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EURO P AS BIODIVERSITET VED 
ÅRHUNDREDESKIFTET 

Det Europæiske Miljøagentur har nu udgivet den 
med spænding ventede rapport: »Europas miljø 
ved århtmdredeskiftet«. Heri beskrives miljøtil
standen i EU og i de 11 lande, der søger om opta
gelse; desuden omtales forhold i EFrA-landene. 
Foruden en beskrivelse og vmdering af miljøtil
standen i de seneste år, rum_mer rapporten en be
handling af de udviklingstendenser, der peger u1d i 
fremtiden. Dermed vurderes også, hvilke frem
skridt de enkelte lande har gjort for at leve op til de 
internationale mål og politiske målsæhlli1ger på 
miljøområdet. 

Det fremgår af rapporten, at bortset fra den bety
delige reduktion af ozonlagsnedbrydende stoffer, 
er der kun sket utilstrækkelige fremskridt, og heller 
ikke fremtidsudsigterne er opmuntrende. For de 
fleste områder gælder, at det enten ikke er lykke
des at genskabe et sundt miljø, eller at fremtidens 
miljøbelash1ing er påvirket af udviklu1gstendenser, 
der trækker i den modsatte rem ing. 

Hvad spørgsmålet om biodiversitet angår, angi
ver rapporten en for miljøet negativ udvikling i be
lasmingen både nu og i fremtiden. Med hensyn til 
den ændring i miljøkvaliteten, som den ændrede 
belastning tnedfører, angives der en vis- men util
strækkelig- positiv udvikling i nutiden. Fremtiden 
er uklar, ider der ifølge rapporten kun er en delvis 
kvantitativ analyse/ ekspertanalyse til rådighed. 

Det anføres, at spørgsmål om biodiversitet i sti
gende grad inddrages i andre politikker i form af 
landbrugs-miljøreguleringer og mere målrettede 
metoder til bevaring af naturen. Stigende fragmen
tering, ensartethed og forsimpling af landskaber 
truer fortsat biodiversiteten. Tilsvarende medfører 
forurening og indførelse af fremmede arter, at 
sprednu1gen af robuste, meget udbredte arter fort
sat fremmes på bekosh1ing af specialiserede arter. 

Rapporten forudsiger, at de primære h·usler 
mod biodiversiteten fortsat vil være ændru1ger i 
arealanvendelsen, forure1lli1g og indførelse af 
fremmede arter; disse faktorer forventes at være af 
væsentlig betydning for stort set hele Emopa frem 
til (i det mindste) 2010. Desuden vil klimaforan
dringer (temperaturstigninger, ændrede nedbørs
forhold) sandsynligvis få mere regional indviJ·k
niJ1g på forholdene i perioden 1990-2050- muligvis 
med en ændring i artsfordelingen som resultat. 

»Europas miljø ved århundredeskiftet« giver et 
rystende klart billede af et betændt europæisk mil
jø. Det påpeges korrekt, at mange af de store mil
jøspørgsmål først blev erkendt, da det var gået galt. 
Der er et stort behov for, at der går betydeligt kor
tere tid fra et problem identificeres, til de nødven
dige regulermger vedtages politisk og in1plemente
res fuldtud. Samtidig er det bydende nødvendigt, 
at de miljømæssige hensyn i langt højere grad bli
ver u1tegreret i de økonomiske besluh1inger. EU 
(herunder de enkelte medlemslande) bør kurme 
mdse, at denne rapport klart vidner om den nu
værende miljøpolitiks utilstrækkelighed 

Red. 



Skovmærke, Guldnælde og Alm. Bingelurt- betydningen af 
nutidige og landskabshistoriske forhold for de tre arters 

forekomst og udbredelse på Røsnæs. 

Peter Milan Petersen 
Økologisk Afdeling, Botanisk Institut 

Københavns Universitet 
Ø. Farimagsgade 2 D 

1353 København K 

Erling Frederiksen 
Landevejen 26 
4532 Gislinge 

The significance of recent ecological conditions and landscape history for the 
distribution of Galium odoratum, Lamiastrrm1 galeobdololl, and Merwrialis 
pere1mis 011 the Røs11æs pe11insu/a, Denmark 

In conh·ast to a number of other forest herbs, Gnliltlll odorntum, Lnminstntnt gnleobdo
lon, and Mereurinlis peret111is do not occur in small ancient woods on the tip of the Røs
næs peninsula, nor do they occm in more recently planted woods. In arder to assess 
the relative importance for the local distribution of the three species of recent ecologi
cal conditions and landscape history, investigation of soil conditions (pH) and infor
mation about biology and ecology of the species have been combined with a h·ans
plantation experiment and studies of arehives and old maps. There is a relatively 
broad overlap between ecological conditions in the ancient woods and the ecological 
requirements of the species. The transplantation experiment show ed that they are a ble 
to survive and spread in the ancient woods. Historical somces indicate that high for
es t occurred in the western part of Røsnæs, isolated from the woods at the base of the 
peninsula, early in the 17th century, but there is archaeological evidence that frag
mentation of the original forest took place at a much earller time. It is concluded that 
today seed dispersal distance is the main limiting factor for the local distribution of 
Gnlium odorntun1, Lnminstmm gnleobdo/on, and Mereurinlis perennis. The t!U'ee species 
may in the pas t have occurred in the originally continuous forest, but may have been 
eliminated as a result of grazing and woodland deteriaration la te in the 18th century, 
or maybe even earlier. Another possibility is that isolation of the forest in the western 
part of Røsnæs had already taken place when the species immigrated after the last 
glaciation, hindering further dispersaL 

I forbindelse med botaniske tmdersøgel
ser (Petersen 1988, 1994) blev det obser
veret, at Skovmærke (Galium odoratum 
(L.) Scop.), Guldnælde (Lamiastrum galeab
doion (L.) Ehrend & Polatschek)) og Al
mindelig Bingelurt (Mercurialis perennis 
L.) til forskel fra en række andre alminde
lige skovplanter ikke forekom i de små 
gamle skove på spidsen af Røsnæs (og i 
øvrigt heller ikke i nyere skove). Gammel 
skov vil i denne forbindelse sige skov, 
som er mere end 200 år gammel. Andre 
steder i Europa betragtes Skovmærke, 
Guldnælde og Alm. Bingelurt som karak
teristiske for gammel skov (Hermy et al. 
1993; Wulf 1997). Røsnæs ligger inden for 

alle tre arters udbredelsesområde (Hul
ten 1950), dog tæt ved nordgrænsen for 
Guldnældes udbredelse (Pedersen 1969) . 
De er almindelige på muldbund i skove 
på Sjælland, de danner ofte store bestan
de og vokser mange steder sammen, og 
er ikke lette at overse. 

Flom og Fnunn 105 (3 + 4): 49-62. Arilus 1999 

Formålet med denne tmdersøgelse er at 
diskutere den relative betydning af nutidi
ge økologiske forhold og landskabshisto
riske forhold for forekomsten og udbre
delsen af Skovmærke, Guldnælde og Alm. 
Bingelurt på Røsnæs. Det sker på grund
lag af 
- en undersøgelse af de tre arters nu

værende udbredelse og forekomst i 
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Fig. l. Halvøen Røsnæs og dens nærmeste omgivelser, med de 52 tmdersøgte lokaliteter indtegnet. Den 
stiplede linie angiver afgrænsningen af Røsnæs og Raklev Sogne, skraveringen viser udstrækningen af 
Kalundborg by. > 200 år er skov, som på gnmdlag af historiske kilder med sikkerhed kan fastslås at være 
mere end 200 år gammel. Kortet for neden til vensh·e viser beliggenheden af Røsnæs. 

The peuiiiSllln Røsnæs nu d its SIIITOltlldiugs, w it/i !Ile position af !Ile 52 si tes investignted. Al so slwwu nre the parish
es af Røsnæs and Raklev (brokeu lines) and the urban aren of Kalilildborg (/111tched). > 200 yenrs (»år«) n re woods 
which 011 !Ile basis of historien/ SOlti-ces definite/y eau be prove11 to be IIw! o/d. Iuserted: 11111p slwwiug !Ile posiiiall of 
the Røsnæs peninsu/n. 

gammel skov, plantet skov og krat på 
Røsnæs. 

- en sammenligning af jordbtmdsforhol
dene i de gamle skove nær spidsen af 
Røsnæs med oplysninger om de tre ar
ters økologiske og fysiologiske amplitu
de, specielt mht. pH. 

- et forsøg med udsåning og udplantning 
af de tre arter i de gamle skove nær 
spidsen af Røsnæs. 

- en gennemgang af kort og arkivalier for 
at fastslå eventuelle forekomster af skov 
og disses beliggenl1ed og tilstand så 
langt tilbage i tiden som muligt. 

UNDERSØGELSESOMRÅDET 
Halvøen Røsnæs er ca. 16 km lang i øst
vestlig retning og 2-2,5 km bred, ved ro
den dog noget bredere, fig. l. Undersøge!-
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sen omfatter primært Røsnæs og Raklev 
Sogne, men den floristiske tmdersøgelse 
og de kartografiske studier dækker et no
get større område mod syd og vest. Røs
næs er del af en randmoræne fra den sid
ste istid, og består af let� sand og grus, 
med indeslutninger af eocænt plastisk ler 
(Berthelsen 1975).  

I vore dage er Røsnæs skovfattigt. Skov
arealet nåede et minimum i første halvdel 
af 1800-tallet. Siden da er det øget lidt, for
trinsvis ved tilplantning. I 1980 dækkede 
løvskov 2,5 % og nåleskov 2,7 % af Røs
næs og Raklev Sogne. Resten er agerjord, 
undtagen kystskrænterne, som er dækket 
af overdrevsvegetation og krat. De små 
gamle skove nær spidsen af Røsnæs er 
kort karakteriseret i tabel l og mere ud
førligt i Petersen (1988). 



lok. areal skovtype dominerende arter pH 

nr ha. min. max. med. 

9 2,68 højskov Stilk-Eg, Ask 4,9 5,2 5,0 

10 0,25 lavskov m. Hassel, Stilk-Eg 4,7 5,3 5,0 

overstandere 

11 0,49 lavskov ved at Hassel 4,9 5,7 5,2 

overgå i højskov 

12 0,19 lavskov ved at Ask, Stilkeg 4,9 5,3 4,9 

overgå i højskov 

13 0,39 lavskov m. Hassel, Ask 5,0 5,5 5,5 

overstandere 

14 0,25 lavskov m. Ask, Tjørn, Hassel 5,2 5,6 5,3 

overstandere 

15 0,81 højskov Stilk-Eg, Ær 4,4 4,8 4,7 

16 0,49 lavskov m. Stilk-Eg, Hassel, Hyld 4,3 4,8 4,8 

overstandere 

18 0,32 lavskov Hassel 4,8 5,6 5,1 

Tabel 1. Karakteristik af de små gamle skove nær spidsen af Røsnæs: areal (ha), skovtype, dominerende træart og 
pH(H20) i de øverste 1 O cm af jorden (mindste og største værdi samt medianværdien af 5 prøver fra hver lokalitet). 

The smal/ ancient woods near the tip af Røsnæs: area, type af woodland, dominating tree species, and pH(H20) 
in the uppermost 10 cm af soil (minimum, maximum, and median af 5 samples from each sile}. 

Klimaet er subkontinentalt, dvs. tørt og 
solrigt. Gennemsnitstemperaturen (1931-
1960) er 0,2 oc i februar og 16,9 oc i juli. 
Udsånings- og udplantningsforsøget blev 
udført i 1992-1994. Den første halvdel af 
1993 var karakteriseret af tørt vejr med 
ringe nedbør og høje temperaturer, og den 
anden af relativt lidt solskin, høj nedbør 
og lave temperaturer (DK-vejr 1992, 1993, 
1994). Vintrene 1992-1993 og 1993-1994 var 
milde, men med frostperioder. 

MATERIALE OG METODER 

Floristisk inventering 
Ud over de skove og krat, som tidligere 
var blevet undersøgt (Petersen 1988, 
1994), blev alle løvskove og krat, som på 
kortet fra 1980 var stØrre end l ha, under
søgt, og ligeledes skove mindre end l ha 
på målebordsbladet fra 1849, dog blev 

plantninger og krat af Poppel (Populus 
spp.) og Pil (Snlix spp.) på fugtig bund 
udeladt. I alt 46 skove og 6 lokaliteter med 
krat blev besøgt mindst een gang i maj-ju
ni og/eller i august-september 1985-1994. 
Lokaliteterne blev nummereret 1-26, 27a, 
27b, og 28-51, fig. l. Hver lokalitet blev 
kort beskrevet og alle karplanter noteret. 
Artsafgrænsning og nomenklatur følger 
Hansen (1981). 

Jordbundsannlyse 
Med et jordbor blev der i hver af de ni gam
le skove (lokalitet 9-16 og 18) , inden for et 
areal på 100 eller 400 m2, taget 5 prøver til 
en dybde af lO cm (prøvetagningen er nær
mere beskrevet i Petersen 1994). Prøverne 
blev tørret ved 60 °C, knust i en morter og 
sigtet gennem en sigte med en maskevidde 
på 2 mm. Til bestemmelse af pH(Hp) blev 
der tilsat 50 ml deioniseret vand til 10 g 
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Fig. 2. Forekomster af Skovmærke, Guldnælde og Alm. Bingelurt på de undersøgte lokaliteter (sml. fig. 1). 
Store signaturer angiver forekomster i skove, som er mere end 200 år gamle, små signaturer ftmd i skove, 
som er mindre end 200 år gamle. Kortet viser endvidere de landsbyet� som er nævnt i teksten. 

Fi11ds af Galitun odoratmn, Lamiastrum galeobdolon, and Meremialis peremus in tl1e sites invesfigated (ep. 
fig. 1). Large syn1bo/s indicafe find s in woods more !han 200 years o/d, snw/1 symbols find s in woods Jess thm1 200 
years o/d. Al so s/wwn a re file villages 1nentioned in file lex!. 

tørret jord og rystet gentagne gange. Den 
følgende dag blev suspensionen filh·eret ef
ter omrystning og pH i eksh·aktet målt med 
en glas-calomelelekh·ode. Ved bestemmelse 
af pH(KCl) var fremgangsmåden den sam
me, blot blev der ved ekstraktionen benyt
tet en 0,2 M Kel-opløsning. 

Ud såning og udplantning 
Dette forsøg blev udført på lokalitet 9, 13 
og 18, som tilsammen dækker variationen 
i de gamle skove mht. trælagets artssam
mensætning og struktur. På lokalitet 9 er 
der et tykt førnelag og et mor-lignende hu
muslag. På lokalitet 13a og 13b er førnela
get er af varierende tykkelse og humusty
pen muld. 13a var stærkt skygget, 13b me
re lysåben, idet haslerne var blevet tyndet 
den foregående vinter. På lokalitet 18 er 
jorden en leret muldbund og førnelaget 
tyndt eller manglende. 
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Frøene til forsøget blev indsamlet i for
skellige skove på Sjælland i slutningen af 
juni-begyndelsen af juli 1992 og planterne 
midt i august 1992. Udsåningen skete 
17.8. 1992. På hver af lokaliteterne blev der 
i 50 x 50 cm kvadrater udsået 50 frø af 
Skovmærke, 50 af Guldnælde og 30 af 
Alm. Bingelurt i rækker med en indbyrdes 
afstand på 5 cm og med 5 cm mellem frøe
ne. Førnen (hvis der var noget) og rhizo
mer af Hvid Anemone (Anenwne nemorosa) 
blev fjernet før udsåningen, rhizomerne 
for ikke at udsætte de fremspirende plan
ter for for stærk konkurrence. Rækkerne 
blev markeret med plasticpinde og kva
draterne dækket med den førne, der var 
blevet fjernet før udsåningen. Samtidig 
blev tre planter af hver art, hver med eet 
eller nogle få skud, udplantet med en ind
byrdes afstand på 30 cm, hver art for sig. 
Udsåningsforsøget blev inspiceret 17.9. 



