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FORORD

Fyn

Programkomiteen for Biodiversitetssymposiet 2011 og Aarhus Universitet, byder jer velkommen til Biodiversitetssymposiet 2011. Formålet med biodiversitetssymposiet er at skabe et nationalt forum hvor forskere, forvaltere og beslutningstagere mødes og diskuterer
ny viden og aktuelle problemstillinger relateret til den danske biodiversitet og naturforvaltning. Det er med glæde at vi på Aarhus Universitet er vært for det første biodiversitetssymposium og vi håber at det bliver en fast tradition.

Bettina Nygaard

Symposiet er inddelt i seks temaer:

Programkomiteen for
Biodiversitetssymposiet 2011
Annita Svendsen
Naturstyrelsen,

Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet,
DMU, Aarhus Universitet
Finn Borchsenius

2010 målet – status for biodiversiteten i Danmark
Hvor mangfoldig er den danske natur, og går det frem eller tilbage?
Forskerne og NGO’erne har taget temperaturen på biodiversiteten.

Økoinformatik og Biodiversitet,
Biologisk Institut,
Aarhus Universitet

Den våde natur – hav, søer og vandløb
Få opdateret din viden om livet under og i vandet: Havets skjulte mangfoldighed, fjordens fugle, søernes biodiversitet, udviklingen i vandløbenes biodiversitet og mosserne i kilder og kær.

Hans Henrik Bruun
Center for Makroøkologi,
Evolution og Klima,
Københavns Universitet
Hans Meltofte
Afd. for Arktisk Miljø,
DMU, Aarhus Universitet
Jens-Christian Svenning
Økoinformatik og Biodiversitet,
Biologisk Institut,

Biodiversiteten i skovene
Danmark er et skovland og skovene rummer enorme potentialer for diversitet.
Hvordan går det i Danmark, og kan vi lære noget af Sverige?
Græsning og naturlige forstyrrelser – fra mellemistider til nutiden
Ville der overhovedet være overdrev og enge i Danmark uden landbrugets husdyr?
Og hvad gør vi, nu hvor husdyrene bliver i staldene?
Natur og naturforvaltning under forandring
Klimaet ændrer sig, landbruget ændrer sig og invasive arter vælter over grænserne.
Hvad skal der blive af biodiversiteten?

Aarhus Universitet
Kaj Sand-Jensen

Frem mod 2020 – hvad er de vigtigste udfordringer
Hvis vi nu fik en plan for biologisk mangfoldighed. Hvad skulle der så stå i den plan?

Biologisk Institut,
Freshwater Biology,
Københavns Universitet
Rasmus Ejrnæs
Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet,
DMU, Aarhus Universitet
Roar Skovlund Poulsen
Teknik og Miljøforvaltningen,

Gennem mundtlige præsentationer og postere vil vi få et indblik i og mulighed for at diskutere, hvad der netop nu foregår i Danmark inden for hvert af disse emner.
Dette katalog indeholder program og sammendrag af foredrag og postere ved symposiet. Bagerst er opført en alfabetisk liste med alle deltagere, deres tilhørsforhold og
e-mailadresse.
På vegne af programkomitéen for Biodiversitetssymposiet 2011 og Aarhus Universitet
vil vi gerne takke alle deltagerne, vores sponsor 15. Juni Fonden og alle de, der har bidraget med poster eller foredrag.
Vel mødt og rigtig godt symposium.

Aalborg Kommune

Bettina Nygaard og Rasmus Ejrnæs
Tenna Riis
Plantebiologi, Biologisk Institut,
Aarhus Universitet

AU
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PROGRAM BIODIVERSITETSSYMPOSIET 2011
TORSDAG DEN 20. JANUAR
9.30 – 10.00
Kaﬀe
Velkomst
10.00 – 10.05
Velkomst
Prorektor Søren Frandsen, Aarhus Universitet

10.05 – 10.20
Nye internationale aftaler om biodiversitet
Miljøminister Karen Ellemann

TEMA 1

2010 MÅLET – STATUS FOR BIODIVERSITETEN I DANMARK
Hvor mangfoldig er den danske natur, og går det frem eller tilbage?
Forskerne og NGO’erne har taget temperaturen på biodiversiteten.
Ordstyrer: Forskningschef Flemming Skov, DMU, Aarhus Universitet

10.20 – 10.50
Den danske natur og biodiversitet – status, udfordringer og hvad kan der gøres?
Professor Carsten Rahbek, Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Københavns Universitet

10.50 – 11.10
Danmarks Biodiversitet 2010 (forskernes status over den danske natur)
Seniorforsker Rasmus Ejrnæs, DMU, Aarhus Universitet

11.10 – 11.30
Danmarks natur 2010 (NGO’ernes status over den danske natur)
Biolog Hans Meltofte, Dansk Ornitologisk Forening

11.30 – 11.50
Arealmæssige ændringer af § 3 beskyttede naturtyper – stikprøveundersøgelse
Seniorrådgiver Bettina Nygaard, DMU, Aarhus Universitet

11.50 – 12.00
Status for den danske plante-, svampe- og dyreverden
Seniorbiolog Peter Wind, DMU, Aarhus Universitet

12.00 – 12.20
Opsamlende diskussion
12.20 – 13.20
Frokost
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DEN VÅDE NATUR – HAV, SØER OG VANDLØB
Få opdateret din viden om livet under og i vandet: Havets skjulte mangfoldighed,
fjordens fugle, søernes biodiversitet, udviklingen i vandløbenes biodiversitet og
mosserne i kilder og kær.
Ordstyrer: Professor Kaj Sand-Jensen, Biologisk Institut, Københavns Universitet

13.20 – 13.50
Havets biodiversitet – status, udvikling og trusler
Professor emeritus Tom Fenchel, Biologisk Institut, Københavns Universitet

13.50 – 14.00
Vådområdeindsatsens biodiversitetsgevinster
Projektleder Ann Fuglsang, Naturstyrelsen Fyn

14.00 – 14.20
Søernes biodiversitet – status, udvikling og trusler
Seniorforsker Martin Søndergaard, DMU, Aarhus Universitet

14.20 – 14.40
Biodiversitet i vandløb – op- og nedture gennem de seneste 100 år
Seniorforsker Annette Baattrup-Pedersen, Esben Astrup Kristensen, Peter Wiberg-Larsen & Tenna Riis,
Aarhus Universitet

14.40 – 15.00
Er naturgenopretning af vådområder ny natur eller blot lappeløsninger på tabt natur for
græssende vandfugle?
Seniorforsker Preben Clausen, Thomas Eske Holm, Thomas Bregnballe, Hans Meltofte, Casper Fælled &
Kevin Clausen, DMU, Aarhus Universitet

15.00 – 15.10
Status og udvikling for udvalgte mosser og mosdominerede vegetationstyper i Danmark
Biolog Karen Thingsgaard, Naturstyrelsen Vestjylland

15.10 – 15.20
Døgnfluer, slørvinger og vårfluer i danske vandløb: mønstre i tid og rum
Seniorrådgiver Peter Wiberg-Larsen, DMU, Aarhus Universitet

15.20 – 15.50
Kaﬀe
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TEMA 3

BIODIVERSITETEN I SKOVENE
Danmark er et skovland og skovene rummer enorme potentialer for diversitet.
Hvordan går det i Danmark, og kan vi lære noget af Sverige?
Ordstyrer: Professor Jens-Christian Svenning, Biologisk Institut, Aarhus Universitet

15.50 – 16.20
Conservation ecology of saproxylic beetles in Southern Sweden and implications for
management of forest and grassland
Forsker Thomas Ranius, Sveriges Lantbruksuniversitet

16.20 – 16.40
Status, målsætninger og virkemidler for biodiversiteten i danske skove
Postdoc Jacob Heilmann-Clausen og lektor Hans Henrik Bruun, Center for Makroøkologi, Evolution og
Klima, Københavns Universitet

16.40 – 17.00
Et overblik over de danske skove – ud fra den nationale skovovervågning (NFI)
Forskningschef Vivian Kvist Johannsen og seniorforsker Annemarie Bastrup-Birk, Skov og Landskab,
Københavns Universitet

17.00 – 17.20
Skovdriftens betydning for den biologiske mangfoldighed i østdanske løvskove
Seniorrådgiver Peter Friis Møller, GEUS

17.20 – 17.30
Skovgræsning med husdyr og/eller vildt
og deres eﬀekt på skovudvikling og bundvegetation
Seniorrådgiver Rita Merete Buttenschøn, Skov og Landskab, Københavns Universitet

17.30 – 17.40
Den rumlige fordeling af skovarealer i Danmark som funktion af geofysiske variabler
Phd-studerende Mette Vestergaard Odgaard, Aarhus Universitet

17.40 – 17.50
Spatiale forskelle imellem historiske og nuværende lokaliteter for
Eremit Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) i Danmark
Studerende Lars Iversen og phd-studerende Philip Francis Thomsen, Biologisk Institut, Københavns
Universitet

17.50 – 18.00
Skovlysningens dagsommerfugle – en fauna, som forsvandt
Museumsinspektør Morten D.D. Hansen, Naturhistorisk Museum

18.00 – 19.00
Postersession
19.00
Symposiemiddag
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FREDAG DEN 21. JANUAR
8.30 – 9.00
Kaﬀe

TEMA 4

GRÆSNING OG NATURLIGE FORSTYRRELSER
– FRA MELLEMISTIDER TIL NUTIDEN
Ville der overhovedet være overdrev og enge i Danmark uden landbrugets husdyr?
Og hvad gør vi nu hvor husdyrene bliver i staldene?
Ordstyrer: Lektor Hans Henrik Bruun, Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Københavns Universitet

9.00 – 9.30
Naturlig vegetationsstruktur i Nordvesteuropa
– de tidligere mellemistider som base-line
Professor Jens-Christian Svenning, Biologisk Institut, Aarhus Universitet

9.30 – 9.50
Biomasse og åbenhed i naturlige tempererede skovøkosystemer
– interglaciale eksempler
Professor Bent Odgaard & P. Kuneš, Geologisk Institut, Aarhus Universitet

9.50 – 10.10
Et 50 års dogme står for fald – urskovslandskabet i nyt lys
Forstkandidat Erik Buchwald, Naturstyrelsen

10.10 – 10.25
Naturpleje som driftsgren
Specialkonsulent Heidi Buur Holbeck, Videncentret for Landbrug

10.25 – 10.40
Muligheder og barrierer for græssende dyr i Danmark
Biolog Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn

10.40 – 10.50
Gamle landracer og forhistorisk storvildt som naturlige græssere i den danske natur
Kurator Ole Sommer Bach, Randers Regnskov

10.50 – 11.00
Er Danmark et skovland?
Flerartsgræsning bør være et krav i naturplejen
Naturvejleder Morten Lindhard, Røsnæs Naturskole, Naturstyrelsen

11.00 – 11.30
Kaﬀe
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TEMA 5

NATUR OG NATURFORVALTNING UNDER FORANDRING
Klimaet ændrer sig, landbruget ændrer sig og invasive arter vælter over grænserne.
Hvad skal der blive af biodiversiteten?
Ordstyrer: Lektor Finn Borchsenius, Biologisk Institut, Aarhus Universitet

11.30 – 11.50
Biodiversitet, biomasse og CO2
Biolog Karsten Thomsen, Nepenthes

11.50 – 12.00
Trends i agerlandets fuglediversitet og fremtidsudsigterne for denne i lyset af
Grøn Vækst og energiafgrøder
Biolog Henning Heldbjerg & Anja H. Eberhardt, Dansk Ornitologisk Forening

12.00 – 12.10
Plante invasioner i lysåbne naturtyper
Phd-studerende Allan Timmermann, Christian Damgaard, Morten Strandberg & Jens-Christian Svenning,
Biologisk Institut og DMU, Aarhus Universitet

12.10 – 12.20
Ær og gyvel – gode danske arter
Forstkandidat Erik Buchwald, Naturstyrelsen

12.20 – 12.30
Databaseret naturforvaltning
Seniorrådgiver Jesper Fredshavn, DMU, Aarhus Universitet

12.30 – 13.30
Frokost

TEMA 6

FREM MOD 2020 – HVAD ER DE VIGTIGSTE UDFORDRINGER
Hvis vi nu fik en plan for biologisk mangfoldighed....
Hvad skulle der så stå i den plan?
Ordstyrer: Seniorrådgiver Jesper Fredshavn, DMU, Aarhus Universitet

13.30 – 14.10
Grundforskeren, sektorforskeren, forvalteren, sagsbehandleren og gummistøvlebiologen
giver hvert deres bud på de 5 største udfordringer og de 5 mest omkostningseﬀektive
virkemidler i den danske biodiversitetsforvaltning
14.10 – 14.40
Paneldebat
14.40 – 15.00
Elektronisk afstemning i auditoriet om de vigtigste udfordringer og virkemidler
som input til en kommende dansk handlingsplan for biodiversitet
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TEMA 1:

2010 MÅLET
– STATUS FOR BIODIVERSITETEN I DANMARK
Hvor mangfoldig er den danske natur, og går det frem eller tilbage?
Forskerne og NGO’erne har taget temperaturen på biodiversiteten.

