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LEDER -en skelsættende vejfør·ng 
Det er moderne med tilfredshedsunder
søgelser. Bilforhandlerne, benzinsel
skaberne og vejen treprenører må være 
blandt de gladeste mennesker i Dan
mark. Stigningen i trafikken synes in
gen grænser at have. Trafikforskere er 
enige om, at nye veje er nødvendige, 
men også at nye veje kun gør det end
nu mere attraktivt med biltransport og 
større pendlerafstande, så nye veje 
også skaber mere trafik. En ond cirkel? 

Trafikforskning viser også, at trafik
mængderne i store træk følger den 
økonomiske vækst. Og der findes vel 
næppe den borgmester i Danmark, der 
ikke mener, at netop deres kommune 
mangler en motorvej, der skal gøre 
kommunen attraktiv for erhverv og bo
sætning for rige og veluddannede men
nesker- i det mindste som pendlere, 
der kan skattemalkes til kommunekas
sen. Trafik er velfærd og velfærd er 
trafik, må man vel konkludere. 

Skizofrenien i trafil<ken 
Men samtidig har de fleste mennesker 
det meget skizofrent med trafik. De 
andre kører for hurtigt i ens eget villa
onu·åde eller nær ens egne børns skole, 
mens man selv bander over alt og alle, 
der hæmmer ens frie hastighed frem til 
målet. Man bander over de trange og 
overbefolkede veje, der hæmmer ens 
frie vej til arbejde, men sætter protest
bevægelser i gang over for vejføringer 
netop forbi ens eget kvarter. Det er 
såre menneskeligt at være i splid med 
sig selv, så ingen ironiserende pege
fingre over det. 

Men af disse grunde er tidens mange 
store nye vejanlæg gået hårdt ud over 
naturen på Jandet af den simple grund, 
at vejene jo skal forbinde byerne, men 
også fordi, at der er meget stor mod
stand mod at få vejene ind i nærheden 
af beboelsesområder. Problemet er jo 
blot, at jo tættere og jo mere benyttet et 

vejnet vi får, så bliver der færre og fær
re steder i Danmark, hvor man ufor
styrret af motor- og dækstøj kan slappe 
af og opnå intense, berigende og af
slappende naturoplevelser. Intens hur
tig trafik minder os konstant om den 
stressede hverdag, som vi -i stadig 
større grad- trænger til at slippe for. 

Trafik eroderer naturoplevelser 
Tænk på en stille flydende solblinken
de å med dans af døgnfluer, skøjteløbe
re, myg og vandnymfer brudt af bækør
redernes hapseringe og med et kig ned 
til undersøiske bugtende guirlander af 
vandstjerne, sødgræs og pinds vine
knop. Ådalens enge genlyder af bløde 
sørgmodige vibefløjt og dobbeltbeka
sinernes varme vibrationer. Alle disse 
dyr og planter, habitatmter eller ej, bli
ver næppe påvirkede af et motorvejs
anlæg ført over ådalen på bropiller. 
Undersøgelser viser, at sådanne vejan
læg ikke er en nævneværdig spred
ningsbarriere. Men de fleste vil opleve 
motorvejsanlægget som en kæmpestor 
forringelse af deres oplevelse af denne 
natur af både almindelige og sjældne 
arter. 

Vejene ud på landet? 
Jeg tror, vi var mange, der holdt vejret, 
da regeringen skulle træffe beslutnin
gen om vejføringen af Århus-Herning
motorvejen over Gudenåen. Et af mod
standernes argumenter mod en vejfø
ring over Gudenå-dalen var, at det var 
et EU-Habitatområde, hvor vi jo har 
pligt til at sørge for gunstig bevarings
status. Det ville jo-jf. overforstående 
-næppe holde som modargument. En 
linieføring igennem Silkeborg By er 
derfor en sejr for det synspunkt, at vi 
ikke blot kan blive ved med en strudse
politik, hvor vi alle "stemmer med 
speederen" på mere biltrafik, og samti
dig prøver at lægge anlæg og støjgener 
væk fra os selv - ud på landet. Det er 
naturligvis synd for de mennesker, der 

får den til nabo, men det kunne måske 
blive startskuddet til nye overvejelser 
om vores bosætning, erhverv, pendling 
og trafikbehov, om typer af vej anlæg, 
fart og støjdæmpende foranstaltninger. 
For der er vel en vis retfærdighed i, at 
alle vi, der bruger så meget trafik, også 
møder den pris, trafikken hm·, sådan at 
vi tager de generelle politiske konse
kvenser- i stedet for kun at protestere, 
når vi ikke selv kan komme hurtigt nok 
ud i sommerhuset ved Vestkysten eller 
selv får en ny vej forbi vores egen villa 
Fristed. 

For naturen eller mennesket? 
I det lys er det en skelsættende vejfø
ring-og regeringens motivation er 
sjovt nok ikke hensynet til naturen (i 
form af dyr og planter), men derimod 
hensynet til os mennesker og vores op
levelser. Nogen naturelskere vil måske 
synes, at det er trist, at det ikke var for 
naturens skyld. Det viser sig bm·e, at 
beslutninger for menneskets skyld poli
tisk set er mere holdbare. 

Red. 



Ny hval for Danmark: Brydeshval (Balae
noptera brydei) strandet ved Kyndby i Isefjord 

Carl C/11: Kinze1 

New whale species for Denmarie Bryde's whale (Balaenoptera 
bryde i Olsen, 1912) strandet in the Isefjord, Zealand, Denmark. 
On September 1 st 2000, a c. 7 m and 2200 kg male baleen whale was 
found dead on a s tone reef near K ynd by in the Isefjord o n Zealand (55° 48' 
N, Il  o 5 2' E). The specimen did not fit an y cetacean species previously 
encountered in Danish waters, but exhibited a combination of sei and fin 
w hale features. Based on diagnostic external features (three ridges o n top 
o f the head, length o f ventral pleats, baleen colour and coarseness) as well 
as skeletal characters (position o f the anterior edge o f the nasal bones and 
ventral ex posure o f the neuro-cranium), the firs t documented find in 
Europe of the Bryde's w hale (Ba/aenoptera bryde i) could be established 
a find which was subsequently confirmed through DNA-analysis .  Details 
on diagnostic characters and a number o f length and weight measuremen Is 
were recorded and are presented in tables and figures. In addition, a 
number o f possible em· l ier records of the species in Europe are suggesled 
from Norway ( 1 926), Germany ( 1 944), England ( 1 980) and Belgium 
( 1 984). 

Key words: Balaenoptera brydei, H'lwle, Isefjord, Denmark 

Den 1 .9 .  2000 blev en ca. 7 m lang 
han-bardehval fundet på et stenrev 
ud for Kyndbyværket i Isefjorden 
ca. på positionen 55" 48' N, 1 1  o 52'  
E. Det viste sig at  være en brydes
hval (Balaenoptera brydei), den 
første af sin art i Danmark og ind til 
videre også Europa. Hændelsen er 
tidligere summarisk omtalt i popu
lære fremstillinger (Kinze 2000; 
Kinze & Jensen 200 l )  og har endnu 
ikke fået en detaljeret behandling i 
en videnskabelig artikel, hvilket der 
rådes bod på her. 

Brydeshval regnedes indtil år 2000 
som en stringent subtropisk-tropisk 
art, der ikke fandtes længere mod 

nord end Marokkos atlanterhavs
kyst (Cummings 1985), hvorfor 
dens opdukken så langt mod nord 
som danske farvande må betragtes 
som ganske uventet og ekstraordi
nær. Der kunne imidlertid, som for
modet af Kinze et al. (2002), være 
tale om en hidtil overset art i Syd
europa bl.a. ved de spanske og por
tugisiske kyster samt i Biscayen, og 
dermed ville afstanden til Danmark 
være mindsket betydeligt. 

Brydeshval er tidl igere gået under 
navnet Balaenoptera eden i. Nyere 
forskning har imidlertid fastslået, at 
der er tale om to arter (W ad a et al. 
2003), og at navnet B. edeni nu skal 

1 Falkoner Alle 35 l.th., 2000 Frederiksberg, e-mail: gilfecarl@mail.dk 
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forbeholdes den mindre, sydøstsasi
atiske art eller Sittanghval (And
erson 1 879), mens den store Bry
deshval tildeles navnet Balaenopte
ra b1)•dei. Denne art blev beskrevet 
første gang fra den sydafrikanske 
atlanterhavskyst i 1 9 1 2 . 

Metode 
Artsbestemmelse 
Artsbestemmelsen af bardehvaler af 
slægten Balaenoptera er ikke nød
vendigvis en l igefrem sag. Det de
monstrerede den danske Brydeshval 
til fulde. Det kunne dog med det 
samme afgøres (pga. de manglende 
hvide bånd på lufferne og bardernes 
farve), at det ikke var Vågehval 
(Balaenoptera awtorostrata), vo
res mest almindelige bardehvalsart. 
Da jeg i starten ikke overvejede, at 
det knnne være en ny dansk art, for
søgte jeg at få den til at passe med 
sandsynlige arter som Sejhval 
(Balaenoptera borealis) og Finhval 
(Balaenoptera physalus). På 
grundlag af visse ydre kendetegn 
(meget lange bngfurer, der rækker 
længere tilbage end navlen og med 
en svagt asymmetriske farveteg
ning) og bardernes sortgrå farve 
med et islæt af gullige barder 
længst fremme i begge sider, var 
bedste bud på Kyndby-hvalen der
for en ung Finhval . Der blev fore
taget en grundig undersøgelse af 
skelettet, og her fik jeg ideen, at 
det muligvis knnne dreje sig om 
Brydeshval (B. brydei), der lige
som Sejhval har et bifurcat 
(tohovedet) første r ibben og lige
som Finhval har meget lange bug
furer. Der blev herefter foretaget en 
grundig undersøgelse af de ydre 
karakterer, hvor barder (Cummings 
1985) og to stærkt diagnostiske 
kraniekarakterer (placeringen af 
næsebenets bagkant i forhold til 
overkæbebenenes bagkant samt 
formen på hjernekassens "ekspone
ring"- Junge ( 1 950) ;  Omura et al .  
( 1 98 1 )) matchede BrydeshvaL Her-

6 1  



Fig. l Observationer af brydeshvalen i Isefjorden i ugerne før dens stran
ding. Kort Thyge Jensen, Fiskeri- og Sø fartsmuseet 
Sightings of the B1yde's w/w/e individual durilrg the weeks befare its 
stranding. 
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Fig. 3. Brydehvalens 
habitus visende de 
lange bug furer. Foto: 
Geert Brovad. 
Habitus of the Bl)'
de 's w/w/e showilrg 
the lang ventral 
pleats. 

Fig. 2. Brydeshvalens hoved. Læg 
mærke til de om end svagt udviklede 
ekstra køle på oversiden af hovedet 
(hvid pil). Foto: Carl Kinze. 
The head af the Danisil Bryde:\· 
whcile. Note accessory ridges -
although 1veakly developecl- an top 
af the head (white OITOW ). 

udover blev en vævsprøve indsendt 
til molekylær artsbestemmelse 
(DNA-analyse). 

Resultater 
Observationer fØr strandingen 
Antageligt samme hval var 14 dage 
forud blevet observeret flere steder i 
Isefjord (fig. 1 ) ,  både i Yderbred
ning, men også flere gange i bunden 
af fjordsystemet i Tempelkrog samt 
ved Orø. Den 2 1 .8 .2000 svømmede 
hvalen ind i et bundgarn i Tempel
krog, men blev her resolut trukket 
ud igen ved, at man bandt et reb 
omkring dens hale. 

Individets ydre kendetegn 
På hovedet kan man ane tilstedevæ
relsen af to ekstrakøle (fig. 2). Dyret 
udviste en svag asymmetri med over
sidens so1te farve tippende neden un
der mundlinien i højre side. 

Bugfurerne, som der var 64 af, var 
lange (fig. 3.), idet de rakte bagud til 
en position bagved navlen. Der var en 
midtstillet slids tilstede mellem køns
åbningen og navlen. Store dele af hu-



Kendetegn/Feature Brydeshval Kyndby-dyr Sejhval 

B1yde's w/w/e Kyndby specimen Sei w/w/e 

Antal køle på hovedet 3 l (+2) 

Number of ridges 011 the head 

Bardefrynser Stride Stride Fine 

Baleen ji-inges Coa/·se Com·se Fine 

Næsebenets forkant i forhold til over 

kæbebenets pandebenslaps bagkant Bagved Bagved Foran eller same niveau 

Anterior edge of nasal s 

in relation to anterior edge 

of postmaxi !la/)' cavity Bellind Bellind In front o r same level 

Hjernekassens eksponering Højere end bred Højere end bred Bredere end høj 

Neuro-cranial exposure Higher than broad Higher than broad Broader !han high 

Tabel l: Artsbestemmelse - Species ident(fication 

den viste ar efter parasitten Penella. 

Individets barder 
Bardernes farve var i begge sider 
sortgrå med undtagelse af de første 
50, der udviste tre adskilte farve
bånd. Det første og langt det bre
deste havde de øvrige barders sort
grå farve, det næste var lysegråt, 
mens det tredje  og smalleste var 
gulligt (fig. 4 ). De forreste rudi
mentære barder var helt gule, og 
den gullige farve fortsatte længere 
bagud som en basal bundstribe, li
geledes i begge sider. De almindeli
ge barder var J 9 cm lange og 9 cm 
brede, hvilket giver et barde-di
mensionsindeks på 2, l .  Frynserne 
var ret fine og blev målt t i l  0,35 
mm i diameter. Der taltes hhv. 302 
og 299 barder i højre og venstre 
overkæbe. 

