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Leder
I skrivende stund har medierne fat i to store

miljøproblemer, klimaændringerne med hav
stigninger og ammoniakafgivelsen fra land
brugsdriften.
De to miljøproblemer har det tilfælles, at de
er mere eller mindre grænseløse. Det er såle
des ikke kun de landormåder med stort ener
giforbrug og drivhusgasproduktion, der
rammes af havstigninger. Og det er ikke kun
de landbrugsejendomme eller områder med
stor ammoniakafgivelse, der får næringsstof
belastning af jordbunde og vandmiljøer. I
lav- og mosaiklandet Danmark bør disse
problemer tages særligt alvorligt.
I 1970'erne var sloganet "small is beautiful"
meget populært. Danmark er småt i næsten
alle henseender, og det er et af de forhold,
der gør vores oprindelige og beskyttel
seskrævende natur særligt sårbar. Vore na
turområder er overvejende små og ligger
spredt ind i mellem intensivt dyrkede land
brugsarealer (bl.a. netop som "småbiotop
er"), og bl.a. derfor er de stort set alle udsat
for den øgede produktion og afsætning af
ammoniak. Førhen kunne man "nøjes" med
at bekymre sig om den alvorlige men dog
håndgribelige gødskning på enge og over
drev - direkte eller via den 10-15 m kunst
gødningsfane, der fra de dyrkede marker
står ind over tilgrænsende naturarealer (og
herw1der de smalle kystskrænter).
Stiger vandstanden i havene er det ikke kun
lavtliggende bebyggelse, havne og landbrugs
jord, der kommer i farezonen. Det gør også
den rige del af vor natur, der netop herhjem
me har fået lov at ligge relativt urørte hen
langs mange af vore lange kyster - dog oftest
som smalle bræmmer. Det vil ikke alene
være lavtliggende områder som strandenge,
der rammes, men også kystskrænter og klit
områder. Disse vil blot ikke blive oversvøm
met, men snarere eroderet - og som oftest
eroderet tilbage i det bagvedliggende artsfat
tige og eutrofierede landbrugsland.
I virkeligheden har vi haft ammoniakproble
met længe. Hvis vandstandsstigningerne nu
også er noget, vi begynder at måtte regne
med, må naturinteresserede og myndighe
der begynde at vmdere og forebygge konse
kvenserne - også for vore naturområder. Og i
den fremtidige naturforvaltning ser "small"
ikke ud til at være særlig "beautiful".
Red.

Anders Holm Joensen 6. maj 1940-15. maj 1998
Nekrolog
Fmuk feuseu
Nnturiiistorisk Museum

Museumsdirektør, dr. phil. Anders Gudmund Holm
Joensen døde efter kort tids svær sygdom d. 15. maj
1998, nøjagtig på 20 -årsdagen for hans ansættelse som
direktør på Naturhistorisk Museum.
Med Anders Holm Joensen's død har dansk natur
historie mistet en af sine markante skikkelser.
Han var søn af læreren, naturhistorikeren og forfatte
ren Poul Holm Joensen og var fra sin tidHgste barn
dom med i naturen. Han voksede op i Gentofte, men
familien rejste meget med børnene både i ind - og ud
land, og det var nok allerede her hans velkendte rejse
lyst opstod.
Hans fader og moder var med i meget internationalt
arbejde, og der kom mange kolleger fra udlandet i
hjemmet. Familien anskaffede tidligt et sommerhus
ved Vesterhavet ved Henne, og tilbragte megen tid
her. Særligt da faderen kort efter 1960 blev fuld tids for
fatter, tilbragte de ofte lange tider i sommerhuset.
Anders hentede inspiration i naturoplevelser i plan
tagerne, på stranden og hederne, i Fiilsø og i de vest
jyske fjorde. Her blev der senere gennemført mange
forskningsopgaver, og ligeså vigtigt blev sommerhu
set som refugium, hvor han igennem mange år ofte
trak sig tilbage og løste større skriveopgaver.
Da Anders begyndte at føre notater over sine natur
oplevelser, blev han af faderen stærkt inspireret og
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hjulpet til at skrive med henblik på publicering. De
første notitser om vinterfugle blev trykt i Villabyernes
Blad omkring 1952. Men det blev snart til længere ar
tiklet; bl.a. i bladet >>Rundt i verden«, som faderen re
digerede. Fra midten af 1950 -erne skrev Anders i man
ge år artikler til jagtbladene om oplevelser herhjemme
og udenlands. Det blev til mange >>Breve til Laurits
Jæger« i bladet Jagt & Fiskeri, og mange artikler i flere
andre tidsskrifter.
Omkring 1955 startede faderen serien >>Vi forsker selv«
som Anders skrev seks hæfter i.
I gymnasieårene var Anders hver sommer ude at
rejse på egen hånd. I sommeren 1956 til den lille klip
peø Skokholm ved sydvesthjørnet af Wales. Her arbej
de han med søfugle og lærte af Peter Davis at håndtere
og ringmærke suler, skråper, alke, lunder og måger.
Anders havde fået kontakt med den kendte fuglema
ler, andefugleforsker og ekspeditionsmand Peter Scott
og besøgte ham på Severn Wildfowl Trust, som rum
mer verdens største samling af levende andefugle
m.m. Under opholdet her blev interessen for ande
fugle cementeret.
I 1957 deltog Anders i en sommerlejr i Sanerland
for unge tyske naturvenner arrangeret af Deutscher
Jugendbund fur Natmbeobachtung. Indtrykkene fra
opholdet i Sauerland var god inspiration for engage
mentet i oprettelsen af foreningen Natur og Ungdom.
Anders blev inddraget i foreningen via Lorenz Ferdi
nand og blev den første redaktør af foreningens blad i
1960.

Anders kom i Dansk Ornithologisk Forening i 1952,
og i mange år var han aktiv i foreningslivet på flere må
der. Han kom ind i kredsen omkring Lorenz Ferdinand,
som var en stor inspirator for ham. I 1965 blev Anders
redaktør for DOF's blad. Som redaktør af foreningens
tidsskrift var han også medlem af foreningens bestyrelse
og var nødt til at deltage i mange møder og lange kævle
rier. Anders var dog altid mere interesseret i at få ud
givet et godt tidsskrift end i de poUliske trakasserier,
som en foreningsbestyrelses arbejde kan være præget af.
Erfaringerne fra disse hverv kom ham til gavn i de se
nere redaktørhverv for Danish Review of Game Biology,
Natur og Museum og Natura Jutlandica.
I 1958 startede Anders naturhistoriestudiet ved
Københavns Universitet efter en lang sommerferie på
Færøerne hos sin fars familie der. Anders besluttede
ret tidligt i studiet at læse til mag. scient. i zoologi med
bifagseksamen i geologi med hovedvægten på pa
læontologi og stratigrafi, og geografi med hovedvægt
på kulturgeografi og speciale i Færøerne.
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Under studiet var professor R. G. Spiirck en stor in
spirator for Anders. Særligt bew1drede Anders hans
evner som igangsætter af snart sagt al dansk zoologi i
20- 30 år. Også professor Karl - Georg Wingstrand fik
Anders megen inspiration af.
Værnepligten forsøgte Anders ikke at snyde uden
om og efter en kort rekruttid, som han ikke var glad
for, blev han overført til Forsvarets Forskningsråd.
Han blev sat til at forske i camouflage sammen med
Jan Dyck, som foruden at være kemiingeniør også ar
bejdede med camouflage og farver i naturen som led
i et biologistudium. Om aftenen var der overskud til
at skrive meget, bl.a. kapitler til bogen >>Fuglene på
Færøerne<<. Her fik Anders også god kontakt til che
fen for Forsvarets Forskningsråd, oberst Mouritsen.
Denne kontakt medførte, at han efter ansættelsen på
Vildtbiologisk Station, Kalø, blev kontaktet af Flyve
våbnet og engageret i et mangeårigt samarbejde om
kring fly - fugle problematikken. I løbet af �eneste
tiden fik han orlov til at deltage i den ornitologiske
ekspedition til Nordvestgrønland i 1965, som var en
stor oplevelse for ham - både fagligt og menneske
ligt.
I 1966 blev Anders ansat på Vildtbiologisk Station,
Kalø, som han havde haft kontakter til i flere år bl.a.
gennem urfugleundersøgelserne. Hovedopgaven på
Kalø blev kortlægningen af de danske andefugles fore
komst i Danmark og omgivende farvande og at under
søge den jagtlige udnyttelse af ænderne. Stationens le
der, professor H. M. Thamdrup, gav både ret h·ie tøjler
og udmærkede økonomiske rammer i tilrettelægnin
gen af arbejdet. Der blev taget utraditionelle metoder i
brug ved kortlægningen af andefuglene.
I Amerika havde fly været benyttet i vildtbiologiske
undersøgelser i en årrække, mens det var ganske nyt i
Europa. De første år blev der fløjet i små en-motorers
lejede taxafly. Men takket være Anders' nære samar
bejde med flyvevåbnet, lykkedes det at få tildelt et
stort antal flyvetimer med Hærens Flyve�eneste i Van
del.
I de efterfølgende år blev der fløjet mange hundrede
tinler med hærens KZ-VII - et lille danskbygget fly.
Dette fly var helt ideelt til søer, fjorde og kystnære om
råder� hvor dets lave hastighed gav mulighed for at
udrede selv meget blandede flokke af ænder fra 100 300 fods højde. Flyet var på gnmd af den ringe tankka
pacitet og det simple navigationsudstyr mindre egnet
til vinterflyvning over åbent hav, f.eks. Kattegat, og i
dag må nogle af operationerne betragtes som særdeles
dristige. Der var dog kw1 et alvorligt uheld, hvor et
flys motor satte ud ved Samsø, og flyet sank, men be
sætningen blev reddet.
Arbejdet resulterede i 1974 i disputatsen >>Waterfowl
Populations in Denmark«, hvis vigtigste element var
bestandstal fra tællinger fra fly og fra kyster og
søbredder. Undersøgelserne blev model for projekter
ude omkring i Europa.
Et andet stort projekt med et praktisk sigte var det
såkaldte Bird-strike samarbejde med Flyvevåbnet 1967
-1978. Dette projekt tog sigte på at mindske antallet af
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kollisioner meLlem fugle og fly og lykkedes i ret høj
grad. Arbejdet med birdstrikeprojektet medførte også
mange internationale kontakter, og Anders kom ved
flere lejligheder til Sovjettmionen og fik en del sam
arbejde i gang særligt i Estland og Letland.
Selvom Anders selv var jæger� var han langtfra altid
enig med jagtorganisationerne om, hvorledes jagten
skulle forvaltes i Danmark. Her var han langt mere på
linje med DOF's synspunkter, som senere blev fulgt,
da Miljøministeriet overtog stationen.
Anders blev derfor meget glad, da han kwme skifte
til direktørposten på Naturhistorisk Museum i Århus i
1978, hvor han blev resten af livet. Han gjorde sig hur
tigt kendt som en meget dY11amisk leder� der lagde en
meget udadvendt og publikumsvenlig linje for muse
et. Museets statLIS som selvejende institution lærte han
snart at udnytte til gavn for museets økonomi, for selv
om Anders aldrig blev nogen stor matematiker, var
han elegant til at omgås penge, regnskaber og budget
ter.
Hans ledelsesstil var præget af hans temperament,
som kwme være meget svingende fra det sprudlende,
når noget var lykkedes, til det nedtrykte, når tingene
ikke gik som han ville, og over til det koleriske, når der
var begået en fejl.
I hans tid som direktør blev museets udstillinger udvi
det med den såkaldte Danmarkshal, som germem mo
derne musetrmsteknik giver de besøgende et indblik i,
hvorledes det danske landskab har udviklet sig fra is
tiden og til nu, og hvorledes natLirens samspil ftmge
rer.
Anders's forskning på museet var begrænset af de
mange admi.nish·ative pligter, som han ikke ønskede at
uddelegere effektivt. Han gjorde en stor indsats med
flere consen•ation - projekter i Grækenland, hvor der
tidligere ikke var foregået meget, og hans indsats har
været væsentlig for bevarelsen af mange vigtige fugle
områder. Germem hans initiativer i Grækenland sam
men med andre forskere er der også blevet opbygget
store samlinger fra den græske natm som hastigt e1
ved at blive ødelagt.
Anders var hele livet ige1mem meget glad for al
komme i felten, og det lidt mildere klima i Græken·
land bekom hans gigt vel. Det lykkedes også for harr
at få arrangeret flere ekspeditioner til Yemen, hvor har
desværre pådrog sig en alvorlig malaria, som va
stærkt medvirkende til hans dårlige helbred i de sene
re år. Fra sine ægteskaber havde han 4 børn, som betø<
meget for ham og som han nød at være sammen med
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Anvendelse af indikatorarter til bedømmelse af
naturskovspotentialet i sydøstdanske løvskove
Niels Pamholdt
Solsikkevej 9
4600 Køge

Application of indicator species in the assessment of the potentiel o f natural forest
in danish southeastern hardwood forests

It is proposed that the occurrence of certain species of vascular plants indicate, at least
in eastern Denmark, the presence of old >>natura! forest« and can be used as guideline
when pointing out woods for safeguarding. Species of high value as indicators are
presented in 2 tables dealing with: >>natura!<< forest, i.e. old untouched forest and ex
tensively managed forest of long continuity and dominated by indigenous tree spe
cies (table l); forest treated with spedal management such as coppices and grazed
woods, respectively (table 2). In arder to make the tables operational, a score-index is
proposed.

Den oprindelige naturskov udgør i dag
mindre end l% af landets areal. En del
skovområder i de1me lille gruppe er ved at
glide ud af kategorien pga. traditionel skov
drift samt, i stigende grad, nedslidning for
årsaget af besøgende. Blandt andet derfor
udpeger Skov- og Naturstyrelsen i disse år
>>fremtidens naturskove« i statens egne sko
ve, hvilket er meget positivt. Problemet er,
at størsteparten af vor tilbageværende
skovnatm� der i øvrigt ikke nyder nogen ge
nerel beskyttelse, befinder sig i de privatej
ede skove, og her går bevaringsarbejdet
mere trægt.
Det er nu, disse refugier for højt speciali
serede, skovtilknyttede arter skal reddes om få år er det for sent. Derfor er det af
største betydning, at vi her og nu lokalise
rer de særligt bevaringsværdige områder i
de private skove, så en udvælgelse kan ske
kvalificeret.
Til det formål foreslår forfatteren, at en
række karplanter bruges til at lokalisere og
værdisætte de østdanske skovområder, der
har det største naturskovspotentiale.
DEFINITIONER
Ved naturskov forstås selvsået skov af indi
gene træarter af lokal race. I denne artikel
fokuseres især på naturskovsområder, der
Flora og Fnunn 106 (3+4): 53-61. Arl111s 2000
Trykt 111ed støtte fra Skov- og Naturstyrelsen

enten er urørt (uden skovdrift) eller kun har
været udsat for ekstensiv (naturnær) skov
drift. Begrebet »bondeskovsindikatorer« er
forfatterens egen opfindelse og betegner
planter, som indikerer rester af tidligere ti
ders stævnings- og græsningsskove (her
under gamle skovenge).
Indikator kommer af det latinske indica
re, der betyder at »vise« eller »udpege«. I
løbet af 1990'erne har forslag til indika
torarter for naturskov været publiceret af
Løjtnant & Worsøe (1990) og Løjtnant (1992,
1996). Praktisk anvendelse af naturskovsin
dikatorer har været behandlet af Ærenlund
Pedersen & Løjtnant (1992), Faurholdt
(upubl. 1995) og Ærenlund Pedersen &
Murmann Hansen (1998).
Forfatterens bud på gode naturskovs
indikatorer blandt karplanterne ses af tabel
lerne l og 2, hvoraf det også fremgår, at der
tillægges arterne forskellig indikatorværdi.
Overordnet har de dog følgende biologiske
og økologiske fællestræk:
- De er helt afhængige af stabile miljøer.
- De vokser helt overvejende i skov medlang kontinuitet.
- De er oftest langlivede.
- De har en forholdsvis ineffektiv spredning.
Indikatorlisterne i denne artikel dækker
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de østdanske løvskove med tydelig slag
side til fordel for bøgedominerede skov
partier i de sydøstlige egne. Dette skyldes
særlige økologiske preferencer og plante
geografiske forhold hos en række af de ar
ter, der normalt opfattes som de bedste na
turskovsindikatorer. Dette taler også til for
del for at udfærdige geografisk fleksible (re
gionale) indikatorlister som berørt af Paur
holdt (upubl. 1995) og især Ærenlund Pe
dersen & Murmann Hansen (1998).
I de vestlige dele af landet kan eksempel
vis mykologisk og entomologisk værdisæt
ning måske vise sig væsentlig mere relevant
og operationel end anvendelse af karplan
ter.
I starten af 1990'erne begyndte man i Sve
rige at anvende en række nye begreber som
hjælp ved registrering af særligt bevarings
værdige og følsomme skovmiljøer (Nitare
& Nm·en 1992). I Norge har man adopteret
konceptet som helhed i projektet »Miljøre
gistrering i skov« (Gjerde 1999). Skov- og
Naturstyrelsen og Forskningscentret for
Skov & Landskab har i 2000 afsluttet den
danske bearbejdning af konceptet (Hiibertz
& Pedersen 2000, Hiibertz et al. 2000).
Blandt vigtige nye begreber er nøglebio
top, der iflg. det svenske koncept betegner
et område, hvor der (bør) findes rødlistede
arter (se tabel 1-2). I den danske definition
er en nøglebiotop typisk »små stykker na
tur i skoven, som har særlig betydning for
dyre- og plantelivet<< (Jespersen et al. 2000).
Brug af signn/arter er ligeledes nyt og beteg
ner arter, som er så specialiserede i deres
krav til voksestedet, at de indikerer særligt
følsomme og intakte skovmiljøer. I praksis
bruges signalarterne til at eftersøge nøgle
biotoper. Begreberne indikatorart og sig
nalart må siges i nogen grad at overlappe.
En række aktuelt rød- og gullistede arter
er knyttet til forskellige former for natur
skov (tabel 1 og 2). Det beskedne og falden
de antal egnede biotoper for disse kræsne
arter er den vigtigste årsag til deres sjæl
denhed/ tilbagegang og dermed indirekte
til deres rød/ gulliste-status. Derfor er flere
af disse arter blandt de bedste indikator- og
signalarter for naturskov.
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ANVENDELSE AF INDIKATORARTER
Med henblik på at kunne anvende indika
torlisterne i denne artikel operationelt har
forfatteren sammen med Søren Grøntved
Clu·istiansen forsøgt at opstille et scorein
dex. I tabel 1 og 2 har vi givet arterne en tal
værdi, der svarer til vor mening om den en
kelte art som værdisætter for skovnatur
(naturskovsindikator). Det skal i den for
bindelse pointeres, at der i tabellerne op
træder arter, der ikke, eller kun i mindre
grad, kan opfattes som naturskovsindikato
rer uden for SØ-Danmark, f.eks. Krat-Flad
bælg (Lnthyrus linifolius) og Smalbladet
Klokke (Cmnpnnuln persicifolin).
Indexet er afprøvet i mere eller mindre
urørte, bøgedominerede løvskovspartier
langs nedskårne vandløb i et antal syd
sjællandske skove. Her kan det foreløbig
konkluderes, at skovpartier, der opnår en
større score end 50 må anses for meget beva
ringsværdige ud fra botaniske kriterier,
mens områder med en score på mellem 30
og 50 anses for bevaringsværdige. De 10
skove, der indeholder de højest scorende
skovpartier, er oplistet i tabel 3. Afprøvning
af indexet i plantager (plantet skov) med
traditionel skovdrift har givet meget lav
score og ofte slet ingen - selv i umiddelbar
nærhed af de nævnte, højtscorende natur
skovspartier. Det skal bemærkes, at der kan
findes mange eksempler på botanisk inter
essante skovpartie1� der af forskellige årsa
ger er særdeles bevaringsværdige og bør be
skyttes mod intensiv skovdrift, selv om de
ikke vil opnå særlig høj score ved anvendel
se af vort index. Listen over »bondeskovsin
dikatorer<< er endnu ikke afprøvet i praksis.
Indikatorlister og scoreindex af den her
bragte type er kontroversielle og vil altid gi
ve anledning til diskussion. Hvilke arter
skal med, og med hvilken værdi? Forfatte
ren er derfor meget interesseret i forslag og
kommentarer desangående. Det vil ligele
des være interessant at se eksempler på in
dikatorlister/ scoreindex for andre skovty
per og andre landsdele. Umiddelbart synes
de her opstillede listers aktuelle sam
mensætning fuldt anvendelig til registre
ring af særlig bevaringsværdig skovnatur i
landets sydøstlige egne.

FORSLAG TIL
NATURSKOVSINDIKATORER
I tabel 1 er oplistet en række arter, der er af
hængige af lang skovkontinuitet Nogle na
turskovsindikatorer er dog bedre end an
dre. Blandt de bedste er der arter, der ud
over deres afhængighed af lang skovkonti
nuitet næsten udelukkende forekommer i
skovonu·åder med lang bestandskontinuitet
og et tydeligt præg af uberørthed.
I indikatorlisten er den højeste scorevær
di givet til 7 orkidearter, der ved deres
særlige biologi og ekstremt snævre økologi
ske amplitude er særligt afhængige af den
helt urørte skov (man fristes til at anvende
begrebet »urskovsindikatorer«). Hos samt
lige 7 arter anses det enkelte individ for at
kmme leve meget længe. Arterne er ligele
des i stand til at overleve ugunstige (f.eks.
mørke) perioder ved helt at undlade at pro
ducere overjordiske skud. I disse (ofte lan
ge) perioder lever planten et tmderjordisk,
svampebaseret liv (Faurholdt & Holst 1996,
Summerhayes 1951, Wind 1997).
Tre af arterne anses for obligat autogame,
hvilket sikrer en stor frøproduktion i ek
sempelvis den selvgroede bøgeskovs køli
ge, fugtige mørke - et vokserniljø, der er fat
tigt på potentielle bestøvere. Det drejer sig
om Hvidgul Skovlilje (Cephnlnnthern dnmn
sonium) samt Storblomstret Hullæbe (Epi
pnctis leptochiln) og Nikkende Hullæbe (E.

phyllnnthes).
I vore nabolande findes Sværd-Skovlilje

(Cephnlnnthern /ongifolin) ofte i forbindelse
med gamle løvenge eller andre træfattige
miljøer. Dette ses kun meget sjældent i Dan
mark, hvor arten på øerne næsten udeluk
kende findes i gammel, ekstensivt drevet
bøgeskov. Eneste m1dtagelse er Allindelille
Fredskov, hvor Sværd-Skovlilje desuden
ses i lysninger med tæt græs/urtevegetati
on. Hvidgul Skovlilje, der anses for en af de
bedste karakterarter for naturlige bøgesko
ve på kalkrig jordbund, er også tmdtagel
sesvis fundet uden for skov. Nikkende Hul
læbe, der ynder den mørke bøgeskovs høje
luftfugtighed, ses af og til også i traditionelt
drevne skovbevoksninger.
Arter som Koralrod (Cornllorhizn trifidn),
Rederod (Neottin nidus-nvis) og Snylterod

(Monotropn hypopitys s.lnt.), der opfylder de
fleste af de biologiske kriterier, der gælder
for de bedste indikatorer, er givet en lavere
scoreværdi, da deres økologiske amplitude
generelt er noget bredere. Koralrod og Snyl
terod kan således udelukkende opfattes
som gode naturskovsindikatorer, når de fo
rekommer i bøgedomineret løvskov. Dette
skyldes, at de desuden vokser i henholdsvis
fugtige krat og nåleskove. Rederod ses tem
melig hyppigt i bøgekulturskov og er der
for ikke medtaget i »det bedste selskab<<.
Appelqvist og Norden (1998) nævner
Druemlll1ke (Actnen spicntn), Vår-Fladbælg
(Lnthynts vernus) og Tandrod (Cnrdnmine
bulbifem) som eksempler på gode indikato
rer for lang skovkontinuitet i Sverige.
Småbladet Milturt (Chrysosplenium oppo
sitifolium), Nordlig Lund-Flads�erne (Stelln
rin nemorum ssp. nemorum), Strudsvinge
(Mntteuccin struthiopteris) og Liden Steffens
urt (Circnen nlpinn) samt i nogen grad også
Spidsbladet Steffensurt (C. intermedin) hører
blandt de bedste indikatorer for naturskov i
bakkede, kilderige skovpartier (Faurholdt
1996). For Strudsvinge gælder, at den hyp
pigt dyrkes og i nogen grad er kulturspredt
Brug af denne art som indikator kræver
derfor stmd fornuft og kritisk sans (fig. 1).
FORSLAG TIL
»BONDESKOVSINDIKATORER«
Nogle indikatorer for lang skovkontinuitet
trives bedst i skovbryn og andre ikke for
mørke skovmiljøer. De mest sjældne ses i
dag overvejende i rester af gamle stæv
ningsskove (fig. 2) og i lyse, kystnære skov
bryn, ofte med levn af oprindelig egeskov.
Det drejer sig i høj grad om arter, der havde
deres storhedstid i bondeskovbrugets stæv
nings- og græsningsskove samt på høenge i
skov, og som flere steder kan opfattes som
indikatorer for gammel skovdrift, i Skov
og Naturstyreisens regi kaldet »særlige
driftsformer« (se tabel 2).
Generelt er der tale om arter med en me
get ineffektiv spredning, der ikke blot »ind
finder« sig, hvor tidligere drift genoptages.
Derfor er det vigtigt, at de mest sjældne af
arterne bevares gennem drift på deres nu
værende voksesteder, hvilket med al tyde55

Fig. 1. Langs nedskårne vandløb i kuperede naturskove i Sydsjælland optræder Strudsvinge (Mnffeuccin
sfmt/ziopferis) som en fornem indikator for vældprægede naturskove. Herredsbækken i Leestrup Skov. Fo
to: Niels Faurholdt, 7 maj 1995.