Foto: Jesper Fredshavn.
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DEN DANSKE NATUR OG BIODIVERSITET
– STATUS, UDFORDRINGER OG HVAD KAN DER GØRES?
Professor Carsten Rahbek
Forskningsleder Center for
Makroøkologi, Evolution og Klima,
Københavns Universitet
e-mail: crahbek@bio.ku.dk

Danmark har en rig og varieret natur – men status for den danske biodiversitet er dårlig.
Årsagerne til dette er fagligt velkendte – og det er oplagt, hvad der skal gøres for at bedre
situationen. Alligevel nåede Danmark ikke EU’s 2010 politiske målsætninger for biodiversitet. Danmark fik end ikke en konkret handlingsplan for biodiversitet. Det på trods af, at
skiftende regeringer har haft bevarelse af biodiversitet som deres naturpolitiske hovedformål siden Biodiversitetskonventionen fra 1992. Dansk natur og biodiversitet er blevet
sorteper i den danske natur- og miljøforvaltning og har det ringere end i de fleste andre
europæiske lande. 2010 Biodiversitetsmålene bliver afløst af nye 2020 mål, som opfølgning på COP10 mødet i Japan i det forgangne år. FN besluttede i december at etablere
et internationalt biodiversitetspanel. EU har bebudet konkrete mål og krav til landene.
Indlægget vil med udgangspunkt i status for, hvorfor naturen og biodiversiten har det så
skidt i Danmark, sætte fokus på udfordringerne, og hvad der skal til, for at Danmark kan
bevare en rig natur med stor biologisk mangfoldighed.

DANMARKS BIODIVERSITET 2010
(FORSKERNES STATUS OVER DEN DANSKE NATUR)
Seniorforsker Rasmus Ejrnæs
Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet,

Som udløber af FN’s biodiversitetskonvention fra 1992 vedtog EU i 2002 at standse tabet
af biodiversitet helt inden 2010.

Danmarks Miljøundersøgelser,
Aarhus Universitet
e-mail: rej@dmu.dk
Medforfattere:
Peter Wiberg-Larsen,
Thomas Eske Holm,
Alf Josefsson,
Beate Strandberg,
Bettina Nygaard,

På Aarhus Universitet, DMU; har vi i 2010 forsøgt ud fra videnskabelige kriterier at vurdere,
om tabet af biodiversitet er standset. For hvert af ni økosystem har vi valgt elementer,
som tilsammen repræsenterer arternes diversitet og de vigtigste naturlige levesteder og
processer. For arterne har vi fx vurderet truede svampe i skoven, planter i vandløbet og
fugle på havet. For levestederne har vi fx vurderet arealet med næringsfattigt græsland,
udtørrende vandhuller og blåmuslingebanker. For processerne har vi vurderet de store
dyrs græsning i moserne, brande i skoven og havets erosion ved kysten. Vi har fokuseret
undersøgelsen på elementer af biodiversitet, som er truede og sårbare over for menneskelige påvirkninger.

Liselotte Wesley Andersen,
Anne Winding,
Mette Termansen &
Anja Skjoldborg Hansen

Vi har undersøgt udviklingen i tilsammen 138 elementer af biodiversitet i de ni økosystemer, fordelt på 64 arter eller artsgrupper (i alt mere end 600 arter), 43 levesteder og 31
processer. Blandt de 138 elementer er 46 % i tilbagegang, 25 % stabile eller i fremgang
og 29 % har ukendt udvikling.
Der er ingen af de ni undersøgte økosystemer, hvor man kan sige, at tabet af biodiversitet
er standset. Der er dog forskel på, hvor galt det står til i de ni økosystemer, og der er stor
forskel på de enkelte elementer.
I skovene er der stadigvæk alvorlig tilbagegang blandt truede biller, som lever i dødt ved,
blandt dagsommerfugle som lever i skovenge og lysninger, og blandt laver som vokser
på træernes stammer. Skovene mangler gamle, langsomt voksende træer, dødt ved, lys
og konstant høj luftfugtighed.
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En række vigtige levesteder vurderes at være i fremgang i skovene fordi statsskovene
bliver mere naturvenlige. Det er positivt, men uklart om indsatsen er ambitiøs og målrettet
nok. Mange af skovens truede levesteder er ikke beskyttet af lovgivningen på tilsvarende
vis som de lysåbne naturtyper.
Kysterne er Danmarks mest betydningsfulde bidrag til biodiversiteten i et internationalt
perspektiv. Ud af ni evaluerede artsgrupper er syv i tilbagegang. Værst ser det ud for ynglefugle, løbebiller, padder og rensdyrlaver. Arterne i tilbagegang kræver naturlig dynamik
ved kysten, herunder græsning og naturlig hydrologi.
Græsland/hede og eng/mose er næringsfattige, lysåbne økosystemer. Elementer i markant tilbagegang er torbister, løbebiller, dagsommerfugle og vokshatte i græsland/hede
og edderkopper i moser. Tilbagegangen skyldes især ophørt græsning, som medfører tilgroning med høje urter og vedplanter, og som fjerner fødegrundlaget for de gødningslevende biller. Der er et stadigt tab af både levesteder og processer.
Tabet af biodiversitet er standset for de større søers, mens det stadig går tilbage i mindre
søer og i vandløb. I de små søer rammer tilbagegangen især padderne, og i vandløbene
ser det værst ud for fisk og malermusling samt vandaks, som stadig forsvinder fra danske
vandløb. Til gengæld kan vi se klar fremgang for mange rentvandsdyr: Insekter og andre
smådyr samt ørred.
Tilbagegangen i havets biodiversitet er ikke standset. Det går stadig tilbage for fisk, fugle
og bunddyr.
Manglende viden gør det dog vanskeligt at vurdere tilstand og udvikling af biodiversitet
i havet.
Agerlandet, vejene og byerne dækker tre fjerdedele af Danmark og er de økosystemer,
som huser den mindste andel af de truede arter. Biodiversiteten går tilbage begge steder.
Undersøgelsen er det første danske forsøg på at evaluere udviklingen i biodiversiteten
videnskabeligt. Der er nu mindre end 10 år til 2020, hvor det igen vil være relevant at
vurdere udviklingen i den danske biodiversitet. Rapporten kan derfor ses som et led i en
metodeudvikling, som forhåbentligt kan inspirere fremtidige evalueringer af udviklingen i
biodiversiteten. De elementer, som er i tilbagegang i år 2010, vil kunne bruges til at sætte
konkrete mål for en fremtidig handlingsplan for biodiversitet i Danmark.

DANMARKS NATUR 2010
(NGO’ERNES STATUS OVER DEN DANSKE NATUR)
Biolog Hans Meltofte
Dansk Ornitologisk Forening

Biodiversitetskonventionens og EU’s målsætning om at bremse eller helt standse nedgangen i verdens biologiske mangfoldighed senest i 2010 har været en eklatant fiasko.

e-mail: hans.meltofte@dof.dk

Da tidligere miljøminister Troels Lund Poulsen måtte indrømme, at Danmark ikke levede
op til målsætningen, var det blot med en henvisning til, “at der heller ikke er andre lande,
som har nået 2010-målet.” I stedet for at erkende, at dette er resultatet af regeringens
egen manglende indsats, har Miljøministeriet sammen med det øvrige EU fastlagt et “Nyt
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ambitiøst EU-mål for biodiversitet” – i 2020! Vupti, så har Europa med et pennestrøg ved
skrivebordet fået 10 ekstra år til at redde naturens truede mangfoldighed.
Vi har i regi af Det Grønne Kontaktudvalg og på frivillig basis skrevet en rapport om tilstanden af “Danmarks natur 2010.” Denne rapport fremlægger status over den eksisterende
viden for skovene, havmiljøet, pattedyr, fugle, fisk, padder & krybdyr, insekter, planter,
svampe og laver, og både fremgange og tilbagegange for naturtyper og arter behandles.
Meget af biodiversiteten mangler vi dog viden om, men det er jo også en vigtig konstatering.
Rapporten viser, at naturen i Danmark stadig går tilbage både for antallet af arter og naturtyper. Tilbagegangen er udtryk for, at naturen forsvinder mellem fingrene på os.
At det hele ikke er håbløst, illustreres af de eksempler, hvor man rent faktisk har gjort en
indsats. Det var især i 1980’erne og 1990’erne, hvor skiftende miljøministre medvirkede
ved en lang række markante initiativer og lovgivningsmæssige forbedringer. Det nyder vi
godt af i dag, hvor indsatsen ellers er stilnet meget af.
Hvor de danske myndigheder således siden dengang synes at have ændret holdning fra
“hvordan lever vi bedst muligt op til den lovgivning, vi har ansvaret for at administrere” til
“hvordan slipper vi lettest muligt om ved reglerne”, så har klager til EU over de danske myndigheders manglende indsats i en række sager fået disse myndigheder til at oppe sig.
Hovedproblemet i dagens Danmark er tydeligvis, at større hensyn til naturen og al dens
biologiske mangfoldighed ganske enkelt ville stå i vejen for det industrielle land- og skovbrug samt fiskeri. Og det er der ikke udsigt til, at politikerne magter at lave om på foreløbig.

AREALMÆSSIGE ÆNDRINGER AF
§ 3-BESKYTTEDE NATURTYPER
– STIKPRØVEUNDERSØGELSE
Seniorrådgiver Bettina Nygaard
Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet,
Danmarks Miljøundersøgelser,
Aarhus Universitet
e-mail: bny@dmu.dk

Naturbeskyttelseslovens beskyttelse af levesteder for dyr og planter udgør rygraden i den
danske naturbeskyttelse. I de senere år er der imidlertid blevet stillet spørgsmål ved, om
loven virker efter hensigten og der er blevet fremlagt en række eksempler på beskyttede
naturarealer, der er blevet pløjet op uden myndighedernes tilladelse. Dette fik daværende Miljøminister Troels Lund Poulsen til at igangsætte et serviceeftersyn af naturbeskyttelseslovens § 3-beskyttelse i februar 2010. Som en del af serviceeftersynet har Danmarks
Miljøundersøgelser gennemført en stikprøveundersøgelse af de arealmæssige ændringer
af beskyttede heder, overdrev, moser, enge, strandenge og søer/vandhuller i perioden
1995 til 2008.
Undersøgelsen er baseret på en tolkning af naturtypernes udbredelse på luftfotos i 1995,
1999, 2002, 2004, 2006 og 2008 i et antal tilfældigt udlagte kvadrater, der samlet dækker godt 1 % af landets areal fordelt på 23 kommuner. I undersøgelsen er foretaget en
registrering og analyse af dels naturarealer, der potentielt er gået tabt som følge af opdyrkning/omlægning, tilplantning, tilgroning, tørlægning og urbanisering og dels arealer
udenfor de registrerede naturområder, der fremstår som ny eller overset natur på luftfotos.
Tyve kommuner har bistået med en evaluering af, om de registrerede arealer opfylder be-
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stemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 3, om der var tale om en aktivitet i konflikt med
hensynet til den beskyttede natur, og om aktiviteten var lovlig eller ulovlig.
Undersøgelsen viser, at mange af de vejledende beskyttede naturområder har været udsat for aktiviteter, som er i konflikt med deres beskyttelse. Samlet har vi fundet, at 6,7 % af
arealet med beskyttet natur i de 20 evaluerede kommuner fremstår i konflikt med arealanvendelsen på luftfotos i et eller flere af de undersøgte år. Kommunernes evaluering
har endvidere vist, at det kun er 2,6 % af arealet med beskyttet natur, der er gået tabt
som følge af lovlige og ulovlige aktiviteter. De ulovlige tab af beskyttet natur er primært
sket som opdyrkning af ferske enge, medens de lovlige tab af beskyttet natur er sket ved
bebyggelse på heder. De øvrige konfliktområder er enten ikke omfattet af beskyttelsens
bestemmelser (2,3 %), konflikten er ikke reel (0,5 %), eller sagen kan ikke afgøres ud fra
kommunens eksisterende viden (1,4 %). Ved at inddrage usikkerheder forbundet med udvælgelsen af stikprøven og kommunernes evalueringer af arealernes beskyttelsesstatus
har vi fundet, at det reelle tab af beskyttet natur i perioden 1995 til 2008 ligger mellem
2,0 % og 5,6 %. Omregnet til arealer på landsplan svarer dette til et tab på mellem 9.200
og 19.500 ha beskyttet natur.
Undersøgelsen viser endvidere, at der findes oversete naturarealer, uden for den vejledende udpegning, svarende til en 7-10 % forøgelse af det kendte areal med beskyttet
natur. Desuden findes der nyudviklet natur svarende til en 1-4 % forøgelse af det kendte
areal med beskyttet natur.
Endelig viser undersøgelsen, at der er store forskelle mellem de undersøgte kommuner,
både med hensyn til hvor store naturområder, der er gået tabt, hvor store arealer, der
har været overset siden naturbeskyttelsesloven trådte i kraft i 1992 og hvor store arealer,
der har udviklet sig til en beskyttet naturtilstand siden 1995. Der har også vist sig en stor
forskellighed med hensyn til kommunernes mulighed for at evaluere arealernes beskyttelsesstatus uden en feltbesigtigelse. De to subjektivt udvalgte kommuner skiller sig som
forventet ud ved at have undersøgelsens højeste andele af vejledende beskyttet natur,
der er berørt af potentielle konfliktaktiviteter.

