeligt tilstræbte 
profil. 

A11nlysis plot Højer Nord: 
Clm11ge of profile of file fore
Inlid from 1981 to 1995 n11d 
the plmmed profil e. 

Fig. 4. Analysefelt Højer 
Nord: Ændring af vegetati
onsdækkets udbredelse og 
dækningsgrad fra 1981 til 
1995. 

A11nlysis plot Højer Nord: 
Clm11ge of distributio11 n11d co
ver of vegetntio11 from 1981 to 
1995. 
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1981 1983 1995 

zone zone zone 

a+b c d a b c d a b c d d' 

Achil/ea millefolium (Alm. Røllike)(1) 1 1 
Agrostis stolonifera (Kryb-Hvene)(6) 3 1-21-2 
Arnmophi/a arenaria (Sand-Hjælme)(3) 1 
Anagallis arvensis (Rød Arve)(4) 
Anchusa officinafis (Læge-Oksetunge)(5) 

Anihyllis vulneraria (Rundbælg)(3) 1 
Arternisia maritima (Strand-Malurt)(2) 1-2 1 
Arternisia vulgaris (Grå Bynke)(5) 1 1 
Asier tripolium (Strand-Asters)(2) 2 
Atriplex littoralis (Strand-Mælde)(?) 

Atriplex prostrata/glabriuscu/a (Spyd-Mælde)(?) 2 
Brassica napus (Raps)(4) 1 
Bromus mollis (Blød Hejre)(5) 
Gakile maritima ssp. maritima (Strandsennep)(3) 
Capsella bursa-pastaris (Hyrdetaske)(4) 

Centaurium pu/chellum (Liden Tusindgylden)(2) 
Chenopodium album ( Hvidmelet Gåsefod)(?) 2 
Chrysanthemum segetum (Gul Okseøje)(4) 
Cirsium arvense (Ager-Tidsel)(5) 
Cirsium vulgare (Horse-Tidsel)( S) 
Daucus carota (Vild Gulerod)( S) 1-2 
Elytrigia junceiforme (Strand-Kvik)(3) 1 1-2 
Elytrigia junceiforme x pungens (Kiit-Kvik)(3) 2 2 1 
Elytrigia pungens (Stiv Kvik)(2) 1-21-2 
Elytrigia pungens x repens (2) 2-3 2 

Elytrigia repens (Alm. Kvik)(6) 1-2 2 
Equisetum arvense (Ager-Padderok)(5) 1-2 
Erodium cicutarium (Hejrenæb)(4) 
Euphorbia helioscopia (Skærm-Vortemælk)(4) 
Festuca arundinacea (Strand-Svingel)(2) 2 2 2 2-32-3 

Festuca rubra (Rød Svingel)(6) 3 3 3 1-2 1 1 
G/aux maritima (Sandkryb)(2) 1 1 1 1-2 
Halimione peduncu/ata (Stilket Kilebæger)(2) 1 
Halimione portulacoides (Stilkløs Kilebæger)(2) 1 
Hanekenya peploides (Strandarve)(3) 2 

Hordeum vu/gare var. distichum (Toradet Byg)(4) 
Juncus bufonius (Tudse-Siv)(4) 1 
Juncus gerardi (Harril)(2) 1-3 
Lapsana communis (Haremad)(5) 
Lathyrus japonicus ssp. acutifolius 

(Kiit-Fiadbælg)(3) 

La thyrus pratensis (Gul Fladbælg)(1) 
Leontodon autumnalis (Høst-Borst)(1) 1-2 1 
Leymus arenarius (Marehalm)(3) 1 1 
Linaria vulgaris (Alm. Torskemund)( S) 
Lo/ium multiflorum (Italiensk Rajgræs)(5) 3 3 2 

Lolium perenne (Alm. Rajgræs)(5) 1 
Lotus corniculatus (Alm. Kællingetand)(1) 1-2 1 
Medicago lupulina (Humle-Sneglebælg)(5) 1-2 
Odontites verna (Mark-Rødtop)(2) 1 
Onanis spinosa (Strand-Krageklo)(2) 1-31-2 
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Parapholis strigosa (Spidshale )(2) 
Phragmites austra/is (Tagrør)(6) 
Plantago lanceo/ata (Lancet-Vejbred)(1) 
Plantago major (Glat Vejbred)( S) 
Plantago maritima (Strand-Vejbred)(2) 

Poa annua (Enårig Rapgræs)(4) 
Poa pratensis (Eng-Rapgræs)(1) 
Po/ygonum aviculare (Vej-Pileurt)(5) 
Po/ygonum /apathifolium (Bleg Pileurt)(4) 
Potentilla anserina (Gåse-Potentil)(6) 

Puccinellia disfans (Udspærret Annelgræs)(2) 
Puccinellia maritima (Strand-Annelgræs)(2) 
Ranunculus repens (Lav Ranunkel)(4) 
Rumex acetosa (Alm. Syre)(1) 
Rumex crispus (Kruset Skræppe)(?) 

Sagina nodosa (Knude-Firling)(5) 
Salicornia europaea s. lat. (Kveller)(2) 
Seirpus marifirnus (Strand-Kogleaks)(2) 
Senecia vulgaris (Alm. Brandbæger)(5) 
Silene cucubalus (Biæresmelde)(5) 

Sonehus arvensis (Ager-Svinemælk)(?) 
Spartina cf. anglica (Vadegræs)(2) 
Spergularia marina (Kødet Hindeknæ)(2) 
Spergularia media (Vingefrøet Hindeknæ)(2) 
Stellaria media (Alm. Fuglegræs)(4) 

Suaeda maritima (Strandgåsefod)(2) 
Tanacetum vulgare (Rejnfan)(5) 
Taraxacum sp. (Mælkebøtte)(1) 
Trifolium dubium (Fin Kløver)(1) 
Trifolium fragiferum (Jordbær-Kiøver)(2) 

Tritotium pratense (Rød-Kløver)( S) 
Trifolium repens (Hvid-Kiøver)(1) 
Trig/ochin maritimum (Strand-Trehage)(2) 
Triglochin pa/ustre (Kær-Trehage)(6) 
Tripleurospermum inodorum (Lugtløs Kamille)(3) 

Tussi/ago fartara (Følfod)(5) 
Vicia cracca (Muse-Vikke)(1) 
Viola trico/or (Alm. Stedmoderblomst)(3) 

Samlet artsantal i zonerne 
Number of species in zones, total 

Samlet artsantal på forlandet 
Number of species o n the foreland, total 

1981 

zone 

a+b 

25 

c d 

18 4 

33 

1983 

zone 

a b c d 

2 2 

2 

37 19 17 8 

52 

1995 

zone 

a b c d d' 

1-2 1 
1 1 
1 

1 
1-2 

2 
1 

2-32-31-2 

1-2 2 1-2 

2 
1 

2-3 

2 

1 1 
1-2 1 

3 

1-21-2 
1 1 

1-21-2 
1-21-2 

2 

1-2 
1 

53 40 30 12 20 

73 

Tabel 1. Artslister for forlandet nord for V idåslusen 1981, 1983 og 1995, med angivelse af hyppigheder efter en 
skala 1-3 (1: sjælden-meget spredt forekommende, 2: almindelig-jævnt udbredt, 3: meget almindelig-stedvis do
minerende), for zonerne a-d' (fig. 5). Zone a+b 1981, er den i forsommeren 1981, 1982 og delvis 1983 tilsåede del 
af forlandet. Efter artsnavnet er i parentes tilføjet den økologiske type, som arten er blevet henført til, jf. tabel 2. 

List of species of the foreland to the North of the Vidå sluice 1981, 1983 and 1995, with abundances indicated, ac
cording to a 1-3 sca/e (1: scattered; 2: common; 3: very common-dominating), for the zones a-d' (fig. 5). Zone a+b, 
1981, denates the in 1981, 1982, part/y 1983 sown part of the fore/and. Atter the name the eco/ogica/ type of the 
species is added in brackets, cf. tab/e 2. 
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Udlægning af grønsvær m. v. - Til stabilise
ring af forlandet har der været udført for
søg med udlægning af grønsvær af Annel
græs, se nedenfor. Desuden blev der i 1986 
og 1987 i enkelte slikgårde syd for slusen 
udlagt grønsvær af Rød Svingel (Festuca 
rubra) fra Margrethekog og Kryb-Hvene 
(Agrostis stolonifera). Grønsværen blev ud
lagt i afstanden 30-50 meter fra vejen, 
uden for det tilsåede areal, men synes kun 
i ringe grad at have fremmet plantedæk
kets udvikling på længere sigt. Der har 
desuden lokalt været gjort forsøg med sta
bilisering af overfladen ved udlægning af 
vejraba�ord og af fliset eller komposteret 
havskarn (træ og plast). 

Deponering af sediment. - I perioden 
1989-1995 er der i de sydligste slikgårde 
(nr. 2-4) blevet deponeret sediment fra 
saltvandssøen. Derved er niveauet i disse 
slikgårde blevet hævet, hvilket har frem
met etableringen af Kveller (Salicornia eu
ropaea). Deponeringen tænkes så vidt vi
des fortsat nordpå i de kommende år. 

Ar 1981 

Zone a+b c d samlet a b 
total 

artsantal 25 18 4 33 37 19 

Økologisk 
type 

1 18,9 

2 20,0 38,9 100,0 27,3 16,2 26,3 

3 4,0 11,1 9,1 2,7 26,3 

4 32,0 5,6 24,2 8,1 5,3 

5 20,0 11,1 18,2 32,4 21,1 

6 8,0 16,7 9,1 10,8 15,8 

7 16,0 16,7 12,1 10,8 5,3 

VEGETATIONSUNDERSØGELSER 
1981-1995 
Undersøgelserne af vegetationsudviklin
gen på forlandet er baseret dels på løben
de undersøgelser af to repræsentative ana
lysefelter, Højer Syd og Højer Nord, hhv. 
syd og nord for Vidå-slusen (fig. l), dels 
på generel kortlægning og botanisk inven
tering af hele forlandet. Undersøgelserne 
af analysefelterne i perioden 1981-1983 be
stod af analyse af permanente prøveflader 
og transekter, herunder nivellement og 
jordbundsanalyser, samt udarbejdelse af 
vegetationskort Metoder og resultater er 
gennemgået i Vestergaard (1984). Navn
givningen af plantearterne følger Dansk 
feltflora (Hansen 1981). 

Nærværende artikel bygger på l) løben
de kortlægning af analysefelternes vegeta
tion de fleste af årene frem til 1995, 2) ni
vellement i forhold til vedligeholdelsesve
jens kote, ud til en afstand af 100 m fra ve
jen langs et transekt i hvert analysefelt, li
geledes de fleste af årene frem til 1995, 3) 

1983 1995 

c d samlet a b c d d' samlet 
total total 

17 B 52 53 40 30 12 20 73 

13,5 17,0 17,5 3,3 12,3 

47,1 100,0 25,0 26,4 25,0 23,3 75,0 75,0 32,9 

23,5 13,5 11,3 15,0 20,0 12,3 

7,7 3,8 5,0 10,0 6,9 

5,9 23,1 26,4 17,5 10,0 20,6 

17,7 9,6 11,3 12,5 16,7 16,7 15,0 8,2 

5,9 7,7 3,8 7,5 16,7 8,3 10,0 6,9 

Tabel 2. Økologiske spektre for forlandszonerne: arternes 0/o-vise fordeling efter danske vegetationstype r. 1: ind
lands-græsland, 2: strandeng og strandoverdrev, 3: sandstrand og klit, 4: agerukrudt og kulturplanter, 5: vejkanter, 
ruderat o.lign . ,  6: salt og fersk eng/græsland, 7: opskylslinier. 

Eco/ogica/ spectra of the foreland zones, showing the %-distribution of the species on the Danish types of vegeta
tion, in which they are most typical/y found. 1: in/and grass/and, 2: salt marsh and coastal grass/and, 3: sandy 
beach and dune, 4: weeds, cultivated plants etc., 5: roadsides etc., 6: salt and fresh meadow/grass/and, 7: driftlines. 
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]·· 
500 m 

Emmerlev Klev 

Fig. 5. Kort over vegetationen på forlandet nord for Vidå-slusen 1995. Signaturforklaring: se fig. 4. 
Sort= Strand-Kogleaks (Scirptts maritimus). 

Vegelalion map of file foreland to file Nor/h of the Vidå sluice 1995. 

fotodokumentation, 4) analyse af jord
prøvet� dybde 0-5 cm, langs et transekt i 
hvert analysefelt 1995; jordprøverne er 
blevet analyseret for indhold af organisk 
stof ved glødetabsanalyse og for pH og 
specifik ledningsevne på vandekstraktion, 
5) udarbejdelse af samlede artslister 1981, 

1982, 1983 og 1995, 6) udarbejdelse af ve
getationskort over forlandet 1995 på basis 
af flyfotos i farver i 1:4000, optaget juni 
1995. 