Matteuccia struthiopteris growilzg nl011g n fores f brook in sout/zern Zenlmzd.

Fig. 2. Der findes stadig rester af de tidligere stævningsskove, men de er få. Hvis vi ikke hurtigt får dem re
gistreret, så en kvalificeret udpegning af fremtidens stævningsskove kan finde sted, mister vi uerstattelig
kulturhistorie. Og vi mister samtidig refugier for den særlige flora, der gennem årtusinder var knyttet til
>>bondeskovene«. >>Hundeklemmen« ved Fakse Ladeplads. Foto: Niels Faurholdt, marts 1993.

Tlze remni11s of an o/d coppice represe11fi11g n piece of livi11g history and of!erilzg n uuique lznbitnt for n specinlized flo
m. On ly few such remnins nre feJt iu De11mnrk, n11d tlze need for lznvi11g tlzem registered n11d re-estnblislzed ns coppi
ces is urgent.
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lighed fremgår af deres rødlistestatus (se ta
bel 2). Det gælder især Betonie (Stnchys offi
cinnlis), Blåtappet og Kantet Kohvede

(Melnmpyrum nemarasum og M. cristntum)
(Faurholdt 1997) samt Krat-Vikke (Vicin du
metorum). Stor Gøgeurt (Orchis purpuren),
der både har forekomster på kalkrige over
drev og i urørt skov på f.eks. udskridende
kystskrænter, opfatter forfatteren i lige høj
grad som indikator for det ekstensive
bondeskovbrug som for den urørte, noget
lysåbne skov. Landets største og mest livs
kraftige bestande på Møns Klint plejes med
græsning og høslæt.
HØGEURTER SOM
NATURSKOVSINDIKATORER
En række apomiktiske arter tilhørende
Skov-Høgeurt (subsection Sylvnticiformin) og
Alm. Høgeurt (subsection Vulgntiformin) er
helt overvejende knyttet til skred og lysnin
ger i kuperede bøgeskove på såvel kalk
btmd som morbund. Ifølge Jens Christian
Schous manuskript til en oversigt over dan
ske høgeurter er disse arter temmelig sted
bundne grundet en relativt begrænset
spredningsevne. Da de samtidig forsvinder
ved en hård skovdrift (afdrift af gammel
skov me\f efterfølgende plantning), opfatter
Schou 33 arter som >>særligt anvendelige
som naturskovsindikatorer«. Schous for
slag til bevaringsforanstaltninger for disse
kræsne Høgeurt-arter indbefatter urørt
skov eller >>en kontinuerlig løvskovsdrift
med plukhugst«. Generelt er forekomster af
indigene arter af Skov-Høgeurt altid interes
sante.
LOKALISERING AF DE
SYDØSTDANSKE NATURSKOVE
De fleste privatejede skove i østdanmark er
underlagt intensiv forstlig drift, hvor fore
komsten af naturskovsrester generelt er af
hængig af, i hvilken grad hydrologiske og
topografiske forhold er begrænsende for
normal skovdrift Groft sagt indeholder ku
perede skove med naturlige vandforekom
ster det største naturskovspotentiale (fig. l
og 3).
De typisk små områder, der i dag overvej
ende udgør vore naturskovsrester, ligger

oftest spredt i den dyrkede skov, hvor disse
rester bør opfattes som refugier for en ræk
ke arte1� der er særdeles sårbare over for
forstyrrelser og derfor ikke har overlevel
sesmuligheder, hvor skoven dyrkes tradi
tionelt. Flere af de mest truede naturskovs
indikatorer har så dårlig en spredningsev
ne, at et lille arnråde af speciel karakter ale
ne kan udgøre livsgrundlaget for en lokal
population - og måske har gjort det langt
tilbage i tiden. Det kan f.eks. dreje sig om
skrænter langs en skovbæk
Typisk udmærker de bedste naturskovs
områder sig ved kombinationen af en lang
bestandskontinuitet og et modent succes
sionsstadium samt præg af urørthed- altså,
den gamle urørte naturskov.
I praksis skal naturskovsrester i de pri
vatejede skove søges i forbindelse med
skovmoser, skovbryn, skovklædte kyst
skræntel� søer og gamle skovenge samt
væld og vandløb. Ikke mindst urørt eller
ekstensivt drevet løvskov i forbindelse med
nedskårne skovbække har vist sig som vok
sested for en række plantearter, der er
sårbare over for forstyrrelser. Dette gælder
ganske givet også mange tilsvarende arter
tilhørende andre organismegrupper.
I 1990 udgav Danmarks Geologiske Un
dersøgelse, på foranledning af Skov- og Na
turstyrelsen, en oversigt over danske natur
skove uden for statsskovene (Møller 1990).
Dette digre værk, der helt overvejende op
summerer utidssvarende oplysninger, har
sin berettigelse, hvis det bruges som grund
lag for en nutidig registrering (Faurholdt
1998); men det er aldrig sket.
Der er dog hjælp at hente, hvis de ansvar
lige myndigheder ønsker at gennemføre en,
efter forfatterens mening, stærkt savnet og
nødvendig registrering af vigtige, privateje
de naturskovspartier. I de senere år er der i
de botaniske tidsskrifter publiceret ikke så
få artikler, der beskæftiger sig med fore
komst og status for en række naturskovsin
dikatorer. Her er det muligt at få temmelig
detaljerede oplysninger om nogle af de al
lermest bevaringsværdige og følsomme
naturskovsrester i den sydøstlige del af lan
det. Flere af disse artikler er citeret i denne
artikel.
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Fig. 3. I forbindelse med selv små områder uden skovdrift ses forekomst af arter, der ikke tåler de ændrin
ger, som er følgen af traditionel skovdrift. Langs derme skovbæk vokser bl.a. Nikkende Hullæbe (Ep ipactis
phyllanthes), Snylterod (Monotropa Ilypopilys s.str.), Tandrod (Cnrdmnine bulbifem) og Sort fladbælg (Lnthynts
niger). Stensby Møllebæk Foto: Niels Fam·holdt, 12 maj 1995.

Forest-brook in sollfhem Zealand with Bpipactis phyllanthes, Monotropa hypopitys s.sh· . , Cardamine bulbife
ra and La thyrus niger owrring in its e/ose surroundings.

Fig. 4. Bakkede bøgenaturskove er ofte meget populære rekreative mål. Et stort og stigende problem i by
nære skove af derme type er slid ved klatring samt kørsel med mountain-bike på bakker og skrænter. Beg
ge dele er til alvorlig gene for vegetationen og iøvrigt forbudt i private skove. Skovhus Vænge. Foto: Niels
Faurholdt, 1997.

Nntuml foresis provide very populnr recrention resorts. In 111nny of these arens mpelling and lllOllllfnin-biking repre
sent incrensing proble111S.
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Hvidgul Skovlilje (Cephalanlhera damaso
nium) R (Faurholdt & Holst 1 996)

3

Dunet Egebregne (Phegopteris connectilis)

3

Druemunke (Actaea spicata)

Knælæbe (Epipogium aphyllum) E (Faur
holdt 1 986)

3

Firblad (Paris quadrifolia)

10

Nikkende Hullæbe (Epipaclis phyl/anthes)
(Ærenlund Pedersen et al. 2001 )

3

Fruebær (Rubus saxalilisj

3

Gul Anemone (Anemone ranunculoides)

10

Rød Skovlilje (Cephalanthera rubra) R
(Faurholdt & Holst 1 996)

3

Håret Kartebolle (Dipsacus pilosus) R

3

Jordbær-Potentil (Potentil/a sterilis)

Storblomstret Hullæbe (Epipactis lepto
chila) R (Faurholdt & Ærenlund Pedersen
2000)

3

Kantet Konval (Po/ygonatum odoratum)

3

Kronløs Springklap (Cardamine impatiens)
R

Sværd-Skovlilje (Cephalanthera longifolia)
V (Faurholdt & Holst 1 996)

3

Lund-Fredløs (Lysimachia nemorum)

10

Tætblomstret Hullæbe (Epipactis purpur
ata) R (Ærenlund Pedersen & Løjtnant
1 992, Wind & Faurholdt 1 992)

3

Lådden Perikon (Hypericum hirsutum)

3

Nordlig Lund-Fladstjerne (Stel/aria nemo
rum s. s tr.)

5

Finger-Star (Carex digitata)

3

Rederod (Neottia nidus-avis)

5

Forskelligblomstret Viol (Viola mirabi/isj V

3

Sanikel (Sanicula europaea)

5

Koralrod (Corallorhiza trifida)

3

Skovbyg (Hordelymus europaea)

Langsporet Gøgelilje (Piatanthera bifolia
ssp. latiflora) R

3

Skov-Springklap (Cardamine flexuosa)

3

Skov-Vikke (Vicia sylvatica)

5

Liden Steffensurt (Circaea alpina)

3

Skælrod (Lathraea squamaria) X

5

N ikkende Flitteraks (Melica nutans)

3

5

Skov-Svingel (Festuca altissima)

Smalbladet Klokke (Campanula persici
folia)

5

Snylterod (Monotropa hypopitys s.str.)

3

5

Sort Fladbælg (La thyrus niger)

Småbladet Milturt (Chrysosplenium oppo
sitifolium)

5

Tandrod (Cardamine bulbifera)

3

Spidsbladet Steffensurt (Circaea intermedia)

5

Vår-Fladbælg (Lathyrus vernus)

3

Stor Gøgeurt (Orchis purpurea) R

3

Bjerg-Perikon (Hypericum montanum)

3

Blå Anemone (Hepatica nobilis)

10
10

10

10

5

3

Storblomstret Kodriver (Primula vu/garis)

3

Strudsvinge (Matteuccia struthiopteris) R

3

Sump-Nælde (Urtica kioviensis) R

Tabel 1 . Sydøstdanske naturskovsindikatorer. Arter, der især forekommer i skovpartier af lang kontinuitet, domine
ret af indigene træarter. For voksestederne gælder, at de oftest har været underlagt »naturnær« skovdrift eller slet
ingen i de seneste mange årtier (ofte flere århundreder). Referencer for danske økologiske og sociologiske pri
mærdata er tilføjet ved de fortrinlige indikatorer. Rød- og gullistede arter er markeret med følgende symboler: E:
akut truet; V: sårbar; R: sjælden; X : opmærksomheds krævende. Tallene angiver værdi i scoreindex ( 1 O: fortrinlige
naturskovsindikatorer; 5: gode naturskovsindikatorer; 3: temmelig gode naturskovsindikatorer).
List af species occurring in extensive/y managed forest of lang continuity dominafed by indigenous trees in the
southeastern part af Denmark Species Iisted in the national red and yel/ow data books are marked with the fol
lowing symbols: E: endangered; V: vulnerable; R: rare; X: special attention. Figures indicate the scoreindex va/ue
af each species (1 O: excellent indicaiars af natura/ forest; 5: very good indicaiars af natura/ fores/; 3: fair/y good in
dicalors af natura/ foresl}.

59

10

Betonie (Stachys officinalis) E

3

Skov-Gøgelilje (Piatanthera chlorantha)

10

Blåloppet Kohvede (Me/ampyrum nemorosum) X

3

Skov-Gøgeurt (Dactylorhiza macu/ata ssp.
fuchsii)

10

Kantet Kohvede (Melampyrum cristatum) V

3

Stor Gøgeurt (Orchis purpurea) R

10

Krat-Vikke (Vicia dumetorum) V

3

Tyndakset Gøgeurt (Orchis mascu/a)

3

Hylster-Guldstjerne (Gagea spathacea)

3

Ægbladet Fliglæbe (Listera ovata)

3

Krat-Fladbælg (La thyrus linifolius)

Tabel 2. » Bondeskovsindikatorer«. Lyselskende skovarter (skovbrynsarter), der tidligere har haft særligt gode vil
kår i forbindelse med stævningsskove og skovgræsning samt græsning og hødrifl af skovenge - altså i den ly
såbne, ekstensivt drevne »bondeskov«. Rød- og gullistede arter er markeret med følgende symboler: E: akut tru
et; V: sårbar; R: sjælden; X: opmærksomhedskrævende. Tallene angiver værdi i scoreindex.
List of /ight-/oving species occurring in coppices and grazed woods as well as in hay harvesfed o/d forest mea
dows. Species Iisted in the national red and yellow data books are marked with the foliowing symbols: E: endange
red; V: vulnerable; R: rare; X: special attention. Figures indicate the scoreindex va/ue of each species.

Denderup Vænge

64

Skovhus Vænge

55

Langebæk Skov

62

Hesede Skov

51

Leesirup Skov

61

Vintersbølle Skov

50

Sjolte Skov

59

Viemose Skov

43

Hovskov

56

Stens by Skov

38

Tabel 3. Opnået score for udvalgte naturskovspartier i 1 0 privatejede, sydsjællandske skove afprøvet med score
index for skovnatur. Listen er ordnet med faldende scoresum.
Ten woods situated in Southern Zealand Iisted in accordance with achieved index score.
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Boganmeldelse
Lnrs Tl·o/le: Soll/llleljugle. Med teg11i11ger nf Birgitte Rll

bæk. Tur -Natur. Formal 20x14,5 cm. ISBN 87-12-03034-

1. 232 sider. G.E.C. Gnds Foring, Købe11/znv11. 1 999. I11db.
kr. 138.

Bogen behandler 149 arter af Dagsommerfugle fra
Nordvesteuropa. Det er alle de arter, der er kendt fra
Danmark, Norge, Sverige, Finland, Holland, Storbri
tannien, Irland og øerne i Atlanterhavet nord derfor.
Efter en kort vejledning i bogens brug, følger en
indledning med følgende afsnit: Kendetegn, leve
steder, udvikling, adfærd, vandringer, fjender, som
merfuglehaven, sommerfuglesamlinger. Så følger en
oversigt over Dagsommerfuglegrupperne og tegnin
ger af 7 arter af natsværmere, som flyver udmærket
om dagen. I den efterfølgende gennemgang af arterne
er teksten og et udbredelseskort anbragt på venstre si
de og Birgitte Rubæks meget smukke tegninger på
højre side. Med mindre andet er anført, vises arterne i
naturlig størrelse. Desuden vises larvens foderplante
samt hvilke arter, som den pågældende sommerfugl
kan forveksles med. Det er en nydelse at betragte dis
se tegninger. Lars Trolles tekst på venstre side er op
delt i kendetegn, levevis, adfærd, udvikling og status.
Udbredelseskortet viser den pågældende arts udbre
delse dels i de tidligere nævnte lande, men også i Nord
tyskland, Polen og de baltiske lande, selvom der i dis
se lande findes arter, der ikke er omtalt i bogen. I de
områder, hvor arten findes, er der en signatur for faste

ynglebestande på passende steder og en anden signa
tur for periodisk ynglende eller strejfende bestande.
Mange af arterne får to sider til rådighed, men en
del arter deler en side tekst og en side tegninger. I alle
tilfælde er tekst og billeder anbragt i samme opslag,
hvilket er en stor hjælp ved bogens anvendelse.
Der afsluttes med en sides praktiske oplysninger
med litteratur og en fortegnelse over de seks entomo
logiske foreninger i Danmark. Til sidst følger et regi
ster over danske og latinske navne på sommerfugle og
værtsplanter.
Det er værdifuldt, at vi hermed har fået en ny dansk
bog om dagsommerfugle med en god tekst og meget
smukke tegninger. Dog ville det have været en stor
hjælp, hvis der var vist både han og hun af de små ar
ter. Tegningerne er meget vellignende, men et par af
blomsterne (Stedmoderblomst side 107 og Klokke-En
sian side 187) er dog blevet for mørke, men det skyldes
måske repoduktionen.
Under afsnittet status hører vi gang på gang om for
svundne arter og arter i tilbagegang. Man vil forstå, at
det er tvingende nødvendigt at gøre en stor indsats for
at bevare biotoperne.
Vi har fået en ny prisbillig og anbefalelsesværdig
bog om den bedst undersøgte danske insektgruppe,
vore dagsommerfugle. Den bør få en stor udbredelse i
her i landet og i vore nabolande.
Ems! Torp
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Boganmeldelse
Beut Lnuge Mnrlseu: Vnurllobme i Dnumnrk. Teguiuger nf
feus Gregerseu. Fotos nfBert Wikluurl, Laue Meugel ogfor
Jnffereu. 1 78 sider. Gnrls Foring i samarbejde merl Mi/jo- og
Euergimiuisteriet, Miljostyre/seu, 1998. Pris: kr 139.
Lad det være sagt med det samme: det er første
gang, at jeg ser en bog om dansk naturpleje, der har et
lige så tillokkende udseende som de mange tilsvaren
de svenske bøger - og så handler den om Danmark
(bemærk prisen!).
Man kan sige kort, at det drejer sig om en ny
åmandsb og, helt ny. Man vil huske, at sanune forfatter
udgav en sådan noget mindre omfattende bog for nog
le år siden. Denne nye åmandsbog er så levende, at
den ikke undgår at spore såvel åkvinder som åmænd
ind på problemerne med vedligeholdelse og fm·bed
ring af vandløb efter de metoder, som de foregående
års erfaring har gjort mulige.
Først rejser man ad åen fra kilde til udløb og fra istid
til nutid. Man får at vide, hvad menneskene dog har
gjort ved de smukke vandløb. Så længe, som vandet
var det vigtige, gik det endda. Da det blev ligegyldigt,
gik det ikke mere, hverken for vandet eller blomsterne
eller dyrene. Nogen troede, at det nok gik for mem1e
skene, som jo kan tåle alt; men også de kom på bedre
tanker og fik omsider vendt udviklingen.
Hvad et godt vandløb er, afhænger af, hvem der
skal bruge det og til hvad. Således ville landmænd ha
ve vandløbene indrettet anderledes end fiskene ville.
Nu har samfundet valgt, at vandløb skal være rene,
med vand i og med gode levevilkår for levende væse
ner. Det er fastsat i vandløbsloven, og det er ved at be
virke, at naturen får nogle af sine vandløb igen.
Næste kapitel beskriver åens natur, afhængig som
den er af strøm, ilt og lystilgang, af nedbør og jord
bw1d. Man hører om, hvordan vandløbet lever, ændrer
sig selv og landskabet omkring, før og nu.
Et langt kapitel 3 beskriver naturens å, grundlaget
for dyrelivet i og ved åen. Det er vigtigt i sig selv, det er
også væsentligt for at kunne bedømme åens tilstand.
Derfor får man meget at vide om de enkelte arter, fisk
som insekter og htgle på alle årstider.
Menneskets indsats med vandkraft, engvanding og
sejlads influerede langt mere på åerne, end dyrene for
måede. Det hører man om i kapitel 4 for så i næste ka
pitel at få beskrevet den ødelagte å og alt det, der med
førte ødelæggelsen af åens natur: dræning, okker, ud
retning og forurening. Resultaterne er til at se af bille
derne og til at forstå af forklaringerne. Det skete alt
sammen for produktionens og levestandardens skyld.
Mange var direkte afhængige af vandløbenes hård
hændede behandling, men man sprang over, hvor
gærdet var lavest. Det havde ikke været nødvendigt,
at det gik så galt, som det gjorde. Da man indså det,
gik man i gang med at udbedre skaderne.
I kapitel 6 får man at vide, hvordan forbedringerne
gribes an. Hvor vi hidtil har fået baggrunden oplyst,
får vi nu at vide, hvilke målestokke man har for et
vandløbs tilstand, hvordan man fastsætter de mål,
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man skal styre efter, og hvordan man bærer sig ad med
at nå målene. Det er vigtigt, at de er korrekt udpeget,
ellers mislykkes det hele. Fordi man ved så meget me
re om detaljerne end dengang, da vandløbspleje be
gyndte, så må åmændene også vide en hel masse me
re. Det kan de få at vide i denne bog, for her følger op
lysninger på række om, hvordan man igen får ødelag
te, måske endda rørlagte, vandløb til at hmgere, endda
uden at skade afvandingsfunktionen. Man kan sige, at
den vigtigste oplysning er, at man ikke skal arbejde
mod naturen i vandløbet og ikke mod lodsejerens
holdninger. I stedet skal man skabe den nødvendige
forståelse.
I 7. kapitel trækkes problemerne med vandløbene
op i forhold til deres omgivelser, særligt engene. De
drænede enge sætter sig, bliver værdiløse og får lov at
gro til. Det, at de opgives, gør det imidlertid muligt a t
bruge dem som >>rensningsanlæg<<. M a n har haft 2 m's
bræmmer siden 1992, i hvert fald i loven. Gode bræm
mer ville kwme skåne vandløbene meget, dersom de
konsekvent blev gennemført.
Det 8. kapitel fortæller om den vigtige opgave, åer
ne har for folks fritid, om hvordan de forskellige an
vendelser kan genere andre, og om hvordan man kan
undgå det. Endnu er der kun fri adgang langs få vand
løb, men man få1· at vide, hvad den kan bruges til og
på steder bliver brugt til.
Bogen slutter med betragtninger over fremtidens å.
Vist er vi nået langt med selve åen, men omgivelserne
skal også med. Så kommer historien om Brede Å, der
blev ødelagt ved regulering i 1960'erne, hvordan den
derfor kom ud af ha1·moni med omgivelserne, og hvor
ledes man langsomt gav den slyng igen. Man fik der
ved en helt ny å på 25 km, hvis bund lå højere end i
den regulerede å, så grundvandet kunne stå højere og
medvirke til, at okkeren blev i jorden i stedet for at
havne i åen. Engene blev igen til eng, så planter og dyr
kwme eksistere. Det skete i tæt samarbejde med lodse
jerne. Der indgik omfordeling af jord, erstatninger og
aftaler på stribe. Alle fik de noget - landmænd, fiskere
og andre naturelskere - og grundlaget for at w1derstøt
te vandmiljøplan II var blevet meget fint. Nu kommer
så i det mindste noget af Skjern Å igen, hvordan man
så end vil enes om at fordele herlighederne.
Jeg trm� at man af dem1e bog får det at vide, som er
aktuelt i forbindelse med at bevare eller genskabe vore
vandløb. Det er tilmed forståeligt for alle interessere
de, så læseren bliver fastholdt med det ligefremme og
venlige sprog. Det er en bog, der kan vinde mange for
at få gode vandløb - og det alene gennem teksten. Hvis
man tillige studerer de omhyggeligt udvalgte billeder,
kan man få stoffet gjort levende med en uendelighed
af detaljer. Den omhyggelige indholdsfortegnelse gør
et indeks tmødvendigt, men der er en liste over sup
plerende litteratur om vandløb. Nogen mangler har
jeg ikke bemærket; selv bagsiden af bogens bind er
smukt.
Eiler Worsoe

Retablering af ferskeng plantesamfund ved ekstensiv
græsning belyst ved eksempler fra Mols Bjerge

Jon Buttenschøn
Molsvej 121
8400 Ebeltoft

Rita Merete Buttenschøn
Forskningscentret for Skov & landskab
Kvak Møllevej 31
7100 Vejle

Re-establishment of meadow plant communities using extensive grazing
- a case study from Mols Bj erge, Eastern Jutland.

In Denmark, 130,000 ha of meadow and grassland are protected through the Nature
Proteetion Aet. A significant amount of this protected land is fertilised and periodi
cally relayed (Andersen 2001). As a means of improving the quality of the protected
land and reducing the nitrogen load on them, farmers are now being offered compen
sation through 5- or 20-year conh·acts to extensification of pasture management. This
is part of Danish national policy transforming the Community common agricultural
policies on extensification of agriculture. The present paper looks into the effects of
long-term extensification on meadowlands with a common geo-morphology and
agricultural prehistory, but different recent management his tory.
The studies show that the establishment or re-establishment of typical, manage
ment dependent meadow plant societies is a slow process, taking decades. The pro
cess is dependent on a number of factors. The management history, the concurrent
management, the nutrient status of the soils are some of the main determinants iden
tified in this study, but nment growth conditions (climate) and seed sources are also
important. Even after 25 years of adequate grazing management that followed an in
termezzo of 10 years of low grazing intensity and five years of no grazing an ancient
meadow vegetation has not reached the previous steady stage in species density and
composition. Similarly, a new meadow has after 25 years of management recently
reached a stage where meadow species are predominant, whereas a similar, but for
merly fertilised meadow substantially retains a character of relayed sward. Woodland
development on abandoned meadowland results in changes in the plant compositi
ons towards competitive generalists.
With this demonstrated ecological inertia it is important to formulate a strategy for
extensification policies. Some main policy measures should be to channel the econo
rnic means towards areas with a long, continuous history of meadow management
and to secure Iong-term or, preferably, permanent management agreements.