STATUS FOR DEN DANSKE PLANTE-, SVAMPEOG DYREVERDEN
Seniorbiolog Peter Wind
Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet,
Danmarks Miljøundersøgelser,

DMU er ansvarlig for, at der udarbejdes en fortegnelse over status for Danmarks artsdiversitet. Fortegnelsen hedder Den danske Rødliste og er oﬀentliggjort på nettet:
http://www.dmu.dk/dyrplanter/redlistframe/

Aarhus Universitet
e-mail: pwi@dmu.dk

På dette link findes de plante-, svampe- og dyrearter, der er blevet behandlet efter de
retningslinjer og det system, den internationale naturbeskyttelsesorganisation (IUCN) har
udarbejdet. At rødlistevurdere vil sige at foretage en vurdering af plante-, svampe- og
dyrearternes risiko for at uddø. For at skabe overblik og mulighed for fremtidig sammenligning er alle behandlede arter medtaget på Den danske Rødliste. Herved opnås et samlet
overblik over antal af og status for arter registreret i Danmark i de behandlede grupper.
Status for arterne er udarbejdet i perioden 2003-2009 og omfatter omkring 1/3 af de små
35.000 arter, der er registreret i Danmark.
Den samlede status 2003-2009 vil blive præsenteret, dvs. de behandlede arters fordeling
på kategorierne i rødlistesystemet. Der vil blive lagt særlig vægt på de arter, der har størst

14

BIODIVERSITETSDYMPOSIET 2011 – PROGRAM OG ABSTRACTS

risiko for at forsvinde fra Danmark, dvs. de rødlistede arter. Dernæst vil arternes fordeling
på levesteder blive gennemgået med henblik på at identificere de naturtyper med det
største artsindhold og de naturtyper, der rummer flest rødlistede arter. Endelig vil anvendelsesmulighederne af oplysningerne i Den danske Rødliste blive omtalt.
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TEMA 2:

DEN VÅDE NATUR
– HAV, SØER OG VANDLØB
Få opdateret din viden om livet under og i vandet:
Havets skjulte mangfoldighed, fjordens fugle, søernes biodiversitet,
udviklingen i vandløbenes biodiversitet og mosserne i kilder og kær.

Foto: Thomas Eske Holm.
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HAVETS BIODIVERSITET
– STATUS, UDVIKLING OG TRUSLER
Professor Tom Fenchel
Biologiske Institut,
Københavns Universitet
e-mail: tfenchel@bio.ku.dk

Globalt set er der navngivet vel over 1 millioner flercellede dyr, blandt dem lever kun ca.
180.000 i havet. Sådanne tal skal tages med en del forbehold, men forskellen er reel og
det er der flere årsager til. I Danmark er der registreret noget over 20.000 dyrearter; blandt
dem er kun ca. 2300 marine. Hertil kommer godt og vel 300 arter af makroskopiske alger plus nogle få karplanter. Disse tal skal også tages med forbehold – udover dem der
gælder for estimater af den globale biodiversitet, er det også et spørgsmål om hvad man
medregner som “danske arter” – grænser mellem territorialfarvande har ingen biogeografisk mening.
Artsrigdommen er ikke jævnt fordelt inden for vore farvande: flest findes i Nordsøen og
Kattegat; antallet svinder ind i Sundet og Bælthavet, og i farvandet omkring Bornholm er
antallet af arter svundet ind til ca. 100. Årsagen er primært brakvand. Brakvandsområder
er af ringe udstrækning på Jorden og de er efemeriske i geologisk tidsskala, så der er udviklet forholdsvis få arter tilpasset brakvand. Dertil kommer at mange bunddyr i vores indre
farvande rekrutteres som planktonlarver langvejs fra, dvs. Nordsøen og det nordlige Kattegat – og desto længere man trænger ind i de indre farvande desto færre larver når frem.
Et aspekt der har givet anledning til opmærksomhed er såkaldte “invasive” arter. Praktisk
hele det danske dyre og planteliv er indvandret efter sidste istids afslutning for blot ca.
10.000 år siden. Denne indvandring skete ikke øjeblikkeligt og har været påvirket af klimatiske og hydrografiske ændringer gennem hele Holocæn og af tilfældigheder. Antallet af indvandrede arter synes at være øget siden omkring 1875; det kan være reelt da
skibsfarten var i vækst og på det tidspunkt var man begyndt at flytte østers rundt i verden.
Men på den anden side, så var man tidligere mindre interesseret i fænomenet og i stand
til at kunne fastslå om en given art faktisk var indvandret på det tidspunkt de blev registrerede. I de danske farvande udenfor Østersøen er der i gennem de sidste 150 år registeret
ca. 40 invandrede arter. Et lignende antal gør sig gældende for Østersøen. Østersøen er
“undermættet” med arter og arter fra andre brakvandsområder såsom det Kaspiske Hav
og Sortehavet kan lettere etablere sig i Østersøen. Alt i alt er invasive arter ikke noget
stort problem i vores (eller andre) havområder – og antallet af sådanne arter er under
alle omstændigheder meget lille i forhold til antallet af introducerede blomsterplanter på
landjorden i den danske natur.
Når det gælder status of den danske marine fauna og flora må man erkende at vores viden er ufuldstændig. Egentlig professionel behandling af enkelte dyre og plantegrupper
har været stærk nedprioriteret i Danmark gennem mange år. Diverse miljøagenturer har
lavet rapporter, men der er mest tale om punktundersøgelser med hensyn til tid og sted og
oftest præget af ringe taxonomisk opløsning. Karakteristisk for den marine flora og fauna
er også at de ikke har været genstand for seriøse amatørers interesse.
Den største trussel mod den marine fauna i vores farvande er uden tvivl fiskeriet – udover
voldsom decimering af fiskebestande er der tale om ødelæggelse af havbunden ved
brug af bundtrawl. Hertil kommer i nogle områder eﬀekten af iltsvind pga. udførsel af
næringssalte fra landbruget og mere lokalt, miljøgifte såsom tributyltin fra skibsmaling.
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VÅDOMRÅDEINDSATSENS
BIODIVERSITETSGEVINSTER
Projektleder Ann Fuglsang
Naturstyrelsen Fyn
e-mail: anfug@nst.dk

Den historiske udvikling fokuseret i forhold til forøgelse af biodiversiteten ved genskabelse
af vådområder beskrives fra Marginaljordsdebatten i 1986/87 op til i dag. De forskellige
muligheder inden for rammerne af vådområdeprojekter under Vandmiljøplan II, Den
særlige Vand- og Naturindsats/Miljømilliarden, EU-støtteprogrammer (f.eks. LIFE Nature),
Landdistriktsprogrammet og Grøn vækst sammenlignes.
Forskellige påvirkninger/trusler ift. biodiversitet i lavbundsområder/potentielle vådområder beskrives og relateres til forskellige tiltag, der benyttes ved genskabelse af vådområder. Det kan bl.a. omfatte vandbårne og luftbårne stoftilførsler af næringsstoﬀer eller miljøfremmede stoﬀer, påvirkninger fra landvinding i ådale, dræning, regulering af vandløb,
spærringer i vandløb, påvirkning fra vandindvinding, tilgroning, opfyldning og tilplantning
af naturarealer.
Konkrete eksempler på beskyttelse og forbedring af levevilkårene i relation til gunstig bevaringsstatus for habitatnaturtyper og habitatarter, som f.eks. rigkær, kilder/væld og arterne Tykskallet Malermusling, Sump Vindelssnegl m.fl. viser variationen i, hvad man kan
sikre og forbedre i samspil med at de mere generelle forbedringer som næringsstofreduktion og vandstandsforhold tilgodeses.
De økonomiske fordele ved at samkøre flere formål i samme projekt beskrives overordnet.

SØERNES BIODIVERSITET
– STATUS, UDVIKLING OG TRUSLER
Seniorforsker Martin Søndergaard
Afd. for Ferskvandsøkologi,
Danmarks Miljøundersøgelser,
Aarhus Universitet
e-mail: ms@dmu.dk

Biodiversiteten i danske søer har længe været truet. Gennem århundreder har søerne
været påvirket af en række menneskelige aktiviteter, både direkte ved at lokaliteter fjernes (via opfyldning og udtørring) og indirekte ved øget eutrofiering og forringede levevilkår for en række organismegrupper. Påvirkningen har speciel været markant det seneste
århundrede på grund af intensiveret landbrugsdrift, flere bebyggelser og øget befolkning.
Blandt de bedst dokumenterede eksempler er nedgangen i antallet af søer med rentvandskrævende arter af undervandsplanter (lobelie-søer). Her er der sket en markant
nedgang i artsudbredelsen, både fordi antallet af biotoper er mindsket, og fordi tilførslen
af næringsstoﬀer til mange af de resterende søer er øget. Data fra Furesøen illustrerer,
hvordan der i løbet af 1900-tallet skete en markant nedgang i antallet af undervandsplanter i forbindelse med øget spildevandsbelastning. Artsantallet steg igen efter forbedret spildevandsrensning i starten af 1970’erne, men den oprindelige artssammensætning
blev ikke genetableret, idet andre og mere næringsstoftolerante arter i stedet blev mere
almindelige.
For mange af de planter og dyr, der er lever i eller er knyttet til søer, er databaggrunden
for mangelfuld til at dokumentere den nuværende udvikling. Det vurderes dog, at den
negative udvikling i biodiversiteten de seneste årtier til dels er vendt eller i det mindste
stoppet for mange organismegrupper. De grupper, hvorfra der findes data, viser dog ofte
fremgang for nogle arter, men tilbagegang for andre. Et eksempel er padderne, hvor de
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fleste arter stadigvæk vurderes at være i tilbagegang, men dog ikke klokkefrø, løvfrø og
bjergsalamander, som har haft en vis fremgang som følge af udsætninger og etablering
og pleje af vandhuller.
Småsøer og vandhuller udgør et vigtigt element i landskabet og er med til at øge og
bevare biodiversiteten blandt arter knyttet til ferskvand samtidig med, at de udgør vigtige
spredningskoridorer. Udviklingen i antal og areal af søer og vandhuller er formentlig stabil
i øjeblikket, fordi der til stadighed anlægges nye søer og vandhuller, men nogle undersøgelser tyder dog på, at der også stadigvæk forsvinder vandhuller og småsøer.
Også fremover vil høj tilførsel af næringsstoﬀer være en alvorlig trussel for opretholdelse af
en høj biodiversitet i søer, fordi flertallet af søer stadigvæk vil have en højere næringsstoftilførsel end den naturgivne. Fortsat intensiv landbrugsdrift og klimaændringer kan være
med til at forøge denne trussel via øget næringsstofudvaskning og ændringer i artssammensætningen.

BIODIVERSITET I VANDLØB
– OP- OG NEDTURE GENNEM DE SENESTE 100 ÅR
Seniorforsker
Annette Baattrup-Pedersen1,
Esben Astrup Kristensen1,

Vi analyserer her status og udvikling i diversiteten inden for udvalgte arter/taxa af makrofyter, makroinvertebrater og fisk i vandløb inden for de seneste 100 år. Desuden giver vi
giver bud på, hvad der skal til for at vende den generelt negative udvikling.