100m -

-

� 

(Øj 

t=SJ 

D 

1�•1 
)( 

x 32 

Zone a 

Zone a 

Zone b 

Zone b 

Zone c 

Zone d 

Zone d' 

På grund af den omfattende bull
dozning syd for slusen i foråret 1995, hvor 
jord og plantemateriale fra diget blev 

33 

med dominans af Strand-Krageklo 
(Ononis spinosa) 

med dominans af Klit-Kvik 
(Eiytrigia junceif. x pungens) 

vade med spredt Kveller (Salicornia) 

Strand-Annelgræs (Puccinellia maritima) 

Fig. 6. Kort over vegetatio
nen på forland og vade i slik
gård nr. 32 og 33 i 1995 på ba
sis af flyfotos i 1:4000, opta
get i juni 1995. 

Map of the vegefation of fore
land and wadden within sedi
mentation fie/d no. 32 and 33, 
1995, based 011 aerial fotos. 

Klon af Vadegræs (Spartina) 
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Fig. 7. Antal højvander pr. år, i % af samtlige, ved 
hvilke niveauer fra +0,10 m til +2,50 m DNN var 
vanddækket i 1983. Fra Vestergaard (1984). 

Nu111ber of highwnters per yem; ns per ce11t af totn/, by 
which levels behvee11 +0.10 111 DNN n11d +2.50 111 DNN 
wns sub111erged i11 1983. 

spredt ud over forlandet, er pkt. 5) og 6) 
kun gennemført for forlandet nord for Vid
å-slusen. Nærværende artikel behandler 
derfor kun resultaterne af undersøgelser
ne nord for slusen. Det er imidlertid på 
denne del af forlandet at den mest mar
kante og fremadrettede vegetationsudvik
ling har fundet sted gennem hele under
søgelsesperioden. 

FORLANDSPROFILETS UDVIKLING 
1981-1995. 
Fig. 3 viser det oprindeligt tilstræbte for
landsprofil, som det fremgår af digepro
jektet, og den faktiske udvikling af profilet 
i analysefeltet Højer Nord fra 1981 til 1995. 
Det ses, dels at forlandets niveau fra 100 m 
og udad i hele perioden har afveget stærkt 
fra det tilstræbte, jævnt skrånende profil, 
dels at der i afstanden 50-100 meter, dvs. 
uden for det oprindeligt tilsåede forland, i 
intervallet ca. + 1,00-2,00 m DNN, er sket 
en betydelig erosion og fjernelse af materi
ale, og at der i afstanden 0-50 m, på ni
veauer over +2,00 m DNN, er aflejret ma
teriale. Denne udvikling svarer ganske til 
den, der blev beskrevet af Jespersen & 

86 

Rasmussen (1989) for perioden 1982-1983 
på basis af nivellement af ialt 15 profiler. 
Som resultat af disse processer er forlan
det blevet smallere; således er grænsen 
mellem forlandet og vaden rykket ca. 30 m 
nærmere mod vejen fra 1981 til 1989, men 
har derefter ligget nogenlunde uændret 
frem til 1995. 

PLANTEDÆKKETS UDVIKLING I 
ANALYSEFELT HØJER NORD 1981-1995 
Fig. 4 viser, hvorledes det vegetationsdæk
kede areal er blevet reduceret i takt med 
ændringen af profilet. I september 1981 
var plantedækket på det tilsåede areal, 0-
50 m, svarende til højdeintervallet + 1,90-
2,40 m DNN, relativt kraftigt (dæknings
grad >50%), bortset fra lavninger med me
re sparsomt plantedække. På trods af ef
tersåning til 50 m både foråret 1982 og 
1983, var ydergrænsen for det tæt vegeta
tionsdækkede areal i september 1983 ryk
ket tilbage til ca. 35 m fra vejen ved om
kring +2,15 m DNN. Samtidig var 
grænsen mellem forlandet og vaden ryk
ket ind til ca. 60 m fra vejen. 

I 1989 og især 1995 var det tæt bevokse
de areal blevet yderligere reduceret, i 1995 
med en nedre grænse helt oppe ved + 2,30 
m DNN, mens grænsen mellem forlandet 
og vaden syntes at have stabiliseret sig 
omkring den oprindelige tilsåningsgræn
se. I 1989 fandtes i analysefeltet en del 
Strand-Annelgræs (Puccinellia maritima) 
spredt på vaden lige nedenfor forlandet 
(noteret første gang i analysefeltet i 1985). 
I 1995 strakte den spredte forekomst af 
Annelgræs sig ud til omkring 75 m fra ve
jen, svarende til en nedre Annelgræs
grænse ved omkring +1,15 m DNN, og in
de langs forlandet dannede Annelgræs fle
re steder sammenhængende bevoksnin
ger. Annelgræsset hidrører fra spredning 
udefra, idet der ikke, som det ellers var 
planlagt, er blevet udlagt Annelgræs i ana
lysefeltet. 

FLORAENS UDVIKLING 1981-1995 
De inderste 50 m af forlandet blev i for
sommeren 1981 tilsået med fire græsarter, 
hvoraf en, Fåre-Svingel, aldrig er observe-



ret. Allerede i eftersommeren 1981 blev 
der noteret 33 arter (tabel 1), hvoraf dog 
kun de udsåede arter spillede nogen væ
sentlig kvantitativ rolle. De øvrige 30 arter 
forekom kun i enkelte eksemplarer eller 
yderst sporadisk. Arterne repræsenterer et 
forholdsvis bredt økologisk spektrum (ta
bel 2). De dominerende artsgrupper var 
strandengsarter (9 arter) og agerukrudts
arter (8 arter), hvoraf sidstnævnte antage
lig er tilført som forurening i den udsåede 
frøblanding eller med det maskineri, der 
blev anvendt ved profileringen af forlan
det. 

I 1983 var artsantallet steget til 52. De 
dominerende artsgrupper var strandengs
arter (13 arter) og arter fra vejkanter o.lign. 
(12), mens ukrudtsarternes andel var re
duceret. 

I 1995 var artsantallet forøget til 73. Den 
dominerende artsgruppe var strandengs
arterne, hvis andel udgjorde 32,9% (24 ar
ter). Andre velrepræsenterede grupper 
var arter fra vejkant o.lign., græsland og 
sandkyst 

En græsslægt, der med årene er kommet 
til at spille en stigende rolle i vegetationen 
på forlandet er Kvik (Elytrigia). lait er fun
det fem arter og krydsninger, verificeret af 
seminarielektor Anfred Pedersen: Strand
Kvik (E. junceifonne), Klit-Kvik (E. juncei
forme x pungens (=E. x obtusiusculum)), Stiv 
Kvik (E. pungens), Alm. Kvik (E. repens) 
samt Stiv x Alm. Kvik. I 1995 prægede 
disse arter l krydsninger, sammen med 
især Strand-Svingel (Festuca anmdinacea), i 
høj grad vegetationsbilledet på forlandet. 

VEGETATIONEN P Å FORLANDET 1995 
Fig. 5 viser i store træk fordelingen af ve
getationen nord for Vidå-slusen somme
ren 1995, og fig. 6 giver et mere detaljeret 
billede af vegetationen på forland og vade 
i slikgård nr. 32 og 33. Forlandet kan opde
les i tre zoner (a-c) efter karakteren af 
plantedækket Dertil kommer vegetatio
nen på vaden (zone d), herunder de mere 
eller mindre sammenhængende forekom
ster af Strand-Annelgræs (d'). 

Zone a. - Zonen nærmest vejen er gen
nemgående højst 5 meter bred, men er 

stedvis op til 15-25 m bred. Højden over 
DNN er omkring +2,40-2,60 m, og stati
stisk vil zonen blive oversvømmet ved 
nogle få % af de årlige højvander (fig. 7). 
Plantedækket er forholdsvis tæt (dæk
ningsgrad > 50%)(fig. 8), men er meget he
terogent mht. fysiognomi og artssam
mensætning. Artsantallet er højt, 53 arter, 
hvoraf syv arter kan være dominerende 
over noget større arealer: Kryb-Hvene 
(Agrostis stolonifera), Stiv x Alm. Kvik, 
Strand-Svingel, Harri! (Junnts gerardi), 
Strand-Krageklo (Ononis spinosa), Gåse
Potentil (Potentilla anserina) og Jordbær
Kløver (Trifolium fragiferum). De bedst re
præsenterede artsgrupper er vejkant- og 
strandengs arter. Blandt de sidste kan næv
nes en del arter, der i almindelighed fore
kommer på de øvre, mindre salte dele af 
strandenge: F.eks. Strand-Krageklo, en ret 
sjælden art på strandoverdrev i landets 
sydlige dele (Vestergaard & Hansen 1989), 
og som på forlandet stedvis danner sam
menhængende bestande (fig. 6, 8), som af
tegner sig tydeligt på flyfotos; Stiv Kvik, 
der i Danmark kun forekommer spontant i 
Vadehavet (Pedersen 1974); Strand-Malurt 
(Artemisia maritima), der blev observeret i 
zone a allerede i 1983; Spidshale (Paraphol
is strigosa) og Liden Tusindgylden (Centau
rium pulchellum), som begge i 1995 blev 
fundet et enkelt sted nær Vidå-slusen, 
samt Mark-Rødtop (Odontites verna). Til
stedeværelsen af disse og flere andre arter 
(tabel 1) tyder på, at plantedækket i zone a 
efterhånden vil udvikle sig i retning af den 
vegetation, der er karakteristisk for de 
øvre dele af ugræssede strandenge ved 
Vadehavet iøvrigt (Raabe 1981; Pedersen 
1983; Dijkema 1983). Jordbunden i zone a 
er sand næsten uden organisk stof (0,1-
0,3%), høj pH (7,0-7,3) og meget lav led
ningsevne (salinitet)(omkring 50 ftS). 

Zone b. -I zone b, der ligesom zone a er 
af meget vekslende bredde, og som stræk
ker sig ud til omkring 25 m fra vejen, er 
plantedækket spredt, dækningsgrad 
<50%. Zonen dækker det vertikale inter
val fra omkring +2,00 til +2,40 m DNN og 
vil statistisk blive oversvømmet af højst 
5% af de årlige højvander (fig. 7). Jordbun-
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Fig. 8. Artsrig strandengs
vegetation domineret af 
Strand-Krageklo (011onis 
spitwsn) og Strand-Svingel 
(Festucn nn111di11ncen) i zone a 
på forlandet udfor slikgård 
nr. 32. 1995. 

Snit mnrsh vegetntio11, rich iu 
species, domi11nted by Ononis 
spinosa n11d Festuca arundi
nacea, i11 zo11e n 011 the forelmtd 
nt sedimwtntio11 fie/d 110. 32. 
1995. 

Fig. 9. Forlandet nord for Vid
åslusen; zone b. Vegetationen 
er domineret af Strand-Svin
gel (Festum nn111di11ncen) og 
Klit-Kvik (Elytrigin jullceifor
me x p1111gws). Til højre 
Strand-Krageklo (011ouis spi
IIOSI! ). I baggrunden til ven
stre: Annelgræs-vegetation 
(Pucci11ellin mnritimn). Helt i 
baggrunden Emmerlev Klev. 
1995. 

The [oreln11d to t ile North of the 
Vidn-sluice; zoue b. The vegetnti
OII is domi11nted by Festuca a
rundinacea 1111d Elytrigia jun
ceiforme x pungens. To the 
right Ononis spinosa. Bnck
groulld Iejf: Puccinellia mariti
ma vegetntio11. Fnr bnckgrowzd: 
the Emmerlev Klev. 1995. 

Fig. 10. Bestand af Klit-Kvik 
(Elytrigin ju11ceijorme x p1111-
ge11s) på overgangen mellem 
zone b og c på forlandet syd 
for Vidå-slusen. 1991. 

Stn11d of Elytrigia junceifor
me x pungens n t the tmnsition 
between zo11e b nnd c 011 the 
forelmzd to the sottfh of the 
Vidå-sluice. 1991. 
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Fig. 11. Strandsennep (Cnkile 
mnritimn) i zone c udfor slik
gård nr. 35. 1995. 

Cakile maritima i11 zo11e c nt 
sedimelllntioll fie/d no. 35. 
1995. 

Fig. 12. Kloner af Vadegræs 
(Spnrli11n cf. mrglicn) og 
spredt Kveller (Snlicomin 
europnen) på vaden i slikgård 
nr. 35. 1995. 

C/01res of Spartina cf anglica 
and sentiered Salicornia eu
ropaea 011 wndde11 i11 sedimell
tntioll fie/d 110. 35. 1995. 

Fig. 13. Annelgræs-vegeta
tion (Puccillellin mnritimn) på 
vaden i slikgård nr. 33. I bag
grunden Vidå-slusen. 1995. 

Puccinellia maritima vegetn
tiOll 011 wnddw i11 sedimentati
on fie/d 110. 33. Bnckground: the 
Vidå sluice. 1995. 
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den er sand med samme karakteristika 
som zone a. Antallet af arter er noget lave
re end i zone a, 40 arte1� hvoraf de talrigst 
repræsenterede grupper er strandengs-, 
græslands- og vejkantarter. De to hyppig
ste, der stedvis danner mere eller mindre 
sammenhængende bestande, er Gåse-Po
tentil og Strand-Svingel. Også Klit-Kvik 
danner stedvis sammenhængende bestan
de, især på overgangen til zone c (fig. 6, 9 
og 10). Hyppige arter er tillige Ager-Svine
mælk (Sonchus arvensis) og Alm. Kvik. De 
øvrige arter er alle spredt forekommende 
(tabel l). 