Kranie- og skeletundersøgelser 
Kraniets condylo-basallængde blev 
målt til 128 cm. Næsebenenes 
(nasalernes) forkant lå tydeligt 
bagved den linie, som dannes af 
overkæbebenenes bagkant mod 

Fig. 4. Karakteristisk trefarvet barde. Et smalt gulligt band, herpå et bredere 
lysegråt band og slutteligt et dominerende mørkegråt bånd. Foto: Carl Kinze. 
Characteristic tricolored baleen: a / 1(//TOW yellow band, a broader light 
grey and a wide r ashy grey band. 
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Fig. S. Kyndby-brydeshvalens kranie (ZMUC katalognummer MCE 1246) 
med angivelse af de primære osteologiske kendetegn. (a) Kraniets underside 
med markering af hjernekassens eksponering. (b) Hjernekassens ekspone
ring. Pilene angiver de den diagnostiske højde og bredde. (c) Næsebenets 
forkant (rød bjælke) tydeligt bagved pandebenets bagkant (blå bjælke). 
Foto: Line Anker Kyhn. 

Skufl of the Kyndby specimen (ZMUC specimen no MCE 1 246) with 
ine/i cation of prima ry diagnostic osteological features. (a) Skufl in ventral 
view with inclication of the neurocranial exposure. (b) C/ ose up of 
neurocranial exposure. Arrows indicate the diagnostic dimensions. (c) 
Anterior eclge ofnasals (red bar) clear/y behind the posterior" eclge" of 
fronta/s (blue bar). 
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pandebenet (anterior eclge of 
postmaxil/a J)' cavity) og hjernekas
sens "eksponering" (newvcranial 
exposure) var højere end bred (fig. 5). 
Det samlede hvirvelantal var 55. 

Artsbestemmelse 
Dyret kunne bestemmes til Brydes
hval på følgende samlede grundlag 
(tabel l): 

l) ovenpå hovedet havde det to 
omend svagt udviklede - sidekøle 

2) bardernes farve og 
bardefrynsernes tykkelse 

3) to kraniekarakterer (se ovenfor) 

Endelig blev dyret på grundlag af 
DNA-analysen (sammenligning af 
baseparsekvenser) bestemt ti l  Bry
deshval (Per Pallsbøll, personlig 
meddelelse). 

Måltagninger og vægt 
Dyrets totallængde var 698 cm. Øv
rige standardmål fremgår af tabel 
2a. Spæktykkelserne varierede fra 
24 til 50 m m  (se tabel 2b). Dyret 
blev vejet til 2200 kg og organvæg
te fremgår af tabel 2c. 

Diskussion 
Brydeshval regnes som en subtro
pisk-tropisk art og optræder ikke i 
oversigter over den europæiske 
hvalfauna (Robineau et al. 1 994; 
Robineau 2004) og var i Nordøst
atlanten hidtil kun kendt fra den 
vestafrikanske kyst op til Marokko 
(Cummings 1 985). Ved den ameri
kanske østkyst er den fundet mod 
nord op til South Carolina (Mead 
1 975) .  

I europæiske farvande var den gan
ske ukendt. Litteraturstudier har 
imidlertid sandsynliggjort, at det 
danske fund ikke var det første 
europæiske fund af arten.  

Brydeshval nævnes som tvivlsomt 
fund fra More ved den norske kyst i 
1 926 af Harmer ( 1928) med henvis-



TABEL 2A: GENERELLE MÅL TABEL 2B: SPÆKLAGETS 
MEASUREMENTS (cm) TYKKELSE (mm) 

BLUEBER THICKNESS 

Totallængde/ 698 Mundvig øje/ 20 Tykkelse/ Dors. Lat. Ventr. 

Total length Gap to eye 
Thickness 

Snudespids til gat/ Øjelængde/ 
Bag lufferne/ 5 0  

472 1 8  Behind flippers 
Tip o f mouth to anus Eye length 

Foran rygfinne/ 24 33 26 
Snudespids til rygfinnetop/ 492 Øjehøjde/ 2,2 Anterior to dors. 

Tip of mouth to top of d01·sal Eye height fin 

Snudespids til af Iris/ 4 Kønsslid s/ 35 35 39 

centrum af kønsslidsen! 398 Iris Genital slit 

Tip o f mouth to center 

of genital slit Blæsehuls længde/ 23 TABEL 2C: V ÆGT (g) 
Length of blowhole WEIGHT(g) 

Snudespids t i l  navlen/ 355 

Tip of mouth to wnbilicus Blæsehulsvidde/ 1 3  Totall 2,200,000 
Width of blowhole Total 

Snudespids til luffens forkant/ 1 90 

Tip of mouth to anset of Luffelængde fra bagkant/ 64 Lever/ 2 1 ,800 

flipper Posterior flipper length Liver 

Snudespids til øreåbning/ 1 62 Luffens maks. bredde/ 20 
Hjerte/ 12 , 100 

Tip of nwuth to ear opening Flipper width 
Heart 

Snudespids til øje/ 
Nyre, højre/ 4,827 

1 24 Rygfinnens basale længde/ 42 Right kidney 
Tip of mouth to eye Basal l eng t h d01·sal fin 

Nyre, venstre/ 6,060 
Snudespids til blæsehullets Rygfinnen højde/ 22 Left kidney 

bagkant/ 109 Height of d01·sal fin 

Tip of mouth to blowhole Blære/ 600 

(posterior eclge) Omkreds bag luffer/ 292 Bladder 

Girth behind flippers 
Lunge, højre/ 14 ,843 

Snudespids til mundvig/ 1 22 Right !ung 
Tip of mouth to gap Omkreds ved navle/ 230 

Girth at umbilicus Lunge, venstre/ 1 4,424 
Halefinnens spændvidde/ 1 60 Left !ung 
Fluke span Omkr. ved kønsslidsens cent./ 201 

Girth at center of genital s/i t Testikel, højre/ 43 

B læsehul til øje/ 105 Right testes 

Blowhole to eye Omkreds ved gat/ 1 80 
Girth at m1us Testikel, venstre/ 4 1  

Left testes 
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ning til en notits i Norsk Hval
fangsttidende (Anon 1 927). Bloch 
& Ailison (2005) har fundet origi
naldata frem. I 1 944 blev der ned
lagt en 7 m bardehval og mulig Bry
deshval i nærheden af Wismar ved 
den tyske Østesøkyst. Dyret blev 
først bestemt til Finhval (Schulze 
199 1 ) ,  men et avisfoto viser tyde
ligt en ekstra køl oven på hovedets 
højre side og gør dermed Brydes
hval overvejende sandsynlig. I 1 980 
strandede en anden mulig Bryde
hval ved Lancester i Det Irske Hav 
(Sheldrick 1 989). Den er opført 
som Sej hval, men fotografier af det 
monterede skelet på Lancester 
Universily viser, at det synlige 
dorsalneurokranie er længere end 
bred- et kendetegn på BrydeshvaL 
I 1 984 strandede en 7,9 m sandsyn
lig Brydehval ved den belgiske kyst. 
Dette dyr blev først betegnet som 
Finhval og siden som Sejhval 
(VanGompel 1 99 1 ) .  Uheldigvis er 
skelettet ikke bevaret, men ydre ka
rakterer viser et dyr med meget lan
ge karakteristiske bugfurer. 

Sammen med disse mulige tidligere 
fund sandsynliggør Kyndby-hvalen, 
at brydeshvalen åbenbart kan have 
optrådt i nordeuropæiske vande al
lerede fra 1926. Brydeshvalens op
dukken er imidlertid måske også 
udtryk for temperaturstigningen i 
havet gennem de seneste år (Bran
der et al. 2003). Det understøttes af, 
at der i de seneste år også er fore
kommet andre varmtvandsarter 
blandt hvalerne: Stribet delfin 
(Stenellci coemleoalba), der blev 
fundet i 1998 (Kinze et al. 2000), 
og Alm. delfin (Delphinus delphis), 
der fra år 2000 har været den hyp
pigste delfin i indre farvande (Jen
sen & Kinze 2004; Jensen 2006). 

Tak 
Allerførst, en stor tak til K yndby
værkets personale og ledelse for den 
store hjælp i forbindelse med bjærg
ningen af dyret. Dr. Per Palsbøll, 
Universily o f Southern California 
skylderjeg tak for DNA-analysen. 
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Ligeledes tak til Niels Worm, Tisvil
de Statsskovdistrikt og Thyge Jen
sen, Fiskeri- og Søfartsmuseet. Ind
samlingen og dele af undersøgelser
ne blev gennemført som led i projek
tet Fokus på Hvaler i Danmark, der 
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Udbredelse og hyppighed af Iberisk Skovsnegl 
(Arion lusitanicus) i Danmark 1998 og 2003 

Sussie P ag h', Frank Jensen2, Claus Ditlefsen1 & Toke Skytte" 

Distribution and occurrence of the Spanish Slug (Arion lusitanicus) in 
Denmark in 1998 and 2003. 
In 1 998 and 2003, respectively, the Natura! History Museum of Århus 
conducled two surveys o f the distribution o f a pest species, the Spanish 
slug (Arion lusitaniws), in Den mark. Both surveys were based on reparts 
from the public of the occurrence of t h e s lug in response to announcements 
in local and national media. In 1 998, the slug had already spread to al most 
all parts ofDenmark, although it was still locally distributed. The highest 
numbers were reported in Eastern and Southern Jutland and Northem 
Bornholm. The 2003 survey showed that the s lug had continned to spread 
to new areas ofDenmark, with reparts on the slug now also from southern 
Funen, southern Zealand, western Julland and from some of the islands in 
southern Den mark. The majority of the respondents claimed to have seen 
the slug for the first time after 1 998. Additionally, the majority of 
respondents repm·ted 2002 as the year w hen the slugs had been most 
numerous. A few respondents repm·ted that they had observed the species in 
their gardens since the 1 980' i es, i .e .  befare the firs t official recording of the 
Spanish slug in 1 99 1 .  

Key words: Arion lusitanicus, Spanish S/ug, distribution, Denmark 

I løbet af foråret og sommeren 1 998 
fik Naturhistorisk Museum, Århus, 
en lang række henvendelser om fund 
af store mængder snegle i haver mm. 
Ved den lej lighed blev der foretaget 
dissektion af nogle af de indleverede 
snegle, og her viste det sig at der var 
tale om Iberisk Skovsnegl Ario11 lu
sitanicus, som kan skelnes fra Rød 
og Sort Skovsnegl, hhv. Arion mjits 
og Arioll a ter, på kønsorganerne. 
Arten fik hurtigt navnet "dræber
snegl" i pressen på grundlag af be
retninger om artens store grådighed. 
Naturhistorisk Museum udførte her
efter i samarbejde med Dansk Natur-

videnskabsfestival 1 998 den første 
kortlægning af udbredelsen af Ibe
risk Skovsnegl. 

Det første registrerede fund af Ibe
risk Skovsnegl i Danmark blev gjort 
af snegleforskeren Gerhard Falkner 
ved Frederiksdal ved Furesøen nær 
København i 1 99 1 (Proschwitz 
1 992), herfra er der også kendt Rød 
Skovsnegl og måske krydsninger 
mellem Rød og Sort Skovsnegl. Ar
ten har utvivlsomt været i Danmark 
i betydeligt flere år at dømme efter 
spredningen i Sverige, men den kan 
nemt have været forvekslet med an-

d re Arion-arter. 

Iberisk Skovsnegl (Arion lusitani
cus) stammer formentlig oprindeligt 
fra Den Iberiske Halvø (Spanien og 
Portugal), hvor den ikke optræder 
som skadedyr. Gennem 1 960-erne 
og 1 970-erne har Iberisk Skovsnegl 
sandsynligvis bredt sig op gennem 
Mellemeuropa. Iberisk Skovsnegl er 
kendt under det latinske navn Arion 
lusitanicus sensu Mabille. Imidlertid 
tyder nyere undersøgelser på, at 
kønsorganerne hos portugisiske ek
semplarer af Iberisk Skovsnegl (på 
typelokaliteten i Setubal i Portugal), 
afviger morfologisk fra de central
og vesteuropæiske eksemplarer af 
Iberisk Skovsnegl (Andersson 
2005). Det korrekte videnskabelige 
navn for den art, som findes i Dan
mark, bør ifølge Anderson 2005 
være Arioll vulgaris Moquin-Tau
don, 1 855 - denne art er pt kendt fra 
Central- og Vesteuropa, hvorfor det 
danske navn Iberisk Skovsnegl er 
lidt uheldigt. I Storbritannien har der 
været forveksling med Arion.flagel
lus Colling, 1 893, som kun er kendt 
herfra. I det hele taget er der usikker
hed om taxonomi og nomenklatur 
hos de store Arion-arter, og dette bør 
undersøges nøjere i fremtidige un
dersøgelser for at klarlægge artens 
indvandringshistorie. 

Iberisk Skovsnegl blev registreret i 
Østrig først i 1970-erne, i Holland i 
1 988, Østtyskland i 1 99 1 ,  Sverige i 
1 975 og Norge 1 988 (Proschwitz 
1 994; Grimm 1996). !Danmark 
blev Iberisk Skovsnegl officielt regi
streret i 1 99 1 ,  men har sandsynligvis 
levet upåagtet i landet i en årrække 
(Terne y 1 998). Iberisk Skovsnegl 
menes at have bredt sig i forbindelse 
med transport af planter. 

Iberisk Skovsnegl er ikke den eneste 
indslæbte nøgensnegl i Danmark: 
Maltesersnegl (Deroceras pa11ormi-

1•2&4Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Alle 210, Un.iversitetsparken, DK-8000 Århus C, 

30rbicon, Jens JuLtisvej 18, 8260 Viby J. 
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Fig. l .  Mørk form af iberisk skovsnegl Arion lusitanicus. 
Dark morph of spanish s/ug Arion lusitanicus. Photo: Sussie Pagh. 