INDLEDNING
Omkring 130.000 ha ferske enge og over
drev er beskyttet i henhold til §3 i Natur
beskyttelsesloven. Omkring 60% af de §3
beskyttede enge og overdrev omlægges
og/eller gødskes (Andersen 2001). For at
forbedre naturkvaliteten og nedbringe
kvælstofbelastningen tilbydes landmænd
kompensation mod at ekstensivere driften
på enge og overdrev, der ligger inden for

områder udpeget som særligt følsomme
landbrugsområder. Aftalerne, der løber 5
eller 20 å1� sikrer reduktion eller helt op
hør af gødskning og omlægning. Spørgs
målet er, hvad man naturmæssigt kan for
vente at få ud af sådanne aftaler? Et ek
sempel fra to enge på Mols med forskellig
driftshistorie illustrerer, hvordan udvik
lingen ved ekstensivering og under lang
varig græsningsdrift kan forløbe.

Flom og Fauna 106 (3+4): 63-77. Århus 2000
Trykt med støtte frn Forskningscentretfor Skov og Landskab.
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METODE
Undersøgelserne er foretaget på et eng
område beliggende på marint forland, der
består af et 250-400m bredt system af gam
le strandvolde langs Ebeltoft Vig. Der ind
går to lokaliteter, Sletten og Strandkær
engene (se kortet, figur 1). Strandkæreng
ene består af tre delområder: den nordlige
eng (efterfølgende kaldt Nordengen) med
en græsset (EN) og ugræsset del (EK) og
den sydlige, græssede eng (efterfølgende
kaldt Sydengen, ES). Sletten er delt i to
delområder: Sletten Syd, der har været
græsset i hele forsøgsperioden (SS) og
Sletten Nord, der har henligget i udyrket
tilstand i en årrække for siden at blive
græsset (SN).
DYRKNINGSHISTORIE
Området har været anvendt i traditionel
engdrift med høslæt og efterfølgende
græsning uden gødskning fra det første påli
delige kortmateriale foreligger (matrikelkort
over Strandkær bys jorder i 1795) og frem til
århundredskiftet, for Slettens vedkommen
de indtil 1930. Efter den tid er der indgået
forskellige dyrkningsformer: græsning uden
gødskning, græsproduktion med efterføl
gende græsning under gødskning (ES: NPK
23-3-7, svarende til 115 kg N, 15 kg P og 35 kg
K i følge gødningsplaner fra 1979-83), tre
marksomdrift med perioder af græsproduk
tion (hø og græsning) med for perioden tra
ditionel gødskning og kalkning og overgang
til udyrket tilstand. Engenes drift fra år 1800
til 1999 er vist i tabel l. Græsningstrykket er
sat ret lavt for at opnå en lav, men tuet grøn
svær ved ophør af græsningssæsonen.
JORDBUND
J ordbunden består overvejende af sand
med mere eller mindre tydeligt markerede
grusvolde og med et tørvelag ovenpå san
det i lavningerne. Der er ingen kendelige
forekomst af skaller i aflejringerne. Det
marine forland blev dannet under land
hævninger for 3-4000 år siden (Pedersen &
Petersen 1997). Dræning ved hjælp af et
system af afvandingsgrøfter på Nord- og
Sydengen samt opdyrkningen af dem har
medvirket til at tørven her er minerali64

seret. Graveprøver viser dog, at der atter
er begyndt en tørveaflejring på de fugtig
ste dele af Nordengen (EN).
Der er udtaget jordprøver i 1973, 1990 og
1998. Prøverne er udtaget i transekterne
med en prøve for hvert eller hvert andet
felt i det overordnede net af kvadrater, jf.
beskrivelsen af vegetationsundersøgelsen.
Der er målt pH i 0,2 mol KCl i 1973, 1990
og 1998 og glødetab som w /w% på
prøve1� der var tørret til konstant vægt
samt fosfortal omregnet til ppm i 1998.
VANDSTANDSFORHOLD
Grundvandet ligger tæt ved overfladen i
undersøgelsesområdet. Der er fremsivning
af gnmdvand flere steder om vinteren og
foråret, dels i afløbsløse lavninger, dels i
lavninger med afløb. Den aktuelle vand
stand er blevet fulgt gennem ugentlige
målinger af vandstanden i otte rør gennem
nogle år. Der er en reaktionstid på cirka en
uge mellem store nedbørsmængder og ty
delige stigninger i grundvandet. Der er nor
malt en svingning på mellem 50 og 100 cm i
grtmdvandsspejlets største og mindste
stand i løbet af året. Figm 2 viser grundvan
det og terrænprofilerne langs transekterne
på Nord- og Sydengen i en periode med høj
grundvandstand. Desuden vises grund
vandssvingningerne i løbet af året 1991 (tørt
år) og 1999 (fugtigt år).
VEGETATION
Vegetationen er blevet analyseret efter
Hult-Semanclers metode, siden under
søgelserne er blevet indledt, jf. tabel l. Un
dersøgelserne er foretaget i faste,10 meters
brede transekter, der er lagt på tværs af
terrænkonturen. Transekterne er inddelt i
segmenter af 10 meters længde: 10x10 m
felter i transekterne (Buttenschøn & But
tenschøn 1985). Vegetationsanalysen er
foretaget i 1x1 meters felter, der er placeret
i de fire hjørner af hvert andet af oven
nævnte 10x10 meters felter.
Sletten består dels af eng og dels af højere
liggende hede/ overdrev under tilgroning
med træer. Kun engdelens vegetation (73
felter) beskrives her. Sletten (SS, SN) har
været undersøgt

Sletten Nord
SN

Sletten Syd
SS

Sydengen
ES

Sie«l!fl og Strandkæreogl!fle

[.-��-��.J

Kystlinie

c:J Delområde græsset
1 x. 1 m fe!ter

CJ rransekt

Figur l. Undersøgelsesområdet med dets nuværende opdeling i fire græssede fenner, Sletten sommer- (SS)
og vintergræsset (SN), Sydengen (ES) og Nordengen (EN), samt den ugræssede kontrol på Nordengen
(EK). Transekterne med de analysefeltet� der indgår i denne undersøgelse, er vist. På Sletten fortsætter de
viste transekter hen over heden og overdrevet.

The study sile with its Jour grnzed pnstures, Sletten Sll/11/ller- (SS) nnd winter-grnzed (SN), Syde11gen (ES) nnd Nor
dengen (EN), nnd tile 11011-grnzed rejere11ce nren (EK) on Nordenge11. The nnnlysis trnnsects of the mendow syste111 nre
shown.

siden 1973 med korte pauser. Sletten Nord
(SN) lå udyrket hen indtil 1989 og blev så
græsset fra 1990. Når de to perioder omta
les for sig, bliver forkortelserne SN-1 (u
græsset) og SN-11 (græsset) anvendt. Regi
streringen på Nordengen (EN) startede i
1985 (92 felter), på Sydengen (ES) i 1989
(44 felter) og ugræsset kontrol (EK) i 1995
(36 felter) .
De dominerende plantearter i de enkelte
områder er vist i tabel 2. »Generalist« bru-

ges her om plantearter, der ikke er specifikt
knyttet til særlige plantesamfund eller
vækstvilkår, f.eks. fugtighed, jordbunds
reaktion, jordbundstype eller driftsform.
»Specialist« bruges her om plantearter, der
er knyttet til et engplantesamfund.
ARTSTÆTHED
Artstætheden, det vil her sige det gennem
snitlige antal arter per kvadratmeter, er be
regnet udfra frekvensen af tilstedeværende
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plantearter i analysefelterne. Udviklingen i
artstæthed over en tidshorisont er beskre
vet i relation til den seneste større ændring
af driften på det pågældende areal. For
Strandkærengens vedkommende er det:
ophør af drift på EK i 1968, kalkningen på
EN i 1975 og ophør af gødskning på ES i
1983. For Slettens vedkommende er det op-

hør af græsning på SN-1 i 1968, retablering
af græsning på SS i 1973 og overgang til
vintergræsning af SN-II i 1990. Der er be
regnet lineær regression og korrelationsko
efficient for de enkelte arealers udvikling i
artstæthed over tid. Der er endvidere bereg
net standardafvigelse for delområderne
hvert år, de er analyseret.
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Figur 2. Grundvandstand i forhold til terrænkoter langs de to parallelle transekter på Nord- og Sydengen
(øverst) samt nedbør og vandstand i et tørt (1991 - 396mm) og fugtigt år (1999 - 835mm) (nederst). Dele af
transekterne ligger under vand ved den pågældende måling i oktober-november 1998.
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Ar

Strandkærengene (arealerne EK, EN og ES)

1 995
1 990

Undersøgelser indledes på EK

1 989
1 985
1 984

Undersøgelser indledes på ES
Undersøgelser indledes på EN
EN overgår til ren græsningsdrift uden kalk·
ning/gødskning. Kvæggræsning sommer.
Græsningstryk 1 1 O t-d/ha
ES overgår til ren græsningsdrift uden kalk
ning/gødskning. Kvæggræsning efterår, vin
ter, forår (variabel periode). Græsningstryk
1 40 t-d/ha

1 984

Græsning retableres på SN.
Kvæggræsning efterår, vinter. Græsnings
tryk 40 t-d/ha

1 974
1 974
1 973
1 970

1 968

Undersøgelser indledes på Sletten Nord (SN)
Undersøgelser indledes på SS
Græsning retableres på Sletten Syd (SS).
Kvæggræsning sommer. Græsningstryk 50 t-d/ha
Nord- og Sydengen (EN og ES) udgår af
omdrift., EN anvendes til høslæt og græsning
(kalkning i 1 975), ES anvendes til græspro
duktion og græsning med kalkning og årlig
gødskning
Den nordlige del af Strandkærengene (EK)
udgår helt af drift

1 930
1 900
1 800

Sletten (arealerne SN og SS)

Strandkærengene drænes og opdyrkes
Strandkærengene drives med traditionel hø
slæt og græsning

Græsning ophører på Sletten
Sletten overgår til græsning uden høslæt med
gradvis aftagende græsningstryk

Sletten drives med traditionel høslæt og græsning

Tabel 1 . Engenes drift fra år 1 800 til 1 999 og detaljer vedrørende driftsform i undersøgelsesperioden. Græsnings
trykket er angivet som vægt af dyr i ton (t) gange antallet af græsningsdage (-d) divideret med antallet af hektar i
fennen (/ha), ton-græsningdage/ha (t-d/ha).
The agricuflural history of the study sile from 1800 to 1999 and details on the management during the study peri
od. Grazing pressure expressed by the produet of tonnes live-weight of cattie times number of grazing days and
denaminaled to the hectare

ÆNDRINGER I ARTERNES DÆKNING
Tydelig fremgang, eller tilbagegang i
dækning af arterne er opgjort for de en
kelte delområder for at illustrere, hvilke
arter, der bliver mere, subsidiært mindre
udbredte under længere tids påvirkning
af den pågældende drift. Ændringerne er
blevet undersøgt ud fra en præmis om
enkel, lineær sammenhæng. Kun arter,
der er forekommet i mindst 10% af analy
sefelterne er medtaget. Der er sat yderli
gere to præmisser: signifikansniveauet
skulle være over 0,01 og mindst 40% af

variationen skulle være forklaret ved den
lineære sammenhæng (korrelationsko
efficienten, rxy > 0,632). Den gennem
snitlige indikatorværdi for lys, fugt, reak
tionstal og kvælstof (Ellenberg m.fl.
1991) er udregnet for gruppen af arter,
der viser signifikant fremgang, hen
holdsvis tilbagegang i hvert delområde.
TILGRONING
Arealernes tilgroning undersøges dels i
stor-kvadraterne på 10x10m, hvor træer
og buske registreres (Buttenschøn & But67

Område

Dominerende arter ved undersøgelsens start

og år

1 989
1 999
EN: 1 985
og 1 999
ES:

Hvid Kløver• (Trifolium repens)

og

Rapgræs• (Poa pratensis)

1 995
1 999
SS: 1 974
og 1 998
EK:
og

SN-1:

1 974 og
1 989

SN-II:

1 990 og
1 998

(20%)

(42%),

Eng

(25%), Sump-Kællingetand (Lotus
(20%) Almindelig Rapgræs• (Poa
trivialis) ( 1 6%)
Krybende Hestegræs• (Holcus mollis) (34%),
Rød Svingel• (27%)
Vandnavle (Hydrocotyle vulgaris) ( 1 2%),
Fløjlsgræs• (7%), Kryb-Hvene (Agrostis
stolonifera) (6%), Kær-Tidsel
(Cirsium palustre) (5%)
Rød Svingel• (38%), Almindelig Mjødurt
(Filipendula ulmaria) ( 1 3%)
Rød Svingel•
uligonosus)

Grå-Pil
( I l %),

( 14%), Øret Pil (13%), Eng-Rapgræs•
Stor Nælde• (l 0%)

Dominerende arter ved undersøgelsens slutning
Rød Svingel* (Festuca rubra)
(Holcus lanatus)

(21 %)

(39%) Fløjlsgræs•

(23%), Rød Svingel*
(1 6%), Hare-Star (Carex leporina) ( 1 2%)
Almindelig Star (Carex nigra)

Krybende Hestegræs•

(36%),

Øret Pil (Salix aurita)

( 1 6%), Vand-Mynte (Mentha
( 1 5%),

Stor Nælde• (Urtica

diocea) ( 1 9%),
Vandnavle (27%), Hunde-Hvene (Agrostis canina)
( 1 2%), Hirse-Star (Carex panicea) ( 1 2%)

aquatica) (15%), Almindelig Star (Carex nigra)
Grå-Pil (Salix cinerea) ( I l %)
Grå-Pil

(20%), Almindelig Star ( 1 4%), Almindelig
(1 4%)

Rapgræs•

Tabel 2. Dominerende arter i delområderne ved undersøgelsens start og afslutning. Der er anvendt Ekstam & For
sheds (1 996) metode til opgørelse af »dominanter« ved beskrivelsen. Generalistarter er vist med » * « .
Dominant species a f the study areas sensu Ekstam & Forshed (1996). The second column shows species at the
start, the third column at the end af the study period The years in question are shown in the firs t column af the tab
le. Generalist species, contrary to meadow species, are indicated by "
'a.

tenschøn 1985), dels i små-kvadraterne på
1x1m, hvor vedplanternes bidrag til den
samlede dækning følges. Her omtales kun
sidstnævnte.
RESULTATER OG DISKUSSION
Resultaterne af jordbundsanalyserne er vist
i tabel 3. Jordbundens pH varierer med are
alernes forhistorie. Sydengen (ES) er kun
svagt sur, men der sker en signifikant forsu
ring mellem 1990 og 1998 (p = 0,05). Der er
ikke målt forskel mellem pH på de to dele af
Sletten, SS og SN, mens der er signifikant
forskel mellem de tre delområder på Strand
kærengene, samt mellem ES og EK og de to
delområder på Sletten i 1990 og i 1998. Der
er tydelige og signifikante forskelle mellem
glødetabet på de yngre (13-14%) og ældre
enge (27%), men med stor spredning af vær
dierne i de enkelte områder. Mængden af la
bilt fosfor synes at variere dels med samfun
dets alder og dels med graden af tilgroning.
Der ses således en tendens mod faldende
mængder labilt fosfor fra ES til EN til SS.
Modsat ses et højere fosfortal ved tilgroning
med vedplanter, f.eks. EN til EK eller SS til
SN. Tabel 4 viser, hvilke af de målte værdier,
der er signifikant forskellige. Der er stor
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spredning på de enkelte resultater af fosfor
målingerne i de fleste delområder. På de ik
ke tilgroede, græssede områder (EN og ES)
er der direkte sammenhæng mellem afstand
til grundvand og mængden af labilt fosfor
(p 0,05). På de stærkt tilgroede områder
(EK og SN) synes der at være sammenhæng
mellem graden af tilgroning og mængden af
labilt fosfor.
=

DOMINANS OG DOMINANTER
Beskrivelsen af vegetationen gennem do
minanter (tabel 1) viser at alle de beskrev
ne samfund undergår ændringer i løbet af
undersøgelsesperioden. Den sommer
græssede del af Sletten ændrer sig fra en
vegetation, der er under tilpasning til
græsning og ikke præget af dominanter
(kun Vandnavle har en dækning på over 10%)
i 1974 til en stabil græs-halvgræspræget grøn
svær med stor lysåbenhed i 1998. På Norden
gen (EN) ses en analog, men tidsforskudt æn
dring. Her præges vegetationen endnu i 1985
af arter, der indikerer et relativt højt nælings
niveau og som begunstiges af uforstyrrethed
eller sent høslæt, som det blev praktiseret til
og med 1983. I 1999 præger star i højere grad
vegetationen, der er blevet lavere og mere
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Figur 3. Udvikling i arts tæthed. Udviklingen er relateret til seneste større driftsændring (X-aksen). Ten
denslinjer viser den lineære sammenhæng mellem artstæthed og tid. Figur 3 tv. viser udviklingen på
Strandkærengene og figur 3 th. viser udviklingen på Sletten.
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Område

pH, 1973
Værdi

Glødetab, 1998

P

Værdi

SD

Værdi

SD

Værdi

Værdi

SD

6,5
5,4

0,3
0,3

5,2
5,2

0,1
0,1

6,3
5,3
4,4
5,1
5,1

0,4
0,4
0,4
0, 1
0, 1

14
13
13
27
27

51
23
34
16
30

21
12
13
3
7

pH, 1990
SD

ES
EN

pH, 1998

EK

SS

5 ,2
5,2

SN

0,1
0,1

SD

4
10
6
8
7

i ppm, 1998

Tabel 3. Resultaterne af jordbundsanalyserne i 1 973, 1 990 og 1 998 angivet som middelværdi med standardaf
vigelse. Glødetab er angivet som procent vægttab af de tørrede jordprøver ved glødning i ovn (w/w%). Fosfortal
(labilt fosfor) omregnet til ppm er målt ved ekstraktion i 0,5 normal opløsning af NaHC0 3 .
Resulfs of soil analysis. Glødetab ignition Iass expressed as the w/w% of the dried soi/ sample. P in ppm as ex
tracted in a 0.5 normal solution of NaHC03.
=

ES
EN
EK
SS

EN

EK

SS

SN

p < 0,001

p < O,Ol
p < 0,001

p < 0,001
p < 0,05
p < 0,001

p < 0,01
ns
ns

p < 0,01

Tabel 4 . Sign ifi kante forskelle i mængden af labi l forfor mellem undersøgelsens delområder. » ns « angiver, at der
ikke er signifikant forskel mellem de to sammenlignede værdier:
Signifieani differences in the labile phosphorus level in a between area comparison. »ns« inidcates no significant
difference between the two compared values.
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SN-1

SS

ugræsset

sommergræsset

SN-II

vintergræsset

Signifikant fremgang i dækning i undersøgelsesperioden

EK
ugræsset

EN
sommergræsset

ES
vintergræsset

Lyst.slv**

Hunde-Hvene**

Alm. Rapgræs ..

Kær·Tidsel**

Mose-Bunke••

Alm. Star**

Alm. Hvene••

Håret Star••

Stor Nælde•

Mangeblomstret

Eng-Rævehale•

Kær-Dueurt**

Smalbladet

Bidende Ranunkel••

Tormentil•

Frytle..

Mælkebøtte•

Lav Ranunkel••

Kæruld*"

Slåen••

Skov-Æble•

Kamgræs••

Bidende Ranunkel•

Lav Ranunkel••

Stilk-Eg••

Alm. Rapgræs••

GrA-Pil**

Hare Star••

Lancet Vejbred•

Øret Pli"*

Lyse-Siv..

Tørst••

Hirse-Star••

Mark-Ærenpris•

Fløjlsgræs•

Grøn Star..

Bølget Stjememos••

HAret Star••

Stor Nælde•

Skede-Star**

Skov-Stjememos••

Kær-Trehage**

Sværtevæld*

Host Borst••

Mose-Dunke*

Host Borst••

Alm. Syre•

Alm. Brunelle ..

Vellugtende Gulaks•

Alm. Brunelle••

Kær-Tidsel*

Alm. Mjødurt..

Alrn . Star*

Kær-Dueurt**

Brombær•

Lav Ranunkel••

Dllgron Star*

Rod Kløver••

Tørst•

Krybende Pil**

Alm. Fredlos*

Ager-Mynte••

Skov-Æble•

Hulbladet Fedtmos**

Alm. Mjødurt•

Vand-Mynte••

Spids Spydmos**

Mælkebøtte•

Bølget Stjernemos ..

Tormentil•

Nogle-Skræppe••

Dværg Star*

Lancet Vejbred•

Sump-snerre••

Håret Star•

Skov-Æble•

GAse-Potentil**

Sværtevæld**

Alm. Sumpslrl*

Tusindfryd••

Kær-Fladstjerne•

Lancet Vejbred••

Eng-Viol*

Bølget Stjernernes••

Brombær•

Mark Frytle'
Alm. Hvene•
Alm. Star•
Engkarse•
Host-Rod top•
Liden Skjaller•
Kær-Tidsel*
Glat Ærenpris•
Alm. Skeblad mos•
Skov-Stjernernes•

Signifikant tilbagegang i dækning i undersøgelsesperioden
Alm. Rajgræs••

Alm. Skjolddrager**

Ager-Tidset••

Drap-Havre•

Alm. Rapgræs••

Bilgrøn Star**

Tveskæggel

Eng-Rapgræs•

Eng-Rapgræs••

Rod Svingel••

Ærenpris••

Sump-Kællingetand'*

Eng-Rottehale••

Alm. Mjødurt**

Grl-Pil**

LAdden Dueurt••

Mælkebøtte••

Øret Pil**

Hvid Kløver••

Nyse-Rollike'*'*

Alm. Hundegræs•

Mose-Bunke'*

Knæbojet Rævehale*

Hirse-Star•

Rod Svinge!•

Ghe-Potentll'*

1\fanna-sodgræs•

Tormentil•

Sump-Kællingetand*

Alm. Vandnavle'*

Bidende Ranunkel•

Krybende Pil*

Lav Ranunkel•

Tabel 5. Plantearter, der viser en enkel sammenhæng mellem udvikling i dækning og den tid, den nuværende drift
har varet. " ' " indikerer, at sandsynligheden for at der er tale om en reel frem-, henholdsvis tilbagegang er 0,99,
" " " , at den er 0,999. Specialister er vist med fede typer.
Plant species that show a simple conneelion between deve/opment in cover contribution and the duration of the
management. " *" indicates that the probability for a linear relationship is 0. 99, " "" thai it is 0.999. Specialists are
indicated in bold /etters.
Lyse-Siv (Juncus effusus), Mark Frytle (Luzula campestris), Mangeblomstret Frytle (L. multiflora), Smalbladet
Kæruld (Epiophorum angustifolium), Alm. Sumpstrå (Eieocharis vulgaris), Dværg Star (C. oederi), Grøn Star (C.
demissa), Håret Star (C. hirta) Skede-Star (C. hostiana), Blågrøn Star (C. flacca), Hirse-Star (C. panicea), Alm.
Hvene (A. tenuis), Vellugtende Gulaks (Anthoxanthum odoratum), Mose-Bunke (Deschampsia caespitosa), Alm.
Kamgræs (Cynosurus cristatus), Eng-Rævehale (Aiopecurus pratensis), Knæbøjet Rævehale (A. geniculatus),
Alm. Hundegræs (Dactylis glomerata), Eng-Rottehale (Phleum pratensis), Drap-Havre (Arrhenatherum elatius),
Manna-Sødgræs (Giyceria fluitans), Bidende Ranunkel (Ranunculus ae ris), Lav Ranunkel. (R. re pens), Kær-flad
sljerne (Stellaria palustris), Alm. Syre (Rumex acetosa), Nøgle-Skræppe (R. conglomeratus), Eng-Viol (Viola palu
stris), Engkarse (Cardamine pratensis), Alm. Fredløs (Lysimachia vulgaris), Brombær (Rubus fructicosus), Tor
mentil ( Potentilla erecta), Gåse-Potentil (P. anserina), Rød-Kløver (T. pratense), Kær-Dueurt (Epilobium palustre),
Lådden Dueurt (E. hirsutum), Alm. Brunelle (Prunella vulgaris), Alm. Skjolddrager (Scutellaria galericulata), Svær
tevæld (Lycopus europaeus), Ager-Mynte (M. arvensis), Lancet Vejbred (Plantage lanceolata), Mark-Ærenpris
(Veronica arvensis), Glat Æ. (V. serpyllifolia), Tveskæggel Ærenpris (V. chamaedrys), Høst-Rødtop (Odontites se
rotina), Liden Skjaller (Rhinathus miner), Sump-Snerre (Galium uligonosus), Nyse-Røllike (Achillea ptarmica), Alm
Mælkebøtte (Taraxicum vulgare), Tusindfryd (Bellis perenis), Høst-Borst (Leontodon autumnalis), Slåen (Prunus
spinosa), Skov-Æble (Malus sylvestris), Tørst (Frangula alnus), Stilk-Eg (Quercus robur), Krybende Pil (S. re
pens), Hulbladet Fedtmos (Sieropodium purum), Spids Spydmos (Calliergonella cuspidata), Bølget Stjernemos
(Piagiominum undulatum), Skov-Stjernemos (P. affine) , Alm. Skebladsmos (Calliergen cordifolium).
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slidstærk. I 1989 har Sydengen (ES) stadig
stærkt kulturgræspræg. Dette præg ændres
frem til 1999, hvor dominanterne er generali
ster knyttet til et relativt højt næringsniveau.
Sletten Nord (SN-ll) præges af tilgroningen,
men udvikler samtidig en mere græs-halv
græspræget vegetation i løbet af pelioden ef
ter vintergræsning er etableret. I 1974 præges
Sletten Nord (SN-I), hvor den var ugræsset, af
Rød Svingel og en enkelt urt af stor statur
(Alm. Mjødwt, Filipendu/a ulmnria). En lignen
de udvikling med dominans af Rød Svingel
ses på Nordengen (EN) tidligt og på Syden
gen (ES) sent i perioden. Dette antyder, at Rød
Svingel indtager en dominant, til tider super
dominant rolle i samft.mdet ved ændring af
driftstilstanden fra og til uforstyrrethed.
UDVIKLING I ARTSTÆTHED
Efter etablering af ekstensiv græsningsdrift
sker der en øgning i artstætheden i alle de
græssede fenner. I de ugræssede delområ
der har artstætheden en stagnerende (EK)
eller faldende tendens (SN-I) . Udviklingen
i artstæthed er vist i figur 3. Da de langsig
tede udviklinger i artstæthed i højere grad
er relateret til varigheden af driftstil
standen end til årstallet for w1dersøgelsen
er nulpilllktet for de enkelte delområder
sat i forhold til den seneste større ændring i
driftstilstand på arealet. For SN's vedkom
mende er der i løbet af undersøgelsen tale
om to driftstilstande, henholdsvis ugræs
set (SN-I) og vintergræsset (SN-11), som vi
ses som to forskellige forløb. Figuren viser
tendenslinjer for de lineære sammen
hænge mellem artstæthed og tid. Alle ten
denslinjer har et sandsynlighedsniveau på
over 95%. Forklaringsniveauet ligger ge
nerelt også højt, over 60% for alle undta
gen SN-1. Standardafvigelserne på de en
kelte år og delområder ligger i al væsent
lighed på 20 - 25% af middelværdierne
uanset størrelsen af denne. I enkelte, spe
cielt meget fugtige år er der større ud
sving. På Sletten Syd (SS) steg artstæt
heden fra 17 til 26 i løbet af få år Derefter
faldt den til knapt 15 som følge af en over
svømmelse af store dele af engen, der va
rede til ind i juli måned i 1982, hvorefter
den gradvis er steget til omkring 35 efter

25 års græsning. Den vintergræssede fen
ne (SN-11) havde en artstæthed på 15, da
græsningen blev genoptaget, stigende til
en artstæthed på 22 efter 9 års græsning.
På Nordengen (EN) var artstætheden 19
ved første registrering i 1985, stigende til
30 efter 25 års græsning, mens Sydengens
(ES) artstæthed var 13 fem år efter den nu
værende græsningsdrift var startet, stig
ende til 20 efter 16 års ekstensiv græsning.
Den stigende artstæthed, der iagttages i
forbindelse med græsning skyldes dels, at
nye arter kommer til, og dels en større ud
bredelse og antal af individer af de tilstede
værende arter. Hertil kommer, at plante
tætheden øges med flere rodfæstede plan
ter pr. arealenhed. De enkelte planter bliver
mindre. Samtidig bliver vegetationen mere
lagdelt og uensartet i højde, hvilket er med
til at give plads til flere planter. Modsat led
sages den faldende artstæthed, der ses i for
bindelse med ophør af drift, af gradvis til
bagegang eller uddøen af arter samt en for
øgelse af individstørrelsen hos mange af de
arte1� der indvandrer eller har fremgang i
den uforstyrrede tilstand (se SN i tabel 5).
Der er i alle delområder tale om en signifi
kant og direkte (lineær) sammenhæng mel
lem artstæthed og tidshorisonten. Sigrlifi
kansen er højest for de areale1� der har
været tmder græsning længst og som er
græsset i sommersæsonen (SS og EN). På
ældre, græssede områder er nettotilvæk
sten i artstæthed mindre (SS) end på de yn
gre (EN, ES og SN-11). De to kontrolområ
der (SN-I og EK) viser forskellig tendens,
henholdsvis fald i artstæthed og stagnation,
men linjen for EK er dog baseret på et rela
tivt begrænset antal å1� fem.