Zone c. - Den ydre halvdel af forlandet 
(zone c), ud til omkring 50 m fra vejen, be
står af sandflader med meget sparsom be
voksning (Fig. 11). Zonen dækker det ver
tikale interval fra omkring + 1,40 til +2,00 
m DNN, og vil statistisk nås af 5-20% af de 
årlige højvander (fig. 7). Det organiske 
indhold i sandet er lavt (<0,3%) og led
ningsevnen er lav, bortset fra den yderste 
del af zonen, ved overgangen til vaden, 
hvor værdier på 500-600 ttS er målt. Antal
let af arter er 30, hvoraf de talrigst repræ
senterede grupper er strandengsarter og 
sand- og klitarter. Men også opskylslinie
arterne spiller en betydelig rolle. En vis 
salttolerance er således en forudsætning 
for forekomst i denne zone. De hyppigste 
arter er Strandarve (Honckenya peploides), 
Hvidmelet Gåsefod (Chenopodium album) 
og Vej-Pileurt (Polygonum aviculare). Også 
bl.a. Strand-Kvik, Kryb-Hvene, Gåse-Po
tentil og Ager-Svinemælk er forholdsvis 
hyppige. De øvrige arter, deriblandt Sand
Hjælme (Ammophila arenaria), forekommer 
meget spredt. 

Zone d. - Omkring 50 m fra vejen, ved 
ca. + 1,40 m DNN, afløses forlandet af 
sandvade (zone d). De inderste ca. 10 m af 
vaden skråner forholdsvis stejlt ned til ca. 
+ 1,15 m DNN. Derfra skråner vaden jævnt 
videre ud i slikgårdene (fig. 3). Indholdet 
af organisk stof er lidt højere end på for
landet, op til omkring 1-2%, hvilket tyder 
på, at der sker en vis sedimentation ved 
højvande. Ledningsevnen (saliniteten) i 
substratet er høj, 1000-4500 ftS er målt. 
Vadezonen kan opdeles i selve vadefladen 
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(zone d) og de mere eller mindre sammen
hængende bestande af Strand-Annelgræs 
(zone d'), der vil blive nærmere beskrevet 
nedenfor. 

Plantedækket på vadefladen er yderst 
spredt og består af 12 arter, som alle er 
salttålende og generelt knyttet til strand
enge og opskylszoner. De hyppigste er 
Kødet Hindeknæ (Spergularia marina) og 
Strand-Annelgræs, der forekommer på 
den indre del af vaden, samt Kveller (Sali
cornia europaea s.lat.) og Vadegræs (Spar
tina cf. anglica), der begge forekommer 
spredt på alle niveauer i slikgårdene. 
Mens Kveller optræder som enkeltindivi
der, der enten synes tilfældigt fordelt, eller 
er lokaliseret i forhold til grøblerender og 
faskingærder, danner Vadegræs større el
ler mindre kloner (fig. 6 og 12), der afteg
ner sig som mørkegrønne pletter på flyfo
tografierne. På basis af disse kunne det 
konstateres, at Vadegræs i 1995 fandtes i 5 
ud af de ialt 29 slikgårde syd for Vidå-slu
sen, og i 9 ud af de 12 slikgårde nord for 
slusen, heraf især udbredt i slikgård nr. 32, 
33, 40 og 41. 

UDLÆGNING AF ANNELGRÆS 
For at fremskynde stabiliseringen af for
landet blev der i sommeren 1984 gjort for
søg med udlægning af Strand-Annelgræs 
på forlandet i to slikgårde, nr. 16 og 17, 
syd for slusen. Annelgræsset blev lagt ud 
dels i et digeparellelt 5-10 m bredt bælte 
på overgangen mellem forlandet og va
den, i højdeintervallet +1,70-1,90 m DNN, 
dels i to bælter vinkelret på diget ud til et 
niveau på +0,70-0,85 m DNN, som beskre
vet af Jespersen & Rasmussen (1989). An
nelgræsset blev udlagt med hånden og 
tromlet. Forsøget blev kun en delvis suc
ces. Af det digeparallelle annelbælte reste
rede i 1986 kun mindre partier med sam
menhængende annelbevoksning og noget 
større arealer med spredt Annelgræs, og 
de øst-vest-gående bælter var næsten helt 
eroderet bort. Forsøget blev videreført i 
1986 med udlægning af et bredere digepa
rallelt annelbælte, 30-50 m fra vejen, over 
en 400 m lang strækning nord for slikgård 
nr. 17. Denne udlægning blev ikke væsent-



Fig. 14. Gennemgravet Annelgræs-'ø', 20 cm høj; sand mørkt på grund af indhold af organisk stof. 1995. 

Cross section ofPuccinellia maritima stand. Tlre sand is dark due lo orgmzic matter caused by sedime11fafion. 1995. 

ligt eroderet i løbet af vinteren 1986-1987 
og syntes at have virket beskyttende på 
det tilsåede forland (Jespersen & Rasmus
sen 1989). 

På grund af disse erfaringer besluttede 
Jordbrugsdirektoratet at udlægge et sam
menhængende annelbælte på hele for
landsstrækningen. Udlægningen syd for 
slusen blev udført maskinelt i løbet af 1987 
og 1988. Materialet blev hentet på for
landsmarsken ved Ballum, hvor ca. 10 ha 
Annelgræs-grønsvær blev affræset til en 
dybde af 3-5 cm. Udlægningen på 
strækningen nord for slusen var planlagt 
til 1989, men blev ikke fuldført. Det skyld
tes, at resultatet af udlægningen generelt 
blev temmelig dårligt; størstedelen af det 
udiagte Annelgræs blev således skadet el
ler helt ødelagt af erosion, tilsanding eller 
tørke. 

I 1990 kunne det konstateres at Annel
græs-udlægningen kun i ringe omfang var 
lykkedes. Sammenhængende arealer af 
udlagt Annelgræs var kun bibeholdt no
genlunde intakt på visse strækninger syd 
for slusen. Efter 1990 er arealet fortsat ble
vet reduceret; i 1993 og 1994 fandtes der 
således kun sammenhængende arealer af 
udlagt Annelgræs i slikgård nr. 12 og 13. 

Samtidig med reduktionen af det udiag
te Annelgræs, har Annelgræs imidlertid 
siden midten af 1980'erne været i mere el
ler mindre spredt vækst på den øvre vade 
i mange slikgårde både nord og syd for 
slusen. Denne tilvækst har for det meste 
fundet sted neden for det niveau, hvor 
Annetgræsset blev udlagt, og er sikkert for 
en del baseret på rester af det udiagte An
nelgræs. 
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STATUS FOR ANNELGRÆS
VEGETATIONEN I 1995 
Forekomsten og udbredelsen af Strand
Annelgræs i 1995 er blevet kortlagt på ba
sis af flyfotos. På disse fremtræder Annel
græs som distinkte lysegrønne pletter, der 
adskiller sig tydeligt fra omgivelserne. På 
denne baggrund kan det konstateres, at 
der ikke længere findes sammenhængen
de bræmmer af udlagt Annelgræs. Deri
mod forekommer der nu i 27 ud af de ialt 
41 slikgårde spredte, større og mindre be
stande af Annelgræs på den øvre del af 
vaden langs forlandet. På fig. 5 er dette 
vist for strækningen nord for slusen. De 
største sammenhængende Annelgræs-be
stande findes i den slikgård, nr. 41, der er 
tættest på den gamle kystlinie. Her danner 
Annelgræs mosaik med Strand-Kogleaks 
(Scirpus maritimus), som danner rørsump 
langs kysten ved Emmerlev Klev. Fig. 6 vi
ser udbredelsen af Annelgræs i slikgård 
nr. 32 og 33 i detaljer. Annelgræsset fore
kommer på vaden i et bælte ca. 50-80 m fra 
vejen, dels som spredte mindre 'øer', dels 
som lidt større, mere eller mindre sam
menhængende partier (fig. 13) indenfor 
det vertikale interval +1,15-1,30 m DNN. 
Det er ca. 60 cm lavere end det niveau, 
hvor Annelgræs blev udlagt ved forsøget i 
1984. 

Annelgræs-' øerne' er fladt hvælvede 
strukturer, der hæver sig 20-30 cm over 
den omgivende vade (fig. 14). Jordbunden 
er sand, som øverst er mørkt af organisk 
stof (2,0-3,5%), hvilket tyder på, at det tæt
te Annelgræs-tæppe medvirker til sedi
mentation af organisk materiale ved 
højvande. 

Sammen med Strand-Annelgræs, hvis 
dækningsgrad er 100%, er der på 'øerne' 
noteret ialt 19 plantearter (tabel 1). De 
mest almindelige følgearter er Strand
Asters (Aster tripolium), Sandkryb (Glaux 
maritima), Kveller, Vadegræs, Vingefrøet 
Hindeknæ (Spergularia media), Kødet Hin
deknæ og Strand-Trehage (Triglochin mari
timum). På enkelte 'øer' blev der i 1995 no
teret Stilket og Stilkløs Kilebæger (Hali
mione pedunculata, H. portulacoides). Arts
sammensætningen på Annelgræs-' øerne' 
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svarer ganske til sammensætningen af An
nelgræs-grønsvær på den nedre del af 
strandenge ved Vadehavet generelt (cf. 
Raabe 1981; Pedersen 1983; Dijkema 1983). 

FORLANDETS FREMTIDIGE 
UDVIKLING 
En af intentionerne bag anlæggelsen af det 
kunstige forland foran det fremskudte di
ge var at skabe en naturmæssig erstatning 
for det forland, der gik tabt ved ind dignin
gen. Ifølge projektet skulle der skabes et 
150 m bredt, jævnt skrånende vegetations
dækket forland. Her 15 år efter anlæggel
sen må det konstateres, at dette, på trods 
af efterfølgende etablering af slikgårde og 
forsøg med udlægning af Strand-Annel
græs, langt fra er lykkedes. Tværtimod er 
den del af forlandet, hvor der findes sam
menhængende vegetation, blevet stadig 
smallere. 

Det hidtidige forløb tyder således på, at 
udviklingen af et stabilt, grønt forland af 
en passende bredde vil blive en meget 
langsigtet proces. Positive tegn på, at en 
udvikling trods alt er igang, er imidlertid 
- at der synes at finde en vis sedimentati-

on sted i slikgårdene. Målinger udført af 
Jespersen & Rasmussen (1989) viser, at 
vanddybden i fyldgraven på vaden 
langs forlandet er aftaget i perioden fra 
1982 til 1987. Dette indicerer, at materia
le, der kunne have været sedimenteret i 
slikgårdene, i stedet løbende er sedimen
teret i fyldgraven. Det må derfor anta
ges, at sedimentationen i slikgårdene vil 
accellerere, når fyldgraven er fyldt op. 

- at Kveller og Vadegræs i stigende grad 
etablerer sig på vaden i slikgårdene, så
ledes at der efterhånden vil udvikles en 
egentlig Kveller- og Vadegræs-vade, 
som er den typiske pionervegetation ved 
Vadehavet (Raabe 1981; Pedersen 1983; 
Dijkema 1983). 

- at der på den højeste del af vaden er ved 
at udvikle sig et Strand-Annelgræs-bæl
te med en artssammensætning, der er ty
pisk for den nedre del af strandenge ved 
Vadehavet, og med en jordbundsudvik
ling, der tyder på, at Annelgræsset frem
mer sedimentationen. 



- at der på visse strækninger af forlandet, 
især nord for Vidå-slusen, ser ud til at 
udvikle sig et stabilt plantedække på 
den højestliggende del af forlandet med 
en artssammensætning, der er typisk for 
den øverste del af strandenge ved Vade
havet. 
Det mest usikre led i udviklingen mod 

et stabilt forland ser ud til at være den yd
re del af forlandet, hvor sandet hver vinter 
bliver eroderet og omlejret. Denne erosion 
forhindrer udviklingen af det plantedæk
ke og den jordbund, som netop ville kun
ne reducere erosionen. Hverken tilsåning, 
udlægning af Annelgræs eller forskellige 
andre foranstaltninger har hidtil kunnet 
afhjælpe dette. Erosionen vil formodentlig 
først blive reduceret, når Kveller- og Vade
græs-vaden og Annelgræs-bæltet er blevet 
fuldt udviklet; og selv når det er tilfældet, 
vil kraftigt højvande og storm formodent
lig stadig medføre erosion. 
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Boganmeldelse 
Peter K. A. feuseu: Meuueskets opriudelse og udvikliug. 
349 sider. Formal 25 x 18 cn1. Iudbuudet. Pris: kr 259. G. E. 
C. Gad 1996. ISBN 87-12-02987-4. 

Denne omfattende bog bringer den nyeste viden om 
menneskets udviklingshistorie. Forfatteren er special
læge i klinisk genetik ved Århus Universitetshospital 
og har en personlig interesse i emnet, som han har dyr
ket i en lang årrække. Derfor har han de bedste forud
sætninger for at kunne skrive den hidtil grundigste 
bog på dansk om dette emne. 