Fig.2. Unger af iberisk skovsnegl Arion lusitanicus har ofte længdestriber. 
New/y harehed )'Oltng of Sp{mish Slug Arion lusitanicus with longitudinal 
stripes. Photo: Sussie Pagh. 
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tamtl/l tidl. Deroceras aruanae), i 
slægt med Agersnegl, Spansk Snegl 
Lehmannia valentiana tidl. Limax 
valentianus, Panter-/Leopardsnegll 
Plettet Gråsnegl Limax maximus, 
Bøgesnegl Lehmannia marginara 
tidl. Li max marginatus og Kælder
snegl Limacus flavus tidl. (Li max 
flavus) er ifølge Bondesen ( 198 1 )  og 
Terne y ( 1 998) ligeledes kulturspred
te snegle. Hertil kommer Rød Skov
snegl (Arion rufus), som på grund af 
sin fine farve er udsat flere steder og 
første gang formentlig indført om
kring 1 9 1 3  til Silkeborg fra Harzen 
af to amatørentomologer (Fog 
1 976). Disse snegle har ikke i nær 
samme grad som den Iberiske Skov
snegl voldt problemer. 

Den voksne Iberisk Skovsnegl er 7-
15 cm lang og forekommer i forskel
lige brunlige, rødlige og gråsorte 
farver. Hos særligt lyse eksemplarer 
kan hoved og følehorn være mørke 
og dermed farvernæssigt adskille sig 
fra farven på resten af sneglens 
krop. På siderne af fodsålen kan 
man som regel se fine mørke striber, 
som minder om skrå kastes ting. 
(Fig. l ) . Ny udklækkede Iberisk 
Skovsnegl er lyse, nogle med mørke 
længdebånd langs siden (Fig.2 ) .  
Særligt mørke eller rødlige eksem
plarer af Iberisk Skovsnegl kan i 
nogle tilfælde forveksles med Sort 
Skovsnegl (Arion a ter) og Rød 
Skovsnegl (Arion mfus). Karakteri
stisk for skovsneglene er, at de har 
åndehul fortil på kappen, og at de 
med undtagelse af unger af enkelte 
arter, ikke har køl på bagkroppens 
midterlinje (Bondesen 1 98 1 ). Kun 
ved dissektion af kønsorganerne kan 
man med sikkerhed adskille Rød, 
Sort og Iberisk Skovsnegl. Fra Sve
rige har man fundet hybrider mellem 
Iberisk Skovsnegl og Sort Skovsnegl 
(Proschwitz 2004).9 

Metode 
N atmhistorisk Museum har foretaget 
to kortlægninger af udbredelsen af 
Iberisk Skovsnegl. Den første i 1 998 
i forbindelse med Dansk Naturviden-



skabsfestival og den anden i 2003 i 
forbindelse med en undersøgelse af 
Iberisk Skovsnegls indflydelse på 
pindsvinets trivsel og udbredelse. 
Begge undersøgelser blev annonce
ret via medierne, hvor folk fra hele 
landet med kendskab til arten blev 
opfordret til at indrapportere oplys
ninger om antal og forekomst. 

I begge kortlægninger benyttedes 
følgende kriterier for at godkende en 
lokalitet for Iberisk Skovsnegl: l )  
Hvis der var masseforekomster af 
brune snegle, fx hvis haveejeren i en 
periode af sommeren kunne indsam
le over 1 00 snegle på en aften. 2) 
H vis sneglene ikke var plettede eller 
melerede, var brunlige, mere end 7-
1 0  cm, og hvis de havde de for skov
snegle (Arionidae) karakteristisk 
træk. I enkelte tvivlstilfælde blev der 
sendt billeder af sneglene til 
Naturhistorisk Museum. Langt de 
fleste, som henvendte sig vedrørende 
Iberisk Skovsnegl, var haveejere fra 
onuåder, hvor man var meget plaget 
af sneglene. Ved første undersøgelse 
blev enkelte snegle også indsendt til 
dissektion. 

Kortlægning 1998 
Gennem fjernsyn og aviser mm. 
blev der gjort opmærksom på un
dersøgelsen. Via samarbejdet med 
Dansk Naturvidenskabsfestivals nå
ede budskabet bredt ud. Der blev 
oprettet en "Sneglelinje" som var 
bemandet fra kl. l 800-2 100 i perio
den 28.  september - 4. oktober 
1 998 af et hold på fire biologistude
rende. Ved alle henvendelser forsøg
te de studerende at sikre sig, at der 
var tale om Iberisk Skovsnegl. Ob
servationerne blev afsat på et kom
munekort med signatur inddelt efter 
snegleforekomst pr. kommune. 
På basis af oplysningerne fra festi
valen blev der fremstillet foreløbi
ge kort, som kunne ses på internet
tet under festivalen, og som blev 
opdateret hver dag. Ud fra oplys
ningerne blev der fremstillet et 
samlet kort, der viser udbredelsen 
kommunevis for hele landet. Hyp-

D Ingen 

D o- 100 

100- 1.000 

1.000 - 10.000 

- over 10.000 

Fig. 3. Kommunekort med indberetninger fra 1998 med det højeste antal 
Iberisk Skovsnegl Ario11 lusita11icus indsamlet pr. have 
Map of Danis/i lllllllicipalities siwwing reparts maxi11111111 1111111ber of Span
isil S/ug Arion lusitanicus col/ected per garden in 1998. 

pigheden af snegle blev registreret 
som 4 klasser: l - 1  00, l 00- 1 000, 
l 000- 1 0000 og > 1 0000 indsamle
de individer pr. have pr. år. 

Kortlægning 2003 
I 2003 blev kortlægningen også 
annonceret via medierne. Kortlæg
ningen aflberisk Skovsnegl blev 
foretaget via indberetninger fra 
private over hele landet i perioden 

27. august - 1 0. oktober 2003. Der 
blev udsendt fire pressemeddelelser 
til Ritzaus B ureau samt meddelelse 
til l 79 dagblade, lokalaviser og uge
aviser. Indberetningerne var da resul
tatet af en bred omtale af projektet i 
mere end 60 forskellige medier lan
det over. For flere detaljer om meto
de og mediedækning se Pagh (2004). 

Ved undersøgelsen i 2003 blev det 
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Fig. 4. Kommunekmt med tællinger af Iberisk Skovsnegl Arion lusitanicus i 2003. 
Mop of Danisil 1/ll/llicipa/ities 1vith countings of Spcmish s/ug Arion Jusitanicus 
in 2003. 

på samme måde som i 1 998 vur
deret, om der var tale om Iberisk 
Skovsnegl .  Som relativt mål for 
tæthed blev haveejere bedt om at 
vurdere, hvor mange snegle de 
maksimalt kunne indsamle på lo
kaliteten pr. indsamlingsgang, der 
for de flestes vedkommende v iste 
sig at være ca. V2 time (dette vist  
sig at være lettere for folk at for
holde s ig t i l  end tætheden pr. m2) .  

Desuden blev haveejerne bedt om 
at  oplyse,  hvilket år de første 
gang havde registreret Iberisk 
Skovsnegl ,  og hvilket år de men
te, at snegleplagen havde v æret 
størst. 
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Registrering af lokaliteter med Ibe
risk Skovsnegl i 2003 blev indta
stet i en Access-database og senere 
overført til GIS-kort via Kort- & 
Matrikelstyreisens adressedata ba
se. Ud af de opgivne adresser blev 
87% genkendt af adressedata ba
sen . De manglende adresser skyl
des enten fejlagtige opgivne adres
ser, eller at mange kolonihave- og 
sommerhusadresser ikke er omfat
tet af Kort- & Matrikelstyreisens 
database. Alle kommuner med 
mindst en registrering aflberisk 
Skovsnegl er markeret på kortet 
som kommune med Iberisk Skov
snegl. 

Resultate1· 
Kortlægning 1 998 
I alt 7 1 9  personer henvendte sig i 
perioden med oplysninger om fore
komster af snegle, som blev vurderet 
til at være Iberisk Skovsnegl. Allere
de syv år efter, at den Iberiske Skov
snegl var registreret for første gang i 
Danmark, var arten udbredt til de 
fleste kommuner Jandet over (Fig 3). 

De største registrerede hyppigheder 
af arten var i de øst- og søndeJjyske 
kommuner og på det nordlige Born
holm, hvor der flere steder blev ind
samlet flere end 1 0.000 individer pr. 
år pr. have. 

Kortlægningen 2003 
I 2003 blev der udfyldt i alt 889 
brugbare skemaer med oplysninger 
om sneglelokaliteter (Fig. 4-5). 
Y deriigere er der registreret 3 1 7  "ne
gative" iberiske sneglelokaliteter
lokaliteter, hvor arten ikke synes at 
forekomme - fra en sideløbende 
pindsvin-undersøgelse. 
I alt 840 haveejerne oplyste hvilket 
år, de første gang havde registreret 
Iberisk Skovsnegl. Af Fig. 6 fremgår, 
at langt de fleste (97%) mente at 
have fået Iberisk Skovsnegl i perio
den 1998 -2003, mens kun 4 have
ejere meddelte, at de havde haft Ibe
risk Skovsnegl før 1991 - året for 
det første officielle fund af Iberisk 
Skovsnegl i Danmark. En enkelt ha
veejer hævdede at have haft Iberisk 
Skovsnegl siden 1 983. Mange have
ejere opgav sommeren 2000 som 
året med første fund af Iberisk Skov
snegl. 

Af de adspurgte haveejere mente 379 
(43%), at der havde været forskel på 
antallet af snegle gennem årene - og 
af dem hævdede flertallet (84% ), at 
2002 var det år, hvor der havde væ
ret flest snegle (Fig. 7). I alt 663 af 
haveejerne oplyste hvor mange sneg
le, de kunne indsamle pr. indsam
lingsgang - her angav de fleste 
(66%), at de maksin1alt samlede 50 
snegle pr. gang, 21 o/o samlede 50-
300 snegle pr. gang, mens 7% kunne 
samle >300 snegle pr. gang (Fig. 8). 
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Fig. 5. K01t over registreringer af Iberisk Skovsnegl Arion lusitanicus i undersøgelsen 2003. 
Map o.f /ocalities with and without Spanish s/ug Arion lusitanicus in t h e 2003 investigation. 
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Fig. 6. Angivelse fra haveejerne om det år ( 1 983-2003), da de første gang 
opdagede Iberisk Skovsnegl Arion lusitanicus i deres have. 
Reparts fro III garden owners 011 which year ( 1 983-2003) they firs/ ob
serve d Spanish S/ug, Arion l usitanicus, in their garden. 
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Fig. 7 .  Angivelse fra haveejere om det år ( 1 995-2002), hvor der havde været 
flest Iberisk Skovsnegl Arion lusitanicus. 
Reparts frol/l garden owners 011 which year ( 1995-2002) the Spanish 
Slugs Arion lusitanicus had been l/lost 11 11111erous. 
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Fig .  8. Histogram over det maksimale antal Iberisk Skovsnegl Ari o n lusi
tanicus haveejerne kunne indsamle pr. indsamlingsgang. 
The IllaXiilill III 1111111ber of Spanish s/ug Arion lusitanicus collected per col
lection round. 
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Diskussion 
Sammenlignes kortet fra 1 998 (Fig. 
3) med kortene fra 2003 (Fig. 4 og 
5), ser det ud som om, Iberisk Skov
snegl fortsat breder sig til nye områ
der af landet. Dette stemmer overens 
med, at størsteparten af de henven
delser, der kom om sneglelokaliteter 
i 2003, var fra haveejere, som mente, 
de havde fået sneglen efter 1 998. 
Især ser det ud til ,  at sneglen har 
bredt sig til nye lokaliteter på Fyn, 
Langeland, Midt - og Nordsjælland 
samt Lolland-Falster. Af Fig. 4 frem
går det, dels at der indenfor samme 
kommune kan være lokaliteter med 
og uden snegle, og at de fleste tilba
gemeldinger om snegle var fra de 
tættest befolkede områder omkring 
storbyerne. Sidstnævnte beror sand
synligvis dels på, at mediedækningen 
er størst i disse ormåder og dels på, 
at der bor flere folk og dermed sam
let er større sandsynlighed for tilba
gemelding. 

Af Fig. 5 fremgår det, at sneglene 
fortsat kan forekomme meget lokalt. 
Inden for samme kommune kan der 
således både være områder med og 
uden Iberisk Skovsnegl. Haveejere, 
som blev interviewet pr. telefon, op
lyser, at især større vej anlæg kan ad
skille områder med Iberisk Skov
snegle fra områder, hvor sneglen 
mangler. 

Kortet fra 1 998 (Fig. 3) og fra 2003 
(Fig. 4) angiver relative forekornster 
af Iberisk Skovsnegl i de forskellige 
kommuner. Da registreringsmetoder
ne ikke er ens, er disse kort ikke di
rekte sammenlignelige, dog giver 
begge kort det indtryk, at sneglene 
forekommer i de største tætheder i 
de øst-og søndetjyske og nordsjæl
landske kommuner. 

Det kan undre, at der i 2003 ikke har 
været henvendelser fra kommuner 
som Allinge-Gudhjem, Sindal, Hirts
hals, Hjørring, Løkken-Vrå, Sejlflod, 
Langå, Hammel, Skærbæk, Bredebro, 
Højer, Tinglev og Møn. I disse kom
muner var sneglen nemlig allerede 



registreret i 1 998. Det kan skyldes, at 
undersøgelsen i 2003 hovedsageligt 
har fået henvendelser fra haveejere, 
som først har registreret Iberisk 
Skovsnegl efter 1998 jævnfør 
(Fig.6.). Forklaringen på, at forholds
vis få haveejere opgiver, at de har haft 
sneglen i mere end 5 år, kan være, at 
snegleplagen har tabt sin nyheds vær
di, at haveejerne har vænnet sig til 
sneglen, eller at sneglen ikke fore
kommer så massivt i disse onn·åder 
længere. Det er derimod ikke sand
synligt, at arten igen skulle være for
svundet fra de nævnte kommuner, og 
udbredelsen af Iberisk Skovsnegl pr. 
2003 vil detfor uden tvivl være bedst 
beskrevet ved en sammenlægning af 
informationerne fra de to kortlægnin
ger 1998 og 2003. 