Peter Wiberg-Larsen1 &
Tenna Riis2
1

Afd. for. Ferskvandsøkologi,

Danmarks Miljøundersøgelser,
Aarhus Universitet
2

Biologisk Institut,

Aarhus Universitet
e-mail: abp@dmu.dk

Inden for gruppen af makrofyter er en lang række arter i tilbagegang i vandløbene. Det
gælder fx vandaksarter som glinsende vandaks og langbladet vandaks. Arterne er ikke
kun i tilbagegang. De er også forsvundet fra lokaliteter, hvor de blev fundet så sent som
i 1996. Inden for gruppen af makroinvertebrater er tilbagegangen heldigvis standset og
mange steder er der klare forbedringer. Det gælder også sårbare taxa inden for slørvinger, døgnfluer og vårfluer. Den tykskallede malermusling er derimod fortsat i tilbagegang.
Således er landets største bestand i Odense Å’s hovedløb i aftagen. Den består alene af
meget gamle individer (omkring 50 år), og selvom disse stadig producerer larver, som
inficerer egnede værtsfisk, er der ingen tegn på rekruttering af unge muslinger. Blandt
fiskene er ørred og laks i fremgang, mens snæbel, stalling, ål og elritse er i tilbagegang.
Fremgangen hos ørred og laks er bla. betinget af hyppige udsætninger, som er med til at
opretholde reproducerende bestande.
Overordnet set tegner der sig et billede af, at den store vandmiljøindsats i 1990’erne har
båret frugt i form af en væsentlig bedre vandkvalitet og dermed fremgang for forureningsfølsomme makroinvertebrat taxa samt ørred. Samtidig er der sket forbedringer i det fysiske
vandløbsmiljø mange steder, men slet ikke i det omfang der er nødvendig for at vende
udviklingen. Således har hovedparten af de danske vandløb fortsat et meget ensformigt
fysisk vandløbsmiljø samtidig med at forstyrrelsesintensiteten er intensiveret i hovedparten
af vandløbene. Hyppige grødeskæringer er medvirkende til at mange følsomme arter inden for gruppen af makrofyter er forsvundet fra en række vandløbsstrækninger. Samtidig
er samspillet mellem vandløbene og de tilstødende arealer meget begrænset de fleste
steder, hvilket er betinget af at vandløbene er dybt nedgravede i terrænet. Det har negative konsekvenser for diversiteten af både makrofyter, makroinvertebrater og fisk. Således
er der flere arter af amfibisk voksende plantearter samt døgnfluer, slørvinger og vårfluer,
hvor der er en naturnær vegetation på land og tæt samspil mellem land og vand. Ringe
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samspil mellem vandløb og de tilstødende arealer kan også være årsag til, at snæbelen,
hvis yngel er afhængig af tidvist oversvømmede arealer langs vandløbene som opvækstområder, ikke kan opretholde selvreproducerende bestande i vandløbene.
Hvis tilbagegangen af arter i danske vandløb skal vendes forudsætter det at grødeskæringen begrænses eller helt ophører samtidig med at det fysiske vandløbsmiljø forbedres,
også med henblik på at øge samspillet mellem vandløbene og de vandløbsnære arealer.
Et tættere samspil øger spredning og etablering af plantearter, samt reproduktion og diversitet af makroinvertebrater og fisk.

ER NATURGENOPRETNING AF VÅDOMRÅDER
NY NATUR ELLER BLOT LAPPELØSNINGER PÅ
TABT NATUR FOR GRÆSSENDE VANDFUGLE?
Seniorforsker Preben Clausen1,
Thomas Eske Holm1,
Thomas Bregnballe1,
Hans Meltofte1,
Casper Fælled1,
Kevin Clausen1+2 &
Kim Nørgaard Mouritsen1+2
1

Afd. for. Ferskvandsøkologi,

Danmarks Miljøundersøgelser,
Aarhus Universitet
2

Biologisk Institut,

Aarhus Universitet

Danmark er et af Europas vigtigste områder for rastende og overvintrende vandfugle, og
landet har et særligt forvaltningsansvar for flere arter af herbivore vandfugle, som lever
af bundplanter i de lavvandede danske fjorde og søer. Det skyldes at større andele af
de samlede trækvejsbestande af disse arter opholder sig her i landet i vinterhalvåret. Det
gælder fx lysbuget knortegås (100% af bestanden findes i Danmark i en del af året), knopsvane (26%), spidsand (25%), pibesvane (15%), pibeand (10%) og blishøne (12%), som
alle var med i “den store fuglekanon” over Danmarks vigtigste trækfugle, som Danmarks
Miljøundersøgelser præsenterede i 2006. Arterne er alle udpeget som ansvarsarter af
Miljøministeriet, og gennem Ramsar-konventionen og EF-fuglebeskyttelsesdirektivet har
Danmark forpligtiget sig til at beskytte disse fuglebestande og deres levesteder. De syv
nævnte arter udgør i den forbindelse knap 20% af det samlede udpegningsgrundlag for
trækfugle i EF-fuglebeskyttelsesområderne.

e-mail: pc@dmu.dk

At opholde sig i danske vådområder samt være afhængig af planter som fødekilde er
imidlertid ikke uden komplikationer. Det skyldes at eutrofieringsbetingede reduktioner i
udbredelsen af ålegræs og andre bundplanter har reduceret ellers velfungerende fødekamre for disse arter. Særligt i Jylland er der evidens for markante reduktioner i udbredelsen af bundplanterne og dermed fødeudbuddet for fuglene. I dette foredrag gennemgår
vi evidensen fra fem lavvandede områder: Nissum Fjord, Hjarbæk Fjord, Ringkøbing Fjord,
Mariager Fjord samt Nibe-Gjøl Bredninger og Ulvedybet ved Limfjorden. I alle disse områder var der i 1970’erne adskillige km² bundvegetation, og de var alle vigtige og internationalt betydende rastepladser for herbivore vandfugle. I dag er > 50% og op til 90% af
fødegrundlaget forsvundet. Vi beskriver konsekvensen for fuglenes antal og fordelinger i
området – og fuglenes valg af alternative fourageringsmuligheder i fjordlandskaber uden
bundplanter. Samlet viser analysen, at selvom mange af arterne har fundet alternative
fourageringshabitater inden for områderne, så er de gået tilbage i antal og har dermed
ugunstig bevaringsstatus på det lokale niveau.. Med Ringkøbing Fjord som eksempel viser
vi dernæst, at en reduktion i mængden af bundplanter udløser eﬀekter på en lang række
andre arter, som lever af smådyr og fisk, der er tilknyttet til vegetationen. Tabet af bundvegetationen medfører derfor fatale eﬀekter for den samlede biodiversitet i fjordene som
rækker langt ud over de arter, der laver af planterne.
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For at reducere næringsbelastningen i de kystnære områder er der gennem vandmiljøplanerne iværksat flere virkemidler, som alle skal medvirke til at vende de generelt ugunstige udviklinger i vandkvaliteten. De vigtigste har været at begrænse udledningen af
fosfor fra byspildevand og kvælstof fra landbrugets gødskning af markarealerne. Et nyere
virkemiddel har været naturgenopretninger – som både har haft til formål at bringe naturen tilbage, typisk i områder hvor der førhen var en sø eller en inddiget fjord, samt at virke
som rodzoneanlæg, der skal medvirke til at reducere næringsbelastningen fra kystområdernes oplande yderligere. Mange af disse tiltag udmeldes ofte som ny natur i medierne.
I foredragets sidste del kigger vi på, hvor meget en lang række større naturgenopretninger i Jylland har betydet for genopretning af levesteder for de herbivore fugle. Vi har
analyseret data fra otte af de største naturgenopretninger i Jylland: Skjern Å, Vest Stadil
Fjord, Geddal Enge, Årslev Engsø, Egå Engsø, Vorup Enge, Vilsted Sø, Bølling Sø og Slivsø.
Resultatet af analysen er, at disse områder i bedste fald til sammen rummer fugleantal
svarende til de “tabte antal” ved Ringkøbing Fjord. Konklusionen på foredraget er derfor,
at der skal sættes langt større lavbundsarealer under vand, hvis man vil kompensere for
tabet af biodiversitet i det “tabte fjordland”. Alternativet må være en endnu stærkere indsats overfor de næringsbelastninger, der har ført til de ugunstige forhold i selve fjordene.

STATUS OG UDVIKLING FOR UDVALGTE
MOSSER OG MOSDOMINEREDE
VEGETATIONSTYPER I DANMARK
Biolog Karen Thingsgaard
Naturstyrelsen Vestjylland
e-mail: karth@nst.dk

Hvad skete der med “Grimmia-hederne”? Hedevegetationstyperne er ligesom mange
andre plantesamfund i Danmark radikalt forandrede igennem de seneste godt og vel
hundrede år. Foredraget belyser mulige årsager til forandringer i de hedevegetationstyper, der karakteriseredes af Racomitrium lanuginosum (Hedw.)Brid. – en af de arter, der
tidligere var vegetationsdannende, men nu næsten er forsvundet fra landets heder. De
danske moser har ligeledes undergået en markant forandring i udbredelse og tilstand, der
afspejles i karakteristiske mosarters forsvinden fra habitaterne. Eksempler fra danske moser omfatter en kort status over forekomsten af kildevældsvegetationen, vi kalder for Paludellavæld – vegetationstypen, hvis forekomst og tilstand er afgørende for opretholdelsen
af bestande af Bilag-IV arten Gul Stenbræk og Bilag-II arten Hamatocaulis vernicosus
(Mitt.)Hedenäs i Danmark. Rigkærsarterne Scorpidium scorpioides og Cinclidium stygium
Sw. er henholdsvis blevet sjældne og er stærkt truede arter i den danske mosflora. Hovedårsagerne til biodiversitetstabet i mosernes mosvegetation er kendte og opsummeres kort.
Ligesom forekomsten og trivslen af enkelte karplanter ret tidligt indikerer, om en habitat
er i tilfredsstillende tilstand, er visse mosarter meget følsomme overfor ændringer i miljøet.
Disse responderer tidligt på ændrede konkurrenceforhold som følge af ændret drift og/
eller ændret næringsstoftilgang, der favoriserer arter, der kan udnytte tilgængelige næringsstoﬀer bedre end mosserne. Ændringer i f.eks. fugtighedsforhold har også en umiddelbar eﬀekt på moslagets eksistens og sammensætning. Kan mosserne være med til at
give et fingerpeg om, hvor man får “mest natur for pengene” i den lokale naturforvaltning?
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DØGNFLUER, SLØRVINGER OG VÅRFLUER
I DANSKE VANDLØB: MØNSTRE I TID OG RUM
Seniorrådgiver
Peter Wiberg-Larsen
Afd. for Ferskvandsøkologi,
Danmarks Miljøundersøgelser,
Aarhus Universitet,
e-mail: pwl@dmu.dk

Døgnfluer, slørvinger og vårfluer – de såkaldte EPT taxa – repræsenterer med mindst 150
arter en væsentlig del af biodiversiteten blandt makroinvertebraterne i danske vandløb.
Der er markante geografiske forskelle i arternes udbredelse, med en væsentlig mindre
pulje af arter på øerne end i Jylland. Men afspejles dette mønster også i det enkelte vandløb? Der er også en gradient i antallet af arter og sammensætningen af disse, når man
bevæger sig fra vandløbenes udspring og til deres udløb i havet. Disse mønstre anes den
dag i dag, selvom de tre grupper har været hårdt ramte af menneskeskabte ændringer af
vore vandløb gennem tiden.
Den samlede biodiversitet hos de tre grupper regnes generelt for godt undersøgt i Danmark. Alligevel dukker der fra tid til anden nye arter op, som man ikke skulle have forventet. Og sammenlignes med forekomsten af arter lige syd for den dansk-tyske grænse, kan
der rejses berettiget tvivl, om vi virkelig kender vores fauna så godt, som vi tror.
Der er også behov for at overveje, om fremtidens overvågning nu også giver et fuldt dækkende billede af vore vandløbs biodiversitet.
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TEMA 3:

BIODIVERSITETEN I SKOVENE
Danmark er et skovland og skovene rummer enorme potentialer for diversitet.
Hvordan går det i Danmark, og kan vi lære noget af Sverige?

Foto: Jacob Heilmann-Clausen.
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CONSERVATION ECOLOGY OF SAPROXYLIC BEETLES
IN SOUTHERN SWEDEN AND IMPLICATIONS FOR
MANAGEMENT OF FOREST AND GRASSLAND
Forsker Thomas Ranius
Sveriges Lantbruksuniversitet
e-mail: Thomas.Ranius@slu.se

In Europe, old growth broad-leaved forests have declined to only a small fraction of their
original extent. Until the 19th century, old trees were fairly widespread in agricultural
landscapes. More intensive forestry and agriculture have severely reduced these habitats. When old trees became scarce, invertebrate fauna associated with them became
confined to small remnants of their original distribution. In Sweden, most of the sites with
ancient trees are oaks pastures. To preserve inhabiting fauna, it is important to maintain
management by grazing, because competing younger trees shorten the life-time of the
ancient oaks, and many species prefer sun-exposed oaks. Around ancient oaks in forest,
regrowth trees should be removed.