FORHOLDET MELLEM SAMLET
ARTSTAL OG DRIFT
Som eksempler på forholdet mellem artstal
og driftspåvirkning viser figur 4 arts-areal
kurver (Mueller-Dombois & Ellenberg
1974) fra Sletten ( SN og SS). Figuren viser
det samlede artstal i 1976, 3 år efter
græsningen er genoptaget på SS, i 1989,
hvor SN har henligget ugræsset i ca. 20 år
samt i 1998, hvor SS har været græsset i 25
år. SN-kurven ligger lidt lavere i 1989 end i
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Figur 4. Arts-areal kurver fra græsset og ugræsset vegetation på Sletten: SS og SN fra 1976, SN 1989 samt
SS 1998.
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1976, mens SS-kurven ligger tydeligt højere
i 1998 end i 1976. Græsningen medfører at
der vokser flere arter på et givent areal.
Det er altså ikke kun artstætheden, der
øges som følge af græsningsdriften. Det
samlede artstal per arealenhed øges også
som det fremgår af figur 4. Figuren viser
udgangs- henholdsvis slutpunkt på græs
set og ugræsset vegetation på Sletten.
Kurverne fra 1976 viser artstallet 3 år efter
græsning blev genoptaget på Sletten (SS)
sammenlignet med den på det tidspunkt
fortsat ugræssede SN. Kurverne fra sluttil
standen for græsset - ugræsset vegetation
viser, at afstanden mellem de to delom
råder bliver større med tiden, idet det u
græssede delområde mister arter, mens
det græssede område får en nettotilgang
af arter. Arts-areal kurver for de øvrige
delområder fordeler sig mellem SN-1989og SS-1998-kurven efter en gradient, der
klart er arrangeret efter driftshistoriens
varighed, mindre efter jordbundens
næringsniveau og græsningsperiode.
ÆNDRINGER I ARTSSAMMENSÆTNING
Artssammensætningen ændres gradvis i
løbet af undersøgelsesperioden. Nye arter
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kommer til i de græssede fenner og indgår
kortvarigt eller mere langvarigt i vegeta
tionen. Tabel 5 viser hvilke arter, der tyde
ligt viser ændringer i de enkelte delom
råder. En del andre arter, der er karakteri
stiske for langtidsgræssede engsamfw1d
findes i stabile mængder i vegetationen i
hele tmdersøgelsesperioden, det gælder
f.eks. Alm. Star (Cnrex nigrn), Hirse-Star
(Cnrex pnnicen), Vand-Mynte (Menthn nqun
tica), og Kær-Ranunkel (Rnnunculus f!nm
muln) på Sletten Syd (SS). Hertil kommer
nogle arter, der er tmder etablering og/el
ler i fremgang men endnu findes i mæng
der som ligger under det niveau, der er
valgt som kriteriwn i denne undersøgelse
(se metodebeskrivelsen). Det gælder ek
sempelvis Vinget Perikon (Hypericum te
trnpterum), Blågrøn Star (Cnrex f!nccn),
Trævlekrone (Lychnis flos-cuculi) og Kirtel
Øjentrøst (Euphrnsia brevipiln) som er tm
der etablering på Nordengen (EN),
Engkarse (Cnrdnmine prntense), Hare-Star
(Cnrex leporinn), Kær-Tidsel (Cirsium pn
lustre) og Kær-Trehage (Triglocltin pnlustre)
på Sydengen (ES) og Kær-Flads�erne (Stel
lnrin pnlustre), Hjertegræs (Brizn media),
Loppe-Star, (Cnrex pulicnris), Kær-Trehage
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og Mose-Troldurt (Pediculnris sylvnticn) på
den sommergræssede del af Sletten (SS).
I de ugræssede områder ses fremgang for
vedplante1� arte1� der tåler skygge samt arter
med stor statur, mens der er tilbagegang for
mere lyskrævende arter med mindre stahu·.
I det gamle, græssede samfund (SS) sker
fremgangen hovedsageligt blandt arter, der
er lyskrævende og har relativt lille stahu�
men der er tillige en tendens mod at arterne
er mere fugtigheds- og surhedstålende. Ef
ter at SN er overgået til græsning, ses her en
lignende udvikling, men med en fortsat til
groningen med træer og buske. På Norden
gen (EN) aftager kulturgræselementet tyde
ligt, og der sker fremgang og indvandring af
et bredt spektrum af arter, mange af hvilke
hører hjemme i slånings- og/ eller græs
ningspåvirkede, ekstensivt drevne engsam
fund. På Sydengen (ES) er der ingen tydelig
fremgang af disse arter, men der ses en ud
vikling mod et mere sammensat, kulturgræs
domineret samfund.
Beregninger foretaget på planternes
indikatorværdier (Ellenberg m.fl. 1991) af
slørede kun få signifikante forskelle mel
lem gruppen af arter, der går frem, går til
bage eller ikke udviser nogen sikker ten-

dens. De arter fra Nordengen (EN, tabel
5), der har stigende dækning, skiller sig
ud ved at have en sikker indikation af la
vere reaktionstal end den gruppe, der har
vigende dækning.
På de ugræssede delområder (SN og EK)
er der fremgang for stort set lige mange spe
cialister og generalister, men fællespræget
for de arte1� der vinder frem, er at de evner
at konkurrere om lys og næring. Tilbage
gangen ses i al væsentlighed ske hos specia
lister med et fællespræg af relativ lav statur
og relativt højt lyskrav. På de to sommer
græssede delområder (SS og EN) er det i høj
grad specialister, der vinder frem, mens det
hovedsageligt er generalister, der går tilba
ge. Arterne, der vinder frem her, fordeler sig
i to grupperinger, den ene danner en måtte
af plantestrukh1rer i den græsningstilpasse
de grønsvær, mens den anden udfylder lys
eksponerede åbninger i grønsværen. Måtten
dannes af dominanterne samt en række sub
dominanter, hovedsageligt halvgræsser og
græsser, men også visse urter, f.eks. Gåse
Potentil (Potentil/n nnserinn) og Vand-Mynte.
Disse arter laver tilsammen en over- og un
derjordisk måtte af tætvævede, slidstærke
plantestrukturer. Vegetationen er relativ re73

sistent overfor stress- og forstyrrelsespåvirk
ninger i form af f.eks. tørke, græsning og
tråd. Arterne har gennemgående lav statur
eller græsses ned til en sådan. Det medføre1�
at der er lysåbne »huller« i grønsværen. De
fyldes ud af mindre robuste arte1� der i sti
gende grad udgøres af specialister. Sletten
Nord (SN) og Sydengen (ES) viser nogle me
re usikre tendenser mht. vegetationsæn
dringer. De har begge et relativt højt fosfor
niveau, og det kan være et af de forhold, der
bremser fremgangen for specialister her. De
fremgange vi ser tmder vintergræsning af
SN er i al væsentlighed en reversion af tilba
gegange, der skete i den ugræssede tilstand,
jf. tabel S, SN-I, henholdsvis SN-II. Et andet
forhold, der kan spille afgørende ind er
græsningstidspunktet Det ligger sent på
sæsonen og meget af det tørre, til dels visne
plantemateriale trædes ned, mere end det
ædes af kvæget. Der opstår derved stedvist
et lysspærrende førnelag.
Udviklingen i træ- og buskvegetation er
vist i figur 5. Tilgroningen, der startede på
Sletten (SS og SN), mens den var uden
græsning i slumingen af 60'erne, er forsat i
samme tempo gennem hele perioden uden
græsning (SN-I) og efter græsning er etable
ret (SN-II), således at store dele af Sletten
Nord i dag overskygges af træer. På den
sommergræssede del af Sletten (SS) blev
der i samme periode etableret en bestand af
vedplanter, men dens dækning er ikke øget
væsentligt efter at græsningen blev etable
ret i 1974. Lignende forskelle ses mellem
den ugræssede kontrol (EK), der er kraftigt
tilgroet, og Nordengen (EN), hvor græsnin
gen stort set har holdt busk- og træspirer
nede. På Sydengen (ES) er der indtil videre
kun fundet enkelte spirer af vedplanter i
analysefelterne.
Der tegner sig således to hovedforløb: Et
for de åbne arealer med græsning, SS, EN
og ES. De er under en meget langsigtet til
pasning til græsning med opbygning af en
lav, slidstærk grønsvær, hvis endelige ud
formning tillige er afhængig af forløbet af
forsurningsprocesser, tørveopbygning ned
sættelse af tilgængelig næring i jordbunden
m.v. (jf. jordbundsundersøgelsens resulta
ter); vegetationen domineres i stigende
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grad af specialister. De tilgroede arealer SN
og EK har et andet forløb med en fremad
skridende tilgroning ledsaget af en græs-ur
teflora, der domineres af generalister.
Den langsigtede effekt af ekstensiv
græsning resulterer i en udvikling fra kul
turpræget engsarnfund mod overgangsfat
tigkær - overgangsrigkær. Wind (1994) op
regner 35 arte1� der er karaktergivende for
overgangsfattigkær. Af disse forekommer
22 i analysefelterne på SS, 19 på EN, 15 på
SN-II og 9 på ES. Tages listen med over
gangsrigkærarterne også i betragtning, fin
des yderligere 8 arter i analysefelterne på
SS, 7 på EN, 3 på SN-II og l på ES. Det viser,
at årtiers traditionel engdrift kan udvikle
plantesamfund med et rigt indhold af ka
rakterarter.
Ændringer af driftsform kan ledsages af
dominans af arter, der kort- eller mere lang
sigtet kan bremse retableringen. Lyse-Siv
(Juncus effesus) breder sig således ofte efter
ophør af omlægning og kalkning på
næringsfattig sur bund, og er et hyppigt
problem i forbindelse med ekstensivering
(Buttenschøn 1997). På Nordengen (EN)
bredte Lyse-Siv sig i 1980erne og fik et ret
stort omfang med en total dækning på op
mod 20%. Det betød en væsentlig forrin
gelse af græsgangen som fodermark, da
Lyse-Siv hm ædes i meget begrænset om
fang.
Figur 6 viser udviklingen frekvens og
dækning af Lyse-Siv på Nordengen (EN)
Der ses en kulmination af såvel dækning og
frekvens af Lyse-Siv omkring 1990.
Lyse-Siv fremmes normalt af høslæt og
græsning (Treweek m. fl. 1997), men gen
nem fortsat græsning blev den reduceret på
Nordengen (EN) til en dækningsgrad på ca.
8 %, dog fortsat med en ret høj frekvens. For
at øge græsningseffekten blev engen græs
set i en periode tidligt om foråret de år, hvor
engen ikke var for våd. Kvæget viste sig at
æde en del Lyse-Siv i denne periode hvor
den øvrige vegetation er vissen, mens Lyse
Siv almindeligvis undgås senere på sæso
nen på grund af dens indhold af kisel. Un
dersøgelserne viser, at problemet sandsyn
ligvis er forbigående og at Lyse-Siv efter at
have været en dominant ca. 10 år efter op-
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Figur 6. Udvikling af frekvens og dækning af Lyse-Siv på Nordengen (EN) siden høslæt ophørte og EN
overgik til græsningsdrift. Sidste høslæt blev taget i 1983. Frekvens og dækning er udtrykt i procent.

Develop111ent offrequency and cover ofJuncus effusus 011 Nordengen (EN) since /wy cropping censed and EN wns
111nnnged by grnzing only - the last crop of lwy wns tnke11 in 1983. All results nre expressed ns percentnges.

hør af høslæt nu tenderer mod en rolle som
sub-dominant, men betydeligt element i
vegetationens rumlige struktur, således
som det ses på den sommergræssede del af
Sletten, hvor den har en dækning på 3-4%.
Med det omfang vurderes det, at den har en
gavnlig effekt på plantevækstens rumlige
struktur set i forhold til såvel dyre- som
planteliv (Mitchley 1994). En del græs
ningsfølsomme arter overlever og blom
strer i de ugræssede tuer af Lyse-Siv på Slet
ten. Det gælder f.eks. Almindelig Skjold
drager (Scutellnrin gnlericulntn), Kær-Flad
stjerne og Almindelig Fredløs (Lysimnchin
vulgnris). På Sydengen (ES) samt i den u
græssede kontrol (EK) er der ikke kommet
Lyse-Siv i større mængde, men her er der
stedvis en massiv opvækst af Ager-Tidsel
(Cirsium nrvense), Stor Nælde (Urticn dioicn)
samt Ager-Padderok (Equisetum nrvense).
De nævnte arter er ikke attraktive som fo
deremner og kan derfor dårligt kontrolleres
gennem græsning.
KONKLUSIONER
Resultaterne understreger, at det tager lang
tid at retablere engsamfund ved hjælp af
græsning. Efter 25 års græsning sker der

stadig en udvikling i artstæthed på Sletten
(SS), hvor udgangssituationen var en gam
mel græsgang under langsom tilgroning på
grund af en uregelmæssig og svag, til sidst
ophørt græsning. Det vil sige, reversion af
ændringer, der er forårsaget af et par årtiers
nedsat driftsindsats ikke er tilendebragt ef
ter 25 år. Uden græsning (SN) sker der en
hastig tilgroning og flere specialister,
særligt de mindre og mere lyskrævende ar
ter, mister betydning. Vintergræsning med
lavt græsningstryk på SN kan ikke bremse
den igangværende tilgroning. Tilgroningen
følges af en udvikling af plantesamfund
med formindsket islæt af specialister. Nord
engens (EN) relativ hurtige udvikling af
engsamfund hænger sammen med den be
grænsede kalkning og gødskning, der har
fundet sted, samt at den blev brugt til
høslæt til og med 1983. Jordbundens lave
pH og fosforindhold samt dem generelt
øgede vandstand pga. grøfternes forfald gi
ver gode vækstbetingelser for de speciali
ster, der indvandrer eller øges i mængde. På
Sydengen (ES) betinger den tidligere gød
ningspraksis, at reduktionen af nærings
stoffer i jorden og hermed ændringen af
plantesamfund fra kulturpræg mod eng75

Fig. 7. Nordengen i 1996 hvor Lyse-Siv er reduceret til en dækningsgrad på 10%, men hvor den synsmæs
sigt stadig virker dominerende.

Norde11gell i11 1 996 wit/1 Juncus effusus reduced to 10% cover but still n very domillnti11g elemwt ill tlle vegetntioll.

præg sker meget langsomt, således som og
så forsøg i England har vist (Mountford
m.fl. 1994). Der må ofte forventes et forrin
get resultat ved retablering af driften på
grund af irreversibel ændringer f.eks. i
frøbank, spredningsmuligheder og ændre
de jordbundsforhold (Hald 1999).
Resultaterne viser, at der er en økologisk
inerti i driftsafhængige samfund, der betin
ger, at ændringer væk fra typisk engsam
fund ved driftens ophør sker hurtigere end
retableringen, når driften genoptages.
En fem-årig aftale om ekstensiv drift er
for kort en tidshorisont til at få retableret
engplantesamfund og eller få jordbundsud
viklingen sat i gang på de beskyttede enge,
der er blevet drevet med gødskning og/ el
ler omlægning. Selv under 20-årige aftaler
kan det kun forventes, at de udviklinget�
der på sigt resulterer i dannelsen eller reta
bleringen af driftsafhængige, halvnaturlige
samfund, er på vej. Resultaterne af denne
undersøgelse peger entydigt på at der skal
flere årtiers ekstensiv drift til før samfundet
stabiliseres i en mere endelig form. I den
forbindelse er det vigtig at holde sig for øje,
at en væsentlig forudsætning for etablerin76

gen eller retableringen er, at jordbunden
undergår en udvikling med forsurning og
retablering af tørveopbygningen. For at sik
re den biologiske mangfoldighed i de be
skyttede enge ved hjælp af aftaler om eks
tensiv landbrugsdrift er det derfor vigtigt
først og fremmest at sikre en fortsættelse af
driften på de lokaliteter, der ikke har været
under mere intensiv drift med gødskning,
samt specielt sikre fortsat drift på de lokali
teter, der har en lang driftshistorie.
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fe, men det korrekte er udelukkende at bruge beteg
nelsen nymfe hos de insekter, der har ufuldstændig

Politikeus Foring i snmnrbejde med Onnmnrks Nntmfred
ningsforwing. 1999. Indb. kr. 199.

forvandling, som det også praktiseres på side 40.

Dette er det tredie bind i serien Politikens Natur
guide. Det er med sarmne udstyr og layout som de
første to bind, der er anmeldt i Flora og Fatma 103 side
108 og 104 side 23.
Der er indledende kapitler om brugen af bogen, på
opdagelse ved søen og åen, typer af søer og åer, herun
der metmeskets påvirkning og vandmiljøplan l og 2.

Desuden er der en ulogisk sammenblanding af an
tenner og følehorn fx hos vårfluer. Hos Snabel-Dafnie
anvendes betegnelsen antenne, men hos de fleste an
dre leddyr anvendes ordet følehorn. Dette er en meget
indgroet betegnelse på dansk, men desværre er den
misvisende og bør erstattes af ordet antenne.
Det er korrekt, at dovnfluer ikke kan forveksles med
andre insekter, men til gengæld har vi her i landet fle

Bogen har 368 farvefotografier af gennemgående
høj kvalitet. Desuden er der nogle tegninger ved ind

derams, men de regnes faktisk til hver sin slægt inden

ledningen til de enkelte dyre- og plantegrupper udført
af Ole Winther. Der er medtaget 190 dyrearter, hvoraf

for Natlysfamilien.
Ved hver art er anbragt en boks med gode suppleren

58 insekter og spindlere og 58 fugle, og 125 planter,
hvoraf de 102 er frøplanter. Som i de øvrige bind får

de oplysninger om et bestemt emne. Der afsluttes med

hver art tildelt en halv side. Under arterne er der afsnit
om forekomst, levevis og forveksling, endvidere er
der gjort rede for udviklingsstadier hos insekter, ken
detegn, stenune og ynglebiotoper hos fugle og stæn
gel, blade, blomster og frugter hos frøplanter.

re arter af denne slægt. Lådden Dueurt kan ligne Ge

en fyldig litteraturliste, et navneregister og en fortegnel
se over, hvem der har taget de mange farvefotografier.
Udvælgelsen af arterne synes at være rimelig i be
tragning af det antal arter, der har været plads til.
Resultatet er blevet en smuk og tiltalende bog, som
kan medbringes på turen til de ferske vande. Som de

Der er lidt uklarhed om brugen af ordene larve og

øvrige to bind vil den bidrage til at stimulere interessen

nymfe. På side 28 kaldes de første udviklingsstadier
hos guldsmed for larve, men de senere nymfer. På side

for dyr og planter. Især begynderen og de mindre kyndi

35 er der en sanunenblanding af ordene larve og nym-

ge naturvenner vil kunne få god hjælp af bindene.
Ernst Torp
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den rigtige gruppe af dyr.

180 af bogens sider optages af præsentationen af de
udvalgte arter. Det nævnes i forordet, at det har været
svært at udvælge de godt 300 arter ud af de ca. 20.000

Bogen er bygget op omkring 412 farvefotos af dan

arter af insektet� som findes her i landet. Hovedvægten

ske insekter og andre smådyr, som repræsenterer godt

er lagt på >>de mest synlige, de mest almindelige og de

og vel 300 arter. Ifølge forfatterens forord er bogens

mest udbredte, men også at repræsentere så bredt et

målgruppe ikke fagfolk, men naturinteresserede, nys

udsnit af forskellige artsgrupper som muligt samt at

gerrige borgere i alle aldre. Derfor virker det fornuf

dække de fleste levesteder og former for levevis«. Dis

tigt, at bogen også medtager nogle spindlere, krebsdyr,

se hensyn er svære at forene på en begrænset plads,

snegle m.fl. Men bogens titel er vel berettiget, da in

men formålet er dog opfyldt ganske godt. Detme bog

sekterne udgør ca. 95 % a f indholdet. Bogens forfatter

følger det almindelige mønster, som er kendt ha andre

er Peter Friis Møller, forstkanclidat fra 1983, ansat i

generelle oversigtsværker over insekter, at visse grup

Damnarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse og

per er stærkt tu1derrepræsenterede.

arbejder især med natmskov og naturlig skovudvik

les f.eks. de parasitiske hvepse 1,5 % af pladsen, skønt

ling i Danmark. Han har selv taget 373 af fotografier
ne.

r

detme bog tilde

deres artsantal er mindst 20 % af det samlede antal in
sekter. Til gengæld er deres individantal ikke tilsva

Foran i bogen er der fire korte afsnit. 1) Vejledning i

rende høje, mange er ganske små, og der foreligger

brugen af bogen og forklaring af anvendte symboler i

formodentlig heller ikke let tilgængelige, gode billeder

det beskrivende afsnit. 2) Insekters bygning og livs

af ret mange a f dem.

cyklus. 3) At se på insekte1� med korte anvisninger på

Det bærende element i bogen, billederne, er for

indsamlingsmetoder. På et billede med forskelligt grej

næsten alles vedkommende af god kvalitet, og anmel

til >>skånsom fangst og undersøgelse af smådyr« er vist

deren har kun ktnmet konstatere to fejl: På side 154

et insektnet, angiveligt i prisklassen 300-400 kr. Den vi

øverst forestiller fotografiet bladhvepsen Te11fliredo

ste, dyre netpose er dog tmødvendig. Med en alminde

nrc11nfn og ikke grøn bladhveps Rlwgognster viridis. På

lig pose vil det samme net kmme fås for ca. det halve.

side 184 nederst ses en Erisinlis i11fermptn og ikke dron

4) Navngivning og systematik. Allerede i dette afsnit

efluen E. tennx. Hver art har fået en halv side, hvor

afsløres forfatterens store interesse for etymologi, dvs.

tekst og billede indgår i et meget indbydende lay-out.

ordenes oprindelse og betydning. Det nævnes her, at

Farvede bjælker mellem arterne rummer oplysninger

græshoppe blev kaldt >>gresshopp<< i 1594. Bogen igen

om levested, forekomsttid, og om arten er dag- eller

nem gives der mange eksempler på interessante for

nataktiv.

under lakrød

Der er først en kort beskrivelse af det voksne dyr,

møgbille på side 119 hans forklaring på ordet >>kokas

æggets placering og en kort beskrivelse af larven. Be

se«. I dette afsnit nævnes det dog fejlagtigt, at autor

skrivelsen af imago er dog stort set overflødig, da den

navnet er en del af insektets videnskabelige navn. Des

blot gentager det, som ses på fotografiet. Også æggets

klaringer på insektnavne. Læs f.eks.

uden harcellerer forfatteren over, at så mange insekter

placering ktmne udelades, da de1me oplysning frem

skifter videnskabeligt navn og antyder, at visse syste

går af larvens levested. Dernæst følger overskrifterne

matikere, gem1em arkivstudier, finder andre navne til

forekomst, levevis og forveksling, hvor arter med lig

insekter, nærmest for at genere andre, som beskæftiger

nende udseende omtales. Desuden er der indsat kas

sig med dyrene. Her havde det været på sin plads a t

ser, hvor der fortælles en historie i tilknytning til den

nævne, at d e t ældste navn, s o m e r givet til e n art (sam

aktuelle art. Det kan være oplysninger om den over

men med en beskrivelse) har prioritet og skal bruges 

ordnede systematik hos gruppen, særlige biologiske

undtagen i ganske specielle tilfælde. Denne konse

forhold, fysiologi, adfærd m.m. Før hver orden er der

kvens er nødvenelig for at sikre stabilitet i navngivnin

en generel introduktion, bl.a. med statusoplysninger

gen på langt sigt.

fra rødlisten.