At der skulle have været for
holdsvis flere snegle i 2002 end i 
andre år, kan skyldes en meget 
varm og fugtig forsommer i 
2002. Ifølge DMI (www.dmi.dk) 
l å  juni  og j u l i  2002 hhv. l 0% og 
5 o/o over normalen mht .  tempera
tur og 50% over mht .  nedbør. 

Der er forbavsende lidt kendskab 
til biologien hos Iberisk Skovsnegl 

i Danmark og til hvilken effekt 
dens massive indvandring og op
formering har på det øvrige dyre
liv, dels på andre konkurrerende 
invertebrater, og dels på de dyr, der 
eventuelt slår sig på sneglen som 
bytte. Dertil bør giftvirkningen af 
de midler, man anvender mod Ibe
risk Skovsnegl, undersøges ift. den 
øvrige fauna og flora. lnvertebrat
faunaen i haverne er fødegrundlag 
for mange fugle og mindre patte
dyr. Det er således ikke nok, at de 
anvendte bekæmpelsesmidler mod 
Iberisk Skovsnegl ikke direkte ska
der højerestående dyr, hvis det på 
længere sigt går ud over deres fø
degrundlag. 
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B G A N M E L D E L S E  

Jens Overgaard Christensen: 
(Gyldendals guide til) Fuglene ved 
sø og eng. Gyldendal 2006, Kbh. 
130 s. 149 kl: Indlagt CD med 54 

fuglestemma 

Jens Overgaard Christensen (JOC) 
har i 2004 udgivet Danmarks Store 
Fuglebog med CD' er. Han er sam
tidig i gang med serien "Gylden
dals guide til . . .  " ,  hvor fuglene er 
opdelt efter naturtype, Haven 
(2002), Strand og Kyst, Skov og 
Hegn, (begge 2003) og nu er så 

"Sø og Eng" kommet. Prisen på 
149 kr. kan næppe være lavere med 
hårdt bind og indlagt audio-CD, 
men der er vel kun mening i prisen, 
hvis man ikke over tid anskaffer 
sig dem alle, for så løber det jo op 
fx i sammenligning med Danmarks 
Store Fuglebog med CD ' er for kun 
299 kr. Og mens naturbogsområdet 
har været plaget af endeløse ræk
ker af nye udgaver af gamle bøger, 
så er der her tale om ! .udgave, l .  
oplag. Så  det er altså en rigtig ny 
bog ! 

Jeg er absolut ikke rå t i l  fugle, og 
kunne derfor godt være målgrup
pen for en "sektioneret" fuglebog 
- jeg har altid godt kunne lide den 
slags håndbøger af "Hvad finder 
jeg langs stranden", men de steger 
jo altid i problemstil l ingen "Hvil
ke arter skal med og ikke med?" 
og "Hvor l idt kan man skrive og 
alligevel oplyse?" og (når mål
gruppen nu er ret uøvede folk) "Er 
inddeling og fremstilling pædago
gisk og brugervenlig for målgrup
pen?". 
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Jeg synes, at projektet er 2/3 lykke
des. Det giver mening at udskille 
arterne fra sø og eng, og det er en 
stor variation af interessante, popu
lære og genkendelige arter, vi mø
der her. Bogen vil fx være anvende
lig for de mange mennesker, der pt. 
får nye sø-naturgenopretninger til 
nabo, fx Årslev og Egå Engsø (År
hus) eller Skjern Ada!. Vandmiljø
planerne og ønsker om attraktive 
bosætningsområder fremmer den 
slags projekter for tiden. 

Bogen rummer flotte fotos af 
habitater og arter (indledningen) og 
JOC's egne smukke farvelagte teg
ninger i de 1 00 artsbeskrivelser, 
som er overskueligt Jayoutede og 
hver fylder netop en side. Men hvor 
jeg fandt Thomas Bredsdorfs teg
ninger af tang (Natur og Museum 
1 986) langt overlegne ift. tangfotos 
i Tommy Dybbros "Hvad finderjeg 
på stranden", så er jeg mere i tvivl 
her: fuglefotos er i dag af ekstrem 
høj kvalitet og viser ofte arterne i 
typiske situationer og omgivelser. 
Desværre har JOC endda fravalgt at 
forsyne sine tegningerne med de 
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klassiske "pile", der hurtigt leder 
øjet til karakteristiske træk. Måske 
er det tegnerens æstetiske krav, der 
har stillet sig i vejen? Der er dog til 
dels kompenseret herfor ved at 
artsbeskrivelserne indledes med "tre 
mest karakteristiske træk". Men 
indrømmet - projektet er altid 
svært, for fugle læres bedst i me
sterlære -på tur med en pædagogisk 
MortenDD-fuglegal type, der kan 
give de der uhåndgribelige 
tips&tricks i situationerne. 

B ogen indledes (s. 8-2 1 )  med ord
tætte, faglige og meget korrekte be
skrivelser af hver undernaturtype 
"søer og moser", "vandløb", "fer
ske enge" og "age1jord". Der er 
gode fif til, hvor man træffer arter
ne, men teksten kører løs i ubrudte 
spalter og derfor uoverskuelig. 
Samtidig skal vi lige have biolog
klynk om forurening, hvor virkelig
heden vel er, at der (i dag) kommer 
mere vand og eng, end der fm·svin
der, og at forurening (på nutidens 
niveau) ikke spiller den store rolle 
for fuglelivet i samme grad som for 
vandinsekter eller submerse 
makrofytter. Denne fuglebogs fokus 
bør være på "hjælp den ukyndige til 
at kende fuglene". 

Og her har jeg en anden anke. N år 
fokus er "lære fuglene at kende" 
ville et afsnit med "tips&tricks" 
med gode råd til at iagttage, beskri
ve og sammenligne fugleobservatio
ner gøre nytte, også selv om man 
nok ville gentage sig selv fra bog til 
bog i denne serie (husk at man næp
pe vil købe hele serien). Hvordan 
kan det fx gå galt (fugleart på afve
je, ungfugl, sommer/vinterdragt, 
modlys gør fugle mørke, grønne 
metalfarver ses ofte sort, kær- og 
rørsangere, som man kun hører)? 

Og så til sidst et stort hjertesuk. Det 
kunne være forfriskende med en po
pulær naturbog, hvor forfatteren 
forsøgte sig med at vælge en anden 
ordning af fuglene end den sæd van-

lige taxonomiske. Naturtype-opde
lingen fx "Sø og Eng" er jo netop et 
forsøg i denne retning - måske kun
ne man inddele dem i denne bog: 
efter størrelse, efter sommer, vinter, 
sommer/vinter, efter hovedopholds
sted (på vandet, i luften, på jorden), 
hvad ved jeg? Det samme kunne 
gælde fuglestemmerne på CD - en 
populær floranøgle skider jo også 
på taxonomien, men inddeler fx i 
simple observationer som "blom
sterfarve". Jeg siger ikke, at det er 
nemt, men al nytænkning er svær. 

Jeg har lyttet CD'en igennem. Det 
er overvejende gode optagelser og 
udvalg og dejligt korte (gns. l mi
nut) . Min Windows Media Player 
finder dog ingen oplysninger på de 
enkelte optagelser. J eg skulle ti l bo
gen for at finde den rigtige fugle
sang via nummer. Er jeg eller m.in 
pc for dumme, eller er den virkelig 
kun til CD-afspiller? Men hvorfor 
ikke bruge audiomediet til en enga
geret beskrivelse af det karakteristi
ske i sangen, som man skal lægge 
mærke til med små indklippede 
fragmenter af sang til illustration 
her hører man kun JOC, der med 
bedemandsrøst deklamerer "Rør
sanger!" og så kan man læse (alt 
for) korte beskrivelser af lyd frag
mentet. 

Prima format, indbinding, omfang 
og layout, godt udvalg af arter og 
fine fotos og tegninger og gode kor
te lydoptagelser tæller plus. Uover
skuelige biotopsbeskrivelser, mang
lende vejledning i fugleobservation 
og -bestemmelse og manglende ny
tænkning i præsentation af arterne i 
bog og CD trækker ned. Jeg giver 9 
på 1 3-skalaen, og siger tak til JOC 
for en nyttig fuglebog til den ukyn
dige naturgæst - dejligt at nogen 
stadig vil arbejde med sådanne bø
ger, for forfatteren for normalt kun 
få håndører i timeløn. En god og 
nyttig julegave til 1 49 kr er vel slet 
ikke så ringe? 

Jens Reddersen 



Effekter på floraen ved tilgroning af 
beskyttede strandoverdrev med Rynket Rose 
(Rosa rugosa) 

Jens Reddersen1 

Effects on the flora foliowing invasion on protected enastal grasslands 
by Rosa rugosa. 
In Sept. 2005 and 2006, the vegetation within a total o f 277 0.46 m 2 sample 
quadrates from three sand y nutrient-poor coastal grassland si tes w as recorded 
as presence-absence-data. All sites were situated in NATURA 2000 areas in 
the Mols-Helgenæs region in Eastern Jutland, Denmark. At each si te, a bal
anced number of sample plots were placed in neighbouring areas - either ful! y 
covered by Rosa rugosa - or totall y free of thi s species. At Fuglsø in Sept 
2005 and 2006, sampling was conducted by groups o f 1 3- 1 8  year ol d stu
dents guided by a local photo-guide and the author. At Sletterhage and 
Femmøller in 2006, sampling w as conducled by the author. 
The response was strong and similar at all three sites. Plots without R. 
rugosa were far more species-rich than the rose-plots. Mean species number 
per plot was significantly higher (2.3-5.0 times) in plots without the rose. 
Al so, overall species number per si te was 28-45% hlgher in plots without tbe 
rose (however not always significant). Plots without R. rugosa also had far 
more dominant species (Frq ;::: 1 2.5%), and those were generally characteris
tic for nutrient-poor protected grassland. On the contrary, rose-plots had only 
few dominant species, whlch were not characteristic o f such grasslands 
such as Arrhenatherum elatius and Dactylis glomerata. Habitat-alien spe
cies typical o f more nutrient-rich and disturbed so il s, sucb as Stellaria me
dia, Galhun aparine, Epilobiw11 montanwn, Urtica dioica and Anthriscus 
sylvestris were only found in rose-plots. A total of39 taxa were significantly 
more frequent in plots without the rose, while only 3 taxa were significantly 
more frequent in rose-plots. 
Results are discussed in relation to proximate and ultimate causes. It is ar
gued that the u! ti mate cause o f the problem is neilher human/natura! disper
sal o f the species, nor whether i t is alien or not, but rather t hat ex tensive 
grazing practices bas declined rapidly since c. l 950, so that the establish
ment o f new R. rug os a plaills i s  n o longer prevented. It is recommended 
that conservation measures are directed not only towards R. rugosa but 
generally towards woody plants such as Pnmus spinosa and Sarothanuws 
scoparius and the gradual accumulation of organic matedal and nutrients in 
standing dead matter, turf and up per root zone on such ungrazed 
grasslands. 

Key words: Rosa rugosa, Demnark, pmtected grasslands, a/ien invasive species 

Udbredelsen af Rynket Rose (Rosa 
rugosa) langs de danske kyster er 
øget stærkt, siden arten i ca. 1 875 
for første gang blev fundet vildt
voksende i Danmark (Jacobsen & 
Ejrnæs 2004; Weidema 2006). Men 
det er i sær gået stærkt siden væk
sten i sommerhusbyggeriet i 
1 950'erne satte ind. Her blev Ryn
ket Rose populær og udbredt som 
læ- og prydplante på kystnære som
merhusområders ofte sandede, tørre 
og næringsfattige jorder. I Dan
mark, som i sit naturlige udbredel
sesområde på øen Hokkaido i Ja
pan, trives og spredes Rynket Rose 
bedst langs kyster (Bruun 2005). 
De saltvandstålende hyben og frø 
spredes vidt omkring over havet, 
måske også med mennesker og dyr, 
men udplantningshlstorien viser sig 
dog stadig ved, at der findes særlig 
meget Rynket Rose langs kyster 
nær sommerhusområderne (Redder
sen 2002; Jacobsen & Ejrnæs 
2004). 

De danske kystegne rummer oprin
delige og artsrige naturtyper (fx 
Prip et al. 1 996; Elleman et al .  
200 l ;  Miljøministeriet 2004), der 
mange steder (især ved stejle kyst
skrænter) ligger som smalle og der
for sårbare bræmmer langs kysterne 
- klemt af kysterosion udefra og ur
banisering og intensiv landbrugs
drift indefra. Overvoksning af lys
åbne, kystnære naturtyper med Ryn
ket Rose anses derfor for at være et 
væsentligt problem i dansk og inter
national naturforvaltning, fordi ro
senkrattene bliver store og tætte og 
dermed bortskygger den oprindeli
ge, lyskrævende urtevegetation. 
Derfor truer den samtidigt værts
planter og levesteder for mange 
sjældne insekter, fx Pimpinelle-Køl
lesværmer (Zygaena minos) på 
Nordvest-Sjælland (Reddersen 
2002). På den baggrund er der for 
nyligt publiceret en omfattende lit-

1DGI-Karpenhø), Dragsmurvej 12, DK-8420 Knebel, E-mai/ jens. reddersen @dgi.dk 
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Figur l a-c: Landskabskarakter på tre undersøgelseslo
kal i teter: (a) Fuglsø Strand, (b) Sletterhage Strand 
med 0,46 m2 prøvefelt udlagt uden for R. rugosa og 
(c) Femmøller Strand. Foto: DGI Karpenhøj . 