Osmoderma eremita (Danish: eremit) is a beetle dependent on hollow trees. It has a high
priority in EU’s Habitat Directive, and is used as a model species in research. In Sweden, the
species mainly occurs in old hollow oaks in pasture woodlands. For conservation eﬀorts
to be eﬀective, it is important to understand how the spatial structure of hollow trees influences O. eremita. For that reason, a number of sites were surveyed, diﬀering in size and
density of suitable sites in the surrounding. The frequency of presence per tree increased
with stand size; single trees always lacked O. eremita completely. With further studies –
telemetry and capture-recapture – it was shown that the beetles were rather prone to stay
in the same tree their entire life, with only 15 percent moving to another tree.
One conclusion drawn from these results is that fragmentation is negative to this beetle.
This has been revealed also for other beetles in hollow trees, but at various spatial scales.
Trees in small stands are used to a lower extent by threatened beetles, and are consequently less valuable, in comparison to trees in larger stands. A population viability analysis based on the present knowledge suggests that many of the O. eremita populations will
go extinct even if the habitat quality remains constant. However, the extinctions may very
well take decades, or even centuries.
Some consequences for nature conservation are:
• Maintain or improve localities where the species are present. Management by grazing
should continue on pastures, and wood pastures aﬀected by forest regrowth should be
restored by cutting young trees.
• It is important to avoid bottle necks in the number of suitable trees over time.
• It is necessary to increase the number of suitable trees in many localities. Do not try to
save every single locality, but give priority to larger ones, or localities with a potential for
restoration.
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STATUS, MÅLSÆTNINGER OG VIRKEMIDLER
FOR BIODIVERSITETEN I DANSKE SKOVE
Postdoc Jacob Heilmann-Clausen
& lektor Hans Henrik Bruun
Center for Makroøkologi,
Evolution og Klima,
Københavns Universitet
e-mail:

Vi giver en status over naturen og biodiversiteten i de danske skove, med fokus på nøgleelementerne vand, dødt ved og gamle træer. Vi præsenterer de vigtigste virkemidler til
beskyttelse af skovnaturen: Naturskovsstrategien og EU’s Habitatdirektiv. Vi analyserer de
beskyttede skovarealer geografisk og i forhold til skovtype og ejendomsforhold. Endelig
giver vi vores bud på hvordan de midler som er afsat til at sikre Natura2000-skovene kan
give mest natur for pengene.

JHeilmann-Clausen@bio.ku.dk

ET OVERBLIK OVER DE DANSKE SKOVE
– UD FRA DEN NATIONALE SKOVOVERVÅGNING (NFI)
Forskningschef Vivian Kvist
Johannsen & seniorforsker
Annemarie Bastrup-Birk
Skov og Landskab,
Københavns Universitet
e-mail: vkj@life.ku.dk

Danmarks Skovstatistik er baseret på stikprøvevise målinger i skov fordelt over hele Danmark. Målingerne omfatter således den samlede variation i skovenes naturgrundlag og
dyrkningshistorie. Skovstatistikken danner grundlag for overvågning af skovenes tilstand
og udvikling. Herudover udfører Skovstatistikken den ekstensive del af habitatovervågningen for skovnaturtyper. Således er der siden 2008 foretaget uddybende registreringer ved
forekomst af skovnaturtyper i prøvefladerne i henhold til Habitatdirektivet og koordineret
med den øvrige overvågning af naturtyper.
Skovstatistikkens design muliggør årlige opdateringer af statistiske nøgledata. Skovstatistikken udføres for Naturstyrelsen, Miljøministeriet.
På baggrund af målingerne i perioden 2005-2009 er skovarealet opgjort til 579.700 ha
eller ca. 13,5 pct. af landets areal. Arealet med anden træbevoksning er opgjort til 48.100
ha eller ca. 1.1 pct. af landets areal (tabel 2.1). Således udgør det samlede træbevoksede
areal i Danmark 627.800 ha eller 14,6 pct. af landets areal.
Af det samlede skovareal er 40,4 pct. rene nåleskove, 39,5 pct. er rene løvskove og 12,5 pct.
er blandede løv- og nåleskove. Juletræer fylder samlet 4,1 pct. af skovarealet, mens 3,4 pct.
er midlertidigt ubevoksede arealer eller ubevoksede arealer, der indgår i skovdriften.
Nåletræerne optager 50,2 pct. af det samlede skovareal, mens løvtræerne optager 44,5
pct. Resten af arealet er ubevokset eller dækket af en ukendt træart. Andelen af løvtræ er
størst i landets østlige egne, mens nåletræerne dominerer de vestlige egne. Over en fjerdedel af arealet med bøg er ældre end 100 år, mens den tilsvarende andel for eg er 8,4
pct. Til gengæld udgør andelen af bevoksninger under 20 år næsten en fjerdedel af det
samlede areal med eg. For rødgran er andelen af bevoksninger under 10 år 2,5 pct., mens
den største andel af bevoksningerne er 40-60 år (34,0 pct.). Af det samlede skovareal er
47 pct. dækket af hjemmehørende arter. Andelen af hjemmehørende arter er størst i de
gamle skovegne i den østlige del af landet.
Det samlede kulstoflager i skovenes levende vedmasse (stamme, grene og rødder) er
beregnet til omtrent 38,5 mio. tons, hvilket svarer til 66,5 tons per ha. Opgjort i CO2 svarer
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kulstoflagret i skovene til 141,3 mio. tons. Kulstoflageret på andre træbevoksede arealer
er 0,3 mio. tons kulstof. Den største del af skovenes lager af kulstof er i de store og skovrige
kommuner i Midtjylland, på Djursland og på Bornholm.
De danske skove dyrkes overvejende som ensaldrende bevoksninger, der er etableret
ved plantning (66,2 pct.) eller naturlig foryngelse (10,0 pct.). Uensaldrende skov udgør
tilsammen 11,5 pct. af det samlede skovareal, fordelt på forstligt drevne skove (4,5 pct.) og
naturskove (7,0 pct.). Af det samlede skovareal er 35 pct. dækket med blandet skov, defineret som skov med mere end 25 pct. kronedække af en anden art end hovedtræarten.
Det er naturligt, at der vil være relativt få store træer i forhold til små, fordi de store træer
optager megen plads. I Danmark er der i gennemsnit 17,7 store træer per hektar, defineret som træer hvor stammens diameter overstiger 40 cm 1,3 meter over jorden.
I Danmark er den gennemsnitlige døde vedmasse 5,1 kubikmeter per hektar. Af den døde
vedmasse udgør 3,4 kubikmeter stående ved, mens 1,7 kubikmeter ligger ned. Der er ikke
nævneværdige forskelle mellem mængden af dødt ved i private og oﬀentlige skove.
Referncer
Thomas Nord-Larsen, Vivian Kvist Johannsen, Bruno Bilde Jørgensen og Annemarie BastrupBirk (2010): Skove og plantager 2009, Skov & Landskab, Frederiksberg, 2009.

SKOVDRIFTENS BETYDNING FOR DEN BIOLOGISKE
MANGFOLDIGHED I ØSTDANSKE LØVSKOVE
Seniorrådgiver Peter Friis Møller
Afd. for Maringeologi og Glaciologi,
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
e-mail: pfm@geus.dk

Indlægget vil bl.a. diskutere nogle af de metodiske problemer i sammenlignende undersøgelser af diversitet i skov, samt bl.a. fremlægge resultater fra et konkret projekt hvor
urørte skovområder blev sammenlignet med forstligt drevne for bl.a. at undersøge biologisk mangfoldighed i urørt skov og betydningen af skovdrift, samt enkelte resultater fra
langtidsovervågning af bundfloraen i urørt skov.
Udnyttelsen af skovene i både nutid og fortid har indlysende nok stor betydning for deres
funktion som levested for naturligt plante- og dyreliv og dermed for den biologiske mangfoldighed.
Den traditionelle forstlige skovdrift har til formål at fremme ved- og værdiproduktionen
i skoven. Det sker bl.a. gennem afvanding (dræning, udgrøftning), jordbearbejdning, tilplantning med især indførte træarter og herkomster, borthugst af uønskede arter og døde,
svækkede, hullede, skæve træer i udtyndingerne og afsluttende hugst af træerne når det
er teknisk-økonomisk optimalt – dvs. længe før de får værdi som levested for især arter
knyttet til dødt ved og store, gamle træer.
• Undersøgelsen omfattede 17 delområder med hhv. urørt og dyrket, hovedsagelig bøgedomineret løvskov på Sjælland og Lolland. De enkelte arealer var fra 1,7 til 19,3 ha
store og omfattede i alt 117 ha. Der indgik 6 (7) områdepar med parvis nogenlunde
samme areal, jordbund, topografi, eksponering, lokalklima, hovedtræart osv. således at
skovdriften i princippet var den eneste variabel.
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• Undersøgelserne omfattede bl.a. vedplanter, urter, mosser, laver på bøg, rødlistede arter af svampe, samt smældere, stankelben, pansermider, snegle, fugle og flagermus.
Artsundersøgelserne blev gennemført med samme metoder og så vidt muligt samme
intensitet i de enkelte områdepar.
• Undersøgelsen viste, at urørt skov, især ’urskovsagtig naturskov’, er langt mere strukturdivers og har tendens til at være mere artsrig end forstligt drevet skov, med de mest
udprægede forskelle hos laver, svampe, mosser, smældere, stankelben og fugle. Flere
arter forekom kun i de urørte skove. Fugletætheden i de forstligt drevne skove lå på mellem en fjerdedel og en tredjedel af tætheden i urørt skov.
Resultaterne skal ydermere ses i et tidsperspektiv, idet de forstlige bevoksninger næsten
alle var nær hugstmodenhed, dvs. i et stadium, hvor forholdene for en række arter er de
bedst opnåelige i det forstlige system. I løbet af få årtier vil der, efter almindelig praksis,
ske borthugst af de gamle træer samt jordbearbejdning – hvilket efter al sandsynlighed vil
indebære en stærk tilbagegang for de fleste artsgrupper i området.
Selvom skovdrift generelt mindsker variationen og habitatdiversiteten i et skovområde,
kan selve hugsten dog fremme arter af karplanter som følge af øget lystilgang til jordbunden.
Andre forhold spiller også ind; i Draved Skov er udviklingen i bundflorasammensætningen
blevet fulgt siden 1948 ved regelmæssige analyser på én kvadratmeter store prøveflader
i tilknytning til fast markerede 10x10 meter kvadratnet. Her kan der i takt med tiltagende
jordbundsforsuring og øgning af bl.a. humuslag og førnetykkelse konstateres overvejende
markante fald i diversiteten.
Referencer
Møller, P.F. (red.). 1997. Biologisk mangfoldighed i dansk naturskov. En sammenligning mellem østdanske natur- og kulturskove. Med bidrag fra B. Jessen, V. Andersen, H. Hübertz, B.
Odgaard, H. Knudsen, U. Søchting, S.N. Christensen, O. Martin, L. Sørensen, P. Gjelstrup, K.
Fog, S. Brøgger-Jensen og H. Baagøe. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse
Rapport 1997/41.
Møller, P.F. (red.). 2010. Skovene. Naturen i Danmark. Gyldendal.