Bogen er opdelt i 15 kapitler, der samler sig om 3 ho
vedafsnit. Det første giver baggrundsviden om evolu
tionsteori, det geologiske tidsperspektiv, dateringsme
toder og grundprincipperne i biologisk klassifikation. 
Det andet behandler primaternes udvikling og menne
skets biologiske placering. Det sidste afsnit omhandler 
menneskeliniens oprindelse, de tidlige stadier og ud
viklingen af det moderne menneske. 

Alt tyder på, at menneskehedens vugge har stået i 
Afrika. Her er der gjort meget omfattende fund af fos
siler. Først i Sydafrika, men i 1959 skiftede scenen til 
Østafrika, hvor de rigeste findesteder har været Oldu
vai-kløften i Tanzania og Turkana-søens bredder i det 
nordlige Kenya. Den østafrikanske Riftzone (Great Rift 
Valley) opstod for ca. 20 millioner år siden, da der dan
nedes en dyb sprække på langs af Østafrika og videre 
nordpå gennem Det røde Hav. Området kom til at lig
ge i regnlæ, hvorfor regnskoven i denne del ændredes 
til åbent skovland og videre for 5-10 millioner år siden 
til regulær savanne. 

I dette åbne landskab måtte hominoiderne tilbringe 
en større og større del af deres tid på jorden. Som en 
konsekvens heraf ændrede nogle af dem bevæge
mønster, idet de begyndte at gå på to ben, da det ener
girnæssigt er det mest effektive på landjorden. 
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Den bipedale gang er langt ældre end hjernens 
vækst, som først rigtig tager fart i selve slægten Homo. 
Homo lwbilis blev beskrevet i 1964 på grundlag af 7 fos
siler fra Olduvai med en alder på 1,6-1,9 millioner år. 
De havde en skønnet gennemsnitlig hjernekapacitet 
på 638 cm3 og fremstillede de første primitive redska
ber af sten. Homo ereclus udvikledes for godt 1,5 millio
ner år siden. Kranierumfanget varierer fra 750-1200 
cm3 med et gennemsnit på 930 cm3• Denne art har ev
net at fremstille ild, hvilket formentlig har været en 
forudsætning for, at den har kunnet kolonisere tempe
rerede områder. Fund fra Kina og Java, der er kendt 
under navnene Peking-mennesket og Java-mennesket, 
er yngre end de afrikanske fund. Homo sapieus, hvortil 
vi selv hører, er kendt fra de sidste 500.000 år. Her lig-
ger kraniekapaciteten på omkring 1400 cm3. ' 

En grundig gennemgang af menneskets arvemasse 
er samlet i et særligt appendiks. Desuden er der noter, 
kronologisk oversigt, ordliste, litteraturliste med 163 
numre og index. 

Der fremlægges et stort bevismateriale, bl.a. de 
mange hundrede fossilfund og bidrag fra antropologi, 
arkæologi, molekylær palæontologi m.m. Det sprin
gende punkt er tydningen af materialet. Som forfatte
ren selv anfører, kan man forvente, at man om få år vil 
have et nyt syn på flere af de teorier og hypoteser, der 
fremlægges i bogen. 

Bogen kunne have været mere brugervenlig. Der er 
rigeligt med overflødige fremmedord, og det er irrite
rende, at der 98 steder i teksten henvises til noter bag i 
bogen. De kunne have været anbragt i teksten. Værst 
er det dog, at man får det indtryk, at der ikke er læst 
korrektur på bogen. Dette burde have været i orden i 
en seriøs bog, hvor der er samlet så megen viden. 

Ems t Torp 



Baltisk Gøgeurt (Dactylorhiza majalis ssp. baltica) 
- første sikre fund i Danmark 
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Dactljlorlliza majalis ssp. baltica - a  new record from Denmark 

Dactylorhiza majalis ssp. baltica (fig. l) is reported from a station close to Køge in Zea
land. The population was discovered in la te Jul y 1996, and during the main flowering 
season in 1997 138 flowering plants were counted. A morphometric comparison to se
ven Danish populations o f D. majalis ssp. 11111jalis supports our identification of the po
pulation by Køge as ssp. baltica - as does a phenological comparison to the most near
by populations of D. majalis ssp. 11111jalis and D. i11carnata var. incarnata. Additionally, 
the specimens from Køge make a good match with a photograph of the lectotype of 
Dactylorhiza majalis ssp. baltica. Earller records of this taxon from Denmark are discuss
ed, but, although some indication exists that it may also have been found in Ærø, Tå
singe, Langeland, and Bornholm, it is concluded that the present record from Køge 
should be considered the first confirmed find of D. majalis ssp. baltica in Denrnark. 

I juli 1996 blev den ene af denne artikels 
forfattere (N.F.) af Henrik Torsten Petersen 
gjort opmærksom på en population af 
"mærkelige" gøgeurter nær Køge (fig. 1). 
Ved en efterfølgende besigtigelse kunne 
N.F. umiddelbart identificere planterne 
som Baltisk Gøgeurt (Dactl;lorhiza majalis 
(Rchb.) P. F. Hunt & Summerh. ssp. baltica 
(Klinge) Sengh. ), som ikke med sikkerhed 
tidligere er fundet i Danmark. Ugen efter 
besøgte Søren Grøntved Christiansen og 
H.Æ.P. lokaliteten hver for sig og nåede til 
samme resultat. Bestemmelserne var altså 
identiske og indbyrdes uafhængige; men 
der var tale om subjektive skøn pga. vores 
manglende fortrolighed med Baltisk 
Gøgeurt. Derfor gennemførte vi i 1997 en 
nærmere undersøgelse af planternes mor
fologi og fænologi. 

MORFOLOGI 
Populationen ved Køge kunne entydigt 
henføres til komplekset omkring Maj
Gøgeurt (Dactylorhiza majalis s.lat.). Des
værre er der ikke publiceret morfarnetri
ske data for Baltisk Gøgeurt, så under
søgelsen har måttet fokusere på, (l) om 
populationen ved Køge adskiller sig tyde
ligt fra danske populationer af Maj-
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Gøgeurt (D. majalis ssp. mnjalis), og (2) om 
eventuelle morfologiske forskelle repræ
senterer tidligere publicerede skillekarak
terer mellem Maj- og Baltisk Gøgeurt. 

Metoder. - Mulige skillekarakterer mel
lem Maj- og Baltisk Gøgeurt blev identifi
ceret ved en gennemgang af nøgler og be
skrivelser i følgende kilder: Schlechter 
(1925 -1928), Bisse (1966), Senghas (1968b ), 
Nelson (1976), Sundermann (1980), Bau
mann & KUnkele (1982), Fuller (1983), 
Englmaier (1984), Buttier (1986) og Del
forge (1994). De sorterede (og derefter let 
standardiserede) skillekarakterers anven
delighed blev vurderet efter, i hvor mange 
af referencerne de var nævnt. Som ud
gangspunkt har vi forsigtigt antaget, at 
desto hyppigere en skillekarakter er blevet 
citeret, desto sikrere er den. 

I populationen ved Køge (tabel l) blev 
27 individer undersøgt detaljeret mht. fire 
af litteraturens skillekarakterer: (l) stæng
lens diameter - her målt umiddelbart un
der akset; (2) løvbladenes længde - her 
udtrykt ved det længste løvblads længde; 
(3) løvbladenes længde/ bredde-forhold -
her udtrykt ved det længste løvblads pro
portioner; (4) blomsternes størrelse - her 
udtrykt ved afstanden fra sporemunding 
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til læbespids i en blomst fra midten af ak
set. Desuden blev individerne vurderet 
mere skønsmæssigt mht. litteraturens to 
resterende skillekarakterer: (5) bladplet
ternes udseende (størrelse og intensitet 
m.v.); (6) løvbladenes stilling og retlinet
hed. (Note: skønt nr. 5 og 6 for nemheds 
skyld omtales som "karakterer", er der re
elt tale om to komplekser af karakterer). 
Alle vegetative karakterer blev målt/ vur
deret direkte på voksestedet, mens der til 
måling af den eneste florale karakter ind
samledes en blomst fra midten af akset på 
hvert individ; blomsterne blev konserve
ret i 70 % ethanol tilsat en anelse glycerol. 

De 27 individer blev udvalgt ved en 
prøvetagningsteknik med både et subjek
tivt og et objektivt element. Det først
nævnte bestod i, at der blev udlagt fem 
cirkulære prøvefelter, hver med en diame
ter på 3,0 m; felterne blev placeret med 
henblik på at få repræsenteret så meget 
morfologisk variation som muligt. Det ob
jektive element bestod i, at samtlige blom
strende gøgeurter i hvert felt blev medta
get i undersøgelsen. 

Som sammenligningsgrundlag benyttes 
et datasæt, som i maj/ juni 1996 blev ind
samlet efter samme metode fra 197 indivi
der af Maj-Gøgeurt fordelt på 7 danske 
populationer (tabel 1). 

Resultater. - Udtrykt som den procentvi
se andel af de konsulterede referencer, 
hvori en given skillekarakter er citeret, 
kan de postulerede skillekarakterer rang
ordnes som følger: A (80 % ): løvbladenes 
længde/breddeforhold; B (60 %): blad
pletternes udseende; C (50 %): blomster
nes størrelse; D (40 %): stænglens diame
ter, løvbladenes længde, løvbladenes stil
ling og retlinethed. 

Løvbladenes længde/bredde-forhold lå 
hos de undersøgte individer i Køge-popu
lationen på 5,2-12,4, mens det hos Maj
Gøgeurt lå på 1,7-8,9 (fig. 2a). 

I Køge-populationen var alle de under
søgte planters bladoversider fra basis til 
spids rigt oversåede med talrige, små, ble
ge pletter, der nærmest marmorerede bla
dene og specielt mod deres basis flød sam
men til større, ringformede pletter (fig. 1). 
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Hos Maj-Gøgeurt fremviste ikke et eneste 
individ denne eksakte kombination, skønt 
der kunne konstateres en meget stor varia
tion i bladpletternes antal, størrelse, form 
og intensitet; i visse tilfælde manglede de 
helt. 

Blomsternes størrelse (udtrykt ved 
læbelængden) varierede i Køge-populatio
nen fra 6,9 til 8,8 mm, mens den hos Maj
Gøgeurt varierede fra 5,7 til 10,0 mm. 

Stænglens diameter umiddelbart under 
akset lå i Køge-populationen på 2,5-5,5 
mm, mens den hos Maj-Gøgeurt lå på 2,0-
9,5 mm. Løvbladene målt i Køge-popula
tionen var 11,0-22,0 cm lange, mens de hos 
Maj-Gøgeurt var 4,5-14,1 cm lange. I 
Køge-populationen gjaldt det temmelig 
generelt, at løvbladene var næsten rette, 
og at især de øvre løvblade var stift opret
te fra basis (fig. 1). Hos Maj-Gøgeurt var 
løvbladene gennemgående mere udad
krummede og m.el.m. udstående fra basis. 

For Maj-Gøgeurt generelt (alle syv po
pulationer) samt for hver af de studerede 
Gøgeurt-populationer er middelværdi og 
standardafvigelse for de fire detaljeret un
dersøgte karakterer vist i tabel 2. 

Diskussion. - For at undgå en eventuelt 
slørende effekt af allometri Qf. Vanhecke 
1989) er læbens længde, stænglens diame
ter og det længste løvblads længde blevet 
afsat som funktion af plantens højde (fig. 
2b-d). 

Den eneste A-karakter, løvbladenes 
længde/bredde-forhold, udgør en næsten 
fuldkommen skillekarakter mellem Maj
Gøgeurt og populationen ved Køge (fig. 
2a, tabel 2). Helt i overensstemmelse med 
otte referencers karakteristik af Baltisk 
Gøgeurt har langt de fleste planter i Køge
populationen blade med et større læng
de/bredde-forhold end hos Maj-Gøgeurt. 

Fig. l. Baltisk Gøgeurt - malet efter et 44,3 cm højt 
individ fra lokaliteten ved Køge den 23. juni 1997. 
Bladudsnittet nederst til venstre viser oversiden af 
det længste løvblads nedre del. - Bent Johnsen del. 

Dactylorhiza majalis ssp. baltica - pninted from n 44.3 
cm high specime11 growing in the station by Køge (23 
June 1997). The enlm·ged lenf portion shows the upper 
sulface of the proximnl part of the Iongest lenf - Bent 
Johnsen del. 
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Den eneste B-karakter, bladpletternes 
udseende, udgør ligeledes en god skille
karakter mellem populationen ved Køge 
og de undersøgte individer af Maj
Gøgeurt, jf. beskrivelsen under "Resulta
ter". Køge-planternes karakterstadier 
stemmer overens med, hvad der ifølge 
seks referencer er det normale hos Baltisk 
Gøgeurt (litteraturen angiver desuden, at 
bladene også hos dette taxon i sjældne 
tilfælde kan være uplettede). 