Landscape characterstics of t h e three study si tes: (a) 

Fug/sø Strand, (b) Sletterhage Strand with sample 

quadrat layed out outside Rosa rugosa and (c) 

Femmøller Strand. 

Tabel l :  Oversigt 
over de tre udval
gte lokaliteter. De
tai/s on the three 
siles where the 
sampling was con
ducted, listing ge
ographical posi
tion, status ac
cOJ·ding to EU 
Natura 2000 and 
National C011ser
vation Legis/ation 
( §3-protected are
as) and the per
sons w/w conduet
ed t h e fie/d work. 
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Position 

Natura 2000 

N B L  §3-status 

Undersøgelsestidspunkt 
Prøvetagn i ngsområde 

Prøvetager (sampling 
person) 

Fuglsø Strand 
56°1 1 'N 1 0°33'V 

for enden af vejen 
"Fuglsø Hede" 
Mols Bjerge H 1 86 

§3-hede 

Sep 2005; Sep 2006 
Et sammenhængende 
ca. 300 m langstrakt 
område ved foden af 
Sten alderhav-skrænt 

7.-9. kl. elever fra 
Toftevangsskole n ,  
Ebeltoft (2005); 1 .  G 
elever fra Grenå og 
Rø nde Gymnasier 
students 

Sletterhage Strand 
56°6'N 1 0°30'V 

langs Sletterhagevej 

Begtrup Vig H47 

§3-overdrev 

Sep 2006 
Omkring otte mindre 
Ryn ket Rose
buskadser langs ca. 
800 m strand 

Forfatteren (lhe 
author) 

Femmøller Strand 
56° 1 4' N  1 0°37'V 

langs Fuglsøvej og 
Kystveje n  
Vestlig halvdel i 
Mols Bjerge H 1 86 
§3-strandeng + 
hede 
Sep 2006 
Omkring otte 
udbredte Rynket 
Rose-buskadser 
langs ca. 2000 m 
strand 
Forfatteren (lhe 
au t hor) 



teratmudredning om artens biologi 
(Bruun 2005), men paradoksalt nok 
har det ikke været muligt at referere 
en eneste undersøgelse af effekt på 
flora og fauna ved tilgroning med 
Rynket Rose. Den internationale 
hjemmeside for invasive dyr og 
planter (Weidema 2006) - oprettet 
efter denne undersøgelses start 
nævner dog adskillige referencer ift. 
Rynket Roses effekt på anden flora. 
Imidlertid ru1nrner de - i overens
stemmelse med Bruun (2005) - kun 
ringe eller slet ingen kvantitativ do
kumentation af effekter på flora, 
diversitet og arter. Heraf fremgår, at 
der fåktisk ikke i 2005 var publice
ret en undersøgelse, der dokumente
rede: 

l. hvilke p/ante1; derfortrænges af 
roserne eller evt. kan tåle dem 

2. om nye arter kunne drage fordel 
af de ændrede lysforhold 1nm. 

3. om det har en betydning for 
artsrigdommen på stedet. 

Denne undersøgelse er et forsøg på 
at besvare disse spørgsmål indenfor 
naturtypen strandoverdrev i EU
habitatområder. Undersøgelsen star
tede som et pædagogisk naturvejle
derprojekt - udvikling af en metode 
og hjælpemidler, hvor skoleelever 
kunne udføre undersøgelsen. Under
søgelsen er i anden række udvidet 
med forfatterens eget arbejde. 

Metode 
I undersøgelsen sammenlignes flo
raen i prøvefelter udlagt på arealer 
helt tilgroet med høj og sluttet Ryn
ket Rose-buskads med nabo-prøve
felter på arealer helt uden Rynket 
Rose. Undersøgelsen er balanceret, 
idet der i de samme undersøgelses
ornråder er udlagt ca. lige mange 
felter i og umiddelbart uden for ro
senkrattene. 

Lokaliteterne 
Undersøgelsen er udført på tre 
strandoverdrevsområder - alle be
liggende på sand-grus på marint 
forland - på Mols-Helgenæs, hvor 

Jacobsen & Ejrnæs (2004) udførte 
deres undersøgelse: Fuglsø, Sletter
hage og Femmøller Strand. Kriteri
erne for udvælgelsen af de tre områ
der var, at de skulle være Natura 
2000-områder og/eller §3-beskytte
de arealer, kystnære og med pletvis 
tilgroning med Rynket Rose og 
visuelt bedømt på afstand - med en 
oprindelig vegetation af lysåben 
"strandoverdrev". En oversigt over 
de tre lokaliteter er vist i Tabe/ l .  

Udlægning af prøvefelt 
Der blev kun taget prøver en gang 
- i  begge år medio september. På 
Fuglsø strakte prøvetagningen sig 
over l -2 uger; ved S letterhage og 
Femmøller fuldførtes den begge 
steder inden for samme dag. Me
toden indgik i et  pædagogisk for
løb og var derfor opbygget om 
s imple materialer og metoder: En 
65 cm stok smides over ryggen 
(blindt) ind i et "ønsket" område, 
dvs. hhv. helt uden eller helt til-

S-total: 
ORR 
RR 
Chi-test (§) 

S l 0.46 m2 plot: 

Gns. (mean) ORR 
(min - max) 

Gns. (mean) RR 
(min - max) 
Ratio S(ORR)/ S(RR) 

t-test: 
t-value 
(N1;N2) 

groet med rosenkrat. Hvor stokken 
lander udlægges yderligere tre 65 
cm-stokke, så de danner et  0.45 
m2 prøvefelt .  

Flora i prøvefelter 
På Fuglsø S trand 2005-06 udfør
tes plantebestemmelsen af elever 
Uf. Tabel 1 ) . Planterne i prøvefel
tet blev bestemt af elevgrupper på 
3-5 elever vha. et fotokatalog over 
almindelige arter (tokimbladede 
plus særligt letgenkendelige en
kimbladede, lav og mos) ,  som i 
forvejen var fundet på lokaliteten. 
To taxa, "mos" (Bryophyta sp.)  
og "lav" (Lic/1enes sp . ) ,  blev ikke 
nærmere bestemt. Alle elevgrup
pers bestemmelser blev kontrolle
ret i deres første prøvefelt .  Heref
ter viste alle grupper s ig gode til 
at bruge nøglen, diskutere eller 
alternativt bede om hjælp .  Elever
ne satte kryds ved fundne arter 
(tilstede/ikke-til stede) i fortrykte 
registreringsskemaer. Heller ikke 

Fugl so Sletlerhage Femmøller 

39 41 57 
28 24 37 

P=0.179 P=0.035 P=0.039 
NS 

7.8 10.5 1 1 .8 

(3-13) (5-16) (6-20) 
3.4 2.1 4.2 

(1-8) (0-6) (2-6) 
2.3 5.0 2.8 

15.27 15.37 12.44 
(78;72) (32;32) (31;32) 

P-value P«0.001 P«0.001 P«0.001 

Tabel 2: Artsrigdommen på arealer helt uden tilgroning med Rosa mgosa 
(ORR) sammenlignet med arealer helt overgroede med R. mgosa (RR) på de 
tre undersøgelses-lokaliteter. Øverst vises det totale artsantal over samtlige 
prøveflader (S-total). Udover gennemsnitlige artsantal pr. prøve vises ud
faldsrummet (min-max-værdier) og resultatet af t-test. (§) :  Cl1i-test kun til
nærmet, jf. tekst. 

Vegetation species richness from plot s w/w/ly without Rosa rug os a (ORR) 
and p/ots Ivholly overgrown by R. rugosa (RR) at three study sires. Total 
species richness above (S-total), mectn species richness per plot and value 
range (in brackets) and t-test results for difference betlveen rose- and 
withollf rose-p/ots. (§): Approximated Cl1i-test as species number eannot 
be norma/ized at unbalanced plot numbers. 
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Tabel 3a-b*: Liste over de TOTAL alle tre lokaliteter F ORR F RR Chi-P Sign if. Diff/Sum 
92 fundne taxa fra alle 
prøvefelter på alle tre lo-

Fåre-Svingel (Festuca ovina) 53 o 0,0000 1 00% 
Engelskgræs (Annen'a maritima) 32 o 0,0000 100% 

kali teter. Arterne er sorte- Alm. Kongepen ( Hypochoeris tadicata) 30 o 0,0000 100% 
ret efter relativ dominans Mark-Krageklo ( Ononis repens) 2 1  o 0,0000 100% 

ift. uden og med Rynket 
Humle-Sneglebælg ( Medicago lupufin a) 1 9  o 0,0000 1 00% 
Strand-Vejbred ( Plantago marilima) 1 6  o 0,0001 1 00% 

Rose. Arter, hvor Diff/ Rødknæ (Rumex acetosella) 1 5  o 0,0001 1 00% 

Sum�O er anført i Tabel Bidende Stenurt ( Sedum acre) 1 2  o 0,0005 1 00% 
Mark-Frytle (Luzula campestris) 9 o 0,0027 1 00% 

3a; de øvrige i Tabel 3b. Blåmunke (Jasione montana) 8 o 0,0047 1 00% 
Tabellen giver også resul- Alm. Rajgræs (Lo/ium perenne) 7 o 0,0082 100% 

taterne af Chi-test for for-
Læge-Oksetunge (Anchusa officina/e) 7 o 0,0082 1 00% 
Alm. Kællingetand (Lotus corniculatus) 6 o 0,0143 100% 

skel i frekvens. Blød Storkenæb (Geranium mol/e) 5 o 100% 
A total list of t h e 92 taxa Eng-Havre ( Helictotricl1on pratense) 5 o 100% 

To frøet Vikke ( Vicia hirsuta) 5 o 100% 
recorded front a total of Strandarve ( Hanekenya peplo/des) 3 o 100% 
277 0.46 m2 vegetation Tidlig Dværgbunke (Aira praecox) 3 o 1 00% 

plots - poo/ed across the 
Alm. Syre (Rumex acetosa) 2 o 1 00% 
Fliget Vejbred ( Plantago coronopus) 2 o 1 00% 

three si tes. The taxa a re Gåse-Potentil ( Potentil/a anserinaj 2 o 1 00% 
sarfed (declining arder) Hvid-Kløver ( T!ifo/ium 1epens) 2 o 1 00% 

Mark-Forglemmigej ( Myosotis a!Vensis) 2 o 1 00% 
by relative dominance Mælkeurt spp. (Polygala spp.) 2 o 1 00% 
(o/o) in plots without and Flipkrave ( Teesda/ia nudicaulis) o 1 00% 

with R. rugosa, 
Katteskæg (Nardus stricta) o 1 00% 
Krybende Hestegræs (Ho/cus mol/is) o 1 00% 

respectively. Species Rød-Kløver ( Trifolium ptatense) o 1 00% 
where Diff/Sunt30 are Skjaller (Rhinanthus spp.} o 1 00% 

Slåen ( Prunus spinosa) o 1 00% 
Iisted in Tab/eJa, the rest Vellugtende Gulaks (Anthoxanthum odotata) o 1 00% 
in Tab/e 3b. Resulfs from Mark-Æreneris ( Vetonica a1vensis) o 100% 

Chi-test for difference in Øjentrøst (Euphrasia spp.) 29 0,0000 93% 
frequencies benveen Rød Svingel (Festuca rubra) 1 8  0,0001 89% 
plots without and with R. Mark-Bynke (Artemisia campestris) 46 3 0,0000 88% 

Hare-Kløver ( Trifolium atvensis) 1 3  0,0013 86% 
mgosa, respective/y, a re Lav spp. ( Lichenes spp) 1 3  0,0013 86% 
a/so show11. Knold-Ranunkel (Ranunculus bulbosus) 1 1  0,0039 83% 

Nikkende Limurt ( Si/ene nutans) 1 9  2 0,0002 8 1 %  
Høst-Borst (Leontodon autumnale) 1 8  2 0,0003 80% 

Relativ dominans (Re/ati- Bakke-Nellike (Dianthus de/toldes ) 29 4 0,0000 76% 
ve dominance): Diff/Su m  

Alm. Knopurt ( Centaurea jacea) 2 1  3 0,0002 75% 
= Frq ORR - Frq Hønsetarm spp. ( Cerastium spp.) 7 1 0,0339 75% 
RRY l OO/(Frq ORR + Frq Sandskæg ( C01ynephorus canescens) 28 5 0,0001 70% 
RR)% Lancetbladet Vejbred ( Plantago lanceolata) 50 9 0,0000 69% 

Krybende Potenti l  (Potentil/a repens) 1 1  2 0,0126 69% 
Vår-Vikke ( Vicia lathytoides) 32 6 0,0000 68% 
Ager-Snerle ( Convolvufus aJVensis) 20 4 0,001 1 67% 
Hvene spp. (Agrostis spp.) 9 2 0,0348 64% 
Alm. Røllike (Achilfea millefofia) 65 1 5  0,0000 63°/o 
Håret Høgeurt (Hieracium pilosel/a) 95 22 0,0000 62% 
Mælkebøtte spp. ( Taraxacum spp.) 46 1 1  0,0000 6 1 %  
Smalbladet Vikke ( Vicia sativa ssp. ang.) 1 9  5 0,0043 58% 
Rapgræs sp. (Poa spp.) 22 6 0,0025 57% 
sand-Star {Carex arena1ia) 64 1 9  0,0000 54% 

Smalbladet Høgeurt (Hieracium umbellatum) 6 2 50% 
Marehalm (Leymus arenarius) 47 1 7  0,0002 47% 
Vild Gulerod (Daucus carota) 8 3 0, 1 3 1 7  n s  45% 
Strand-Mandstro (Etyngium malitimum) 1 3  5 0,0593 ns 44% 
Gul Snerre ( Galium ve!Um) 88 44 0,0001 33% 
Liden Klokke ( Campanula rotundifofia) 2 33% 
Muse-Vikke ( Vicia C/acca) 2 33% 
Skr��e s�. {Rumex s��-) 2 33% 

Alm. Pimpinelle ( Pimpinelia saxifraga) 5 3 0,4795 ns 25% 
strand-Fladbælg (Lathy1us japonica ssp. mar. ) 3 2 20% 
Mos spp. (B1yophyta spp.) 96 65 0,0146 . 19% 

Alm. Hundegræs (Dactylis glomerata) 23 1 7  0,3428 ns 1 5% 
Alm. Torskemund { Linalia vu�alis� 5 4 1 1 °/o 
Antal a1ter totalt (F ORR > F RR2 68 

*Tabel 3b: p. 79 øverst/ 
En9elsød {Pol'lpodium vulg_are) O% a bove Antal a1ter totalt (F ORR - F  RR2 
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TOTAL alle tre lokaliteter Frg ORR Frg RR Chi-P Sign if. Dlff/Sum 

Burre-Snerre ( Galium aparine) 
Stor Nælde ( Uttica dioeca) 
Vild Kørvel (Anlhriscus sy/vesltis) 
Fuglegræs ( Stellaria media) 
Ager-SVinemælk ( Sonehus atvens is) 
Feber-Nellikerod (Geum utbanum) 
Gederams ( Chamaenerion angustifolium) 
Haneklo spp. (Galeopsis spp.) 
Kaprifolium (Lonicera peric/ymenum) 
Fjeld-Ribs (Ribes alpinum) 
Horse-Tidsel (Citsium vu/gare) 
Hvas Randfrø ( Torilis japonica) 
Læge-Ærenpris ( Veronica officinalis) 
Rød Tvetand (Lamium spp.) 
Tveskæggel Ærenpris ( Veronica chamaedtys) 
Vinterkarse se. (Rothiæ_a see-! 