1992, 3.5., 14.6. og 12.8. 1993, og 31.5.1994, 
hvorefter frøplanterne blev fjernet. De ud
plantede planter blev inspiceret på de 
samme datoer, men blev fjernet 12.8.1993. 

Ln ndsknbshistorie 
I forbindelse med tmdersøgelsen blev en 
række skriftlige kilder gennemgået for op
lysninger om skov, skovskyld og landgil
deydelser relateret til skov, såsom brænde 
og svin. Endvidere er alt eksisterende 
kortmateriale blevet gennemgået. For en 
detaljeret oversigt, se: »Andre kilder«. 

RESULTATER 

Fund nf Skovmærke, Guldnælde og Alm. Bin
gelurt pli Røsnæs 
Næsten alle fund af Skovmærke og Guld
nælde fra Røsnæs og nærmeste omegn er 
fra gamle skove nær halvøens rod (lokali
tet 31, 39, 50, 51). Den eneste undtagelse 
er en klon af Skovmærke på lokalitet 7, en 
50 år gammel bøgeplantning (Nordsko
ven) nær spidsen af Røsnæs, fig. 2. Klonen 
havde en diameter på 1,5 m og skønnedes 
ud fra angivelser af den årlige rhizomtil
vækst at være 5-10 år gammel. Ifølge Ods
herreds Statsskovdistrikt sker det, at køre
tøjer og arbejdsskure parkeres på det sted, 
hvor Skovmærke blev fundet. Formentlig 
er Skovmærke for nylig blevet indslæbt 
fra en anden skov i distriktet, måske 
som frø eller et rhizomstykke indlejret i 
jord, som har hængt ved et vognhjul. 

Alm. Bingelurt forekommer i de gamle 
skove ved roden af Røsnæs-halvøen, men 
også på 6 lokaliteter længere ude på Røs
næs. Af disse er lokalitet 36, 27a og 27b 
sandsynligvis rester af gammel skov. Lo
kalitet 36 er et levende hegn med gamle 
træer af Ask (Fraxinus excelsior) og Stilk-Eg 
(Quercus robur), som omgiver et krat be
stående af Pil, Tjørn (Cmtnegus spp.) og 
Slåen (Prunus spinosn). Alm. Bingelurt 
vokser i og langs hegnet, både i krattet og i 
det bælte af urtevegetation, der ligger 
mellem hegnet og den tilgrænsende mark, 
fig. 3. Lokalitet 27a er haven til gården 
Hvedebjerg, en udflyttergård bygget på 
overdrevet i forbindelse med udskiftnin-

Fig. 3. Alm. Bingelmt (for neden, til vensh·e) i 
græs-mtevegetation langs et ganunelt levende 
hegn nord for Raklev (lokalitet 36). 

Meremialis perennis (be/ow, lo file lefl) in ilerbaceons 
vegefation a lang o/d l1edgerow norfil af Rnklev (sile 36). 

gen i 1794. Oprindelig var den del af ha
ven, hvor Alm. Bingelurt vokser, tilplantet 
med Skov-Elm (lllmus glnbrn), men for ca. 
90 år siden blev elmene erstattet af Bøg 
(Fngus sylvnticn). Urtefloraen har stor lig
hed med urtefloraen i de gamle skove nær 
spidsen af Røsnæs. Lokalitet 27b er ligele
des en del af en have (Langedamsgård) 
med Skov-Elm, Ask, Bøg og Stilk-Eg. Lo
kalitet 32 er en gammel bøgeskov plantet 
ved Kysthospitalet nær Kaltmdborg i 
1886. Det, at Alm. Bingelurt vokser sam
men med haveplanterne Blegblå Anemo
ne (Anemone npenninn), Eranthis (Eranthis 
hyemnlis) og Krokus (Crocus spp.) indike
ret� at den- måske sammen med Ramsløg 
(Allium ursinum), Hvid Anemone, Gul A
nemone (Anemone rnnunculoides) og Hul-
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rodet Lærkespore (Corydnlis bulbosn), som 
alle gror i det samme område i skoven - er 
blevet udplantet. Lokalitet 42 er en blan
det løvskov, lokalitet 44 en bøgeskov, beg
ge plantet for ca. 150 år siden. 

Skovp/nnter i de smil gnmle skove nær spidsen 
nJRøsnæs. 
Der er fundet 22 arter af mere eller mindre 
obligate skovplanter i de ni gamle skove 
nær spidsen af Røsnæs, tabel 2. Der er sto
re forskelle mellem arterne mht. konstans 
og hyppighed. Nogle af populationerne er 
kun små. Andre, især arter med klonal 
vækst, er hyppige og forekommer i store 
mængder, f.eks. Hvid Anemone og Stor 
Konval (Polygonntum multiflorum). 

Jordbund 
pH i jorden i de enkelte gamle skove nær 
spidsen af Røsnæs er vist i tabel l. For dis
se jorder gjaldt det, at pH(Hp) = 0,84 
pH(KCl) + 1,79. 

Forsøg med udsiining og udplantning 
De udplantede planter af de h·e arter over
levede i et år på alle de tre lokaliteter (og 
havde uden tvivl vokset der endnu, hvis 
ikke det havde været nødvendigt at fjerne 
dem for at tmdgå floraforfalskning). Der 
var dog forskelle mellem arterne og lokali
teterne mht. etablering og vækst, tabel 3 .  
Et år efter udsåningen havde Guldnælde 
og Alm. Bingelurt etableret sig fra frø på 
en eller flere lokaliteter, men kun frøplan
ter af Guldnælde forekom i nævneværdigt 
antal. Det er usikkert, om frøene af Skov
mærke overhovedet spirede. 

Skriftlige kilder til lnndsknbsudviklingen 
historisk tid 
I Kailundborg Lehns Jordebog fra 1662 er 
der ingen omtale af skov eller f.eks. bræn
delæs. I Røsnæs Sogn er bønderne i Bjørn
strup og Aagerup sat til at yde landgilde i 
form af et halvt svin hver. I Raklev sogn er 
bønderne i landsbyerne Nostrup, Kalle
rup, Ellede, Svenstrup, llierup og Raklev 
sat til at yde fra et halvt til nogle svin hver 
- de øvrige landsbyer har ikke svin nævnt 
i landgilden. I 1688-matriklen er skovregi-
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streringer ikke fundet, og der er ingen 
skovtakster på svineolden. 

Samlingen af jordebøger fra Røsnæs og 
Raklev Sogn fra 1709-1834 er ikke fuld
stændig, især mangler der mange fra den 
første halvdel af perioden. I de bevarede 
jordebøger er der ingen regish·eringer af 
skovskyld. 

Kort 
Der er ikke skov på Røsnæs på Johannes 
Mejers kort fra 1647, men på kortet over 
Nordvestsjælland i Pontoppidans Danske 
Atlas fra 1764 er der markeret skov på Røs
næs' vestligste del, nord for Bjørnstrup (sva
rende til lokaliteterne 9-16 og 18) og ligele
des langs nordkysten mellem Aagerup og 
Kongstrup (sidstnævnte er fejlagtigt place
ret ved nordkysten). Kortet viser også skov 
langs nordkysten noget længere mod øst, 
midt mellem Aagerup og Saltbæk, fig. 2. 

Videnskabernes Selskabs Konceptkort 
1:20.000 fra 1769 (fig. 4) skelner mellem 
skov og krat. Røsnæs var på det tidsptmkt 
fattigt på skov, i modsætning til halvøen 
Asnæs mod syd. Kun længst mod øst og 
vest er der små områder med skov. Krat 
forekommer i forbindelse med disse sko
ve og sydøst for Aagerup samt nord for 
Raklev. 

Matrikelkortet over Svenstrup (1807) 
viser forekomst af skov mod øst (lokalitet 
39) og kortene over Ulstrup og Bjørn
strup (1787 og 1788) skov mod vest, nær 
spidsen af Røsnæs (lokalitet 9-16 og 18, jf. 
kort hos Petersen 1988). Sidstnævnte hav
de et samlet areal på ca. 110 ha. En del af 
denne skov, nord for Bjørnstrup, har op
rindelig haft en signatm� der formentlig 
betyder stævningsskov med overstande
re, men på et senere tidspunkt er over
standerne streget ud. Skov nævnes ikke i 
de protokoller, der hører til kortene. På 
halvdelen af matrikelkortene fra området 
er der angivet tørvegrave. Dette indice
rer, at tørv har været brugt som brændsel 
og at Røsnæs som helhed har været fattig 
på skov. 

Generalkvartermesterstabens kort fra 
1811 er ikke så detaljerede som matrikel
kortene og viser ktm større skove. På et af 



art 

Hvid Anemone, Anemone nemorosa 

Hassel, Garylus avellana 

Enblomstret Flitteraks, Me/ica uniflora 

Miliegræs, Milium effusum 

Stor Konval, Po/ygonatum multifiarum 

Alm. Guldstjerne, Gagea lutea 

Skovsyre, Oxalis acetosel/a 

Benved, Euonymus europaeus 

Firblad, Paris quadrifo/ia 

Desmerurt, Adoxa moschatellina 

Nælde-Klokke, Campanu/a trachelium 

Skov-Viol, Viola reichenbachiana 

Skov-Star, Carex sy/vatica 

Tyndakset Gøgeurt, Orchis maseu/a 

Alm. Lungeurt, Pulmonaria officinalis 

Blå Anemone, Anemone hepatica 

Gul Anemone, Anemone ranunculoides 

Liliekonval, Convallaria majalis 

Håret Frytle, Luzula pilosa 

Ørnebregne, Pteridium aquilinum 

Nyrebladet Ranunkel, Ranuneulvs auricamus 

Hunde-Kvik, Roegneria canina 

alle prøver/a// samp/es 

kortbladene (den nordlige del af Raklev 
Sogn) er der slet ikke angivet skov, end ik
ke Svenstrup Skov (lokalitet 39), som er 
vist både på matrikelkortet fra 1807 og på 
målebordsbladet fra 1847. Generalkvarter
mesterstabens kort viser skov på den vest
ligste del af Røsnæs, mod øst (Snevris 
Skov, lokalitet 50) og mod syd (Asnæs For
og Vesterskov, lokalitet 31 og 51) .  Krat er 
angivet ca. 400 m vest og ca. 400 m sydvest 
for Hvedebjerg (lokalitet 27a) og øst for 
Nos trup. 

DISKUSSION 

Arternes krav til jordbunden 
pH er en vigtig jordbtmdsfaktm� ikke ale
ne fordi pH indvirker på tilgængeligheden 

Tabel 2. Antal fund af for-
antal pH n skellige arter af skovplan-

fund ter i de 9 små gamle skove 

9 

8 

8 

8 

8 

6 

6 

5 

5 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

5,5 439 
nær spidsen af Røsnæs 
(lokalitet 9-16 og 18). Ta-

5,6 149 bellen viser endvidere den 
gennemsnitlige værdi af 

5,4 g; pH(Hp) på arternes vok-

5,2 128 sesteder i Danmark og det 
antal prøver (n), som gen-

5,6 39 nemsnitsværdierne er ba-

6,1 13 seret på (Køie 1968 og 
upubliceret). 

4,9 175 
Number of finds of wood-

6,2 32 land plant species in the 

6,1 56 smal/ ancient woods near 
Ih e tip of Røsnæs. The 

5,8 23 tabte al so shows mean 

6,3 20 pH(Hp) in the habitais of 
the species in Denmark 

5,6 146 and Ih e number o f samples 

5,7 135 (n) o n which the mean 
values a re bas ed (Køie 

5,8 25 1968 and unpublished). 

6,1 55 

6,2 33 

5,8 46 

5,3 40 

4,5 70 

4,5 17 

5,6 98 

6,1 41 

5,5 569 

af en række stoffer i jorden, f.eks. phos
phor, og fordi pH er en indikator for jord
bundsforholdene i almindelighed (f.eks. 
basemætningen), men også fordi pH i 
nogle tilfælde selv kan være en be
grænsende faktor for planterne. I en serie 
eksperimenter kunne Skovmærke ikke 
vokse i jord med pH(KCl) 3,0-3,1, men ud
viste nogen vækst ved pH(KCl) 3,3-3,4, 
bedre vækst ved pH 3,6, og kraftig vækst 
ved pH 4,3-6,0 (Falkengren-Grerup & Ty
ler 1992). Det svarer til pH(�O) omkring 
4,3 , 4,6, og 5,4-6,8 i de gamle skove på Røs
næs. Overlevelse og vækst af frøplanter 
krævede i de nævnte eksperimenter noget 
højere pH end allerede etablerede planter. I 
sydsvenske skove forekom Skovmærke 
ktm, hvor pH(KCl) i jordvæsken i 0-5 cm 
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art lokalitet antal frø-
planter 
observeret 

i alt over/e-
vende 

Sl<ovmærke 9 o o 
13a o o 
13b o o 
18 2? o 

Guldnælde 9 o 
13a 13 5 

13b 16 12 

18 20 3 

Alm. Bingelurt 9 o o 
13a 1? o 
13b o o 
18 3 3 

antal skud 
på udplan-
tede planter 
efter 1 år 

gene- vege-
ralive la live 

o 3 

9 8 

7 19 

22 24 

o 10 

o 18 

15 54 

o 16 

+ 5 

+ 8 

+ 6 

+ 7 

maksimal 
længde af ud
løbere, cm. 

5 

o 
15 

2 

10 

60 

75 

50 

20 

5 

15 

o 

Tabel 3. Udfaldet af et udsånings- og udplantningsforsøg i gamle skove på Røsnæs (17.8.1992- 31.5.1994). An
tal frøplanter observeret i alt, antal frøplanter stadig i live 31.5.1994, antal blomstrende skud produceret af de ud
plantede planter i 1993, antal vegetative skud på de udplantede planter 12.8.1993, og den maksimale længde af 
udløbere. + :observeret, men ikke talt;?: bestemmelse usikker. For flere detaljer, se teksten. 

Outcome of a sowing and transplantation experiment in ancient woods on Røsnæs ( 17.8. 1992- 3 1.5. 1994). Total 
number of seedtings observed, number of p/anis ariginating from seedtings and still a/ive 3 1.5. 1994, number of 
flowering shoots produced by Iranspianis in 1993, number of vegetative shoots on Iranspianis 12.8. 1993, and 
maximum length of runners. + : observed, but not counted. ? : identification uncertain. For turiher detai/s, see the 
text. 

dybde var� 3,8. I kultur var der næsten in
gen etablering af frøplanter ved pH :;:; 4,1 
(Falkengren-Grerup & Tyler 1993). 

Guldnælde har i Storbritannien en bred 
pH-amplitude, men planterne har en ten
dens til at vokse dårligt ved pH < 4,3 
(Packham 1983) . I sydsvenske løvskove 
fandtes Guldnælde kun ved pH(KCl) > 
3,5. I kultur var der næsten ingen eta
blering af frøplanter ved pH < 3,9 (Falken
gren-Grerup og Tyler 1993). 

Forsøg har vist, at der for Alm. Bingel
urts vedkommende er en positiv korrela
tion mellem skuddenes tørvægt og plan
ternes roddybde over pH-intervallet 4,0-
ca. 7 (Mukerji 1936b). Lav pH (4,5) var en 
af de faktore1� som kunne være årsagen til 
manglende frøspiring og fravær af frø
planter (Mukerji 1936a). 
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Forekomsten af de h·e arter i naturen i 
Danmark i relation til pH er blevet under
søgt af Køie (Køie 1968 og upubliceret) . 
pH(Hp) i de gamle skove på Røsnæs (ta
bel 1) er relativt lav i forhold til pH på de 
tre arters voksesteder i almindelighed, 
men der er alligevel et ret stort overlap, ta
bel 4. Alle tre arter skulle således være i 
stand til at vokse ved de jordbundsfor
hold, som råder i de gamle skove på Røs
næs. Etablering og overlevelse af frøplan
ter har i almindelighed en snævrere økolo
gisk amplitude end allerede etablerede 
planter og må derfor forventes at være be
grænset til de lokaliteter, hvor pH er 
højest. Resultaterne af udsånings- og ud
plantningsforsøget er i overensstemmelse 
hermed. 