SKOVGRÆSNING MED HUSDYR OG/ELLER VILDT OG
DERES EFFEKT PÅ SKOVUDVIKLING OG BUNDVEGETATION
Seniorrådgiver
Rita Merete Buttenschøn
Det Biovidenskabelige Fakultet,
Skov og Landskab,
Københavns Universitet

Med ændringen af skovloven i 2004 blev det muligt at anvende op til 10 % af skovarealet
til husdyrgræsning. Formålet med ændringen var primært at understøtte den biologiske
mangfoldighed, landskab og kulturhistorie. Der er etableret husdyrgræsning i en række
skove, men også stor interesse for at anvende vilde græssere, fritstående eller i dyrehaver,
til at skabe dynamik og biodiversitet.

e-mail: rmb@life.ku.dk

Der er mange undersøgelser, der viser, at græsning har en positiv eﬀekt på f.eks. skovstruktur og artstæthed, men der er også mange undersøgelser, der beskriver negative eﬀekter
af græsning både ved græsning under hegn og ved græsning af fritstående bestande af
f.eks. krondyr (Amar et al. 2010, Fuller and Gill 2001, Kirby et al. 1994 m.fl.).
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Græsningstrykket (antal dyr i forhold til skovens bæreevne) har afgørende betydning for
om påvirkningen har en positiv eller negativ eﬀekt i forhold til biodiversitet, men også
sammensætningen af græsningsdyr har betydning for skovstruktur og hvilke plantearter,
der hhv. fremmes og hæmmes.
På baggrund af en række undersøgelser af skovgræsning med kvæg, heste, dådyr, krondyr og rådyr bl.a. på Løvbakke og Kollemorten (Buttenschøn & Ravn 2003) Klosterheden
(Buttenschøn m.fl.2008), St. Hjøllund (Buttenschøn m.fl. 2009), Mols og Bornholm beskrives
eksempler på fødevalg, herunder i hvor høj grad der er konkurrence om føden dyrene
imellem samt eﬀekter af græsning på skovstrukturer, selvforyngelse og artssammensætning i forhold til skovtype og græsningstryk.
Referencer
Amar, A., Smith, K. W., Butler, S., Lindsell, J. A., Hewson, C. M., Fuller, R. J., Charman, E. C. 2010:
Recent patterns of change in vegetation structure and tree composition of British broadleaved woodland: evidence from large-scale surveys. Forestry, 83, 345-356
Buttenschøn, R.M., Madsen, T.L. Madsen, P. & Olesen, C.R. 2009: Husdyr og vildt som naturplejere – er de lige gode naturplejere, og holder husdyr vildtet væk? 88-91 I: Kanstrup,
N., Asferg, T. Flinterup, M., Thorsen, B.J. & Jensen, T.S: Vildt & Landskab. Resultater af 6 års
integreret forskning i Danmark 2003-2008.
Buttenschøn, R.M., Madsen, T.L. Madsen, P. & Olesen, C.R. 2009: Eﬀekten af græsning på
skovbryn, skov og skovetablering, 92-95 I: Kanstrup, N., Asferg, T. Flinterup, M., Thorsen, B.J.
& Jensen, T.S: Vildt & Landskab. Resultater af 6 års integreret forskning i Danmark 20032008.
Buttenschøn, R.M. & Ravn, H.P. 2003: Græsning af egekrat. Videnblad Park og Landskab nr.
6.6-6, Forskningscentret for Skov & Landskab, Hørsholm 2003.
Buttenschøn, R.M., Odgaard, B, Buttenschøn, J., Hansen, J.B. 2008: Fra hedeplantage til lysåben græsningsskov. SKOVEN 03, 124-128.
Fuller, R.J. and Gill, R.M.A. 2001: Ecological impacts of increasing numbers of deer in British
woodland, Forestry 74, 193–199.
Kirby, K.J., Mitchell, F.J.G. and Hester, A.J., 1994: A role for large herbivores (deer and domestic
stock) in nature conservation management in British semi-natural woods, Arboric. J. 18,
381–399.

DEN RUMLIGE FORDELING AF SKOVAREALER
I DANMARK SOM FUNKTION AF GEOFYSISKE
VARIABLER
Phd-studerende
Mette Vestergaard Odgaard
Biologisk Institut og Institut for
Jordbrugsproduktion og Miljø,
Aarhus Universitet,
e-mail: Mette.VestergaardOdgaard@agrsci.dk

Den rumlige fordeling af skovarealer i Danmark som funktion af geofysiske variabler
Den rumlige fordeling af naturarealer på kloden har ændret sig markant siden de første
homo sapiens udviklede sig for ca. 800.000 år siden. Mennesket har siden, og i stadig stigende grad, påvirket naturen, først som samlere og senere jægere, og med landbrugets
opståen for ca. 10.000 år siden begyndte en kraftig omformning af landskabet. Denne dynamiske formning af landskabet er et resultat af komplekse samspil mellem geofysysiske,
klimatiske og kulturelle processer.
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Tidligere undersøgelser har vist at bevaringsværdige naturarealer udviser en rumlig bias
mod områder karakteriseret ved stejle hældninger, relativt store højder, ufrugtbare jorde
og en stor afstand til menneskelige aktiviteter. Dette indikerer at områderne uvilkårligt er
lokaliserede på afsidesliggende arealer, der ikke er brugbare for mennesket.
I dette studie analyseres den rumlige fordeling af de danske skove, og de vigtigste geofysiske variabler, der forventes at drive denne fordeling, identificeres. Variablerne er:
jordbundens lerprocent, terrænhøjde, terrænets hældning og terrænets heterogenitet
(roughness). Det undersøges, om det er muligt at påvise den samme trend i den relativt
flade region Danmark, som jævnfør litteraturen ses i andre områder i verden. Endvidere
undersøges det, om der er en skalaafhængighed for betydningen af disse variabler.
Foreløbige analyser er baseret på en inddeling af Danmark i zoner, hvor hver forklarende
variabel inddeles ad hoc i intervaller, som definerer de enkelte zoner. For hver af disse
zoner udregnes forholdet mellem skov og totalt landareal, og det undersøges hvordan
disse forhold korrelerer med den pågældende forklarende variabel. De foreløbige resultater på denne analyse viser, at der tilnærmelsesvis er større sandsynlighed for at finde
skov på et mere kuperet terræn end et mindre kuperet terræn, altså, på områder mindre
egnet til eksempelvis landbrug. Endvidere indikerer analyserne, at der er et fald i den
observerede trend som følge af en øget analysecellestørrelse. Dvs. højdeafledte variabler
begynder at forklare den rumlige fordeling af skov dårligere på en analytisk cellestørrelse
omkring 3.000 m og derunder. Ved større cellestørrelser forsvinder denne sammenhæng.
Resultaterne indikerer, at den kraftigste sammenhæng opnås ved cellestørrelser på 10 –
100 meter.

SPATIALE FORSKELLE IMELLEM HISTORISKE OG
NUVÆRENDE LOKALITETER FOR EREMIT OSMODERMA
EREMITA (SCOPOLI, 1763) I DANMARK
Studerende Lars Iversen1 &
Phd-studerende Philip Francis
Thomsen2
1

Sektion for Ferskvandsbiologi,

Biologisk Institut
2

Center for GeoGenetics,

Naturhistorisk Museum,
Københavns Universitet
e-mail:
honningbien@hotmail.com

Med sin status som bilag II og IV art på EU Habitatdirektivet har Eremit Osmoderma eremita fået stigende opmærksomhed i europæisk bevaringsarbejde igennem de sidste 15
år. Arten er blevet en modelart for bevarelsen af biodiversiteten af insekter i træhulheder
og gammel løvskov. På trods af publiceret viden om artens økologiske tilhørsforhold er
der til dato ingen studier, der har fokuseret på forskelle mellem nuværende og historiske
Eremit lokaliteter. Danmark giver en unik mulighed for at undersøge dette, da artens historiske udbredelse er kendt og beskrevet fra starten af 1900-tallet. Formålet med dette studie er at beskrive spatiale forskelle imellem nuværende og historiske Eremit-lokaliteter på
landskabsniveau, lokalitetsniveau og ud fra de enkelte værtstræers indbyrdes placering.
Desuden er studiet det første sin art der beskriver udviklingen for Eremit på national skala.
10 nuværende og 8 historiske Eremit-lokaliteter blev undersøgt i 2008, hvor alle eksisterende og potentielle yngletræer blev kortlagt på hver enkelt lokalitet. Den historiske udvikling af løvskov i de omkringliggende landskaber beskrives ud fra arealet af løvskov i en
5-kilometer radius fra hver enkelt lokalitet i perioderne 1880 og 2006. Lokaliteterne blev
beskrevet dels ud fra det totale antal træer på hver lokaltiet og dels ud fra parceller, der
defineres som en gruppe af træer, med en indbyrdes afstand inden for en given radius.
For hver enkelt træ beskrives antallet af potentielle træer og træer med Eremit inden for
en radius af 50-500 m med 50 m intervaller. For de enkelte træer udarbejdes desuden
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to nul-modeller, som beskriver henholdsvis alle træers indbyrdes placering, hvis disse var
fordelt tilfældigt ud over hver enkelt lokaltiet, samt Eremit-træernes placering hvis disse
vælges tilfældig ud fra alle træer på hver enkelt nuværende Eremit-lokalitet.
På landskabsniveau fandtes ingen forskelle mellem historiske og nuværende Eremit-lokaliteter. Lokaliteter hvor arten er forsvundet fra, er altså ikke blevet mere isolerede over de
sidste 125 år i forhold til de nuværende lokaliteter. Det var ligeledes heller ikke muligt at
skelne mellem historiske og nuværende lokaliteter hvis alle træer blev brugt til at beskrive
hver enkelt lokalitetet og ved opdeling af træerne i parceller med en sammenhængende
radius på 500 m var der ingen singinifikant forskel. Ved at beskrive de enkelte lokaliteter
ud fra parceller defineret inden for Eremits mulige spredningsafstand (100 og 250 meter), var der signifikant flere træer i parceller med Eremit sammenlignet med parceller fra
historiske lokaliteter. Denne forskel skyldes et højere antal træer spredt ud over et større
areal på de nuværende Eremit-lokaliteter, hvor det gennemsnitlige antal træer var signifikant højere end på historiske lokaliteter. Antallet af potentielle træer på de nuværende
og historiske lokaliteter var højere inden for 250 meter af hver enkelt træ i forhold til, hvis
træerne var placereret tilfældigt på lokaliteterne. Inden for de nuværende lokaliteter var
der signifikant flere træer med Eremit inden for en 100 meter radius af hvert Eremit-træ i
forhold til nul-modellen, der udpeger Eremit-træerne tilfældigt.
Dette studie viser, at kombinationen af antallet af træer spredt ud over et større område
og grupper af træer med tæt indbyrdes placering (hvor høje tætheder af anvendte træer
kan opstå) kan være en forklaring på, hvad der har bevaret Eremit på dens nuværende
danske lokaliteter.

SKOVLYSNINGENS DAGSOMMERFUGLE
– EN FAUNA, SOM FORSVANDT
Museumsinspektør
Morten D.D. Hansen
Naturhistorisk Museum, Århus
e-mail: mortendd@molslab.dk

Skovlysninger, hvad enten der er tale om høenge, rydninger, vejkanter eller tørre hedepartier, er den naturtype, der har set det største antal insektarter forsvinde i løbet af de
sidste 50 år. Især skovlysningernes dagsommerfugle har tiltrukket sig opmærksomhed,
idet hundreder af amatør-entomologer gennem godt 140 år har indsamlet mængder
af sommerfugle fra alle egne af landet. Mange af de opbyggede sommerfuglesamlinger er endt på de naturhistoriske museer, som dermed rummer et unikt, fysisk vidnesbyrd
om den fauna, som enten er forsvundet, i tilbagegang, stabil eller endog i fremgang. Da
sommerfuglene generelt er fremragende indikatorer for diversiteten af insekter, kan deres
forekomst betragtes som en generel status for skovlysningernes insektværdier.
Alene Naturhistorisk Museums samlinger giver et ganske nøjagtigt billede af sommerfuglenes historiske udbredelse, og når forekomsterne gøres op, tegner der sig et dystert billede. Ud af i alt 20 danske arter, hvis væsentligste levested er skovlysninger og skovbryn,
er 9 forsvundet fra landet (eng-/skovhvidvinge, terningsommerfugl, mnemosyne, poppelsommerfugl, herorandøje, slåensommerfugl, egesommerfugl, perlemorrandøje, kirsebærtakvinge), en er kritisk truet (rødlig perlemorsommerfugl), fem er moderat truede (skovperlemorsommerfugl, kejserkåbe, brun pletvinge, det hvide w, sortplettet bredpande), en
er sårbar (guldhale), mens fire arter er stabile eller i fremgang (nældesommerfugl, iris,
aurora, skovrandøje).
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Ser man på det historiske forløb i bestandsudviklingen for de arter, hvis tilbagegang har
været mest udtalt, tegner der sig et interessant billede. Hovedparten af de forsvundne
arter havde deres sidste danske bastion i sjællandske løvenge – en naturtype, som dog i
de senere år har oplevet en vis renæssance i naturforvalternes bevidsthed. De to arter, hvis
forsvinden fra Jylland også var et farvel til Danmark, var knyttet til lysninger i gamle, varme
egekrat. Fælles for alle uddøde arter er, at de aldrig har kunnet betragtes som almindelige og vidt udbredte, og deres forsvinden kan derfor betragtes som et forventeligt resultat
af den kontinuerlige indskrænkning og forarmning af levestederne. Næste art på denne
liste kan blive sortplettet bredpande, som kun findes i enkelte skovlysninger på Lolland.
Anderledes forholder det sig for tre arter, som i disse år er i rivende tilbagegang. De har
indtil for få år siden været meget almindelige og udbredte. For rødlig perlemorsommerfugl har tilbagegangen karakter af et egentligt sammenbrud, idet arten for blot 10 år siden stadig fandtes i Østjylland og på Fyn. I dag er der kun få, spredte bestande tilbage på
Lolland og Sydsjælland. Skovperle¬mor¬sommerfugl, der ligesom rødlig perlemorsommerfugl er afhængig af violer i skovlysninger, er også gået dramatisk tilbage – dog holder
den nogenlunde stand på sine alternative levesteder i klitter i Vendsyssel. Brun pletvinge,
som findes på kohvede og lancetvejbred i egekrat, er også gået dramatisk tilbage i løbet
af blot et par årtier. Skal disse tre arter reddes i Danmark, er der brug for en målrettet indsats på de tilbageværende levesteder.