Ti sider anvendes derefter til en beskrivelse af insek

Alt i alt giver teksten et væld af vedkommende og

ternes levesteder fordelt på 13 typer, hver forsynet

opdaterede oplysninger. Der er grund til at freml1æve

med et symbol, som anvendes ved hver art i bogens

tekstens sproglige kvaliteter. Forfatteren er en glinuen

arts-beskrivende del. Der er gode beskrivelser af bio

de stilist, som skriver et usædvanligt godt dansk, fly

toptyperne med mange faktuelle og opdaterede oplys

dende, friskt og uhøjtideligt, og det er rart at se en bog

ninger, f.eks. at der findes 120.000 søer i Danmark med

helt uden sproglige fejl eller h')'kfejl. - Dog er der en

et areal på 0,01 ha (10 x 10 m) og derover, men af offici

trykfejl, nemlig i den reklame fra DN, som er indsat

elt navngivne søer findes der kun ca. 1000. Derpå føl

som en kasse på bagsiden af titelbladet! Bogen kan

ger en bestemmelsesnøgle, hvor man ved at >>følge pi

varmt anbefales til alle naturinteresserede, også til fag

lene«, svare på enkle spørgsmål undervejs og se på

folk.

indsatte fotografiet� i de fleste tilfælde vil nå frem til
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Otters (Lutra lutm) and fish farms in Denmark
In 1995, all 482 freshwater fish farms recorded in Denmark were mapped and sub

sequently questionnaires were mailed to each fish farmer in an effort to identify and
estirnate the size and natm·e of conflicts between freshwater fish farmers and otters in
De1unark. 405 questionnaires (84%) were retmned showing that otters had been ob
served in 85 (21%) fish farms in the period 1991 - 1995. In most cases fish farmers ba
sed otter identification on footprints. The fish faTms with otter observations cover the
main part of Ju tland including the western part of the Limfjord area which is the core
area of otter distribution in Denmark. No conspicuous association of fish farm distri
bution and otter dish·ibution was observed and no correlation between the number of
localities (in %) with otter tracks in the national otter smveys and the number (or den
sity) of fish farms could be established in any county. Even though most fish farmers
referred to grey heron (Arden cineren), followed by mink (Musteln vison) as presenting
the greatest problems, 55 fish farmers stated that otters also caused problems. The
problem mentioned most often was otters eating the fish. Only 17 fish farmers had tri
ed to prevent otters from foraging in fishponds but only 2 felt that they had succee
ded. Losses caused by otters were estirnated by 24 fish farmers ranging from 1,000 to
55,000 DKK per year with estirnates most frequently within O 5,000 DKK. Howeve1�
irlfrared video camera monitoring used in one supplementary fish farm case study
over 131 nights indicated that the higher loss estimates were uruealistic. Here, a total
of 199 fish were eaten, all except one within the size category '15 fish per kilogram'. In
worst-case scenario, this at most amounts to a loss o f 900 DKK per year. Fish farmers'
estimated losses were negatively co1-related to farm income. 63% of fish farmers ex
pressed that they did not like the presence of otters in their farms; 23% were positive
to otters, rising to 33% among fish farmers who had actually observed otters. Esti
mated loss due to otters were only 10% of the total estimated loss due to other marn
mats and birds. It can be conducled that in general otters do not present any serious
threat to fish farmers' economy, although they may cause problems locally, and there
fore, the increasing ablll1dance and distribution of otters are not likely to conflict with
fish farmers' interests in Denmark.
-

Mange dambrugsejere anså tidligere od
deren (Lutra lutra) for at være et skadedy1�
og der er på den baggnmd nedlagt en del
oddere på dambrug i årenes løb Gensen
1964). Odderen har ligefrem været ud
hængt som en trussel mod dambrugene
(Schimmer 1981), hvorfor man skød den
eller på anden måde skaffede sig af med
Flom og Fnunn 106 (3+4): 79-89. Arhus 2000

den. Manglende viden vedrørende omfan
get af skader i forbindelse med besøg af
oddere skyldes bl.a., at odderen er sky og
sædvanligvis aktiv i perioden fra skum
ring til solopgang og derfor meget svær at
studere i det fri ved direkte observationer.
Selvom odderen blev totalfredet i Dan
mark allerede i 1967, var det i perioden op
79

til 1982 stadig muligt for dambrugere at få
tilladelse til at ombringe oddere på dam
brugene, forudsat at odderne gjorde på
viselig skade. På gnmd af odderens truede
status har det dog siden 1983 ikke været
muligt at få dispensation til at nedlægge
oddere ved dambrug. Offentlige myndig
heder har i stedet bistået dambrugerne
med råd og vejledning om afværgeforan
staltninger (Madsen et al. 1994).
I udlandet er dambrugene ofte langt
større end i Danmark. I den østlige del af
Centraleuropa, er det således ikke ualmin
deligt, at dambrugene er naturlige søer på
op til 700 ha (Dulfer et al. 1996). Dette er
bl.a. medvirkende til, at overvågning er
besværlig i mange af de lande, hvor kon
flikten mellem oddere og dambrugere ellers
er udtalt. De mere fordelagtige observati
onsforhold ved de relativt små og ofte over
skuelige dambrug i Danmark kan måske
være med til at løfte sløret for odderes ad
færd på dambrug og omfanget af skader en længe efterspurgt viden, som indtil nu
har været særdeles mangelfuld (Mason &
Macdonald 1986; Foster-Turley et al. 1990;
Bodner 1994, 1996; Knollseisen 1995; Kranz
1995; Søgaard & Madsen 1996).
Den eksisterende viden om oddere på
dambrug er enten baseret på spørgeske
maer (Schimmer 1981; Skaren 1990; Trini
clade 1991), registrering af ekskrementer,
fodaftryk, æderester eller beskadigede fisk
(Bodner 1996); eller undersøgelse af ek
skrementer fra odder, som lever omkring
dambrug, for deres indhold af fiskerester
(Taastrøm & Jacobsen 1999; Knoliseisen
1995; Knollseisen & Kranz 1995; Geidezis
1996a; Knollseisen & Kranz 1997). Radio
telemetri har bidraget med nogen viden
om odderens generelle færden i områder
med dambrug (Kranz 1995), men ikke om
artens specifikke adfærd ved dammene.
I Danmark er der de seneste år konstate
ret en stigning i forekomsten af oddere
(Hammershøj et al. 1996). Hvis stigningen
fortsætter, kan konflikten mellem dam
brugere og oddere blive skærpet i fremti
den, sådan som det er set i udlandet (se
f.eks. Bodner 1994, 1996; Dulfer et al.
1996), hvor denne udvikling var en del af
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baggrunden for en international work
shop om oddere og dambrug i 1996 (Goss
ow & Kranz 1998).
Formålet med nærværende undersøgel
se er at vurdere sammenhængen mellem
den geografiske fordeling af dambrug i
Danmark og odderens udbredelse, at ind
samle oplysninger om omfanget af odder
relaterede skader på dambrugene, samt at
belyse dambrugernes forhold til odderen i
øvrigt. En sådan redegørelse er grundla
get for at kunne foregribe en evt. konflikt
på længere sigt.
METODER
Nærværende artikel er baseret på l) en spør
gebrevstmdersøgelse blandt alle 482 registre
rede ferskvandsdambrug i 1995 i Danmark
og en sammenligning med den seneste tm
dersøgelse af odderens forekomst i Danmark
samt 2) et mere specifikt adfærdsstudium af
oddere på et udvalgt dambrug i kernemmå
det for odderens udbredelse.
SPØRGESKEMAER
Spørgeskemaer blev udsendt i september
måned 1995 bl.a. omhandlende forekomst
af oddere og andre pattedyr og fugle på
dambrugene i perioden 1991-1995. Hvis od
der havde været regish·eret, blev dambru
gerne spurgt om hvordan. Dambrugerne
blev ligeledes spurgt, om de havde haft pro
blemer med odder, og i så fald hvilke pro
blemer og med hvilket økonomisk tab til
følge. Dambrugerne blev yderligere spurgt,
om de havde anvendt afværgeforanstalt
ninger overfor odde1� og om deres generelle
holdning til odderes tilstedeværelse på de
res dambrug. Opfølgende rykkerbreve blev
udsendt i oktober måned samme år. Kort
materiale udleveret af relevante amter i ef
teråret 1995 (Ribe Amt 1992; Ringkjøbing
Amtskommune 1992; Vejle Amt 1992; Søn
de1jyllands Amt 1994; Fyns Amt 1995; Nord
jyllands Amt 1995; Viborg Amt 1995; Århus
Amt 1995) blev anvendt til at kortlægge
samtlige dambrug i Danmark.
Kortlægning af odderens forekomst i
Danmark blev senest foretaget i 1996
(Hammershøj et al. 1996).
Undersøgelsen var baseret på en standar-

Dambrug 1 995

Odder 1 996
Dambrug
Odder

•

Dambrug og odder
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Figm l. Fordeling af registrerede ferskvandsdambrug i Danmark i 1995 samt odderens forekomst i 1996
(Hammershøj et aL 1996) angivet i UTM-kvadrater (lO km x lO km).

Distributio11 of recordedfres/nuaterfisil farms (Dambmg) i11 De11111ark i11 1 995 a11d file prese11ce of otter (Odder) ac
cordillg to tile 1996 Natio11al Survey (Ha lillliershøj et al. 1 996) or botil (Dmubmg og odder). Eac/1 square represen/s
10 klll x 10 kil l.

diseret metode, som blev benyttet i hele
landet. Der blev fundet spor efter odder i
132 af de i alt 476 besøgte UTM-kvadrater
(10 km x 10 km). Områder uden vandløb
og søer eller øer samt visse kystområder
med lille sandsynlighed for odder blev ik
ke inddraget i undersøgelsen.
VIDEOOVERVÅGNING
På Dront Mølle dambrug ved Jordbro Å
syd for Hjarbæk Fjord blev der foretaget
infrarød videoovervågning af odderens
færden. Dambruget får tilført vand fra en
lille bæk, der opstrøms løber igennem et
moseområde og umiddelbart nedstrøms
munder ud i Jordbro Å . Dambruget blev
videoovervåget 131 nætter (heraf 29 hele
døgn) i perioden 14. november 1995 til 16.
april 1996 svarende til ca. 2023 timer. I alt
blev 32 besøg af odder registreret på dam-

bruget. Heraf er 31 besøg optaget og analy
seret. De 31 besøg varede i gennemsnit ca.
9Yz minut og var fordelt på 13 nætter.
RESULTATER
Ialt 405 af de 482 udsendte spørgeskemaer
blev returneret, og svarprocenten blev
herved 84 % (Tabel 1). Efter første udsend
else indløb 293 svar, og efter udsendelse af
rykkerbrev indløb yderligere 112 svar.
Spørgeskemaer blev returneret fra de fle
ste UTM-kvadrater med registrerede dam
brug (93 %), ligeligt fordelt i hele området
med dambrug.
FORDELING AF DAMBRUG OG
ODDERENS UDBREDELSE
Alle registrerede danske dambrug er pla
ceret i Jylland, med undtagelse af et, som
er beliggende på Fyn. De fleste dambrug
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Problemer med oddere
på dambrug

Odder ikke observeret
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Figur 2. Fordeling af registrerede ferskvandsdambrug i Danmark i 1995 med angivelse af UTM-kvadrater (10
km x 10 km), hvor dambrugerne tilkendegav at have problemer grundet odder jf. spørgeskemaundersøgelse.

Distribution of recorded fresilwalerfisil jam1s in De1111Wrk in 1 995 illdicatillg problems estiuwted by fisil fanliers lo
be caused by otters (Med problemer) accordi11g to questio1111aires. Eacil square represe111s 10 km x 10 k111. (Ude11 pro
bleluer Areas wilere otter /ms been observed but was nol estiluated lo eause problems; Ikke observeret = areas wilere
otter Ilas not bee11 observed by file fisil jan11ers).
=

ligger i Ringkjøbing Amt og Vejle Amt,
som tilsammen har næsten halvdelen af
det samlede antal (Tabel 1).
Dambrugene er fordelt i 145 UTM-kva
drater a 10 km x 10 km, hvoraf der blev re
gistreret odderforekomst i 65 i den lands
dækkende undersøgelse (Fig. 1). Omkring
halvdelen (49 %) af kvadraterne med od
der indeholder mindst et dambrug, og 42
% af de 482 dambrug ligger indenfor od
derens udbredelsesområde.
UTM-kvadrater med dambrug og odder
danner et bredt bælte fra den østlige ende
af Limfjorden til Ringkjøbing Fjord. Ribe
Amt og Vejle Amt, der har mange dam
brug, men ligger i odderbestandens rand
område, er hver repræsenteret med et en
kelt kvadrat med dambrug og odder. I Vej82

le Amt er der tale om et kvadrat med 13
dambrug omkring Vandel, et område som
ligger 20-30 km udenfor kerneområdet for
odderens udbredelse. Kerneområdet er
her defineret som det sammenhængende
udbredelsesområde.
Der er på amtsplan ikke nogen signifikant
korrelation mellem %-andel af lokaliteter,
der har odderspor (data fra Hammershøj et
al. 1996) og antallet af dambrug eller tæthed
heraf (Spearman Rank Correlation (SRC),
begge r8=0,446, n=8, ikke signifikant).
Spørgebrevsundersøgelsen viste, at od
der havde været konstateret på 85 dam
brug (21%) i perioden 1991-1995. Blandt
disse lå 98 % indenfor en afstand af ca. 30
km fra en lokalitet med odderfund i 1996undersøgelsen.

Odderens tilstedeværelse blev ifølge
spørgebrevsundersøgelsen oftest konsta
teret ved fodaftryk (69%). Derudover blev
odder konstateret ved: direkte observation
(65%), ekskrementer (53%), æderester
(44%) og >>andet« (14%). Registrering af
odderens tilstedeværelse blev aldrig alene
baseret på æderester.
PROBLEMER OG TAB RELATERET
TIL ODDER
55 dambrugere angav, at odderen voldte
problemer (Fig. 2). Det svarer til 65% af de
dambrug, hvor den blev observeret, og til
14% af samtlige dambrug. Problemerne
forekom udelukkende i kerneområdet for
odderens udbredelse. Problemer forvoldt
af odder var følgende (Fig. 3): æder fiske
ne (89%), forstyrrer fiskene (78%), smitte
risiko (27%) og andet (6%).
På spørgsmålet, om dambrugerne hav
de anvendt afværgeforanstaltninger over
for odder på deres dambrug, svarede 1 7
(31 % ) bekræftende, hvoraf d o g kun to
vurderede erfaringerne hermed som 'go
de'. I disse to tilfælde var der blevet an
vendt elhegn eller trådhegn. Af andre be
nyttede afværgeforanstaltninger kan næv
nes: trådnet over bassin, hund, blinkende
neonlamper, skræmmekanon l gaskanon,
skud, lys og støj . Flere dambrugere oply
ste, at de havde anvendt kombinationer af
forskellige afværgeforanstaltninger.
24 dambrugere angav i spørgebrevsun
dersøgelsen et maksimalt skønnet tab som
følge af odder, der sammenlagt beløb sig
til 344.000 kr. pr. år. Ser man bort fra en en
kelt dambruge1� der angav et nul i denne
rubrik, varierede de anslåede tab fra 1 .000
til 55.000 kr. på årsbasis (Tabel 2). De an
slåede tab lå hyppigst i intervallet O - 5.000
kr. I de anslåede tab var ikke inkluderet
tab som følge af virus.
Der var ingen signifikant korrelation
mellem anslået tab i absolutte tal og om
sætning (SRC, r5= 0.058, n=23, ikke signifi
kant). Ser man på de relative tab, udtrykt i
procent af den enkelte dambrugers formo
dede omsætning uden tab på grund af od
der, varierer tabet fra 0,05% til 15,2% og er
gennemsnitligt på 2,5% ± 3,2% (s.d.). Det
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Figur 3. Fordeling af typen af problemer forvoldt af
odder (N=56 dambrugere) jf. spørgeskemaer.

Tile type of problel/Is esti111ated in questionnnires to be
cnused by otter (N=56 fisil jar111ers; æder = eat fisil; for
styrrer = disturbnnce; Silliller infections; andet = otiler.)
=

skønnede relative tab og omsætningen var
signifikant negativt korreleret (SRC, r5=
-0,485, t= -2,540, n=23, P<0,05), hvilket be
tyder at de relative tab skønnedes størst i
dambrug med lille omsætning (Fig. 4).
Af de dambrugere, der returnerede
spørgeskemaet, ville 63% helst ikke have
odder på deres dambrug (>>negative«),
hvorimod 23% ikke havde noget imod det
(>>positive<<) (Tabel 3). Blandt dem, der har
observeret odder på deres dambrug, er en
større andel (33%) positivt stemt. Derimod
øges andelen af negativt stemte dambrug
ere fra 63% til 76%, hvis odderen forår
sager problemer.
Videoovervågning på Dront Mølle dam
brug, beliggende i kerneområdet for odde
rens udbredelse, viste, at odderen her åd
199 fisk af størrelseskategorien '15 fisk pr.
kilo' i løbet af 131 nætter med overvåg
ning.
PROBLEMER OG TAB RELATERET TIL
ANDRE PATTEDYR OG FUGLE
Dambrugerne blev også spurgt, om de
havde problemer med andre dyrearter
såsom mink (Musteln vison), fiskehejre (Ar
den cineren) og måger (Lnridne sp.). Der var
herudover afsat plads på spørgeskemaet,
således at andre dyrearter kunne tilføjes.
346 (85%) dambrugere angav at have pro
blemer med andre dyrearter (Fig. 5).
Fiskehejren anførtes som det hyppigste
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Omsætning i mio. k r.
Figur 4. Dambrugernes skønnede tab forvoldt af odder i absolutte og relative tal (i % af skønnet omsæt
ning uden odder) jf. spørgeskemaer blandt 23 dambrugere der har angivet både tab og årlig produktion.

Estimated Iass caused by otter specified in abso/u te in (1.000 DOK, lefl axis) and in relative nu1ubers (%, right axis)
in relation to estinwted tu mover (o1nsætning) wit/wut otter by 111io. DOK nnd based 011 23 fish Janners reporting an
Iass and annua/ produetion in questionnaires.

problem og blev nævnt af 81% af dambru
gerne. Herefter fulgte mink (54%), måger
(27%) og odder (14%), svarende til 27% af
dambrugerne i odderens udbredelsesområ
de.
Sammenlagt vurderede 166 dambruge
re deres maksimale årlige tab på grw1d af
andre pattedyr og fugle til ca. 3,2 mio. kr.
Det vil sige, at tab forårsaget af odder i alt
svarede til 10% af det samlede, skønnede
tab på dambrugene forårsaget af andre
pattedyr og fugle. Der er også for disse dy
rearter en signifikant negativ sammen
hæng (SRC, r5= -0,504, t= -7,217, n=155,
P<O,OOl) mellem det skønnede procentu
elle tab og omsætningen.
DISKUSSION
I nærværende undersøgelse er der ikke
ftmdet nogen sammenhæng mellem den
geografiske fordeling af dambrug i Dan
mark i 1995 og odderens udbredelse, som
den blev registreret ved den landsdæk
kende undersøgelse i 1996 (Hammershøj
84

et al. 1996) . Heller ikke på amtsplan er der
nogen korrelation mellem andelen af loka
liteter med spor efter odder og antal eller
tæthed af dambrug. Undersøgelsen peger
således i retning af, at dambrugene ikke
spiller nogen væsentlig rolle for odderens
udbredelse i Danmark.
Tilstedeværelse og overlevelse af odder
populationer forskellige steder i Europa
bliver ofte forbundet med tilstedeværel
sen af dambrug (Barus & Zeida 1981; Spi
ridonov & Spassov 1989; Wlodek et al.
1989; Kemenes & Nechay 1990; Janda
1991; Kemenes 1991; Lanszki & Kormendi
1993; Ansarge 1994; Bodner 1996; Dulfer et
al. 1996) . Dambrugene angives som en
mulig fødekilde året nmdt (Skaren 1990
citerer Vikberg et al. 1989; Roche 1997).
Dambrugene findes imidlertid også ofte i
områder, der kan kategoriseres som gode
eller, endog i nogle tilfælde optimale habi
tater for oddere (Dulfer et al. 1996).
Der er indikationer på, at odderen kun
benytter sig af dambrugene i begrænset om-

odder
krage
rotte
isfugl
s karv
and
m usvåge
ilder
kat

fis kehejre

m ink

m åge

m osegris

� rævling

s keørn
m enneske
la ed kker
o

20

40

60

80

1 00%

Figur 5. Antallet af dambrugere (%) der angivet� hvilke dyrearter der volder problemer på dambrugene jf.
spørgeskemaer (N=346 dambrugere).
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gul/, odder = otter, krage = crow, rotte = ml, isfugl = kiugfislier and skarv = conuomnt.
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fang (Skaren 1990; KnoBseisen 1995; KnoU
seisen & Kranz 1995; Geidezis 1996a; Taa
strøm & Jacobsen 1999), eventuelt i perioder
med lav fødetilgængelighed (Roche 1997).
Nogle dambrugere hævder, at oddere und
går deres dambrug, omend de færdes i om
råderne omkring disse (Skaren 1990). I nær
værende undersøgelse er det bemærkelses
værdigt, at dambrugere i 22 UTM-kvadrater
med odderfund i den landsdækkende kort
lægning, ikke har registreret oddere på de
res dambrug. Dette støttes af, at ekskremen
ter fra oddere, opsamlet over 4 år i umiddel
bar nærhed af Dront Mølle dambrug viste
en negativ præference for dambrugsfisk
(Taastrøm & Jacobsen 1999), hvilket svarer
godt til udenlandske undersøgelser (Knoll
seisen 1995; Knollseisen & Kranz 1995; Gei
dezis 1996a; 1996b). Ved at sammenholde
tilstedeværelsen af ekskrementer og video
optagelser fra Dront Mølle dambrug kwme
det konstateres, at odder ikke fomagerede
på dambruget i mindst 26 dage, hvor de(n)

ellers passerede lige forbi dammene (Bruun
Schmidt 1998).
Den hyppigst angivne årsag til proble
mer på dambrugene som følge af odder va1�
at odderen æder fiskene. Ktm relativt få
dambrugere har dog anvendt afværgefor
anstaltninger på trods af, at de anser od
deren for at være et problem. Dette kan
skyldes, at problemerne ikke var så store, at
afværgeforanstaltninger skønnedes nød
vendige, at de økonomiske og arbejdsmæs
sige omkostninger i forbindelse med an
skaffelse og brug af afværgeforanstaltnin
ger var for store i forhold til tabet af fisk, el
ler at de tilgængelige afværgeforanstaltnin
ger ikke blev anset for at være effektive.
I et enkelt tilfælde er tabet på et dam
brug i Danmark vmderet til 55.000 kr. pr.
år. Er dette skøn alene vmderet ud fra,
hvad odderen havde fortæret, og baseret
på en pris pr. kg fisk på 14 kr., ville odde
ren/ -erne i løbet af et år have ædt ca. 3,9
tons fisk. En odder spiser 1-1 � kg i døgnet
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Antal dambrug

Antal svar

%

Ringkjøbing

1 25

1 03

82

Vejle

111

95

86

Amt

Ribe

78

67

86

Nordjylland

74

58

78

Å rhus

44

41

93

Viborg

41

34

83

Sønderjylland

8

6

75
1 00

Fyn

l alt

482

84

405

Tabel 1 Antal dambrug og antal indkomne svar fra de enkelte amter.
Number of fish farms (Antal dambrug) and number of returned questionnaires (Antal svar) from each county (Amt).