Spredning og overlevelse 
Alle tre arter blomstrer og sætter normalt 
rigeligt med frø i Danmark. Skovmærkes 
frø spredes udvendigt på dyr og Guldnæl
des med myrer (Packham 1983). Frøene af 
Alm. Bingelurt slynges 3-4 m bort fra mo
derplanten og kan lejlighedsvis af myrer 
transporteres 20-30 m (Mukerji 1936a). I 
praksis er de tre arters spredningsevne be
grænset. Bnmet & von Oheimb (1998) 
fandt i Sydsverige, at Skovmærke spredte 
sig 29 ± 11 cm l år (gennemsnit± standard
afvigelse), Guldnælde 50 ± 20 cm/år og 
Alm. Bingelurt 73 ± 15 cm/ år fra gammel 
skov ud i tilgrænsende ny skov. I Lincol.n
shire fandt Peterken & Game (1981) en ne
gativ korrelation mellem den hyppighed, 
som Alm. Bingelurt optrådte med i se
ktmdære skove, og afstanden til den nær
meste Bingelurt-lokalitet i skov ældre end 
1820. De fandt også, at Alm. Bingelurt ikke 
voksede i sekundære skove, som lå mere 
end 1,6 km fra en gammel skov. Indplant
ningen af Alm. Bingelurt i Draved Skov i 
Søndetjylland, vest for denne arts naturli
ge udbredelsesområde, og dens efterføl
gende spredning i skoven (Aaby, pers. 
comm.) er et andet eksempel på spred
ningsafstandens betydning for forekom
sten af denne art. 

Alle tre arter har i kraft af deres tmder
eller avetjordiske udløbere et betydeligt 
potentiale mht. vegetativ spredning, når 
først de har etableret sig. Længden af ud
løberne i udplantningsforsøget et år efter 
udplanhlingen (tabel 3) svarer til de vækst
rater, som Salisbury (1976) har fundet i 
sluttet skov: Skovmærke 15-31 cm/ år, 
Guldnælde 50-156 cm/ å1� og Alm. Bingel
urt 10-15 cm/ år. Evnen til vegetativ for
mering gør også arterne meget tålsomme 
over for ændringer af lokaliteten. I det 
centrale Lincol.nshire var lokalitetens 
størrelse uden betydning og graden af iso
lation næsten uden betydning for overle
velsen af reliktbestande af Alm. Bingelurt 
(Peterken & Game 1981). 

Forekomst af de tre arter i relation til drift og 
udnyttelse 
Alle tre arter forekommer i Danmark på 
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muldbund, såvel i urørt naturskov som i 
forstligt drevet højskov og stævtlingsskov. 
Arternes reaktion på græsning er hm 
sparsomt belyst. Bnmet (1992) fandt, at 
Alm. Bingelurt var meget følsom og Guld
nælde tålsom over for græsning og tråd. 
Packham (1983) nævner derimod, at Guld
nælde kan skades alvorligt af tråd, og at 
dette er hovedårsagen til, at den sjældent 
vokser uden for skov og levende hegn på 
de Britiske Øer. Brunet (1994) fandt, at 
Skovmærke og Alm. Bingelurt i Sydsveri
ge er meget sjældnere i skove, hvor vege
tationen græsses, og Guldnælde mindre 
hyppig i skove, hvor der høstes hø, end i 
ugræsset højskov. 

Sammenligning af de tre arter med skovplnn
ter, som vokser på spidsen n f Røsnæs 
Indtil nu er der fundet 22 arter af skov
planter i de små gamle skove på spidsen 
af Røsnæs, tabel 2. Nogle af disse vokser i 
Nordvestsjælland stedvis på nordvendte 
kystskrænter (Petersen 1998), men største
delen er egentlige skovplanter. Følgende 
arter vokser på Røsnæs også i krat: Des
merurt (Adoxn moschatellinn), Blå Anemone 
(Anemone hepnticn), Hvid Anemone, Ben
ved (Euonymus europneus), Alm. Gulds*r
ne (Gagen luten) og Miliegræs (Milium ef
fusum) (Petersen 1994). 

Undtagen Ørnebregne (Pteridium nqui
linum) og i nogen grad Liljekonval (Con
vnllnrin mnjnlis) er de 22 arter muldbunds
planter. Nogle forekommer fortrinsvis ved 
højere, andre ved lavere pH-værdier end 
Skovmærke, Guldnælde og Alm. Bingel
urt, tabel 4. Størstedelen af de 22 arter fo
rekommer i Danmark ved pH-værdier, 
som er relativt høje i forhold til pH i de 
gamle skove, tabel l. Blandt de 22 arter er 
der såvel artet� der fremmes af græs
ning/tråd (Skovsyre (Oxnlis ncetosel/a), 
Skov-Star (Cm·ex sylvntica)) eller er tolerante 
over for disse påvirkninger, som arter der er 
følsomme (Blå Anemone, Håret Frytle 
(Luzuln pilosn), Stor Konval, Nælde-Klokke 
(Cnmpanuln trnchelium)) eller endog meget 
følsomme over for græsning/tråd (Lilje
konval) (Bnmet 1992). Størstedelen af de 22 
arter har dyrespredning, 9 har myrespred-

57 



Fig. 4. Videnskabernes Selskabs Konceptkort fra 1769, oprindelig 1:20.000, her ca. 1:110.000. Skoven nær 
spidsen af Røsnæs svarer til skoven, som den er vist på Matrikelkort over Bjørnstrup og Ulstrup fra 1787 
og 1788 (Petersen 1988). ©Kort og Mah·ikelstyrelsen (A. 204-99). 

Vidensknbernes Selskabs Konceptkort fro/111769, arigirw/ly 1:20.000, liere c. 1:110,000. Tile forest n en r tile tip ofRøs
næs COlTespands to t ile forest ns slwwn on land register 111nps of Bjømstmp and Ulstmp from1787 and 1788 (ep. Pe
tersen 1988). 

ning. Skovmærke, Guldnælde og Alm. Bin
gelurt adskiller sig altså på ingen af de 
nævnte ptmkter fra de skovplanter, der fak
tisk vokser i de gamle skove på Røsnæs. 
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Landskabshistorie før 1600 
Den store topografiske variation og mang
foldighed af økosystemer, der præger 
landskabet omkring Kalundborg, har i for-



historisk tid betydet sikkerhed mht. forsy
ninger året igennem og har medført, at 
mennesker tidligt har bosat sig her. Dette 
bekræftes af en systematisk arkæologisk 
tmdersøgelse i Saltbæk Vig-onu·ådet, som 
har resulteret i ftmd af et stort antal bo
pladser og genstande fra stenalderen (Me
so- og Neolithicum) (Price 1996). 

Landbruget blev indført i Sydskandi
navien i begyndelsen af yngre stenalder. 
Fra det tidspunkt kan der som følge af 
svedjebrug og græsning meget vel have 
forekommet lejlighedsvise eller mere per
manente rydninger i skoven på Røsnæs. 
På den smalle halvø vil selv begrænsede 
rydninger resultere i en fragmentering af 
skoven. I Vestsjælland som helhed har der 
ikke har været sammenhængende skov de 
sidste 2000-3000 år (Aaby 1992, 1994). På 
Sejerø, 17 km NØ for Røsnæs, forsvandt 
skoven helt i forhistorisk tid (Heide 1925). 
I omegnen af Kalundborg og på den østli
ge del af Røsnæs er der mange gravhøje 
og grave fra sten-, bronze- og jernalderen, 
hvilket antyde1� at der må have været 
åbent land i disse perioder (ca. 4000 f.Kr.-
800 e.Kr.). På den anden side ender nav
nene på de ældre landsbyer på Røsnæs 
alle på -trup, som er typisk for udflytter
bebyggelser fra vikingetiden og tidlig 
middelalder, ca. 800-1050 e.Kr. (selv om 
-trup også er blevet brugt i landsbynavne 
så sent som i 1300-tallet). Der kan således 
på denne tid have forekommet uopdyr
ket land, sandsynligvis skov eller over
drev, som er overgået til mere intensiv 
udnyttelse l dyrkning. 

Den ældste skriftlige kilde til Røsnæs' 
historie er Kong Valdemars Jordebog fra 
1200-tallet (Aakjær 1926-1943). Heri er 
Røsnæs omtalt som ydende penge til at 
bygge huse for. Dette er blevet udlagt 
(Nyborg & Riis 1985: 14) som betaling i 
form af tømmer. Kong Valdemars søns 
død under en jagt på Røsnæs i 1231 kan 
også tolkes som et vidnesbyrd om, at der 
var skov på Røsnæs på det tidspunkt, 
idet de kongelige jagter ofte var knyttet 
til skov. 

Ca. 1300 e.Kr. skønnes befolkningstallet 
i Danmark af nogle forskere at have været 

l million (Kjærgaard 1991: 18). Pestepede
mierne i 1300-tallet reducerede befolk
ningstallet, og det nåede ikke sit hidtidige 
niveau før op mod 1800. Måske har udnyt
telsen af de naturgivne resurse1� herunder 
skoven, været lige så intensiv i 1200-tallet 
som i 1700-tallet (se nedenfor) .  Ligesom 
andre dele af Danmark kan Røsnæs såle
des have været fattig på skov allerede i 
1300-tallet, omend der formentlig er sket 
en vis genvækst af skoven i tiden efter pe
stens hærgen. Foruden bøndernes udnyt
telse af skoven må befæstningen af Ka
lundborg i 1100-tallet og byens funktion 
som tilholdssted for kongen og hans ad
ministration i perioder op gennem mid
delalderen have påvirket skoven på Røs
næs i negativ retning. I det hele taget har 
forbruget af træ været stort. På Teglbjerg 
ca. 700 m nord-nordøst for Raklev er der 
fundet rester af en teglovn (Holbæk Muse
ums Arkiv), som må have været fyret med 
træ. Murstenene antages at være blevet 
benyttet ved opførelsen af Raklev kirke i 
1547. 

Landskabshistorie efter 1600 
Kort ældre end 200 år er i den foreliggen
de sammenhæng af begrænset værdi, for
di udmåling af afstande var unøjagtig, og 
det var temmelig tilfældigt, hvad der blev 
taget med, i modsætning til kort fra den 
sidste del af 1700-tallet og begyndelsen af 
1800-tallet, som er relativt nøjagtige og 
konsekvente. Derfor kan skovsignatur på 
ældre kort kun betragtes som en indika
tion af, at der har været skov, ikke af sko
vens nøjagtige beliggenhed og størrelse. 
Endvidere kan skov meget vel have fore
kommet, selv om der ikke er angivet skov 
på kortet. Tilsvarende er manglende eller 
sparsomme angivelser af landgildeydelser 
relateret til skov, f.eks. brænde eller tøm
mer, og af takseringer af skov ikke et bevis 
på, at skov ikke har forekommet. 

Indtil slutningen af 1700-tallet var svine
hold som regel tæt knyttet til skov, fordi 
svinene fandt en del af deres føde i skove
ne (Fritzbøger 1992). Ifølge lensregnskabet 
for Kailunds Slot kurme der i 1612 opfedes 
103 svin i Røsnæs Hestehave på spidsen af 
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Røsnæs. Deraf må man slutte, at der end
nu på det tidspunkt forekom oldenprodu
cerende skov på Røsnæs. I 1662 betalte 
bønderne fra Bjørnstrup og Aagerup hver 
et halvt svin i landgilde. 

I et digt fra 1695 af Laurits Kok, »Kong 
Valdemar lis klagemål over sin Søns Død<< 
siges skovens forsvinden på Røsnæs at 
skyldes kongesønnens død (i 1231) som 
følge af et vådeskud. På baggrund heraf 
konkluderer Engelstoft i Nielsen, Skau
trup & Engelstoft (1954: 495), at skoven i 
alt væsentligt var forsvundet i 1600-tallet. 

Dette er i overensstemmelse med, at 
f.eks. skovskyld og landgildeydelser i 
form af tømme1� brænde eller oldensvin 
ikke nævnes i jordebøgerne fra 1700-tallet 
og første halvdel af 1800-tallet. Dog vil 
lavskov højst sandsynligt ikke være om
talt i jordebøgerne, selv om den har fore
kommet. Heller ikke matrikelprotokoller
ne fra Bjørnstrup og Ulstrup fra 1787 og 
1788 nævner skov, selv om de tilsvarende 
kort angiver skov, og på matrikelkortet er 
overstanderne på et tidspunkt streget ud, 
hvilket tyder på, at den skov, der var, har 
været i en elendig forfatning. Begtrup 
(1803, vol. 2: 316) skriver om Røsnæs: »Paa 
Refsnæs ved Kalundborg har tilforn været 
betydelig skov, som er blevet borthugget, 
men endnu gives megen Gierdselskov. 
Godsets ejer, Kapitain Stub, freder dero
ver, og har inddelt Gjerdselskoven i visse 
lodder, så enhver Gaard har sin bestemte 
Part, hvori ingen har tilladelse at hugge 

n 

uden bonden selv, og det dog under op
sigt<< . 

Med de ovenfor nævnte forbehold kan 
det på grundlag af de skriftlige kilder kon
kluderes, at der i begyndelsen af 1600-tal
let forekom højskov på den vestlige del af 
Røsnæs, isoleret fra skovene ved halvøens 
rod. Skoven blev efterfølgende reduceret, 
til ca. 110 ha i 1787-1788, og siden yderli
gere til de 5,4 ha, som er tilbage idag. I det 
samme tidsrum blev skoven splittet op og 
højskoven overgik til stævningsskov eller 
krat. Siden har nogle af de tilbageværende 
fragmenter atter udviklet sig til højskov 
(lokalitet 9 og 15). Dette stemmer med, at 
de ældste træer i de gamle skove nær 
spidsen af Røsnæs er ca. 150 år gamle (Pe
tersen 1988). 

KONKLUSION 
Meget tyder på, at spredningsbiologiske 
og landskabshistoriske forhold og ikke 
nutidige økologiske forhold er årsag til, at 
Skovmærke, Guldnælde og Alm. Bingel
urt ikke forekommer i de små gamle skove 
nær spidsen af Røsnæs og iøvrigt kun 
vokser få steder på Røsnæs (Guldnælde 
slet ikke). Jordbundsforholdene i de gamle 
skove overlapper arternes fysiologiske og 
økologiske amplitude. De tre arter er un
der de nuværende forhold i stand til at 
overleve og sprede sig i de gamle skove, i 
det mindste vegetativt. 

Forhold, der i nutiden vanskeliggør de 
tre arters spredning til skovene på Røsnæs, 

pH 
<4,6 4,6-5,5 5,6-6,5 >6,5 gennem-

snit 

gamle skove 45 4 89 7 o 
Guldnælde 98 14 40 25 20 5,4 

Skovmærke 217 12 33 30 26 5,6 

Alm. Bingelurt 106 5 27 27 41 5,9 

Tabel 4. Procentvis fordeling over pH-klasser af prøver fra de gamle skove nær spidsen af Røsnæs sammenlignet 
med fordelingen af Guldnælde, Skovmærke og Alm. Bingelurt i danske skove (Køie 1968 og upubliceret). 

Percentage distribution over classes of pH of soil samples from ancient woods near the tip of Røsnæs compared 
with the distribution of Lamiastrum galeobdolon, Galium odoratum and Mercurialis perennis in Danish foresis 
(Køie 1968 and unpublished). 
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er: a) de små arealer med løvskov i det he
le taget; b) de lange afstande ( 5-10 km, jf. 
fig. 2) til skove, der rurruner populationer 
af disse arter; c) for de gamle skoves ved
kommende det forhold, at jordbunden i 
nogle af skovene er relativt sm� med et 
mor-lignende humuslag samt stedvis et 
førnelag, som yderligere reducerer mulig
heden for etablering fra frø. De få forekom
ster af Skovmærke og Alm. Bingelurt i 
plantede skove på Røsnæs synes at skyldes 
menneskets aktiviteter og understøtter den 
antagelse, at spredningsafstanden i nuti
den er den væsentligste begrænsende fak
tor for de tre arters udbredelse. 