Den eneste C-karakter, blomsternes 
størrelse (udtrykt ved læbelængden), ud
gør på ingen måde nogen skillekarakter 
mellem Maj-Gøgeurt og populationen ved 
Køge (fig. 2b, tabel 2). Ifølge fem referen
cer skulle Baltisk Gøgeurt generelt have 
mindre blomster end Maj-Gøgeurt. Vi tror 
på, at læbelængden på udmærket vis af
spejler blomsterstørrelsen. Derimod vil vi 
stille spørgsmålstegn ved anvendelighe
den af denne karakter til generel adskillel
se af de to taxa - fordi ingen af de indivi
der af Baltisk Gøgeurt, vi har set illustre
ret, synes at have mindre blomster end 
Maj-Gøgeurt. 

Den ene D-karakter, stænglens tykkelse, 
udgør langt fra nogen sikker skillekarak
ter mellem Maj-Gøgeurt og populationen 
ved Køge (fig. 2c, tabel 2). Dog er middel
værdien for Køge-planterne mindre end 
for Maj-Gøgeurt generelt (tabel 2); og hos 
en hel del planter på over 32 cm højde er 
stænglen tyndere end, hvad vi har regi-

streret for Maj-Gøgeurt i samme højde
klasse (fig. 2c). Ifølge fire referencer har 
Baltisk Gøgeurt en tyndere stængel end 
Maj-Gøgeurt. 

Den anden D-karakter, løvbladenes 
længde, udgør en rimeligt pålidelig skille
karakter mellem Maj-Gøgeurt og popula
tionen ved Køge (fig. 2d, tabel 2); for plan
ter på over 30 cm højde blev der slet ikke 
iagttaget noget overlap (fig. 2d). I overens
stemmelse med fire referencers karakteri
stik af Baltisk Gøgeurt havde de fleste in
divider i Køge-populationen længere bla
de end Maj-Gøgeurt. 

Den tredje D-karakter, løvbladenes stil
ling og retlinethed udgør ligeledes en ri
meligt pålidelig skillekarakter mellem 
Maj-Gøgeurt og populationen ved Køge, 
jf. beskrivelsen under "Resultater". Køge
populationens karakterstadier stemmer 
overens med, hvad der ifølge fire referen
cer er det normale for Baltisk Gøgeurt. 

Sammenfattende må det konstateres, at 
A- og B-karaktererne samt de to sidst
nævnte D-karakterer udgør gode skilleka
rakterer mellem Maj-Gøgeurt og populati
onen ved Køge, idet der højst er tale om 
ubetydelige overlap. Den eneste C-karak
ter og den førstnævnte D-karakter er deri
mod ikke diagnostiske, idet der er tale om 
hhv. et totalt og et næsten totalt overlap. I 
de tilfælde, hvor morfologiske forskelle 
kan erkendes mellem Maj-Gøgeurt og po
pulationen ved Køge, svarer disse forskel-

Tabel 1. Oversigt over morfome-
Dato Lokalitet (med TBU-distr.) Prøvefelter Individer 

Irisk undersøgte populationer af 
Maj-Gøgeurt (1996) samt Gøge-

1997 
urt-populationen ved Køge (1997) 
- med angivelse af dato samt an- 23/6 Køge (40) 5 27 
tallet af hhv. udiagte prøvefelter og 

1996 
undersøgte individer. 

List of morphometrical/y assess-
30/5 Ejby Ådal (44) 3 30 

ed populations of Dactylorhiza 31/5 Jarsskov Overdrev (39a) 5 1 8  
majalis ssp. majalis (1996) and 

3/6 Stejlebanke (39a) 2 32 
the Dactylorhiza population by 
Køge (1997) - indicating the 4/6 Småsøerne (45a) 5 24 
dales and the numbers of plots 

5/6 Elbæk Mejeri (40) 3 32 
and specimens measured. 

9/6 T ingvad (21) 31 

10/6 Sletterhage (22a) 30 
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Fig. 2. Spredningsdiagrammer for morfometriske data fra Gøgeurt-populationen ved Køge samt syv popu
lationer af Maj-Gøgeurt. Hvert symbol repræsenterer et individ (kvadrat = Maj-Gøgeurt; trekant = individ 
fra Køge-populationen). - a: det længste løvblads længde/bredde-forhold; b: læbens relative længde; c: 
stænglens relative tykkelse; d: det længste løvblads relative længde. 

Sentter dingrams of morphometric dntn from the Dactylorhiza populntiou by Køge nnd seven populntio11s ofD. maj
alis ssp. majalis. Ench symbol represeuts oue specimeu (squnre = D. majalis ssp. majalis; trinugle = specimeu from 
the populntiou by Køge). - n: leugth : width rntio of lougest lenf; b: relative l engtil of lnbellum; c: relative width of 
stem; d: relative leugth of Iongest lenf 

le til litteraturens angivelser af forskelle 
mellem Maj- og Baltisk Gøgeurt. Endelig 
er der rejst begrundet tvivl om C-karakte
rens anvendelighed til adskillelse af de to 
sidstnævnte taxa. Som altid ved bestem
melse af Dactylorhiza-taxa må man forven
te, at det ikke er nok at støtte sig til en en
kelt skillekarakter, når der skal skelnes 
mellem Maj- og Baltisk Gøgeurt; ethvert 
individ skal besidde en overbevisende 
kombination af karakterstadier for at kun
ne identificeres sikkert. I øvrigt matcher 
individerne i Køge-populationen fint med 
et upubliceret fotografi af lectotypen for 
Baltisk Gøgeurt ("Livonia, Kr. Wolmar: 
Sternhof, 13 VI 1893", Th. Peterson s.n. 
LE). På denne baggrund - og på baggrund 
af sammenligninger med tidligere publi
cerede illustrationer samt N.F.'s erfaringer 
med Baltisk Gøgeurt fra Estland - føler vi, 

at vi med sikkerhed kan henføre Køge-po
pulationen til Baltisk Gøgeurt. 

FÆNGLOGI 
Da Baltisk Gøgeurt ifølge litteraturen 
blomstrer senere end både Maj-Gøgeurt 
og Kødfarvet Gøgeurt (Dactylorhiza incar
nata var. incarnata), skulle også fænologi
ske data kunne give et fingerpeg om 
Køge-populationens tilhørsforhold. Der
for blev der i 1997 foretaget observationer 
af blomstringen i bestanden ved Køge (n = 
138) samt på den nærmeste lokalitet (Tryg
gevælde A's udløb) med populationer af 
Maj-Gøgeurt (n = 8) og Kødfarvet Gøgeurt 
(n = 22). 

Omkring Køge-planternes udspring 
blev populationerne besigtiget dagligt, 
derefter ugentligt. Ved hvert besøg blev 
det vurderet, om planterne var i knop (in-
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Population 

Køge 

ssp. maja/is, alle 7 pop. 

Ejby Ådal 

Jarsskov Overdrev 

Stejlebanke 

Småsøerne 

Elbæk Mejeri 

Tingvad 

Sletterhage 

Stænglens 

dia m. (mm) 

3,5 ± 0,8 

. 3,8 ± 1,1 

4,3 ± 1,3 

3,4 ± 0,6 

4,2 ± 1,1 

3,0 ± 0,7 

4,7 ± 1,4 

3,4 ± 0,9 

3,5 ± 0,5 

Længste blads Længste blads Læbens 

længde (cm) længde/bredde længde (mm) 

17,0 ± 2,8 8,0 ± 1,8 7,9 ± 0,5 

8,9 ± 2,1 3,9 ± 1,2 7,8 ± 0,8 

9,4 ± 2,6 3,7 ± 1,2 8,1 ± 0,7 

6,4 ± 1,2 3,2 ± 0,8 5,4 ± 0,3 

6,3 ± 1,4 3,3 ± 0,8 7,9 ± 0,6 

7,0 ± 1,2 3,7 ± 0,8 7,4 ± 0,7 

10,5 ± 1,5 3,6 ± 0,9 8,1 ± 0,7 

9,9 ± 1,9 5,1 ± 1,4 8,1 ± 0,7 

9,1 ± 1 ,3 4,4 ± 0,8 7,2 ± 0,8 

Tabel 2. Middelværdi ± standardafvigelse for fire karakterer i Gøgeurt-populationen ved Køge, hos Maj-Gøgeurt 
generelt og i hver af de syv undersøgte populationer af Maj-Gøgeurt. 

Mean ± standard deviation for tour characters in the Dactylorhiza population by Køge, in D. majalis ssp. majalis in 
general, and in each of the seven studied populations of the latter taxon. 

gen blomster udsprunget), eller om de var 
i begyndende blomstring (1-50 % af aksets 
blomster udsprungne), i fuld blomstring 
(50-100 % af aksets blomster åbne) eller 
under afblomstring (50-100 % af aksets 
blomster visne). 

Resultaterne ses i tabel 3. Køge-popula
tionen blomstrede senere end de under
søgte populationer af Maj- og Kødfarvet 
Gøgeurt; blomstringstiden varede ca. 
halvanden måned, og der kunne stadig 
ses blomstrende planter i sidste halvdel af 
juli. 

De fænologiske observationer under
støtter vores identifikation af Køge-popu
lationen som Baltisk Gøgeurt. 

TIDLIGERE ANGIVELSER 
Både i herbarier og i den botaniske littera
tur m.v. foreligger der tidligere angivelser 
af Baltisk Gøgeurt fra Danmark. 

Herbariekollektioner. - I Dansk Herbari
um på Botanisk Museum (C) fandt vi et 
omslag med påskriften: "Dactylorhiza balti
ca (Klinge) Orlova?". Af de 48 belæg i om
slaget havde Bernt Løjtnant annoteret et 
fra Tørvemosen vest for Store Rise på Ærø 
(Johs. Grantved 892) og et fra "Vejlens 
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Nordside, inderst" på Tåsinge (Johs. 
Grantved 86) som: "cfr. ssp. baltica" . Disse 
to indsamlinger fra hhv. 1944 og 1945 er 
meget dårligt bevarede. Planternes blad
proportioner minder om Baltisk Gøgeurt; 
men det taler mod bestemmelsen, at de 
begge har modne kapsler, skønt de er sam
let hhv. den 17. og 18. juli. Vi kan ikke sige 
med sikkerhed, om der er tale om Baltisk 
eller Kødfarvet Gøgeurt og l eller hybrider 
med sidstnævnte som den ene foræl
dreart Y deriigere tre belæg var af Løjt
nant annoteret som "cfr. ssp. baltica", men 
disse henfører vi uden nævneværdig tvivl 
til Maj-Gøgeurt. En indsamling fra en 
"strandeng ved Listed" på Bornholm 
(Liitken s.n., 11. juni 1977) og af finderen 
bestemt til Baltisk Gøgeurt har påfaldende 
lange og temmeligt smalle blade. Bestem
melsen er muligvis korrekt - dog peger 
bladpletternes udseende i retning af Maj
Gøgeurt. Af de resterende 42 belæg havde 
Henry Nielsen annoteret fire som Baltisk 
Gøgeurt - og for de øvrige anført, at der 
muligvis kunne være tale om dette taxon. 
For 39 indsamlinger mener vi med rimelig 
sikkerhed at kunne afvise muligheden; vi 
henfører langt de fleste til Maj-Gøgeurt, 



enkelte til Kødfarvet Gøgeurt og en til 
Plettet x Maj-Gøgeurt (Dactylorhiza macu
lala ssp. maculata x majalis ssp. maja/is). 
Måske er også hybriden mellem Maj- og 
Kødfarvet Gøgeurt repræsenteret. Tilbage 
bliver tre indsamlinger fra Ristinge Nor på 
Langeland fra hhv. 1984, 1985 og 1986 
(Henry Nielsen s.n.). Planterne fra 1984 og 
1986 er samlet i blomst så sent som hhv. 
den 30. og 23. juni, mens planten fra 1985 
er samlet i delvist afblomstret stand den l .  
juli. Også bladproportionerne bringer 
dem nærmere til Baltisk end til Maj
Gøgeurt. Derimod er bladstillingen på 
planterne fra 1984 og 1986 mindre overbe
visende, og karakterer vedrørende blad
pletter kan ikke vurderes ud fra det pres
sede materiale. Vi kan ikke afgøre med 
sikkerhed, om indsamlingerne bør hen
føres til Baltisk Gøgeurt eller f.eks. til Kød
farvet x Maj-Gøgeurt. 

I Herbarium Jutlandicum (AAU) ligger 
to indsamlinger fra Bornholm ("Listed" 
1973, sine coll.; "Meadow by a lake app. 
1 .5 km SE of Rø Kirke" 1974, Lutken s.n.), 
som af Bernt Løjtnant er bestemt til Baltisk 
Gøgeurt - sidstnævnte indsamling dog 
med tvivl. Vi har undersøgt de to herba-

Dato Køge-pop. 

5. juni K (O %) 

?. juni BB (O %) 

14. juni BB (0-40 %) 

23. juni FB (90-100 %) 

5. juli FB (95-100 %) 

20. juli AB (O %) 

riekollektioner og mener, at de repræsen
terer store individer af Maj-Gøgeurt; dog 
har Listed-plantens længste løvblad et be
mærkelsesværdigt stort længde /bredde
forhold. Det skal nævnes, at H.Æ.P. i 1994 
besigtigede lokaliteten ved Rø; den inde
holdt ca. 500 eksemplarer af Maj-Gøgeurt, 
mens Baltisk Gøgeurt søgtes forgæves. 