Antal dambrug

Anslået tab (kr./år)
o
o - 5.000

8

5 - 1 0.000

4

1 0 - 1 5.000

3

1 5 - 20.000

2

20 - 25.000

2

25 - 30.000

3

50 - 55.000

l alt

24

Tabel 2 . Dambrug fordelt i henhold til skønnet maksimalt årligt tab forvoldt af odder (N=24).
Distribution of fish farms (Antal dambrug) according to an esfimafed maximum annua/ Iass (Anslået tab) in
DDK!year caused by otter (N=24).

positive

negative

ved ikke

total

generalt

92 (23%)

255 (63%)

58 (1 4%)

405

med odderobservationer

28 (33%)

53 (62%)

4 (5%)

85

med problemer

1 1 (20%)

42 (76%)

2 (4%)

55

Tabel 3. Dambrugernes holdning til at have odder på deres dambrug.
Opinion of fish farmers on the presence of otter in their fish farms. (generelt = in general, med odderobservationer
= with observations of otter, med problemer = with problems, ved ikke = no opinion)

(Wayre 1979; Carrs et al. 1990; Kruuk 1995),
og mængder i den angivne størrelsesorden
kan dække fødebehovet hos 7-11 fuldvoks
ne oddere, som alene lever af dambrugs
fisk. En sådan tæthed af odder skønnes ikke
sandsynlig, da odderen normalt er et soli
tært dy1� med territariestørrelser på op til 78
86

km vandvej for hanne1� for hunner dog no
get mindre (Green et al. 1984; Durhin 1993;
Kranz 1995; Kruuk 1995).
Samtidig har radiotelemetri i områder
med dambrug vist, at oddere normalt ikke
opholder sig på samme sted hele året
rundt, men tværtimod bevæger sig fra

sted til sted, for løbende at have en vurde
ring af det samlede fødeudbud i deres ter
ritorium (Kranz 1995) . Der er intet, der ty
der på, at odderen forbliver et sted og 'ud
tømmer' en ressource.
I ovenstående beregninger er der ikke ta
get højde for tab i omsætning grundet fiske
nes stresspåvirkning i forbindelse med od
derbesøg, en svært definerbar størrelse, som
dog på baggrund af studier på Dront Mølle
dambrug (Bruun-Schmidt 1998) ikke anses
for afgørende, idet kraftige reaktioner fra fi
skene ikke er registreret ved de 31 odderbe
søg er der optaget og analyseret.
Videoovervågning på Dront Mølle dam
brug tyder på, at dambrugernes vurdere
de tab pga. odder er skønnet for højt. Od
deren konsumerede her maksimalt, hvad
der svarer til 64 kg fisk/ år eller et beregnet
tab i omsætning på knap 900 kr., eller un
der 10% af det af dambrugeren skønnede.
Er dette repræsentativt for andre danske
dambrug med odde1� svarer det til, at od
dere på landsplan fortærer 0,018% af dam
brugernes samlede produktion (Bruun
Schmidt 1998). I nærværende undersøgel
se er det relative tab som funktion af om
sætning størst i dambrug med lille omsæt
ning. Den samme tendens er observeret
hos østrigske dambrugere (Bodner 1996).
Dette kan forklares ud fra, at dels vil kun
et begrænset antal oddere kunne fm·efin
des i et givent område, dels vil mindre
dambrug være mere sårbare over for tab,
ikke mindst i en tid, hvor dambrugerne
generelt er hårdt pressede bl.a. på grund
af hård konkurrence fra udlandet.
Som forventet havde de fleste dambru
gere (knap 2/3) en negativ holdning til
odder på deres dambrug. Det er dog inter
essant, at blandt dambrugere, som har ob
serveret oddere på deres dambrug, stiger
andelen af positivt stemte fra 1 /5 til 1 /3.
Har man set en odder på sit dambrug,
glædes man måske over den og er mere
indstillet på, at acceptere dens tilstede
værelse. Volder odderen imidlertid pro
blemet� er det dog naturligt, at andelen af
negativt stemte dambrugere øges.
Blandt de dyrearte1� der volder problemer
på dambrugene, nævnes odder først på en

fjerdeplads. I og med at odderen ikke findes
over hele det område, hvor der er dambrug,
er det naturligvis klart, at odderen heller ik
ke er et problem på en del af disse dambrug,
og man kan derfor ikke direkte sammenlig
ne med tal for f.eks. hejre og måge1� som fin
des over hele området. Korrigeres for odde
rens udbredelse stiger andelen af dambru
gere, der anser odderen for at udgøre et pro
blem fra 14% til 27%. Odderen når i denne
beregning stadig kun op som den tredje
hyppigste problemvolder i danske dambrug
efter fiskehejre (81 %) og mink (54%).
På baggrw1d af undersøgelsen vurderes
det, at tab i form af den mængde fisk, som
odderen fortærer, generelt ikke har nogen
væsentlig økonomisk betydning for dam
brugerne. Det kan dog ikke udelukkes, at
dyrene lokalt kan være til gene, f. eks. ved
at forgribe sig på en relativ lille bestand af
kommende moderfisk Trådhegn og el
hegn anbefales fortsat som de mest effekti
ve afværgeforanstaltninger i forhold til
odder på dambrug i Danmark, og Skov
og Naturs tyrelsens vildtkonsulenter på de
enkelte statsskovdistrikter er behjælpelige
med råd og vejledning.
Trods den mindre økonomiske betydning
kan det ikke udelukkes at vi fremover vil se
problemer på flere og sydligere beliggende
dambrug end tidligere, f.eks. i Vejle og Ribe
Amt. Odderbestanden har i de seneste år
bredt sig til dele af de pågældende områder
(Elmeros 2000), som også har relativt man
ge dambrug. Man kan dog håbe, at øget vi
den om konsekvenserne af at have odder på
sit dambrug kan medvirke til en smertefri
integration.
TAK
En stor tak skal rettes til de mange dam
brugsejere, som har gjort nærværende un
dersøgelse mulig. Der skal også rettes en tak
til de respektive amter for at være behjælpe
lig med tilvejebringelse af kortmateriale, og
til Foreningen til Dyrenes Beskyttelse, Fon
den Kjebi, Familien Hede Nielsens Fond
samt Inge og Skjold Btm1e's Fond, som har
støttet undersøgelsen økonomisk. H. Baagøe
har givet mange konstruktive kommentarer
til manuskriptet.
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Urbnu Ekslnllt & Nils Fors/ted: Svenskn llnturbeleslllnrker 
ltislorin ae/t ekologi. 188 sider. llluslrerel. Iudbllltdet. ISBN

Af særlig interesse er der en omhyggelig gennem
gang mellem forskellige plantearter og de forskellige

91-620-/ 202-9. Nnturvrlrdsverkets Foring 2000. 297 SEK +
11/0llts., i n/1 371 SEK + porto. Bestilli11g: Kllltdljiillsl 106 48

græssende husdyr, hvor man får kastet lys over mange
sammenhænge.

Stockltollll. Telefou 08-698 12 00. Fnx 08-698 1 5 15.
Urban Ekstam har skrevet teksterne, og Nils Fors
hed har tegnet til denne - vistnok - 18. bog i serien om
pleje af naturtyper i Sverige. Bete betyder afgræsning 
bogen handler altså om naturlige græsgange, det vi i
Danmark som oftest kalder overdrev. Der er mange
forskelle til svenske forhold, men der er sandelig også
mange og væsentlige ligheder.

Til sidst diskuteres målene med naturpleje. Hvilke
tidsafsnit ønsker man at bevare? Hvilken mulig biolo
gisk mangfoldighed vil man være i stand til at opret
holde? Hvad kan man i det hele taget geirnemføre i
virkelighedens verden, hvor man skal betale for al
ting?
Bogen er velskrevet som resten af serien, sproget er
måske for nogle en smule akademisk. Til gengæld er

Bogen fortæller først historien om græsgangenes

det ganske præcist, klart systematisk og derfor let at

ekspansion og om deres senere tilbagegang. Bogens te

forstå - selv for dem, der ikke er for at lære det sven

ma er at finde historien rester i bevarede svenske græs

ske. som i virkeligheden er uundværligt for danske

gange. De fleste perioder har efterlad t en del spor, ikke

landskabsplejere, som ikke har tilsvarende grundige
danske bøger til rådighed, hverken om det praktiske

mindst i floraen. Til den ende gennemgår forfatteren
nogle lokaliteter, hvor han kan skimte oprindelsen i

eller om det teoretiske. Der er noget for plillllæggere,

nogle forskellige tidsaldre. Der er i alt 22 eksempler,

men ikke mindre for arkæologei� landskabsarkitekter

der er ledsaget af dejlige og troværdige tegninger af

Nils Forshed af de enkelte lokaliteter. Han har i øvrigt

og biologer. Politikere har nok ikke tid til at læse den.
Hele bogen er så smuk, at læsningen er en fornøjel

tegnet til hele bogserien. Desuden er der instruktive

se. Desværre er prisen på svenske bøger krøbet en del

tegninger af svenske gærdetyper og af de >>hindrin
ger«, som man udstyrede husdyrene med, for at de ik

opad, vist nok særligt på gnmd af, at der er konunet
moms på bøger også i Sverige. Der er lagt skat på nys

ke skulle geirnembryde gærderne. Begge dele vel for

gerrighed. Men lad det ikke stoppe den.

det tilfældes skyld, at naturplejerne vil gå vidt med det

Eiler Worsae

praktiske.
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Boganmeldelse
Eigil Ho/111, 2000: Svmupe lefle at ke111fe. - Guudlnc!J AIS &
Eigil Hol111s Foring. Pris: 59,50 kr.

Det er sjældent nu om stunder, at der bliver lavet
farvetavler med tegnede svampebilleder til bestem
melse af svampe. l dag er tegninger og akvareller for
længst afløst af farvefotografiet, og det er både godt og
ondt. Fotografier giver absolut den bedste og mest sik
re gengivelse af svampenes udseende, men de mang
ler den ktrnsh1eriske åre og nostalgiske charme fra
dengang farfar var dreng, dengang fantasien stadig
havde lov at blomstre.
Eigil Holm har været i gang med farveblyanterne og
har bedrevet en farveplanche, der måler en hel meter i
længden, men når man folder den sammen, bliver den
til en lille, handy sag på bare 8x17 cm. Den omfatter
tegninger af ca. 60 arter fordelt på 43 farvetavler - der
loves godt nok 44 farvetavler på forsiden, men jeg kan
ikke finde den sidste. Herudover er der 4 siders tekst
og en forside.
De fleste tegninger minder om gamle dage, fra før
verden var af lave. Jeg hrnne genkende næsten alle ar
terne uden at læse teksten, men der er et par svipsere.
Orangekantarellen er blevet vanvittig rødorange til
forskel fra de citrongule kantareller, >>lakskorperne« på
den randbæltede hovporesvamp er blevet meget pur
purrøde, den netstokkede indigorørhat har fået alle
regnbuens farver og næsten alle lamellerne på pan
ter-fluesvampen ender omme bag ved stokken. Men
det ER svært at tegne svampe med en farveblyant, og
kender man svampene i forvejen, kan de fleste tegnin
ger genkendes til art.
Problemet er så blot, om den slags tegninger er
særlig velegnede til at bestemme svampe efter for
ukyndige - for det er udtrykkeligt målet med farvetav
lerne: >>Bruger man farvetavlerne, lærer man et antal
svampe at kende med sikkerhed<<, skriver forfatteren.
Jeg ville ønske, han havde skrevet: >>Går man på en
masse svampeture under kyndig vejledning, kan man
måske lære et antal svampe at kende med sikkerhed,
og så kan man bruge tavlerne som huskeseddel<<.
De fire siders tekst fortæller om svampes biologi, om
indsamling af svampe, om de >>ondeste<< giftsvampe og
om svampebøger. Og så omfatter den en >>bestemme!-
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sestabek Sidsh1ævnte er lige på grænsen til det værdi
løse, hvis man forsøger at bestemme en tilfældig svamp
efter den. Der er htrndredevis af almindelige storsvam
pearter i Danmark, og mange bestemmelser vil ende i
det rene sludder, når man anvender en så elementær
nøgle. Er man heldig at finde en af de afbildede svampe,
så når man måske frem til det rigtige. Men pladsen kun
ne være brugt bedre til at udvide resten af teksten, der
nogle steder er urimelig kort, f.eks. om giftsvampene.
Litterah1rlisten omfatter både nogle relevante, moderne
svampebøger, og nogle ældre ting, som man hm har
chance for at finde i et antikvariat eller et bibliotek uden
for hurtig opdatering af bogbestanden.
Teksten omkring farvetavlerne angiver de vigtigste
kendetegn for de fleste arter. Den er meget kort, men
er som regel i orden. I teksten under farvetavlerne er
omhyggeligt angivet danske og latinske navne for alle
arter. De danske navne, med undtagelse af Rufodet
Rørhat og Kliddet Støvbold, svarer til moderne brug.
Men mange af de latinske navne er forældede, og jeg
undrer mig ove1� hvor forfatteren har dem fra. Rand
bæltet Hovporesvamp bliver f.eks. kaldt for »Fo111es
1111gulntus<<, og det navn måtte jeg helt tilbage til den
tyske svampelitteratur fra mellemkrigsårene for at fin
de. Mere end ti andre latinske navne er heller ikke gyl
dige længere, selv om de gyldige navne let kunne
være slået op i en moderne svampebog, f.eks. >>Danske
Storsvampe<<, der står i litteratmlisten.
Sammenlagt har jeg lidt blandede følelser over for
Eigil Holms udgivelse. Egentlig synes jeg, at der er en
vis charme over de de håndtegnede svampe, men jeg
mener ikke de bør promoveres som et egentligt be
stemmelsesredskab. Teksten indeholder mange gode
ting, men den trænger til at blive luget igennem af en
mykolog. Der er godt nok kun tale om en super-nybe
gynder-introduktion til vilde svampe, men alligevel
skal detaljerne være i orden. Jeg vil vælge at hænge
mit anmeldereksemplar op på væggen og føle et no
stalgisk pust ved at kigge på de sirlige farveblyants
tegninger. Men jeg låner ikke mit eksemplar ud til no
gen, der skal lære sine første 60 svampearter at kende.
Det findes der trods alt bedre redskaber til.
Fielillililig Ruue

Cikadefaunaen i danske kornmarker med bidrag
til udbredelsen af den sjældne Allygus

modestus.

Jens Reddersen
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling for Landskabsøkologi
Grenåvej 12
DK-8410 Rønde

The leafhopper fauna of Danish cereal fields with contributions to the distri

b ution of the rare Allygus modestus
Present knowledge of distribution and abundance of leafhoppers, Auchenorrhyncha,
in Denmark is incomplete. However, recent!y, the identification and study af leafhop
pers, traditionally avoided by many entomologists, have become far more attractive
and safe with Ossiannilssans valurnes an Pennoscandie Auchenorrhyncha.
In early and la te June and early August 1989-92, the arthropod fauna were sampled
by random »D-vac« suction sampling in 25 Danish cereal fields in unsprayed vs. nor
mally sprayed field margin plots. Here, close to field boundary biotapes (most aften
hedgerows, grass banks and forest fringes), leaf hoppers accurred in samples in fair
numbers.
The overall species composition is reported along with frequent but moderately ne
gative species response to pesticide treatments. Among leafhoppers identified, one
species, Allygus modestus, only reported once befare in Denmark by Wi.istnei in 1895,
were found at five field sites (20%) and finding sites are listed. The species total of 42
individuals, prirnarily males, exceeded two other closely related and more >>common<<
species, A. mixtus and Allygidius commutatus. All three species had higher numbers,
sametimes significantly higher numbers, in unsprayed plots, and i t is discussed whet
her the species exploit cereal field margins as a habitat ar were just inddental visitars
from neighbauring waady field bOtmdary biotopes.

For mange danske insektarter gælder det,
at de pågældende grupper er dårligt
kendte mht. udbredelse og hyppighed. Tre
nyere publikationsserier er ved at ændre
dette billede, nemlig Fauna Entomologica
Scandinavica, Danmarks Dyreliv og Dan
marks Paunistiske Bibliotek. Således mu
liggør Ossiannilssans (1978; 1981; 1983)
eminente trebindsværk nu, at også uspeci
aliserede entomologer foretager pålidelige
og tidssvarende artbestemmer af danske
småcikader (fx. Reddersen 1992; Torkild
Munk, upubl. data).
Denne chance blev udnyttet, da Dan
marks Miljølmdersøgelser i årene 1989-92
udførte en eksperimentel feltlmdersøgelse
med en omfattende prøvetagning i danske
kornmarker, hvor vi vurderede betydnin
gen for det vilde plante- og dyreliv af at
Flom og Fauna 106 (3+4): 91-100. Århus 2000

udlægge sprøjtefri randzoner (Hald et al.
1994). I det store insektmateriale viste det
sig, at især prøver fra markernes rand
zoner indeholdt en vis mængde småcika
der (Auchenorrhynchn).
I denne artikel gøres der for første gang
rede for sammensætningen af småcikade
falmaen i danske kornmarker. Fokus er på
markernes randzone men supplerende data
belyser også faunaen længere ud på mark
fladen. Specielt gennemgås fundene af tre
arter fra slægterne Allygus og Allygidius me
re detaljeret pga. den overraskende hyppig
hed af den »meget sjældne« Allygus mode
stus (>>very rare<<, Ossianielsson (1983)) sam
menlignet med to angiveligt langt alminde
ligere søsterarte1� Allygus mixtus (»Common
and widespread in Denmm·k«) og Allygidius
commutntus (>>Fairly common in Denmark«).
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METODE
I en undersøgelse af effekten på flora og
fauna af sprøjtefri randzoner i danske
sædskiftemarker var der udlagt perma
nente forsøgsparceller i randen af 25
marker fordelt over det meste af Dan
mark (figur 1 ) . I 1989-92 blev der ind
samlet insektprøver i hver af disse mar
ker i de 1-4 år, hvor den pågældende
mark havde korn som afgrøde, 1 7-18
marker pr. år.
I hver af disse forsøgsmarker var der i
række udlagt 8 ens forsøgsparceller med
de to behandlinger 'usprøjtet' og 'nor
malt sprøjtet' skiftevis mellem hinanden
og med fast beliggenhed over årene. Par
cellerne var udlagt i randzonen af tilfæl
digt udvalgte egnede marker - altid langs
en udyrket kantbiotop: oftest et læhegn,
sjældnere et græsdige eller et skovbryn.
Hver parcel målte 6 m i bredden (fra
markkant og ind i marken) og 20 m i
længden og var omgivet af en ca. 30 cm
vegetationsfri bræmme. Pesticidanvend
elsen i 'normalt sprøj tede' parceller blev
styret af den lokale landmands normale
praksis og aktuelle valg. En efterfølgende
opgørelse af anvendte midler og doserin
ger viste en pesticidanvendelse i forsøge
ne lidt under de gennemsnitlige behand
lingshyppigheder for hele Danmark (jf.
Hald et nl. 1994) .
Perioden omfattede nogle temmeligt
usædvanlige vejrforhold: Således var for
sommeren 1991 ekstremt kølig og regn
fuld, mens sommeren 1992 var ekstremt
varm og tør. For yderligere oplysninger
om metode og forsøgsdesign henvises til
Hald et nl. (1994).
Leddyrfaunaen indsamledes med en
rygbåret, motordrevet insektsuger (en
såkaldt »D-vac<<) forsynet med en bred
gummislange og cylinderforstykke. Den
høje plasticcylinder med indsat fintmasket
netpose førtes lodret ned over kornet til
jordoverfladen (areal ca. 0.01 m2), hvorfra
der sugedes i 10 s. Hver prøve bestod af 8
sådanne puljede sug og gav således et
skøn på den øjeblikkelige tæthed af insek
ter i form af »antal individer pr. 0,74 m2<<. I
hver forsøgsparcel blev der taget en prøve
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Figur l. Kort over de 25 danske marker, hvor in
sektfaunaen i årene 1989-92 undersøgtes i år med
korn i faste forsøg med sprøjtefri randzoner vs.
normalt sprøjtede randzoner. Findestederne for de
udvalgte småcikader var (anført efter aftagende
antal individer og med enkeltfund anført efter
bindestreg): Allygus IIIodesiiis (12, 9, 14 - 8, 29), A.
mixtus (21, 17, lO - 5, 8, 9, 24, 25, 27) og A. COIIIIIIltla
tus (17 -12).

Map af 25 Da11ish fie/ds w/ære the arthropodfauna was
studied duril1g 1989-92 in years with cereal crops by
»D-vac« sampli11g in experilllelllal fie/d margin plots,
viz. »nomwlly sprayed« vs. >>llllsprayed«. Finding si tes
for se/ected leafilopper species were (/is led by decreasing
species frequency with single speci111en findings after
»-<<): Allygus modestus (12, 9, 14 - 8, 29), A. mixtus
(21, 1 7, 1 0 - 8, 9, 5, 24, 25 og 27) and A. commutatus
(17 -12).

pr. prøvetagning med 2 prøvetagninger
pr. år, hhv. primo juni (lx) og ultimo juni 
primo juli (2x), i alt 1064 prøver. I et enkelt
køligt å1� 1991, hvor udviklingen var me
get forsinket, blev der suppleret med en
mindre prøvetagning primo august (3x).
Derudover er der inddraget et andet og
mindre materiale, indsamlet med samme
metode (dog kun 5 sug pr. prøve) i midt
marksområdet fra 4 øst- og midljydske
vinterhvede-marker i perioden juni-primo
juli: (a) i alt 672 prøver fra 3 forsøgsmarker
ved hhv. Kalø Gods (Stationsmarken) og
Forskningscenter Foulum (Kjeldgaard og
Al-marken) i årene 1994-95 (kun voksne),
og (b) i alt 60 prøver fra Stegeløkke-mar
ken ved Kalø Gods (12. juni 1990, voksne
og nymfer).

De voksne cikader blev oftest identifi
ceret til art vha. Ossiannilsson (1978;
1 981; 1983), hvorfra der også er hentet
oplysninger om de enkelte arters
udbredelse og hyppighed i Danmark og
de omgivende lande samt om arternes
værtplanteforhold. På grund af Janvaseila
pellucidn's store dominans blev alle Janva
sel/n-lignende delphacid-nymfer henreg
net til denne art. På samme måde blev
enkelte andre karakteristiske nymfer
henregnet til dominerende arter, primært
de slanke mørke Ermstunus ocellnris
nymfer, de store brede og lyse Streptnnus
nemulnns nymfer og de affladede lyse A
phrodes maknrovi nymfer. Øvrige nymfer
er hovedsageligt anbragt i de to samle
grupper, Typhlocybinne uid. spp . og Cidn
dellidne uid. spp .
De statistiske test anført i Tabel 2 er et
forholdsvist simpelt »non-parametrisk«
test af de to behandlinger mod hinanden
(stratificeret Mann-Whitney eller 'van El
teren test', jf. Hald et al. 1994). Her blev
der altid testet på tværs af parceller og på
tværs af lokaliteter (forsøgsmarker), men
altid hver prøvetagning (gang og år) hver
for sig. Til nærmere statistisk test af Ally
gus-arterne er alle individer puljet på
tværs af prøver, marker og år og betragtet
som uafhængige observationer og derefter
testet dobbeltsidigt i et chi-test mod en
neutral nul-hypotese - enten »hanner og
hunner lige hyppige« eller »arten lige
hyppig i sprøjtede og usprøjtede parcel
ler<<.
RESULTATER

Cikadefaunnen totalt set
Hovedmaterialet fra randzonerne bestod af
ca. 650.000 insekte1� hvoraf småcikader ud
gjorde knapt 15.000 individer (2.5%) og de
res fordeling på arter og familier l underfa
milier kan ses af Tabel l . I dette materiale
identificeredes med sikkerhed 24 arter, hvis
almene udbredelse og hyppighed i Dan
mark og i vore nabolande også er angivet i
tabellen. Dertil kom - i de supplerende ma
terialer - hhv. ca. 500 (kun voksne, vist i Ta
bel l, søjle >>Midt<<) og 650 individer.

Delphaciderne udgjorde (alene pga. af

Janvasel/n pellucida) langt hovedparten af
materialet, ca. 70%, mens den artsrige tiD
derfamilie Deltocephnlinne bidrog med
22%. Typhlocybinne (sjældent bestemt nær
mere) bidrog yderligere med 5%, Aphrodi
nne og Idiocerinne (nymfer, ikke bestemt
nærmere) begge med ca. l%. Af enkeltar
ter var Janvaseila pellucidn helt domineren
de (69%), hvortil kom en række ligeledes
udbredte og nogenlunde talrige arter
såsom Streptnnus nem�ilnns (8,4%), Errnstu
nus oce/lnris (4,2%), Euscelidius schenkii
(4,0%) og Apltrodes mnknrovi (1,2%). I min
dre antal (20-100 indv.), men ligeledes fo
rekommende på en del af lokaliterne, sås

Arthaldeus pnscuellus, Macrosteles cristntus,
Allygus modestus, Dicrnnotropis hnmntn og
Allygus mixtus (0.5-0.2%).
Næsten samtlige arter var i litteraturen
var anført som almindelige og udbredte
(Tabel 1). Den gennemsnitlige udbredelse
var 3,2 på en skala 1-4, den gennemsnit
lige hyppighed i Danmark var 3,4 på en
skala 1-5 og den gennemsnitlige hyppig
hed i vore nabolande var 2,8 på en skala 13. Der observeredes dog nogle få arter,
som er anført som ualmindelige eller deci
deret sjældne, hvoraf nogle dog er ret eller
endog meget almindelige i vore nabolan
de (fx. Macrosteles cristntus, M. Inevis og
Euscelidius schenkii). Andre arter var tillige
angivet som ualmindelige i vore nabolan
de, og optrådte også ktm enkeltvis i dette
materiale (Evncnnthus newninatus og Jassar
gus nllobrogicus). Een undtagelse springer
dog i øjnene: Den angiveligt allermest
sjældne, Allygus modestus (et enkelt ældre
fund på Als (Wiistnei 1895)) optræder
med hele 35 individer, og var dermed den
8. mest talrige art. Denne og et par nært
beslægtede arter gennemgås nærmere ne
denfor.