Der har ikke været sammenhængende 
skov i kystområderne i Vestsjælland siden 
2000-3000 f. Kr. Nøjagtigt hvornår skoven 
på Røsnæs blev brudt op, kan ikke fastslås. 
Det må være sket før 1300 e.Kr., og det er 
sandsynligt, at det er sket meget tidligere, 
måske helt tilbage i stenalderen. I begyn
delsen af 1600-tallet var der stadig noget 
højskov tilbage på den vestlige del af Røs
næs, isoleret fra skovene ved halvøens 
rod, men ikke før i slutningen af 1700-tallet 
er det muligt med sikkerhed at fastslå sko
vens beliggenhed, areal og tilstand. 

Der er to mulige forklaringer på, hvor
for de i øvrigt almindelige skovplanter 
Skovmærke, Guldnælde og Alm. Bingel
urt ikke forekommer i de små gamle skove 
nær spidsen af Røsnæs: 
- Arterne har på et tidspunkt forekommet 

i skoven på Røsnæs, men er forsvundet 
som følge af græsning og skovens øde
læggelse, enten i begyndelsen af 1800-
tallet eller helt tilbage i forhistorisk tid. 
De skovplanter, der i dag forekommer 
på Røsnæs, kan have overlevet i krat el
ler på nordvendte kystskrænter. I be
tragtning af Skovmærkes, Guldnældes 
og Alm. Bingelurts effektive vegetative 
formering må menneskets og husdyre
nes påvirkning af vegetationen i givet 
fald have været meget kraftig. 

- Skovene på den vestlige del af Røsnæs 
var allerede isoleret fra skovene ved halv
øens rod, da de tre arter efter sidste istid 
indvandrede til området fra syd, og det
te har hindret deres videre spredning. 

Forklaringen behøver ikke at være den 
samme for alle tre arter. Således kunne 
den første forklaring gælde for Alm. Bin
gelurt, som vokser et par steder på den 
østlige del af Røsnæs, mens den sidste 
kunne gælde for Guldnælde, som slet ik
ke forekommer på Røsnæs og som i Nord
vestsjælland er nær ved grænsen af sit ud
bredelsesområde. 
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Overvågning af grævling (Meles meles) ved kortlægning 
af grave - en vurdering af metoder 

Morten Elmeros, Mette Hammershøj & Aksel Bo Madsen 
Danmarks Miljøundersøgelser 
Afdeling for Landskabsøkologi 

Kalø, Grenåvej 14 
DK-8410 Rønde 

Monitoring of badger (Meles meles) - an evaluation of methods 

Different methods have been used for monitering badger (Meles meles) populations 
but as yet, no standard procedure of surveying badger distribution has been used in 
Denmar k. Most surveys are based on a registration of badger setts. Here, we evaluate 
different methods used in three surveys conducted in the same area and propose a 
standard procedure to be used in future surveys. The methods used in the three sur
veys can be categorised as: 

Method l. Questionnaires to rangers, farmers, hunters and local people on the pres
ence of badger setts. 

Method 2. Visiting previously registered setts. 
Method 3. Locating areas on maps that seem suitable for badgers and searching 

these areas for setts. 
Method 4. Systematically searching all areas on foot. 

The field studies were undertaken in a 203 km2 area in Central Jutland, Denmark (fig. 
1) .  The comparison of methods is made only on setts in a 9 km2 intensive stud y area, 
Fussingø Statsskov and the arable areas surrotmded by this wood (shaded in fig. 1) .  
Results are presented in tab le l .  The remaining part of the stud y area w as surveyed by 
visiting previously registered setts. In the intensive stud y area nearly the same num
ber of setts were registered in 1975 and 1991/1992, but three times as many setts were 
recorded in the 1997 survey. Among the first-time registered setts were large main 
setts, but the main part were outliers. 92 % of setts registered in 1975 and 1991/ 1992 
were registered in 1997. 83 % of active setts in 1975 were registered as active in 1997, 
11 % were inactive and 6 %  were absent. 67 % of inactive setts in 1975 were active in 
1997 the last 33 % were absent. In the remairung part of the 203 km2 study area 143 
setts with badger activity were registered in 1997 compared to 154 and 114 in 
1991 /1992 and 1975, respectively. 

To be able to monitor the development in badger populations and to compare 
surveys from different countries, we propose as a standard method to select a number 
of l km squares representing the most common landscape types in the country. 
Squares are scarmed systematically for badger setts (method 4) in the spring. 

En af forudsætningerne for en effektiv for
valtning af dyrepopulationer er en velfun
gerende overvågning. En metode, der læn
ge har været anvendt til at følge udviklin
gen i bestandene af bl.a. grævling (Meles 
meles) i Danmark, er jægernes årlige indbe
retning af nedlagt vildt (Madsen et al. 
1996). Efter fredning af grævling i 1994 er 
overvågning af bestandens udvikling ved 
hjælp af vildtudbyttestatistikken nu ikke 
længere mulig for denne art, hvorfor an-

dre systematiske metoder til en landsdæk
kende overvågning må anvendes. For 
grævling og de fleste andre pattedyrarter 
er direkte optællinger af bestande eller re
præsentative dele heraf ikke praktisk mu
lige, hvorfor indirekte metoder må anven
des til overvågning af arternes udbredelse 
og bestandsudvikling (Madsen et al. 1992; 
Hammershøj et al. 1996; Asferg et al. 1997). 

Flom og Fnunn 1 05 (3 + 4): 63-68. Arhus 1999 

Grævlinger lever i farniliegrupper. Hver 
familiegruppe har en større hovedgrav 
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(hovedkompleks), samt et antal frigrave 
inden for territoriet. Antallet af aktuelt be
nyttede grave kan derfor anvendes som 
indirekte mål for bestandsstørrelsen (Neal 
& Cheeseman 1996). 

Ved kortlægning af grave er udbredel
sen af grævling og udvikling i bestanden 
fulgt gennem en årrække på De Britiske 
Øer. Kortlægningerne har dels været base
ret på lokale folks indberetninger om til
stedeværelsen af grave (Neal 1986), dels 
på systematiske undersøgelser af mindre, 
udvalgte områder (Cresswell et al. 1990; 
Smal 1993). I mindre omfang er tilsvaren
de tmdersøgelser udført her i landet. As
ferg et al. (1977) foretog i 1975 en kortlæg
ning af grævlingegrave i et 203 km2 stort 
område med centrum i Hammershøj vest 
for Randers (fig. l) og i Storkøbenhavn. 
Aaris-Sørensen (1987) gentog tmdersøgel
sen i Storkøbenhavn i 1983-1985 ved 
hjælp af spørgeskemaer, opslag med ef
terlysninger samt personlig henvendelse 
til bl.a. gartnere og skovfogeder i områ
det, og konkluderede på den baggrund, at 
grævlingebestanden var gået tilbage. I 
1991/1992 undersøgte Taastrøm (upubl. 
l) Hammershøj-området, og i 1997 foreto
ges igen en kortlægning af grave i det 
samme område (Madsen et al. in prep.) .  

På baggrund af undersøgelserne om
kring Hammershøj er det muligt at sam
menligne og diskutere forskellige metoder 
og pålideligheden heraf som udgangs
punkt for en fremtidig landsdækkende 
overvågning af grævlinger. Sammenlig
ningen af de forskellige kortlægningsme
toder er begrænset til grævlingegrave i 
Fussingø-området (fig. 1), da metoderne 
anvendt her er forskellige, og da det er et 
område, som er blevet undersøgt flere 
gange. 

METODER 
Metoderne, der anvendtes i undersøgel
serne i Hammershøj-området, var følgen
de: 

1975-undersøgelsen (Asferg et al. 1977): 
Skovfogeder, skovarbejdere, landmænd, 
jægere og andre lokale folk kontaktedes 
for at få oplysninger om, hvor der fandtes 
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grævlingegrave, hvorefter disse grave op
søgtes. Enkelte stede1� hvor der ikke forelå 
lokal viden om grave, foretoges en gen
nemsøgning af mindre områder. 

1991/1992-tmdersøgelsen (upubl. 1): 
Skovfogeder, skovarbejdere, landmænd, 
jægere og andre lokale folk kontaktedes 
for at få oplysninger om, hvor der fandtes 
grævlingegrave, hvorefter disse grave op
søgtes. Ved hjælp af arbejdskort udpege
des nogle orru·åde1� som syntes egn�de for 
grævlinger, og disse områder blev under
søgt for grave. Gravene registreret ved 
1975-undersøgelsen blev desuden opsøgt. 

1997-undersøgelsen (Madsen et al. in 
prep.): Fussingø Statsskov og de åbne are
aler omkranset af denne skov, i alt 9 km2 
(fig. 1), blev systematisk gennemsøgt for 
grave i perioden medio april til medio ju
ni. Alle skovstykke1� marker og hegn blev 
gennemgået af 4 personer i linier med va
rierende afstand afhængig af vegetatio
nens tæthed og højde, f.eks. ned til 10 me
ters afstand i tæt granplantage. Den reste
rende del af det 203 km2 store område blev 
undersøgt ved at opsøge de grave, som 
var registreret ved 1975- og 1991/1992-un
dersøgelserne. 

En grav er defineret som et eller flere 
nært beliggende hulle1� som formodes at 
være indbyrdes forbundne. Et hovedkom
pleks har 3 eller flere benyttede huller og 
benyttes året rundt (Thornton 1988). Fri
grave (med mindre end 3 huller) ligger 
spredt ude i territoriet og benyttes for kor
tere perioder. Kun grave med tydelige 
tegn på grævlingeaktivitet (fure i opskrab, 
fodaftryk, sengehalm) blev registreret som 
grævlingegrave. Det noteredes, hvorvidt 
gravene var benyttede på undersøgelses
tidspunktet - baseret på friske spor (fod 
eller opskrab). 

De beskrevne metoder samt disses for
dele og ulemper ved kortlægningen af 
grævlingegravene i et område kan opdeles 
i følgende kategorier: 

Metode 1 :  Henvendelser til lokale folk 
om forekomsten af grævlingegrave, hvor
efter disse opsøges. Metoden er forholds
vis hurtig, men frigrave overses ofte. Me
todens anvendelighed afhænger af folks 



Fig. l. Undersøgelsesområdet omkring Hammershøj vest for Randers. Det intensivt undersøgte område 
ved Fussingø er markeret med mørk skygge. (Udsnit af Kort- og Matrikelstyreisens kortmateriale er gen
givet i henhold til tilladelse G 18/1997). 

The study n ren i11 Ce11trnl Jutlnlld, Dellillnik The inte11sive stud y n ren (Fussingø Statsskov) is shnded. 

kendskab til lokalområdet og viden om 
grævlinger, hvorfor både grævlinge- og 
rævegrave må opsøges. 

Metode 2: Eftersøgning af tidligere regi
strerede grave. Metoden er forholdsvis 
hurtig, men afhængig af nøjagtigheden af 
tidligere kortlægninger, og nye grave fin
des kun tilfældigt. 

Metode 3: Udpegning af mulige græv
lingelokaliteter på kort og derefter gen
nemsøgning af områderne. Metoden er 
forholdsvis hurtig, men forudsætter dog 
gennemsøgning af store arealer. Atypisk 
placeredEl grave overses ofte. 

Metode 4: Systematisk gennemsøgning 
af områder. Metoden er meget tids
krævende, men de fleste grave registreres. 
Flere pattedyrarter (f.eks. grævling og 
ræv) kan eventuelt overvåges samtidig 
ved anvendelse af denne metode. 

RESULTATER OG DISKUSSION 
Tabel l viser antallet af grave fundet inden 
for de undersøgte 9 km2 i Fussingø Stats
skov. Der blev i 1997-undersøgelsen regi
streret tre gange så mange grævlingegrave 
som ved de to foregående undersøgelser. 
92 % af gravene registreret i 1975 og 
1991/1992 blev genfundet i 1997. Af gra
ve, der var registreret som aktive i 1975, 
blev 83 % stadig benyttet af grævling i 
1997, 11 % blev ikke længere brugt af 
grævling og 6 % var forsvundet. 67 % af 
de i 1975 ikke benyttede grave var aktive i 
1997, 33 % var forsvundet. I den resteren
de del af det 203 km2 store undersøgelses
område registreredes 143 aktive grave i 
1997 sammenlignet med 114 i 1975 og 154 i 
1991/1992 (Asferg et al. 1977; upubl. 1) .  

Ved anvendelse af metode l,  2 og 3 regi
streres hovedsageligt hovedkomplekser. 
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1 975 1 991/92 1 997 

Metode 1 ,2,3 4 

Fussingø Statsskov 24 (18) 25 (25) 74 (67) 

Omkransede 
åbne arealer o o 5 (5) 

l alt 24 (18) 25 (25) 79 (72) 

Tabel 1. Antallet af registrerede grævlingsgrave i de tre undersøgelser på et 9 km2 landbrugs- og skovareal. Tal i 
parentes angiver antal grave, der blev benyttet af grævling på undersøgelsestidspunktet 

Number of registered badger setts in the three surveys at a 9 kw arable and woodland area. Numbers of active 
setts at the time of the survey are given in brackets. Melhad numbers refer to the numbers given in the text. 

Størsteparten af de nyregistrerede grave 
ved den systematiske 1997-undersøgelse i 
Fussingø Statsskov-området var frigrave. 
Ved radiopejling af grævlinger er yderli
gere i området uden for Fussingø Stats
skov ftmdet aktive ældre hovedkomplek
ser, som ikke tidligere var registreret som 
aktive grævlingegrave. Disse komplekser 
var ikke blevet indrapporteret, eller de 
blev betragtet af lodsejer og jagtlejer som 
en rævegrav. 

Ud over forskelle i metode i de tre un
dersøgelser var der forskel på, over hvor 
lang tid undersøgelserne strakte sig samt 
på hvilken årstid, de blev udført. I 1975-
undersøgelsen blev feltarbejdet udført om 
sommeren (Asferg et al. 1977), og under
søgelserne i 1991/1992 strakte sig over 
næsten et år, fra maj 1991 til februar 1992 
(upubl. 1). I 1997-undersøgelsen blev felt
arbejdet foretaget over 2 måneder; fra me
dio april til medio juni. 

Vegetationshøjden har indflydelse på, 
hvor let det er at få øje på gravene. En 
kraftig opvækst af vegetationen i som
mermånederne gør det i en del tilfælde 
svært at se hullerne, og man risikerer at 
overse flere. Ved feltundersøgelser i som
mermånederne må man derfor forvente, 
at antallet af fundne grave er lavere end 
ved tilsvarende undersøgelser foretaget i 
forårsmånederne, og ved undersøgelser, 
der strækker sig over et helt år, må det 
forventes, at der i nogle områder registre-
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res flere grave end i andre, alene pga. for
skelle i vegetationshøjde. 

Grævlinger er ikke lige aktive året 
rundt, hvilket har indflydelse på, hvor 
mange grave der registreres som værende 
aktuelt benyttede (Neal & Cheeseman 
1996). I sommerhalvåret kan grævlinger 
skifte mellem frigravene dagligt (Astrid 
van Teeffelen, pers.comm. 1999) . Det er 
vanskeligt at skelne mellem, om en grav er 
benyttet nu, eller om den blot var det kort 
tid forinden, hvorfor man kan risikere, at 
nyligt forladte grave fejlagtigt registreres 
som benyttede. Da grævlinger ikke flytter 
meget omkring i vinterhalvåret, vil en 
overregistrering af aktuelt benyttede 
grævlingegrave være mindst, hvis man fo
retager felttmdersøgelserne i foråret. 

Vejrliget har ligeledes indflydelse på be
dømmelsen af en grav. Nogle af gravene, 
der blev regish·eret i foråret 1997 blev be
søgt igen sidst i juli 1997, efter en periode 
med vedvarende regn, og det var vanske
ligt at bedømme, om de nu blev benyttet 
eller ej . Fortsatte studier i Fussingø-områ
det i 1998 har endvidere vist eksempler 
på, at både større komplekser og frigrave, 
som i foråret 1997 benyttedes af grævling, 
nu blev benyttet af ræv eller omvendt. For 
at få et så ensartet materiale som muligt 
bør en kortlægning endvidere foregå over 
en kort tidsperiode. 

