
Jydsk Naturhistorisk 
Forening 

Aarhus, januar 201 3  



LEDER 

EN KVALIFICERET INDSATS FOR DEN 
LILLE NATUR 

Af Claus Lind Christensen 

Der er ingen tvivl om, at der skal ske for
bedringer i naturen for at styrke biodiver
siteten. Der er allerede mange skibe i søen, 
som skal få dette til at ske f.eks. Natur- og 
landbrugskommissionen, CAP reformen, 
Natura 2000 handlingsplaner, National
parker, osv. I bestræbelserne på at skabe en 
rigere natur, er opfordringen fra Danmarks 
Jægerforbund imidlertid, at vi, i den nære 
fremtid, skal bruge flere kræfter på na
turlige små biotoper, for at skabe et højere 
naturindhold i landbrugslandet og mindre 
på store voluminøse naturgenopretnings
projekter. Nogle af de elementer, vi skal 
have særlig fokus på at bevare og skabe, er 
den lille natur; altså de små oaser, f.eks. de 
små merglegrave, stendiget, det beplantede 
skæve markhjørne og ådalene, der rummer 
de små bække. Er der nok af de små pletter, 
vil det samlet give et stort areal. Desuden 
vil afstand mellem de små naturlige plet
ter, gavne spredningen af flora og fauna på 
tværs af landet. På den måde kan vi være 
med til at skabe trædesten for biodiversite
ten. De store naturgenopretningsprojekter 
mangler ofte en bæredygtighed i den frem
tidige pleje. 

Spørgsmålet er, om vi ikke får mere reel 
natur ved at fokusere mere på bedriftsni
veauet Her er der ofte mulighed for en 
stor frivillig indsats, som med den rette 
kvalificering, vil kunne øge biodiversiteten. 
I Jægerforbundet tror vi, det er væsentligt 
at have fokus på det nære og bedriftsniveau. 
Her er der mange lavt hængende frugter. 

Det kræver blot, at vi får nedbrudt nogle 
barrierer, som bl.a. skabes, når landmanden 
frygter, at det- at gøre noget for naturen, 
straffer ham økonomisk. En langsigtet 
silering af naturværdierne handler om, at 
naturpleje og udbygning af denne, sker via 
inspiration, motivation og frivillighed, og 
at det sker kvalificeret. Vi skal have en lov
givning, der gør det muligt for den enkelte, 
at agere handlingsorienteret og gøre en 
indsats. 

Som udgangspunkt mener Danmarks 
Jægerforbund, at der skal ske en indsats, 
der sikrer udbygning af naturindholdet på 
landbrugsarealer i omdrift. Det er her, der 
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er et stort behov for at øge naturindholdet 
Alternativet er intensivt dyrkede arealer 
med majs, hvede eller lign. Dermed siger 
vi ikke, at § 3 naturen ikke skal udbygges. 
Vi ser blot et større behov for indsats på de 
intensivt dyrlcede arealer også i lyset af, at 
regeringen i regeringsgrundlaget i oktober 
201 1  fremhævede, at arter som agerhøne 
og hare, der tidligere var karakteristiske 
for det danske agerland, i dag er på listen 
over udsatte arter. For at ændre det, skal 
der som bekendt fremlægges en Naturplan 
for Danmark. Regeringen bør fremlægge 
en naturplan, hvor landbrugsstøtten i hø
jere grad skal bruges til naturformål, og 

E U's landbrugskommission har lagt op til 
vidtgående ændringer i fordelingen af land
brugsstøtten. Fra 2014 - 2020 vil EU kom
missionen forventelig gøre 30 % af støtten 
til landbruget betinget af, at den enkelte 
landmand opfylder en række mil j øhav. 
Her er der sammenfald mellem miljøkrav, 
som f.eks. at reducere tabet af næringsstof
fer fra landbrugsarealer, og ønsker om at 
tilgodese flora og fauna, herunder naturlig
vis også agerhøns og hare. 

Danmarks Jægerforbund vil opfordre til 
samarbejde mellem erhvervene, de andre 
grønne organisationer, uddannelsesinsti
tutioner, og forskningsinstitutioner om at 
sætte fagligheden højt og give slip på "hel
lige køer" således, at en fælles indsats reelt 
bliver rettet mod at skabe en rigere natur i 

Danmarie 

Naturligvis vil alle organisationer have 
indflydelse på de forbedringer, der skal ske 
i naturen, og her er der også modsatret
tede interesser. Disse forskellige interesser 
kan være med til, at vi mister fokus på at 
få noget til at ske. Hvis vi bruger tiden på 
en ufrugtbar debat frem for at skabe reelle 
forbedringer, er det naturen, der taber. Det 
rigtige kan være friserede golfbaner, marker 
med vildtstriber langs skellene, produkti
onsskov, urørt skov, afgræssede enge, osv. 
I Danmark har vi det hele - og vi skal have 
det hele, da det giver en diversitet i land
skabet, som er med til at danne grundlag 
for den biodiversitet, som vi reelt set ønsker 
alle sammen. 

Claus Lind Christensen 

Siden juni 2012 formand for 
Danmarks Jægerforbund 

www.jaegerforbundet.dk 
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Smågnaveres benyttelse af faunabroen over Odense
Svendborg motorvejen- i et tidligt tilgroningsstadie 

Amw Brødsgnm·d Shoshnn 1, ]n n ni Pernille Hnnrup 2, Chandm Simnnowsky 3 

Faunapassager er begyndt at duldce op i 

det danske vejlandskab (Konnerup et al. 

2004; Christensen et al2007). Nord for 

Svendborg overskærer Danmarks femte 

faunabro Odense-Svendborg-motorvejen 

(Fig. l). Beslutningen om motorvejen blev 

stærkt debatteret og berømt, da det var 

første gang EU-Habitatdirektivet og dets 

Bilag IV-arter fik så konkrete, markante 

og dyre konsekvenser for dansk bygge-

og anlægsvirksomhed - "Hasselmusen 

bruger slet ildce den bro tiliS millioner 

kroner, der under stor opmærksomhed 

blev bygget til den over motorvejen ved 

Svendborg'' (Søren Hygum Hansen, 

Fyns Amts Avis, sep. 2010). Linieførin

gen bragte en motorvej, og dermed en 

sprednings barriere, ind igennem Has

selmusens (Muscnrdinus avellanarius) (Fig. 

2.) danske kerneområde. I et forsøg på at 

kompensere for denne barriere blev der 

designet og i 2009 opført en særlige fau

nabro over motorvejen, på en måde, der 

skulle imødekomme hasselmusens krav 

til spredningskorridor. 

Som førsteårsprojekt i naturvidenskab 
planlagde og udførte vi denne undersøgelse 
af pattedyrfaunaen på denne fauna pas
sage. Vi var ldare over, at fremvæksten af 
de plantede træer og buske på faunabroen 
endnu var sparsom og at chancen for has
selmus derfor var ringe (Fig. 3). Men vi 
ønskede under alle omstændigheder at 
undersøge, hvor hurtigt og hvordan den 
almene pattedyrfauna havde koloniseret 
og bruger broen og dens habitat allerede i 
dette tidlige tilgroningsstadie. 

MATERIALER OG METODER 

I 2012, tre år efter at faunapassagen blev 
bygget, var den dækket af en tæt bevoks-

Small mammals' use of the fauna overpass at the Odense-Svendborg free
way (Funen, Denmar k) at an early vegetation stage. 
The Odense-Svendborg freeway fauna overpass on the island of Funen was built in 2009 

- in order to minimize the freeway barrier effect on the EU-Habitat Directive species, 

and in 20 l O planted with tre e and bush vegetation in orde r to create a habitat for the 

target species, the Common D01·mouse (Muscardinus avellanarius). So far, the age and 

density o f trees/bushes o n the fauna overpass does not yet meet the habitat demands. 

However, we studied the small mammal fauna using the fauna bridge at this early stage of 
vegetation establishment. 

In April 20l2, we placed 165 Ugglan live traps on the fauna overpass in 6 parallel trans

verse rows delimiting a c. 0.5 ha area. For 7 days in early May 2012, we checked the traps 

3 times per day at 7am, l p m and 7pm. 

In total, we caught 363 small mammals: 152 field voles (Microtus agrestis), 73 common 
shrews (Sorex araneus), 63 bank voles (Clethrionomys glareolus), 38 Yellow-necked mice 

(Apodemus flavicollis) and 37 wood mice (Apodemus sylvaticus) (cf. table l). At the end of 
the recording week more than 75% of the daily captures were re-captures (cf. figure l). 

W e caught a considerable number of species and individuals, and thus, the Svendborg

Odense freeway fauna overpass already meets a great deal ofhabitat demands of small 
mammals. Due to the early growth state o f woody vegetation, i t will probably take at least 

five years or more before Common Dormouse will b e able to use the fauna bridge. 

Key words: fauna bridge, Common Dormouse (Muscnrdim1s nvellmwrius), Field vole (Microtus 
ngrestis), Common sluews (Sorex nmneus), ( Ciethrionomys glnreo/us), Yellow-necked mouse 
(Apodemus flnvicol/is) Wood mouse (Apodemus sylvnticus) 

1•2•3 Biologisk Institut, Syddansk Universitet Odense, Cnmpusvej 55, Dk-5230 Odense M 
1 e-nwil AnnnBS@Iive.dk. 

ning af naturligt forekommet græsser og 
urter. Langs kanterne af broen står unge 
(plantede) træer og buske (pt. ma.x. tre m 
høje), som er beskyttet imod dyregnav af 
stålhegn langs broen. 

Disse træer og buske blev plantet i 2010 
og omfattede en ræld<e arter, der både 
giver god tæt struktur, skjul og føde for 
de meget bær- og frø-spisende Hasselmus 
(Baagøe & Jensen 2007; Wilhelmsen 2011), 
nemlig: Bærmispel (Amelanchier spicata), 
Hassel (Corylus avella1w), Alm. Hvidtjørn 
(Crataegus /aevigata), Benved (Euony-
mus europaeus), Slåen (Prunus spinosa) 
mm.(HedeDanmark 2012). 

Disse bælter af træer og buske skal mind
ske den eventuelle forstyrrelse fra lyskeg
lerne fra passerende biler samt udgøre 
spredningskorridoren for hasselmus. 
Hasselmus færdes nemlig primært i vege
tationen fra ca. en meter over terræn til 
trækroner op til 20 m højde (Vilhelmsen 
2011). Større pattedyr forventes derimod 
primært at benytte de åbne dele af korrido
ren mellem og under disse træer og buske. 
Der er store sten placeret vilkårlige steder 
på broen, og nær Ravneberg skov ligger en 
række døde træer. 

Vi placerede l65 levende-fangst Ugglan
fælder, i seks parallelle rækker, på tværs 
af faunabroen. Fælderne afgrænsede et 
område på ca. Y2 ha. Fælderne stod åbne 
med fuglefrø i lO døgn før registreringerne 
begyndte - for at gøre gnaverne trygge ved 
fælderne. Registreringsperioden løb i de 
7 døgn fra 30. april til 6. maj 2012, hvor 
fælderne blev tilset 3 x dagligt, Id. 07, l3 og 
19. De fangede gnavere blev artsbestemt, 
mærket med pelsklip og sluppet fri, hvoref
ter fælderne blev fyldt op med foder og sat 
tilbage i rækken. På grundt af uventet store 
fangster opgav vi at mærke dyrene indivi
duelt med pelsklip. 

RESULTATER OG DISKUSSION 

Vi opnåede i fangstperioden i alt 363 
fangster af småpattedyr med følgende 
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Fig. l Faunabroen over Odense-Svend
borg motorvejen Fauna overpass at 
the Odense-Svendbo1gjreeway (Funen, 
Den mark) 

Figur 2. Faunaboen over Odense
svendborg ligger i en af Hasselmusens 
(Muscardinus avellanarius) kærneud
bredelsesområder, men den er foreløbig 
ikke registreret som bruger af fauna
broen. 
Tl1e Svendbo1g-Odense freeway fauna 
overpass Iies within a core area of Com
mon Vormouse (Muscardinus avellana
rius), but it w il/ probah/y take at least Jive 
years o r more befare the species w il/ be 
ab/e to u se thi s fauna bridge. 
Foto: Copyright © 2000-201 3  Dreamsti
mewww.dreamstime.com 

Fig. 3. Vegetation, inkl. nyplantede træer 
og buske, på Svendborg faunabro. 
\fegetation, inkiLtding smal/ trees and 
bushes, on the Svendbo1gjauna overpass. 



Figur 4: Forholdet mellem nyfangster og gen
fangster (%) for hver dag i observationsugen. 
Hvid (nyfangster) og grå (genfangster). 
The ratio between firs t time registered and 
re-registered rodents du ring the observation 
per iod. Il1e white areas represent the firs t time 
registered rodents. Il1e gray represents the re
regi s te red rodents. 

artsfordeling i fangsterne: 152 marlunus, 
73 almindelige spidsmus, 63 rødmus, 38 
halsbåndmus og 37 skovmus (jf. tabel l). 
Denne artsammensætning er normal, set i 
forhold til den habitat Svendborg faunabro 
udgør (jf. Baagøe & Jensen 2007). Af de i 
alt 363 fangster var 212 genfangster af indi
vider, som var fanget for 2., 3. eller 4. gang 
(jf. tabel l ). 

Da gnaverne og spidsmusene blev pels
ldippet, var det muligt at følge forholdet 
mellem nyfangster og genfangster gennem 
registreringsugen (jf. Fig.4). Selvom fau
nabroen er et delvist åbent system, i hvert 
fald i hver af enderne, nåede andelen af 
genfangster op på over 75% i slutningen af 
registreringsugen. 

Det fremgår, at skønt Svendborg-fauna
broen befinder sig i et tidligt beplantnings
stadie, så bidrager broen allerede med 
skjulesteder og sandsynligvis også fødesøg
nings- og ynglesteder for et betydeligt antal 

forholdet mellem nyfangster og genfangster/ first time 
registered compared to re-redistered 
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individer og arter af små pattedyr, og må 
man forvente også deres prædatorer. 
Vi må imidlertid vente længere - måske 
yderligere 5 eller flere år - på at broens 
beplantning når et stadium, hvor det er 
sandsynligt at faunabroens hovedperson, 
hasselmusen, gør brug af den. Hvis der skal 
skaffes mere uddybende dokumentation for 
om hasselmus og andre smågnavere benyt
ter fauna passagen, vil det være optimalt at 
anvende flere fældetyper, forskelligt lokke
mad og redekasser. Chipmærkede mus eller 
radiomærkede mus, kunne dokumentere 
om musene blot opholdt sig på broen eller 
benyttede den som passage mellem leve
steder. 

TAK 

Tak til Thomas Bjørneboe Berg, Naturama 

i Svendborg, som har været vores projekt
vejleder. Vi siger tak for din 

·
vejledning; din 

brede viden og praktiske erfaring har lært 
os meget. 
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Tabel l: Antal fangster af hver art. Total number o f each species registered. 

Art/species Alm. Spidsmus Rødmus Markmus Halsbåndmus Skovmus Hasselmus 

(Sorex araueus) ( Cletlrriouomys (Microtus agresti s) (Apodemus (A podemus (Muscardiuus 

glareo/us) flavicollis) sylvaticus) avel/auarius) 

Antal individer 59 13  44 21 14  o 

fanget/first time 

registered 
genfangster/re- 14  50 1 08 17  23 o 

registered 
Fnugster i alt/ 73 63 1 52 38 37 o 

registered ;" total 

1 1 8(3-4) Side 67 



V I D E N S K A B E L IG A RT I K EL 

Ferskvandssnegle (Gastropoda) på Anholt 2012 

Holger N. Garner 1 

Under et ophold på Anholt 4. - 11. august 

2012 anvendtes fire dage til ekskursioner 

efter ferskvandssnegle, hvilket samtidig 

blev en næsten resultatløs søgen efter frie, 

ferske vande. Med samme formål havde 

jeg tidligere besøgt øen - i juni 1958 og 
august 1998 (Garner 1999). 

ANHOLTS FERSKE VANDE 

Ved det første besøg fandtes endnu vand
huller, gamle tørvegrave, små isgrave samt 
vandførende grøfter i den til landbrugsfor
mål afdrænede og tørlagte indsø, nu kaldet 
"Kæret'� I 1998 var isgravene udtørrede 
ved tilgroning og Kærets småvande redu
ceret til nogle få vandførende grøfter langs 
tagrørs-bevoksninger samt en engpyt 

En mosedam ved lokaliteten "Avlsskiftet" 
er endnu eksisterende, men for survandet 
til at ferskvandssnegle kan danne deres 
kalkskaller. Forekomsten af Sphagnum-mos 
langs bredden vidner også herom. En vand
prøve, der efter 4 dages opbevaring blev 
testet med papirsticks gav en pH på S. 

Hovedgrøften, der leder Kærets afvanding 
ud til Anholts vestkyst, var næsten tørlagt 
fraset nogle små, oldcerforurenede fordyb
ninger, både i 1998 og 201 2. "Døberkilden" 
på Sønderbjerg, et brøndlignende bassin 
var såvel i 1998 som i 20 1 2  tørlagt, opfyldt 
med vissent løv. I 20 1 2  var grøfterne langs 
tagrørsbevoksningerne på Kærets afdræ
nede bund ligeledes tørlagte (med undta
gelse af et lille fuldstændig overgroet og 
overskygget hul). Engpytten fra 1998 var i 
20 1 2  forsvundet. 

Bortset fra den ovennævnte sure mosedam 
fandtes der da i 20 1 2  kun åbent ferskvand 
i et nogle få meter langt stykke af en grøft, 
uddybet ved en ny rørunderføring af mark
vejen til lokaliteten "Sønderstænge". Her 
gjordes det eneste fund af ferskvandssnegle. 

Der kan selvsagt være mulighed for, at der 
på steder i de tætte og tørre tagrørsbevoks
ninger på Kærets område kan findes åbent 
vand, men grøfternes udtørring gør dette 

ret usandsynligt. Manglen på åbne, ferske 
vande er bemærkelsesværdig, ildce mindst i 
den nedbørsrige sommer 2012. 

METODE 

Der er ved undersøgelsen benyttet en kraf
tig metalketcher samt visuel iagttagelse. 
Logistiideen Idaredes med en lejet cykel. 
Ved opsøgningen af de frie ferskvande 
anvedtes Geodætisk Instituts kort 1 :25.000 
samt Geodætisk Instituts målebordsblad 
1:20.000 fra 1952, der detaljeret viser de da 
eksisterende småvande inkl. vandførende 
grøfter. Desuden udnyttedes terrænkend
skabet fra de tidligere eftersøgninger. 

RESULTATER 

Ferskvandssnegle: Der fandtes i det oven
nævnte vandhul i grøften ved Sønderstæn
ge-markvejen kun en art ferskvandssnegl, 
Alm. Mosesnegl - Lymnaea peregra (O.F. 
Muller) og i bare 2 eksemplarer. Som van
ligt optræder arten under de vanskelige 
livsbetingelser i en pejus-form. De to ek
semplarer målte i højden hhv. 4,5 mm og 
3,5 mm i modsætning til de almindeligt 
angivne 1 5-20 mm (Mandahl-Barth 1949, 
1957). 

Landsnegle: Ved ketchning i samme vand
hul medfulgte fra grøftekanternes vegeta
tion 2 arter landsnegle Cochiopa lubrica 
(O.F. Muller) og Pyramidula rubrico (Stru
der), hvoraf den sidste ikke er noteret hos 
Harry Knudsen, der i 1956-58 fandt 15 ar
ter landsnegle på Anholt (Knudsen 1959). 
Hertil kommer Rød Skovsnegl (Arion rufus 
L.) fra 20 1 2, foruden yderligere 3 arter fun
det i 1998. Hermed er antallet af landsnegle 
fundet på Anholt oppe på i alt 20 arter. 

DISKUSSION 

Eftersøgningen af såvel åbent ferskvand 
som ferskvandssnegle på Anholt i 2012 gav 
et nedslående resultat. Afvandingen af den 
fordums indsø Kæret har nu vist sig at være 
yderst effektiv. I 1956-58 fandtes kun en art 
ferskvandssnegl på øen, 50 år senere 4 ar
ter, men i 20 1 2  atter kun en art, den samme 

1 Calnws Research, Strandvejen 5, Sejs, DK-8600 Silkebo1g. 
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Freshwater snails (Gastropoda) on the 

island Anholt 2012 

During a stay in Anholt 4th - 1 1th 
201 2, the most outlying Danish island, 
I searched the island thoroughly for 
freshwater ponds and ditches and 
freshwater snails in them using detail ed 
maps and experience from previous 
visits. Waters investigated in 1958 
and 1998 by the author were in 20 1 2  
almost all dried out exept one acidic 
pool with Sphagnum-mass banks and 
a few dredged meters of a ditch. This 
was the case even though both spring 
and summer was rather rainy and cool. 
The ditch turned out to b e presently the 
only habitat with freshwater snails and 
with only one species, the limpet Lym
naea peregra ( O.F. Muller), collected in 
only 2 specimens, both a pejus form. 

Keywords: freshwater snails, Danish, 
island, population, Valvota macrosto
mata, Lymnaea peregra, Lymnaea trun
catu/, Segmentina nitida. 

som i 1 956-58. Efter alt at dømme synes de 
3 arter uddøde, og den sidstes forekomst er 
truet. Som på Endelave (Garner 2005) har 
landbrugsinteresser påvirket ferskvands
forekomsterne stærkt i negativ retning. 

Anholt er et af de områder i Danmark, der 
har problemer med saltvand i forhold til 
drikkevandet (Munch-Christiansen 201 2) .  
En delvis retablering af sømnrådet Kæret 
kunne forsyne Anholt med overfladevand, 
genskabe en vigtig biotop, samt fremme 
øens biodiversitet. 

Den hermed fremlagte, fannistiske under
søgelse, målrettet mod den aktuelle fore
komst af ferskvandssnegle, har som en lille 
sidegevinst kunnet forøge det fundne antal 
landsneglearter gennem de sidste 56 år til i 
alt 20, hvoraf dog adskillige atter kan være 
uddøde. 



V I D E N S K A B EL I G  A RT I K EL 

Tab. l .  De fire arter af ferskvandssnegle fundet på Anholt, hvoraf de tre efter al sandsynlighed er uddøde. 
Tl1e Jour species af freshwater s1wils previously Jo und an the is/and Anholt, out o f which three appear extinct in 2012. 

Valvata macrostomata Lymnaea peregra Lymnaea truncatula Segmentina nitida 
x 

�.Knuds_en_1.256-58 
x 

1-Garn eL12_5_8 
x x x x 

_GarneL12.2.8 
x 

__Gat]Ler 2012 

.)<) go 
Is grave Ørkenen 

Vesterlandet 
' 

Dam (Avlssl<iftet) 

Hovedgroften 

Sønderstænge 
Doberkilden 

Fig. l .  Kortskitse over Anholt med fundstedet for Lymnaea peregra markeret. Formentlig er det den sidste forekomst af ferskvandssnegle 
på øen. 
Map af Anholt siwwing the preswnably last habitat and ocwrrence af (a single species af) freshwater s1wils (Lymnaea peregra L.) an the is
/and. 
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A N M EL D EL S E R  

Anmeldelse: 
SKRIVEKRIDTETS FORSILER 

Boganmeldelse: Palle Gravesen & Sten Lennart Jakobsen 2012: Skrivekridtets 
fossiler. Gyldendal. 153 s, 199,95 kr. 