Draphavre (Atrhenafherum e/aUus) 
Glat Dueurt (Ef!.ilobium montanum) 

Grå-Bynke ( Attemis/a vu/garis) 
Bølget Bunke (Oeschampsia flexuosa) 
Tagrør (PI>ragmites ausltalis) 
.Sankthansurt (Sedum leleg>ium) 

Antal atter lola/l (F ORR < F RR) 

forfatteren kunne altid identificere 
de mange vegetative græsser. 
Identifikation og nomenklatur føl
ger i øvrigt Hansen ( 1 9 8 1 )  med 
støtte fra Mossberg & Stenberg 
(2003) .  

Databehandling 
Der er beregnet frekvenser for hver 
planteart inden for hver lokalitet og 
"naturtype" (hhv. med og uden Ryn
ket Rose). Der er beregnet artsantal 
for hvert prøvefelt - her er alle taxa 
regnet med som "art" uanset identi
fikationsniveauet - Lav tæller med 
og med samme vægt som Hønse
tarm sp. og Mark-Bynke. Forskelle 
i frekvensen af hver enkelt planteart 
i prøvefelter hhv. uden og med Ryn
ket Rose er testet med et CHI-test 
med nul-hypotesen "ingen forskel". 
Arter, hvor Frq (forventet)<5 i en af 
cellerne, er ikke testet. Forskel i 
artsantallet er testet med en t-test, 
idet det er antaget, at stikprøver 
med over 30 gentagelser i hver stik
prøve er tilnærmelsesvist normal
fordelt. 

I analysen af enkeltarter er lokalite
terne først analyseret hver for sig. 
Dernæst undersøgtes muligheden 

o 7 0,0082 
� ·100% 

o 7 -100% 
o 6 -100% 
o 4 -100% 
o 3 -100% 
o 3 -100% 
o -100% 
o -100% 
o -100% 
o -100% 
o -100% 
o -100% 
o -100% 
o -100% 
o -100% 

-100% 

47 0,0000 -88% 
1 2  0,0023 .. -85% 

3 -50% 
6 1 1  0,2253 ns -29% 

4 -14% 
34 35 0,9042 ns ., .. 

22 

for at pulje data på tværs af de tre 
lokaliteter. Ved almindelig visuel 
inspektion af data blev det sikret, at 
der ikke blev puljet data for arter, 
hvor respons på tilgroning var mar
kant uens mellem lokaliteterne 
dette forekom imidlertid aldrig i 
materialet. Der var ind imellem ar
ter, der var almindelige på en lokali
tet og sjældne på en anden, men re
sponset var groft set ens. 

Resultater 
Arts s a mm e n sæt n i n g 
Appendiks l giver for hver lokali
tet et indtryk af vegetationssam
mensætningen. Tabellen viser de 
hyppigst forekommende (Frq 
� 1 2,5%) taxa (herefter benævnt 
"arter") på hver af de tre lokaliteter 
og hhv. uden og med Rynket Rose 
(herefter benævnt RR). Der var 
både ligheder og forskelle imellem 
lokaliteterne mht. de u tilgroede 
"oprindelige" arealer - Fugl sø 
Strand rummede fx specielt meget 
Marehalm, Sankthansurt, Strand
Mandstro, Mark-Krageklo og 
ØjentrØst, men derimod meget lidt 
Engelskgræs.  S letterhage Strand 
havde fx specielt meget Fåre-S vin
gel, Vår-Vikke, Nikkende Limurt 

og Krybende Potentil. Femmøller 
Strand havde mere strandengspræg 
fx meget Strand-Vejbred, Engelsk
græs og Rødknæ. Når man ser på 
prøvefelterne med RR, springer det 
i øj nene, at der dels var færre arter 
totalt og dels langt færre arter med 
høj frekvens. Ved Sletterhage og 
Femmøller Strand var det bl.a. tri
vielle arter som Draphavre, Alm. 
Hundegræs og B ølget Bunke, der 
dominerede. Ved Fugl sø Strand 
forekom enkelte af strandoverdrev
sarterne (Gul Snerre, Sankthansurt 
og Håret Høgeurt) i et vist omfang 
under Rynket Rose. Der var knapt 
så stor forskel i antallet af arter i 
de lavere frekvensklasser 
(Frq< l 2,5%). 

Artsrigdom 
Vegetationen var mindre artsrig i 
prøvefelter med Rynket Rose. Tabel 
2 viser, at det totale artsantal (S-to
tal) var konsekvent lavere - 28-45 % 
lavere - på alle tre lokaliteter. For
skellen er dog knapt signifikant i et 
tilnærmet Chi-test (tilnærmet fordi 
artsrigdom-data ikke kan normalise
res ved uens prøvestørrelser). Tilgro
tungens effekt på artsrigdommen bli
ver til gengæld udtalt, når man ser på 
det gennemsnitlige artsantal pr. prø
vefelt (S), som var 2,3-5,0 x højere i 
prøvefelter uden RR. Forskellen er 
stærkt signifikant for hver af de tre 
lokaliteter. På de to lokaliteter, Slet
terhage og Fenunøller, var forskellen 
så stor, at der næsten ikke var over
lap i hele variations bredden. 

Frekvens af enkelte arter 
I Tabel Ja-b ses de totale frekvenser 
puljet over alle tre lokaliteter for 
samtlige 92 "arter" fundet i undersø
gelsen. Arterne er her sorteret (afta
gende rækkefølge) efter forskellen 
(%vis) i frekvens mellem "med RR" 
og "uden RR", men regnet med for
tegn. Der var 68 arter med højest fre
kvens "uden RR" (Tabel 3a) og 22 
arter med højest frekvens "med RR" 
(Tabel 3b ).  Y deriigere en art, Engel
sød, der havde ens frekvenser, er op
ført i Tabel 3a. 
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Arter, der alene fandtes i prøvefel
ter "uden RR", står altså øverst i 
Tabel 3a, der viser at hele 32 arter 
- fra Fåre-S vingel og Engelskgræs 
ti l  Vel lugtende Gulaks og Mark
Ærenpris - alene fandtes i prøve
felter uden RR. Hele 39 arter op
trådte med signifikant højere fre
kvens i prøvefelterne uden RR. 
Fælles for arterne var, at de enten 
er karakterist iske for næringsfat
tigt græsland eller er neutrale arter 
med stor økologisk amplitude. 

Et helt andet billede tegner sig i 
Tabel 3b med arter med højest fre
kvens i prøvefelter med RR. Gan
ske vist var der hele 1 6  arter, der 
alene fandtes i prøvefelter med 
RR - fra B urre-S nerre og Stor 
Nælde til Tveskæggel Ærenpri� 
og Vinterkarse sp. Men det var ge
nerelt arter med l av total frekvens 
og - bla. derfor - er forskellene 
sjældent signifikante. Faktisk var 
der kun 3 arter, der har signifikant 
højere frekvens i prøvefelter med 
RR, nemlig Burre-Snerre, Glat 
Dueurt og Draphavre. 

De 22 arter, der var mere hyppige 
i prøvefelter med RR, er for langt 
de flestes vedkommende arter 
fremmede for det omgivende 
græsland og/eller typiske for mere 
eutrofieret e ller forstyrret j ord
bund (Grime's R- eller K-arter, 
Grime 1 979). Mos Bryophyta sp. 
(generelt) og Sankthansurt (ved 
Fugl sø) var temmelig hyppig inde 
under roserne - informationsvær
dien vedrørende mos er dog lil le 
uden nærmere identifikation, men 
en del almindelige mosarter som 
Brachytheciwn mtabulum og 
Oxyrhynchium praelongwn tåler 
dog skygning. 

Diskussion 
Undersøgelsen dokumenterer en ne
gativ effekt på højtprioriterede lys
åbne kystnære naturtyper ved til
groning med Rynket Rose. Under
søgelsen viser det samme billede for 
alle tre lokaliteter. 
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Arealer uden Rynket Rose har en 
langt højere artsrigdom - både sam
let artsantal pr. lokalitet og gns. 
artsantal pr. prøvefelt (2,3-5 x). 
Disse arealer rummer også langt 
flere arter med høj frekvens (Frq 
� 12,5%), og vegetation er helt do
mineret af typiske overdrevs-, hede
og strandengsarter. 

Arealer med Rynket Rose er arts
fattige, rummer hovedsageligt arter 
med lav frekvens (Frq < 1 2,5%) og 
en vegetation, som - helt på to lo
kaliteter og delvist på den tredje 
er domineret af arter, der er frem
mede for de omgivende græslands
naturtyper, men er ekstremt almin
delige på næringsrig og/eller for
styrret jordbund i landbrugsland
skabeL Det er arter som B urre
Snerre, Stor Nælde, Vild Kørvel, 
Fuglegræs, Ager-Svinemælk, Fe
ber-Nellikerod, Gederams, Hane
kro, Horse- Tidsel, Hvas Randfrø, 
Rød Tvetand, Vinterkarse, Drap
havre, Glat Dueurt og Grå-Bynke. 
B ølget Bunke og Tveskæggel 
Ærenpris er arter, der ganske vist 
er almindelige på næringsfattigt 
græsland, men også kan gå ind i 
lettere skygge i skovbryn og krat. 
Læge-Ærenpris er knyttet til næ
ringsfattig, sandet bund i lyse sko
ve og krat samt på stejle nordvend
te græslandsskråninger fx sammen 
med Blåbær. Det enlige fund kan 
være udtryk for det mere beskytte
de mikroklima under RR eller en 
tilfældighed. Tagrør, Kaprifolium, 
Fjeld-Ribs er højtvoksende arter, 
der stedvist vil kunne klare sig ved 
at vokse op i samme højde som 
Rynket Rose. Rynket Rose forår
sager altså ikke kun lokal uddøen 
af planter knyttet til tørt græsland 
på sandjord, men også en indvan
dring af nye arter. De nye arter er 
dog næsten udelukkende ekstremt 
almindelige arter, som er fremmede 
for den naturlige og beskyttede na
turtype på stedet, og derfor i natur
forvaltningssammenhæng et irrele
vant tilskud til den lokale artspulje. 
Det mest overraskende er nok, at en-

kel te græslandsarter, som Gul Sner
re, Skt. Hansurt, Sand-Star og Håret 
Høgeurt på en af lokaliteterne, 
Fuglsø Strand, formåede at vokse 
under Rynket Rose. Årsagen er u
kendt, men to forhold må nævnes. På 
Fugl sø Strand var det de studerende, 
der udførte undersøgelsen, og det var 
lidt svært at presse dem til at lægge 
prøvefelter dybt inde i rosen-krattene 
som foreskrevet - nogle af prøvefel
terne kan altså have ligget perifert i 
krattene, hvor der er mere lys, og 
hvor buskadset under frermykning 
endnu ikke har fået bortskygget hele 
den oprindelige vegetation. Samtidig 
rurruner den anvendte metode ingen 
mål for tilstanden af de arter, der er 
til stede i et prøvefelt - fx om de er 
generative eller kun vegetative indi
vider. Visuelt bedømt var de nævnte 
arter stærkt skyggepåvirkede i væk
sten, når de voksede under roserne 
blegere, langstrakte og spinklere i 
stængel og blad og ofte uden eller 
med forsinket eller nedsat blom
string/frøsætning. Det kunne altså 
tyde på, at forekomsten her kun er 
"på lånt tid", og at arten næppe vil 
kunne reproducere sig under roserne. 

Betragtet på artsniveau var der en 
stor mængde arter (i alt 39 arter), 
der var signifikant hyppigere på 
arealer uden Rynket Rose, og det 
var som nævnt helt overvejende ty
piske græslands arter. Heroverfor 
var der kun få arter (i alt 3 arter) , 
der var signifikant hyppigere på 
arealer med Rynket Rose. Tallene 
taler jo for sig selv. Tallene i Tabel 
3a-b tyder på, at der ved endnu 
større prøveantal ville være langt 
flere arter med signifikante forskel
le, men samtidig på, at det ikke ville 
ændre mønstrene - det vil stadig 
være to forskellige typer af arter, 
der vil være hyppigst i prøvefelter 
hhv. uden og med Rynket Rose. 