Til bestemmelse af bestandsstørrelse an
vendes antallet af familiegrupper inden 



for et givent område. I både 1975- og 
1991 /1992-undersøgelserne anvendtes et 
"populations-index" på 3,2 individer pr. 
familie og 2 individer pr. beboet hoved
kompleks til bestemmelse af bestands
størrelsen. Ved gennemgang af originallit
teraturen (van Wijngaarden & van de Pep
pel l964) synes disse tal dog at være base
ret på et noget spinkelt grundlag. Taa
strøm (upubl. l) bestemte i 1991 en familie
gruppe i tmdersøgelsesområdet til l0,7 in
divider. I engelske tmdersøgelser har fa
miliegrupperne en gennemsnitlig størrel
se på 5,9 individer, men variationen er stor 
og afhænger til dels af kvaliteten af habita
terne (Cresswell et al. 1990; Neal & Chee
seman 1996) . Aktuelle tal for grævlinger
nes familiestørrelser i danske landskabsty
per findes ikke, hvorfor der i 1997-under
søgelsen ikke estimeres en bestands
størrelse. 

KONKLUSION OG ANBEFALINGER 
Cresswell et al. (1990) foretog i Storbritan
nien en landsdækkende tmdersøgelse af 
grævlinger ved kortlægning af grave. I alt 
w1dersøgtes omkring 2500 lxl km kva
drater dækkende de mest almindeligt fo
rekommende landskabstyper. Ud fra ana
lyser af gravenes tæthed i de forskellige 
landskabstyper og placering i forhold til 
udvalgte habitatparametre kan tætheden 
af grave og grævlingebestandens størrelse 
estimeres i hele landet (Thornton 1988; Rea
son et al. 1993; Macdonald et al. 1996). Det 
er hensigten at gentage undersøgelsen 
hvert tiende år som et led i overvågningen 
af grævlingebestanden i Storbritannien. 

En tilsvarende systematisk overvågning 
af grævlingebestandens udvikling her i 
landet må efterlyses. Overvågninger base
ret alene på lokale folks indberetninger af 
grave (metode l og 2) må betragtes som en 
grov indikation af udbredelsen og be
standsstørrelsen, og resultaterne af en så
dan overvågning vil i høj grad blot afspejle 
viden om grævling hos interesserede loka
le observatører og fordelingen af disse. Me
tode 3 vil være anvendelig i de tilfælde, 
hvor man blot ønsker at fastslå, om der fin
des grævling i et større ukendt område. 

Et forslag til en standardiseret metode 
til overvågning af den danske grævlinge
bestand er udpegningen af omkring 450 
l x l km kvadrater i et net fordelt over hele 
landet repræsenterende de mest alminde
lige landskabstyper (ca. l % af Danmarks 
areal). Disse kvadrater gennemsøges i for
årsperioden samme år systematisk for 
grævlingegrave efter metode 4. Under
søgelsen foreslås gentaget hvert tiende år. 
Ved den intensive undersøgelse af Fus
singø Statsskov blev brugt 15,8 arbejdsdag 
pr. km2, plus transport til studieområdet 
Ved en irsk undersøgelse angives et tids
forbrug på 2,1 arbejdsdag pr. km2 (Smal 
1993). 

Skal antallet af benyttede grave danne 
grundlag for egentlige estimeringer af be
standsstørrelsen, må endvidere indsamles 
aktuelle tal for grævlingernes familie
størrelser i danske landskabstyper. 
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Boganmeldelse 
Michnel Borc/1 Grel/: Fuglelles Dn11mnrk. Illustreret nf Jws 
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Denne imponerende bog på 3 kg bringer resultater
ne af det store atlasprojekt, som Dansk Ornitologisk 
Forening iværksatte i årene 1993-1996. Ikke mindre 
end 1.100 danske feltornitologer deltog i denne opga
ve. Ktm 14 kvadrater blev ikke dækket. Foruden den 
egentlige kortlægning af de danske ynglefugles udbre
delse i de 2170 5 x 5 km kvadrater omfatter denne un
dersøgelse også andre vigtige elementer. På 2000 loka
liteter blev foretaget en optælling af både ynglende og 
rastende fugle for a t sammenligne med den tilsvaren
de i 1978-1981. Endvidere blev foretaget en optælling 
af 50-60 aln1indelige arter i 5 minutter på 10 i forvejen 
fastlagte punkter i hvert kvadrat. 

Selve atlasundersøgelsen er naturligvis sammenlig
net med den tilsvarende kortlægning i årene 1971-
1974. På 177 kort er de regelmæssige ynglefugles ud
bredelse vist ved hjælp af farvede prikker. En gul prik 
betyder, at arten er fundet i kvadratet i begge perioder, 
en rød prik kun i perioden 1971-1974 og en grøn prik 
kun i perioden 1993-1996. De røde og de grønne op
træder i tre størrelser. En stor prik betyder sikker yng
lende, en mellemstor sandsynligvis ynglende og en lil
le prik mulig ynglende. En blå farve ville nok have 
været lettere at se end den gule. Det gælder navnlig for 
de kort, hvor der ktm er få gule prikker. 28 sjældne og 
følsomme arter er ikke vist på kort, i flere tilfælde for
di meddelerne har ønsket at undgå at offentliggøre re
destedeme. Dog er der kort over arter som Havørn og 
Rød Glente. 

De 62 yngleprikkort viser bestandsstørrelsen på de 
optalte 2000 lokaliteter. De vil i de fleste tilfælde vise, 
hvor landets største bestande af den pågældende art 
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findes, men giver naturligvis ingen oplysninger om, 
hvor arten yngler ud over disse 2000 lokaliteter. På 
kortet over Svaleklire synes nogle af prikkerne på yng
leprikkortet at mangle på ændringskortet 

Noget helt nyt er de 54 kort over artens hyppighed i 
de forskellige egne af landet på gnmdlag af ptmkttæl
lingerne. Her går skalaen fra hvid, hvor arten mangler, 
over blå, grøn og gul til rød, hvor arten er hyppigst. 
Selvom disse kort i nogle tilfælde bygger på et ret spin
kelt gnmdlag, er de særdeles interessante, og i flere 
tilfælde ret overraskende. Alle typer kort er vist i stor 
størrelse (16 x 12,5 cm) med Bornholm anbragt på det 
rigtige sted. 

Bogen gennemgår landets 264 regelmæssigt fore
kommende yngle- og trækfugle. For hver art er der en 
smuk, farvelagt illustration udført af Jens Overgaard 
Christensen. Der indledes med et forord af Christian 
Hjorth, formanden for Dansk Ornitologisk Forening, 
og et af forfatteren. I en indledning omtales tmdersø
gelsernes baggrund og formål, organisering, metode
udvikling og promovering, så følger afsnit om tmder
søgelsesmetoderne, dækningen vist på kort, databe
handling og kontrol. Derefter følger bogens hovedaf
snit, hvor der indledningsvis gøres rede for tekstens 
opbygning samt læsning og tolkning af kortene. Der 
afsluttes med en sammenfatning, hvor nogle af udvik
lingstendenserne er gennemgået. Så følger en liste 
med 337 referencer. Her er det slående, at kun 40 er æl
dre end 1985. Man kll1'llle få det indtryk, at en række 
værdifulde, men lidt ældre arbejder er ukendt for for
fatteren. Visse steder kniber det med geografien. Veg
ger (under Hvid Stork) ligger i Nordjyllands Amt, ikke 
Viborg Amt, og Horsens (under Ravn) ligger i Vejle 
Amt, ikke Århus Amt. Det anføres, at Engsnarrens sto
re tilbagegang skyldes indførelsen af selvbinderen, 
men da den blev almindeligt udbredt ved høstrung af 



kornmarker, var Engsnarren allerede en fåtallig yngle
fugl i Danmark. Den store tilbagegang falder snarere 
sammen med indførelsen af slåmaskinen til slåning 
bl.a. af enghø. 

Vi har her at gøre med et ornitologisk værk af for-

Mindre meddelelse 
Flere findesteder for Kanadisk Balsamin ved Guden
åen 
Additiounl Jiuris of linpatiens capensis nloug !Ile river 
Gudeuii 

Som tidligere nævnt (Worsøe, Flora og Fauna 101: 
39-40, 1996) fandt jeg i 1994 en stor bestand af Kana
disk Balsamin (lmpntieus cnpeusis) langs Gudenåens 
vestbred fra 300 til 500 m vest for Kongensbro. Arten 
har været at finde her i de forløbne år, idet bestandens 
hoveddel har rykket sig en smule nedstrøms, så den 
nu når landevejsbroen. Kort efter det første fund fandt 
jeg også arten ved Tvilum Bro omkring 8 km længere 
opstrøms. Langt de fleste eksemplarer voksede på 
vestsiden af åen og kun en enkelt plante på østsiden. 

Den 12. august i år fandt Thomas Brandt-Pedersen 
en del eksemplarer af arten ved Gudenåens nordbred 
ved Langå Egeskov. Det fik mig til at fortsætte efter
søgningen af Kanadisk Balsamin længere oppe langs 
åen regnet fra Tvilum Bro. På vestsiden af Sminge Sø 
var der endelig gevinst. Her var arten talrig hele vejen 
langs trækstiens forløb ved søen. Det gav opmuntring 
til at lede videre opstrøms langs Gudenåen. ! løbet af 
nogle ture nåede jeg Ringvejsbroen ved Silkeborg 
uden yderligere resultat. Eftersøgning langs Silkeborg
søernes bredder er næste mulighed. Det forekommer 
mig dog at være en uoverkommelig opgave, som vel 
også kun er gennemførlig ved hjælp af en båd. 

Den 8. september fandt endelig Thomas Brandt
Pedersen en meget stor bestand af arten på Gudenåens 
vestside ca. 50 m nedstrøms Amtmand Hoppes Bro i 
Langå. Den voksede i mængde i en våd eng på ca. 1/4 
ha, som står under vand om vinteren. Straks før artik
lens trykning har jeg fået at vide, at Peter Wind fandt 
arten lige neden for Tangeværket i et enkelt eksemplar 
samt på indersiden af rørsumpen i Tange Søs vestende 
i stor mængde sidst i juli i indeværende år. 

Modtagne publikationer 
Bnng, P. & Dniiistrøm, P. 1998: Dyrespor. Frn pnttedyr og 

j1tgle. 4. udg. Tur-Nntur. 264 sider, iudbuudet. G. E. C. 
Gnds Foring. ISBN 87-12-03271-9. Pris: kr 138. - Den-
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mat - et værk, som langt ud i fremtiden vil være en kil
de til faunistisk viden om Danmarks fugle i det sidste 
afsnit af det tyvende århundrede. Som fugleinteresse
ret i almindelighed og feltornitolog i særdeleshed er 
det et værk, som man ikke kommer udenom. 

Ems! Torp 

Som et resultat af de foreløbige anstrengelser kan 
man sige, at hvor arten ved floderne Ohm og Lalm ved 
Magdeburg i Tyskland er udbredt over et 20 km langt 
stykke af løbene (herom se: Worsøe, Flora og Fauna 
101: 39-40, 1996), så er den udbredt over et mere end 
dobbelt så langt stykke af Gudenåen. Under alle om
stændigheder har arten et voldsomt spredningspoten
tiale, der dog foreløbig synes mindre end hos dens 
slægtning Kæmpe-Balsamin (lmpntims ghllldulifern). 
Da den meget iøjnefaldende art kun er blevet bemær
ket disse få gange, får man fornemmelsen af, at spred
ningen hidtil er foregået ret hurtigt. 

Det bør nævnes, at det teknisk stort set kun er mu
ligt at undersøge Gudenåens bredder på de stræknin
ger, hvor der er offentlig adgang ad den amtslige sti fra 
Randers til Silkeborg. Den modsatte side af åen må 
man nøjes med at studere i kikkert, ikke alene fordi det 
er privat grund, men også fordi der er ufremkomme
lig! på lange strækninger. Eftersøgning fra båd er vel 
en mulighed. Imidlertid vokser arten i hovedsagen så 
langt inde i rørskoven, så den pga. høje Tagrør (P/u·ng
llliles CO/IIIllllllis) ikke vil kunne ses fra f.eks. en kano. 
En mulighed for at finde nye voksesteder kunne være 
at inddrage flere folk i eftersøgningen, måske med 
hjælp fra en lokal avis? 

Så vidt jeg kan konstatere, vokser den smukke 
Balsamin kun i de områder langs åen, der har været 
oversvømmet om vinteren og kun, hvor vegetationen 
tenderer til at være lav og åben. Jeg tror, at det kan 
være en lettelse ved eftersøgning kun at skulle samle 
sig om disse forholdsvis beskedne og overskuelige 
områder, når man skal eftersøge arten, som kan blive 
en kommende pest ved vore ferske vande. Det er godt, 
at den er så smuk. 

Eiler Worsøe 
LI lildbergvej 2, Værum, 8900 Rnnders 

ne værdsatte klassiker udkom første gang i 1972 og 
er anmeldt i Flora og Fauna 78(4): 112. I 1989 udkom 
en revideret 2. udgave, som var udvidet med 2 sider. 
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Der blev medtaget flere dyrearter og spor efter store 
rovdyr, men først og fremmest blev illustrationsma
terialet forbedret, så der var 97 sort/hvide figurer og 
152 i farver. l 1995 udkom en paperback, som forla
get kalder 3. udgave, selvom den har nøjagtigt sam
me indhold som 2. udgave. Nu er netop udsendt 4. 
udgave i serien Tur-Natur. Her er sidetallet udvidet 
fra 242 til 264, og den er forsynet med 242 farvefoto
grafier. Arthur Christiansens smukke fotografi af de 
oprette, smuldrende kogler på en Sølvgran (Nobilis) 
har fået den misvisende billedtekst >>Kogler på hvid
gran gnavet af skovmus<<! Enkelte nye arter som 
Genetie og Moskusokse er kommet med. Det er fort
sat en fremragende felthåndbog til tydning af spore
ne specielt af pattedyr. 

Dybbro, T. 1998: Fugle i fnrver. 14. udgnve. 216 side1; ind
bundet. Politikens Foring. ISBN 87-567-5940-1. Pris: kr 
139. - I  1952 udkom på Politikens Forlag en lille, be
skeden bog, Hans Hvass: >>Fugle i farver<<, som al
drig har været anmeldt i Flora og Fauna. Bogen blev 
en klassiker. Omkring 1952 var der ikke mange fug
lebøger at vælge imellem på det danske bogmarked, 
så den blev meget efterspurgt og anvendt. For de 
mange unge ornitologer, der voksede op i de år, blev 
det deres første fuglebog. Det blev til mange nye ud
gaver, med muligheder for at rette og forbedre ind
holdet. 1952 kom den også i en svensk, norsk og 
finsk udgave. Derfor var der taget flere nordiske ar
ter med, selvom de ikke var truffet i Danmark. Siden 
er udvalget af arter ændret flere gange. Der er nu 
kun danske arter i bogen, i alt 256, men også nye ar
ter som f.eks. Skægmejse og Karmindompap er 
kommet med. På de første 19 sider er tilføjet en ræk
ke afsnit: sådan bruges bogen; om at se på fugle; 
fuglelivet i Danmark; fuglene i nærmiljøet; gode råd 
til fuglekikkeren. De er alle illustreret med gode far
vefotografier. I den nye 14. udgave er den største 
forbedring, at teksten om fuglene er anbragt sam
men med tegningerne. Dette er en meget stor fordel 
ved brugen af bogen. Karl Aage Tinggaards fine teg
ninger er bibeholdt gennem alle udgaver og kom
mer fuldt til deres ret på den gode papirkvalitet, 
som man nu anvender. De er suppleret med tegnin
ger udført af Henning Anthon, især flugtbilleder. 
Det er ikke for ingenting, at >>Fugle i farver« nu er 
trykt i over en halv million eksemplarer og således 
er Danmarks mest solgte fuglebog. Det er et ret 
usædvanligt tal for en dansk bog om naturhistorie. 
Med de nye opdateringer og forbedringer er den 
stadigvæk begynderbogen for fugleinteresserede. 