Normalt anmelder Flora og Fauna kun bøger, 
som vi får tilsendt fra forlagene. Og normalt 
anmelder vi bøger om naturhistorie og ikke 
om geologi. I begge tilfælde gør vi her en 
undtagelse. Der er næppe mange dedikerede 
naturhistorikere, der ikke også har et blødt 
punkt for tidligere tiders naturhistorie. Det 
kan være i form af bøger om den nære for
tid - fx danske hvirveldyr i glacial-tid i Kim 
Aaris-Sørensens "Danmarks Forhistoriske 
Dyreverden" eller halvgamle fortid - fx i 
Natur & Museums "Danske forsteninger fra 
Tertiær-tiden" eller de ældste tider - fx min 
ungdoms VARV-ekskursionsfører nr. l "Geo
logi på Bornholm'� Det korte af det lange er -
hvad mine naturvejlederture om geologi også 
viser - forhistorisk naturhistorie er et hit. Det 
skyldes naturligvis det "Indiana Jones" -agtige 
kick, der ligger i at lede efter forsteninger, 
finde en (som her på Øst-Djurslands kyster) 
Katholm-blok med masser af muslingeforste
ninger - fra den tid, da dinosaurerne kørte 
med klatten her i havregrødslandet 

Indiana-Jones-tingfinder-aspektet var osse 
kilden til min energi i at være geologisk inte
resseret, holde VARV i slut-60'erne og bruge 
min ungdoms vår bl.a. på skrivekridt-revene 
øst for Hanstholm, i bornholmske graptolit
skifre og i Gram teglværks lergrav på fossil
jagt - længe før jeg overvejede at læse biologi. 
Jeg opnåede endda - i Hillerslev teglværks
grav at finde en stor ammonit Pachydiscus 
sp., der kom i Geologisk Museums samlinger, 
hvor jeg fik- fra Søren Floris - en gipsafstøb
ning. Wow. Et almindeligt problem - dengang 
og nu - var dog at få artsbestemt sine fund. 
Rudolph et al. 20 10 "Fossilien an Nord- und 
Ostsee" (Quelle & Meyer) er et bud, ret grun
dig men gnattet og uoverskuelig. De fleste 
standardværker om geologi (og de var få) 
viste kun et meget lille udvalg af fossiler fra 
hver tidsperiode. 

Nu er der kommet en bibel - Gyldendals mo
dige "Skrivekridtets fossiler'� Glem bagsidens 
Sirene-sang om bogen som "en praktisk og 
letanvendelig guide til de mange fossiler, som 
findes i danske skrivekridtaflejringer'� Men 
fokuser i stedet på det efterfølgende "tekst og 
de mere end 700 fotos giver et fyldigt billede 
af det dyreliv, som herskede i Kridthavet for 
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mere end 65 mi o år siden'� Det første er løgn 
(man skal være vant til fagtekster og biodiver
sitet og sære væsner som havsvampe, mosdyr, 
belemnitter, ammonitter og specialiserede 
søpindsvinepigge) men det andet er rå-
sandt. For os, der elsker fossiler og fossil jagt, 
er dette en sjælden gave. For Danmark har 
haft det held, at det danske bassin er sunket 
ind i jorden næsten siden livets opståen og 
vi har næsten alle tidsaldre repræsenteret i 
sedimenterne - fastsiddende eller løsblokke, 
i overflade og undergrund. Men skrivekridtet 
har en særstatus - fordi det er iøjnefaldende, 
let at få velbevarede solide fossiler ud af og 
fremme i dagen mange steder (Mariager, Ål
borg, Thy, Møns Klint, Stevns og Fakse) - selv 
om ikke alt kalk er fra Kridttiden men deri
mod Danien i ældste Neogen (Tertiær). Tiden 
er spændende, idet et kæmpemeteor tordnede 
ind i Yucatan i Mexico for ca. 70 mio. år 
siden og skabte et ild-, tsunami-, kulde- og 
mørke-ragnarok, der fik utallige dyrearter 
og dyregrupper til at uddø (markeret ved det 
grå aske- og iridiumrige "fiskeler", netop be
skrevet først i Danmark) og et markant skift i 
fossilerne overalt på jorden. Dinoernes død
meteor! Wow!! 

Bogen er " lækker" i hænderne og fuldstæn
digt betagende fuld af fine fotos, hvor mange 
repræsentanter for alle grupper er vist og 
gennemgået med lange fine figur-tekster. 
Jeg fik let bestemt et af mine konge-fund -
en flintunderstøttet kalkblok fra 1969 fra 
Hamborg-Thy-kysten med søpindsvinet 
Temnocidaris subvesiculosus (pga de 12 ræk
ker af fine torne på de lange stavformede 

Regulære Søpindsvin fra Stevns Klint fra side 
91 i bogen. 

Skrir,ekridtets 

LE 

pigge). Afsnittet om De Regulære Søpindsvin 
indledes med foto af et nulevende tropisk 
søpindsvin, hvor de vigtige skeletdele og fag
termerne gennemgås og viser fx "primærpig" 
og "interambulacralplade'� Bagsideteksten 
lover følgende "bullets": Guide til mange 
fossiler. Skrivekridtets tilblivelse. Findesteder. 
Slægtskabet med nutidens dyr. Indsamling og 
præparation af kridtfossiler. Danekræ. Check! 
Den holder - helt igennem. Normalt har jeg 
i anmeldelser af insektbøger jærmet over de 
evige gentagelser af afsnit om "Indsamling og 
præparation af dyr" - men her er det på sin 
plads med gipsafstøbninger, pensler, kemika
lier, modellervoks osv. 3 F'er - Fedt, Fagligt og 
Forståeligt!. 

Jeg er ikke geolog og kan iklce kvalitetsteste 
bogen geologifagligt Men jeg kan som ama
tørgeolog kun give bogen 5 af 5 mejsler - dog 
med den advarsel, at det ikke er en konfirma
tionsgave eller julegaven til manden, der har 
alt i Whiskey, Vin og Calvin Klein-underhyle
re. Men for en fossil-savlende naturhistoriker 
er den voldsom volvo i slotsaftapning. 

; . 
.. 

Af Jens Reddersen 



A N M EL D EL S E R  

Anmeldelse: 

Danmarks dejligste natur - set fra fly og fod 
af Eigil Holm 

DANMARKS NATURKANON, BIND 1-3 

Boganmeldelse: Eigil Holm 2010-12: Danmarks Naturkanon, bind 1-3 (Bind 1: Dyr; 
Bind 2: Astronomi, vejret, sten, uddøde dy1; levende planter; Bind 3: Danmarks 
dejligste natur - set fra fly og fod) - Eigil Holms Forlag. 

Danmarks Naturkanon består af tre bind 
udkommet i perioden 2010-2012. Det første 
bind handler om Danmarks dyreverden, det 
andet om astronomi, meteorologi, geologi, 
uddøde dyr og planter og det tredje bind 
handler så om nogle af de steder, man kan 
tage hen og møde den i de to andre bind 
beskrevne natur. 

I oktober 2009 fik Danmark sin natur kanon. 
Naturkanonudvalget har fundet 216 emner, 
der spænder fra encellede dyr til galakser. 
Kanon er ikke her opfattet i moderne forstand 
som en top liste, men er i stedet tænkt som en 
liste over de dyr, planter og steder, som alle 
danskere bør kende. Derfor er der i valget af 
arter og emner, der fortjener kanonisering, 
tænkt i termer som de almindeligste plante1; 
mest talrige dy1; de lettest genkendelige sten og 
de typiske naturtyper. Eigil Holm begrunder 
sit trebindsværk med, at en Naturkanon 
skal afprøves i praksis, og det tænker jeg 
skal tolkes, som at forfatteren vil udpege 
og besluive de 216 emner på en måde, så 
almindelige danskere kan gå ud og få syn for 
sagn. 

Bøgerne bærer tydeligt præg af at være 
sluevet af et menneske, der har beskæftiget 
sig med naturen i en menneskealder, og som 
gerne vil dele sin store kærlighed til naturen 
med resten af Danmark. Men det er en 
forpligtende kærlighed han vil dele, forstået 
på den måde, at skal man holde af naturen, 
skal man vide noget om den. Det betyder, at 
forfatteren har gjort meget ud af, at bøgerne 
ikke skal ligne de traditionelle naturfagsbøger 
til undervisning, men lægge op til at naturen 
indeholder spændende fortællinger og 
oplevelser, som man er nødt til at gå ud og 
opleve på egen krop, samtidig med at den 
byder på en stor faktuel viden, på et niveau, 
der er muligt at læse for lægmand. 

I første bind om Danmarks dyreverden 
besluives et udvalg af de mest almindelige dyr 
delt på klasser i de første S kapitler (pattedyr, 
fugle, fisk, padder-krybdyr og insekter), hvor 
kapitel 6 så tager sig kærligt af resten under 
den lidt pudsige overskrift Mange slags dy1; 

og som besluives som smådyr. 
De enkelte kapitler indledes 
med en generel besluivelse 
af gruppen, for eksempel 
pattedyr, og herefter er der 
udvalgt et antal repræsentanter. 
Hver repræsentant besluives i 
forhold til udseende, fødevalg, 
ynglebiologi, udbredelse og bestandstilstand. 
Næsten alle artsbesluivelserne indledes med 
en charmerende lille fortælling om det at 
opleve dyret. 

De enkelte afsnit er ikke specielt systematisk 
opbygget, forstået på den måde at 
oplysningerne ikke kommer i en bestemt 
ræklcefølge, men snarere i en fortløbende 
fortælling, der krydres med den ene eller 
anden finurlighed, der nu kan være med det 
givne dyr. 

I kapitel 7 er der en gennemgang af de mest 
almindelige naturtyper med henvisninger til 
planter beskrevet i bind 2. Bind l sluttes af 
med en oversigt over relevante hjemmesider 
og endda med et skema over hvilke 
hjemmesider, der indeholder materiale om de 
i naturkanonens beskrevne emner. 

DYR af EIGIL HOLM 

DANMARKS 
NATUR- l 
KANON 

Ei�il J fol ms rorJah- W\\'\\',dgilhulnulk 

Danmarks Naturkanon 3 
Eigil Holms Forlag www.eigilholm.dk 

JSUN978-87-S94-16-37-0 

Bind 2 gaber over en noget større bid af 
naturfaglige emner - fra astronomi, geologi 
og meteorologi over palæontologi til botanik. 
Det siger sig selv, at de enkelte emner kun 
bliver berørt i overfladen, men det er med 
samme bagvedliggende naturglæde og 
fortællerevn e, så resultatet bliver, at man 
læser det med fornøjelse og får et fint 
grundlag at gå videre på i sin videnssøgning. 

Bind 3 er både et oplysende bind, der 
fortæller om de steder, hvor man kan tage hen 
og opleve den i de to andre bind beskrevne 
emner. Det er også en coffee tab le bog der 
er dejlig at sidde og kigge i og endelig er det 
en rigtig fin inspirationskilde til den næste 
tur. Forfatteren har rejst landet tyndt til 
lands, til vands og i luften og fotograferet 
udvalgte steder. Herudover er der små kort og 
beslaivelser af stedernes seværdigheder, både 
naturseværdigheder og kulturseværdigheder. 

EtGIL H Ll'vr: A tronomi • V jn!t 
Sten • Uddøde dyr • Lev nde planter 

DANMARKS 
NATUR- 2 
KANON 

E igi l llolm;; Forlag- www.cigi l holm.dk 
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A N M E L D E L S E R  

Anmeldelse: 
NATURENS KØKKEN-FIND OG SPIS DE LÆKRESTE BÆR OG URTER 

Boganmeldelse: Birgit Kristiansen & Lars Norman 2012: Naturens Køkken-Find 
og spis de lækreste bær og urter. Gyldendal. 239 s, Vejledende pris: kr. 299,95 

Siden klassikeren om spiselige vilde planter, 
af Annemette Olesen: " Spis dit ukrudt" fra 
Land og By Skrifter, udkom i 1 986, har der 
været udgivet adskillige bøger om spiselige 
planter. Sammenligner man imidlertid 
den gamle klassiker og mange af de efter
følgende bøger om emnet med "Naturens 
Køkl<en': er der en slående forskel i layout. 
Naturens Køkken ligner en moderne koge
bog. Bogen prydes af fotos af flot anrettede 
og inspirerende retter, og den er også fyldt 
med flotte fotos af urter og bær fra naturen. 

Bogen beskriver, hvordan man kan anven
de omkring 30 forskelige arter af urter eller 
bær i mere end 100 forskellige opskrifter. 
Hver art har fået et helt afsnit, hvor arten 
beskrives botanisk, og hvad den har været 
anvendt til tidligere. Desuden er der oplys
ninger om forvekslingsmuligheder, og om 
hvor arten findes. 

Opskrifterne dækker lige fra lette fro
kostretter til middagsretter, desserter og 
brændevine. Fra skoven nævnes fx Rams
løg, Skvalderkål, Bøg, Løgkarse, Brombær, 
Hindbær, Blåbær, Hyld og fra stranden en 
lang ræld<e arter som fx Strandkål, Strand
bede, Strandarve, Strandmælde, Rynket 
Rose, Strand-Asters, Havtorn, Strand
Vejbred og Salturt. De vilde urter eller bær 
er ikke nødvendigvis det bærende element 
i retten, men indgår ofte som tilbehør eller 
krydderi. Retterne ser professionelt anret
tede og komponerede ud og syntes at være 

fortsat fra side 71 - Hvad kan man så 
bruge sådan et trebindsværk til? Først og 
fremmest vil jeg tilslutte mig tankerne bag 
det overhovedet at lave en naturkano n, at 
den simpelthen er nødvendig, fordi (med 
et citat fra Naturkanon-udvalgets formand 
Thomas Secher Jensen, fra forordet fra bind 

l) "den opvoksende generation har brugfor 
at lære noget som deres forældregeneration 
stort set ikke har lært: Danske dyt; danske 
plantet; danske landskabet; undergrund og 
naturtyper': med det formål at give naturen 
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inspirereret af såvel "Nyt Nordisk 
Køld<en" som det sydeuropæiske og 
det orientalske køld<en. 

Det eneste jeg savner i bogen er en 
advarsel om, at det ikl<e er mindre 
farligt at samle vilde urter og bær end 
at samle vilde svampe. I bogen indgår 
fx skærmplanten Sødskærm, som 
ganske vist kan spises, men som til
hører en gruppe af planter med nogle 
af de mest giftige arter, fx Skarntyde 
og Gifttyde. Desuden er jeg lidt be
tænkelig ved opskriften på grønne 
hyldebærkapers. De grønne dele på 
hyld er mig bekendt giftige, og jeg 
ville ikke anvende disse grønne bær 
uden at koge dem først. Det bør nok 
anbefales ild<e at spise for mange af 
disse kapers af gangen. 

Det er som om, der inden for de 
seneste S år er kommet en enorm 
interesse for at bruge vilde planter i mad
lavning. Jeg startede for c a. l O år siden 
med at arrangere ture, hvor temaet var 
anvendelse af urter og bær i madlavning. 
Dengang skulle jeg være glad, hvis der 
dukkede 1 0- 1 5  deltagere op. Indenfor de 
seneste 3 år, hvor jeg har haft arrangemen
ter om spiselige vilde urter eller tang, har 
der været mellem 50 og 90 deltagere med 
en bred aldersfordeling. Medvirkende til 
interessen for, hvad naturen har at byde på, 
er måske det fokus der har været på "Nyt 

tilbage til børnene. Og her kommer 
Eigil Holms bog ind som et godt tilbud 
til folkeskolelærere, pædagoger og andre 
naturformidlere. 

Når jeg læser bøgerne, finder jeg, at den 
giver svar på mange af de spørgsmål, man 
typisk får, når man er på tur med børn 
eller voksne, der ikke har forudgående 
kendskab til naturfag. Det er et anerkendt 
problem, at folkeskolelærere og pædagoger 
fravælger naturture med naturfagligt 

Nordisk Køld<en", "Stenalderkost" og DR2 
udsendelsen "N ak og æd'� Jeg er ikke i tvivl 
om, at bogen vil blive hilst velkommen af 
interesserede som gerne vil have inspirati
on til at anvende vilde planter i hverdagens 
køld<en. 

Med en lille advarsel om, at man bør være 
100% sikl<er på at den plante, man har 
indsamlet, også er den til tænkte, så kan jeg 
varmt anbefale den inspirerende og flotte 
bog af botanikeren Birgit Kristensen og 
fotografen Lars Norman. 

Af Sussie Pagh 

indhold, fordi de er bekymrede over deres 
egen manglende viden. Med Eigil Holm i 
hånden vil de kunne svare på de fleste af de 
spørgsmål, de får. Herudover er bøgerne 
skrevet i et så tilgængeligt sprog, at man 
sagtens kan bruge dem som læse-selv-bøger 
i folkeskolens overbygning. 

Af Ophelia Achton 
Lektor og natwfagslærer på VlA-UC & 

bestyrelsesmedlem i Jydsk Naturhistorisk 
Forening 



Hvilke planter er hjemmehørende i Danmark? 

Erik Buchwald 1, Peter Wind 1, Hans Henrik Bruun 3, Peter Friis .Møller 4, Rasmus Ejmæs 1 & Hans Erik Svart 1 

Der har i de senere år været debat om, 

hvorvidt konkrete plantearter - fx Ær 

( Acer pseudoplatanus) og Gyvel (Cytisus 

scoparius) - er hjemmehørende arter i 

Danmark eller indførte fremmede (Buch

wald 2008, 2010; Friis 2010; Møller 2011; 

Bruun 2011). En medvirkende årsag til 

diskussionerne er, at der er stor forskel 

på, hvilke arter forskellige floraværker 

angiver som fremmede henholdsvis dan

ske. Antal hjemmehørende arter i Dan

mark angives fra ca. 1000 (Wind 2000) til 

ca. 1500 (fx Bruun 2011), når der ses bort 

fra apomilctiske småarter af mælkebøtte, 

høgeurt og brombær, samt hybrider og 

underarter. I tidens vigtigste floraer er 

der uenighed om næsten 500 arters til

hørsforhold. 

Uenigheden har mere end akademisk inte
resse, idet fremmede og danske arter ikke 
tillægges samme værdi i naturbeskyttelsen 
(Fredshavn & Ejrnæs 2009), og fremmede 
arter kan betragtes som invasive, hvis de 
breder sig på bekostning af andre arter 
(Skov- og Naturstyrelsen 2009). Natur
forvaltningen skelner således væsentligt 
mellem danske og fremmede arter, fx når 
områders naturværdi vurderes. Der kan 
også være forskel på rekreative og kulturelle 
værdier, herunder folks glæde ved at opleve 
arterne. For mange mennesker er glæden 
stor ved at opleve danske planter i naturen, 
mens de ikke har samme glæde ved frem
mede og især invasive arter. 

Der er en del vanskeligheder ved afklaring 

Which plant species (Tracheophytes) are native to Denmark? 

No official list o f native plant species exists for Denmark There is ais o far from consen
sus in the litterature on this issue. Several species like Sycamore (Acerpseudoplatanus) 
and Broom ( Cytisus scoparius) have thus been actively debated during the last years. 
Estimates on the number of native Danish Tracheophytes range from 1000 to 1500 spe
cies - counting only at full species level and excluding hybrids, subspecies and apomic
tic micro-species. 

Native and non-native species have rather different status in nature conservation and in 
the conceptions of people. In this paper we review and discuss the literature on plants 
which have occurred in Denmark and compare with the definitions from IUCN (2000) 
and COP6 (2002) of native and non-native species. The discussion centers on four ma
jor problems: l )  Which definitions and criteria to use, 2) Insufficient knowledge ofthe 
natura! dispersal potential and anival mode ofDanish plants, 3) Uncertainty regarding 
the ex ten t o f natura! ranges (past and present), 4) Insufficient knowledge of natura! un
modified biotopes, which certain authors inelude in their criteria (Jonsell 2004). 

Our results show large discrepancies betlveen the status evaluations o f the major Dan
ish flora works o f the last century and al so between works o f the last ten years ( table 
l and 2). All sources agree on only 905 species as native. At least one source takes 489 
other species as native in Denmark (app. l to 8). Differences in authors 's interpreta
tions of the problems l) to 4) are the main reasons for this wide gap in agreement. 

W e recommend the use of the definitions given in box 2 as these seem to be consist
ent and accurate, besides having gone through political and scientific scrutiny in the 
processes derived from the 1992 Convention of Biodiversity. Appendix 1 -4 match the 
IUCN definition of native. This is probably also true of the species in appendix 5-6, but 
not app. 7-8. This approach in condusion leads to between 1265 and 1307 species na
tive to Denmark 

Key words: Native species, indigenous plant, tracheophyte, Den mark, alien species, 
dispersal potential, natura! range. 

af, om en art er dansk eller fremmed på 
grund af: 
l )  forskellige opfattelser og definitioner af 
de to kategorier, således at de ildce er fælles 
eller entydige. 
2) mangelfuld viden om arternes naturlige 
spredningspotentiale og ankomstmåder. 
Mange arter er kommet til Danmark både 
naturligt og ved menneskets mellemkomst. 
Ankomstmåden kan ofte kun skønnes, idet 
håndfast evidens mangler - især for ældre 
tiders ankomster. 
3) usikkerhed om det naturlige udbredel
sesområde. Det område afhænger af artens 
udbredelse og spredningsmåde siden 
istiden samt af de ofte meget vanskelige 
vurderinger af, hvad der anses for naturligt. 
Det er ikke mindst vanskeligt, når det gæl
der de seneste århundreder, hvor naturlig 
spredning sker i et stærkt kulturpåvirket 
landskab. 
4) mangelfuld forståelse af naturlige upåvir
kede biotoper, som tillægges vægt af visse 
forfattere. Hvordan er et naturligt landskab, 
og kan det fx ved kysten rumme naturlige 
biotoper for arter af "markukrudt'; som 
ellers anses for fremmede? 

METODE 

Vi har gennemgået litteraturen i relation 
til de fire just nævnte problemstillinger, 
og for at finde kilder, som systematisk 
forholder sig til om Danmarks plantearter 
er hjemmehørende eller ej. Data om "frem
med" vs. "dansk" er for de vigtigste kilder 
indtastet i en database ud fra angivelserne 
for hver art. Af hensyn til overblildcet ser 
vi i artiklen kun på hovedartsniveau, dvs 
der ses bort fra eventuelle forskelle mel
lem underarter og varieteter. Hovedarten 
anses for hjemmehørende, hvis mindst en 
underart eller varietet er det. Taxonomi er 
fra Karlsson (2004) - for apomiktiske grup
per dog tilpasset sektionerne i Massberg & 

Stenberg (2005). 

Resultaterne for danske kilder, som har for
holdt sig til hele den danske flora, præsen
teres dels i tabel form, dels mere udførligt i 
appendix 1 -8. De fire typer af vanskelighe-

l Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh Ø, ecb@nst.dk, hes@nst.dk, 1 Institut for Bioscience, Aarlrus Uni1•ersitet, 
Grenåvej 1 4, 8410  Rønde, pwi@dnru.dk, rej@dnw.dk, 3 Biologisk Institut, Københavns Universitet, Universitetspar-
ken 15, 2100 København Ø, HHBnutn@bio.ku.dk, '1 De Nationale Geologiske Undersøgelserfor Dawnark og Grøn
land (GEUS), Ø. \foldgade JO, 1350 Kbh. K, pfm@geus.dk 1 18(3-4) Side 73 
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der nævnt i indledningen diskuteres deref
ter for at belyse årsager til de store forskelle 
mellem forskellige forfatteres vurderinger. 

RESULTATER 

Tidligere danske udredninger om emnet 

En tidlig og omfattende dansk behandling 
af emnet er Jessen & Lind ( 1922-23), som 
opdeler 341  ukrudtsarter i 1 20 apofyter 
(hjemmehørende arter på kulturbund) og 
207 antropokorer (fremmede arter) samt 
1 4  uafldarede, idet definitionerne af disse 
kategorier dog ikke svarer helt til nutidens. 
En principiel forskel ligger i, at blot en for
modning hos dem om indslæbning for op 
til 6.000 år siden medførte, at de regnede 

en art for fremmed, selvom den også kunne 
være indvandret naturligt forinden eller 
efterfølgende. 

Jessen & Lind (op.cit.) beskrev grundigt de 
mange skøn, antagelser og forudsætninger, 
som ligger bag deres opdeling. De gjorde 
bl.a. den antagelse, at en arts indvandrings
tidspunkt kan udledes af nordgrænsen for 
artens udbredelse. En række af deres anta
gelser og forudsætninger holder ikke, når vi 
ser på senere forskning, hvilket bl.a. afsløres 
ved, at en række af de arter, som de betrag
tede som fremmede, sidenhen er påvist i 
over 6.000 år gamle danske aflejringer (Jen
sen 1985,1987). De bristende forudsætnin
ger gælder bl.a. l )  at de ikke anså fugle eller 

pattedyr for vigtige i langdistancespred
ning, 2) at de anså naturlig indvandring for 
stort set ophørt for 2 - 3.000 år siden, hvor 
de mente, at Bøg og Avnbøg indvandrede, 
og 3) at de anså, at "Danmark i Løbet af den 
senglaciale Tid og Fastlandstiden i floristisk 
Forstand var kommen omtrent i Ligevægt 
med Mellemeuropa". Uanset de mange 
udtrykte formodninger og bristende forud
sætninger baserer mange senere arbejder 
sig mere eller mindre direkte på Jessen & 

Lind - muligvis i mangel af bedre. 