Undersøgelsen vurderes til at være 
rimelig repræsentativ for kystnære 
græslands-naturtyper på marint 
forland langs indre danske fm·van
de. Tendenserne var stort set de 



Figur 2a-c: Typiske arter fra de undersøgte strandoverdrev på Mols, og som ikke trives i skyggen under Rynket 
Rose. Også vegetative bladrosetter (fx 2 c) var lette at bestemme for eleverne udfra et udleveret fotokatalog med no
ter. (a) Strand-Mandstro (EI)'IIgiulll nwritimunl.), (b) Sankthansurt (Sedun1 telephin111) og (c) Alm. Kongepen 
(Hypochoeris radicata). Foto: DGI Karpenhøj 
Characteristic species jro111 t hose conservational coastal g rass/ands, which a re vel)' susceptible to invasive [i/ i en 

R. rugosa. Such species - even s111all vegetative rosette-p/anis such as Fig. 2c - were easy recognizable to 
students using a photo-catalogue on locally occurring species. (a) Eryngium maritimum, (b) Sedum telephium, 
(c) Hypochoeris radicata. 

samme på hver af de tre forskellige 
lokaliteter selvom artspuljen og 
dominansstrukturen ikke var ens 
imellem lokaliteterne. Undersøgel
se vurderes også t i l  at være data
mæssigt solid - udført på tre uaf
hængige lokaliteter, og med otte 
delvist uafhænge underlokaliteter 
på de to af lokaliteterne og med i 
alt 277 prøvefelter og minimum 3 1  
prøvefelter pr. "naturtype" pr. loka
litet. Der er en vis usikkerhed om
kring elevernes placering af prøve
felter tilstrækkeligt langt inde i ro
senbuskadserne og i deres plante
bestemmelser - det første forhold 
vil  snarest medføre en undervurde
ring af effekten af total tilgroning 
med Rynket Rose; det andet for
hold kan næppe give nogen syste
matisk fejl .  Floralisten (fx tabel 
3a-b) er ikke komplet, da forfatte
ren (endsige eleverne) ikke evnede 

at identificere de mange vegetative 
græsser. 

Det kan være en mangel, at under
søgelsen kun er udført medio sep
tember. Tidspunktet var valgt sty
ret af det pædagogiske projekt, 
men tænkt som et tidspunkt, hvor 
sommerarterne stadigvæk trivedes 
og var genkendelige med blomster 
og frøs tand, og hvor strandenes 
mange vinterannuelle arter var 
fremspire t. Det var dog kun i ringe 
grad tilfældet, og det er sandsynligt 
at vinterannuelle som Hønsetarm 
(Cerastium), Firling (Sagina), 
Dværgbunke (Aira), Flipkrave 
(Teesdalia nudicaulis), Gåsemad 
(Arabidopsis), Vårgæslingeblomst 
(Erophila vema) og Forglemmigej 
(Myosotis) er underrepræsenterede 
- specielt i lyse prøveflader uden 
Rynket Rose. Omvendt er der fun-

det en pæn repræsentation af 
vinterannuelle Vikke ( Vicia) .  

På to mm·åder svarer denne under
søgelse kun på problemstillingen 
om tilgroning med Rynket Rose i 
ekstrem-situationen. ( l )  Dels er de 
undersøgte arealer blandt de højt 
prioriterede naturarealer (Natura 
2000 og §3-områder), og derfor har 
tilgroningen med Rynket Rose en 
højere artsrigdom "at gnave af'. 
Andre steder på Mols-Helgenæs 
vokser Rynket Rose på kystnære 
arealer med en l avere artsdiversitet 
og naturkva]jtet, og her vil effekten 
af tilgroning uden tvivl være min
dre. Denne undersøgelse forsøger at 
besvare spørgsmålet: Hvilken effekt 
har tilgroning med Rynket Rose på 
naturarealer, der er højt  prioriterede 
i den offentlige naturforvaltning? 
(2) Dels er prøvefelterne kun udlagt 
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hhv. på arealer helt uden Rynket 
Rose og på arealer helt tilgroet med 
høj Rynket Rose. Tilgroningen med 
Rynket Rose er mange steder mas
siv, og det vurderes, at den under
søgte ekstrem ikke er utypisk. 

Tilgroning med Rynket Rose findes 
naturligvis hist og her i mindre al
vorlig grad - bl.a. hvor Rynket 
Rose af en eller anden grund ikke 
trives, i den fremrykkende kant af 
Rynket Rose-buskadser eller som 
helt nyetablerede Rynket Rose-plan
ter. Johnsen & Vestergaard (pers. 
komm. okt. 2006) er således også i 
færd med at undersøge, om kloner 
af Rynket Rose efterhånden ældes 
og degenererer og dermed igen åb
ner sig for mere lyskrævende arter. 
De har også foreløbige resultater fra 
Ølsemagle Revle, der tyder på et 
skift til arter med højere Ellenberg 
N-værdier under Rynket Rose (fx 
Draphavre, B ittersød Natskygge, 
Gederams, Alm. Kvik og Glat Due
urt). De foreslår, at Rynket Rose 
gradvist beriger de øvre jordlag med 
næringsstoffer og mineraler ved at 
det dybe rodnet henter dem op fra 
dybere jordlag og efterfølgende 
deponerer dem på overfladen ved 
tab og fastholdelse (læ) af døde bla
de på jordoverfladen. Andre hæv
der, at den øgede højde, overflade 
og ruhed i vegetationen efter tilgro
ning øger afsætningen af luftbåren 
kvælstof (Rasmus Ejrnæs, pers. 
komm.). 

Perspekti11ering 
Der synes således med denne under
søgelse at være etableret en klar do
kumentation for den ofte udtrykte 
frygt for negative effekter på de 
kystnære græslands-naturtyper ved 
tilgroning med Rynket Rose. Det er 
forfatterens håb, at undersøgelsens 
resultater vil medvirke til yderligere 
at sætte dette store problem på 
dagsordenen. 

I debatten og naturpleje-strategierne 
omhandlende Rynket Rose er der en 
bekymrende tendens til "at skyde 
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budbringeren" og måske også at 
lade der gå "indvandrerdebat" i 
spørgsmålet. Det er ofte nævnt (fx 
Jacobsen & Ejrnæs 2004), at til
groningen med Rynket Rose acce
lererede kraftigt i 1950-60'erne 
med den nye bølge af kystnære 
sommerhusudstykninger, hvor 
Rynket Rose blev udbredt som 
pryd-, læ- og hæk-plante. Meget 
taler imidlertid for at den samtidige 
nedtur for de gamle ekstensive af
græsningformer, med lokale 
småbegninger og tøjr-kreaturer, bar 
været en afgørende forudsætning 
for, at vedplanter som Rynket Rose 
har kunnet etablere og brede sig på 
kystnært græsland (Bruun & 
Ejrnæs 1 998). Nyetablering af 
Rynket Rose på afgræssede arealer 
forekommer stort set ikke (egne 
observationer). 

Rynket Rose har - under nutidige 
driftsformer - vist sig at have en 
stor sprednings-, etablerings- og 
udbredelsesevne, men de er dog 
ikke kvalitativt forskellige fra dem, 
der findes hos flere andre og ofte 
hjemmehørende vedplanter - fx 
Slåen, Brombær, Tjørn, Ask, Birk, 
Gyvel og Eg. Problemet er generelt 
- at få arealer med kystnært artsrigt 
græsland vil forblive som græs
lands-naturtyper uden ekstensiv 
husdyrafgræsning og/eller natur
pleje.  På Fugl sø Strand gror de 
varme og lyse østvendte kyst
skrænter bag det marine forland 
langsomt til i Slåen-krat (på skræn
ten), mens store Gyvel-tilgroede 
flader stedvis breder sig nedover 
skrænterne. Specielt Slåen, Brom
bær og Gyvel er vanskelige at be
kæmpe. 

En akut naturpleje-strategi fx i 
form af slåning af Rynket Rose kan 
bestemt være en acceptabel første 
indsats, men på det lange sigt må 
indsatsen også rette sig mod tilgro
ning med andre arter og/eller en 
almindelig akkumulering af næ
ringsstoffer, der fremmer højtvok
sende mter som Grå-Bynke, Drap-

havre og Alm. Hundegræs. Effekten 
af disse forskellige tilgroninger vil 
stort set være den samme, tab af 
artsrigdom og mange af de naturty
pe-karakteristiske urter - forskellen 
vil nok snarest være hastigbeden af 
processen. 

Tak 
Tak til studiegruppen Bjarne Golles, 
Tomas Vilstrup og Nils Bertbelsen 
for kritik under projektstart Tak til 
7-9. kl. fra Toftevangskolen og 
! .G 'erne fra Rønde og Grenå Gym
nasier for feltarbejdet. Tak til Bo 
Fisker for støtte. Tak t i l  Fussingø 
Statsskovdistrikt og GF Fuglsø 
Strand, som nu er begyndt at be
kæmpe tilgroningen i lokalonuådet. 
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Prøvefelter u den Rosa ruqosa (Sample guadrals wilhoul Rosa rugosa) Prøvefelter med Rosa ruqosa (Sample g_uadrals wilhoul Rosa rugosa) 

Fugls ø (N=?B) Sletterh aqe (N=32) Femmøller (N=31) Fuglsø (N= 72) Sletterh age ( N=32) Femmøller (N=32) 

1 00 <: Frq > 50% Gal1iJm verum Fesluca ovina Bryophyla spp. . Bryophyla spp.  Arrhenalherum eialius 
Hieracium pilose !la Achillea millefolia Achillea millefolia Galium verum Bryophyla spp. 
Bryophyla spp Vicia lalhyroides Fesluca ovina 
Carex arenaria Hieracium pilosella Carex arenaria 
Leymus arenarius Cenlaurea jacea Oianlhus deltaides 
Arternisia campestris Plantago Ianceaiaia Armeria maritima 

Medicago lupulina Plantago maritima 
Bryophyla spp.  

50% <: Frq > 25 Taraxacum spp. Armeria marilima G alium verum Sedum lelephium Arrhenalherum elatius Oeschampsia flexuosa 
Sedum telephium Oactylis glomerata Rumex acetosella Hieracium pilosella Oactylis glomerata Epilobium montana 
Euphras1a spp.  Potentilla repfans Vicia sativa 
Plantago lanceolata Poa spp.  Leontoa'on autumnale 
Corynephorus eanescens Hieracium ,oilosella 
Onanis repens Silene nutans 

Hypochoeris radicata 
Poa spp.  
Festuca rubra 
Vicia lalhyroides 

25 <: Frq > 1 2 .5 Convolvulus arvensis Oaucus carota A groslis spp.  Leymus arenarius Achillea millefolia 
Achillea millefolia Hypochoeris radicala Lichenes spp. Carex arenaria Carex arenaria 
Eryngium maritimum Lolium perenne Oeschampsia flexuosa Arrhenalherum elalius 
Hypochoeris radicata Sedum acris Linaria vulgans 
Oianthus deltaides Silene nul a ns Jasiane monlana 

Fesluca rubra Trifo!ium arvense 
Galium verum Vicia hirsuta 
Vicia sativa Pimpineila saxifraga 
Cerastium spp. Plantago Ianceaiaia 
GeramiJm malle Luzu!a campestris 
Trifolium arvense Taraxacum spp.  

Hieracium umbellal urr; 

1 2 .5 <: Frq > 6 .3 (2)  (7) ( 14) (6) (6) (9) 
6 .3 <: Frq � O  (20) ( 1 1 )  ( 1 4) ( 1 5) ( 1 6) (22) 

S-total 39 4 1  57 28 24 37 

Appendiks l: Oversigt over de hyppigst observerede plantearter (taxa) i prøvefelter på hver af de tre undersøgte lokaliteter. Arterne er sorteret efter lo
kal frekvens i prøvefelterne (aftagende rækkefølge) og inddelt i frekvensklasser. Antallet af arter i lavere frekvensklasser er vist i ( ) . 
Outline of the most frequently recorded plant taxa in samples from each of the three sites on. Mols-Helgenæs - without and with R. rugosa, 
respectively. Species a.re sorted by ( decreasing) orde r and subdivided into frequency classes w i t hin e ae h column. The munber o f species in lo w er 

� frequen.cy classes are shown in brackets. 
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G E N E R A L F O R S A M L l N G 2006 

Generalforsamlingen 2006 blev af
holdt på Hjarbæk Kro, 6. maj kl. 
10 .  

Dagsorden. 
l .  Valg af dirigent. 
2. Formanden aflægger beretning. 
3. Kassereren fremlægger regnska

bet. 
4. Forslag fra medlemmer drøftes. 
5. Valg af bestyrelse. På valg er Ei

gil Holm og Peter Wind. 
6 .  Valg af revisor. På valg er Frank 

Jensen. 
7 .  Eventuelt. 

16 deltagere. 

l .  Foreningens formand Eigil Holm 
bød velkommen til de fremmødte 
medlemmer. Thomas Secher Jen
sen blev valgt til dirigent. Dit·igen
ten konstaterede, at generalforsam
lingen var rettidigt varslet med Flo
ra og Fauna I I I . Årgang, hæfte 4 
fra december 2005. 

2 .  Eigil Holm aflagde på bestyrel
sens vegne følgende beretning: 
Siden sidste generalforsamling d. 2 1 .  
maj 2005 har vi fortsat vor virksom
hed med udgivelse af Flora og Fau
na og afholdelse af en konference. 
Nyt er kommet til i form af at vi har 
p å taget  os udgive l sen  af en 
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"Naturhistorisk Guide" i elektronisk 
form. 

Antallet af abonnenter var 365 i 2003, 
388 i 2004, 345 i 2005. Vi regner med 
en tilbagegang i 2006, da amterne, 
som hidtil har abonneret, nedlægges. 
Overgangen til elektronisk betaling 
har også medført tab af abonnenter. 