I Den Kongelige Veterinær- og Landbo
højskoles danske herbarium bærer 9 ind
samlinger i Maj-Gøgeurt-omslaget anno
tationen "ssp. baltica?" (det. Henry Niel
sen). Med en enkelt undtagelse mener vi, 
at de entydigt kan henføres til Maj
Gøgeurt. Undtagelsen er en indsamling 
fra Randkløve på Bornholm 1973 (Jacob
sen 10047). De to planter på arket minder i 
de fleste karakterer mest om Maj-Gøgeurt; 
men hos individet til højre er de to øvre 
stængelblade påfaldende lange og smalle. 
Desværre mangler de nedre dele af plan
ten; så man kan ikke se det længste 
løvblads proportioner (det er almindeligt, 
at de øvre blade har et større læng
de/bredde-forhold end de nedre). Vi me
ner ikke, at Jacobsen 10047 med sikkerhed 
kan henføres til Baltisk Gøgeurt; måske er 
der nærmere tale om en hybrid. 

Kødfarvet Gøgeurt Maj-Gøgeurt 

FB (60-90 %) FB (95-100 %) 

FB (80-100 %) FB (100 %) 

FB (100 %) FB (50-80 %) 

FB (50-70 %) AB (0-30 %) 

AB (O %) AB (O %) 

Tabel 3. Sammenlignende iagttagelser af blomstringstiden hos Gøgeurt-populationen ved Køge samt hos Maj
Gøgeurt og Kødfarvet Gøgeurt ved udløbet af Tryggevælde A. - K = knop, BB = begyndende blomstring, FB = fuld 
blomstring, AB = afblomstring (se teksten for nærmere definition af de fænologiske stadier). l parentes er anført, 
hvor mange procent åbne, friske blomster, der var til stede i de undersøgte aks. En tankestreg angiver, at popula
tionen ikke blev besøgt den pågældende dag. 

Comparative pheno/ogica/ observations on the Dactylorhiza population by Køge and populations of Dactylorhiza 
majalis ssp. majalis and D. incarnata var. incarnata by the outfa/l of Tryggevælde A. - K =  bud, BB = early flowering 
stage, FB = main f/owering stage, AB = /a te f/owering stage. The percentages of open, fresh f/owers in the spikes 
examined are given within brackets. A dash indicates thai the population was not visited on the day in question. 
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Fig. 3. Voksestedet for Baltisk Gøgeurt ved Køge fotograferet den 23. juni 1997; overvågningsfeltet er 
placeret i billedets forgrund. - Foto: Niels Faurholdt. 

The hnbitnt ofDactylorhiza majalis ssp. baltica by Køge photogrnphed 011 the 23rd offlllw 1997. 
- Phot.: Niels Fnurholdt. 

Litteraturangivelser. - Senghas (1968b: 
127) og Fuller (1983: 125) angiver med 
tvivl Baltisk Gøgeurt fra Danmark. Imid
lertid synes disse angivelser ikke at bero 
på kendte fund, men derimod på plantens 
potentielle tilstedeværelse i landet, jf. 
Senghas (1968a: 53), FUller (1983: 98). 

Keller & So6 (1930-1940: 221) og Del
forge (1994: 154) angiver uden forbehold 
Baltisk Gøgeurt fra Danmark; i sidstnævn
te reference præciseres findestedet som 
"Bornholm". Det fremgår ikke eksplicit 
hvilken kilde, der ligger til grund for disse 
angivelser; men det er interessant, at Del
forge (1994) omtaler arten under navnet 
DactJ;lorhiza longifolia (Neuman) Averya
nov, mens Keller & So6 (1930-1940) medta
ger Orc/1is longifolia Neuman som et syno
nym. I protolagen for Orchis longifolia 
(Neuman 1909) står der følgende om dette 
taxons forekomst: "Crescit in turfosis hu-
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midiaribus rarius in Orup, copiose in Rod
dinge Scaniæ; Bornholm Daniæ". En del 
senere forfattere har betragtet Orchis longi
Jolia og vores nuværende Dactylorhiza maj
alis ssp. baltica som identiske, men det er 
tvivlsomt, om dette er korrekt. Neumans 
herbarium er deponeret i Lund (LD), 
hvorfra vi har modtaget et lån med alt ma
teriale, som kunne tænkes at være relate
ret til Orchis longifolia. Blandt alle Neu
mans Gøgeurt-indsamlinger fra Skåne 
optræder navnet Orchis longifolia kun et 
sted - nemlig på en håndskrevet beskri
velse, som sammen med fire enkeltblom
ster er anbragt i en kapsel på et af herba
riearkene. I henhold til de internationale 
botaniske navngivningsregler må dette 
sparsomme materiale betragtes som holo
typen for O. longifolia. Ud fra typen og 
protolagen virker det sandsynligt, at Or
chis longifolia er identisk med DactJ;lorhiza 



majalis ssp. baltica - uden at det på nogen 
måde kan afgøres definitivt. To ting står 
dog fast, nemlig at Neuman ikke har an
noteret en eneste af sine fem bornholmske 
indsamlinger som Orcl1is longifolia - og at 
fire af dem entydigt kan identificeres som 
Maj-Gøgeurt; den femte (fra "Wallems
gaard" 1894) er muligvis hybriden Kødfar
vet x Maj-Gøgeurt. 

Tranberg (1992: 13) angiver med tvivl 
Baltisk Gøgeurt fra seks lokaliteter på Lan
geland - i alle tilfælde beroende på oplys
ninger fra Henry Nielsen. Oplysningerne 
bygger ifølge sidsh1ævnte (pers. comm. 
1997) på feltiagttagelser af planter, som 
morfologisk svarer til de indsamlinger i C 
og Landbohøjskolens herbarium, som han 
med tvivl har bestemt til Baltisk Gøgeurt. 
Baseret på ovenstående diskussion af de 
pågældende belæg må vi derfor anse dette 

Ager-Snerle ( Convolvulus arvensis) 

Ager-Svinemælk ( Sonehus arvensis) 

Ager-Tidsel (Cirsium arvense) 

Baltisk Gøgeurt (Dactylorhiza majalis ssp. baltica) 

Draphavre (Arrhenatherum elatius) 

Fjernakset Star ( Carex distans) 

Horse-Tidsel ( Cirsium vulgare) 

Krybende Potentil (Potentil/a reptans) 

Lådden Dueurt (Epilobium hirsutum) 

Pastinak (Pastinaca sativa) 

Rejnfan ( Tanacetum vulgare) 

Rose (Rosa sp.) 

Rød Svingel (Festuca rubra) 

Skov-Angelik (Angelica sylvestris) 

Strand-Svingel (Festuca arundinacea) 

Tagrør (Phragmites australis) 

Tabel 4. Komplet liste over karplanter fundet på den 60 
m2 store prøveflade, som blev udlagt den 23. juni 1 997 
med henblik på fremtidig overvågning af Baltisk 
Gøgeurt ved Køge. 

List af tracheophytes registered within the 60 m2 fixed 
plot which was established an the 23rd af June 1997 in 
preparation for future moniforing af the population af 
Dactylorhiza majalis ssp. baltica by Køge. 

taxons tilstedeværelse på Langeland for 
ubekræftet. 

Upubliceret angivelse. - Fornylig har vi 
fra Bernt Løjmant modtaget et manu
skriptudkast fra 1995: "Baltisk Gøgeurt 
(Dachjlorhiza majalis ssp. baltica) - en ny or
cludeart for Danmark?" I dette udkast 
henfører Løjhlant med tvivl en Gøgeurt
population fra et vældkær ved Mariager 
Vesterskov til Baltisk Gøgeurt. Den tenta
tive identifikation er baseret på forfatte
rens felmoter (inkl. skitser af læbe-morfo
logi) samt to farvefotografier af blomster
stande fra 1971. Udkastet indeholder des
uden et farvefotografi af en blomsterstand 
fra 1983 (foto: Jens Christian Schou). I litte
raturen har planter fra sandsynligvis den 
samme population tidligere været omtalt 
dels som "Orchis prnetermissa Druce var. ju
nia/is Verm." (Andersen 1951), dels som 
"skov-gøgeurt-individer med ringformede 
bladpletter" (Nilsson & Massberg 1977). 
Populationen er siden forsvundet som føl
ge af tilgroning (Løjmant upubl.; Jens 
Christian Schou, pers.comm. 1997), så 
man når nok aldrig til en sikker identifika
tion. På baggrund af beskrivelsen og illu
strationerne i Løjmants manuskriptudkast 
henfører vi forsigtigt to af de fotografere
de planter til Skov-Gøgeurt (Dactylorhiza 
maculata ssp. fuchsii), den tredje til Skov- x 
Maj-Gøgeurt. 

PLANTEGEOGRAFISK BAGGRUND 
Baltisk Gøgeurt har sin hovedudbredelse i 
Rusland, hvor den mod øst når til Trans
baikalien; i vest strækker udbredelsen sig 
gennem Estland til Ålandsøerne samt gen
nem Letland og Litauen til de nordlige de
le af Polen og det forhenværende Østtysk
land (Averyanov 1983; Bernacki 1990; Bis
se 1963; Klinge 1898, 1899; Nelson 1976; 
Nevski 1935). Desuden er planten blevet 
fundet på Gotland i 1990 (Kreutz 1993; 
Hansen et al. 1993). 

På baggrund af denne udbredelse kom 
det langt fra som nogen overraskelse, da 
Baltisk Gøgeurt blev opdaget i Danmark -
og dens tilstedeværelse her har som 
nævnt også været foreslået flere gange tid
ligere. Man kan håbe, at en større op-
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mærksomhed omkring dette taxon kan 
føre til flere bekræftede fund i landets syd
østlige dele. Med henvisning til oven
stående diskussion af tidligere angivelser 
fra Danmark bør planten helt konkret ef
tersøges i Tørvernosen på Ærø, ved Vejlen 
på Tåsinge, ved Ristinge Nor på Lange
land samt ved Randkløve og Listed på 
Bornholm. 

VOKSESTEDET VED KØGE 
Baltisk Gøgeurt vokser ved Køge på et 
kystnært areal med engkarakter (fig. 3). 
Voksestedet har aldrig været underlagt 
landbrugsdrift, men er opstået ved opfyld
ning af en strandlagune sidst i 1960'erne. 

Den botanisk interessante del af områ
det er omkranset af høje Tagrør (Phragmites 
australis) og dækker omkring 2500 rn2. Til
stedeværelsen af Fjernakset Star (Carex di
stans), Kær-Svinemælk (Sonchus palustris) 
og Strand-Svingel (Festuca arundinacea) an
tyder en svag saltpåvirkning af den i 
øvrigt engagtige vegetation (tabel 4). Der 
har indtil for to år siden foregået en kraftig 
tilgroning med høje stauder, bl.a. Drap
havre (Arrhenatherum elatius), Lådden 
Dueurt (Epilobium hirsutum), Pastinak (Pa
stinaca sativa) og Rejnfan (Tanacetum vulga
re) - samt med vedplanter, bl.a. Engriflet 
Hvidtjørn (Crataegus monog�;na), Femhan
net Pil (Salix pentandra), Stilk-Eg (Quercus 
robur) og Storbladet Elm (U/mus glabra). 

Bortset fra Baltisk Gøgeurt er Rank Vin
terkarse (Barbarea stricta) den eneste sjæld
ne (og rødlistede) art på lokaliteten, mens 
Ægbladet Fliglæbe (Listera ovata), som i 
1996 og 1997 har optrådt med et eksem
plar, er den eneste orkide. 

OVERVÅGNING, PLEJE OG RØDLISTE
STATUS 
I 1996 vurderedes bestanden af Baltisk 
Gøgeurt løseligt til ca. 50 blomstrende in
divider (formodentlig et underestirnat). I 
1997 er bestanden optalt grundigt, og der 
er oprettet en 60 rn2 stor prøveflade med 
henblik på årlig optælling som et led i pro
jektet "Overvågning af danske Orkideer" 
under Danmarks Miljøundersøgelser. I 
1997 taltes 138 blomstrende skud, heraf 81 
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på prøvefladen. Vegetative skud blev ikke 
optalt. 

Voksestedet er siden fundet blevet plejet 
ved høslæt med kratrydder. I 1996 blev 
høslæt foretaget omkring l. november, i 
1997 i anden halvdel af oktober. Kulturhi
storisk set har høslæt i Danmark overve
jende fundet sted i juli (Løjtnant & Worsøe 
1992); dog har slåningsperioden ofte 
strakt sig frem til midten af august (Wor
søe 1986). Med udgangspunkt i Baltisk 
Gøgeurts sene blomstring (tabel 3) og end
nu senere frugtmodning vil vi mene, at en 
plejeplan for Køge-lokaliteten bør fastsæt
te tidspunktet for høslæt til første halvdel 
af august. 