M. Skytte Christiansens Danmarks Vilde 
Planter fra 1958 - 1 970 rummer udførlige 
omtaler af de fleste danske planter. For 
mange af dem er der en vurdering af, om 

Tabel l .  Antal arter som de nævnte kilder medtager som danske spontane arter, dvs. hjemmehørende. Underarter og varieteter er slået 
sammen med hovedarten og hybrider ignoreret. Apomiktiske småarter af mælkebøtte og brombær er slået sammen, så disse grupper tæl
les som een art hver. 
Number o f native Danish tracheophyte species according to the Iisted references. Subspecies and varieties a re combined and hybrids ignored. 

Værk Spontan Spontan? I alt Reference 

Naturtilstand i Habitatområderne, DMU 1 10 1  o 1 10 1  Fredshavn & Ejrnæs 2009 

Dansk Flora 1 249 1 1  1 260 Frederiksen et al. 2006 

Den Nye Nordiske Flora 1204 3 1207 Massberg & Stenberg 2005 

Dansk Feltflora 1026 20 1046 Hansen 1981  

Den Danske Flora 1 127 22 1 149 Rostrup & Jørgensen 1 975 

Dansk Ekskursionsflora 1 168 22 1 1 90 Raunkiær 1942 

TEO-afhandlingerne 1 93 1 - 1 980 982 25 1007 Vestergaard & Hansen 1 989 s. l O 

Tabel 2. Antal arter, som kilderne i tabel l er enige/uenige om (a-f), samt ekstra arter som mindst en anden kilde anser for spontan (ikke 
kilderne fra tabel l ) . 
Number af perceived native species with a) ful/ consensus; b)-d) partiel consensus; e)subtotal a)-d); f) tak en as native by at Ieas t ane reference 
in tab/e l; g) taken as native by at /east ane other reference**; h) other species possibly native/matching IUCN definition. 

Niveau af konsensus Spontan Spontan? I alt/Total 

a) Antal spontane, som alle kilder er helt enige om 905 o 905 

b) Ekstra arter med enighed blandt de kilder, som behandler arten* 33 o 33 

c) Ekstra arter, som alle kilder anser spontan eller måske spontan o 26 26 

d) Ekstra arter, som alle kilder anser spontan eller forsvunden/tidligere 9 o 9 

e) Enighedsarter i alt (sum af de fire ovenstående) 947 26 973 

f) Antal, som mindst en kilde fra tabel l anser spontan eller spontan? 1 372 2 1374 

g) Yderligere muligt spontane arter ud fra andre kilder** o I l  1 385 

h)  Yderligere muligt spontane arter ud fra IUCNs definition o 9 1394 

• ikke alle kilder medtager samtlige arter, fx udelades forsvundne arter ofte 
** referencer: (Lange 1886; Madsen & Lyck 1991 ;  Meusel et al. 1 965, 1978, 1992; Wind 2010). 
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Tabel 3. Fordeling af 489 arter, som en eller flere kilder anser for spontane eller måske spontane, men hvor andre !<ilder er uenige. Ar
terne og bl.a. afstand til naturligt udbredelsesområde er listet i appendix 1 -8. Grouping according to appendix l to 8 of the 489 species with 
n o consensus. l) Ion g go n e species omitted in som e references; 2) species omitted o r dubious in som e references due to la ter immigration o r 
taxonomica/ change; 3) natura/ range ineludes Denmark according to Meusel et al. (1965-92), Kw·tto et al. (2007) andfor pollen/macrofossil 
evidence o/der than 6.000 years; 4) compared to the natura/ dispersal potential, Denmark is ve1y near the natura/ range mapped in Meuse/1 
Kurtto ( op.cit.); 5) same as 4) but not quite so near; 6) neo-taxa o f hybrid arigin with an American pare n t; 7) natura l range is quite farfrom 
Denmark and seems outside natura l dispersal potential; 8) natura/ range is ve1y farfrom Denmark o n a nother continent and must be outside 
natura/ dispersal potential. 

Gruppering jvf. appendix l til 8 ud fra graden af match med IUCN definition 

l) Forsv11ndne arter, hvor det tilsyneladende er den meget kortfattede/manglende omtale og arternes meget få eller gamle fund, der er 
årsag til, at der ikke er komplet enighed om, hvorvidt arten beskrives som spontan eller ej 

Antal (n) 

27 

2) Arter, som er udeladt i visse af kilderne, fx fordi de er indvalidret eller taksonomisk Ildskilt eftetfølgellde, eller enkelte kilder er i tvivl, 
men arten er utvivlsomt spontan udfra IUCNs definition 

60 

3) Arter hvis naturlige 11dbrede/se inkluderer Danmark og nabolande ifølge Meusel et al. ( 1 965-92), Kurtto et al. (2007) og/eller dokumen
tation med pollen/fossilfund, og som regel kun med enkelte uenige kilder 

1 92 

4) Arter hvis naturlige udbredelsesområde i ovennævnte kilder er rneget tæt på forekomsteme i Dallmark i forhold til artens sprednings
evne 

8 1  

S )  Arter sandsynligvis indenfor potentiel spredningsafstand, idet det naturlige udbredelsesområde i ovennævnte kilder er ret tæt på Dall
mark i forhold til artens spredningsevne 

38 

6) Nyopståede arter (neo-taxa) af hybrid oprindelse med mindst en fremmed forælder art 

7) Arter næppe indenfor potentiel spredningsafstand, idet det naturlige udbredelsesområde er ret fjernt fra Damnark i forhold til artens 
spredningsevne 

4 

5 1  

8) Arter fra andre kontinenter eller øvrige fjerne egne udenfor potentiel 11aturlig spred11i11gsafstand 

I alt l Total 

de er hjemmehørende eller ej. Som en af 
få forfattere har han bemærket, at bl.a. 
Kornblomst (Centaurea cymws) og Snerle
Pileurt (Fallopia convolvolus) er registreret 
i mere end 6.000 år gamle danske sedi
menter. Hans behandling af emnet er dog 
stedvis uklar, idet det il<ke er entydigt, om 
han opfatter en række ukrudts- og ruderat
arter for hjemmehørende eller ej, fx Gold 
Byg (Horde u m murinum) og Fin Kløver 
(Trifolium dubium). Hans vurderinger er 
derfor ikke medtaget i nærværende artikel. 
Noget tilsvarende gælder et atlas over Nor
dens planters udbredelse (Hulten 1971 ) ,  
som ikl<e tilstrækkeligt konsekvent og !dart 
angiver, om hver art anses for hjemmehø
rende i Danmark eller ej. 

Danmarks Topografisk-Botaniske Under

søgelse 

Den mest omfattende behandling af spørgs
målet fremgår af de i alt 43 afhandlinger fra 
Danmarks Topografisk-Botaniske Undersø
gelse (TBU), forfattet i perioden 1 93 1 - 1 980 

af en lang række forskellige botanikere 
(oversigt og fulde referencer findes i Vester
gaard & Hansen 1989). Desværre bruger 
afhandlingerne ikke en konsistent eller 
defineret terminologi. Der er il<ke angivet 
definitioner på apofyt, antropokor, arkæo
fyt, spontan eller vildtvoksende, som er de 
mest brugte begreber vedrørende emnet 
i afhandlingerne. Som nedenfor omtalt i 
diskussionen kan der være lidt tvivl om den 
eksakte betydning af visse af disse termer. 
Generelt fremgår det dog ret klart, om 
forfatterne anser en art for fremmed eller 
dansk (tabel 1 ) .  

Danske floraer 

Danmark har i løbet af de sidste ca. 75 år 
haft fem meget anvendte standardfloraer, 
heraf et par, der løbende er revideret siden 
førsteudgaven i slutningen af 1 800-tal-
let (Raunkiær 1942; Rostrup & Jørgensen 
1975; Hansen 1981 ;  Massberg & Stenberg 
2005; Frederiksen et al. 2006). Floraerne 
medtager oplysninger om oprindelse, men 

36 

489 

uden uddybning af luiterier eller definition 
af, hvor de sætter grænsen mellem danske 
og fremmede arter. Forfatterne forklarer 
ikl<e eller kun yderst kortfattet, hvad de 
mener med de anvendte ord som "spontan", 
"vildtvoksende'; "oprindelig" samt "ind
slæbt", "indført" og "naturaliseret'� De tre 
førstnævnte ord bruges normalt synonymt 
med "dansk/hjemmehørende" og de tre 
sidstnævnte om fremmede arter. Hansen 
( 1 98 1 ) præciserer i sin indledning, at der 
"for ikke spontane arter anføres indslæbt, 
indført eller dyrket", mens arter uden sådan 
angivelse altså er spontane. De øvrige flo
raer kan ses at bruge samme princip uden 
dog at nævne det eksplicit - det er derfor 
taget som udgangspunkt ved sammenlig
ningerne mellem floraerne (tabel 1 ) .  

Rapport fra Danmarks Miljøundersøgel

ser (DMU) 

Til brug for vurdering af naturtilstand i 
danske habitatområder har DMU opdelt 
den danske flora i hjemmehørende arter 
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og ikke-hjemmehørende arter (Fredshavn 
& Ejrnæs 2009). Forekomst af hjemmehø
rende arter får i rapporten positive point ift 
naturtilstanden, mens ikke-hjemmehøren
de arter får negative point eller nul. I rap
portens bilag l listes 1 1  O l arter, som anses 
for hjemmehørende (tabel l ). 

Der er jfr. tabel 2 et spring på 4S9, altså 
næsten 500 arter, fra de 905 arter, som alle 
de gennemgåede kilder er helt enige om at 
anse for spontane, og op til de 1394 arter, 
som en eller flere kilder anser for spontane 
eller måske spontane. I appendix l til S 
listes de 4S9 uenighedsarter - grupperet 
efter arternes forhold til de i indledning og 
diskussion nævnte problemstillinger. På 
samme måde sammenfattes de i tabel 3. 
For at undgå at liste de 905 arter med enig
hed og i øvrigt formidle flere detaljer, læg
ges en samlet fil med alle arter, underar ter, 
hybrider mv. og kildernes angivelser herom 
på Flora & Faunas hjemmeside som elek
tronisk supplerende materiale. 

Som eksempel på en af de 27 forsvundne 
arter i gruppe l (tabel 3), kan nævnes Top
spirende Slangeurt (Bistorta vivipara), som 
voksede i flere enge og kær i Himmerland i 
17-lSOO-tallet. Den blev sidst set i 1912, og 
forsvandt som følge af dræning og opdyrk
ning af voksestederne (Løjtnant & Worsøe 
1993). Som det ses af appendix l ,  angives 

en sådan art typisk som spontan i de ældste 
af kilderne til tabel l ,  som forsvundet eller 
uddød i de knap så gamle kilder, og er ude
ladt eller angivet som fremmed i de yngste 
af kilderne. 

Den modsatte problemstilling gør sig gæl
dende for de 60 arter i gruppe 2. Ofte er de 
udeladt i visse kilder, fordi de er opdaget, 
indvandret eller taksonomisk udskilt sent 
i tid. Det er arter som Guldskæl-Mangeløv 
(Dtyopteris affin is), Finbladet Mangeløv 
(Dryopteris expansa) og Sump-Nælde (Urti
ca kioviensis). Andre arter i gruppen var den 
ældste kilde i tvivl om, mens de nyere anser 
dem for danske, fX Fugle-Kirsebær (Prunus 
avium), Humle-Sneglebælg (Medicago lupu
linaJ og Gul Kløver (Trifolium campestre). 

Gruppe 3 (tabel 3) er en broget samling af 
192 arter, hvis naturlige udbredelsesområde 
omfatter Danmark, uden dog at være med
taget som danske i alle kilder. Det gælder 

bl.a. Skov-Fyr (Pinus sylvestris), Selje-Pil 
(Sa/Lx: caprea), Hyrdetaske (Capsella bursa
pastaris J og Gyvel (Cytisus scoparius). 

De S l arter i gruppe 4 har typisk stor spred
ningsevne, samtidig med at de allerede før 
år 1 700 havde naturlig udbredelse tæt på 
Danmark set i forhold til spredningsev
nen. Det gælder fX Drue-Hyld (Sambucus 
racemosa), Søblad (Nymphoides peltata) og 
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Vår-Brandbæger (Senecio verna/is). 

Arterne i gruppe 5 (tabel 3) kan sandsyn
ligvis eller muligvis omfattes af iUCNs 
definition som spontane. Det er fX Ager-kål 
(Brassica rapa ssp. campestris J, Figenbladet 
Gåsefod (Chenopodium ficifolium) og Alm. 
Hanespore (Echinochloa grus-gal/i), hvor 
usikkerheden i høj grad går på, om de både 
er nået hertil naturligt og ved menneskets 
hjælp. 

Gruppe 6 omfatter kun fire arter, hvoraf tre 
er Natlys-arter opstået i Europa udfra ame
rikanske forældrearter (Jonsell & Karlsson 
20 10), mens den fjerde er Engelsk Vade
græs (Spartina anglica), som tilsvarende er 
opstået i England, men med halvt ameri
kanske aner. 

De sidste to grupper (tabel 3), nummer 7 
og S, rummer arter fra ret fjerne henholds
vis meget fjerne egne, i forhold til arternes 
evner til naturlig spredning. Eksempler på 
sådanne arter, som alligevel er vurderet 
danske af nogle forfattere, er En bo Galde
bær (Bryonia alba), Ungarsk Vejsennep (Si
symbrium altissimum), Alm. Pigæble (Da
tura stramonium) og Flyve-Havre (Avena 
fatua) - henholdsvis Peberrod ( Armaracia 
rusticana), Bukketorn (Lycium barbarum) 
og Vandpest (E/adea canadensis J. 

Figur l. side 76 øverst tv.: Politiske landegrænser bruges i praksis ved vurdering af om en art er hjemmehørende. Sand-Nellike (Diantlws arena
ria) vokser i Skåne, som tidligere var en del af Danmark. Foto: Erik Buchwald. 
Political countty boundaries a re de facto used to evalunte native and non-nnlive status e ven though thi s does not mnke much sen se from n ecological 
point o f vie w. This pimpernet (Dianthus arenaria) grows in n part o f southern Sweden former/y Danish, but not in contempora ry Den mark. 

Figur 2. side 76 øverst th.: Murrude (Asplenh1111 rutn-murarin) gror i Danmark kun på menneskeskabte levesteder som mure og ruiner. Ifølge de 
mest restriktive definitioner tæller sådanne arter ikke med som hjemmehørende, mens de fleste definitioner og forfattere accepterer arten som 
hjemmehørende. Foto: Peter Wind. 
The fem Wnll-rue (Asplenium ruta-muraria) in Denmark o n ly grows an man-made biotapes (wnlls and ruins). According to the most restriclive 
definitions such n species is not nccepted ns nntive, but most definitions and n uthars accept the species ns nntive to Den mark. 

Figur 3. side 76 nederst: Kystzonens klinter og strandvolde mv er det naturlige voksested for mange arter, som ofte opfattes som fremmede, fordi 
de er særligt hyppige langs veje, som ukrudt og på ruderater, fx Rejnfan (Tmwcelll/11 vulgnre) og Alm. Rajgræs (Lo/i u m perenne). Stevns Klint. 
Foto: Erik Buchwald. 
Constal c/iffs and up per bench com1nut1ities a re natura/ biotapes for man y species ofte n Inken ns 11011-nntive, becmtse the species n re also ve1y common 
ns weeds, n/ong rands and in ruderal plnces. 
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DISKUSSION 

Omfanget af uenighed er j fr. tabel 2 mar
kant. Sandsynlige årsager til den store 
uenighed gennemgås nedenfor opdelt på 
de fire problemstillinger, som blev listet 
i indledningen. Da de fleste af kilderne i 
tabel l ikke anfører begrundelser for deres 
kategorisering, bliver diskussionen nødven
digvis generel. Det fremgår som regel ikke, 
hvilke problemstillinger forfatterne har lagt 
mest vægt på. 

En yderligere problemstilling knytter sig 
til punkt 6 i tabel 3: Nyopståede arter af 
hybrid-oprindelse, hvor en eller begge 
forældrearter er fremmede, og den ny art 
derefter spreder sig naturligt til Danmarie 
Det gælder fx Engelsk Vadegræs ( Spartina 
anglica) og flere arter af Natlys (Oenothera 
spp.) (Jonsell & Karlsson 2010). Hvorvidt 
sådanne arter skal opfattes som hjemme
hørende eller ej, hersker der ikke enighed 
om (Pysek et al. 2004; Jonseli 2004). De kan 
både omfattes af definitionerne af hjemme
hørende og af fremmed i boks 2. Definitio
nerne er nemlig ikke tilstrækkelig præcist 
afstemt i forhold til dette særtilfælde. 

l) Definitioner af hjemmehørende arter 

Forståelse og definitioner af hjemmehø
rende arter i Danmark før år 2000 er sjæl
dent særligt uddybet eller præcis, men ses 
ud fra konteksten nogenlunde at svare til 
de definitioner, som nu bruges i nationalt 
og internationalt naturbeskyttelsesarbejde 

(se boks nr. 2 side 80). Dengang som nu 
opfattes arter, der er spontane på mindst 
en dansk lokalitet, som danske (Madsen 
& Lyck 1991) ,  uanset om arten desuden er 
indført af mennesker på andre lokaliteter. 

Ved sammenligninger med andre lande 
må huskes, at landarealet spiller en rolle 
for artsantallet, så Danmark som udgangs
punkt må forventes at have færre arter 
end et større land (Pysek et al. 2004). Hvis 
Danmark fx stadig havde Skånelandene og 
Slesvig-Holsten, ville en række ekstra arter 
ifølge definitionerne skulle opfattes som 
danske, fx Sand-Nellike (Dianthus arena
ria). I det hele taget er nationalgrænserne 
en temmelig vilkårlig afgrænsning i forhold 
til arters forekomst. Arter som er naturligt 
hjemmehørende i de biogeografiske regio
ner, som Danmark er en del af, kunne med 
større ret betragtes som naturligt hjemme
hørende i Danmark. 

I både Danmark, Norden og Europa an
vender myndighederne definitioner ved
rørende fremmede arter, som stammer fra 
en beslutning under Biodiversitetskonven
tionen (COP6 2002), og som især baserer 
sig på omfattende diskussioner og oplæg 
leveret fra den internationale naturbeskyt
telsesorganisation IUCN i 1999-2000. 
IUCN har også leveret den definition af 
hjemmehørende arter, som er modsæt
ningen til definitionen af fremmede arter 
(IUCN 2000; Weidemaa 2000; Genovesi & 
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Shine 2003; Skov- og Naturstyrelsen 2009; 
Nobanis 2012). 

Denne artikel tager udgangspunkt i defini
tionerne i boks 2, fordi de i forhold til an
dre tilgængelige definitioner fremstår mere 
objektive, gennemarbejdede og konsistente. 
Bemærk, at forståelsen af naturlig udbre
delse ("natura! range" og "natura! distribu
tion") er essentiel for definitionerne uden 
dog at være defineret i de engelsksprogede 
kilder, og at hjemmehørende og fremmed 
gensidigt udelukker hinanden, således at en 
art ikke kan være både/og. 

Uafhængigt af ovennævnte definitioner 
er der publiceret en del artilder og bøger 
med noget afvigende definitioner af hjem
mehørende og fremmede arter, hvoraf de 
fleste ildze er helt så præcise eller gennem
arbejdede vedrørende bl.a. naturlig dyna
mik i spredning og indvandring (Pysek et 
al. 2004 og referencer deri). Nogle kilder 
regner kun arter for hjemmehørende, hvis 
de er ankommet til området af sig selv, 
før mennesket fik væsentlig indflydelse på 
landskabet for tusindvis af år siden (fx Petit 
et al. 2004). Andre kalder en række arter 
arkæofytter ud fra en vurdering af, at de 
kun er ankommet ved menneskers hjælp, 
men for meget længe siden og i hvert fald 
før den botaniske udforskning af landet for 
alvor gik i gang (fx Jessen & Lind 1922-23; 
Vestergaard & Hansen 1989). Perioden 
for arkæofytter sættes i Danmark typisk 

Figur 4. Frø af Lucerne eller Segl-Sneglebælg (Medicago sativa) blev af Snespurve ført 1000 km over havet til den nyopduldzede vulkanø 
Surtsey fra Skotland. Her ses arten i sit naturlige miljø på en klint sammen med Cikorie (Cichorium intybus), Vild Gulerod (Daucus ca
rata) og Gul Reseda (Reseda lutea). Møns Klint. Foto: Erik Buchwald. 
Viable seed s ofMedicago sativa were carried by Sno w Runtings from Scottand to the new volcanic is/et o f Surtsey o n their spring migration. 
A distance of 1 000 km (Fridriksson & Sigurdsson 1 968). 1J1e photo shows the plant together with Cichorium intybus, Daucus carota and 
Reseda lutea in a natura/ habitat o n the Danish chalk cliff Møns Klint. 

Figur 5. Vildsvinet er et af de dyr, som spreder mange frø, idet den har en ru pels, som tilbageholder mange typer frø i lang tid. Derudover 
har den ofte meget jord og mudder på sig, som også indeholder frø. Tofte Skov. Foto: Erilz Buchwald. 
1J1e Wild Boa r is ane o f the most effective animal species at dispersing seed s due to its coarse fur which can hold m a ny types o f seed s for n lang 
time. I t al so disperses seed s contained in so il and nwd which aften sticks to its bod y due to its rooting activities. 

Figur 6. Dyr spreder frø, når de får jord og mudder på sig, idet jord indeholder store mængder små spiredygtige frø. Foto: Erik Buchwald. 
Because so il nnd m ud contain large nmounts o f viable seed s, nnimals disperse these seed s when soiled. 
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Figur 7. Undersøgelser af makrofossiler har vist, at Alm. Stedmoder ( Vio
la tricolor) har levet i Danmark i mindst 4.000 år (Jensen 1985). På trods 
af at arten desuden er almindelig i mange naturlige kystbiotoper, er den 
anset for fremmed af nogle forfattere. Foto: Erik Buchwald. 
Macrofossil evidence shows Viola tricolor to have gro w n in Denmark for 
at /east 4. 000 years (Jensen 1985). Even though i t is also common in many 
natura/ coastal biotopes, i t is regarded as non-native by som e authors. 

BOKS l .  TERMINOLOGI 

I denne artikel bruges i flæng betegnelserne "dansk" og "spontan" om en planteart som korte mundrette erstatninger for "hjemme
hørende i D anmark" og synonymt med indigen jfr. den Internationale Naturbeskyttelsesunions (IUCNs) definitioner fra 2000. Ord 
som vildtvoksende og oprindelig er ofte brugt på samme måde af andre forfattere, men ofte uden at betydningen er præciseret og kan 
derfor være marginalt anderledes. Som modsætning til "dansk" bruges ordet "fremmed" om plantearter, som il<ke lever op til IUCN 
definitionen. Andre forfattere har ofte brugt ord som ikke-hjemmehørende, eksotisk og antropokor om fremmede arter. 

BOKS 2. DEFINITIONER 
Definition af hjemmehørende art fra IUCN 2000: 
• "Native species" (indigenous) means a species, subspecies, or lower taxon, o cemring within its natura! range (past or present) and 
dispersal potential (i. e. within the range i t occupies naturally o r could occupy without di reet or indirect introduetion or care by hu
mans.) 