Sprøjtningen
Sprøjtningen havde en effekt på tætheden
af en del arter (Tabel 2). For de fleste af de
hyppigere arter sås i enkelte (anført i pa
rantes) eller gentagne prøvetagninger sig
nifikante og næsten altid negative effekter
af 'normal sprøjtning', men effekterne var
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som >>tilknyttet forskellige græsser«, og da
disse sjældent var specificeret nærmere,
kan man i kornmarker ikke skelne mellem
kornafgrøden eller græsukrudtet som
værtplanter.

dog sjældent stærke. To tilfælde med posi
tiv effekt forekom isoleret ved enkelt
stående prøvetagninger og ktm for bland
ede gruppe1� hhv. Idiocerinne spp. og Cicn

dellidne spp.
Da en del af pesticidresponset kunne
ligge i (a) artens tilknytning til marken el
ler (b) bortsprøjtning af værtplanter i af
grødens ukrudtsvegetationen, er vært
planteforholdene anført i Tabel 2. Herud
fra må nogle arter skønnes at forekomme i
kornmarken som »tilfældige gæster« pga.
tilknytning til værtplante1� der alene fore
korruner uden for kornmarken, fx. Eupte
ryx-arterne (nælde), Ribmitinna ulmi eller
Idiocerinae spp. (træer). Meget få arter og
individer var specifikt tilknyttet tokimbla
det ukrudt (bekæmpes særligt effektivt i
de enkimbladede kornafgrøder), hvilket
kunne have gjort dem særligt stærkt
påvirket af sprøjtningen. Langt hovedpar
ten af arterne og individerne var anført
No.Taxon (art, mm.)

Randzone vs. midtmarksområdet
Det samlede materiale fra midtmarksind
samlingerne �ener til at illustrere, hvor
arts- og individfattig småcikadefaunaen er
undtagen i markernes randzoner. Ganske
vist repræsenterer dette materiale kun 672
prøver a 0.46 m2, men selv med en om
regningsfaktor på ca. 2,5 er forskellen
slående på de to datasæt, nemlig ca. 8 x så
mange individer i randzoneprøverne.
Midtmarksprøver var i endnu højere grad
domineret af Janvaselin pellucidn
forekom talrigt overalt i markerne) samt
nogle få og overvejende mindre arter af
hhv. Macrosteles spp. og Typhlocybinne uid.
spp. I midtmarksmaterialet fra Stegeløkke

N(rnidt)

N(rnidt)

1064 x
0.74m2

672 x
0,46m2

9997

618

Delphacidae (total):
23 Stiroma bicarinata (H.-S.)
24 Stiroma affinis Fieb.
36 Chloriona glaucescens Fieb.
57 Dicranotropis hamata (Boh.)
70 Jaavasella pellucida (F.)
Jaavasella (øvrige/ other) spp.

l
l
l
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9927
40
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Cercopidae (total):
100 Philaenus spumarius (L.)

8
8

o

Cicadellidae - Megophtalminae (total):
104 Megophtalmus scanicus (Fall.)

4
4

o

Cicadellidae - Idiocerinae (total):
diocerinae spp.

137
137

o

Cicadellidae - Aphrodinae (total):
147 Aphrodes makarovi Zachv.

177
177

l
l
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Udbredelse Hyppighed Hypp. omgiv.
DK
DK
Distribution Abundance Abund. surr.
DK
DK

Cicadellidae - Cicadellinae (total):
161 Evacanthus acuminatus (F.)
Cicadellidae - Typhlocybinae (total):
230 Ribautiana ulmi (L.)
235 Eurhadina pulchella (Fa li.)
242 Eupteryx amata (L.)
245 Eupteryx urticae (F.)
246 Eupteryx cyclops Mats.
Typhlocybinae uid. spp.
Cicadellidae - Deltocephalinae (total):
277 Balclutha punctata (F.)
Macrosteles uid. spp.
287 Macrosteles cristatus (Rib.)
289 Macrosteles laevis (Rib.)
304 Deltocephalus pulicaris (Fall.)
307 Doratura stylata (Boh.)
317 Allygus mixtus (F.)
320 Allygus modestus Scott
Allygus uid. spp.
321 Allygidius commutatus (Fieb.)
328 Paluda flaveola (Boh.)
Cicadula uid. spp.
366 Euscelidius schenkii (Kbm.)
373 Streptanus aemulans (Kbm.)
387 Psammotettix alienus (Dahlb.)
389 Psammotettix confinis (Dahlb.)
391 Psammotettix nodosus (Rib.)
Psanunotettix uid. spp.
402 Errasturms occellaris (Fall.)
405 Jassargus disti.nguendus (Fl.)
406 Jassargus flori (Fieb.)
409 Jassargus allobrogicus (Rib.)
413 Verda.nus abdom.inalis (F.)
415 Arthaldeus pasniellus (Fall.)
428 Mocuellus metrius (Fl.)
Andet (Other) (total):
Cicacellidae uid. spp.
Total

3
3

o

675
4

66
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3,17

3,43

2,77

Tabel 1 . Oversigt over materialet af småcikader (total antal individer) fra prøvetagning med D-vac insektsuger i
danske kornmarker, hhv. randzonen ( Rand«, hele Danmark, 1 989-92) og midtmarken (»Midt«, Midt- og Østjylland,
1 994-95). Arterne er opført taxonomisk med deres numre (første søjle) og med oplysninger om deres udbredelse
(1-4) og hyppighed (1-5) i Danmark samt hyppighed i nabolandene ( 1 -3) iflg. assianielsson ( 1 978; 1 981 ; 1 983).
u

Outline of en lire leafhopper material (number of individuals) from 0-vac insect suelian sampling in Danish cereal
fields - near the fie/d edge ( Rand«, entire Denmark, 1989-92) and in midtie/d ( Midt«, Middle- and Eastern Julland, 1994-95}. Species are Iisted taxonomical/y with species nos. (first column) and with available information on
distribution (1-4) and abundance (1-5) in Denmark and abundance in surrounding countries (1-3) according to
assianielsson (1978; 1981; 1983).
n

n
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Art

Vært potentielt i marken:
(Host potential/y within fie/d)
Aphrodes makaTovi Zachv.
Stiroma affinis Fieb.
Jaavasella pellucida (F.)
Streptanus aemulans (Kbm.)
Errastunus occellaris (Fall.)
Euscelidius schenkii (Kbm.)
Allygus uid. spp.
Jaavasella (øvrige/ other) spp.
Arthaldeus pascuellus (Fall.)
Macrosteles cristatus (Rib.)
Allygus modestus Scott
Dicranotropis hamata (Boh.)
Macrosteles uid. spp.
Allygus mixtus (F.)
BakJutha punctata (F.)
Psammotettix uid. spp.
Psammotettix nodosus (Rib.)
Psammotettix confinis (Dahlb.)2
Macrosteles laevis (Rib.)
Mocuellus metrius (Fl.)
Megophtalmus scanicus (Fall.)
Allygidius commutatus (Fieb.)
Jassargus flori (Fieb. )
Verdanus abdominalis (F.)
Jassargus distinguendus (Fl.)
Doratura stylata (Boh.)
Chloriona glaucescens Fieb.
Deltocephalus pulicaris (Fall.)
Paluda flaveola (Boh.)
Cicadula uid. spp.
Jassargus allobrogicus (Rib.)
Psammotettix alienus (Dahlb.)
Philaenus spumarius (L.)
Evacanthus acurninatus (F.)
Vært uden for mark
(host outside fie/d)
Idiocerinae spp.
Ribautiana ulmi (L.)
Stiroma bicarinata (H.-S.)
Eurhadina pulchella (Fall.)
Eupteryx aurata (L.)
Eupteryx urticae (F.)
Eupteryx cyclops Mats.
Typhlocybinae uid. spp.
Cicacellidae uid. spp.
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N(us)

N(s)

Test

Vært-type
Host-type

104

73

(*)

D
D

5152
650
369
275
337
18
31
25
25
17

4775
569
243
304
189
22
46
38

NS
(*)
(*)
(*)
**
NS
NS
NS
(*)
NS

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

o

lO

20
5
5
3
4
3
3
2
3
3
2
2
2

o
l
o
o
l

l

lO
lO
l
o

6
4
4

2
2
2

o
l
l

l
o
l
o
l
l
o

5
2

3

102
2

35
2

3

l

9
7

379
105

270
142

7568

6707

l
l

l

pp
pp

l

(*)§

o
o

UT
UT
UT
UT
UD
UD
UD

o

NS
(*)§

?
?
Grand Total

Tabel 2. (s. 96) Oversigt over småcikaderne og deres antal (N) i en undersøgelse hhv. 'normalt sprøjtede' (S) og
'usprøjtede' (US) forsøgsparceller i randzonen af danske kornmarker med angivelse af resultater af statistiske
tests (*: P<0,05; **: P<0,01 ; ( ) omgiver resultater, der kun sås isoleret ved en enkelt prøvetagning). Arterne er an
ført efter tilknytning til værtplantetyper potentielt inden for marken, hhv. tokimbladet ukrudt (D), enkimbladet (M) og
meget polyfag (PP) samt værter uden for mark, hhv. træer (UT) og urter (UD).
Outline of leafhoppers and their numbers (N) in a fie/d study of 'normal/y sprayed' (S) vs. 'unsprayed' (US) experi
mental plots in cerea/ fie/d headlands showing statistica/ test resu/Is (stratified Mann-Whitney. *: P<0,05; ••:
P<0, 01; ( ) designating iso/a led testresu/Is on/y obtained at a single sampling date). Species are Iisted by associ
ation to host plant type potential/y within fie/d, dicot weeds (D), monocot weeds or crop (M) or extremely po/y
phagous (PP) and hosts outside fie/d, trees (UT) and herbs (UD), respectively.

blev disse grupper identificeret og udgjor
des helt overvejende af den almindelige
art Empoasca vitis og af Macrosteles crista

I det samlede materiale var hannerne i
overtal (40:16 og 4 ubestemt) og forskellen
var signifikant hos A. m.ixtus, men knapt
signifikant hos A. modestus (tabel 3). Den
ne tendens var rimelig entydig hos begge
arter og alle årene på nær 1991. I dette
kølige år kom alle de voksne Allygus-arter
fra den supplerende sene august-prøve
tagning, ligesom næsten alle voksne i de
øvrige år kom fra den sene af de to prøve
tagninger.
Antallet af begge arter i prøverne varie
rede betydeligt og syntes at stige over de
fire år (tabel 3). Hos begge Allygus-arter
fandtes meget få dyr i både 1989 og 1990,
lidt flere i 1991 (udelukkende i dette køli
ge års ekstra august-prøver) og allerflest i

tus.
Allygus- og allygidius-arterne
I alt 72 voksne individer af de tre arter blev
identificeret med sikkerhed, hvoraf 58 ind
gik i den oprindelige analyse (fra Hald et
al. (1998); her Tabel 1-2), mens yderligere
14 kom til ved reinspektion af nogle af
prøverne med »Allygus spp.«. Den »meget
sjældne<< Allygus modestus udgjorde over
raskende hovedparten (42 indv.) over for
mindre antal af den >>almindelige« A. mix
tus (26) og den >>temmeligt almindelige og
udbredte« A. commutatus (4).

Allygus mixtus

Allygus modestus

Allygidius comJmttntus

Køn
Sex

1989

1990

M
F

o
o

2
o

3
3

12
2

17

M
F

3
o

2
o

l

21
9

27

6

M
F

o
l

l
l

l
o

o
o

2
2

1991* 1 992#

Total

Dobbeltsidig test
Two-sided test

P=O.Ol

5

P=0.07; NS

15

Test ikke mulig
No test performed

Tabel 3. Hyppighed og køn (total antal individer) af de tre arter af småcikader i D-vac insektsuge-prøver fra årene
1 989-92 med ca. samme antal marker og prøver i hvert af årene. ( ) l det kølige 1 991 kom alle individer dog fra en
mindre ekstra primo august prøvetagning. (#) Standard prøvetagningen i 1 992 fulgte en rekordvarm forsommer.
Nul-hypotesen, H0 , er kønsratio 1 : 1 .
*

Frequencies and sex (total number of individuals} of three /eafhopper species in D-vac insect suelian samples in
1989-92. (*) In the very cool year; 1991, all indvidua/s derived from an extra early August sampling. (#) The stan
dard lale June sampling in 1992 was preceeded by an all-time hot and dry May-June. The nu/1-hypothesis, H0, as
sumes sex-ratio 1:1.
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det uhyre varme år 1992's anden prøve
tagning. Imidlertid vekslede adskillige
forhold samtidigt mellem årene (tempera
turforhold, mm.), som gør sammenligning
mellem år vanskelig.
Den ovenfor påviste effekt af »normal
sprøjtning<< var også ret klar og negativ i
samlet chi-test af hele materialet, nemlig
stærkt signifikant for A. mixtus (26:0,
P<O,OOl) og ikke-signifikant for A. mode
sfus (26:16, P=0,12).
Den geografiske forekomst og hyppig
hed af arterne var nok så interessant. Den
»sjældne<< A. modestus forekom i prøver fra
hele 5 (20%) af de 25 marker, men samtlige
ftmd var dog fra det sydlige Jylland (figur
1). De nordligste fundsteder var marker i
Øs�ylland (EJ) umiddelbart syd og vest
for Vejle (hhv. »Højen<< og >>Høllund<< utm: NG 30 71 og NG 25 70) og øst for
Give (utm: NG 17 89) med hhv. l, 5 og l in
divider. De øvrige ftmd forekom i Sønder
jylland (SJ), nemlig lige vest for Jels (utm:
NG 11 35) og lige syd for Løgumkloster
(utm: MF 94 96) med hhv. 32 og 3 indivi
der.
Fundstederne for den »almindelige<< A.
mixtus var betydeligt mere spredte. De
hm 26 individer fandtes i prøverne fra ik
ke mindre end 10 forskellige kornmarker
fra såvel Sjælland (3 ud af 4 lokaliteter)
som hele Jylland (7 ud af 19). A. commuta
tus blev fundet i prøverne fra to marke1� .
hhv. »Nyrup<< i SV-Sjælland og »Jels<< i
Sønderjylland. Det gjaldt for denne som
de to øvrige arter, at den på flere af ftmd
stederne optrådte i flere år.
DISKUSSION
Der publiceres uhyre sjældent kvantitative
undersøgelser af forskellige danske bio
toptypers cikadefauna. Lars Tralle har
været flittig, især på Bornholm (fx. Tralle
1966; 1968; 1982), mens forfatteren tidlig
ere har publiceret en undersøgelse fra op
givne sandede agre i Mols Bjerge (Redder
sen 1992). Nærværende tmdersøgelse af
danske kornmarkers cikadefauna er rime
ligt repræsentativ pga. det betydelige an
tal lokaliteter fra hele landet og pga. de
tilfældigt udvalgte men typiske marke1�
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og indsamlingsmetoden må anses for
næsten perfekt til bl.a. cikader (Reddersen
1992).
Cikadefatmaen er dog kun arts- og in
dividrig ude i markernes randzone op til
udyrkede småbiotoper, og er formentlig
helt afhængig heraf. Der blev ikke taget
prøver inde i selve småbiotoperne, som
formentlig huser moder - og hovedbestan
dene af de fleste af arterne også i sommer
perioden. Ingen cikader overlever for
mentlig efterårs-, vinter- eller forårs
pløjninger i markerne, men overlever ale
ne under beskyttede forhold inde i de
udyrkede småbiotoper. Da meget få af de
fundne cikadearter overvintrer i det voks
ne og dermed flyvedygtige stadium, skal
eventuel rekolonisering af marken derfor
ske ved de små nymfers gang eller spring,
og allerede 3-9 m inde i marken er de fle
ste cikadearter forsvundet (Hald & Red
dersen 1990). Undtagelsen er lige netop J.
pellucidn, der overvintrer som voksen, og
derfor sh·aks om foråret flyver langt ud i
markerne og her har rigelig fouragering
ved bl.a. at ernære sig på kornafgrøden.
Her bliver den talrig og reproducerer sig,
hvorfor der findes mange nymfer af arten
overalt i markerne.
Der er i artslisten kun visse lighedstræk
med ældre finske undersøgelser (især hav
remarker, fx. Raatikainen & Vasarainen
1976) og svenske undersøgelser (forskelli
ge kornafgrøder, Jurisao (1964), hvor også
J. pellucidn er helt dominerende bl.a. sam
men med M. cristatus og A. pascuellus - i
begge tmdersøgelser dog også iblandet
adskillige talrige artet� der slet ikke er set
her. Fra Nord-Tyskland beretter Afschar
pour (1960) om dominans af J. pellucidn, M.
cristntus, Emponscn (flere spp.) og Philnenus
spumnrius fra landbrugsafgrøder, men og
så at hm de to første forekommer talrigt i
kornmarker.
Det var overraskende at genfinde Ally
gus modestus, så relativt hyppigt, og så net
op i en »triviel<< biotoptype som kornmar
ker. Blandt småcikaderne i underfamilien
Deltocephnlinne (Ossiannilsson 1983) hører
arterne i slægterne Allygus og Allygidius

absolut til de større og kraftigt byggede,
men derudover er deres habitus med den
lyse baggrundsfarve og de brune tegnin
ger ikke bemærkelsesværdig. I identifika
tionen er såvel primære som sekundære
genitaliekarakterer derimod meget sikre.
Hunnerne er generelt større end hannerne
med middellængder for Allygus modestus
på hhv. 7,2 mm og 6,6 mm, og det er såle
des ikke størrelsen, der kan gøre disse ar
ter oversete.
Pålideligheden af oplysninger om ud
bredelse er meget afhængig af tilfældige
forhold vedrørende dyregruppen og sam
lerne. Derfor præsenterer man ofte kort,
der kan illustrere variationen i indsam
lingsintensitet over det kortlagte område
(Bangsholt 1983; Tolsgaard 1992; Torp
1994; Stoltze 1996). Sådanne oplysninger
foreligger imidlertid ikke for cikaderne,
hvorfor det kan være vanskelig at bedøm
me oplysninger om udbredelse og hyp
pighed. I Danmark er Bornholm specielt
godt kortlagt pga. Lars Trolles mangeårige
arbejde. Således angiver Ossianielsson al
ene Macrosteles Inevis for Bornholm, hvor
den til gengæld ligesom i Sverige anføres
som overordentlig almindelig. Nærvær
ende undersøgelse rapporterer det første
danske ftmd af arten uden for Bornholm
(fra en kornmark nær Als nord for Mari
ager Fjord - utm: NH 75 92), og her er
»sjældenheden« formentlig nok så meget
et udtryk for lav indsamlingsintensitet
Med den lave indsamlingsintensitet er
genfundet af Allygus modestus på hele 5 lo
kaliteter ikke nogen sensation. Alligevel
har Ossiannilsson (1983) anført både Ally
gus mixtus og Allygidius commutntus som
udbredte og hhv. almindelig og temmelig
almindelig. Derfor er det måske snarere
pga. en sydvestlige udbredelse, at arten
hidtil er blevet overset (Sønderjylland er
dårligt dækket for mange andre insekt
grupper). Denne w1dersøgelses sydvest
lige fund af A. modestus passer i hvert fald
godt sarrunen med det ene tidligere >>dan
ske<< fund ved Sønderborg (Wiistnei 1895).
Prøvetagning med insektsuger er
»blind<< i den forstand, at man først bagef
ter hjemme under luppen finder og identi-

ficerer arterne, og skal forsøge at fortolke
deres forekomst. Værterne for de voksne
Allygus-arter angives som en række al
mindelige løvtræarter, hvorfor det ikke
kan udelukkes, at individerne bare er
drysset ned fra træværter i den hosliggen
de småbiotop, der på alle fundsteder var
løvtræhegn eller løvskovbryn. Omvendt
er der i flere marker med ftmd af voksne
Allygus-arter ftmdet et pænt antal store
uidentificerede Deltocephalin nymfer, som
ktmne være Allygus-nymfer og dermed
sandsynliggøre, at Allygus-arterne faktisk
lever i kornmarkerne. Dette er ikke usand
synligt, da nymferne hos alle tre arter an
gives som helt eller delvist levende på
græsser (Ossiannilsson 1983), og da de
faktisk forekom hyppigere i usprøjtede
parceller (hyppigst sprøjtet længe før
prøvetagningen) og dermed forholdt sig
til forholdene i kornmarksbiotopen.
På nær i det ekstremt varme 1992 har to
normale prøvetagningstidsplli1kter i ju
ni-primo juli formentlig været lidt for tid
lige for omfattende fangst af voksne indi
vider, hvorfor arten (-erne) også af denne
grund kan være overset på andre af de 25
lokaliteter. Samspillet mellem Allygus-ar
ternes fænologi, prøvetagningstidspunk
terne og den årsvariationen i temperatur
forhold er formentlig forklaringen på den
ftmdne årsvariation i såvel hyppighed
som kønsratio. Givet at arterne er
protandriske (først-hanlige) ligesom man
ge andre insektarter (fx. mange dagsom
merfugle og svirrefluer) og har sen vok
senudvikling, ses i normale år kun få
voksne individer og da flest hanner i ju
ni-primo juli prøverne, mens der her i me
get varme år (1992) ses flere voksne. Først
med en august prøvetagning (1991) ses
stadig mange voksne og nu med domi
nans af htmner.
I al almindelighed gemmer de dyrkede
marker i Danmark dog næppe på de store
hemmeligheder i forhold til den danske
fauna (jf. fx. faunalisterne i Hald & Red
dersen (1990), Hald et al. (1994) og Red
dersen (1998)). Men når der er tale om
dårligt undersøgte insektgrupper såsom
løvfluer (Reddersen 1994), snyltehvepse
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Gensen 1996) eller småcikader (de1me arti
kel) kan der - i mangel af andre tmder
søgelse - godt dukke >>sjældenheder« op.
TAK
Artiklen bygger på en tmdersøgelse (Hald
et al. 1994) finansieret af Pesticidafgifts
midlerne fra Miljøstyrelsen, Miljø- og
Energiministeriet. Lars Tralle, Bornholm,
takkes for bekræftigelser af identifikatio
nen af enkelte arter.
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Lavvandsfaunaen ved Strandkjær, Ebeltoft vig
Philippe Provent;aP

N atmhistorisk Museum, Århus
Universitetsparken, bygn. 210
8000 Århus C
Fauna at shallow water at Strandkj ær, Ebeltoft Cove.

This paper reparts observations made in shallow water (depths of O.Sm - 4m) in the
cove of Ebeltoft in the Kattegat Sea, Denmark The area under observation contained
5 different kinds of habitats. Eel Grass (Zostern marina) and Toothed Wrack (Fucus ser
m tus) were the most common plant species. Goldsinny (Ctenolabrus rupestris ), Cor
kwing Wrasse (Crenilabrus melops) and Two Spotted Gobies (Gobioscu/us jlavescens) we

re the most common fish species. Cods (Gadus morlwa) and Fiaunders (Platichtys
Jlesus) having a size of 50 cm were also observed. Green Crabs (Carcinus maenas), Edi
ble Periwinkle Snails (Littorina littorea), MusseJs (Mytilus edulis) and Mysis spp. were
the most common invertebrates.

INDLEDNING
OG OMRÅDEBESKRIVELSE
Denne artikel præsenterer faunaen under
vandet ud for Strandkjær i Ebeltoft Vig. Om
rådet repræsenterer typisk natur for lav
vandede områder i Øs�ylland. Dog er regi
streringer under havet i almindelige bio
toper generelt langt sjældnere end tilsvaren
de undersøgelser på land, og disse må der
for vurderes til at have en større interesse.
Observationerne er hovedsageligt ud
ført under snorkeldykning, dog er nogle
af registreringerne blevet udført under fla
skedyk Undersøgelsesområdets midte
ligger efter UTM-systemet ca.: 32V NH
987 320.
Fra 1993 til 1998 i 0,25 - 4 m dybde er
området blevet fulgt og fotograferet ved
hjælp af et Nikonos V kamera. Dybden
blev registreret ved hjælp af en Sherwood
Encore dykkercomputer, men kan variere
med ca. til 0,5 m (pers. obs. efter øjemål på
en pæl). Der er ikke blevet gjort iagttagel
ser i tidevandszonen. Der blev undersøgt
fem typer bund: sandbund, ralbund, sten
rev, ålegræs og ral dækket med muslinger.
Området, hvor de fleste observationer
blev udført består af en fladbundet
strækning, hvor dybden er ca. 2 m. På dy
bere vand ( 2 - 5 m ) går området over i et
stenrev dækket af en yppig flora. Dette
ydre stenrev følger strandlinien på ca. 200
m afstand fra havstokken. En tunge på ca.
Flora og Fauna 106 (3+4): 101-108. Arhus 2000
' Alle fotos er taget afjo1jatteren.