Tabel 1. Status for udvalgte dagsommerfugle knyttet til skovlysninger.
Art

Levested

Antal lokaliteter i NHMA’s
samlinger

Geografisk udbredelse inden
for de seneste 100 år

Nuværende forekomst

eng-/skovhvidvinge

frodig, fladbælg

13

Jylland, Sjælland, Bornholm

RE, Bornholm ca. 2002

terningsommerfugl

frodig, kodriver

4

Sjælland

RE, Sjælland ca. 1960

poppelsommerfugl

frodig, poppel

1

Lolland

RE, Lolland ca. 1960

mnemosyne

frodig, lærkespore

13

Sjælland

RE, Sjælland ca. 1960

herorandøje

frodig, græs

18

Sjælland

RE, Sjælland ca. 1981

slåensommerfugl

tørt, slåen

2

Sjælland, Falster

RE, Falster ca. 1987

egesommerfugl

tørt, eg

6

Jylland

RE, Jylland ca. 1984

perlemorrandøje

tørt, græs

4

Jylland

RE, Jylland ca. 1995

kirsebærtakvinge

frodig, løvtræer

71

Jylland, Fyn, Sjælland, øerne

RE, enkelte spredte fund
af strejfere

rødlig perlemorsomerfugl

frodig, violer

73

Jylland, Fyn, Sjælland, øerne

CR, Sydsjælland, Lolland

skovperlemor-sommerfugl

frodig, violer

74

Jylland, Fyn Sjælland, øerne

EN, Vendsyssel, Sjælland,
Bornholm

brun pletvinge

tørt, kohvede

79

Jylland, Sjælland, Falster

EN, Midt- og Nordjylland

sortplettet bredpande

frodig, miliegræs

2

Sjælland, Lolland

EN, Lolland
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GRÆSNING OG NATURLIGE
FORSTYRRELSER
– FRA MELLEMISTIDER TIL NUTIDEN
Ville der overhovedet være overdrev og enge i Danmark uden landbrugets husdyr?
Og hvad gør vi nu hvor husdyrene bliver i staldene?

Foto: Erik Buchwald.
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NATURLIG VEGETATIONSSTRUKTUR
I NORDVESTEUROPA
– DE TIDLIGERE MELLEMISTIDER SOM BASE-LINE
Professor Jens-Christian Svenning
Økoinformatik & Biodiversitet,
Biologisk Institut,
Aarhus Universitet
e-mail: svenning@biology.au.dk.

Hvad er egentlig naturtilstanden i vores del af verden? Det er et fundamentalt spørgsmål
for naturforvaltningen, der altid arbejder med at opretholde eller opnå en bestemt tilstand;
en tilstand, der som oftest er baseret på en forestilling om, hvad der er naturtilstanden, dvs.
base-line for vores natur. Oftest er denne base-line eksplicit eller implicit naturforholdene
som de var for 100-200 år siden, dvs. guldalderlandskabet. Dette udgangspunkt giver dog
ikke meget mening fra et biologisk perspektiv, idet vores “danske” artsdiversitet har udviklet sig over en langt længere periode, nemlig de sidste 100.000 – 2.000.000 år. Jeg vil
diskutere implikationerne af artsdiversitetens høje alder for natursyn og naturforvaltning.
En vigtig pointe er, at tidligere perioder med et klima a la det nuværende inden for den
sidste 1 million år (de tidligere mellemistider, og især Sidste Mellemistid) udgør en langt
mere relevant base-line (den pleistocæne base-line) for vores natur end guldalderlandskabet – at de bedre afspejler vores fulde artsdiversitet og de processer, der har genereret
og opretholdt den. Jeg vil gennemgå, hvad vi ved om naturforholdene under mellemistiderne – fauna, flora og især vegetationsstruktur, idet denne er afgørende for en meget stor
del af artsdiversiteten og et fokus for naturforvaltningen. Jeg vil pege på, hvad vi ved og
hvad vi ikke ved, og hvad vi allerede nu kan lære i forhold til naturforvaltningen. Vigtigst er
måske, at den pleistocæne base-line viser os, hvad vi mangler i vores nuværende natur,
og at vores artsdiversitet ikke behøver at afhænge af menneskets konstante pleje – idet
denlangt overvejende er udviklet og opretholdt uden vores tilstedeværelse.
Referencer
Svenning, J.-C. (1999) Danske egekrat i et evolutionært perspektiv:.. URT, 23, 60-63.
Svenning, J.-C. (2002) A review of natural vegetation openness in north-western Europe. Biological Conservation, 104, 133-148.
Svenning, J.-C. (2007) Pleistocene re-wilding” merits serious consideration also outside North
America.IBS Newsletter, 5 (3), 3-10. URL: http://biogeography.blogspot.com/2007/10/
pleistocene-re-wilding-merits-serious.html.

BIOMASSE OG ÅBENHED I NATURLIGE
TEMPEREREDE SKOVØKOSYSTEMER
– INTERGLACIALE EKSEMPLER
Professor Bent Odgaard &
P. Kuneš
Geologisk Institut,
Aarhus Universitet
e-mail: bent.odgaard@geo.au.dk

Mellemistider er interessante i en biodiversitetssammenhæng på mange niveauer. Dels
var menneskets påvirkning af økosystemerne ringe eller fraværende, dels giver mellemistiderne eksempler på andre kombinationer af planter og dyr end dem vi kender fra i dag.
Fra Danmark kendes aflejringer fra 4 mellemistider forud fra vores egen varmetid (Andersen 1965, Kuneš & Odgaard in prep.). Disse aflejringer strækker sig i tid fra ca. 800.000 til
115.000 år før nu, og vi ved fra pollenstudier, at de alle var karakteriseret af skovdække.
Den detaljerede tolkning af disse pollendata har dog hidtil været noget begrænset af at
forskellige arter producerer og spreder meget forskellige mængder af pollen. Med udviklingen af den såkaldte Landscape Reconstruction Algorithm (LRA, Sugita 2007a) kan disse
problemer søges imødegået. LRA består af to dele, en rekonstruktion af storskalavegeta-
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tion på basis af pollendata fra sedimenter i større søer (REVEALS-modellen, Sugita 2007b),
og en rekonstruktion af mere lokale vegetationstyper på basis af pollendata i mindre søer
(LOVE-modellen, Sugita 2007c). Vi har brugt REVEALS-modellen på data fra større søer i
Danmark og Sydsverige og fremlægger her de første rekonstruktioner af interglacial vegetation med denne teknik (Kunes et al. submitted). På basis af disse vegetationsestimater har vi beregnet Ellenberg-indices bl.a. for N, som vi bruger som proxy for vegetationens
produktivitet. Alle tre undersøgte mellemistider (og Holocæn) har overordnet samme udvikling i N-index, nemlig fra et ret lavt niveau til et maksimum i 1. tredjedel af hver mellemistid efterfulgt af et langsomt fald. Dette langsomme fald i biomasse (N-index) er i overensstemmelse med observationer i lange kronosekvenser (space for time substitutions) i
dag (Wardle et al., 2004) og vi forklarer det med langsomme ændringer i P-puljer i jorden.
Denne forklaringsmodel understøttes af ændringer i strategien for P-optagelse hos de
dominerende vedplanter. I de indledende faser af mellemistiderne forekommer både dominerende arter med arbuskulær mykorrhiza og med ectomykorrhiza. Den arbuskulære
mykorrhiza hænger sammen med en strategi for “P-scavenging”, hvor et stort rodvolumen
tømmes for lettilgængelige fosforpuljer, der optages fra hurtigtvoksende rødder og mycelium. I de sene faser af mellemistiderne har alle dominerende vedplanter ectomykorrhiza,
som hænger sammen med en strategi for “P-mining”, hvor rod- og hyfe-exudater accelererer mineralforvitring, så mere sværttilgængelige fosforpuljer bliver tilgængelige. Samtidig med den langsomme ændring i biomasse i mellemistidernes senere stadier åbnes
skovøkosystemet – formodentlig i samspil med øget forekomst af skovbrand. Græsningeffekter fra megaherbivorer (elefant, næsehorn, hest, urokse mm) kan også have været en
faktor i opretholdelsen af åbne arealer men græsning formåede ikke at holde skovøkosystemerne åbne i de perioder, der havde maksimal biomasse.
Referencer
Andersen, S.T. (1965) Interglacialer og interstadialer i Danmarks kvartær. Meddelelser fra
Dansk Geologisk Forening, 1965, 486–506.
Kuneš, P. & Odgaard, B.V. in prep. A Middle Pleistocene interglacial pollen record from Trelde
Klint, Denmark.
Kuneš, P., Odgaard, B.V. Gaillard, M.-J. submitted. Biomass, openness and soil developments
in temperate interglacial forest ecosystems.
Sugita, S. (2007a) POLLSCAPE Model. Encyclopedia of Quaternary Science. (ed. by A.E. Scott),
pp. 2561–2570. Elsevier, Oxford.
Sugita, S. (2007b) Theory of quantitative reconstruction of vegetation I: pollen from large sites
REVEALS regional vegetation composition. Holocene, 17, 229–241.
Sugita, S. (2007c) Theory of quantitative reconstruction of vegetation II: all you need is LOVE.
Holocene, 17, 243–257.
Wardle, D.A., Walker, L.R. & Bardgett, R.D. (2004) Ecosystem Properties and Forest Decline in
Contrasting Long-Term Chronosequences. Science, 305, 509–513.

ET 50 ÅRS DOGME STÅR FOR FALD
– URSKOVSLANDSKABET I NYT LYS
Forstkandidat Erik Buchwald
Naturstyrelsen
e-mail: ecb@nst.dk

I snart 50 år har omtaler af, hvordan urskoven så ud i Danmark, henvist til Statsgeolog
Johannes Iversens banebrydende arbejder, som han sammenfattede og formidlede i
Danmarks Natur i 1967. En række af de antagelser og forudsætninger, som lå til grund
dengang, har med tiden vist sig ikke at holde. Billedet af urskoven som tæt, mørk, fattig
på hjortevildt og dækkende hele landet kun afbrudt af søer og moser, er dog gentaget så
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ofte, at det har udviklet sig til noget af et dogme. Bl.a. zoologer har talt for et andet billede
af urskovslandskabet med flere lysåbne biotoper for at kunne passe med data.
For at komme spørgsmålet om urskovslandskabets udseende nærmere, ansøgte GEUS
(De nationale Geologiske Undersøgelser) i 2007 Skov- og Naturstyrelsen om penge til
en undersøgelse af to konkurrerende teorier om Danmarks landskab i urskovstiden (dvs.
Atlantisk tid ca. 6800-3900 f. Kr., i jægerstenalderen før landbruget kom til landet).
Resultatet af undersøgelsen ved GEUS var, at den gængse opfattelse af urskovslandskabet i Danmark som ensformigt og tæt skovdækket ikke holder. Der var partier med krat,
overdrev og hede – mest på den lette jord i Jylland, mindst på Øerne. Græssende dyr
spillede en væsentlig rolle for at skabe og opretholde åbne områder. Naturligt svingende
og høje vandstande og måske stormfald og skovbrand var også af betydning i hvert fald
visse steder.
Mange græsningskrævende plantearter – som ifølge den hidtidige opfattelse ikke kunne
vokse i urskovslandskabet – er fundet i form af pollen eller makrofossiler fra Atlantisk tid.
For Jylland passer pollendiagrammerne generelt godt med et græsningslandskab med
en mosaik af skov, krat og 10-40 procent lysåbne områder på tør bund. Landskabet på
Øerne har nok haft en mindre grad af åbenhed, men dog større end den, man ser i vore
dages urørte skove. Også her findes stærke indikatorer for græsning og overdrev. Man
kan ikke helt udelukke, at de lysåbne biotoper, der afspejles i pollendata, kunne skabes
af andre faktorer end græssende dyr. For eksempel kan naturlige eller menneskeskabte
brande have spillet en rolle for den store mængde hedelyng (5-10 % af pollenmængden
i urskovstiden) på sandede jorde i Vestjylland (Odgaard 1994). Stormfald og forsumpning
kan også have medvirket. Storm og brand kan dog normalt ikke skabe lysninger som varer
længe nok til, at overdrevsflora indfinder sig. Heller ikke på våd bund trives overdrevets
arter. Man kan således ikke ud fra pollendata forkaste hypotesen om at store græssende
dyr havde stor betydning for vegetationen ved at påvirke skovens foryngelse og skabe
lysninger med græsland (eng, overdrev eller hede). Tværtimod passer pollendata fra Jylland godt med teorien. At data passer dårligere på Sjælland er også foreneligt med teorien, fordi urokse og vildhest manglede dér. Uanset om de lysåbne områder blev skabt af
græssende dyr, af andre processer eller af et samspil mellem flere faktorer, må overdrev
og hede betragtes som en naturlig del af det danske landskab.
GEUS brugte de nyeste metoder inden for pollenstudier til at efterprøve teorierne på basis
af pollen, som er aflejret og bevaret i søer og moser. Det er mere komplekst end tidligere
antaget at omsætte fra sammensætning af pollen til sammensætning af plantearter, eller til forholdet mellem skov og åbne biotoper. Det skyldes, at de enkelte plantearter laver
meget forskellige mængder pollen, og at det ikke spredes ens. Især åbne biotoper undervurderes. Det skyldes at træer laver meget mere pollen end urter, og at træers pollen
spredes mere eﬀektivt. I de senere år er der udviklet nye modeller for pollenspredning,
som gør det muligt at tage højde for disse forhold.
Referencer
Buchwald, E. & Nielsen, A.B. 2010 Urskovens lysåbne biotoper – årsager. SKOVEN 11/2010 s.
504-508
Nielsen, A.B. & Buchwald, E. 2010 Urskovslandskabets åbenhed og græsningens betydning.
SKOVEN 2/2010 s. 88-93
Nielsen, A.B. 2009 Urskovslandskabets åbenhed og sammensætning og græsningens betydning i Atlantisk tid belyst ved palæobotaniske metoder. GEUS rapport nr. 2009/23 (tilgængelig på nettet).
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NATURPLEJE SOM DRIFTSGREN
Specialkonsulent
Heidi Buur Holbeck
Videncentret for Landbrug
e-mail: hbh@vfl.dk