Definitioner vedrørende fremmede arter fra udmøntningen af Biodiversitetskonventionen (COP6 2002): "while applying these Guid
ing Principles, due consideration must be given to the faet that eecsystems are dynamic over time and so the natmal distribution of 
species might vary without involvement of a human agent:' 

• "alien species" refers to a species, subspecies or lower taxon, introduced outside its natmal past o r present distribution; ineludes any 
part, gametes, seeds, eggs, o r propagules of such species that might survive and subsequently reproduce; 
• "introduction" refers to the m ovement by human agency, indirect or direct, of an alien species outside of its natura! range (past or 
present). This m ovement can b e either within a country or between countries o r areas beyond national jurisdiction; 
• "intentional introductic n" refers to the deliberate mavement andfor release by humans of an alien species outside its natura! range; 
• "unintentional introduction" refers to all other introduetions which are not intentional 

Definitioner fra Skov- og Naturstyrelsen 2009: 
• "Hjemmehørende" - En art, underart eller lavere t<L'<On (som en varietet, race, proveniens eller stamme) der optræder inden for 
dens nuværende eller tidligere naturlige udbredelsesområde uden me1meskets indblanding. 

• "Naturligt udbredelsesområde" - Det geografiske område hvor arten i dag forekommer naturligt eller har forekommet, men er for
svundet pga. menneskets påvirkning eller naturlige processer. 

• "Indvandret" - En art, underart eller lavere taxon der ved egen hjælp flytter/udbreder sig fra sit hidtidige naturlige udbredelsesom
råde til dansk natur, hvor den kan overleve og efterfølgende reproducere sig. Det område, arten indvandJer til, bliver herefter en del af 
artens naturlige udbredelsesområde. 

fra agerbrugets indførelse for ca. 6.000 
år siden og frem til år 1 700. Andre lande 
bruger andre årstal. Det er sjældent muligt 
at basere vurderingen af ankomstmåde for 
tusindvis af år siden på andet end gætværk. 
Muligheden for, at der også er sket naturlig 
indvandring, kan sjældent udelukkes. Der
for varierer vurderingen af arterne markant 
fra forfatter til forfatter. 

Det store igangværende projekt Flora 
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Nordie a går skridtet videre ved også at 
kræve af en hjemmehørende art, at "dens 
primære forekomster . . .  er i habitater som 
har oplevet lille eller ingen menneskeskabt 
forandring'; samtidig med på tolv sider at 
beskrive, at stort set alle danske arealer er 
væsentligt forandret af mennesker, idet der 
tages udgangspunkt i urskovslandskabet 
for over 6.000 år siden (Jonsell 2004). Ved 
at se på Flora Nordicas angivelser for de 
hidtil behandlede arter, kan vi se, at forfat-

terne ofte har svært ved at leve op til deres 
egen definition, idet fx bregnen Murrude 
(Asplenium ruta-muraria), som i Danmark 
kun vokser på menneskeskabte mure, il<ke 
beskrives som fremmed, mens bl.a. Svine
Mælde (Atriplex patula) og Hvidmelet 
Gåsefod (Chenopodiwn album) angives 
som fremmede, på trods af at de findes på 
naturlige levesteder bl.a. langs kysterne, og 
gennem fund af maluofossiler er dokumen
teret at have vokset i Danmark i urskovs-



Figur 8. Kohvede-arterne er ild<e registreret som makrofossiler fra Dan
mark, selvom slægten udfra pollenfund har været hyppig i ca. 10.000 år. 
Det er derfor ild<e til at sige, hvornår hver art er kommet til Dan m ar!<. 
Ager-Kohvede (Melampyrum arvense), Ristinge Klint. Foto: Erik Buch
wald. 
No Cow-wheat species have been found as macrofossils in Denmark e ven 
though thi s genus has been common h e re for l 0.000 years according to pollen 
evidence. Tl1e arrival time o f each o f the several species of thi s genus is there
fore unknown. Natura/ soft cliffhabitat with Fie/d Cow-wheat (Melampy
rum arvense), Ristinge Klint o n the is/and o f Langeland, Den mark. 

tiden (Jensen 1987). Mange andre arter 
efterlades uafldarede med spørgsmålstegn. 
Dette skyldes sikkert tildels, at "primære 
forekomster" i følge samme kildes ordfor
Idaring skal forstås som "første forekomster'� 
For mange arter kendt fra før år 1 700 er de 
første voksesteder ukendte og spørgsmålet 
derfor umuligt at besvare. 
Samme definition som ovenstående fra 
Flora Nordica er gengivet i 14. bind af Atlas 
Fl01·ae Europaeae (Kurtto et al. 2007), mens 
bind 1 - 1 3  ikke angiver nogen definition, 
selvom kortene skelner mellem native og 
a lien forekomster, svarende til hjemmehø
rende og fremmede. 

Visse termer giver anledning til misforstå
elser, fordi de er benyttet med forskellig 
betydning enten over tid eller af forskellige 
forfattere. Det gælder fx neofyt, som visse 
kilder indskrænker til fremmede arter 
tilkommet efter år 1 700, mens andre kilder 
også bruger ordet om ny hjemmehørende 
arter, dvs. nytilkomne, naturligt indvandre
de arter (Jonsell 2004). Tilsvarende gælder 
apofyt, som bruges om alle slags hjemme
hørende arter i visse TBU-afhandlinger (fx 
Jessen 193 1 ;  Sørensen 1935), mens ordet 
som udgangspunkt kun gælder de hjem
mehørende arter, som vokser i menneske
skabte eller -påvirkede biotoper, fx agerjord 
(Jessen & Lind 1 922; Jonsell 2004). Også 
brugen af ordene vildtvoksende, spontan 
og arkæofyt er ikke altid entydig, idet det 
er forskelligt fra kilde til kilde om de kan 
gælde både fremmede og hjemmehørende 
arter eller kun en af disse kategorier. 

Samlet set kan de betydelige forskelle i an
vendte definitioner være en væsentlig årsag 
til de i resultaterne fundne forskelle. De 
definitioner, som baserer sig på vurderinger 
af forhold for mange tusind år siden eller 
på forekomst i ret uforandrede habitater, 
vurderer vi som mindre nyttige, idet resul
taterne ild<e kan undgå at blive subjektive 
og derfor usikre. 

2) Naturligt spredningspotentiale 

Et afgørende kriterium i alle ovenstående 

definitioner om hjemmehørende er, om 
arten har spredt sig til Danmark uden men
neskets indblanding, dvs. naturligt. Des
værre er det som regel alt andet end nemt 
at besvare dette spørgsmål, idet naturlig 
spredning sker på mange måder, hvoraf 
især langdistancespredning er uhyre van
skelig at forudsige, måle og dokumentere 
(Nathan et al. 2008). Det samme gælder 
mange former for menneskebetinget spred
ning. Der foreligger rigelig litteratur til 
dokumentation for, at mennesker bevidst 
eller ubevidst har flyttet næsten enhver 
tænkelig art til Danmark og andre lande, 
ikke mindst til botaniske og andre haver, 
men også til skove, parker og marker (Mad
sen & Lyck 1991 ;  Lange 1994 og referencer 
deri). Dokumentation af naturlig spred
ning er derimod ofte umulig, og vanskelig 
selv når den er foregået fornylig eller sker 
aktuelt (Nathan et al. 2008). Beskrivelsen 
af spontan opduld<en af Gift-Klaseskærm 
(Oenanthe crocata) på Mandøs kyst i 201 0  
fra områder mindst 500 km væk e r  undta
gelsen, der bekræfter reglen (Wind 2010) .  

Essentiel bliver i mange tilfælde den van
skelige vurdering af, om arten både er kom
met til landet af sig selv og ved menneskets 
hjælp. Således medtager IUCNs definition 
af hjemmehørende arter forekomster in
denfor artens spredningspotentiale og ikke 
kun det hidtidige naturlige udbredelsesom
råde. COP6 pointerer tilsvarende, at det er 
vigtigt at forholde sig til arternes naturlige 
dynamik i tid og rum. Skov- og Natursty
relsen (2009) præciserer i sin definition af 
"indvandret'; at Danmark medtages som 
naturligt udbredelsesområde for naturligt 
indvandrede arter. Det gælder også, selvom 
arten evt. var tilstede som indført eller 
indslæbt i forvejen. 

Siden Darwins tid har det været almin
deligt kendt, at der er mange og meget 
effektive naturlige spredningsmåder for 
planter (Darwin 1859; Rostrup 1 859; Lange 
1 878; Warming 1904; Ridley 1930). Flere af 
måderne indebærer spredning over lange 
afstande, således at en række arter i eet 

spring kan kolonisere områder hundredevis 
af kilometer væk, bl.a. dokumenteret ved 
kolonisering af fjerntliggende, isolerede ny 
vull<anøer. Så lang spredning kan dog med
føre, at frøet havner i et uegnet miljø eller 
ldima, så etablering ikke sker. Nogle af de 
vigtigste spredningsmåder til lange distan
cer er endozoisk (i fugle eller andre dyr), 
epizoisk (udenpå fugle eller andre dyr), 
vindspredning (storme især) og spredning 
med vandløb og havstrømme (herunder 
stormfloder). 

Moderne forslming har yderligere under
bygget og dokumenteret mekanismerne, og 
at lang-distancespredning af frø og sporer 
ikke er nogen særlig sjælden begivenhed 
for mange arter, mens andre arter langtfra 
har formået at udfylde deres klimatisk og 
jordbundsmæssigt potentielle udbredelse 
i Europa siden Istiden (Wilkinson 1997; 
Clark et al. 1998; Svenning et al. 2008; Bro
chet et al. 2010). 

Vind- og vandspredning er jævnligt doku
menteret over afstande større end 1 00 km 
og tidvis større end 1000 km, selvom det i 
sagens natur er svært at eftervise (fint re
view i Nathan et al. 2008). Dette var allere
de godt eksemplificeret for danske forhold 
af Rostrup ( 1859) og Warming ( 1904), bl.a. 
via nordgående tyske floder, havstrømme 
i Nordsøen og stormtransport over fros
sent Kattegat fra Sverige til Djursland. Små 
vindspredte frø eksemplificeret ved Kana
disk Bald<estjerne (Conyza canadensis J kan 
let spredes mere end 500 km, idet en del af 
frøene når så højt op i atmosfæren, at de 
flyttes ved de høje vindhastigheder, som er 
hyppige der (Shields et al. 2006). 

Spredning med fugle og andre dyr 

Især arter med små frø eller frø, som hæfter 
til eller ædes af fugle, har i undersøgelser 
vist sig at være gode til spredning over store 
afstande (dokumenteret til over 1000 lun), 
idet de dels transporteres i fuglenes mave
tarmsystem og dels i fjerdragt eller hæftet 
til ben og fødder, fx i jord/mudder (Nathan 
et al. 2008; Brochet et al. 20 l O og referencer 
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i dem). En ikke uvæsentlig andel af fortære
de frø bevarer eller øger spiredygtigheden, 
hvilket bl.a. fremgår af spiringsforsøg. Hvor 
stor andel afhænger bl.a. af plantearten og 
af hvilken fugleart, der æder frøet (Hul m e 
2002). 

Frø af Alm. Star (Carex nigra) og Fersken
Pileurt (Persicaria macu/osa) i maver af 
Snespurv har fx vist sig spiredygtige ved 
fuglenes ankomst til den lille ø Surtsey ved 
Island efter det ca. 1000 km lange forårs
træk fra Skotland. Snespurvene medførte 
også frø af Lucerne (Medicago satiFa), 
Kogleaks (Scirpus sensu latu sp.), Revling 
(Empetrum nigrum), Rosmarinlyng (Andro
meda polifolia) og Spergel/Hindeknæ (Sper
gula/Spelgularia sp.) foruden tre forskellige 
uidentificerede frø (Fridriksson & Sigurds
son 1968). Kun fordi vulkanøen var isoleret 
og i starten stort set vegetationsløs, kunne 
man eftervise, at fuglene flytter spiredyg
tige frø så langt. På basis af omfattende 
overvågning af vegetationsudviklingen på 
vulkanøen, siden den opstod i 1963, er for
skerne efterfølgende nået frem til, at 75 % 
af Smtseys 69 arter af karplanter er spredt 
ti.! øen af fugle ( Magnusson et al. 2009). 

I en undersøgelse af flere fuglearter fandt 
forskerne frø på 78 % af de undersøgte 
individer med gns. 2,44 frø pr. fugl i fjer
dragten og 0,39 frø pr. fugl på fødderne 
(Vivian-Smith & Stiles 1994). Det var 
endda andefugle, som var skudt og derefter 
faldet i vand, så man umiddelbart skulle 
tro, at frø ville være vasket af fødderne. På 

den anden side blev der ikke fundet nogen 
frø udenpå de fugle, der kom trækkende til 
Surtsey (Fridriksson & Sigurdsson 1968). 
Der er ret få tilgængelige undersøgelser af 
den type, men de fleste finder en vis mæng
de frø udenpå fugle (Brochet et al. 201 0  og 
referencer deri) .  

Da Danmark hvert år, både på nord- og 
syd trækket, besøges af millioner af frugt
eller frøædende trækfugle som finker, vær
linger, lærker, drosler, duer, ænder, gæs etc., 
kan de medbringe meget store antal frø, 
fragtet over store afstande. Lægges dertil 
frø i fjerdragt og på fødder, som kan trans
porteres af alle slags trækfugle, men måske 
især dem som hyppigt går i fugtig jord eller 
mudder som fx snepper, viber og andre 
vadefugle, er der rig mulighed for, at små 
frø i jord kan blive flyttet omkring over tid. 
Da mange fugle er knyttet til en ret snæver 
biotoptype, øger det sandsynligheden for, at 
et frø fra en given biotop havner i en tilsva
rende og derfor egnet biotop, i forhold til 
tilfældig vind- eller vandspredning. 
Der er dog nogle faktorer, som gør, at i 
hvert fald andefuglespredning nordpå af frø 
længere end 300 lun må anses for sjældent 
(Clausen et al. 2002). Dels er fuglenes træk
retning overvejende sydlig, når frøene er 
modne, , dels er de fleste frø ædt op inden 
fuglene trækker videre. Endelig mener 
Clausen et al. (2002), at chancen for, at et 
frø havner i egnet spirings- og etablerings
miljø, er lav, hvis distancen er længere end 
300 km. Ikke desto mindre anser Hemberg 
( 1 91 8) det for sandsynligt, at eksempelvis 
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bøg er bragt til Skandinavien af trækkende 
ænder. 

Langdistancespredning synes dog ikke at 
være succesfuld for skovplanterne Hulrodet 
Lærkespore (Corydalis cava) og Uldhåret 
Ranunkel (Ranunculus lanuginosus), som 
ikke har formået at blive spredt til alle 
områder med egnet klima og jordbund 
(Svenning et al. 2008), enten grundet dårlig 
spredning af frø eller grundet mislykket 
etablering. I modsat fald kan det heller ikke 
forklares, at visse arter først er dukl<et op i 
skov efter etablering i nærliggende haver, 
selvom deres naturlige udbredelse ligger 
mindre end 1000 km sydpå i Europa (fx 
Vintergæk ( Galanthus niFalis) og Eranthis 
(Eranthis hyemalis)). Der er således mar
kante forskelle mellem plantearternes 
spredningsevne. 

Også vildsvin, hjorte, bjørne og andre pat
tedyr flytter store mængder frø i mave, pels 
og på fødder, men det vil normalt være 
mellemdistancer, forstået som sjældent 
mere end lO lun i et spring (op til 200 lun 
for vildsvin), oftest meget kortere og sjæl
dent over hav (fx Graae 2002; Bonn 2004; 
Schmidt et al. 2004; Heinken et al. 2006). 
Som følge af mængden af jord og mudder, 
som vildsvin ofte har på sig, og denne arts 
store bevægelse i landskabet, mener man, 
at stort set alle former og størrelser af frø 
kan spredes af vildsvin. Spredningen er dog 
størst for små frø (<l  mg) og frø med kroge 
eller børster ( Heinken & Raudnitschka 
2002 og referencer deri). Vildsvinet er 

Figur 9. Ristinge Klint på Langeland og andre kystbiotoper er naturligt voksested for en række planter lmyttet til lysåben urolig bund. De 
har sekundært kunnet brede sig til agre, vejkanter og ruderater i takt med menneskers kultivering af landet. Andre arter kan have spredt 
sig den modsatte vej. Foto: Erik Buchwald. 
Coastal biotapes /ike Ristinge Klint proFide natura/ habitat for a range o f light-demanding plants needing disturbed ground. Secondarily the 
species ha Fe been ab/e to s p read to fields, roadsides and ruderal p/a ces. Other species may ha Fe m o Fed in the opposite direction. 

Figur l O. Undersøgelser af floraen langs kysten af små øer og ubeboede holme har vist, at de fleste ukrudtsarter fra agre og vejkanter har 
mange naturlige voksesteder der. Det havde de jf. appendix 1 -8  allerede ved de første grundige botaniske undersøgelser af danske kyster 
mellem 1 835 og 1907, og sikkert længe før. Strandvold på Omø. Foto: Erik Buchwald. 
Studies af the coastal flora af smal/ Danish is/ands and islets with n o human presence ha Fe show n numerous natura/ occurences af most fie/d 
and roadside weed species. Appendix 1-8 shows thi s to be the case already when the firs t botanica/ surveys o f such si tes were done 1835 to 
1907, and rensonably lang befare. Upper shingle beach an the Island ofOmø. 
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samtidig effektivt til at skabe blottet jord i 
både lysåbne og skov-biotoper, hvilket øger 
chancerne for etablering af mange arter 
(Hald-Mortensen 2012). 

Der foreligger flere og mere omfattende 
studier af køer og fårs frøspredning, hvor 
i hvert fald koen i form af urokse var en 
del af Danmarks og det øvrige Europas 
naturlige fauna. Spredning med husdyr 
er dog næppe anset for helt naturlig af de 
gennemgåede kilder, men har utvivlsomt 
stor betydning. Den har tildels erstattet 
eller afløst spredning med vilde dyr. For 
danske forhold har Bruun & Fritzbøger 
(2002) opgjort, at frø af mere end 2/3 af 
plantearterne fra lysåbne naturtyper er 
registreret i køers og fårs pels eller som 
spiredygtige efter passage gennem dyrenes 
fordøjelsessystem. Forfatterne fandt også, 
at selv frø uden morfologiske tilpasninger 
til dyrespredning spredes i stor stil med 
dyrene, og at langdistancespredning sker 
tidvis og har stor betydning for planternes 
spredning siden Istiden. Mange af de store 
vidt strejfende pattedyr, bl.a. Ulv, Bjørn, 
Urokse, Vildhest og Vildsvin, er gennem 
årtusinders jagt blevet udryddet eller ind
skrænket til småbestande, således at den 
naturlige frøspredning længe kan have 
været væsentligt reduceret i forhold til 
forhistoriske forhold (Bonn 2004). Samme 
sprednings-reducerende betydning har 
de sidste århundreders menneskeskabte 
spærringer i landskabet, samtidig med at 
nye menneskeskabte vektorer dog er øget i 
betydning, fx husdyrene, motortrafikken og 
øvrig godstransport. 

Sammenfattende fremgår det af litteratu
ren, at det naturlige spredningspotentiale 
varierer stærkt fra planteart til planteart 
bl.a. afhængig af frøstørrelse og -type, og af 
om fugle eller andre dyr med stor aktions
radius spreder frøene. Fx har visse myre-

spredningstilpassede arter i skovmiljø nok 
relativt ringe spredningspotentiale, mens 
frø tilpasset andre former for dyre-, vind
eller vand-spredning eller med små frø ( < 
l mg), som kan transporteres fx i lidt jord 
på fugles fødder, har reel chance for langdi
stancespredning, forstået som spredning af 
frø mere end 100 km i et spring. 

De fleste plantearter ser ud til potentielt at 
kunne langdistancespredes. Chancen for 
succes øges, hvis de har donorbestande 
med stor frøproduktion, og der findes 
tilgængelige egnede etableringsnicher 
med lavt konkurrencetryk Kun få af kil
derne i resultatafsnittet har forholdt sig til 
spørgsmålet, og de som har, tilkender ikke 
langdistancespredning væsentlig betydning, 
hvilket står i kontrast til den videnskabelige 
litteratur om emnet. 

3) Naturligt udbredelsesområde? 

Hvordan erkendes det naturlige udbre
delsesområde, som er vigtigt i de ovenfor 
gennemgåede definitioner? Agerbrugets 
indførelse til Danmark for ca. 6.000 år 
siden anses normalt for starten på væsent
lig kulturpåvirlming. Nedenfor uddybes, 
at visse forfattere ikke accepterer Danmark 
som naturligt udbredelsesområde for ar
ter, som kan være slæbt ind med agerbrug 
for op til 6.000 år siden, uanset at de også 
sideløbende eller efterfølgende kan være 
indvandret naturligt. Der ses altså på sagen 
i et langt tidsperspektiv. 

Forekomst i Danmark tidligere end sidste 
istid indgår normalt ikke i vurderinger af, 
om en art er hjemmehørende. Så selvom 
bl.a. Rød-Gran (Picea abies) er dokumente
ret tilstede i Danmark i sidste mellemistid, 
anses en så gammel forekomst normalt 
il<ke for relevant. Perioden siden Istidens 
afslutning er typisk den periode, der ses på, 
når Nordeuropas og Danmarks hjemme-
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hørende flora diskuteres. Eftersom resulta
tafsnittets ca. 1 000 - 1 500 arter forudsættes 
indvandret i de højst 10 . - 1 5.000 år, det 
må dreje sig om, kan den gennemsnitlige 
naturlige indvandring i perioden skønnes 
til i gennemsnit 7 - 15 arter pr. 100 år. Hvis 
indvandringen antages konstant svarer 
det til 400 - 900 arter på de 6.000 år siden 
starten på agerbrug i Danmark. Det bliver 
dermed essentielt om ændring i udbredelse 
i den periode accepteres som naturlig. 

Daterede sedimenters indhold af pollen 
og andre plantefossiler har kastet lys over 
hastigheden, hvormed nordeuropæiske 
planter, især træarter, øgede deres udbre
delsesområde siden Istiden. Denne van
drings- eller spredningshastighed har for 
en del "hurtige" arter været anset for gns. 
100-200 km pr. 100 år (Huntley & Birks 
1983; Birks 1989; Huntley & Webb 1989) . 
Nyere studier, som inlduderer opdagelsen 
af refugier nordligere end tidligere kendt, 
når for de fleste arter frem til lavere gen
nemsnitshastigheder på snarere l O  - 50 km 
pr. 100 år (Svenning & Skov 2007). Spred
ningshastigheden var størst i årtusinderne 
før den menneskelige indflydelse for alvor 
gjorde sig gældende, således at de nævnte 
hastigheder anses for gældende ved naturlig 
spredning (Pitelka 1997; Petit et al. 2004). 

Selv ovennævnte maksimums-estimat på 
indvandringshastighed på 200 km pr. 100 
år er langsom i forhold til det høje naturlige 
potentiale for langdistancespredning på op 
til over 1000 lun på en gang omtalt i forrige 
afsnit. Det skyldes bl.a., at ldimatisk egnede 
områder er udfyldt ret hurtigt (i pollenana
lytisk perspektiv) allerede ved den lavere 
hastighed, hvor 1000 år er nok til at nå fra 
Alperne til Lapland. Spredningshastighe
den vil være begrænset af en række fakto
rer, bl.a. af om der er egnede ledige habitat
nicher at nå frem til. Hastighederne er dog 

Figur l l  (side 84) Møns Klint rummer mange specielle plantearter, som er sjældne eller mangler i resten af landet. Ikke mindst på selve 
klinten og dens slued. Foto: Erik Buchwald. 
The chalk cliff"Møns Klint holds a number o f special plant species rare o r missing in the rest o f Den mark. Not Ieas t o n the cliff Ja ces and in ero
sion gul Iies. 
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usikre, bl.a. på grund af problemer med 
tilstrækkeligt nøjagtige dateringer, stedfæ
stelse af istidsrefugier og vanskeligheden 
ved ud fra pollenundersøgelser at afgøre, 
om der er tale om fjerntransport eller pol
len fra en lille satellitbestand i nærheden. 
Enkelte pollenundersøgelser fra de seneste 
år tyder overraskende på, at Bøg (Fagus 
sylvatica) kan have haft små forekomster i 
Nordeuropa og muligvis også i Danmark 
for allerede 8.500-9.000 år siden (Giesecke 
et al. 2007; Bradshaw et al. 2010; Overballe
Petersen 2012), men verifikation med ma
krofossiler mangler endnu, og resultaterne 
er usikre. Mere sikkert er det, at Rød-Gran 
(Picea abies) fornylig ud fra kulstof- 14  
daterede kogler mv. er  påvist i Sverige al
lerede for 14.000 år siden (Kullman 2008). 
For begge arter er det mange tusinde år 
tidligere, end forskere indtil for få år siden 
har vurderet det. 