Dybbro, S. & Aut/1011, H. 1998: PolitikeliS store fuglebog. 2.  
udg. 296 side1; indbz111det. Med CD. Politikens Foring i 
snmnrbejde med Dm1mnrks Nntlllfredningsforening. 
ISBN 87-567-5915-0. Pris kr 299. - l. udgave blev an
meldt i Flora og Fauna 103: 106. 2. udgave har fået 
nyt layout. I de indledende afsnit er en del farvefo
tografier og kort blevet udskiftet med nye, og der er 
kommet et nyt afsnit om Projekt Fuglenes Danmark. 
Afsnittet >>Fuglelivet året rundt<< har fået et farvefo
tografi pr. måned. I gennemgangen af de 282 fug-
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learier er der for hver orden en sides beskrivelse 
med farvebillede, hvilket absolut er en forbedring. 
Dette beslaglægger 18 af de 24 nye sider i dem1e ud
gave. Bag i bogen er artslisten til afkrydsning fjer
net. Til gengæld er der kommet en ny litteratmliste. 
Det er dog den vedlagte CD med 95 fuglearters 
stemmer, som er den største nyhed ved dem1e udga
ve. Spilletiden er 66 minutter og 50 sekw1der, dvs. i 
gennemsnit 41,7 sekunder pr. art. Optagelserne er 
gode. Der er meget få uvedkommende lyde, som på 
ingen måde virker forstyrrende. Desuden er flere af 
artens lyde kommet med, foruden sangen ofte også 
lokkekald og/eller advarselslyde. Den kan anbefa
les til alle, der gerne vil lære de 95 almindeligste 
danske titgiearters stemmer at kende. 

Muus, B. J. & Dnillstrom, P. 1998: Ferskvn11dsjisk. 3. udg. 
224 side1; illdbu11det. Gnds Foring. ISBN 87-12-02999-8. 
Pris: kr 248. - l. udgave af denne bog udkom i 1967 
under titlen >>Europas ferskvandsfisk<<. 2. udgave 
fulgte i 1990, og nu foreligger 3. udgave. Der er fore
taget opdateringer og rettelser, ligesom enkelte 
tekstafsnit, f.eks. litteratmlisten, er skrevet om, men 
såvel sideantallet som Preben Dahlstrøms h·enua
gende tegninger er uændrede siden 1967. I den nye 
udgave har der indsneget sig en enkelt fejl, idet 
Ørredaborrens udbredelse er faldet ud på kortet si
de 166. Bogen er opbygget på samme måde som 
>>Havfisk og fiskeri<<. Først er der en række indleden
de afsnit: fisken; fisken og vandet; fiskenes sanser; 
fiskens liv; hvor lever fisken; nøgler til familier eller 
slægter baseret på ydre kendetegn; grupper af vigti
ge fødedyr. Derefter følger hovedafsnittet med be
skrivelser af 117 fiskeartet; 5 krebs, Uldhåndskrabbe 
og Flodperlem usling. Her er der nøgler til arter. Un
der de enkelte arter er der mange forskellige tegnin
ger, f.eks. af vigtige fødeemner og fangstredskaber, 
ligesom der er et udbredelseskort for hver art. Der 
afsluttes med afsnittene: fiskenes fjender; fersk
vandsfiskeriets historie; fiskenes vilkår idag; rati
onel fiskeavl; fiskeribiologi; nogle fiskenavne på an
dre sprog; registre over danske og latinske navne. 
Det er lidt overraskende, at disse afsnit har kwmet 
holde sig på det samme antal sider getmem 31 år. 
Bogen kan anbefales til alle fiskeinteresserede, som 
ikke allerede kender den. 

Møller, P F & Simili, H. 1998: Dmmwrks skove. 2. udg. 423 
sider. Politikens Foring i snmnrbejde med Dn11mnrks Nn
fllljredllingsforellillg. ISBN 87-567-5818-9. Pris: kr 369. 
- l. udgave (1985) blev anmeldt i Flora og Fauna 
101: 100. 2. udgave er forøget med 103 skove, hvoraf 
23 er gnmdigt behandlet og 80 mere kortfattet. Der
med er det santiede antal beskrevne skove nu på 
269. Dog er der endnu et godt stykke til de 400 sko
ve, som forlaget på omslaget påstår, at der er blevet 
behandlet. I l. udgave manglede der en del røde tal 
på kortene. Dette er bragt i orden i den nye udgave. 
Sidetallet er vokset fra 288 til 423, så det er en stærkt 
udvidet udgave, der nu foreligger. Den værdifulde 
og nyttige bog er blevet endnu bedre. 

Ems! Torp 



Tilplantning af dyrkede marker med energipil: 
Effekter på regnormefaunaen 

Kirstine Friis, Jens Reddersen & Ib Krag Petersen 
Danmarks Miljøundersøgelser 
Afdeling for Landskabsøkologi 

Grenåvej 14, Kalø 
DK-8410 Rønde 

Planting SRC-willow on arable fields: Effects on earthworm fauna 

In late autumn 1997, species composition and individual and biomass densities of 
earthworms were studied at three independent sites, all situated in the Kolindstmd 
area, Djursland, Denmark At all si tes, sampling w as conducted once comprising stan
dard formalin exh·action in 1 l 2 x 1 l 2 m2 quadrates, comparing a 2-3 yr. old Sal i :x vi mi
nn/is plantation with an adjoining rotational field subjected to soil cultivation within 
the last six months. Earthwonn response variables (abundance, biomass, species com
position and adult:juvenile ratio) were analysed against dependent variables, mainly 
biotope type, 'Snlix stand' vs.'Rotational field', but also litter biomass and ground ve
getation cover. 

Sampling resulted in a total 1711 individuals in 7 species, viz. A/ lolobophorn ch/oroti
cn, Aporrectoden cnliginosn, A. tanga, A. rosen, Dendrobne1w octnedrn, Dendrodrilus rubidus 
and Lumbricus terrestris. Snlix stands differed from adjoining fields in all respects. Spe
cies composition was different in Snlix stands with a larger proportion of epigees and 
aneciques, and also more species were encountered. Snlix stands held far more earth
worm individuals and biomass, in total and within most species. Results are discus
sed in relation to soil disturbance and other perhlrbations and to litter and ground ve
getation cover. 

Landbrugslandskabet har været under 
stadig forandring igennem hele agerbru
gets historie, og store og stadige forstyrrel
ser og forandringer er stadig et grundtræk 
ved sædskiftemarkerne. Forandringer er 
således et grundvilkår for agerlandets flo
ra og fatma, hvorfor denne i høj grad er 
karakteriseret ved arte1� der kan tolerere 
uforudsigelighed og stadige forstyrrelser. 
Tolerancen kan bero på individet såvel 
som populationen og typisk på træk som: 

overfor forstyrrelse, levevilkår og spred
ningsbarrierer. I landbrugslandskabet er 
det derfor nødvendigt at skelne mellem 
markfladerne og de permanente græs
ningsarealer samt de udyrkede småbioto
per (Ejrnæs et al. 1998) . 

Høj mobilitet, høj reproduktionsrate, kort 
generationstid samt fleksible eller mod
standsdygtige hvilestadier. 

Trods denne tolerance har landbruget 
igennem de seneste årtier i høj grad truet 
agerlandets plante- og dyreliv (Aebischer 
& Potts 1990; Stoltze 1996; Stoltze & Pihl 
1998). Problemer rammer ikke mindst 
landbrugslandskabets øvrige arter - de 
der er knyttet til agerlandets uforstyrrede 
biotoper. Disse arter er langt mere sårbare 

Flora og Fauna 1 05 (3 + 4): 71-78. Århus 1999 

Hvor de forstyrrede biotoptyper i ager
landet er gået stærkt frem, er de uforstyr
rede biotoper gået tilsvarende tilbage (Ag
ger & Brandt 1987). Heraf følgende større 
afstande imellem færre og mindre arealer 
af uforstyrrede biotoper vanskeliggør 
spredning af arterne og dermed kolonise
ring af nye habitater (Hammershøj & Mad
sen 1998). I et forsøg på at kompensere for 
dette tab er der i nyere tid etableret nye er
statningsbiotoper som f.eks. løvtræhegn, 
plantede skove og vandhuller. Problemer 
med disse nye biotopers miljø- og na
turkvalitet, drift og genindvandring af ar
ter bør dog mane til beskedne forventnin
ger mht. den kvalitative naturgevinst 
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Lokal itet A Lokalitet B Lokalitet C 
Jordbund Sandet Svagt leret Sandet 

Grænse Pil/Mark Markvej Vandfyldte grøfter Smalt skel med græs 

Bemærkninger Pilen mindre tæt 

Prøvetagning 1 0/1 1 1 997 i tørvejr 1 6/1 1 1 997 i tørvejr 26/1 1 1 997 i tørvejr 

Pilens alder 3 1/2 år 2 1/2 år 2 1/2 år 

Pil pløjet sidst Forår 1 994 Forår 1 995 Forår 1 995 
Mark 1 pløjet sidst Efterår 1 997 Forår 1 997 Forår 1 997 
Mark 2 pløjet sidst Sept. 1 997 
Markafgrøde 1 Vinterrug Vårbyg Vårbyg 

Markafgrøde 2 Vinterhvede 

Tabel 1. Oversigt over lokaliteterne A-C mht. jordbund, prøvetagning, sidste jordbehandling og markafgrøde. 

Outline af replicate siles A-C for wil/ow vs. fie/d ( 'pil' vs.' mark') comparisons concerning soil type, sampling, last 
soil cultivation and fie/d crop. 

Det er med sådanne vinkle1� at en un
dersøgelse af effekten på flora og fauna 
ved tilplantning af landbrugsjord med 
energipil er iværksat (Reddersen & Peter
sen 1998a, 1998b). Energipil-plantningerne 
har en forventet levetid på ca. 25 år, og er
statter typisk l-årige sædskifteafgrøder. 
Etablering af energipil resulterer således i 
store ændringer på de berørte arealer mht. 
biotop-permanens, skjul og vinterdækning, 
pesticidanvendelse og jordbehandling. 

I denne artikel præsenteres resultater 
fra en mindre delundersøgelse, hvor vi 
sammenlignede regnormefaunaen i unge 
pilekulturer med nabomarker for at se 
hvor store forskelle i antal, biomasse, al
ders- og artssammensætning, der kunne 
iagttages efter blot 2-3 års piledyrkning. 

Forskelle var forventelige, da jordbe
handling generelt har negative effekter på 
regnorme (Low 1972; Barnes & Ellis 1979; 
Gerard & Hay 1979; House & Farmelee 
1985). Desuden har regnorme et betydeligt 
kolonisationspotentiale (Stockdill 1982; 
Mather & Christensen 1992), hvilket gør, 
at de hurtigt vil kunne indvandre, når 
gunstige forhold opstår. 

METODER 
Lokaliteterne 
Undersøgelsen blev foretaget på tre ad
skilte lokaliteter (A, B og C) beliggende 1-
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4 km nord/ øst for Kolind på Syddjurs
land. Hele området består af tidligere 
fjordbund, tørlagt og opdyrket ved Ko
lindsund-landvindingen. Derfor var de tre 
arealer relativt ens mht. topografi (flad), 
jordbund (ret ensartet sandet med skal
fragmenter) og zoogeografisk historie. 
Dog lå lokalitet C under 100 m fra de gam
le kystskrænter ved Koed-Kolindbro og 
uden for den store ringkanal, mens lokali
teterne A og B begge lå længere (hhv. 1000 
og 400 m) fra oprindeligt land og inden for 
kanalen. 

Pileplantagerne var relativt små, 0,7-0,9 
ha, og rektangulære og tilplantet med 
klon-materiale af Bånd-Pil (Salix viminnlis) 
hhv. 1994 (lok. A) og 1995. 

Til hvert pileareal udvalgte vi en (lok. A 
og C) eller to hosliggende sædskiftemar
ker til sammenligningen. På marken ud
lagde vi et prøvetagningsareal af ca. sam
me størrelse og form som pileplantagen. 
Markerne henlå som nyetableret vinter
korn (lok. A og Bl) eller som let harvet stub
mark efter vårbyg. En oversigt vedr. mark
og pilearealerne ses i tabel l .  

Prøvetagning 
På hver lokalitet blev foretaget en prøve
tagning, som gennemførtes på en dag in
den for perioden 10.-26.11 .1997. På hver 
lokalitet er der udtaget 12 prøver (på lo-



kalitet A dog 14) i hhv. pil og korn. 
Prøverne er udtaget systematisk, dvs. 
jævnt fordelt over prøvetagningsområdet, 
og med mindst 10 m til kanten i et forsøg 
på at minimere randeffekter. 

Til prøvetagningen benyttedes forma
linuddrivning (Raw 1959). En 1 /2 x 1/2 m 
træramme blev lagt over prøvefeltet og 
dette samt en 0,1 m randzone blev vandet 
med 2 x 5 liter af en 0,24 % formalinop
løsning med 15 min. mellemrum. Alle 
regnorm blev opsamlet, skyllet og opbeva
ret levende i glas. Indsamling stoppede 15 
min. efter sidste vanding, hvor der ikke 
kom flere orm frem. 

Artsbestemmelsen foregik efter Stop
Bowitz (1969) med assistance fra Ole 
Mather-Christensen, Aarhus Universitet. 
Ormene opdeltes yderligere i tre stadier: 

Biomasse1m2 Lokalitet A 
Pil Mark 

L. terrestris 90,4 6,6 
A. Jonga 42,6 6,2 
A. caliginosa 1 3,9 1 ,2 
A. chlorotica 0,4 0,6 
A. rosea 0,3 o 
D. r ubidus o o 
D. octaedra o o 
Total1m2 1 50,0 1 4,6 

Antal1m2 Lokal itet A 
Pi l  Mark 

L. terrestris 1 66,3 1 1 , 1  
A. longa 54,6 6,8 
A. caliginosa 1 01 ,2 7,4 
A. chlorotica 1 ,4 3,4 
A. rosea 1 ,4 o 
D. rubidus o o 
D. octaedra o o 
Total1m2 324,8 28,6 

Adult, subadult og juvenil. Juvenile indi
vider af slægten Lumbricus kunne ikke 
med sikkerhed identificeres, men anføres 
her som stor regnorm (L. terrestris, L. 1758) 
der var den eneste forekommende Lumbri
cus-art baseret på adulte individer. Deref
ter blev ormene placeret på fugtigt filtrer
papir ved 16 oc i tre døgn for at tømme 
tarmen, hvorpå de blev vejet individuelt 
med to decimalers nøjagtighed. 

Databehandling og statistisk analyse 
Da der hverken var generel varianshomo
genitet eller normalfordeling af data, har 
vi i stedet benyttet non-parametriske tests 
direkte på rådata, nemlig Mann-Whitney 
og Kruskai-Wallis tests til sammenligning 
af hhv. to og flere grupper. Som signifi
kansniveau har vi benyttet P ;<::; 0,05 i 

Lokal itet B Lokalitet C 
Pil  Mark Pil Mark 

1 8,9 o 1 8,4 0,07 
o o o o 
1 ,6 2,5 0,5 . o 
0,2 0,9 0,08 0 , 1  
0,3 0,2 0,1 o 
o o 0,8 o 
o o 0,2 o 

21 ,0 3,6 20,3 0,2 

Lokalitet B Lokalitet C 
Pil Mark Pil Mark 

48,3 o 47,3 0,03 
o o o o 

1 3,7 1 1  ,o 2,0 . o 
2,0 5,3 0,3 0,03 
2,3 2,3 1 ,3 o 
o o 1 7,3 o 
o o 6,3 o 

66,3 1 8,6 74,6 0,06 

Tabel 2. Individantal og biomasse (gennemsniVm2) for alle fundne arter af regnorm enkeltvis og totalt for hhv. pil og 
mark på de tre lokaliteter. Signifikante forskelle mellem pil og mark (her altid pil > mark) er markeret med * , * *  og 
* * *  (P < 0,05, P < 0,01 og P < 0,001 ). 
lndividua/ and biomass density (mean/m2) for single earthworm species and totals in wil/ow and fie/d plots, re
spectively, at the three siles. Signifieani differences (Mann-Whitney) between willow and fie/d (a/ways willow > fi
e/d) is shown by * ,  • •  and ... (P < 0.05, P <  0.01 and P <  0.001). 
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Lokalitet A Lokalitet B 

582/36 19 1/22 354/24 5/1 1 4 1 /33 6/1 6  7/7 l 00% ,--,,...,,--r..."·--,-,.-,---r-r-,----.-:.,.:..;--.,..:.;..:.;--,�,--, 
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L. terre A. longa A. cal ig A. chlor A. calig A. chlor A. rosea 

Fig. l. Livsstadiefordeling (kønsmodne = sort; juvenile = hvid) for alle arter, der optræder i både pil og 
mark på lokalitet A eller B. Totale antal individer i prøver Ji:a hhv. pil/mark anført foroven. 