Der færdes mange mennesker i periferi
en af interesseområdet, men der er ikke 
konstateret plukning eller opgravning af 
gøgeurter. Baltisk Gøgeurt er naturligvis 
omfattet af den generelle artsfredning af 
danske orkideer. 

Vi foreslår, at Baltisk Gøgeurt ved næste 
rødliste-revision får betegnelsen "akut tru
et" -såfremt dens eneste sikre forekomst i 
Danmark stadig ikke er formelt sikret gen
nem fredning og planmæssig pleje af vok
sestedet. Hvis dette skulle være opnået i 
mellemtiden, og populationen er mindst 
lige så stor som nu, foreslår vi betegnelsen 
"sårbar". 

TAK 
En ganske særlig tak skal rettes til Bent 
Johnsen for fremstilling af den smukke 
akvarel. Skov- og Naturstyrelsen takkes 
for dispensation fra artsfredningen af or
kideer. Desuden skal en stor tak skal rettes 
til Per Lassen (Botaniska Museet, Lund) 
for velvillig fremskaffelse af planter fra 
Neurnans herbarium - samt til Leonid V. 
Averyanav (Botanical Institute of the 
Acaderny of Sciences, Sankt Petersborg) 
og Dietrich Riickbrodt for at have frem
skaffet fotografier af typemateriale af Bal
tisk Gøgeurt. Endelig ønsker vi at takke 
Anette Vedding Kristoffersen for teknisk 
assistance samt Peter Wind, Bernt Løjt
nant, Søren Grøntved Christiansen, Hen
rik Tranberg og Eiler Worsøe for kornmen
tarer til manuskriptet. 
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Boganmeldelser 
Michnel Stoltze: Dn11ske Dngsommerj11gle. 384 sider; 20 fnr
vefnvler; rigt ill11sfreref. Gy/rlellrln/ 1 996. Pris: 388 kr. 

I 1994 afsluttedes et landsomfattende atlasprojekt, 
>>Damnarks Dagsommerfugle<<, som ved en kombina
tion af feltobservationer af interesserede frivillige og 
en registrering af samlingsmateriale og litterære oplys
ninger i 1990-1993 søgte at dokumentere vore dagsom
merfugles nuværende status. Som et flot og farverigt 
punktum for projektet foreligger der nu et pragtværk i 
A4-format og en vægt på 1,9 kg, hvor dets leder, Mi
chael Stoltze, har samlet meget af sin indsamlede vi
den om de 93 danske arter. Bogens forord lægger ikke 
skjul på, at dens målgruppe er det bredt naturinteres
serede publikum, hvoraf mange, især amatørornitolo
ger, også har deltaget aktivt i projektet. Denne målsæt
ning er både en styrke og samtidig bogens svaghed. 

I en bredt refererende og letflydende stil indføres 
læseren først i dagsommerfuglenes klassifikation, byg
ning, biologi og navngivning, ligesom der bringes en 
række praktiske oplysninger om iagttagelse, fotografe
ring og om behovet for biotopbeskyttelse. I den syste
matiske del gennemgås samtlige danske arter i en ræk
ke afsnit, hvor der redegøres for artskendetegn, biolo
gi, udbredelse og navngivning, støttet af smukke far
vebilleder og af udbredelseskort, som ved brug af rø
de, grønne og blå prikker og pletter søger at anskuelig
gøre ændringer i deres danske status. I disse afsnit bli
ver svaghederne iøjnefaldende. Ønsket om at informe
re på en underholdende måde medfører således, at 
vigtige emner i teksten ikke bliver belyst godt nok, 
som f.eks. forholdet mellem Mnculi11en n/co11 og M. re
be/i , eller en række arters danske biotopkrav. Her ka
rakteriseres bl.a. randøjen Cowo11ymplln 1111/in som en 
højmoseart, selvom dens primære danske levested al
tid har været næringsfattige våde enge, hvad man og
så kan aflæse ud fra udbredelseskortet At denne art 
nu i store dele af landet kun kan overleve på de få fre
dede danske højmoser er et sørgeligt tidens tegn på, at 
vor intensive landbrugskultur på kun 25-30 år gennem 
vandstandssænkning, massiv overgødskning og stort 
pesticidforbrug har reduceret levevilkårene drastisk 
for næsten alle de dagsommerfugle, der er knyttet til 
det åbne danske landskab. En anden åbenlys svaghed 
er, at teksten slet ikke belyser de periodiske fluktuatio
ner, som også er en vigtig faktor bag mange danske ar
ters bestandssvingninger. Bogen svigter også de læse
re, der gerne vil vide mere ved helt at mangle littera
turhenvisninger. Billedmaterialet er derimod overdå
digt og illustrerer den glædelige tendens til, at mange 
naturinteresserede i disse år opbygger en samling af 
lysbilleder fremfor en traditionel sommerfuglesam
ling. Denne tendens burde bogen have styrket ved at 
vise alle ynglende arters forstadier, hvad der langtfra 
er tilfældet. Dens tyve farvetavler er også alle af stor 
skønhed. 

Trods de her omtalte mangler rummer bogen stor 
værdi som informationskilde og har en umiddelbar 
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appel til sin målgruppe. Den vil derfor kwme styrke 
den nuværende interesse for naturbeskyttelse her i 
landet. Dens meget lave pris vil derfor forhåbentlig 
medvi�ke til, at den finder vej ud til et stort publikum. 

Sve11rl Knnber 

Tommy Dybbro & He1111i11g A11fllo11: Politikws store fugle
bog. Smilflige dn11ske fuglen rier. Formnf: 17 x 25 cm, 272 si
der. ISBN 87-567-5358-6. Politikells Foring i snmnrbejde 
med Dn11mnrks Nnfrllfredllillgsforellillg. 1 .  11dg., 2.  opl., 
1995. l11dbu11det, kr. 269. 

Bogens undertitel >>samtlige danske fuglearter<< 
kunne give det indtryk, at samtlige fuglearter, som er 
truffet i Danmark, er taget med, men dette er ikke 
tilfældet. I bogen er behandlet de 282 arter, der betrag
tes som regelmæssige danske fugle, dvs. arter, som er 
set her i landet hvert år i de sidste 10 år. Det er værd at 
bemærke, at den østsibiriske løvsanger, Fuglekonge
sangeren, opfylder dette kriterium. Hvis alle sete arter 
skulle med, ville bogen være blevet noget tykkere. Det 
drejer sig om yderligere 138 arter, idet det samlede tal 
ved bogens udgivelse var på 420. 

Der indledes med nogle almene kapitler med gode 
råd til de mange, der gerne vil se på fugle: Fuglene og 
landskabet, fuglenes Danmark, fuglene omkring men
neskene, fuglelivet tmdersøges og overvåges, fugleli
vet året rundt og artsbeskrivelse. Derefter følger gen
nemgangen af de 282 arter. De fleste får tildelt en side, 
Knopsvanen og Musvågen endog 2 sider, men i 49 
tilfælde deler to arter en side. 

Under de enkelte arter er der følgende afsnit: Udse
ende, status i Danmark, levested, levevis, træk og 
overvintring. Da Henning Anthons kraftigt farvelagte 
tegninger fylder omkring halvdelen af siden, er der ik
ke så meget plads til teksten. Rent fagligt borger Tom
my Dybbros navn for kvaliteten, men man kwme have 
ønsket sig en lidt fyldigere gennemgang af de enkelte 
arter. Denne viden må man så opspore i andre bøger. 
Ind imellem er der på siderne anbragt nogle små >>kas
ser<<, hvor forskellige emner belyses. Disse er meget in
teressante og læseværdige. 

Bogen giver et godt indtryk af de mange ændringer, 
der hele tiden sker med artssammensætningen af den 
danske fugleverden. Blandt de nyindvandrede arter 
kan nævnes Karmindompap, som første gang blev 
fundet ynglende på Christiansø i 1972, men siden ad
skillige steder også i Jylland. Andre arter er i stærk til
bagegang, bl.a. Sivsanger og Bomlærke. De betegnes 
dog i bogen som almindelige, men hvor længe endnu 
vil dette være korrekt? 

Bogen er en appetitvækker for de mange, som hol
der af at kikke på fugle dels i haven og dels på ture 
rundt i landet. Ikke mindst de yngre årgange vil kunne 
finde inspiration og få interessen skærpet. Dette har 
betydning også som grundlag for en varig glæde ved 
studiet af naturen. 

Ems f Torp 



Mindre meddelelse 
Korn-Ridderspore (Delpltiuium cousolida L.) i lol
landsk kornmark 1997 
Delphinium consolida L. i u n comfielrl i11 Lollnllrl 1997 

Første gang, jeg så Korn-Ridderspore, var i en havre
mark på Nordvestlolland i 1960. Allerede dengang var 
den ekstremt sjælden i Danmark og fandtes stort set 
som nu kun på ruderater (Rostrup, Den danske flora, 
19. udg., København 1961). Endnu i 1864 havde den 
været almindelig i vintersæd på Lolland (Rostrup, Na
turhistorisk Tidsskrift II, 1865). Den var også hyppig 
på Falster og Bornholm samt i Sydsjælland og mangle
de kun i få egne (Lange, Haandbog i den danske Flora, 
2. Udg., Kjøbenhavn 1856-1859). 

Fra kornmarker har den været kendt siden Kylling 
(Viridarium Dankum, København 1688). Formentlig 
er den en arkæofyt indslæbt med korn allerede i oldti
den (Jessen & Lind, D. Kgl. Danske Vidensk. Selsk. 
Skrifter, naturvidensk. og mathem. Afd. 8, Vlll: 1-496 
& l tabel, 1922-1923). 

I min naivitet ville jeg i 1960 have amanuensis Al
fred Hansen på Botarusk Museum til at gå ind for en 
fredning af voksestedet (sid). Han belærte rrug dog om 
umuligheden i at frede vej- og markkan ter. Det var et 
stort held, for kun den fortsatte brug af området som 
før samt stedets særHge forhold har gjort, at arten har 
klaret sig. 

Korn-Ridderspores voksested på Nordvestlolland 
er en Wle bakketop med sandet jord. Her dyrkes på 
skift roer og korn, såvel Havre som Byg og Hvede har 
der været. Marken grænser på voksestedet til en to 
meter høj, ret stejl skrænt ned mod vejen. I år med roer 

Boganmeldelser 
Tommy Dybbro & Soreu 0/sw: Fuglelivets Ttvor og hvor
lliir. 208 sider. Formal: 1 7  x 25 cm. ISBN 87-567-5634-8. 
Politikells Forlag i samarbejde merl Dn11sk Omilologisk For
en i lig, 1996. lllrlbrlllrlet kr. 269. 

Atter er en smuk fuglebog på markedet, men den er 
forskellig fra de fleste andre. Her får man at vide, hvil
ke fugle man kan træffe på 260 danske lokaHteter, og 
hvornår de kan ses. For hvert amt er der et kort med 
lokaliteterne indtegnet og med en tabel, der viser hvil
ke grupper af fugle, man især kan vente at møde. 

Derefter er der fire afsnH - et for hver af årstiderne. I 
hvert afsnit bliver 15 lokaliteter grundigt gennemgået 
på et opslag. Der er oplysninger om beliggenhed, ad
gangsforhold, naturforhold og publikumsfaciliteter 
foruden hovedafsnittet om de fugle, der kan ses. End
videre er der et kort, hvor de gode observationssteder 
er nærmere angivet. Også fugletårne, fugleskjul, na
turudstillinger, informationstavler og parkeringsplad
ser er vist. NaturHgvis er der også noget at se på de an-
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er de fleste planter blevet hakket bort. Så har der kun 
levet nogle få planter i den smalle, vegetationsløse stri
be mellem afgrøde og vejskræntvegetation. Et år var 
der kun fem planter, hvoraf de to stod i mellemrum 
mellem de øverste af vejskræntens blomster. I år med 
Havre - og det er vist længe siden - bredte Korn-Rid
dersporen sig langt ind i kornet, hvor den optrådte i 
mange hundrede eksemplarer. 

I 1997 er der Hvede i marken, og den står tæt som en 
mur. Korn-Riddersporen vokser derfor kun i den 
nævnte bare bræmme. Til gengæld er der mange plan
ter, måske omkring 100, og alle planterne er store og 
meget blomsterrige, mere end jeg før har set det. 

Jeg ved ikke, hvad voksestedet har modtaget af gød
ning og sprøjterrudler. FormentHg er det kun lidt her li
ge ved vejkanten. Artens overlevelse har vel også 
været sikret gennem dens frø. Nu har Korn-Ridder
sporen tilmed fået en forbw1dsfælle. Der er for få år si
den plantet Eg som vejtræ halvt oppe ad skrænten. 
Følgen af det er så - forhåbentlig - at marken ikke bli
ver oversprøjtet således, at træer og Ridderspore ram
mes af sprøjtevædsken. 

Skulle man yderHgere ønske sig noget, så er det, at 
vejskrænten bliver slået sent på sommeren, at det gøres 
med le eller med buskrydderklinge - ikke med snøren! 
- og endeHg at det afslåede materiale rives op og fjer
nes. Det skal gøres for at undgå kvælstofberigelse, når 
høet rådner på stedet. Der skal dog ikke være noget til 
hinder for at slå en 50 cm bred bræmme langs asfalten 
allerede i jlliU, hvis det er nødvendigt for trafikken. 