En klimarelateret modelundersøgelse af 
udbredelsen af 47 danske plantearter, ud
valgt fra Europas nemorale løvskovszone, 
viser, at 12 af arterne (26 %) nærmest findes 
hvor som helst i Europa og derfor ikl<e er 
spredningsbegrænsede. De øvrige 35 arters 
udbredelse blev korreleret med jordbund, 
klima og afstand til formodede istidsrefu
gier for at se, hvilke af disse faktorer, der 
var vigtige på europæisk niveau (Svenning 
et al. 2008). Klima og jordbund var de 
vigtigste faktorer, men afstand til refugier 
forklarede også små til moderate dele af 
variationen i modellerne bortset fra 2 arter 
(4%), hvor spredningsbegrænsning altså 
heller ikke spillede nogen rolle. For 1 1  arter 
(23%) betød afstand til refugier mere end 
jordbund (tabel 4), mens afstanden havde 
en mindre, men dog registrerbar betydning 
for yderligere 22 arter (47%). Konklusionen 
var, at mange skovplanter sandsynligvis 
stadig er i gang med deres naturlige spred
ning siden Istiden, og at disse arter altså har 
mere eller mindre svært ved hurtigt at følge 
ldimaændringer. I alt 30 % af arterne var 
ildce registrerbart spredningsbegrænsede, 
og yderligere 47% kun svagt til moderat 
begrænsede. Nu skal det så også siges, at 
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skovbundsurter normalt regnes til de mest 
langsomt -spredte arter. 

Det ville være ideelt at vurdere plantear
ternes udbredelse og indvandring ud fra 
veldaterede fossiler af pollen og især frø og 
andre plantedele. Dette er dog kun muligt i 
få tilfælde. Sådanne undersøgelser kræver 
uforstyrrede aflejringer og gode bevarings
forhold, hvilket savnes i mange især tørre 
naturtyper. Pollen er en værdifuld kilde, 
fordi de er meget robuste og kan findes i 
store mængder i mange aflejringer, men 
nytten nedsættes af, at mange pollen kun 
kan bestemmes til familie eller slægt, og af 
en ræld<e problemer med tolkning og re
præsentation. Derudover er der il<ke publi
ceret nogen detaljeret oversigt over danske 
pollenfund fordelt på tidsperioder. Jensen 
( 1987) har derimod sammenstillet en grun
dig oversigt over makrofossiler. Kun 491 
(35%) af arterne i Dansk Feltflora (Hansen 
1981)  er registreret som makrofossile r, bl.a. 
fordi mange arters frø er små og derfor 
overses (detektionsgrænse typisk ca. 0,5 
mm), fordi rester af arter fra tørre biotoper 
har ringe sandsynlighed for at havne i våde 
sedimenter, og fordi mange frø og andre 
makrofossiler er vanskelige eller umulige 
at artsbestemme. Dertil kommer det gene
relle problem med, at forholdene sjældent 
er gode nok til bevaring af makrofossiler 
(Jensen 1987). 

Hvis man i nutiden skulle finde ud af hvor 
mange arter, der i øjeblikl<et vokser i Dan
mark, og kun kunne kigge i jord, mudder 
og andre sedimenter (som er de medier, 
der er til rådighed til at vurdere den fjerne 
fortids flora), så ville man tilsvarende kun 
kunne finde ca 491 arter ud af de recente 
1 500-3000 arter. Resten af arterne er for 
vanskelige at artsbestemme ud fra pollen 
og frø, for sjældne, eller vokser på steder, 
som ild<e giver mulighed for at frø ender i 
søer eller moser. Der er mange pollen- og 
makrofossil undersøgelser af sediment fra 
1 800- 1950, hvor man kender Danmarks 
reelle artsindhold, og disse undersøgelser 
finder mindre end 500 forskellige arter (se 

suppl. elektronisk fil på www.jydsknatur
historisk.dk). En stor del af de nævnte 49 1 
arter er endda kun registreret i potteskår 
eller kulturlag og aldrig i sedimenter (tørv-, 
gytje- og.morlag fra vådområder og sure 
skovbunde samt fra fjord- og havaflejrin
ger), selv ikke fra de sidste par hundrede 
år, hvor arterne vides at have været tilstede. 
Sedimenter er de eneste medier, man har til 
rådighed fra tiden før de første kæmpehøje, 
potteskår og andre menneskeskabte medier 
kom til for ca. 6.000 år siden (Jensen 1985), 
så det er kun en lille andel af floraen fra 
tidligere, der er påviselig. 

Trods det begrænsede antal arter registreret 
som makrofossiler, kan Jensen ( 1 987) i sin 
afhandling påvise, at mange plantearter, el
lers omtalt som indført af munkene, faktisk 
var til stede længe før. Tilsvarende finder 
han i afhandlingens afsnit om menneskets 
indflydelse, at tidligere vurderinger af en 
række arter som fremmede (antropokore) 
må afvises, eftersom de er fundet som ma
krofossiler før Bondestenalder for 6.000 år 
siden i Sydskandinavien eller England (Ta
bel 5). Han forholder sig iklce til, om arter 
registreret for mindre end 6.000 år siden 
kan være indvandret naturligt og dermed 
være hjemmehørende. 

Tysldand, Polen og de fleste andre lande 
har ikke kataloger eller oversigter med 
sammenstillinger af daterede makrofossiler 
som Jensens, så det er yderst svært at få et 
overblik over fossilfund i området lige syd 
for Danmark, hvorfra naturlig indvandring 
især er forventelig. Samtidig er der stor 
forskel på vurderinger af oprindelighed for 
arter også i det område. 

Der er dog udført et prisværdigt grundigt 
arbejde af en gruppe tyske forskere med at 
kortlægge det naturlige udbredelsesområde 
for Centraleuropas planter (typisk status 
omkring år 1700) og adskille det fra ikke
naturlige forekomster betinget af human 
spredning (Meusel et al. 1965, 1972; Meusel 
& Jager 1992). I appendix l til 8 har vi angi
vet målt afstand fra Danmark til nærmeste 



naturlige udbredelse i disse kilder. I mindre 
omfang var det nødvendigt at supplere 
med kort i Atlas Flora Europaea bd. l - 14, 
som dog ikke ligeså grundigt skelner mel
lem naturligt og ikke-naturligt udbredel
sesområde (Kurtto et al. 2007). 

Alt i alt er spørgsmålet om historisk og 
især forhistorisk naturlig udbredelse for 
mange arter umulig at belyse eller kun spo
radisk muligt, mens et mindre antal med 
let kendelige vindspredte pollen - især træ
arter - kan spores mere detaljeret tilbage 
i tiden. Forskningsresultater vedrørende 
emnet er omfattende, men spredte, og et 
overblik er vanskeligt opnåeligt. Resulta
tafsnittet tyder på, at de fleste af floraforfat
terne af sådanne årsager har foretaget deres 
egne skøn over naturlig udbredelse. 

4) Hvordan er upåvirkede biotoper? 

Den fjerde vanskelighed, som medfører 
subjektivitet og forskel mellem de forskel
lige kilders opgørelser af hjemmehørende 
arter, gælder mangelfuld viden om natur
lige upåvirkede biotoper. Visse definitio
ner kræver nemlig af en hjemmehørende 
art, at den primært skal vokse i naturlige 
biotoper upåvirket af mennesker. Dermed 
bliver det vigtigt at vide, hvilke biotoper, 
der ville forekomme i et upåvirket natur
ligt landskab. Jonselis (2004) kriterium 
om voksested i habitater, der stort set har 
været uforandrede af mennesker, medfø
rer, at  næsten hele Danmarks nuværende 
areal må udgå, idet mennesket ifølge 
Jonseli selv har fjernet langt hovedparten 
af Danmarks oprindelige habitater eller 
forandret dem. Ifølge denne logik bliver 
der meget få nutids-arealer tilbage, som 
kan accepteres, bortset måske fra højmo
ser, rene søer, strandvolde, klitter, klinter, 
længe urørte gamle naturskove og visse 
dyrehaver. Da de forandrede habitater 
fylder over 90 % af Danmarks areal, vil 
nyankommende arter med stor sand
synlighed få deres første og største fore
komster der. Men det betyder ikke, at de 
ikke også kunne have levet i landet uden 
mennesker. 
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Tabel 4: De I l  arter, hvor afstand til refugier betød mere end jordbund (Svenning et al. 
2008). 
Species show n by Svenning et al. (2008) to be more Jimited in range by distance to Ice Age 
refugia than by so i/ properties - indicating that natura/ dispersal after the Ice Age has not 
finished yet. 

Dansk navn 

Bøg 

Avnbøg 

Alm. Skjoldbregne 

Bjergbregne 

Druemunke 

Gul Anemone 

Hulrodet Lærkespore 

Vinge-Pileurt 

Vedvarende Måneskulpe 

Uldhåret Ranunkel 

Lund-Fladstjerne 

Latinsk navn 

Fagus sylvalien 

Carpinus bettdus 

Polystichttm acttleattmt 

Oreopteris limbosperma 

Aetnen spicnta 

Anemone rmumculoides 

Catydalis cava 

Fa/lapin dumetarum 

Liltillria rediviva 

Rmwnwlus lanuginosa 

Stellaria nemonmt 

Tabel 5: Arter, som tidligere er anset som fremmede, men hvor makrofossil fund viser 
forekomst for over 6.000 år siden i Sydskandinavien eller England (Jensen 1987). 
Species aften regarded as non-native in Den mark, but with macrofossil evidence o f occurrence 
more than 6.000 years ago in Great Brita in or southern Scandinavia. 

Dansk navn 

Rød Arve 

Nikkende Tidsel 

Kornblomst 

Vild Gulerod 

Alm. Katost 

Tidlig Rødtop 

Fersken-Pileurt 

Enårig Knavel 

Sort Natskygge 

Ud over Jonseli (op.cit.) har både Jessen & 

Lind ( 1922-23) og TBU-afhandlingerne fra 
1931 - 1980 (Vestergaard & Hansen 1989) 
i høj grad klassificeret arter som værende 
fremmede ud fra et argument om, at de er 
ukrudts- eller ruderat-planter, som kun 
eller primært gror på "kulturbund" som 
marker, vejkanter og ruderater. Også Han
sen ( 198 1 )  ser ud til at have lagt en vis vægt 
på dette, selvom det ikke nævnes eksplicit. 

Latinsk navn 

Anagallis arvensis 

Cardtws tiltfans 

Centauren cyan11s 

Dauws en rata 

Malva sylvestris 

Odontites vema 

Polygon w t t persicnria 

Sclemnthus llllllllliS 

Solm11t111 nigrum 

At en meget stor andel af disse arter også 
gror langs kysten i naturlige og oprindelige 
habitater (strandvolde, klitter, klinter, klip
per eller strandsumpe) ignoreres for en 
række arter. Kystnaturen har mange kår 
fælles med ruderater og agre, herunder 
stort næringsindhold (fra rådnende tang 
mv.) og hyppig omrodning og blotning af 
jordbunden (erosion pga. bølger og vind). 
Forekomst af mange klassiske "ukrudts"- og 

1 1 8(3-4) Side 87 



Figur 1 2. Eng-Klokke (Campanula pahtla) er normalt efemer, når den 
dukker op i Danmark, dvs den forsvinder hurtigt igen, og kan ikke 
opretholde en varig bestand. På en fredet bakke ved Hillerød har en 
bestand på flere hundrede individer dog holdt sig i over 30 år. Foto: Erik 
Buchwald. 
Spreading bellflower (Campanula patula) is normal/y ephemerous in 
Denmark meaning that it usually disappears quickly and can not sustain 
a stable population. None-the-less i t has had a population o f several hun
dred for more than 30 years o n thi s hil/si te in Hillerød. 

"ruderat" -arter er særdeles veldokurnen
teret for små ubeboede øer og holme på 
kystldinter, strandvolde, tangophobninger 
(eve), lditter og fuglekolonier (Wessberg 
198 1 - 1 995).  De første grundige egnsfloraer 
med beskrivelser af floraen på kyster og 
strande fremkom i 1 800-tallet (fx Lange 
1 857; referencer og sammenstilling i War
ming 1906, 1907). Vi har angivet dokumen
teret forekomst i naturlig dansk kystbiotop 
i appendb:: l til 8 ud for hver art. Snesevis af 
arter, som af senere floraer er blevet anset 
for fremmede, var allerede ved 1 800-tallets 
første tilgængelige beskrivelser almindelige 
bl.a. på kysterne af Møn, Lolland-Falster, 

Langeland og Det Sydfynske Øhav. Det kan 
de også have været i tusindvis af år forud, 
uden at det kan dokumenteres eller afvises. 

Tilsvarende vil et land uden moderne 
mennesker have langt større areal med 
tidvis udtørrede åbredder, bæverenge, 
saltpåvirkede træløse områder, vildsvine 
oprodet bund i lysåben vegetation og andre 
biotoper skabt af større vilde dyrebestande 
eller af brand (fx Buchwald 2001 ;  Bonn 
2004; Nielsen 2009; Hald-Mortensen 201 2) .  
Disse biotoper kan huse mange ruderat- og 
"ukrudts" -arter. De nævnte biotoper er på 
grund af hurtig omsætning, hyppig erosion 
og anden dynamik typisk ikke nogen, der 
efterlader sig aflejringer med velbevarede 
pollen, frø og andre fossiler. Deres artsind
hold i oldtiden lader sig derfor ikke eller 
kun vanskeligt eftervise med gængse pa
læoøkologiske metoder. 

Opsamling 
Vor diskussion af de fire punkter ovenfor 
har vist, at forskelle i definitioner og tolk
ninger herafhar medført adskillige skøn og 
vurderinger, som kan gå i forskellig retning. 
Mangelfuld viden og varierende skøn om 
fortidens biotoper og artsforekomster bi
drager til forskellene. Disse forhold anser 
vi for hovedårsagen til forskellige forfat
teres varierende angivelser af, om arter i 
Danmark er hjemmehørende eller ej, og 
den dermed forbundne usikkerhed om det 
samlede antal af danske plantearter. 
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PERSPEKTIVERING 

I betragtning af hvor stor vægt, der lægges i 
naturforvaltningen på at overvåge og kontrollere 
såkaldt "fremmede" arter, er det bekymrende, 
at de eksisterende kilder er så uenige, og at den 
fremherskende opfattelse ofte kan drages i tvivl. 
Det gælder eksempelvis den udbredte opfattelse 
af, at de meget udbredte arter Rød-Gran og 
Gyvel skal forvaltes som fremmede arter i den 
danske natur. I betragtning af hvor dynamisk 
naturen er, vil vi anbefale, at bevisbyrden vendes 
på hovedet. Hvis ikke en art med stor sikkerhed 
er fremmed, vil vi foreslå, at den forvaltes som 
hjemmehørende. Således kan vi også sikre, at 
naturforvaltningsmidlerne anvendes omkost
ningseffektivt og målrettet til at beskytte den 
eksisterende mangfoldighed frem for at be
kæmpe "fremmede arter", som måske slet ikke 
er fremmede. 

KONKLUSION 

Der er overraskende stor forskel på forskellige 
forfatteres angivelser af hvilke plantearter, der er 
hjemmehørende danske. Kategori l til 4 i tabel 3 
lever op til IUCNs definition af hjemmehørende 
arter, hvilket kategori 5 og 6 måske også gør. 
Antal hjemmehørende plantearter er dermed 
hverken 1000 eller 1500 arter, selvom disse tal 
j ævnligt ses nævnt. Antallet ligger derimod et 
sted mellem 1265 og 1307, alt efter hvor stor 
naturlig spredningsevne, der tillægges en række 
tilstedeværende arter, hvis naturlige udbredel
sesområde allerede omkring år 1700 lå ret tæt 
syd for Danmark. Hvis Danmarks klima fortsat 
bliver varmere og vådere, vil yderligere arter 
sydfra sandsynligvis etablere sig hos os. 
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Revling (Empetrum nigrum), er spredning dokumenteret op til l OOO km på 
en gang ( Fridriksson & Sigurdsson 1 968) .  Foto: Peter Wind. 
One way to disperse over Ion g distances is to get eaten and pass through an 
an i mal. Man y seed s keep o r enhance their sprouting ability in the process. 
For birds eating Crowbeny (Empetrum) as on the photo, dispersal has been 
documented up to 1 000 km (Fridriksson & Sigurdsson 1 968). 
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A P P E N D I X  

Appendix l .  Forsvundne arter, hvor det tilsyneladende er den meget kortfattede/manglende omtale og arternes meget få eller gamle fund, 
der er årsag til, at der ikke er komplet enighed om, hvorvidt arten beskrives som spontan eller ej. Lang gane species omitted ar seen as non-
native in same references. 

Dansk navn Latinsk navn l 2 3 4 s 6 7 Kyst Afstand Status 
Hørbladet nålebæger Thesium ebracteattmz Dk Dk Dk Dk t Dk o forsvundet 
Alpe-nålebæger Tlzesitl/11 alpinunz Dk Dk t b k 

t Dk o forsvundet 
Tysk visse Genisia germanica Dk Dk Dk t Dk o forsvundet �erg-kløver Trif.olizmz montanum Dk Dk Dk Dk t Dk o forsvundet 

engescepter Peaicularis sceptrunz-carolilzunz Dk Dk t t t Dk o forsvundet 
Thors blærerod Utricularia stygia Dk Dk o forsvundet 
Strand-star Carex P,aleacea t Dk Dk 50 forsvundet 
Poselæbe Caelog/ossum viride Dk Dk Dk Dk t Dk o forsvundet 
Ridder-��eurt Orc/11s mililaris - F t Dk 50 forsvundet 
Tråd-pa erok Equisetwn seirpaides t t F F 200 forsvundet 
Topsp1rende slangeurt B1storta vtvtpara Dk Dk b k 

t F F o forsvundet 
Hvid æble-rose Rosa aw·estis Dk t Dk F o forsvundet 
Kortstilket potentil Potent/ la micrantha t F 400 forsvundet 
Kilde-løvefod Alchemilla glomendans Dk t h F F o forsvundet 
Kransbladet bækarve Elatine alsinastmzn Dk F F 1 50 forsvundet 
Hornnød Trapa natans Dk t F 1 50 forsvundet 
Bitterblad Cicendia jiliformis Dk t t t t F o forsvundet 
Farve-mysike AsP,erula Iinetaria Dk t t t F 1 50 forsvundet 
Skov-snerre Galiu1n sllvatiwm t F 50 forsvundet 
Bittermælk-gyvelkvæler O robane 1e picridis Dk Dk Dk Dk Dk F o forsvundet 
Hvas klokke CamP,anula cervicaria Dk Dk t Dk t F o forsvundet 
Gulhvid evighedsblomst Pseui:logna�haliwn luteoalbztm F Dk t t t F o forsvundet 
Kær-brandBæger Senecia pa udosus Dk t F o forsvundet 
Kantet løg Aililun senescens ssp. montanum Dk Dk b k 

t t F o forsvundet 
Strand-byg Hordeum mariiilun Dk t F 1800 1 0  forsvundet 
R1s�ræs Leersia oryzoides Dk Dk Dk t t F o forsvundet 
Sæ er-star Carex bnmnescens Dk F F 1 00 forsvundet 

Appendix 2. Spontane arter, som er udeladt i visse af kilderne, eller visse kilder i tvivl, fx fordi de er indvandret eller taksonomisk udskilt 
efterfølgende, eller enkelte kilder er i tvivl, men arten er utvivlsomt spontan udfra IUCN definition l Species omitted ar dubious in same 
references due to la ter immigration ar taxonomical change. 

Dansk navn Latinsk navn l 2 3 4 s 6 7 Kyst Afstand Status 
Hjortetunge Asf?lenium scolof?endrium Dk ? Dk ? Dk ? Dk o lokal 
A mindelig skjoldbregne Po1ystichwn awleatum Dk Dk ? Dk Dk Dk Dk 1 800 o lokal 
Guldskæl-mangeløv Dryopteris affin is Dk Dk Dk Dk 1 50 lokal 
Finbladet man�eløv D?'optens expansa Dk Dk Dk Dk Dk o almindelig 
Storbladet enge sød Po ypodium intezjecfttm Dk Dk Dk Dk Dk o lokal 
Taks Taxus baccata Dk Dk Dk Dk ? Dk o lokal 
Småbladet elm UlmtiS minor Dk Dk Dk Dk ? Dk o lokal 
Sum�-nælde Urtica kioviensis Dk b k Dk 200 lokal 
San -pileurt Polygommz mi i ssp. raii Dk Dk Dk Dk Dk Dk o lokal 
Klippe-skræ�fte Rum ex bryhnii Dk Dk Dk o lokal 
Langakset sa urt Salicomia dolichostachya ssp. Dk Dk Dk Dk Dk 1 900 o almindelig 

dolichostachya 
Blegblå anemone Anemone apemzina var. pallida Dk Dk Dk Dk Dk Dk o l 1000 lokal 
Pensel-vandranunkel Rammculus penicillatus Dk Dk Dk Dk o lokal 
Kalk-vejsennep Sisymbrium supinum Dk Dk 1 50 efemer 
Farve-vajd Isatzs tznctona Dk Dk 1 Dk Dk Dk Dk 1800 o tiltagende �ndsku pet brøndkarse Nasturtium microphyllum Dk Dk Dk Dk Dk Dk o almmdelig 

ild ribs Ribes sP,icatwn Dk Dk 1 Dk Dk 1 Dk o almindelig �eld-ribs Ribes alpimt/11 1 Dk i Dk Dk i Dk 1800 o tiltagende 
ortstilket filt-rose Rosa sherardii Dk Dk Dk Dk Dk Dk o alnnndelig 

Blodstillende bibernelle Sanguisorba mi nor ssp. 111inor Dk Dk Dk 1 Dk Dk Dk 1800 o almindelig 
Grå vår-potentil Potentilla subarenaria Dk Dk Dk Dk Dk Dk o aftaående 
Finsk røn Sarbus hybrida Dk Dk 1 Dk Dk Dk Dk o loka 
Koral-hvid%ørn Crataegus rhipidophylla Dk Dk 1 Dk Dk Dk o almindelig 
Fu�e-kirse ær Prunus avzum 1 Dk Dk Dk Dk Dk Dk o almindelig 
En lomstret fladbælg Lat

:Jtus s�lweriws i Dk Dk Dk Dk Dk Dk o lokal 
Humle-sneglebælg Me zcago upulina i Dk Dk Dk Dk Dk Dk 1800 o almindelig 
Gul kløver Trij9/ium campestre i Dk Dk Dk Dk Dk Dk 1800 o almindelig 
Fin kløver Trifolizmz dubzum i Dk Dk Dk Dk Dk Dk 1800 o almindelig 
Hejrenæb Erodiwn ciwtarium ? Dk Dk Dk Dk Dk Dk 1800 o almindelig 
Strand-vortemælk Euphorbia palustris Dk Dk Dk Dk Dk o lokal 
S<Jids-løn Acer piatanoides Dk Dk 1 1 Dk Dk Dk o almindelig 
l lit -stedmoderblomst Viola tricolor ssp. curtisii 1 Dk Dk Dk Dk Dk Dk 1800 o almindelig 
Bakke-soløje Helianthemum nummttlariwn ssp. Dk Dk Dk Dk Dk Dk o almindelig 

obswrum 
Kantet dueurt f11zilobiwn tetraf.onwn Dk Dk Dk Dk Dk Dk 1900 o tiltafende 
Mose-post hododendron omentosum Dk Dk Dk 1 00 loka 
Krat-snerre Galium valdeP,ilosunz Dk Dk Dk Dk Dk Dk o lokal 
Hvidfrlettet lun§eurt Pulmonaria åfficinalis 1 Dk Dk Dk Dk Dk Dk o lokal 
Flad rugtet van stjerne Callitriche �lat{carpa Dk Dk Dk Dk Dk Dk o almindelig 
Stilkfrugtet vandstjerne Callitriche ru . i a Dk Dk Dk Dk Dk Dk o aftagende 
Filtet kon§elys \ferbaswm thaP,sus Dk Dk 1 Dk Dk Dk Dk 1800 o almmdelig 
Strand-rø to� Odontites litaralis Dk Dk Dk Dk Dk Dk 1 900 o almindelig 
Sommer-rød op Odontites vulgaris Dk Dk Dk Dk Dk 1900 o almindelig 
Lancet-v�bred Plantago lanceolata Dk Dk Dk 1 Dk Dk Dk 1800 o almindelig 
Fladhove brøndsel Bidens radiata Dk Dk Dk b k Dk Dk o efemer 
Skov-brandbæger Senecia sylvaficus 1 Dk Dk Dk Dk Dk Dk 1800 o almindelig 
Klit-høgeurt Piloselia peleteriana Dk Dk Dk Dk Dk Dk o almindelig wer�-høgeurt Hieracium sect. Alpesfria (danicum) Dk Dk Dk Dk o lokal 

jer ebla3et Høgeurt Hieracium sect. Pre11anthoidea Dk Dk Dk Dk o lokal �retiost/11!�. Liden najade a fas jlexz z s Dk Dk Dk Dk Dk Dk o lokal 
Pur-løg Allizm1 schoenoprasum Dk Dk Dk Dk Dk Dk o lokal 
Kølet løg Allium carinatum Dk Dk Dk Dk Dk Dk o lokal 
Småblomstret siv !IIIICIIS minutulus Dk Dk Dk O? almindelig 
Klit-svingel Festuca arenm·ia Dk Dk Dk Dk Dk 1800 o almindelig 
Stortoppet rapgræs Poa palustris Dk Dk 1 Dk Dk Dk Dk o tiltagende 
Tande sødgræs Glyceria declil!ata Dk Dk Dk Dk Dk Dk o almmdelig 
Sand-hvene �rostis vizzealis Dk Dk Dk Dk Dk Dk o almindelig 
Storblomstret hullæbe ipactis leptochila Dk Dk Dk Dk Dk Dk o lokal 
Tætblomstret hullæbe gzpactis purP.,urata Dk Dk Dk Dk Dk Dk o lokal 
Nikkende hullæbe 'CJ2�actis //1y1/anthes Dk Dk Dk Dk Dk Dk o lokal 
Biblomst p 11)'5 a ifera Dk Dk Dk 300 lokal 
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Appendix 3. Spontane arter ud fra Meusel et al. ( 1965-92), Kurtto et al. (2007) og/ eller > 6.000 år gamle pollen l mahofossilfund. l Na-
t u ral range ineludes Denmark according to Meusel et al. (1965-92), Kurtto et al. (2007) andfor pollen/macrofossil evidence o/der than 6.000 
years. 