Distributiou of life stages (ndu/t + subndult = blnck; juveuiles = white) i u species ocwrriug i u both willow nnd fie/d 
(firs t nu d second collllllllS, respectively) n t si tes A o r B. Totn/ 1111111bers of iudividunls i u willowlfield sn111ples Iisted 
n bove. Usiug x2-test nu d pool i n g n/l species witl1i11 si te, deuwustrnted n higher ndult:juveuile ratio i11 fie/d cou1pnred 
to willow n t sile A (P < 0.001) o r nl111ost so ni sile B (P = 0.066). 

dobbeltsidigt test, hvis ikke andet nævnes. 
Hovedanalyserne er foretaget mht. 

tætheder (individer/m2) og biomasse 
(vægt/m2) på artsniveau (summeret over 
stadier) og på totaler (summeret over arter 
og stadier). 

Til analyse af forskelle i arts- og stadie
sammensætning benyttes x2-test. På loka
litet A er der desuden med Mann-Whitney 
test analyseret for, om markprøvernes af
stand til pilestykket har betydning for an
tal og biomasse. 

RESULTATER 
Der blev i alt identificeret syv arter af regn
orm i det indsamlede materiale på i alt 
1711 individer (tabel 2), fordelt på 1439 ju
venile og 272 kønsmodne individer. Loka
litet A bidrog med langt de fleste indivi
del� 72 %, over for hhv. 15 og 13 % fra lok. 
B og C. Pilen bidrog til langt flest indivi
del� 91 %, over for kun 9 % fra marken, li
gesom der på alle lokaliteter fandtes totalt 
flere arter i pil end i mark (tabel 2). En en
kelt pilelokalitet (lok. A) havde meget høje 
tætheder, nemlig ca. 325 individer/m2, 
mens niveauet var mere moderat i de to 
andre pilestykke1� ca. 70 individer1m2 (ta-
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bel 2). På to af markfladerne (lok. A og B) 
fandtes moderat niveau af orm, ca. 20-25 
individer/m2, mens regnorm praktisk talt 
var fraværende på den sidste (lok. C) med 
kun i alt 2 individer. 

Artssmnmensætning 
Artssammensætningen i pil er mest påli
delig pga. det større talmateriale. På alle 
lokaliteter sås i pilen stor dominans af stor 
regnorm, som overalt udgjorde > 50 %. 
Men hvor grå orm (Aporrectoden cnliginosn 
(Savigny 1826)) også var talrig på lok. A og 
B (20-25 %), var den næsten fraværende på 
lok. C. Denne lok. C var derimod ene om 
at rumme både haveorm (Dendrodrilus ru
bidus (Savigny 1826)), som her endda var 
alrnendelig (23%) og mosorm (Dendrobne
nn octnedrn (Savigny)). Lang orm (Aporrec
toden longn (Ude 1886)) fandtes alene på 
lok. A, og var her ganske talrig (ca. 20 %). 
Mindre antal af grøn orm, (Allolobophorn 
chloroticn (Savigny 1826)), er fundet på alle 
lokaliteter og både i pil og mark. Selvom 
der kun blev ftmdet få individer af rosa 
orm (Aporrectoden rosen (Savigny 1826)), er 
den ftmdet på alle tre lokaliteter. 

Generelt var der i marken sammenlig
net med pilen en meget mindre andel af 



stor regnorm og en større andel af grøn 
orm. Artssammensætningen var signifi
kant anderledes i pil end i mark på lokali
teterne A og B (X2 = 66,1; df = 3; P < 0.001 
og x2 = 99,8; df = 2; P <  0.001), mens C ikke 
kunne analyseres pga. det lave niveau i 
markstykket. 

Antal og biomasse 
Der blev ftmdet signifikante forskelle i an
tal og biomasse imellem pil og mark for 
fem af de syv arter (tabel 2) og i alle tilfæl
de med højere niveauer i pil: stor regnorm 
(3 lokaliteter), grå orm (2 lok.), lang orm, 
haveorm og mosorm (1 lok.) .  De totale an
tal og biomasser, summeret over alle arter
ne, var derfor naturligt nok også højere i 
pil og signifikant for alle tre lokaliteter. 
For en enkelt art, grøn orm, er der en mod
sat tendens, som dog i ingen tilfælde er 
signifikant. Forskellene var store: For de 
totale antal ligger niveauet i pil ca. 4, 11 og 
> 1000 x (lok. B, A og C) højere end i mar
ken - for biomasserne var niveauerne ca. 
6, 10 og 100 x højere. 

Livsstadiefordeling 
På de to lokaliteter og for de arter, hvor 
der overhovedet er data fra markdelen, 
sås en svag tendens til forskel imellem pil 
og mark i forholdet mellem juvenile og 
kønsmodne individer inden for de hyp
pigst forekommende arter (fig. 1) .  Således 

300 
bJ> 250 el z-,. _  200 Q,l �  = Q,l ... .. 1 50 .. .. ro. ... 

• O.  "' -- 1 00 
= OJ) 
'-? '-'  50 

o 
Lok Lok Lok 

A B c 

Fig. 2. Førnemængder (g tørvægt pr. prøve) angi
vet med standardafvigelser for biotoptyperne pil 
(sort) og mark (hvid) på de tre lokaliteter A-C. 

Mem1 litter weight (g dw per sm11ple) and sta11dard de
viatioll by biotape types 'willow stand' (black) and' fie/d' 
(white) within three si te replicates A-C. 

var andelen af kønsmodne individer gene
relt lidt højere i mark end i pil. Tendensen 
ktmne ikke underbygges statistisk for 
hver enkelt art, men ved test på de totale 
antal, puljet over arterne, var tendensen 
dog signifikant for lokalitet A (X2 = 32,7; df 
= l; P < 0,001) og nær-signifikant for loka
litet B (X2 = 4,08; df = l; P =  0,066). 

Antal på marken i relation til afstand fra pil 
På lokalitet A testede vi om antallet af regn
orme i markprøverne kunne relateres til 
afstand til pilestykket og dets langt højere 
tætheder af regnorm. En sådan gradient 
ktmne ikke påvises i vores sparsomme 
materiale. 

Relation til førnemængden 
Førnemængden var på alle tre lokaliteter 
markant højere i pil end i mark (fig. 2). 
Førnen i pilen bestod hovedsageligt af pi
leblade, mens den sparsomme førne i mar
ken var domineret af halmrester (upubl. 
data). Der var generelt en lav dæknings
procent af grøn bundvegetation (oftest < 
10 %) med svag tendens til højere 
dækningsprocent i marken (upubl. data). 

I marken fulgtes de lave førneniveauer 
således generelt med lave gennemsnitlige 
antal og biomasser af regnorm (fig. 2, tabel 
2). Analyseredes pilestykkerne alene sås 
der imidlertid ingen positiv korrelation 
mellem regnorme og førnemængden. 
Tværtimod sås i pilestykkerne på alle loka
liteter en ikke-signifikant negativ korrelati
on med færre regnorm ved højere førne
mængde - eller måske lavere tørnemæng
de ved højere tætheder af regnorm (fig. 3)? 

DISKUSSION 
Effekten på naturindholdet ved tilplant
ning af sædskiftemarker med energipil er i 
denne undersøgelse estimeret ved at sam
menligne regnormefaunaen på tilgræn
sende mark- og pilestykker, som om de re
præsenterede hhv. før- og efter-situatio
nen. Denne sammenligning anser vi for ri
melig, da pile- og markstykkerne ligger 
som naboarealer og har haft samme dyrk
ningshistorie op til etableringen af pile-
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kulturen. Det er derfor rimeligt at antage, 
at regnormefatmaen har været ens på de 
sammenlignede arealer før etableringen af 
pilen, og at de fundne forskelle har udvik
let sig i løbet af kun 2-3 år. 

Undersøgelsen giver kun et øjebliksbille
de (november), men vi anser alligevel vores 
resultater for generelt pålidelige, bl.a. fordi 
de ftmdne forskelle er så store. Desuden er 
der god overensstemmelse til Makeschin 
(1994) mht. såvel totale artsantal, individ
antal, biomasser og stadiesammensætning 
i både energipil og energipoppel sammen
lignet med mark. Der er også god overens
stemmelse til mange undersøgelser med 
positiv effekt af ophør af eller reduceret 
jordbehandling (Low 1972; Bames & Ellis 
1979; Gerard & Hay 1979; Edwards & Lofty 
1982; House & Farmelee 1985). 

Hovedresultateme er klare og entydige: 
På alle lokaliteter var der flere arter og in
divider af regnorme i pil end i mark. Dette 
gjaldt totale individantal og biomasser 
såvel som individantal og biomasse for al
le enkeltarte1� der optræder i pilen i rime
ligt antal (gennemsnit > 15-20 indivi
der/m2) .  Desuden sås en anderledes arts
sammensætning. 

Forskelle i artssammensætningen frem
kommer formentlig pga. forskelle i arter
nes følsomhed overfor jordbehandlingen i 
marken: stor orm og lang orm er begge 
store arte1� der laver dybe, vertikale gang
systemer og helt eller delvist henter deres 
føde på jordoverfladen (Andersen 1983). 
Disse arters overfladeaktivitet bringer 
dem i en meget udsat position, hvor risi
koen er høj for mekaniske skader forårsa
get af landbrugsmaskiner og for kontakt 
med pesticider eller gødning, som de ikke 
tåler (Springett & Gray 1992). Ved pløjning 
ødelægges deres gange. Epigæiske arter 
som f.eks. haveorm og mosorm laver deri
mod gange i de øverste jordlag, og er 
stærkt knyttet til fømelaget. Disse arter vil 
ligeledes være følsomme over for mark
driften i sædskiftemarkeme, også da den
ne resulterer i en meget begrænset tørne
mængde. Mindre arter, der primært lever 
af organiske partikler i jorden, ikke benyt
ter sig af permanente gangsystemer og ik-
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Fig. 3. Antallet af regnorm i prøver fra pil som 
ftmktion af førnemængden på lokaliteterne A, B og 
C. Selvom der ikke i nogen tilfælde var signifikant 
korrelation, er tendenslinierne vist, da de er ensar
tet aftagende (r = (-0.340), n = 14, P > 0.05; r = 
(-0.230), n =  12, P »  0.05; r =  (-0.273), n =  12, P »  
0.05). 

The 1111111ber of enrtlnvorms in willow plot smnples ns n 
fililetion of litter d ry weight at siles A, B n11d C. Al
though tl1ere were 110 significnnt correlntion, trwd lines 
n re givw, ns they were uniform ly negative (r = (-0.340), 

11 = 14, P >  0.05; r =  (-0.230), 11 = 12, P >> 0.05; r =  
(-0.273), 1 1  = 12, p »  0.05). 



ke søger føde på jordoverfladen (endo
gæiske arter), må forventes at være knapt 
så følsomme. Til disse arter hører bl.a. grå 
orm, rosa orm og grøn orm (Andersen 
1983). På grw1d af disse biologiske forskel
le er det ikke overraskende, at de største 
forskelle netop findes hos stor regnorm, 
lang orm, haveorm og mosorm, mens 
tætheden af grøn orm og rosa orm er stort 
set ens i de to afgrøder. Grå orm var i vo
res undersøgelse derimod overraskende 
følsom overfor behandlingen på marken i 
hvert fald på en af lokaliteterne. 

Pilearealerne har modtaget byslam ved 
etableringen. Krogh et al. (1997) fandt en 
signifikant omend svag øgning af regnor
memængden ved udbringning af slam. 
Sammenlignet med en gennemsnitlig 
kornmark modtager energipil mindre pe
sticidmængder over årene (Pedersen 1998) 
- typisk kun herbicider ved etablering og 
efter høst ca. hvert 3. år. 

Forskellige livsstadier påvirkes mulig
vis også forskelligt af skiftet fra mark til 
pil. Der var i hvert fald en tendens til en 
lavere andel af juvenile individer i mark 
end i pil i overensstemmelse med tenden
ser hos Makeschin (1994). De St. Remy & 
Daynard (1982) finder, at harvning har en 
mere negativ effekt på juvenile individer 
end på de kønsmodne individer. Samtidig 
kan der dog også forekomme forskelle i 
stadiernes ind- og udvandring (Mather & 
Christensen 1992). 

De observerede niveauer fortolkes her 
primært som et resultat af forskelle i over
levelse og reproduktion, men horisontale 
vandringer er udbredte hos regnorme 
(Mather & Christensen 1992) og kan bety
de tab og tilskud af individer til populatio
nerne, og nyindvandring af grå orm kan 
ske med hastigheder på op til 10 m/år 
(Stockdill 1982). At længden af perioden 
uden jordbehandling er en vigtig faktor, 
kan muligvis tmderstøttes af, at der fand
tes et højere niveau i pilen på lokalitet A, 
som var anlagt et år før pilen på lokalitet B 
og C. Det kan dog også skyldes en 'lokali
tets'-variation, da også mark-niveauet her 
var højere. 

Det er i nærværende undersøgelse ikke 

muligt at adskille effekterne af de forskel
lige faktorer - afgrøden, jordbehandling, 
pesticide1� slamudbringning, førnemæng
de og -kvalitet, m.m. - der kan indvirke på 
regnormebestandene. De observerede for
skelle i forekomsten af regnorm i de to bio
topel� pil og mark, skyldes snarere forskel
le i et kompleks af faktorer, der dog i den
ne undersøgelse var typiske for hver deres 
biotoptype, 1-årig kornmark og flerårig 
energi pil. 

I øjeblil<ket er det totale areal med ener
gipil meget begrænset i Danmark, måske 
6-700 ha, mens der i Sverige er ca. 17.000 
ha. Ifølge regeringens energiplan, Energi 
21, skal energiafgrøder generelt dække 6,5 
% af energiforbruget i år 2030, svarende til 
200.000 ha. Pilens rolle heri er dog endnu 
ikke afklaret, men muligheden for stærk 
vækst i energipilarealet er tilstede. Da pi
ledyrkning dertil bedst etableres på 
lavtliggende arealer med rigelig vandfor
syning, vil arealandelen lokalt kwme blive 
ret høj . 

Dyrkning af energipil er ikke indbrin
gende p.t., men etableres oftest som vildt
remiser, og fordi energipil som såkaldt 
'non-food'-afgrøde kan medregnes som 
brak. De driftsmæssige overvejelser vil 
derfor ofte være et valg imellem f.eks. al
mindelig græsbrak eller energipiL I et 
landskabsøkologisk helhedsperspektiv 
havde det således været interessant at 
sammenligne den med græsbrak I mange 
landbrugsområder er arealer med reduce
ret eller ingen jordbehandling ofte få og 
små, og her demonstrerer denne under
søgelse, at dyrkning af energipil med gen
nemsnitslevetid på 25-30 år vil være tillyre 
positivt for regnormefaw1aen i sammen
ligning med sædskiftemarker. Regnorme 
udgør en vigtig basisføde i vinterhalvåret 
for en række større og mindre pattedyr og 
fugle (f.eks. Cuendet 1983), og en øgning 
af bestandene kan derfor have betydning 
langt ud over regnormefatmaen selv. 
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Boganmeldelse 
Tl10111ns Læssoe & A1111n Del Co11/e: Svn111pe -fra 111nrk og 
skov fil kokke11. 256 side1� 30 .r 20 c111, illrlblllldef. Carls For
Ing 1997. ISBN 87-12-02971-8. Pris: kr 288. 