Eiler Worsoe 
Lu11rlbergvej 2, Værum, 8900 Rnurlers 

dre årstider. Det vigtigste er summeret op i et særligt 
afsnit. 

Foruden russe lokaHteter bliver 50 andre behandlet 
på fem sider - altså meget kortfattet. Mange vil nok 
mene for kortfattet. Det er dog i flere tilfælde overra
skende at læse russe beskrivelser, da de ofte fortæller 
om de mange fuglearter, der er kommet til områder, 
som man har genetableret, f.eks. tidHgere udtørrede 
søer, der atter er sat under vand. 

Som indledrung til årstiderne er 5-6 aktuelle emner 
gennemgået, hver på et opslag. Et emne er ørne i Dan
mark. Her viser et kort de 13 steder, som besøgende 
havde adgang til i vinteren 1995-96, idet man dog måt
te holde sig i en afstand af ca. 500 m. Bogen er altså ført 
helt ajour. Oplysningen om flere par ynglende havør
ne i Danmark i 1996 kurme ikke nå at komme med. 

Ud over det nævnte har bogen mere end hundrede 
fine farvefotografier af fugle. Har man lyst til at besøge 
landets bedste fuglesteder, vil man kunne have stor 
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gavn af bogen, dels fordi den giver tips om, hvilke ar
ter man kan vente at se, men også fordi den vil være en 
hjælp til at finde frem til de rigtige steder. Oplysnin
gerne om, hvor man må færdes og navnlig, hvor man 
ikke må eller ikke bør færdes, er meget nyttige. Den er 
et godt supplement til andre bøger om fugle. Både be
gynderen og den mere erfarne fuglekikker vil kunne 
have nytte af den. 

Ems! Torp 

Mads Lidegaard. Da11ske træer fra sag11 og tro. 245 sider + 
10 kort. Formal: 18 x 25,5 cm. llldbl!l!det. Nyt Nordisk For
lag, Amold Busck, 1996. JSBN 87-1 7-06601-8. Pris: 268 kr. 

I en skov kan man være heldig at finde et gammelt 
træ, der er væltet af ælde og får lov at blive liggende 
på skovbunden, indtil resterne er helt nedbrudt. Det 
behøver ikke at betyde, at denne skov er udlagt til 
urørt naturskov. I stedet for kan der være tale om et 
sagn træ, et helligt træ eller et helbredende træ. Sådan
ne må ikke fjernes selv fra veldrevne skove. 

Mads Lidegaard har i årene 1993-1995 rejst rundt i 
Danmark for at studere og indsamle rustarier om så 
mange som muligt af disse træer. Det ser ud til at have 
været på høje tid, for de fleste af de personer, der 
kendte træerne, var ældre mennesker. I alt fandt han 
frem til 550 træer, de 450 gennem skriftlige kilder og 
resten efter lokale oplysninger. 

Resultatet foreligger nu i en bog, som indeholder 
adskHligt interessant stof. Hovedparten af bogen er en 
gennemgang af de 550 træer og deres rustarie ordnet 
efter amter, men vel at mærke de amter som fandtes 
før kommunalreformen i 1969. Træerne er opført med 
de gamle sognenumre og desuden fortløbende num
mereret inden for det enkelte sogn. Desuden er deres 
voksesteder vist på kort med sognene indtegnet. Bo
gen er forsynet med 116 fotografier, hvoraf et halvt 
hundrede er i farver. De allerfleste er optaget af forfat
teren. Desuden er der 15 tegnillger, hvoraf hovedpar
ten er udført af Jette Jørgensen. 

De første kapitler hedder: Folk og træer, Træer og 
livskraft, Træer og helse, Sagntræer og De enkelte 
træarter. Det er eg, bøg, lind, ask, taks, birk, ljørn, hyld 
og sevenbom. Sidstnævnte, ]rmipems sabi11a, er en art 
af ene fra Alperne og Pyrenæerne, som undertiden 
plantes i danske haver. Den har tidligere været brugt 
som et meget usikkert præventionsmiddel. 

Blandt de træer, som i hvert fald tidligere blev tillagt 
helbredende egenskaber, er de såkaldte øjetræer eller 
hultræer. Det er et træ, som har dannet et lukket hul 
ved, at to stammer er vokset sammen. Hullet skal være 
stort nok til, at et menneske kan komme igennem det. 
Nogle af disse øjetræer er meget berømte, f.eks. Prin
sessetræet i Rold Skov, som de tre danske prinsesser 
krøb igennem i juli 1952. Det væltede under Skt. Hans
stormen i 1994. 
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Vi får en lang række typer af specielle træer serveret. 
Brandtræer, som ofte er plantet ved gårde, beskytter 
mod brand og må derfor ikke fældes. Når man begra
vede pestdøde dyr og mennesker, plantede man ljørne 
på graven. Sådanne pestljørne findes mange steder i 
landet. Når de dør af ælde, skynder man sig at plante 
den samme slags træer igen. Derfor kan deres historie 
gå langt tilbage. 

Hvis man er interesseret i træer, vil man finde man
ge spændende enkeltheder i denne bog og dens illu
strationer. 

Ems! Torp 

Peter Friis Moller & He11rik Starm: Skove11s dyr og p/allier. 
PolitikeliS Naturguide. 192 sider. Format 22 x 13 cm. ISBN 
87-567-5652-6. PolitikeliS Forlag i samarbejde med Dall
IIWrks Naturfredllillgsforellillg 1 996. Fleksibi11d. Pris kr 
199. 

Denne naturguide beskriver 328 arter af planter og 
dyr fra skoven. Den er beregnet til at tage med på 
skovturen for at bestemme arten på stedet. På de ind
ledende sider er der en gennemgang af de danske 
skovtyper, regler for færdsel i skoven og en forklaring 
på de symboler og forkortelser, der er anvendt i bogen. 

Der bliver gennemgået to arter pr. side. Først følger 
artens vigtigste kendetegn opstillet i nogle punkter. 
Derefter er der afsnit med forekomst, levevis og for
veksling ledsaget af et farvefotografi. Det er en stor 
fordel, at tekst og billede er anbragt sammen. I mange 
tilfælde bliver der plads til en boks med supplerende 
oplysninger. Bogen afsluttes med litteraturliste og 
navneregister. Farvefotografierne er i de fleste tilfælde 
gode, nogle er rene pletskud, men enkelte er mindre 
vellykkede. For eksempel er fotografierne af Rødhals 
og Lille Korsnæb blevet alt for mørke til at være af no
gen værdi, men det skyldes måske reproduktionen. 

Guiden dækker ganske godt, når det gælder 
frøplanter og hvirveldyr. Derimod kan der naturligvis 
kun blive plads til et mindre antal af de lavere dyr og 
planter i forhold til det mylder, som skoven rummer. 
Det er nok det svageste punkt ved en smuk og tiltalen
de guide, hvor man prøver at samle det hele. I hvert 
fald må man konstatere, at den ikke overflødiggør 
"Hvad finder jeg i skoven", ligeledes fra Politikens For
lag. Her finder man langt flere af skovens lavere dyr. 

Især for begyndere og mindre kyndige naturvenner 
vil den nye guide være en god hjælp, men også mere 
kyndige vil sikkert kunne lære nye arter at kende. Det 
er ikke så mange skovvandrere, der har et godt kend
skab til både dyr og planter. 

Forlaget har planer om tilsvarende bøger om andre 
danske naturområder. Det er en god ide, som vil være 
med til at stimulere interessen for landets vilde dyr og 
planter. 

Emst Torp 



Forfattervejledning 
Flora og Fauna bringer artikler om udforskningen af 
Damnarks plante- og dyreverden. Det er vigtigt, at ar
tiklernes indhold dels er originalt, dels er formuleret 
klart og tydeligt. Manushipter til tidsskriftet forfattes 
på dansk og skal desuden indeholde et engelsk sum
mary. Korte artikler uden illustrationer kan dog indle
veres uden noget summary (men med titlen skrevet på 
både dansk og engelsk) og vil i så fald blive bragt un
der rubrikken: >>Mindre meddelelser<<. 

Artsuavue. - Såfremt danske artsnavne eksisterer, 
skal disse benyttes; men første gang en art nævnes i 
teksten anføres desuden dens videnskabelige navn i 
parentes. 

Ciferi ug af publicerede kilder. - Publicerede kilder cite
res i teksten med navn og årstal, f.eks.: (Torp 1993), 
Hadley & Pegg (1989), (Mossberg et al. 1994). Citeres 
flere afhandlinger i samme parentes, benyttes følgen
de standard: (Hansen 1970; Jensen 1975, 1976). Alle 
publicerede kilder skal figurere i et afsnit med titlen 
>>Citeret litteratur<< og arrangeres i alfabetisk rækkeføl
ge efter følgende standard: 

(KAPITEL I BOG) 
Hadley, G. & Pegg, G. F. 1989: Host-fungus relation

ships in orchid mycorrhizal systems. - l: Pritchard, 
H. W. (red.), Modem methods in orchid conservati
on: the role of physiology, ecology and manage
ment. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 
57-71. 

(BOG) 
Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1994: Den sto

re nordiske flora. Dansk udg. v. J. Feilberg & B. Løjt
nant. - G. E. C. Gads Forlag, København. 

(TIDSSKRIFI'ARTIKEL) 
Torp, E. 1993: Fortsatte studier over Grærup Langsø. -

Flora og Fauna 99: 65-73. 

Der skal i artiklen være henvist til samtlige kilder an
ført under >>Citeret litteratui<<. I mindre meddelelser ci
teres de publicerede kilder ikke som her angivet, men 
derimod med en komprimeret fuld reference i teksten 
- f.eks.: >>Torp (Flora og Fauna 99: 65-73, 1993)<<. 

Citeriug af upublicerede kilder. - Mundtlige meddelel
ser omtales i teksten som f.eks.: >>(Hans Jensen, 
pers.comm. 1981)<<. Meddelelser i form af breve omta
les i teksten som f.eks.: >>(Jens Hansen, in litt. 1965)<<. I 
artikler, som helt eller delvist bygger på u publicerede 

kort og manuskripter m.v., nummereres disse fort
løbende i et afsnit med titlen >>Upublicerede kilder<<. 
Dette afsnit anbringes i artiklen efter afsnittet >>Citeret 
litteratui<<. Der skal i artiklen være direkte henvisnin
ger til samtlige upublicerede kilder på listen, f.eks.: 
>>(u pub!. 3)<<. I mindre meddelelser citeres upublicere
de kort og manuskripter ikke som her angivet, men 
derimod med en komprimeret fuld reference i teksten. 

Takkebemærkuiuger. - Eventuelle takkebemærknin
ger samles i et afsnit med titlen >>Tak<<, som placeres 
umiddelbart før »Citeret litteratui<<. 

Figurer og tabeller. - Figurer og tabeller skal kunne 
reduceres til 63, 90 eller 131 mm i bredden og afleveres 
på særskilte ark. Der skal altid udarbejdes forklarende 
figur- og tabeltekster, som i manuskriptet anbringes i 
forlængelse af brødteksten (»hovedteksten<<). Alle fi
gur- og tabeltekster skal skrives på både dansk og en
gelsk (i tilfælde af længere tekster bør den engelske 
udgave forkortes). l artiklens brødtekst skal der være 
henvisninger til samtlige figurer og tabeller i artiklen. 
Tabeller udføres uden brug af streger og rammer. Som 
figurer kan anvendes tegninger og diagrarmner samt 
skarpe, velbelyste og kontrastrige fotografier. Fotogra
fier afleveres som sort l hvide højglans papirbilleder el
ler som farvedias. Originalernes kvalitet og redak
tørens skøn afgør, hvorvidt figurerne bliver trykt i 
sort/ hvid eller i farve Uf. Flora og Fauna 101(1): 2, 
1995). 

Arbejdsgmzg. - Manuskriptet, med angivelse af for
fatterens adresse og telefonnummer, indleveres ma
skinskrevet eller som computer-udskrift - i begge 
tilfælde med dobbelt linieafstand. Alle manuskiipter, 
uanset om de omhandler zoologiske eller botaniske 
emner, skal sendes til den ansvarshavende redaktør. 
Redaktionen sender derefter manuskriptet ud til kri
tisk gennemlæsning hos relevante fagfolk. To kom
menterede eksemplarer af manuskriptet retuineres til 
forfatteren sarmnen med en »ren<< kopi. Den rene kopi 
tilrettes af forfatteren og sendes til redaktionen sam
men med de kommenterede eksemplarer - og meget 
gerne ledsaget af en opdateret elektronisk udgave i 
Word Perfect eller (helst) Microsoft Word. Så hurtigt 
som muligt får forfatteren herefter tilsendt en kopi af 
spalteopsætningerne, som omgående rettes igennem 
og returneres til redaktionen. 

Særtryk. - Alle artikler i Flora og Fauna (dog ikke 
mindre meddelelser) honoreres automatisk med 50 
særtryk. Ekstra særtryk kan rekvireres mod betaling. 
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