Dansk navn Latinsk navn l 2 3 4 5 6 7 Kyst Afstand Status 
Skov-fyr Pi nus sylvestris Dk b k 

Dk t F h Dk o tiltagende 
Selje-ptl Salix cafnrea Dk F Dk Dk Dk o almmdelig 
Skærm-elm Ulm11s aevis F F F Dk Dk ( Dk 50 lokal 
Liden nælde Urtica urens F Dk Dk F Dk Dk Dk 1800 o almindelig 
Fersken-�ileurt Persiwria macu/osa ssp. mawlosa F Dk Dk F Dk Dk Dk 1900 o almindelig 
Snerle-p z eurt Foliopia convolvu/11s F Dk Dk F Dk Dk Dk 1800 o almindelig 
By-skræppe R11111ex loz�ifolius F Dk Dk F Dk Dk Dk 1900 o almindelig 
Butbladet skræppe Rzmzex ob usifolills F Dk Dk F Dk Dk Dk 1900 o tiltagende 
Strand-bede Beta vulgaris ssp. maritima F Dk Dk ( Dk Dk Dk 1800 o tiltagende 
Mangefrøet §åsefod Chenopodium polyspemllllll F Dk Dk F Dk Dk Dk o almmdelig 
Grøn gåsefo Chenopodllllll sueczcw11 F Dk Dk F Dk Dk Dk 1900 o almindelig 
Svine-mælde Atriplex pa111la F Dk Dk F Dk Dk Dk 1800 o almindelig §;æd markarve Arwaria leptoclados F Dk F Dk Dk Dk 1900 o almindelig 

pret hønsetarm Cerasti11111 g/omeraiL/111 F Dk Dk Dk Dk Dk Dk 1800 o tiltagende 
Enårig knavel Sclerantlws tlllmlus ssp. annu11s F Dk Dk F Dk Dk Dk 1800 o almmdelig 
Skorem CozTigiola litom/is F F ( Dk Dk Dk Dk o lokal 
Almindel� spergel fjfoezgula arvezzsis ssp. arvezzsis F Dk Dk Dk Dk Dk Dk 1 800 o almindelig 
Mark-hin e!Cnæ ?f(!ezgulana rubra F Dk Dk Dk Dk Dk Dk 1800 o almindelig 
Aften-pragtstjerne Iene Iatifalia ssp. alba F Dk Dk F Dk Dk Dk 1800 o almindelig 
Musehale Myasums minim11s Dk Dk Dk F Dk Dk Dk 1900 o almindelig 
Akeleje Aquilegia vulgaris ( Dk ( ( F Dk Dk 1800 o lokal 
Korn-valmue Papaver rhoeas F Dk Dk F F Dk Dk o almindelig 
Gærde-valmue Papaver dubium F Dk Dk F Dk Dk Dk 1800 o almindelig 
Kølle-valmue Papaver mgemozze F Dk Dk F Dk Dk Dk 1 900 o almindelig 
Finbladet vejsennep Deseuroima sophia F Dk Dk F Dk Dk Dk 1800 o almindelig 
Hr;rdetaske Catsella bursa-pastaris F Dk Dk F Dk Dk Dk 1800 o almindelig 
A mindelig pengeurt Tlz asp1 arvense F Dk Dk F Dk Dk Dk 1900 o almindelig 
Seksradet stenurt Sedw11 sexangulare F ( ( ( Dk ( Dk 1800 o lokal 
Ægte norskfotentil Potentilla narvegien ssp. narvegien F Dk Dk ? Dk ? Dk o lokal 
Gra potentl Potentilla acaulzs ssp. arenaria Dk Dk Dk Dk F Dk Dk o lokal 
Almmdeliy dvær�øvefod Aplzones arvensis F Dk Dk F Dk Dk Dk 1800 o almindelig 
Småfrugte dværg øvefod �hanes tlllslrf!lis F Dk Dk F Dk Dk Dk o almindelig 
Gyvel �' tiSliS scopan11s Dk Dk Dk Dk F Dk Dk 1800 o almindelig 
Tornblad lex europael/s F ( F F Dk Dk Dk 1800 o almindelig 
Segl-sn�lebælg Mediengo sativa ssp. falcata F Dk Dk Dk Dk Dk Dk 1800 o almindelig 
Stnbet øver Trifolillm sirialllin F Dk Dk ( Dk Dk Dk 1800 o almindelig 
Blød storkenæb Germzi11111 mol/e F Dk Dk F Dk Dk Dk 1800 o almindelig 
Liden storkenæb Gerarzizmz p11sillum F Dk Dk F Dk Dk Dk 1800 o almindelig 
Storbægret storkenæb Geranium colllmbimlm F Dk Dk Dk Dk Dk Dk 1900 o almindelig 
Kløftet storkenæb Geranium dissectum F Dk Dk F Dk Dk Dk o almindelig 
Liden vortemælk Euphorbia ex*ua F Dk Dk F Dk Dk Dk 1800 o lokal 
Ahorn �Ær) Acer pseudo� atmws F F F F F Dk Dk 1900 o tiltaTende 
Storbia et lind Ti/io platyp Tyllos F Dk ( Dk Dk Dk Dk o loka 
Rosen-katost Ivialva alcea Dk Dk Dk Dk F Dk Dk 1800 o almindelig 
Almindelig katost Ma/)ltl sylvestris F Dk Dk Dk Dk Dk Dk 1800 o almindelig 
Ager-stedmoderblomst Viola arvwsis F Dk Dk Dk Dk Dk Dk 1900 o almindelig 
Tvebo �ldebær Bzyonia dioica F ( F Dk F Dk Dk o aftagende 
Gærde- ørvel Anthrisws eauw/is F Dk Dk F Dk Dk Dk o almmdelig 
Skarntxde Coni11111 mawlatum F Dk F F Dk Dk Dk 1800 o almindelig 
Vild gulerod Da11ws carota ssfv. carota F Dk Dk F Dk Dk Dk 1800 o almindeli� 
Bjerg-melbærris Arctosta�hylos a pim1s Dk b k h F Dk o forsvunde 
Pez�ebladet fredløs �ISillltlC Till 111111111111/aria Dk Dk F F Dk o almindelig 
Rø arve nagal/is arvensis F Dk Dk F Dk Dk Dk 1800 o almindelig 
Blåst�rne Sherardia arvensis F Dk Dk Dk Dk Dk Dk 1 800 o almindelig 
Smal ladet snerre Galium album Dk Dk F F Dk o almindelig 
Jakobssti�e Paiemonilim caerulewn F Dk ( ( Dk ( Dk 100 lokal 
Ager-sner e Co1zvolvulus arvensis F Dk Dk Dk Dk Dk Dk 1800 o almindelig 
Ager-stenfrø Lithospenn11111 arvense F Dk Dk F Dk Dk Dk 1900 o almindelig 
Slangehoved Eclziwn Vl1Jfare F Dk Dk F Dk Dk Dk 1800 o almindelig 
L�ge-oksetunge Anch11sa o einalis F Dk Dk F Dk Dk Dk 1800 o almindelig 
R1ver Aspen'!f:o proczn!zbens F Dk Dk Dk Dk Dk Dk 1 800 o almindelig 
Mark-forwemm�ej M/voso IS arveliS IS F Dk Dk F Dk Dk Dk 1800 o almindelig 
Forskellig arvet orglemmigej !v.yosotis discolor F Dk Dk Dk Dk Dk Dk 1800 o almindelig 
Læge-hundetunge 8''zogloss11111 officizzale F Dk F F Dk Dk Dk 1 800 o almindelig 
Sano-hanekro a/eopsis Iadanliiil F Dk Dk F Dk Dk Dk 1800 o almindelig 
Hamp-hanekro Galeapsis �eciosa F Dk Dk F Dk Dk Dk 1900 o almindelig 
Almindelig hanekro Galeapsis elmhit F Dk Dk F Dk Dk Dk 1800 o almindelig 
Døvnælde Lamium album F Dk Dk F Dk Dk Dk o almindelig 
Rød tvetand Lamium �11rpureum F Dk Dk F Dk Dk Dk 1900 o almindelig 
Fliget tvetand Lmnium Tybridum F Dk Dk F Dk Dk Dk 1900 o almindelig 
Nyrebladet tvetand Lami11111 conferllllll F Dk Dk F Dk Dk Dk 1900 o almindelig 
Liåen tvetand Lami11111 amplexicallle F Dk Dk F Dk Dk Dk 1900 o almindelig 
Ager-galtetand Stachys arvensis F Dk Dk F Dk Dk Dk 1 800 o almindelig 
Sort nats'2::gge Solanilill nigrum F Dk Dk Dk Dk Dk Dk 1 800 o almindelig 
Liden tors emund Chaenorrhmum mizws F Dk Dk F Dk Dk Dk 1800 o tiltagende 
Trefliget ærenpris Veron(ca triphyl(os F Dk Dk Dk Dk Dk Dk 1900 o almmdelig 
Mark-ærenpns Veronzca arvenszs Dk Dk Dk F Dk Dk Dk 1 800 o almindelig 
Vår-ærenr,ns Veronica vema F Dk Dk Dk Dk Dk Dk 1800 o aftagende 
Pierfarve ærenpris Veronica agrestis F Dk Dk F Dk Dk Dk o almmdelig 
Mat ærenpris \feronica opaca F Dk Dk F Dk Dk Dk o aftagende 
Vedbend-ærenpris Veronica hederifolio ssp. hederifolio F Dk Dk Dk Dk Dk Dk 1900 o almmdelig 
Ager-kohvede !vlelampymm arvense F Dk Dk Dk Dk Dk Dk 1 800 o lokal 
T1ali� rødtop Odonfltes veniliS ssp. ve mus F Dk Dk Dk Dk Dk 1900 o lokal 
Rølli e-�yvelkvæler Orobanche purp11rea F Dk Dk Dk Dk Dk o lokal 
Alminde 1g hild Sambucus nigra Dk Dk ( F Dk Dk Dk 1900 o almindelig 
Ager-museur Lo�t,a arvensis F Dk Dk F Dk Dk Dk 1800 o tiltagende 
Ager-gåseurt An 1emis an,ensis F Dk Dk F Dk Dk Dk 1 800 o almmdelig 
Lugtløs kamille Tripleurospemllllll pezforatum F Dk Dk F Dk Dk Dk 1800 o almindelig 
ReJnfan Tanaceflllll vulgare F Dk Dk Dk Dk Dk Dk 1800 o almindelig 
Glat burre Arctilllll iappa F Dk Dk Dk Dk Dk Dk 1900 o almindelig 
Liden burre Arct111111 lillnus F Dk Dk Dk Dk Dk Dk 1800 o almindelig 
Nikkende tidsel Cm·duus nutans F F F F Dk Dk Dk o lokal 
Tornet tidsel Cm·d1111S acanthoides F Dk Dk F Dk Dk Dk 1800 o almindelig 
Kruset tidsel Cm·d1111S crisp11s F Dk Dk Dk Dk Dk Dk 1800 o almindelig 
Hundesalat Leontodo11 saxotilis F F Dk Dk F Dk Dk 1800 o lokal 
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Appendix 3. -fortsat 

Dansk navn Latinsk navn l 2 3 4 5 6 7 I<g;st Afstand Status 
Eng-gedeskæ

t
f Tmgopogon pmtensis ssp. pmtensis F Dk Dk F Dk Dk Dk l 00 o almindelig 

Ru svmemæ Sonehus asper F Dk Dk F Dk Dk Dk 1800 o almindelig 
Almindelig svinemælk Sonehus olemceus F Dk Dk F Dk Dk Dk 1800 o almindelig 
Toårig hø!JZskæg Crepis bien n is F Dk Dk F Dk Dk Dk 1900 o almindelig 
Tag-nøges æg Crepis teeton11n F Dk Dk F Dk Dk Dk 1800 o almindelig 
Grøn høgeskæg Cl·ets eapillaris F Dk Dk F Dk Dk Dk 1800 o almindelig 
En!bsvinfel Fes 11ca p,mtensis ? Dk Dk F Dk Dk Dk 1800 o almindelig 
Fin lade svingel Festlica Jjliformis Dk F Dk Dk Dk Dk o lokal 
Bakke-svingel Festuca brevipila Dk Dk ? Dk F Dk Dk 1900 o almindelig 
Ahpi,ndelig rajgræs Loli11111 perenne ? Dk F F F Dk Dk 1800 o almindelig 
Enang ra�græs Poa ann11a F Dk Dk F Dk Dk Dk 1 800 o almindelig 
En[-rotte ale Phlell/11 pmtense F F F F Dk Dk Dk 1800 o almindelig 
S to thenriks gåsefod Chenopoditmt bonus-henriws F Dk F F Dk Dk F o aftagende 
ljlertebladet gåsefod Chenopodhmt hybridum F Dk Dk F Dk Dk F o efemer 

ur-flåsefod Chenopodhtlll 11111mle F Dk Dk F F Dk F 1800 o aftagende 
Kron øs firling Sagina apetala F Dk Dk F Dk Dk F 1800 o ahmndelig 
Mark-firling Sagina micropeta/a F Dk Dk Dk Dk F o tiltagende 
Klinte A�roste1nm.a gitlwgo F Dk Dk F Dk Dk F o aftagende 
Nat-limurt S1 ene 110clijlom F Dk Dk F Dk Dk F 1800 o almmdelig 
Korn-riddersP,ore Consolida regalis F Dk Dk F Dk Dk F o aftagende 
Ager-ranunkel Ram1nwlus arvensis F Dk Dk F Dk Dk F 1800 o aftagende 
Svaleurt Chelidonium m�111s F Dk F F Dk Dk F 1900 o almmdelig 
Læ�-jordrøg Pumaria officina is F Dk Dk F Dk Dk F 1900 o almindelig 
Ran vejsennep Sisymbri11111 officinale F Dk Dk F Dk Dk F 1 800 o almindelig 
G�ldenlak-hjørneklap E1ysimu111 che1mnthoides F Dk Dk F Dk Dk F 1 800 o almindelig 
A mindelig vinterkarse Barbarea vulgaris var. v11/garis F Dk F F Dk Dk F o almindelig 
Vej-guldkarse Rorippa sylvestris ? Dk Dk F Dk Dk F 1800 o almindelig 
Roset-springkl;'f Carllamine hirs11ta F Dk Dk F Dk Dk F 1800 o tiltaTende 
Svensk Tasema Arnbidapsis s11ecica - - Dk F o loka 
Småsku P,et dodder Camelina microcarpa ssp. 111icrocarpa F F Dk F Dk Dk F 1900 o lokal 
Rundskulpe Neslia paniwlata F Dk Dk F Dk F 1800 o aftagende 
Stinkende karse Lepiditml ruderale F Dk F F Dk Dk F 1800 o almmdelig 
Ravnefod Coronppt1S squamatus F Dk Dk F Dk Dk F 1800 o almindelig 
Ager-sennep Smat,ts arvensis F Dk Dk F Dk Dk F o almindelig 
K1adike Rap wm1s mphanistn1111 F Dk Dk F Dk Dk F o afta§ende 
Hvid stenurt seaum album Dk Dk ? ? Dk Dk F 1800 o loka 
Læge-kvæsurt Sanlfluisorba officinafis Dk Dk ? ? Dk ? F o lokal 
Mark-stenkløver Me tiatus offiwwlis F ? F F Dk Dk F 1800 o almindeli� 
Brun kløver Trifplilllll spadiceum F Dk F F F o forsvunde 
Humle-kløver Trifolilllll a11reum F Dk Dk ? Dk Dk F o lokal 
NedHYgende surkløver Oxalis comiwlata F F F Dk F o almindelig 
Eng-s orkenæb Gemni11111 pmtense F F F F F F F o almindelig 
Pyrenæisk storkenæb Gemnium pyrenaicun1 ? ? F F F Dk F o almindelig 
Enårig bingelurt Merwrialis annua F Dk Dk F F Dk F o efemer 
Skærm-vortemælk Euphorbia helioscopia F Dk Dk F Dk Dk F 1900 o almindelig 
Gaffel-vortemælk E11phorbia pepl11s F Dk Dk F Dk Dk F 1800 o almindelig 
C�res-vortemælk E11P,horbia cft'parissias F F F F F Dk F 1800 o lokal 
LI en katost Malva p11sil a F Dk Dk Dk Dk Dk F 1800 o almindelig 
Rundbladet katost Malva negleeta F Dk Dk Dk Dk Dk F 1800 o almindelig 
Marts-viol Viola odomta F ? F Dk Dk Dk F o almindelig 
�omfrukam Sca1tdix�ecte11-veneris F Dk Dk F Dk F o aftagende 
kvalderkål Aeflopo i11111 PC?dagmria ? Dk F F Dk Dk F o almmdelig 

HundeP,ersille Ae lwsa cynapltllll F Dk Dk F Dk Dk F o almindelig 
Seglblao Fa/caria Vlllgaris F F F F F Dk F 1800 o lokal 
Pastinak Pastinaca sativa F Dk Dk F Dk Dk F 1800 o almindelig 
Park-snerre Galh11n ftumih1111 Dk F F F Dk F o lokal 
Læge-kulsukker �'mghy um officinale F Dk F F F Dk F o lokal 
Krumhals IIC 1USa arvel/SIS F Dk Dk F Dk Dk F 1800 o almindelig 
Småhaæ,et fi!jfrø Lappt(la squarrosa . F Dk F F Dk F 1800 o efemer 
Klase- ort æ e Teucmun scorodoma Dk F F ? F Dk F o aftagende 
Kransburre Marrubililli Vlligare F Dk F F F Dk F o afta§ende 
Gul hanekro Galeapsis seget11111 F Dk Dk F F Dk F o loka 
Plettet tvetand Lamium mawlatwn F F F o efemer 
Almindelig hjertespand Leotulrus cardiaca ssp. cardiaca F Dk F F Dk Dk F 1900 o aftagende 
Katteurt Nepeta cataria F Dk F F F Dk F 1900 o aftagende 
Bulmeurt �'OSC)'aiii!IS niger F Dk Dk F F Dk F 1800 o almmdelig 
\'ftydbladet torskemund ckxm elaline F Dk Dk F Dk Dk F 1800 o lokal 
undbladet torskemund Kickxia sp11ria F Dk Dk F Dk Dk F o lokal 

Tidlig ærenpris Veronica pmecox F Dk Dk Dk Dk Dk F o forsvundet 
Storl<ronet ærenpris \feronica P,ersica F Dk F F F Dk F 1900 o tiltagende 
Eng-klokke Campa111tla patula F F F F Dk F o aftagende 
Ensidig klokke Campatw/a mp11nwloides F Dk F F Dk Dk F 1900 o almmdelig 
Kutle-museurt Filago vulgaris F Dk Dk F Dk Dk F 1900 o tiltagende 
Gu grå museurt Filago lutescens F Dk F F Dk Dk F o aftagende 
Almmdelig loppeurt Puhcaria vu'!i,aris F Dk 't F t F o forsvundet 
Stinkende gåseurt Antltemis co 11/a F Dk Dk F Dk Dk F o almindelig 
Farve-gåseurt Anthemis Iinetaria F Dk F F Dk Dk F 1900 o almindelig 
Gul ol<seøje Chrys(lnt(wnlllll segettllll F Dk Dk F Dk Dk F 1900 o aftagende 
Klæbrig brandbæger Seneeta vtscosus F F F F Dk Dk F 1800 o almmdelig 
Filtet burre Arelillin tomentoslllll F Dk Dk Dk Dk Dk F 1900 o almindelig 
Æselfoder Ono�ordwn acanthi11111 F F F F F Dk F o lokal 
Sorthoved-knopurt Ce11 a11rea nigm F F F F F F o lokal 
Kornblomst Centa11rea cyanlis F Dk Dk F Dk Dk F 1900 o almindelig 
Cikorie Cichori11111 tntybus F Dk Dk F Dk Dk F 1800 o almindelig 
Svineøje Amoseris mininw F Dk Dk F Dk Dk F 1800 o lokal 
Glat kon§efen Hypochoeris g/ab m F Dk Dk Dk Dk Dk F o lokal 
Tornet sa a Laetlica sen'IOla F Dk F F Dk Dk F 1800 o tiltagende 
Strand-salat Mulgeditllll tatariwm F Dk Dk F F Dk F 1900 o tiltaTende 
Agerluldstjerne Gagea vil/osa ? Dk Dk F Dk Dk F o loka 
Vmda s Apem sflica-venti F Dk Dk F F Dk F o almindelig 
Gold hejre Anisan ha sterilis F Dk Dk F Dk Dk F 1900 o almindelig 
Talk/1ejre Anisan/ha tecton1111 F Dk Dk F Dk Dk F 1900 o almindelig 
Sta øs hejre Bromopsis inemtis F F F F F Dk F o tiltagende 
Gold byg Hordeum mllrin11111 F Dk F F Dk Dk F 1900 o almmdelig 
Guldhavre Trise/11111 fiavesæns F Dk F F F Dk F 1800 o almindelig 
A�er-rævehale Alopewrus myasuroides F Dk Dk F Dk F F 1800 o lokal 
F adaks-star Carex bohen11ca Dk ? ? Dk Dk F o efemer 
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Appendix 4. Spontane arter ud fra at DK er indenfor potentiel spredningsafstand fra den nah1rlige udbredelse l compared to the natura/ 
dispersal potential, Denmark is very near the natura/ range mapped in Meusel! Kw·tto ( op.cit.). 