Tilo111ns Læssoe: Politikells store svn111pebog. Dn11sk 
oversættelse: Ke11/ HnvelllnJJ/1. 304 side1� 21,7 .r 15,0 c111, 
illrlbiiJJdel. Politikws Foring 1 998. ISBN 87-567-5937-1. 
Pris: kr 249. 

I en tid, hvor forlagene åbenbart synes, at nyudgi
velser inden for svampelitteratur skal bestå i, at man 
tager en allerede udgivet bog og giver den et nyt ku
lørt omslag, er det befriende endelig at møde to nyud
givelser - dvs., at det er oversættelser/bearbejdnin
ger af engelsksprogede bøger, men dog nye værker. 
Til gengæld er de skrevet af en dansker, nemlig 
Thomas Læssøe, der er lektor i mykologi på Køben
havns Universitet. 

Begge bøger er rigt illustrerede med en blanding af 
svampe fotograferet oplagt på hvid baggrund, akva
reller og fotos fra naturen. Bøgerne hviler begge på op
rindeligt materiale fra det engelske forlag Dm·ling Kin
dersley. Det betyder bl.a., at det er de samme illustrati
onet� man finder i de to bøger, blot med et lidt forskel
ligt artsudvalg og forskellig opsætning. 

Svn111pe -fra 111nrk og skov fil kokke11 er en stor bog i 
næsten A4-format, så den er ikke lige beregnet til felt
håndbog, men derimod mere som en bog man har der
hjemme og prøver at bestemme sine svampe efte1� når 
man er konunet hjem fra svampeturen. Ifølge bogens 
bagside er der omtalt over 450 arter (461 - jeg talte 
dem), så det er en ganske omfangsrig svampebog. Bo
gen rununer de sædvanlige inh·oduktionskapitler: 
Hvad er en svamp, beskrivelser af anvendte karakterer 
og en grafisk bestemmelsesnøgle til de omtalte arter. 
Herefter følger artsbeskrivelserne, der er grupperet sy
stematisk i klasser og familier. Det er noget, en skabs
systematiker som jeg godt kan lide. Det at få præsente
ret latinske arts- og familienavne først (de danske er 
dog med, men med en mindre skrifttype) kan nok 
skræmme begyndere, men på den anden side er det 
heller ikke en decideret begynderbog. 

Hver art er præsenteret med en kort, præcis tekst 
med udpegning af de vigtigste karakterer - illustreret 
med fotos af oplagte frugtlegemer, en lille akvarel vi
sende voksemåde l -sted eller nogle gange et foto af 
svampen i nattu·en. 

Endelig afsluttes bogen med et lille afsnit med gode 
råd og ideer til tilberedning af spisesvampe. 

Egentlig kan jeg godt lide bogens ide med at blande 
oplagte svampe med akvareller og naturfotos. Det gi
ver nogle spændende og ind imellem decideret flotte 
opslag. Dog finder jeg mange af de små akvareller lige 
lovligt kunstneriske. Eksempelvis har maleren i hvert 
fald aldrig set Tragtformet Læderpigsvamp i naturen. 
Den ser aldrig så elegant ud, men er meget mere 
grim ... På de oplagte svampe er der små pile imod de 
karakterer, man skal lægge mærke til - vældigt pæda
gogisk. Det kræver imidlertid en ting: Man skal være 
meget omhyggelig med at finde og illush·ere typiske 

frugtlegemer; og her kommer bogen desværre ofte til 
kort. Den bærer meget præg af, at illustrationerne til
syneladende skulle tages på en svampesæson, hvorfor 
man nogle gange har måttet tage til takke med, hvad 
der nu kwme skaffes. Ind imellem er det for dårligt, 
især når det drejer sig om helt almindelige svampe. 
Eksempelvis er Vårmusseron illustreret med et stort, 
deformt og revnet frugtlegeme - den pæne svamp! Til
svarende ligner det afbildede frugtlegeme af den uhy
re almindelige Rank Koralsvamp noget, der er blevet 
tygget igennem af et får og kasseret som uspiseligt! 
Andre gange undrer jeg mig over artsvalget Hvorfor 
er den yderst sjældne pigsvamp Sarcodan senbroslis il
lustreret og ikke den i det mindste lidt mere almindeli
ge S. illlbricnl11s? Er det mon fordi, det nu lige var den, 
man fandt og derfor måtte omtale? Bevares, det er da 
altid spændende med illustrationer af meget sjældne 
arter; men når det nu er på bekostning af mere almin
delige arter, så gør det nok bogen sværere at anvende 
for mindre rutinerede svampesarnlere. Ligeledes duk
ker der ind imellem nogle nordamerikanske arter op -
hvorfor mon det? De få amerikanske arter gør bestemt 
ikke bogen mere anvendelig i Nordamerika. Lad gå -
det er da spændende at se et opslag med de tre "bar
ske" rørhatte: Satans, Fandens og Djævle-Rørhat; men 
i praksis er det nok ikke lige dem, man møder oftest. 
Ligeledes er opslaget med trøfler: Man kan finde man
ge arter af tt·øfler i Danmark - men ikke lige Perigord
Trøffel, Piemonteser-Trøffel og Sommer-Trøffel! (Som
mer-Trøffel er ftmdet i Danmark, men er uhyre sjæl
den). Hvad så med så almindelige tt·øfler som skæg
trøfler og hjortetrøfler? Faktisk er Hjorteh·øffel nævnt 
og illustreret under omtalen af snylteren Slank Snylte
kølle, der oftest findes på den; men der er ingen refe
retKer til den tmder præsentationen af trøfle1� og den 
er end ikke med i registret! løvrigt tror jeg, at billedet 
af Perigord-Trøffel viser en Sonuner-TrøffeL Den er alt 
for lys indeni. Fotografen blev vist snydt, da han købte 
den til illustrationen . . .  Bortset fra denne og billedet af 
Eng-Vokshat, som jeg også synes ser tmderligt ud, ser 
man tydeligt, at forfatteren er fagn>and: Der er ingen 
andre fejlbestemmelser i bogen. 

Desværre er der et stort problem med bogen: Far
vetrykket er helt i skoven! Alle oplagte svampe er alt 
for rødbrune, hvilket er meget uheldigt for en svampe
bog, hvor forskellene de enkelte arter imellem ofte er 
små. Det bevirker desværre, at mange af svampene, 
især de rødlige, bliver til nogle tmderlige rødbrune 
plamager helt uden spil i farverne. Det er en slem fejl, 
som forlaget bør få rettet i næste udgave. 

Endelig er der afsnittet med gode råd og opskrifter 
på svamperetter. Jeg synes nærmest, det virker mal
placeret i denne bog. Det er ikke en bog, der er rettet 
imod at gå ud og samle spisesvampe. Hele dens syste
matiske opbygning er rettet mod folk med en interesse 
for svampenes egen skyld og ikke mykofager. Desu
den er nogle af de få opskrifter på ting som "Risotto 
med Piemonteser-Trøffel" og "Ovnbagt mulle med 
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blandede svampe". Muller og piemonteser-trøfler 
hænger ikke på træerne her omkring. Jeg kan regne 
ud, at dette køkkenafsnit må være skrevet af den an
den forfatter, Anna Del Conte. Jeg håber ikke, de to 
forfattere har fået den samme betaling; køkkenafsnit
tet er på 23 sider, svampegermemgangen på 219 sider. 

Alt i alt ktume jeg egentlig vældig godt lide bogen, 
hvis det ikke var for det elendige farvetryk. Desværre 
tager det rent ud sagt glansen af Skt. Gertrud; men 
h·ods alt finder jeg dog stadig, at bogen vil være en 
god investering for svampeinteresserede, der er ved at 
vokse ud af deres første svampebog og gerne vil have 
en med flere arter i. På dette niveau synes jeg, den p. t. 
er den bedste dansksprogede mulighed, der findes. 

Politikells store svn111pebog er en bog i felthåndbogs
størrelse. Den er opbygget over den samme type illu
strationer som den ovennævnte. I mange tilfælde er 
det decideret de samme illustrationer, der er anvendt. I 
flere tilfælde ha1· man dog for afvekslingens skyld 
spejlvendt svampene. Bogen indeholder ligesom den 
forrige også indledende kapitler om, hvad svampe e1� 
hvordan man bruger bogen, terminologi osv. Den in
deholder også et kapitel om svampenes voksestede1; 
som man ikke finder i "Svampe - fra mark og skov . . .  " .  
Endelig finder man før artsgennemgangen en grafisk 
bestemmelsesplanche, hvor man sammenligner sin 
svamp med nogle typer af frugtlegeme1; som den efter
følgende aTtspræsentation er grupperet efter: Med Ia
melie!� konsolformede, kølleformede frugtlegemer osv. 

Herefter følger så artsgennemgangen, der i lighed 
med den forrige bog bestå!" af en kort tekst, en blan
ding af fotos af oplagte svampe, fotos under natmlige 
forhold og små akvareller. Bogen indeholder illustrati
oner og omtale af 496 arter kendt fra Da1unru·k plus 37, 
der ikke er kendt fra Damnark, primært nordameri
kanske arter. Jeg har svært ved at regne ud, hvem bo
gen retter sig imod. På den ene side rummer den ikke 
de ligegyldige "madsider", man finder i den forrige, 
samtig med, at den indeholder lidt flere arter plus fle
re ikke-danske arte1; der er med til at illustrere svam
penes mangfoldighed. Det peger imod et mere seriøst 
publikum; men samtidig er bogens gruppering af ar
terne efter udseende og ikke systematisk meget mere 
beregnet på begyndere! Med det valgte system finder 
jeg bogen uhyre svær at slå op i. Jeg tror, at den mål
gruppe, man er ude efter - de lidt avancerede begyn-
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dere - godt kan kende en fluesvrunp, en ridderhat, en 
vokshat osv. og vil slå op tmder fluesvampe, voksehat
te m.m. Det er imidlertid ikke nemt! På bagsiden står 
der, at bogens opbygning efter svampens udseende 
letter artsbestemme Isen. Jeg finde1; det er lige modsat! 

Da bogen bruger de sanune plru1cher som den forri
ge, har den de samme problemer som nævnt w1der 
dem1e blot endnu værre, da plancherne jo er minrue 
pga. bogens mindre format. Tekstrnæssigt står der om
trent det samme i de to bøger. Dog er teksterne under 
de små akvareller en gang tomgang: Under næsten al
le står der "enkel h, is eller i grupper", "i grupper eller 
få sanm1en", "i flokke eller enkelh,is" osv. Hvad skal 
man bruge det til? 

En ting er det lykkedes at reproducere i begge 
bøger: Det helt overvældende fejlh·yk af farverne! Det 
er de rødlige og orange farve1; det er gået galt med; så 
sva111pe med disse farver er blot en klat farve helt uden 
sh·uktm og tenunelig misvisende. Dette er i særdeles
hed et problem i en bog, hvor bestemmelsen helt byg
ger på sammenligning med illustrationerne - og en 
faktor, der h·ækker alvorligt ned ved bedømmelsen. 

Da bøgerne er produceret ud fra det sanune illush·a
tionsmateriale, vil jeg slutte med en samlet vmdering 
af de to værker, selvom de kommer fra to forskellige 
forlag. Begge retter sig efter min mening mod den lidt 
avancerede amatør, begge rummer omkring 500 arter 
og er et fint supplement til den første svampebog. Beg
ge bøger har et til tider underligt artsudvalg, hvor me
get sjældne a1ter er illush·eret frem for lidt mere almin
delige arter. Begge bøger hal" en udmærket tekst og er 
rigt illustrerede; men billedernes slemme farvestik, 
som er værst i "Politikens store svampebog", generer 
mig meget. Bøgerne hru· forskellige bestemmelsessy
stemer: "Svampe - fra mark og skov . . .  " bruger en slags 
grafisk nøgle, hvor man skal vælge imellem to til flere 
karakterer og sluttelig ender i en slægt, mens "Politi
kens store svampebog" bruger en gruppering efter ud
seende. Alt i alt vil jeg anbefale "Svampe - fra mark og 
skov ... " frem for "Politikens store svampebog", da jeg 
synes, den er nemmere at bruge, og illush·ationerne 
trods alt er bedre og større; men lad os få en ordentlig 
reproduktion af begge bøger - så kwu1e "Politikens 
store svampe bog" komme på tale, da den jo har en me
re feltvenlig størrelse. 

Christim1 Lnnge 



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

Opmærksomheden henleder på, at artikler på over 
6( -8) sider som hovedregel ktm kan bringes i Flora og 
Fauna, hvis forfatteren tilvejebringer midler til dæk
ning af trykkeomkostningerne for hele artiklen. 

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

Citeriug nf publicerede kilder. - Publicerede kilder cite
res i teksten med navn og årstal, f.eks.: (Torp 1993), 
Haclley & Pegg (1989), (Mossberg et al. 1994). Citeres 
flere afl1andlinger 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

slUps in arehid mycorrhizal systems. - I: Pritchard, 
H. W. (red.), Modem methods in arehid 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. 

(TIDSSKRIFT ARTIKEL) 
Torp, E. 1993: Fortsatte studier over Grærup Langsø. 

Flora og Fatma 99: 65-73. 

Der skal i artiklen være henvist til samtlige kilder an
ført under >>Citeret litteratm<<. 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)<<. 

Citer i ug nf u publicerede kilder. - Mtmdtlige 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., nw11mereres disse fort
løbende i et afsnit med titlen >>Upublicerede kilder<<. 
Dette afsnit anbringes i artiklen efter afsnittet >>Citeret 
litteratur<<. Der skal i artiklen være direkte henvisnin
ger til samtlige upublicerede kilder på listen, f.eks.: 
>>(upubl. 3)<<. I mindre meddelelser citeres u publicere
de kort og manuskripter ikke som her angivet, men 
derimod med en komprimeret fuld reference i teksten. 

Tnkkebe111ærkuiuger. - Eventuelle takkebemærknin
ger smnles i et afsnit med titlen >>Tak<<, som placeres 
wniddelbart før >>Citeret litteratur<<. 

Figurer og tnbeller. - Figurer og tabeller skal kunne 
reduceres til 63, 90 eller 131 mm i bredden og afleveres 
på særskilte ark. Der skal altid udarbejdes forklarende 
figm- og tabel tekster, 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). I artiklens brødtekst skal der være 
henvisninger til samtlige figurer og tabeller i artiklen. 
Tabeller udføres uden brug af streger og rammer. Som 
figmer kan anvendes tegninger og diagrammer samt 
skarpe, velbelyste og kontrash·ige fotografier. Fotogra
fier afleveres som sort/hvide højglans papirbilleder el
ler som farvedias. Originalernes kvalitet og redak
tørens skøn afgør, hvorvidt figurerne bliver h·ykt i 
sort/hvid eller i farve (jf. Flora og Fauna 101(1): 2, 
1995). 

Arbejdsgnug. - Manuskriptet, med angivelse af for
fatterens adresse og telefomwmmer, indleveres ma
skinskrevet eller som computer-udskrift - i begge 
tilfælde med dobbelt linieafstand. Alle manuskripter, 
uanset om de omhandler zoologiske eller botaniske 
emner, skal sendes til den ansvarshavende redaktør. 
Redaktionen sender derefter manuskriptet ud til kri
tisk getmetnlæsning hos relevante fagfolk. To kom
menterede eksemplarer af manuskriptet returneres til 
forfatteren sammen 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 elekh·onisk udgave i 
Word Perfect eller (helst) Microsoft Word. Så hmtigt 
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 særh·yk kan rekvireres mod betaling. 
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