75 x 45 m fra dette stenrev går ind på det
lave område, hvor dybden er 2 m. Om
kring denne tunge og mellem det ydre
stenrev og sh·andlinien findes de fire øvri
ge typer bund, som er nævnt.
Sortertet efter aftagende hyppighed er
artslisten over områdets vegetation: Åleg
ræs (Zostera marina), savtang (Fucus sen·a
tus), blæretang (Fucus vesiculosus), skul
petang (Halidrys siliquosa), strengetang
(Ciwrda filum), carrageentang (Chondrus
crispus), blodrød ribbeblad (Delesseria san
guinea), gaffeltarre (Furcellaria fastigiata),
fingertang (Laminaria digitnta), hvor gaf
feltarre og fingertang ikke blev observeret
hvert år, og strengetang svingede meget i
hyppighed fra år til år. Bundvegetationen
kan være ret tæt, dvs. at bunden mange
steder er helt dækket af vegetation, især
ålegræs og savtang alt efter om bunden
består af sand eller sten.Ved Strandkjærs
strand har ålegræsset bredt sig markant i
løbet af de seks undersøgelsesår, således
at det i 1998 stod tæt over stor dele af
bundarealet, og voksede på begge sider af
stenrevstungen på det lave vand.
Da området ligger i Kattegat, kan salt
holdigheden skifte afhængigt af vind og
strøm. Dog ligger Ebeltoft vig for langt
mod nord til at kunne nås af det helt brak
ke Østersøs vand ($10%o saltholdighed
(Hermann 1968, jvnf. også Lund-Hansen
et al. 1994)). I løbet af de seks år, som un101

Fig.1

Fig.2

Savgylten (Crellilnbl'lls melops) er en karakterfisk på
stenrev. Dette eksemplar er territoriebesiddende
og har territorium ved nogle kampesten, som er
tæt besat med savtang, og med blæretang hvis
thalli når vandoverfladen. Foto taget i 1998.

Toplettede kutlinger (Gobioscul11s Jlnvescens) i sti
mer. De bruger bw1dsh·ukturer; i dette tilfælde
kampesten begroet med tang som samlingsplli1kt
for stimerne. Foto taget i 1998.

Tile Corkwi11g Wrnsse (Crenilabrus melops) is n cilnrnc
terislic species 011 slolle-reef Tilis speciJ11e11 is lerritOJ·inl
n11d ils territory is lyi11g 11enr stone blocks delise/y covered
by Tootiled Wrnck (Fucus serratus) n11d Blndderwrnck
(Fucus vesicu.losus) wilose tiln/li rencil file wnler S/11'
fnce. Plwto Inkeli i11 1998.

Two Spolled Gobies (Gobiosculus flavescens) i11 silo
n/s. Tiley 11se sll'llclttres 011 the bottom; i11 tilis inslmtce
bo11lders overgrow/l witil nlgne, ns gntilering poi11ls for
tile silonls. Piloto Inken i11 1 998.

Fig.3.

Fig.4

En stime på ca. 500 tobiser (A1111110dytes tobimws el
ler Hyperopltts lnllceolnllls) fotograferet over sand
bunden i 1997.

Velvoksne skrubber (Pintichtys Jlesus) observeres
ofte ved Strandkjær. Dette eksemplar på 40-50 cm
længde hviler på ralbund ved stenrevet Foto taget
i 1998.

A slwnl of c. 500 Sn11d Eels (Ammodytes tabianus or
Hyperoplus lanceolatus) pilotogrnpiled over n snndy
boltom i11 1997.

dersøgeisen strakte sig ove1� svingede salt
holdigheden mellem 12,6%o (2/8 - 1994) og
30,41 %o (10/3 - 1998) ved målestation nr.
17006 (udtræksdybde 0,00 - 2,00), som lig
ger i Århusbugten ca. 6 km fra Århus
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Well-grow11 Flounders (Platichtys flesus) nre aften ob
served ni Slrn11dkjær. Titis speci//te/1 ilnving n lengtil af
40 - 50 CIII is lying on n grnvel boltol/l nen r to !Ile sto
/le-reef Plwto Inken in 1998.

Havn i retning mod Mols Hoved. Tempe
raturen varierede mellem -0,8° (30 / 1 1996) og 22,4° (2/8 - 1994) samme sted
(Oplysninger givet af Århus Amtskom
mune). De sammenhængende jævne åle-

græsbestande, som har dannet sig på om
rådet i løbet af observationsårene, er et
tegn på, at vandbevægelserne er relativt
konstante og ikke voldsomme (cf. Nybak
ken 1993).
OBSERVATIONER
I denne oversigt er kun medtaget fisk og
større invertebrater. Generelt afspejler dy
relivets fordeling de seks forskellige bioto
per på dette sted, det vil sige de fem typer
bund, som er blevet nævnt, samt de frie
vandmasser.
En manglende observation af en art må
ikke tages som udtryk for, at den ikke var
tilstede. Dels er der mange arter, som for
eksempel strandkrabbet� hesterejer og flad
fisk, som skjuler sig i bundlaget. Dels er der
mange dyr, også store dyt� som skjuler sig
særdeles effektivt i vegetationen. For ek
sempel kan en torsk på 50 cm nemt skjule
sig fuldstændigt for blikket i en mellemstor
busk savtang. Også store, langsomme og
farvesh·ålende dyr, som er lette at se, som
for eksempel brandgopler kan forblive ure
gistrerede, hvis de ligger mere end nogle få
meter fra observatøren i vand med ringe
sigtbarhed. Om sommeren observeres sand
orme, strandsnegle, blåmuslinget� søstjer
ner, strandkrabber, sandkutlinger og to
plettede kutlinger ved så godt som hvert
dyk, forudsat at de er hyppige på stedet, og
disse dyr ses umiddelbart. Territoriebesid
dende fisk vil også registreres særdeles let,
da de er stedfaste. Andre arter vil observe
res mere tilfældigt. De iagttagne og registre
rede arter er altså, med undtagelse af de
ovennævnte tilfælde på let registrerbare
dyr, generelt udtryk for stikprøveagtig
sampling for arter og deres forekomst.
FISK
Hårdbundens karakterfisk, læbefiskene,
var repræsenterede ved begge de almin
delige danske arter. Havkarussen og sav
gylten ( fig. l) fandtes på stenrevet De
undgik sandbunden og ålegræsengene.
Hvad angår savgyltene kunne man i 1998
genkende nogle af individerne på størrel
se og farvemønstet� hvorved det kunne
observeres, at disse fisk danrtede territo-

riale par. Det var dyr på godt 30 cm læng
de. Savgyltenes egentligt ret brogede far
ver fik dem til at falde godt i med savtang
en og den øvrige vegetation på stenrevet
Unge savgylter (5-10 cm længde) færde
des i løse stimer.
Toplettet kutling (fig.2) dannede tætte
stationære stimer over sten og tangen på
stenrevet De forskellige aldersgrupper
stimede hver for sig. Kutlingestimerne
blev observeret omkring strukturer på
havbunden. Det vil sige, at prominente
kampesten, tangbuske og lignende funge
rede som samlingspunkt Man kunne dog
også træffe mindre stimer omkring kanten
af et ålegræsområde, men disse fisk und
gik det bare sand eller det åbne ålegræs.
Under natdykket den 27/ 8 - 1998 var de
store stationære stimer af toplettet kutling
væk. Man så kun i lygteskæret en lille sti
me af tmger en gang imellem, eller også
en enlig tmge. Feltundersøgelser ved Ir
lands sydkyst har vist, at toplettet kutling
heller ikke der var fremme om natten
(Costello 1992).
Sort Kutling blev påtruffet i stenrevet,
medens sandkutling fandtes på sandbun
den og på det lave vand på en bund af
groft grus og ral, som var tæt besat med
blåmuslinger og strandsnegle. En enkelt
gang, den 8/9 - 1996, danrtede sandkut
linger en lille stationære stime 30 - 50 cm
over sandbunden på lavt vand.
Tobiser (fig. 3) fandt man altid svøm
mende over sandbunden. En stor stime på
ca. 500 dyr blev observeret og fotograferet
i 1997. Disse fisk var af mellemstørrelse og
svømmede i en tæt stime. Talestimatet er
sket på basis af fotografierne.
Ulken kan findes på al slags bund, også
på helt lavt vand. I 1994 blev en ulk på 10
-12 cm længde truffet på det helt lave
vand på ca. 0,50 m dybde. Den befandt sig
på førnævnte bund bestående af groft
grus og ral. Fisken var i sine farver så vel
kamoufleret på denne specielle bund, at
den er nærmest »usynlig<< på den foto
serie, som blev taget af dyret.
I 1994 blev en stor mængde tangnål ob
serveret på ganske lavt vand (0,25 - 1,5 m
dybde). Nogle var grønlige og havde sam103

Fig.S

Fig.6

Strandkrabberne (Carcinus maenas) er aktive dyr.
Dette eksemplar var ikke bange for at kravle højt
oppe i thalli af strengetang (Ciwrda fil IIIII). Foto ta
get i 1993.

Bund på lavt vand (0,5 m dybde) dækket med ral
og blåmuslinger (Mytilus edu/is). Foto taget i 1998.

Green Cmbs (Carcinus maenas) are active ani11wls.
Tilis speciluen was not afmid af cmwling high up in
timl/i of (Chorda filurn). Photo taken in 1993.

Botto111 in siwllow water (deptll 0,5 m) covered by grave/
and ComlilOll Musse/s (Mytilus edulis). Piwto taken in
1 998.

Fig.7

Fig.8

Sandorm (Arenico/a marina) har tydelige spor i san
det. Både de tragtformede indløb i sandet ned til
dyrenes munde og ekstrementhobene observeres
ved så godt som hvert dyk på det bare sand ved
Strandkjær. Foto taget i 1998.

Brandgoplerne (Cyaena capillata) er et af de mere
farvesh·ålende indslag i den danske undersøiske
fatma. Foto taget i 1996.

Lug<vonns (Arenicola marina) /eave conspicuous
prints in tlle sand. Bo til tilefunnel-siwped en trances in
tlle sand down the IIlOIIths af the a nima/s and tlleir sml
dy excrements are observed at pmctically every dive 011
tlle bare sand at Stmndkjær. Piw to taken in 1 998.

me farve som friske afrevne blade af åle
græs. Andre var bnmsorte og havde sam
me farve som visne ålegræsblade. Fiskene
befandt sig også blandt en hel del sådanne
afrevne ålegræsblade, og det var umuligt
i første omgang at kende forskel, især da
1 04

Tlle Red fellyfish (Cyaena capillata) is 11 cololllfui part
of ti1e Danisil undenuaterfattna. Piwto taken in 1 996.

de ikke alene i form og farve men også be
vægelser efterligner bladene.
Tangsnarre fandtes i forbindelse med
vegetation. De er dårlige svømmere og op
fører sig lidt som nålefisk. De er særdeles
velkamouflerede mellem tang og ålegræs.

År

Snorkeldyk

Year

Free Dives

1993

16/8 - 20/8

1994

6/9 - 8/9

SCUBA-dives

26/9 og 10/10

1995
1996

Flaskedyk

17/6 - 21 / 6

1997

15/8 - 17/8

18/1 og 12/2

1998

25/8 - 28/8

18/4, 29/8, 28/11 og 14/12

Tabel 1: Observationsdatoer. Snorkeldykkene blev udført kl. Ca. 9.30 til 1 1 . 1 5 og ca. 1 4.00 til 1 6.00. Den 27/8 blev
der udført et snorkeldyk om natten fra kl. 21 .00-21 .30. Alle klokkeslet er sommertid. Flaskedykkene fandt sted
1 2.00 - 1 8.00 og varede 33 - 58 min. Klokkeslettene er sommertid, henhholdsvis vintertid afhængig af datoerne.
Dates of observations. Free dives were performed c. 9:30 - 1 1 : 15 and c. 14:00 - 16:00. A night dive was perfor
med on the 27 August 1998 from 21:00 - 21 :30. All marked hours are summer time. The SCUBA-dives were per
formed within 12:00 - 18:00 and Iasted 33 - 58 min. The hours are according to summer- or winter time foliowing
the actuat dales.

Torsk kunne man træffe ved samtlige
biotoper, men de var hyppigst på stenrev
et Voksne torsk kunne enten ligge og
trykke sig i vegetationen eller svømme ak
tivt over btmden. Unge torsk, dvs. eksem
plarer på 15 - 30 cm længde, fandt man på
stenrevet, hvor de gemmer sig mellem
kampestenene og brunalgerne. Da nogle
af torskene kunne genkendes på udseen
det (farvemønstre og kropsmærker) ktm
ne det godtgøres, at de kunne forblive i
området over flere dage. Torsk reagerer
særdeles forskelligt på dykkere, og reakti
onerne går fra at holde en sikkerhedsaf
stand på 1-2 m og til hurtig flugt. Torske
ne var tydeligt knyttet til btmden. De fou
ragerer i tang ved at >>rode« med mund og
hagetråd. Fiskene viste ingen synlig terri
torialitet, men en vis >>hakken« på mindre
eller underlegne individer.
Skrubbe (fig. 4) fandtes på sand eller ral
bund. Fiskene er som regel kamouflage
farvede, idet de tager farve efter bunden.
De blev enten observeret i nærheden af
stenrevet eller på bar hvid sand i nærhe
den af ålegræsbestande. I undersøgelses
området blev skrubber på ca. 50 cm læng
de registreret i 3 af de 4 år hvor denne
art blev observeret.
Alle observerede ål var blankål, som op-

holdte sig på det lave vand ved kysten inden
færden gik videre på deres yngelvandring.
Tangspræl blev først observeret i 1998.
Der var både voksne og juvenile dyr. De
fandtes altid knyttet til brunalgevegetatio
nen, idet deres habitat er buske og tyknin
ger af brunalger (cf. Moen et al. 1999 p.
486). De juvenile dyr med den karakteri
stiske dragt uden øjepletter men med en
stribe langs ryggen blev ofte observeret på
det helt lave vand (< 0,5 m) .
INVERTEBRATER
Blandt invertebraterne var strandkrabber
ne (fig. 5) sammen med strandsnegle ka
rakterdyr for dette område. Strandkrab
berne fandtes på alle dybder og på alle ty
per bund, de fleste dog i forbindelse med
hård vegetationsdækket btmd.
Forskellige arter kårer svømmede i tætte
men stationære flokke over sandbtmden el
ler i forbindelse med bundstrukturer. I 1993
blev en kæmpestime af små kårer observe
ret over sandbunden. Dyrene svømmede 5
- 10 cm over sandfladen og stimen dække
de sandbunden som et tæppe. En lignende
stime blev observeret i 1998 over sandbun
den i nærheden af ålegræs.
Almindelig strandsnegl var særdeles al
mindelig i tmdersøgelsesområdet. Den
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FISK Pisces

l.

Havkarusse

Ctenolabrus rupestris

2. Savgylt Crenilabrus melaps

XXXX X
XXXX X

3. Toplettet kutling Gobioscrtlus jlavescens
4. Sandkutling Pomatoschistus mimrtus
5. Sort Kutling Gobius niger

xxxxxx
x xxx
XX

6. Tobis Ammodytes tabianus l Hyperoplus lanceaiatus

XXXXX

7. Ulk Myxocephalus scorpius,
måske også Langtornet ulk

Taumlus bubalis

8. Almindelig Tangnål Syngnathus typhle

xxx
XX

9. Tangsnarre Spinachia spinachis

xxx x

10. Torsk Gad11s morlwa

xxxx

11. Hvilling Merlangius merlangus
12. Skrubbe Platichtys jles11s
13. Rødspætte Pleuronectes platessa
14. Søtunge Solea solea
15. Hornfisk Belane belane
16. Ålekvabbe Zom·ces viviparus

x
x xxx
x
x
( x)x
XX

17. Tangspræl Pholis gunnellis

x

18. Ål Ang11illa ang11illa

x

INVERTEBRATER Invertebrata
Svampe

Porifera

19. Brødkrummesvamp Halichondria panicea
Coelenterater

(x)xx

Coelenterata

20. Øregople A11relia aurita
21 . Brandgople Cyae1m capillata
22. (Ti11ra bail·dii)
23. Søanemone Diadumene cincta

xxxx
xxxxx
(x)
xxx

24. Sønellike Metridilun senile

x

25. Hydroider Hydroida (på tang).

x

Ribbegopler Ctenophora

26. Tøndegople Beroe CIICIIIIlis
27. Stikkelsbærsgople Pleurobrachia pileus
Mosdyr

xxxx
XX

Bryozoa

28. Tangbark Electra pilosa

x xxx

Bløddyr Moll11sca
Snegle

Gastropoda

Forgællesnegle

Prosobranchia

29. Almindelig strandsnegl Littorina littorea
30. Gul strandsnegl Littorina obtusata
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xxxxxx
(x)(x)(x)xx

31. Dværgkonk Hinia reticulata
Baggællesnegle

32. Polycem quadrilineata, Limacia c/avigem ?
33. Knapsnegl Arehidaris sp. ?
34. Grøn Fløjlsnegl Elysia viridis
35. Brun Frynsesnegl Coryphella vermcosa
Muslinger

xxxxx

Opistobmnchia

(x)
x
XX

(x)x

Bivalvia

36. Blåmusling Mytilus ed1tlis
37. Hjertemusling Cardium spp.
38. Sandmusling Mya arenaria
39. Knivmusling1 Ensis spp.

xxxxxx
(x)(x)xx
(x)(x)xx
xxxxx

Orme Annelida

Polychaeta
40. Sandorm Arenicola 111arina
41. Nereis Nereis sp.
42. Posthornsorm Spirorbis borealis
43. Kalkrørsorm Pamaloeeros triqueter

xxxxxx
x
xxxxx
x

Krebsdyr Cmstacea
Storkrebs

Decapoda

44. Strandkrabber Carchws maenas
45. Hestereje Cmngon vulgaris

xxxxxx
xxxxx

46. Almindelig reje Palaemon arispersus

XX

47. Eremitkrebs Eupagums bernhardus

XX

Andre krebsdyr

48. Kårer Mysidacea spp.
49. Tanglus Idathea spp.

XX

50. Tanglopper Amphipoda spp.
51. Rurer Balanus spp.
Pighude

x
XX

Echinodermata

52. Søsljerne Asterias

ru

bens

53. Tangborre Psammechinus miliaris
Sækdyr

xxxxxx

X XXXX

x

Tunicata

54. Søpung Ciania in testinalis

x

l) Hjertemuslinger, sandmuslinger og knivmuslinger er kun registreret som løse skaller på bunden.

Tabel 2: Liste over de observerede dyr.
Krydsene i højre side indikerer hvor mange af årene , dyrene blev observeret i. Et kryds i paranthes angiver en
usikker observation.
List of the observed animals. The crosses to the right indicate the number of years in which the species (or other
taxa) was observed. A cross in brackets indicates an uncertain observation.

107

fandtes almindeligt på alle bundtyper og
såvel på selve bundsubstratet som i vegeta
tionen, og den fandtes på alle dybder. Der
var dog flest på hård bund. Gul strandsnegl
er blevet observeret i 1996 og 1997, men det
er sandsynligt, at de skulle være hyppigere
forekommende, hvilket også gælder unge
fødende strandsnegl. Sidstnævnt er svær at
skelne fra almindelig strandsnegl.
Blåmusling (fig. 6) fandtes især på det
helt lave vand lige efter havstokken. Der
består bunden af ral og grus, og den var
som regel tæt besat med blåmuslinger og
strandsnegle. Det er faktisk det eneste sted
i undersøgelsesområdet, hvor man kunne
være sikker på at finde blåmuslinger.
Søs�erne fandtes i varierende mængder
i løbet af de seks observationsår. Søs�ern
erne foretrak at opholde sig på muslinge
banken på det lave vand, hvilket synes na
turligt i forbindelse med deres predations
vaner, eller også fandtes de på stenrevet
Sandorm (fig. 7) kan ikke iagttages di
rekte, men kw1 ud fra dens spor i sandet,
det vil sige dens ekskrementhobe og dens
fødetragt Disse spor efter sandorm fandt
man kun på den åbne sandbund. Dyrene
var hyppige ved Strandkjær.
Blandt ribbegoplerne synes tøndegople
at foretrække at bevæge sig i nærheden af
overfladen, medens stikkelsbærsgoplen
kan træffes på alle dybder.
Den 26/8- 1998 observerede jeg en lille
hvilling på en ca. 5 cm længde, som op
holdt sig blandt tentaklerne på en brand-
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gople (fig. 8). Denne fisk søgte at skjule sig
for mig bag- og under klokken. Den var
opmærksom og aktiv, men den var ikke til
at drive væk fra tentaklerne eller klokken.
Hvilling er kendt for søge beskyttelse som
ung mellem de giftige tentakler hos gopler
(Muus et al. 1998). Denne fisk, som jeg så
denne dag, mindede i opførsel i høj grad
om anemonefiskenes Amphiprion bicinetus
i deres hjemsteds anemoner (pers. obs. på
Amphiprion bicinetus i Rødehavet 1993-95).
TAKSIGELSER.
Jeg vil gerne takke lektor H.V. Walhovd
fra Århus Universitet, museumsdirektør
Thomas S. Jensen og museumsinspektør
Frank Jensen, begge Naturhistorisk Muse
um for deres råd og vejledning med hen
syn til denne artikel.
CITERET LITTERATUR
Costello, M. J. 1992: Abtmdance and spatial overlap of
gobies (Gobiidne) in Lough Hyne, Ireland, Environ
mental Biology of Fishes 33, pp. 239-248.
Hermann, F. 1968: Hydrografi - I: Danmarks Natur,
bind 3, Havet, Politikens Forlag, København, pp. 24
- 47.
Ltmd-Hansen, L.C., C. Clu·istiansen, C. Ji.irgensen, K.
Richardson & P. Skyum 1994, Basisbog i Fysisk-bio
logisk OceanoglU'afi, Gad, København.
Moen, F. E. & E. Svensen 1999: Dyreliv i Havet, Kom
Forlag, Kristiansund.
Muus, B.J., J.G. Nielsen, P. Dahlstrøm & B. O. Nysh·øm
1998: Havfisk og Fiskeri. - G.E.C. Gads Forlag,
København.
Nybakken, J. W. 1993: Marine Biology, 3. udg. Harpers
Collins College Publishers, New York.

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 summary (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 kw1 kan bringes i Flora og
Fauna, hvis forfatteren tilvejebringer midler til dæk
ning af trykkeomkostningerne for hele artiklen.
Arfs11nv11e. - Såfremt danske artsnavne eksisterer,
skal disse benyttes; men første gang en art nævnes i
teksten anføres desuden dens videnskabelige navn i
parentes.
Ciferilig nf publicerede kilder. - Publicerede kilder cite
res i teksten med navn og årstal, f.eks.: (Torp 1993),
Hadley & Pegg (1989), (Mossberg et al. 1994). Citeres
flere afuandlinger 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
sbips in arehid mycorrhizal systems. - l: 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.
(TIDSSKRlFTARTIKEL)
Torp, E. 1993: Fortsatte studier over Grærup Langsø. 
Flora og Faw1a 99: 65-73.
Der skal i artiklen være henvist til samtlige kilder an
ført under >>Citeret litteratur<<. I n1indre 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)«.
Ciferilig nf upublicerede kilder. - Mundtlige meddelel
ser omtales i teksten som f.eks.: >>(Hans Jensen,
pers.comm. 1981)<<. Meddelelser i form af breve omta-

les i teksten som f.eks.: >>Uens Hansen, in litt. 1965)<<. I
artikler, som helt eller delvist bygger på upublicerede
kort og manuskripter m.v., nummereres 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 upublicere
de kort og manuskripter ikke som her angivet, men
derimod med en komprimeret fuld reference i teksten.
Tnkkebemærkui11ger. - Eventuelle takkebemærknin
ger samles i et afsnit med titlen >>Tak<<, som placeres
umiddelbart før >>Citeret litteratur<<.
Figurer og tabeller. - Figurer og tabeller skal kwme
reduceres til 63, 90 eller 131 mm i bredden og afleveres
på særskilte ark. Der skal altid udarbejdes forklarende
figur- og tabeltekster, som i manuskriptet anbringes i
forlængelse af brødteksten (>>hovedteksten<<). Alle fi
gur- og tabeltekster skal skrives på både dansk og en
gelsk (i tilfælde af længere tekster bør den engelske
udgave forkortes). I artiklens brødtekst skal der være
henvisninger til samtlige figurer og tabeller i artiklen.
Tabeller udføres uden brug af streger og rammer. Som
figurer kan anvendes tegninger og diagrammer samt
skarpe, velbelyste og kontrastrige fotografier. Fotogra
fier afleveres som sort/hvide højglans papirbilleder el
ler som farvedias. Originalernes kvalitet og redak
tørens skøn afgør, hvorvidt figurerne bliver trykt i
sort/hvid eller i farve (jf. Flora og Fauna 101(1): 2 ,
1995).
Arbejdsgn11g. - Manuskriptet, med angivelse af for
fatterens adresse og telefonnummer, 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 gennemlæsning 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 elektronisk udgave i
Word Perfect eller (helst) Microsoft Word. Så hurtigt
som muligt får forfatteren herefter tilsendt en kopi af
spalteopsætningerne, som omgående rettes igennem
og returneres til redaktionen.
Særtryk. - Alle artikler i Flora og Fauna (dog ikke
mindre meddelelser) honoreres automatisk med 50
særtryk. Ekstra særtryk kan rekvireres mod betaling.
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