Dansk navn Latinsk navn l 2 3 4 5 6 7 Kyst Afstand Status 
Håret skjoldbregne Polystichum brmmii F - - F F Dk Dk 50 efemer 
Rød-�ran Picea abies F F F F F F Dk 1800 so almindelig 
Storb omstret hønsetarm Cemstium arvense F Dk F F Dk F Dk 1800 so tilt7Jende 
Grådodder A/yssl/111 qlyssoides F ? Dk F Dk Dk Dk 1800 so lok 
Kløvplade Berteron mcmw F F F F Dk Dk Dk so almindelig 
Salomons lysestage L�{idium ca!''p.estre F Dk F F Dk Dk Dk 1 800 so aftagende 
Stikkelsbær R1 es uva-cns a ? Dk ? ? F F Dk 1800 2SO almmdelig 
Pebertræ Daphne mezereum ? F F F Dk F Dk so lokal 
Gul bartsie Parentucellia viscosa F F F ? F Dk Dk S00-7SO lokal 
Drue-hyld Sambuws mcemosa F F F F F Dk Dk I SO almindelig 
Velluftende kamille Matricaria recutita F Dk Dk F Dk Dk Dk 1800 SOO? almindelig 
Opre hejre Bromopsis erecta F Dk F F F Dk Dk 100 almindelig 
SI<ør-pil Salix fragi/is F F F F F Dk F so lokal 
Hvid-pil Salix a/Va var. alba F F F F F Dk F so almindelig 
Mandel-pil Salix triandm ? F F F Dk F 100 lokal 
Lådden fil Salix dasydados F F F F Dk F o - 2SO lokal 
Bånd-pi Salix viminalis F F F F Dk F 100 lokal 
Purpur-pil Salix purP,urea F F F F F Dk F 100 lokal 
Pommersk fil Salix "daplmoides ssp. daplmoides F F F Dk F F 2SO lokal 
Sølv-poppe Populus alba F F F F F Dk F so lokal 
Sm;t poppel Populu.s nigm ssp. nigra var. antienrensis F F F F Dk F 100 lokal 
Gra-el Almts mcana F F F F F F F 1800 so tiltagende 
Slan�eu1t Bisfortn 'if!cinalis F F F F F F so efemer 
Sti n ende fcåsefod Chenopo i11111 vulvaria F Dk Dk F F F 1800 so efemer 
Rank flåse od Chenopodium urbiwm F Dk Dk F F F 1800 so aftagende 
Kortb adet Yåsefod Chwo$odiwn opulifolium F Dk F F F 100 efemer 
Mur-gipsur Gypso hi/a murn/is F Dk F F F F 100 efemer 
Sæbeurt Saponaria officinn/is F F F F F Dk F so almindelig 
Konellike \faccaria hispanica F Dk F F F F 100 efemer 
Almindelig skovranke Clematis vilalba F F F F F so lokal 
Almindelif berberis Berberis vulgaris ? F F F F F F 1 00 lokal 
Bredblade jordrøg Fwnaria m u m lis ssp. bomei F F F F Dk F 1900 100 lokal 
Randhåret vinterl<arse Barbaren intermedm F Dk Dk F Dk Dk F 1900 so tiltagende 
Stenkarse Hornungia petmen Dk F so efemer 
Mursennep Diplotaxis murn/is F F F F Dk Dk F so lokal 
Sortsennep Brassien nigm F Dk F F F Dk F 1900 so aftaående 
Farve-reseda Reseda lu teo/a F Dk Dk F F Dk F 1900 so loka 
Gul reseda Reseda lu ten F F F F F Dk F so lokal �erg-stenurt Sedum rupeslre F F F F Dk F F 1800 so lokal 

ave-nbs Ribes rubn1111 ? ? ? ? F ? F so almindelig 
Mal-rose Rosa 11mja/is F F F F Dk F so efemer 
Smablomstret rose Rosa mieran/ha - - - - F so efemer 
Pære Py rus C0/111111/nis F Dk F F F F F 1800 2S lokal 
Knold-fladbæl� La thyrus tuberosus F F F F F Dk F 100 lokal 
Forskelligblade fladbælg Latl�>rus /atifolius ssp. heterophyllus F - - F F o forsvundet 
Hvid stenkløver Me/1 oll/S alvus F Dk Dk F Dk Dk F 1800 so o almindelig 
Lan�bladet vortemælk Eupl]orbia esu/a ssp. esula F F F F Dk Dk F so lokal 
Tys tamarisk Myncana gennamca Dk Dk F 300 efemer �e1;y,-mandstro E�•ngllml campest re F t t F t F 100 forsvundet 

yl en hulsvøb C werophyllum aureum F F Dk F 2SO-SOO lokal � ordkastanie Buni11111 /Julbocastanwn F F F F F Dk F 400 lokal 
vinenød Canapodium majus ? Dk ? Dk F F 100 lokal 

Gift-Klaseskærm Oenanthe crocata F 1900 soo efemer 
Peberskærm Si/aun1 silnus F Dk Dk F so forsvundet 
Dværg-tranebær \faccinium microcarpwn Dk - Dk F o - soo lokal 
Nord1sk fjeldarve Androsace seplentrionalis ? F F F F F so lokal 
Li�uster musf/"11111 vulgare ? F F Dk F F F 1800 2SO lokal 
Sø lad '(!amphoides peltata F F F F F Dk F 100 lokal 
Uægte burre-snerre lium spunum ssp. vaillantii F Dk Dk F Dk F o efemer 
Stortandet hjertespand Leon u rus marrubiastn11n F Dk � F ISO forsvundet 
Rød tandbæger Ballota nw·a s_sp. nigm F Dk F Dk Dk F 1800 100-SOO almindelig 
En�-salvie Salv m p m ensts F F F F F Dk F 100 aftaående 
Ga nebær Atr�{a bella-donna F Dk F F F Dk F so loka 
Almindelig fingerbøl Digt a lis pwpurea F F F F ? Dk F so almindelig 
Lådden s�-J;'ller Rlwmnthus alectoroloplws F - Dk F F 300 lokal 
Grenet ve� red Plantago areHaria F F F F F F 100 lokal 
Sommer- 1yld Sambucus ebulus F F F F F Dk F 2SO aftagende 
Gærde-kartebolle Dipsaws .f:t11onwu Dk Dk F F F F F 1800 2S almmdelig 
Fli!fJt kartebolle Dtpsaws aciniatus - F F F 100-2SO tiltafende 
Fir øft Catu/a cor0110pif.olia F Dk Dk Dk F Dk F 1800 o l 8SOO loka 
Have-malurt Artemisia absmthium F F F F F Dk F 1800 0-SOO almindelig 
Rød hestehov Petasiles hybridus F F F F Dk Dk F 1900 300 almindelig 
Vår-brandbæger Senecia vemalis F F F F Dk Dk F 1900 so o almindelig 
Pomerans-høgeurt Pilosel/a aumnliaca ssp. aumntiaca F F F F Dk Dk F 0-100 almindelig 
Svensk høgeurt Pilosel/a floribunda - F - - Dk Dk F 0-100 lokal 
BleB frytle Luzula luzuloides F Dk F F F Dk F 100 lokal 
Lys lomstret frrtle Luzula P,allidula Dk Dk F F so efemer 
Forskelligblade svingel Festuen heterophylla F F F F F 40 lokal 
Randhåret flitteraks Melica ci/iata F - - F F ISO efemer 
Rug-hejre Bromus secalinus F Dk Dk F F Dk F o - 250 aftaående 
Smaakset hejre Bromus lepidus F F F F F Dk F 1900 o - 250 loka 
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Appendix 5 .  Sandsynligt/muligt spontane arter, idet DK sandsynligvis er indenfor potentiel spredningsafstand fra den naturlige udbrede!-
se l probably/possibly native: compared to the natura/ dispersal potential, Denmark is quite near the natura/ range mapped in Meuse/1 Kurtto 
(op.cit.). 

Dansk navn Latinsk navn l 2 3 4 5 6 7 Kyst Afstand Status 
Kegle-limurt Silene co11icn F F F F Dk Dk Dk 500 lokal 
Ager-kål Brassien rapa ssp. campestris F Dk Dk F Dk Dk Dk 1900 0- 1000 aftagende 
Russisk star Carex praecox - - F Dk 100 forsvundet �ringknaP, Parietaria officinafis F Dk F F F F 300 lokal 

edliTgenoe springknap Parietaria judaicn F F Dk F 400 lokal 
Hasse urt Asarum europael/In F F F F F F F 1 50 lokal 
Figenbladet §åsefod Chenopodi11111 .fieifolilllll F Dk F F - F 200 efemer 
Østrigsk �u! karse Ronppa allstnacn F F F Dk Dk F so lokal 
Hjertebia et 9en�eurt Tilla�/ peW�/iatum F F F F Dk Dk F 1SO lokal 
Forskelligbia et arse Lepi illm 1eterophyllllm F F F F Dk Dk F 500 lokal 
Hjertekarse Cm·daria draba F F F F F Dk F 1 900 800 tillafende 
EnSelsk stenurt Sedu1n angliewn F F Dk F F 1900 so loka 
Ko ber-rose Rosa glaucn F F F F - F 2SO-SOO lokal 
Aksel-røn Sarblis aria F F F F F F F 2SO-SOO lokal 
Fugleklo-bukkehorn Tri[plilllll ornithopodioides F Dk F F 1800 so o lokal 
Alsike-kløver Trif.oliwn hybrid11m ssp. hybridun1 F F F F Dk F F 1900 200 almindelig 
Moskus-katost Malva mosehata F ? F Dk F Dk F 1800 400 almindelig 
Knoldet hulsvøb Clweropl1yll11m bulboslim F F Dk F 1 SO lokal 
Liden si�røn VII1Cil 1111/Wr F F F F F F 3SO almindelig 
Rundbia et snerre Galh1111 rotllndifolilllll - - F F F 2SO lokal 
Læge-jernurt Verbena officinn/is F Dk F F Dk Dk F 100-SOO aftaffende 
Smalb adet hanekro Galeapsis angllstifolia F Dk Dk F Dk Dk F 2SO loka 
Enårir, galtetand Stachys Il IIIlUil F Dk F F F F 2SO aftagende 
Små b omstret salvie Salvia nemorosa F F F F Dk F so o aftaffende 
Bleg kongelys Verbaswm lyehnitis F F F F F - F so loka 
Ager-løvemund M isopates orontium F Dk Dk F ' Dk F 1800 so o lokal 
Stribet torskemund Li11aria repens F F F ? Dk F so o lokal 
Bredbladet ærenpris Veronica austriacn ssp. tellcrhml F F F F :F Dk F 1900 100 lokal 
Blank ærenpris Veronica ftolita F Dk Dk F Dk Dk F 1900 0-SOO aftaffende 
Lan§bladet ærenpris Veronica onlfj[�lia F Dk F F Dk Dk F so loka 
Tan bægret vårsalat \falerianella . entata F Dk Dk F Dk Dk F 1800 0-SOO aftagende 
Opblæst vårsalat Valerianella rimosa F F Dk F Dk Dk F 1800 0-SOO efemer 
Sudetisk rapgræs Poa ehaixii F Dk F F F Dk F 300 lokal 
SP,inkel kam unke Koeleria 1nacrantlw F F F F Dk F 2SO-SOO lokal 
Almindelig hanespore Eehinoehloa cms-gal/i F Dk F F F F 1800 7S0- 1000 almindelig 
Liden fingeraks Difcitaria isc/wemllm F Dk F F Dk F 7S0-1000 almindelig 
Grøn skærmaks Se aria viridis F Dk Dk Dk F F 1900 0-SOO almindelig 
Plettet arum An1111 mawlatum F F F F F o almindelig 

Appendix 6. Nyopståede arter (neo-taxa) af hybrid oprindelse med mindst en fremmed forælder art l n ea-taxa af hybrid arigin with an 
American parent. 

Dansk navn Latinsk navn l 2 3 4 s 6 7 Kyst Afstand Status 
Klit-natlys Oenothera anm1ophila Dk F Dk Dk F Dk Dk 0 / >7SOO almindelig 
Engelsk vadegræs �artina mw,licn F F F Dk F Dk 1900 0 / >7SOO almindelig 
Toarig natlys enothera iennis F F F F F Dk F 1800 0 / >7SOO almindelig 
Rødfrugtet natlys Oenothera mbricnlllis F Dk F 0 / >7SOO lokal 

Appendix 7. Arter næppe indenfor potentiel spredningsafstand, idet det naturlige udbredelsesområde er ret fjernt fra Danmark i forhold 
til artens spredningsevne l natura/ range is quite farfrom Denmark and seems outside natura/ dispersal potential. 

Dansk navn Latinsk navn l 2 3 4 s 6 7 Kyst Afstand Status 
Kræge Prunus damestien ssp. insititia F ' ' ' Dk F Dk 1SOO almindelig 
En bo �aldebær Bl�'onia alba F ? F Dk F Dk Dk 800 aftagende 
Frans limurt Si ene gal/i en F Dk F F F so o aftagende 
Langstilket lærkespore C01yda/is solid a F F F F Dk Dk F 200 almindeliff Valga-vejsennep Sisymbrillm valgense F F Dk F 1 700 loka 
Ungarsk ve{senn� Sisymbrillm alt1ssimllm F F F F Dk Dk F 1900 800 tilta�ende 
Onentalsk akke ap Bunias orientn/is F Dk F F Dk Dk F 1800 600 ok al 
Vellu�ende aftens�erne HesEeris matronalis F ' F F F Dk F 1800 700 almindeli� La�s ulP,et vinter arse Bar aren ven1a F F F Dk F 900 loka 
Sæ -dodoer Camelina satil'll F F Dk F F F 700 aftagende 
Sandsennef Diplotaxis tenufnoiia F F F F Dk Dk F 400 lokal 
Sortehavs- ål Brassien elonga a ssp. integrifo/ia F F F F F Dk F 1 2SO efemer 
Gul sennep Sinapis alba ssP,. alba F Dk F F Dk Dk F 1000 efemer 
Svinesennep Emeastm111 gal/iw111 F F F F F Dk F 400 lokal 
Håret knopskulpe Rapistmm rugosum ssp. mgos11111 F F F F Dk Dk F 1000 lokal 
Husløg Sempervlvllnl teetorw11 F Dk F F F F 1800 soo lokal 
Sand-vikke Vicia vi I/osa ssp. villosa F Dk F F Dk F F 7SO almindeliff Foder-esparsette Onobryehis vie1ijolia F F F F Dk Dk F 1800 1000 lok a 
BøJÆek:ronet storkenæb Gera11111111Jchaeu1n F F F F F Dk F 400 lokal 
Sø skærm Myrrhis o orata F F F F F Dk F 800 almindelig 
Rundbladet hareøre Bupleun11n rotllndifolillm F Dk F F F F 300 aftar,ende 
Blå arve Anagallis t,oemi1111 F Dk F F Dk F F so o e emer 
Korsblad Cruciata aevipes F F F F F Dk F ISO lokal 
Hør-silke Cuswta fnilinw11 F Dk Dk t F F 1 SOO? forsvundet 
Fligbladet brunelle Pru11ella aei11iata F Dk F so o efemer 
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A P P E N D I X  

Appendix 7. -fortsat 

Dansk navn Latinsk navn l 2 3 4 5 6 7 Kyst Afstand Status 
Rundbladet mynte Ment/w suaveolens F F F F F Dk F 300 afta�ende 
Grøn mynte Ment/w spicata F F F F Dk F F 500? okal 
Krans-salvie Salvia verticillata F F F F F Dk F 450 afta�ende �dekirsebær Ph(.'salis alkekengi F F F F F Dk F 600 okal 

året natskygge So mm m villasum ssp. villos u m F Dk F F F F 600 efemer 
Almindelig g1gæble Dalum stramonium var. stranwnium F Dk F F F Dk F 1800 > 1 500? lokal 
Var-brunro ScroP,hularia vemalis F Dk F F F Dk F 450 lokal 
Vedbend-torskemund C).'mbalaria muralis F F F F F Dk F 900 lokal 
Tråd-ærenpris l eronica,(i/ifonnis F F F F Dk F 2000 tiltagende 
Kløver-§yvelkvæler O robane Je mi nor F F Dk F F Dk F 1000 forsvundet 
Vedben -�yvelkvæler Orobanche hederne F F F Dk F 500 lokal 
Pindsvin- artebolle Dipsacus strigosus F F F Dk F 750 lokal 
R�unsel-klokke Campanula rnP,unculus F F F F F 450 afta�ende 
Li en venusspejl Legousia hybn'da Dk F Dk F 250-500 e emer 
Læge-alan! In u la helenium F ? F F F Dk F 1800 1000 almindeliN �ertebladet gemserod Doronicum pardalianches F F F F F Dk F 500 loka 

arietidsel Silybu111 111nrianuln F F F F F Dk F 600 afta�ende 
Mangegrenet knopurt Cwtaurea stoebe F F F F F Dk F 400 okal 
Vmgel<urv Pieris echioides F F F F F Dk F 400 efemer 
Børste-høgeskæg Crepis setosa F F F F F Dk F 1000 aftagende 
Giftig rajgræs Loltum temulentun1 F Dk F F F F 1800 > 1000 aftagende 
Hør-raJgræs Lolium remotum F Dk F F F F 0- 1 000 aftagende �er-her·e Bromus arvensis F F F F Dk F F 500- 1000 aftagende 

angeb omstret hejre Bromus commutatus F Dk F F F Dk F 0-500 aftagende 
Flyye-havre Ave1wjatua F Dk Dk F Dk Dk F 1000 almindeliN Enårig gulaks Anthoxanthum aristatwn F F F F Dk F F 750- 1000 loka 

Appendix 8. Arter fra andre kontinenter, som næppe kan være indenfor potentiel spredningsafstand l natura/ range is very farfrom Den-
mark o n a nother continent and seems certain/y outside natura/ dispersal potential. 

Dansk navn Latinsk navn l 2 3 4 5 6 7 Kyst Afstand Status 
Amerikansk vadegræs �artina altemiflora F F F Dk >7500 lokal 
Russisk P,ileurt olygonum bellardii F F - - Dk F 1000 efemer 
Tatarisk boghvede Fagopynm1 tatariwn1 F Dk F F F F > 1500 efemer ffi�bl�det �asefod Chenopodium schradernm11n F F Dk F F >2000 efemer 

ØJ gasefo Chenopodium virgatum F F Dk F - F >2000 efemer 
Grøn top-amarant Amaranthus hybndus ssp. hybridus F F F F F Dk F >7500 efemer 
Opret amarant Amaranthus retroflexus F F F F F Dk F >7500 efemer 
Hvid amarant Amaranthus albus F F F F Dk F >7500 efemer 
Peberrod Annaracia rusticmm F F F F F Dk F 1500? almindelig 
Tætblomstret karse Lepidiw11 de11sijlontm F F F F F Dk F >7500 lokal 
Liden ravnefod Coronopus �idymus F Dk F >7500 lokal 
G Iansbladet rose Rosa v1rg11uana F F F F F Dk F >7500 lokal 
Småblomstret balsamin lillpatiens parviflora F F F F F Dk F 3500 tiltayende 
Stiv surkløver Oxalis dillenii Dk F >7500 loka 
Rank surkløver Oxalis folltnna F F Dk Dk F >7500 almindelig 
Hvid dueurt f!;ilobwm ciliatw11 F F F Dk F >7500 almindelig 
Hårfrugtet bjørneklo eraclet/111 laciniatunt F Dk F > 1 500 lokal 
Gulstænglet silke Cuscuta camP,estris F F F Dk F >7500 efemer 
Have-snerle Calystegia pulc/11·a F F F F Dk F >3000? lokal 
Ru kulsukker ��mpl��tum aspenmt F F F F F Dk F 1800 almindelig 
Kantbæger IWit . m physalodes F F F Dk F >7500 lokal �ukketorn L;:cium barbantm F F F F F Dk F 1800 6000 almindelig 

ben abeblomst Mimulus guttatus F F F F F Dk F >7500 lokal 
Canadisk J;yldenris Solidngo canadensis F F F F F Dk F >7500 tiltagende 
Sildifs gyl enris So(idago giganten F F F F F Dk F >7500 tiltagende 
Sma strale Engerot t annuus ssp. amnws F F F F F Dk F >7500 tiltagende 
Canadisk bakkestjerne Coi�'Zn callade/l sis F F F F F Dk F >7500 tiltagende �nke-ambrosie Am rosin artemisiifolia F F F F F Dk F >7500 efemer 

året kortstråle Galiiisogn par':Jflorn F F F F F Dk F >7500 almindelig 
Kirtel-kortstråle GaliiiSofaa qua rirndiata F F F F F Dk F >7500 tillafende 
Kæmpesalat Cicerbi a macraphyl/a F - F F F Dk F 2200 loka 
Vandgest Elodea canade11sis F Dk F Dk F Dk F >7500 almindelig 
Smal ladet vandpest Elodea 11/tttal/ii - F Dk F >7500 lokal 
Kalmus Aconts caiamus F Dk F F F Dk F 6000 almindelig 
Tue-siv ]uncus temtis F F F F F Dk F >7500 tiltagende 
Egernhale-byg Horde11111 jubntllnt F F F F F Dk F >7500 tiltagende 

Forklaring l Legen d, appendix l - 8: 
l =  TBU 193 1 - 1980 l Topographic Botanical Survey 1931 -80 (Vestergaard & Hansen 1989, p. lO), 2= Ram1kiær ( 1 942), 3= Rostrup ( 1 975), 
4= Hansen ( 1981),  5= Mossberg & Stenberg (2005), 6= Frederiksen et al. (2006), 7= Fredshavn & Ejrnæs (2009). 
DK= spontan/ native, F= Fremmed/ non-native, ? tvivl! doubt, t= forsvundet/ gane, - = ej med/ not mentianed 
Kyst/ coast: 1800/1900= groede allerede i 1800-tallet henholdsvis 1900-tallet i naturlig biotop ved kysten, fx strandvold, klit, klint, j fWar-
ming ( 1906, 1907) og referencer deri, henholdsvis Wessberg ( 198 1 -95) l already grew in natura/ coastal biotapes in the 19th respectively 
20th century (Warming 1906,1907 and his references; Wessberg 1981-95). 
Afstand l distance = Km til naturligt udbredelsesområde, primært ifølge Meusel et al. ( 1 965-92), sekundært Kurtto et al. (2007) l Kilome-
ters from Denmark to natura/ range (primarily Meusel et al. 1965-92; secondarily Kw·tto et al. 2007). 
Status: almindelig l common, lokal l /oca/, sjælden l rare, tiltagende l expanding, aftagende l declining, efemer l ephemerous, forsvundet l 

go n e (o ur aggregation from the 7 references). 
Sorteret først efter nyeste kilde, derefter taksonomisk l sorted firs t by newest reference, then taxonomically. 
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Naturhistorie fra Grønland: 
Myter og gåder om Grønlands vandkalve 

Af Bent Lauge Madsen 1 

I Danmark har vi ca. 120 arter af vand

kalve - i Grønlands søer og damme lever 

kun to: Den ca. l Y, cm store Calymbetes 

dalabratus (Paykull l798) (Fig. l) og den 

ca. 5 mm lille Hydropams maria (Aube 
1 838) (Bocher 1988, 2001) . De må have 

ganske særlige egenskaber, siden de kan 

ldare den lange vinter og den korte som

mer: De lever i vandet, men må hente 

åndingsluft ved overfladen. 

Om grønlandske vandkalve fortalte missio
næren (og selvlærte, men berømte zoolog) 
Otto Fabricius i sin Fauna Groentandica 
1 780, at vandkalven (det var nok den store) 
kan være farlig at spise. At det er mere end 
en myte, kan jeg tale med om: Jeg har prø
vet at spise en Catymbetes-art fra det nord
østlige Thailand. Hvordan kan man finde 
på sådan noget? Jo, min herlige professor 
zoologiæ, Ragnar Sparck ( 1 896- 1965), gav 
et ekstra plus, hvis man kunne svare ja til, 
om man havde smagt på det dyr, man var 
til eksamen i. Jo, jeg havde smagt en østers 
engang (østers var i øvrigt emnet for pro
fessorens disputats). Så det blev UG i stedet 
for UG-minus. Men da jeg fortsatte tradi
tionen med Thailand-vandkalven, fik jeg så 
lav en puls, at jeg og omgivelserne troede, 
jeg var ved at dø. 