Flora og Fauna er udkommet med 4 
numre, forskudt i forhold til året. Her 
må vi bede abonnenterne om tilgivel
se. 

Den 16. januar afholdt vi en konfe
rence om Nationalparkernes Skove. 
De nye Nationalparker vil  blive ud
valgt i år, og vi ønskede derfor at 
belyse, hvad der skal ske med sko
vene i dem. Emnet blev belyst gen
nem 9 foredrag. Der er var stor kon
sensus, kun Nepenthes ved Karsten 
Thomsen, og skovrider Esben Møl
ler Madsen fremsatte forslag, der 
skabte stor diskussion. 

Alle konferencens foredrag er gengi
vet i Flora og Fauna 1 1 2 (2). 

Naturhistorisk guide er en beskrivel
se af hele den danske naturhistoriske 
virksomhed. Den omfatter fagene bo
tanik, zoologi, biologi, geologi og na
turgeografi. I Guiden beskrives samt-

lige foreninger og tidsskrifter, muse
er, zoologiske og botaniske haver, ud
stillinger, institutioner og undervis
ning. 

Guiden laves i elektronisk udgave, der 
"hostes" hos  D a n B I P  (Danish  
Biodiversity Information Facility) på  
Zoologisk Museum. Den kan antage
ligt åbnes i løbet af sommermåneder
ne. 

Der skal laves en organisation, som 
kan vedligeholde guiden. På længere 
sigt er en arrangementskalender øn
skelig. Den naturhistoriske virksom
hed har ikke vært beskrevet in exten
so før. Vi håber, at guiden vil blive 
brugt flittigt af alle interesserede, og 
at unge under uddannelse tiltrækkes, 
idet guiden viser hvor mangfoldig na
turhistorien er. 

Guiden kan forhåbentligt blive til 
gavn for foreningsti v et, idet forenin
gerne kan få inspiration af hinandens 
arbejde og finde samarbejdspartnere. 

Foreningens egen h jenuneside er un
der rekonstruktion. 

Bestyrelsen ønsker at takke Aage W. 
Jensens fonde for 46.000 kr. som til
skud til konferencen om nationalpar
kernes skove. Vi takker Århus Kom-



mune for det årlige tilskud på 2.000 
kr. og Tips- og Lottomidlerne/Under
visningsministeriet, for et tilskud på 
1 0.000 kr. 

Sidst, men ikke mindst, takker vi re
daktørerne Jon Feilberg og Jens Red
dersen for deres store og uegennytti
ge arbejde. Vi byder den nye botani
ske redaktør, Hans Henrik Schierup 
velkommen. 

Bestyrelsens beretning blev god
kendt. 

3. Kassereren Peer Røgsberg frem
lagde det reviderede regnskab for 
2005. Det godkendtes. 

Generalforsamlingen gav sin op
bakning til bestyrelsen om at fort
sætte linien med at søge offentlige 
og fondsmidler til Flora og Faunas 
fortsatte udgivelse. 

Regnskabet blev enstemmigt vedta
get. 

4. Der var ikke indkommet forslag 
til bestyrelsen. 

5. På valg var Eigil Holm og Peter 
Wind. Begge var villige til genvalg 
for den næste 3 års periode. Endvi
dere ønskede J ane Andersson og 
Jakob Thulesen Dahl at træde ud 
af bestyrelsen. I stedet for Jakob 
blev Hans Henrik Schierup valgt 
til den ledige bestyrelsespost. 

6 .  Frank Jensen blev genvalgt som 
revisor. 

7 .  Der var ingen bemærkninger til 
eventuelt. 
Formanden takkede dirigenten for 
god mødeledelse og de fremmødte 
for en konstruktiv og positiv debat 
under generalforsamlingen. Han 
takkede endvidere Jane Andersson 
og Jakob Thulesen Dahl for man
ge års virke i foreningens bestyrel
se. 

Efter generalforsamlingen har besty-

Store Klintbøj s vestvendt skråning mod Lovns Bredning, . maj 2006. Foto: 
P. Wind. 

Opret Kobjælde (Anemone pulsatilla) i tusindvis, Ulbjerg Hoved, 6 .  maj 
2006. Foto: P. Wind. 
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Opret Kobjælde (Ane/l/olle pulsatilla) i fuld flor, 
Ul bjerg Hoved, 6. maj 2006. Foto P. Wind. 

Hvid Anemone (Ane111o11e ne/1/orosa), Ulbjerg Hoved, 6. maj 
2006. Foto: P. Wind. 

Lyng-Star (Carex ericetom111), Ulbjerg Hoved, 6. maj 
2006. Foto: P. Wind. 

Vår-Potentil (Potentil/a neu/1/alllliana), Ulbjerg Hoved, 6. 
maj 2006. Foto: P. Wind. 

re! sen konstitueret sig som følger: 
Formand: Eigil Holm 
Kasserer: Peer Røgsberg 
Sekretær: Peter Wind 
Ekspedition: Henrik SeJl . 

Ekskursion 
Efter generalforsamlingen af
holdtes ekskursion til Ulbjerg 
Hoved. 
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Fra Hjarbæk kørtes mod Ulbjerg 
Hoved, hvor køretøjerne blev par
keret på P-pladsen ved det nordli
ge højdedrag. Ekskursionen var 
begunstiget af diset forårssolskin 
fra en skyfri himmel med en let 
brise fra Lovns B redning. 
Fra P-pladsen vandrede vi gennem 
kreaturleddet ind på de vidtstrakte 
græslandsarealer, der beklæder den 

østvendte skråning af det 30 m høje 
Store Klintebøj . Vi blev hurtigt ind
fanget af artsrigdommen både på 
plante- og dyresiden, så mangen 
deltager måtte i knæ for at undersø
ge, føle, dufte og fotografere ud
valgte motiver. Det var især Opret 
Kobjælde, der tiltrak sig vor beun
dring og opmærksomhed. Den fore
kom i stor mængde og optrådte end-



og i flere farvevarianter spændende 
fra dyblilla over blegviolet til lyst 
creme. 

Frokosten blev indtaget nær toppen 
af Store Klinthøj i en lun gryde i læ 
for brisen og omkranset af krat af 
slåen, tjørn og rose samt flere 
smukke bestande af Opret Kobjæl
de. Mættede af de medbragte klem
mer og vederkvæget af gode drikke
varer vandrede vi helt til randen af 
klinten, der rejser sig imponerende 
og stejlt over bredningen. De åbne 
sandflader blev grundigt undersøgt 
for diverse tilknyttede biller. 

Stranden nedenfor klinten var næste 

mål . På nedturen stødte vi på en 
større bestand af de sjældne 
Lyng-Star og Vår-Potentil, der 
begge lyste gult i græsset på hver 
deres måde. 

De lavtliggende enge mellem Store 
Klinthøj og Skelhøj mod syd gen
nemskæres af en renvandet bæk, 
der afvander vældene, der ligger i 
umiddelbar tilknytning til de omgi
vende bakkeskråninger. I vandlø
bet sås undersøiske skove af bl. a. 
Eng-Forglemmigej (Myosolis scir
poides) og Smalbladet Mærke 
(Berula erecta). De tørre partier i 
vældområderne rummede større 
bestande af H vid Anemone, der 

O P S L A G  

lyste op i det endnu vinterbrune 
græslandskab. I vældene fandt vi de 
første blade af Vedbend-Vandranun
kel (Ranunculus hederaceus), der 
kun forekommer i Jylland og plette
de bladskud af Maj-Gøgeurt 
(Dactylorhiza IIIG)alis ssp. maja/is). 
På mere højtliggende steder stødte vi 
på de udsædvanlige tørbundsarter 
Aks-Ærenpris (Veronica spicala), 
Kegle-Limurt (Sil ene conica), En
gelsk Visse (Genis/a anglica) og 
Kattefod (Anlennaria dioica). 

På vej tilbage til køretøjerne passe
rede vi  den største samling af Opret 
Kobj ælde, der dermed gav os en 
værdig afsked med en velbevaret 
naturlokalitet i Danmark. 

Peter Wind 

Afdelingsleder dr. phil. Børge Schjøtz-Christensens 
og fru Kit Schjøtz-Christensens Mindefond 

Fondens formål er at støtte entomologiske indsamlinger i det palæarktiske område til fordel for Naturhistorisk 
Museums samlinger. 

Fondens årlige uddelinger finder sted i januar 2007. Der er c a. 20.000 kr. til rådighed til fordeling på flere projekter. 

Der vil blive lagt vægt på projekter vedrørende Danmark, fannistisk forsømte lokaliteter og insektgrupper, fx studi
er af truede arter, samt projekter med conservationsigte. Der kan ydes støtte til biologistuderendes specialer. 

Ansøgere kan evt. hente yderligere oplysninger hos Naturhistorisk Museums entomologer. 
Ansøgningsfristen er den 3 1 .  december 2006. 

Ansøgningen bør indeholde beskrivelse af projektet med budget samt oplysning om, hvorvidt der søges støtte fra 
anden side. Der kan ikke forventes støtte til løn. 

Ansøgningen sendes til: Schjøtz-Christensens Mindefond, Naturhistorisk Museum, Universitetsparken, Bygning 
2 10, 8000 Århus C. Tlf.: 86 1 2  97 77 
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Det danske vejr, Jesper Theil
gam·d. Redigeret af John Cappelen. 
Tegninger af Claus Rye Schierbeck 
og Sille Aasmul. Omslags grafiker: 
Susanne Gamsgaard. Bogblokgrafi
ker: Susanne Gamsgaard. Bogblok
illustrator: Claus Rye Schierbeck. 
Gyldendal, 2006. ISBN 87-02-
039 1 0-9. l. udgave, l .  oplag 2006. 
Indbundet, 440 sider. Cirkapris 
299,00 kr. 

En tur i skoven, Ulla Raben. Teg
ninger af Rikke Raben og Absalon 
Windeløv. Fotografier af Rikke Ra
ben og Absalon Windeløv. DR Mul
timedie, 2005. ISBN 87-7680-005-
9 .  l. udgave, l .  oplag 2006. Indbun
det, 1 84 sider. Cirkapris 1 69,95 kr. 

*Gyldendals guide til fuglene ved 
sø og eng, Jens Overgaard Chri
stense/l. En del af serien Gyldendals 
naturguides. Tegninger af Jens Over
gaard Christensen. Fuglestemmerne 
er optaget af Per Schiermacker-Han
sen. Gyldendal, 2006. ISBN 87-02-
02 1 47- 1 .  l.  udgave, l .  oplag 2006. 
Indbundet, 1 30 sider. ill .  i farver. 
Cirkapris 1 49,00 kr. 

Havfisk og fiskeri i Nordvesteuropa, 
Bent Muus & Jørgen G Nielsen 
Bogblokillustrator: Preben Dahl
strøm. Gyldendal, 2006. ISBN 87-
02-04995-3. 6. udgave, l .  oplag 
2006. Indbundet, 338  sider. i l ! .  i 
farver. Cirkapris 1 69 ,00 kr. An-

* Anmeldt på side 73-74 
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den udgivelse med samme titel : 
Havfisk og fiskeri i Nordvest
europa - Gads Forlag, 1 998 ,  

Helt v i l d t  - Spirit o f  the Wild, 
Steve Bloo111. Oversat af Lars 
Thomas.  Fotografier af Steve 
B Ioom. Nyt Nordisk For-
lag, 2006. ISBN 8 7 - 1 7-03 894-4. 
J .  udgave, l .  oplag 2006. Indbun
det, 128 sider. i l l .  i farver. Cirka
pris 1 99,00 kr. Fotografisk billed
værk. 

Hvad finder jeg på stranden, 
Tommy Dybbro. Illustrationer af 
Henning Anthon. Politikens For
lag, 2006. ISBN 87-567-7668-3 .  
1 4 . udgave, l .  oplag 2006.  1 84 
sider. Cirkapris 1 69 ,00 kr. 

Håndbog i naturpædagogik, Ole 
Wohlgemuth. I l lustrationer af Ole 
Wohlgemuth, Fotografier af O le 
Wohlgemuth. Politisk Revy, 2006. 
ISBN 87-7378-286-6.  2. udgave, 
l .  oplag 2006. Hæftet, 1 7 4  
sider. i l l .  i farver. Pris 248,00 kr. 

Ind i naturen. Poul Blak. Forlaget 
Hovedland, 2006. ISBN 87-7739-
908-0. l .  udgave, l .  oplag 2006. 
359 sider. Cirkapris 249,00 kr. 

Mikroskopi i biologi, Eigil Holm. 
l .  udgave, l oplag 2006. Indbundet, 
1 23 sider, 460 illustrationer. 17 x 24 
cm. Eigil Holms Forlag 2006. ISBN 

87-89446-03-8.  Pris: 249 kr. 

Politilæns bog om spisesvampe, 
Henning Knudsen. En del af serien 
Politikens bog om. Redigeret af Git
te Lyngs. Fotografier af Jens H. Pe
tersen og B irger Storm. Udgivet i 
samarbejde med Danmarks Natur
fredningsforening. Politiken, 2006. 
ISBN 87-567-7618-7. 3. udgave, l .  
oplag 2006. Hardback, 1 2 1  si-
der. il!. i farver. Cirkapris 1 49,00 
kr. 

Sørens fugle - og de andres, Søren 
Ryge Petersen. Fotografier af John 
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Høst, 2006. ISBN 87-638-0480-8. 
2. udgave, l. oplag 2006. Indbundet. 
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Cirkapris 1 99,00 kr. 
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miljø, Morten Søndergaard. Redi
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Året hat· 12 måneder, Søren Ryge 
Petersen. Illustrationer af Nina Fer
lov (akvarel) .  Klematis, 2006. ISBN 
87-64 1-0126-6. l .  udgave, l. oplag 
2006. Indbundet, 1 20 sider. ill. i 
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