Det har en naturlig forklaring, fandt jeg ud 
af. Vandkalve har et rigt arsenal af kemiske 
våben i forbrystets "skræld<irtel" (Schildk
necht & Tacheci 197 1 )  (se Boks l ) .  Nogle 
af dem er overordentlig stærke (Madsen 
201 3) .  Fx har man fundet binyrebarkhor
moner i den c a. l cm store Ily bi u s fenestra
tus (Fabricius 178 1 )  i en mængde, der sva
rer til, hvad man kan udvinde fra binyrerne 
hos 1 300 okser. I C. fuscus (Linnaeus 1 758), 
som er meget almindelig i Danmark, er der 
fundet et alkaloid ( ! ) ,  der blev døbt Colym
betin. Det sænker blodtrykket hos pattedyr, 
fx mus (og åbenbart også hos mænd). 

Hvordan vandkalvene overvintrer i det 
grønlandske klima, er en gåde. Jeg har i 
en fjern fortid (Madsen 1959) set to C. 
databratus svømme trægt rundt i et hul, 

jeg gennem en fuldmåne-polarnat huggede 
gennem et metertykt islag på den lille, ca. 3 
m dybe Nyresø i Grønnedalområdets fjeld
massiver. Her havde de været lukleet nede 
under isen siden november, med udsigt til 
at komme til overfladen efter luft en gang 
sidst i maj. Ulrik Røen ( 1 963) havde også 
set arten svømme i de huller, han i Disko
området huggede i søerne for at fange 
vandlopper. 

Arten er almindelig om sommeren, sær-
lig i små, planterige (hestehale, Hippuris) 
damme (Fig. 2). Når dammene bundfryser, 
bliver vandkalven så dybfrosset? Rø en 
mente, at de om efteråret flyver til store 
søer, som ildce bundfryser. Her overvintrer 
de, og den smule ilt, de skal bruge under 
dvalen, kan de hente fra vandet, se boks 2. 
Røens teori er gentaget i næsten al efter
følgende litteratur. Det kan da heller ikke 
udelukkes, at den kan være rigtig. De er, 
som mange andre vandhulsinsekter, gode 
flyvere med veludvildede flyvemuslder. 
Men jeg har ved gentagne besøg i Narsarsu
aq-Grønnedalområdet fundet sprællevende 
C. dotabt·atus i små optøede damme, længe 
før de nærmeste dybe søer var tøet op. Og 
jeg har fundet dem i dammene om efter
året, lige før de lukkes af is. Dyrene var da 
meget træge og formodentlig ude af stand 
at flyve de 4- 8 km op til de dybe søer. Om 
deres overvintringsflugt er en myte, ved 
jeg ildce, men det er i hvert fald ikke hele 
forklaringen. 

Jeg er kommet et lille skridt videre med 
at finde ud af, hvordan den lille H. mario 
overvintrer. I efteråret 2006 søgte jeg den 
forgæves, hvor jeg 50 år tidligere havde 
fundet den i stort set alle vandsamlinger. 
Efter i dagevis at have observeret og ketsjet 
i mere end 100 vandsamlinger, fangede jeg 
- i et ketsjertag i et tørvemosfyldt hjørne af 
en dam (Fig. 3) - 22 individer, alle meget 
sløve. I et andet mosfyldt hjørne (Fig. 4) 
kom der 19  sløve individer i ketsjeren på 
en gang. Det gentog sig nogle dage senere 
(29. september) i en lille dam oppe i fjeldet 
ved Nyresø:  I et ud af omkring 50 ihærdige 

1 Amager Fælledvej 30, l. th., 2300 København S, bent@taugemadsen.dk 

Boks l. 
Otto Fabri
cius ( 1744-
1822) var 
missionær 
i Grønland, 

men sam

tidig en af 
Danmarks 
første og 

største 
zoologer, 
der blandt 
andet 

F A V N A 

GROENLANDICA. 
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- mens "i?f.i� 
Linne sta-
dig levede 
og arbejdede - navngav en lang række 
arter (autor = Fabr. eller Fabricius). Her 

forsiden af hans berømte værk "Fauna 

Groenlandica': Han er navnebroder til 
Johan Christian Fabricius ( 1 745- 1 808), 
der har navngivet (autor = Fabr. eller 
Fabricius) mange insekter. 

Boks2: 

De kemiske stoffer har vandkalven især 

brug for, når den går på land for at for 

at rense og vedligeholde sin vandsky

ende overflade. Den dækkes hurtigt af 

klokkedyr og andre mikroorganismer. 

Så mister den de vandskyende egen

skaber, der hindrer at der trænger vand 

ind, når den skal hente luft. De kemiske 

rengøringsmidler er bl.a. fenoler, der 

udskilles fra to kirtler. Mens rengørin

gen står på, er den et let bytte for sultne 

mus og firben, men de skræmmes hur
tigt væk af stærke sager fra en stor kirtel 

i forbrystet For ca. 100 år siden døbte 

den tyske forsker, Hans Blunck ( 19 1 7) 

dem "skrækl<irtler': for de gav nærgå

ende mus og frøer en uforglemmelig 

skræk i livet. Det er sandsynligt, at både 

C. databratus og den, jeg spiste i Thai

land, har Colymbetin-allcaloidet eller 

noget lige så slemt i sluækl<.irtlen . . .  
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Figur 1: C. dolabmtus, der kendes på 
de fint og tæt tværstribede dækvinger 
(små striber på tværs af og mellem 
de kraftige længdestriber). Foto: Bent 
Lauge Madsen 

Figur 2: Typisk levested for C. dolabmtus: 
Dam med hestehale, Hippuris. Foto: Bent 
Lauge Madsen 

Figur 3: Typisk levested for H. morio: 
Lavvandet dam uden plantevækst, ved 
Laksepynt, GrønnedaL Foto: Bent Lauge 
Madsen 

Figur 4: Hjørne i laksepynt-dammen (Fig. 
3), fyldt med tørvemos, hvor H. morio blev 
fundet i samlet !dump. Foto: Bent Lauge 
Madsen 



ketsjertag i bredden fandt jeg 53 sløve indi
vider i en tørvernosklump på størrelse med 
en valnød. Klumpen blev lagt i et glas med 
perforeret skruelåg, fyldt op med fugtigt 
tørvemos, og begravet under tørvemos på 
land ved Blåbærsumpen ved Grønnedal 
Flådestation. Glasset blev åbnet 1 1 . maj året 
efter, og indholdet blev lagt i en bakke med 
vand: 53 livlige små vandbiller svømmede 
straks rundt i friheden, nogle parrede sig, 
andre spiste røde myggelarver, der blev til
budt. De havde overlevet den barske vinter 
i mosset. Det var mere end den vedlagte 
temperatur-logger kunne: Den var stået af 
i de hårde frostgrader, så vi må undvære 
disse data. Men meget koldt plejer det at 
være midvinter på den kant. 

Hvorfor de små biller samler sig er en 
gåde. Det er næppe for at holde varmen på 
gærdesmutte-maner. Mon der kan være tale 
om, at de udskiller frostvæske, som holdes i 
en vis koncentration i den lukkede klump? 
Mon tørvernosset hjælper til? Spændende 
om nogen finder det værd at søge efter et 
svar. Der er i hvert tilfælde mange fristende 
udfordringer i de grønlandske vandkalve. 
Det kunne fx være interessant at undersøge, 
om de unge grønlandske piger gør som de 
unge piger i Etiopien og andre områder i 

Østafrika: De lærer af deres bedstemødre, 
at de skal fange vandkalve og gnide dem 
over brystvorterne: Så får de store bryster 
En myte? Nej (Kutalek & Kassa 2005). 
Kønshormoner, både østrogener og te
stosteroner, er også blandt vandkalvenes 
forsvarsmidler. 
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Boks 3: 

Fysisk gælle: Under isen kan C. dala
bratus hente den smule ilt, den har brug 

for, i det kolde vand. Den presser en 

iltfattig luftboble ud fra bagenden, og da 

der er mere ilt (større ilttryk) i vandet 

end i boblen, sker der en netto-diffusion 

af ilt ind. Boblen svinder dog, fordi der 

også siver kvælstof ud, så der er grænser 

for, hvor længe C. databratus kan 

overleve under isen. Den har på både 

øst- og vestkysten en klar nordgrænse 

(Bocher 1988), der sikkert er bestemt at 

isdækkets varighed. 
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Naturhistorie fra Danmark: 
På jagt efter danske orkideer 

Tekst og fotos af Bente og Amdi Nede1gaard 

Gennem guidede ekskursioner er vi blevet 
mere interesserede i naturen, og i særdeles
hed i orkideer. Vi er medlemmer af Jydsk 
Naturhistorisk Forening, som hvert forår/ 
sommer arrangerer forskellige ekskursioner 
ud i den danske natur. Den 24. maj var vi 
med på en tur til S taksrode Skov ved Vejle 
Fjord, hvor botanikeren Peter Wind fortalte 
om orkideer, halvgræsser, Vikke-arter, 
Elfenbens Padderold<e og mange andre 
planter. I en lysning i skoven åbenbaredes 
en imponerende !dynge af Stor Gøgeurt, 
som her findes på det nordligste voksested 
i Danmark. 

Vi arbejdede os på turen gennem vild 

naturskov med væltede træer, skabt af 
den plastiske ler i undergrunden, og her 
stødte vi på Skov-Gøgelilje (Figur 2.a) og 
Bakke-Gøgelilje Platanthem bifolia, Re
derod og Ægbladet Fliglæbe (Figur 2 b). 
Rederod, Neottia nidus-avis er en næsten 
helt igennem vissenbrun orkide, som kan 

være svær at få øje på i en mørk skov. Re
derod indeholder kun ganske ubetydelige 
mængder ldorofyl og er helt afhængig af 
sin svampepartner. Den bliver op til 30 cm 
høj. Den blomstrer fra sidst i maj, i juni og 
juli og har blomster, som dufter af honning. 
Den findes hist og her i Østdanmark og 
vokser mest i mørke skove. Bald<e-Ggelilje 
bliver også op til 30 cm høj, og har en tæt 
!dase af gullighvide blomster, der dufter 
stærkt af kaprifolium. Den findes hist og 
her i Nordjylland, men er sjælden i resten 
af Danmark. 

Ud over orkideerne stod en masse andre 
blomster i fuldt flor, bl.a. Sanikel Sanicula 
europaea og Mælkeurt Polygalaceae vulga
ris. Vejret var flot og klart, så !dart at vi fra 
skovskrænterne havde udsyn til Rø j le Klint 
på Fyn og Æbelø. 

På turen med Peter Wind var gøgeliljerne 
endnu ikl<e helt sprunget ud, så et par dage 

senere brugte vi en søndag eftermiddag på 
at køre en tur til Staksrode Skov endnu en 
gang. Denne gang var gøgeliljerne sprunget 
ud og stod med deres hvide sarte blomster 
flere steder i skovbunden. 

9. juni var der arrangeret en ekskursion til 
Randbøl Hede ledet af naturvejleder Peer 
Høgsberg. Vejret var blæsende den dag 
og det regnede, men en halv snes menne
sker trodsede vejret og deltog i turen over 
heden, hvor der livligt blev botaniseret. 
Mange af planterne var både sjældne og 
ganske små, og der blev fundet Almindelig 
Månerude, ulvefod Lycopodiella clavatum, 
Cypres-Ulvefod Diphasiastrum tristachy
um, Tormentil Potentilla erecta og Troldurt, 
og også en lille koloni af Plettet Gøgeurt, 
som stod lidt udsat midt i et spor. Peer 
Røgsberg fortalte desuden om granathuller 
fra krigens tid. 

Figur l. (nederst tv. og th.) Stor Gøgeurt, Orc/1is purpurea, fra Staksrode Skov. Stor Gøgeurt er vores største orkide. Den bliver op til 60 cm 
høj og kan have over 100 blomster, der er blegrøde med prikker. Der findes også en helt hvid variant. Den blomstrer i maj og begyndelsen 
af juni. 

Figur 2. (side 1 0 1 )  øverst: Skov-Gøgelilje Platanthem chlorantha, Staksrode Skov. Blomsterne hos Skov-Gøgelilje har en sød duft om afte
nen, som tiltræld<er natsværmere. Når natsværmeren herefter besøger en ny Skov-Gøgelilje, vil den afsætte blomsterstøv i den nye blomst, 

som på denne måde bliver bestøvet. Nederst: Ægbladet Fliglæbe fra Neottia ovata Staksrode Skov. 
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Figur 3, øverst: Biblomst, Opluys apifera. Findes ifølge litteraturen kun to steder i Danmark. Det er nær Horsens og ved Roskilde. Vi foto
graferede den l. juli i Søvind nær Horsens. Nederst: Rød Skovlilje, Cephalanthera ru bra. De fleste står godt og sikkert låst inde i Fruesko
indhegningen, men vi fandt et enkelt eksemplar udenfor indhegningen, som var lidt lettere at få ram på med kameraet. Rød Skovlilje 
blomstrer i juni og juli. Den er blevet meget sjælden, og findes kun få steder i Nordjylland, på Midtsjælland og på Møn. 
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Efter disse guidede ekskursioner søgt vi in
formationer om, hvor forskellige arter af or
kideer i Danmark gror. Vi fandt bl.a. infor
mation om, hvor vi kunne finde den meget 
sjældne Biblomst, som i Jylland kun findes 
nær ved Horsens. En søndag eftermiddag, 
l .  juli begav vi os af sted til mergelgraven, 
hvor Bi blomst (Fig. 3a)skulle vokse. Mer
gelgraven ligger godt i læ, og her fandt vi 
den lille plante. Vi traf et par lokale beboere 
fra området, som fortalte, at der for blot et 
par år siden var blevet talt ganske mange 
Bibiomster der, men at der i år var ikke var 
så mange. Vi talte blot otte individer. 

Vi havde også fået fortalt, at der var Rød 
Skovlilje (Fig. 3b) i indhegningen med 
orkideen Fruesko i Rold Skov. Søndag den 
7. juli var det godt vejr, og så besluttede 
vi, at den måtte vi altså se. Udstyret med 
Naturstyreisens lille kort, der lige antyder 
hvor fruesko-indhegningen er, begav vi os 
af sted med kameraer og stativ. Heldigvis 
var der skilte der viste vej, og vi fandt let 
frem til indhegningen. Røde Skovliljer 
stod midt i indhegningen - nogle ganske få 

stykker, som ikke var lette at fotografere på 
flere meters afstand i skovens skygge. Men 
heldigvis fandt vi en enkelt Skovlilje, som 
havde sneget sig uden for indhegningen, 
som så blev fotomodel. Efterfølgende gik 
vi en tur rundt om en lille dam i skoven, 
hvor der voksede kæruld, Digitalis Digitalis 
purpurea, og hvor der var utrolig mange 
smukke insekter. 

I løbet af foråret og sommer holdt vi øje 
med steder i vores lokalområde, hvor vi 
vidste, der var orkideer. I Hørretskoven, 
som ligger kun et par kilometer fra vores 
bopæl, er der en eng midt i skoven, hvor 
der vokser Maj Gøgeurt. Andre steder i 
skoven findes Skov-Hullæbe, som måske 
ikke er så prangende, men alligevel ganske 
smukke. 

Nær ved Stilling Sø er der en tunneldal, 
dannet i den sidste istid, Pilbrodalen, hvor 
der, på de øverste og lidt vanskeligt til
gængelige skrænter af plastisk ler, vokser 
gøgeurter. 
Det lykkes ildce altid, at finde det man sø-

N A T U R H I S T O R I E 

ger. Vi har været på tur til Gåsehullerne på 
Fanø for at se efter den ganske lille orkide, 
Hjertebladet Fliglæbe Neottia cordata. Vi 
fandt den ikke men meget andet: Soldug, 
Ensian og sågar en meget sulten ræv. Lige
ledes søgte vi efter Sumphullæbe Bpipactis 
palustris i et moseområde vest for Aarhus, 
men fik ikke andet ud af turen end våde 
sko. Det vil dog ikke forhindre os i til næste 
sommer igen at tage ud for at se efter flere 
planter og orkideer samt andre spændende 
danske naturfænomener. 

Til slut dog et enkelt lille sule På vore ture 
rundt for at se efter orkideerne, har vi af og 
til oplevet, at der har været orkidetyve på 
spil. Planter er gravet op, foryngelsesknol
dene fjernet, hvorefter dette års plante er sat 
ned i jorden igen. Det overlever orkideen 
ikke. Andre gange har vi set, at blomsten er 
blevet plukket - og derved bliver der ingen 
frøspredning det år. Alle danske orkideer er 
totalfredede. De må hverken plukkes eller 
graves op. Lad planterne stå i deres natur
lige omgivelser, så kan alle fortsat kan gå ud 
og nyde dem år efter år. 

Figur 4 (tv): Skov-Hullæbe Bpipactis helleborine fra Hørret Skov. (Th) Plettet Gøgeurt Dactylorhiza maat!ata fra Randbøl hede. 
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Program februar-april 2013  

5. februar: Bhutan ved Thomas Secher Jensen, der netop har været i dette land for at etablere e t  nyt naturhistorisk museum. 

9. marts: Hermed indkaldes til foreningens generalforsamling. Dagsorden efter lovene. Efter generalforsamlingen foredrag af Jens Redder
sen: En kilden sag. 

9. april: Eigil Holm om Danmarks Naturkanon 

Alle Arrangementerfinder sted kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum i Århus. Foredraget 5.2.: Hovedindgangen. De øvrige arrangementer: 
BioX-indgangen pli Ole Worms Alle. 

Der udsendes nyhedsbreve om alle arrangementer til alle medlemmer med email. Se også vores hjemmeside 1VWw.jydsknaturhistorisk.dk 

Ekskursionsberetning 

Fra Snaptun til Hundshage og Jensgårds 
klint 18.  august. 2012. 

Ved mundingen af Horsens Fjord kan man 
opleve et landskab i voldsom forandring. 
Fra Snaptun til Hundshage vandrer man 
på hævet havbund neden for en klint, der 
er dannet af Stenalderhavet Det opstod for 
7-8.000 år siden, da havet steg 30 meter på 
godt tusinde år og afsluttede Fastlandsti
den. Klinten afbrydes flere steder af dybt 
nedskårne dale, der er udgravet af kilder, 
der først sprang ud ved klintens fod, og 
derpå eroderede sig baglæns ind i bakkerne. 

1 km 

� Snaptun ' 

Snaplun 

� odde 

s skanse 

Kildeerosionen er stadig virksom. På hav
siden er der nyt land, der består af en l km 
lang odde af grus og sand, vokset ud siden 
1950erne. Den indeslutter strandsøen og 
vokser stadig. Materialet kommer fra gam
melt marint forland nordvest for Hunds
hage. For 60 år siden lå kysten 300 meter 
længere ude end i dag. På stranden ses den 
kraftige erosion tydeligt. 

Derpå kommer man til Jensgårds klint, 
hvor mange store bøgetræer ligger på 
stranden efter vinterens storme. Der er et 
smalt rum mellem rodkagerne og klinten, 
og her kan man færdes, omend med be
svær. Klinten er anderledes hver gang man 

besøger den, for erosionen er kraftig. I 
klinten ses foldede og forkastede lag af is
tidens smeltevandsaflejringer og Tertiær
tidens tidevands- og stormflodsaflejringer 
(Bregningformationen Oligocæn - Mio
cæn). På stranden findes mange fossiler af 
snegle og muslinger, samt flintredskaber 
fra Jægerstenalderen. 

Der er fugletårn på ruten, hvorfra man 
ser ud over strandsø og fjord. Den mest 
påfaldende plante ved stranden er Kær
Svinemælk, der er op til 4 m høj. De man
ge plantesamfund i skoven, ldldedalen og 
strandsumpen er artsrige. 

Fig. l. Udviklingen af kysten mellem Snaptun og Hundshage 180 1 - 1 990. 
I 1801 blev der anlagt en skanse med kanoner tæt ved kysten. I 1954 er 
halvdelen af skansen forsvundet, i 1990 er den helt væk. Til gengæld er 
der vokset en odde ud, bestående af materialet fra skanseområdet Den er 
lille i 1954, men kilometerlang i 1990, hvor den indeslutter en strandsø. 

Fig. 2. Kysten fra Snaptun by til Hundshage fotograferet 2012. 
Odden ender i en høfde, og strandsøen er næsten tilgroet. Det 
marine forland er mindre end i 1990. 
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OM KUNSTEN AT SIDDE PÅ FLERE STOLE 

Kære abonnenter og læsere! 

Hæftet du sidder med i hånden er et for
eningsblad for foreningen Jydsk Naturhi
storisk Forening - som er identisk med de 
sammenlagte - nu hedengangne - for
eninger Naturhistorisk Forening for Jylland 
og Jydsk Forening for Naturvidenskab. 
Defor skal bladet servicere vores medlem
mer. Det forsøger vi efter bedste evne, idet 
vi med gode artilder og i samspil med ny
hedsbreve pr. mail før hvert arrangemnt og 
generelt på hjemmesiden prøver at nå ud til 
alle med spændende artikler, ekskursions
beretninger, mødeannonceringer og andet 
foreningsstof 

Bladet er imidlertid også et talerør for dan
ske og udenlandske forskere med fokus på 
dansk, færøsk og grønlandsk natur i bred 
forstand. Her kan forskerne få deres nye 
forskningsresultater ud på dansk. Dem er 
der ikl<e mange af, altså videnskabelige tid
skrifter på dansk. 

Hæftet I sidder med er ydermere årgang 
1 1 8. Det forpligter synes vi. Vi gør os derfor 

umage med at bringe nye ar tilder, hvor der 
ild<e er skåret i referencerne og hvor uvil
dige eksperter har kigget med over skulde
ren. Nogen gange er kigget måske ikke det 
rigtige ord. Nidstirret er måske bedre. På 
denne måde sikrer vi os, at artilderne er af 
høj kvalitet. 

Hvordan udgiver vi så ny, spændende 
forskning samtidig med, at alle foreningens 
medlemmer føler sig orienteret og inspi
reret? 

Vi skal i hvert fald have en lind strøm af 
af spændende, velskrevne manuskripter 
og gode tur- og mødetilbud, som vi kan 
annoncere i blade og nyhedsbreve samt på 
hjemmesiden. Men er det nok? Vi har følt, 
at der skulle mere til. Vi har - som beskre
vet i leder i hæfte 1 1 8( 1 ) - i det sidste par år 
prøvet at give plads til den umiddelbare og 
begejstrede, rigt illustrerede beretning om 
naturoplevelser. Den typer artikel kalder vi 
"Naturhistorier fra Danmark': Her kan alle 
komme med deres inspirerende beretning 
uden at tænke på uvildige eksperter eller 
lange rældcer af referencer. 

FLORA oG FAU NA 
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Ikke alle abonnenter var imidlertid glade 
for disse naturhistorier. Vi har fået sure 
mails og "smækken med døren", men vi 
mener stadig, at det er nødvendigt for at 
skabe det moderne, interaktive, levende 
medlemsblad, som vi drømmer om. 

Vi havde jo håbet, at Flora og Fauna ville 
udkomme mere regelmæssigt i det nye for
mat. Hæfte l kom i februar 20 1 2  og hæfte 
2 i juni 20 1 2. I det sidste halve år har det 
imidlertid lmebet med nye videskabelig 
ar tilder, og en håndfuld lovede manuskrip
ter blev forsinket. Det er foridaringen på 
bladets uregelmæssige tilsynekomst. Sidst i 
20 1 2 lyldcedes det dog at få tre - godt nok 
umage - artikler i hus. Det har resulteret i 
dette, lidt udvidede hæfte. Vi har kaldt det 
dobbelthæfte 3+4. Af samme grund er der 
også to - spændende synes vi - naturhisto
rier fra Danmark og Grønland. 

Summa summarum. Vi skal altså forsat 
sidde tungt på flere stole på en gang - så lad 
os da i al fald sørge for at stolene er solide! 

Redaktørerne 
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