Nye veje for naturplejen
En af de største trusler mod den biologiske mangfoldighed er tilgroning af de lysåbne
naturtyper. Tidligere indgik heder, overdrev og enge som græsningsarealer i den traditionelle landbrugsdrift. I dag har landbrugsproduktionen et andet og mere eﬀektivt udgangspunkt. Derfor indgår mange af de mest værdifulde naturarealer ikke længere i
landbrugsdriften.
Samtidig bliver der via lovgivningen indført skærpede krav til husdyrproduktioner beliggende i nærheden af ammoniakfølsomme naturtyper. I og omkring Natura 2000 områderne er der særligt skærpede restriktioner, som vil føre til, at nogle landbrug ikke kan få
godkendt fremtidige husdyrudvidelser. Det må forventes, at flere husdyrproduktioner over
tid vil blive nedlagt nær de følsomme naturtyper. Da det netop er mange af disse ammoniakfølsomme naturtyper, som samtidig har et stort plejebehov, vil det være oplagt at få
skabt en alternativ produktionsform på disse landbrug. En spændende vej vil være at gøre
naturpleje til en rentabel driftsgren.
Hvordan bliver naturplejen en god forretning?
I dag er gennemsnitsstørrelsen for kødkvægsbesætninger på ca. 12 ammekøer. Hovedparten er derfor fritidsbrug, der primært afgræsser arealer omkring ejendommene, som
ikke nødvendigvis er værdifulde naturarealer.
Danmark er i dag ikke selvforsynende med oksekød, og der er i realiteten et potentiale for
at udvikle afsætningen af oksekød. Derfor vil det være spændende at tænke naturplejen
ind i en større og mere rationel skala.
For at sætte fokus på, hvad der skal til for at gøre naturpleje til en rentabel driftsgren, gennemførte Videncentret for Landbrug i 2010 interviews på 5 udvalgte bedrifter, der i dag
primært lever af naturpleje.
Det var kendetegnende for landmændene, at de er dybt engagerede i deres kvæghold
og værdsætter natur. Der er overvejende tale om bedrifter med store kvæghold og med
store sammenhængende naturarealer. Det er bedrifter, hvor det nøje er overvejet, hvilken
del af kvægholdet, der afgræsser naturarealer. F.eks. skal køer med særlige behov ikke
afgræsse naturarealer, men i stedet være hjemme på et nærliggende mere produktivt
græsareal, hvor der er mulighed for bedre tilvækst og tilsyn med dyrene. De racer, der er
valgt, er robuste racer, med lette kælvninger.
På de mest ekstensive arealer vil tilvæksten være lille og det kan være nødvendigt at kompensere ved, at dyrene senere på sæsonen kommer på stald eller på mere produktive
græsmarker. God naturpleje vil derfor ofte kræve adgang til andre mere produktive arealer.
Samtidig er det meget tidskrævende at have dyr til at afgræsse naturarealer. En stor del af
tiden går med tilsyn til dyrene. Derudover er der løbende behov for vedligeholdelse af hegn
og slåning eller pudsning af arealerne for at holde uønskede plantearter nede.
Tilskud til naturpleje
Enstemmigt giver landmændene i projektet udtryk for, at tilskud til pleje af de ekstensive
arealer er en vigtig del af deres indtægt og nødvendig for at gennemføre naturplejen. Et
afgørende parameter er her, hvorvidt arealerne opfylder plantedækkebestemmelserne
og derfor kan opnå Enkeltbetaling (landbrugsstøtte). Hvis der kan søges landbrugsstøtte til
arealerne, opnår man et ekstra tilskud på ca. 2.200 kr. pr. ha. Kan der derimod kun søges

36

BIODIVERSITETSDYMPOSIET 2011 – PROGRAM OG ABSTRACTS

tilskud via miljøordningerne, får man kun 1.400 kr. pr. ha. Som tilskudsordningerne er skruet
sammen i dag, får man altså det højeste tilskud til landbrugsarealer og ikke naturarealer.
Desuden udsættes landmændene for en meget stram kontrol af reglerne for plantedækket og græsningsniveauet. Kontroller som gør, at mange landmænd opgiver at søge tilskud til de mest ekstensive arealer – som jo i mange tilfælde er de arealer med de højeste
naturværdier. Tilskudsordningerne er dermed med til at sætte væsentlige begrænsninger
for naturplejen. Det er uheldigt i forhold til de udfordringer og behov, der er for at pleje
naturen: Dette bør ændres, hvis naturplejen skal blive en rationel og attraktiv driftsgren.

MULIGHEDER OG BARRIERER
FOR GRÆSSENDE DYR I DANMARK
Biolog Annita Svendsen
Naturstyrelsen Fyn
e-mail: ansve@nst.dk

Stort plejebehov
Der findes godt 350.000 ha lysåbne naturarealer i Danmark omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Hovedparten af disse arealer kræver en ekstensiv pleje i form af høslæt eller
afgræsning.
Det tidligere Fyns Amt udarbejdede i 2004 en status for de lysåbne naturarealer på Fyn. Af
de 18.000 ha lysåbne naturarealer på Fyn ligger godt 5.000 ha svarende til ca. 30 % inden
for habitatområderne. Andelen af områder omfattet af aftale om miljøvenlig jordbrugsdrift var henholdsvis ca. 50 % inden for habitatområderne og ca. 10 % udenfor. Samlet set
var der aftaler på ca. 25 % af det samlede lysåbne naturareal (MVJ-aftaler + en mindre
andel af naturområder med pleje uden tilskud). Godt 80 % af det samlede naturareal
vurderes at være plejekrævende.
Som del af Grøn Vækst skal der i forbindelse med realisering af Natura 2000 planerne
ske en ekstensiv drift på 130.000 ha lysåbne habitatnaturtyper inden for Natura 2000 områderne samt 40.000 ha uden for. Der ligger derfor en stor naturplejeopgave og venter
forude.
Behov for græssende dyr i form af Naturkvæg
Ud fra en vurdering om et gennemsnitligt græsningstryk svarende til 1 dyr pr. ha vil der
være behov for i størrelsesordenen 300.000 stykker kvæg til at løse græsningsopgaven.
De ekstensive kvægracer som skotsk højland, galloway og hereford (Naturkvæg) vurderes
at være de bedst egnede dyr i forhold til at klare græsningsopgaven på de lavproduktive naturarealer sammenholdt med malkebesætninger og de mere intensive kødkvægsracer. Danmark råder over omkring 115.000 ammekøer, hvoraf hovedparten tilhører de
intensive kødkvægsracer. Flere landmænd fra den professionelle fuldtidslandmand til
medlemmer af kogræsser-selskaber skal motiveres til at etablere ekstensive besætninger
med Naturkvæg. Forslag om et særligt koncept for Naturkvæg i Danmark med ophæng i
en bekendtgørelse om Naturkvæg skal sikre Naturkvæg særlige rettigheder og naturplejeforpligtelser. Naturkvæg skal bl.a. kunne fritages for godkendelse i medfør af husdyrlovens bestemmelser gennem en anmeldeordning. Bekendtgørelse kan åbne mulighed for
kobling af særlige støtteordninger samt mærkningsordninger for kød fra Naturkvæg. Der
kan etableres særlige ordninger med udlån af Naturkvæg til naturplejeopgaver.
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Etablering af støtteordninger med fokus på naturkvalitet
De mest værdifulde naturarealer modtager i dag den laveste støtte (dog “Naturperler”
men det er kun ganske få hektar).
De eksisterende støtteordninger til pleje af græs- og naturarealer har en meget generel
karakter og stiller ikke specifikke krav i forhold til at sikre en bestemt naturtilstand på arealerne.
Realisering af Natura 2000 planernes krav om en god eller høj bevaringstilstand fordrer
et nyt koncept for støtteordninger til naturpleje med fokus på opnåelse af en bestemt og
velbeskrevet naturkvalitet. Støtteordningerne kan opdeles i en generel støttesats + bonus
til landmanden for at nå de beskrevne mål
Arter bør tænkes ind i støtteordningerne – naturtyperne er levested for arterne. Aftalernes
løbetid bør være længst mulig.

GAMLE LANDRACER OG FORHISTORISK STORVILDT
SOM NATURLIGE GRÆSSERE I DEN DANSKE NATUR
Kurator Ole Sommer Bach
Randers Regnskov
e-mail: osb@regnskoven.dk

Som et statsanerkendt zoologisk anlæg vil Randers Regnskov, via sine aktiviteter, bidrage
til bevarelsen af den biologiske mangfoldighed, såvel den lokale som den globale – den
vilde som den menneskeskabte. Randers Regnskov har således siden 2002 arbejdet med
anvendelsen af megafauna til naturpleje i “Randers Regnskovs baghave”, VMP II området, Vorup Enge.
Projektet bliver fortløbende udviklet, og er i dag et væsentligt element i Randers Regnskovs planer om mega-attraktionen Planet Randers, der er Randers Regnskovs bud på et
fremtidigt oplevelses fyrtårn, hvis fokus bliver oplevelser baseret på bæredygtig anvendelse af verdens biodiversitet.
Planet Randers hviler på tre grundpiller:
• World Dome: 63.000 m2 indendørs udstilling, hvor den besøgende kan foretage en geografisk rejse i hele verdens biodiversitet.
• Gudenå Naturpark: 750.000 m2 udendørs udstilling samt portalen Tidsrejsen, hvor den
besøgende kan foretage en tidsrejse i Danmarks biodiversitet.
• Genressourcenetværket: Et formaliseret samarbejde med primærproducenter, virksomheder, forskningsinstitutioner, oﬀentlige myndigheder og interesseorganisationer, hvor
fokus er rettet mod bæredygtig anvendelse af biodiversitet, specielt inden for fødevaresektoren.
Gudenå Naturpark – Genetic Valley
I Gudenådalen er oplevelsen centreret omkring Danmarks biodiversitet i det åbne landskab, herunder vekselvirkningen mellem naturen og kulturen fra menneskets indtog i
Danmark efter sidste istid. På en “tidsrejse” møder man nogle af de græssende dyr, der
har været, er – eller kunne blive nøglearter i det danske landskab. De græssende dyr i
udstillingen, indgår samtidigt i naturpleje og genbevaring, ligesom en del af dyrene har
potentiale i bæredygtig specialproduktion.
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ER DANMARK ET SKOVLAND?
FLERARTSGRÆSNING BØR VÆRE ET KRAV I NATURPLEJEN
Naturvejleder Morten Lindhard
Røsnæs Naturskole,
Naturstyrelsen
e-mail: mol@nst.dk

Der er evidens for at de tætte skove (80 % af landarealet) i sen jægerstenalder op til
agerbrugets indførelse var et resultat af menneskers rovdrift på de store planteædere.
Rigdommen på fisk og andre havdyr gav basis for en relativt stor befolkning, som dog
aldrig mistede smagen for kød. Det ses bla. a. af det abrupte skifte fra fisk til landføde ved
tamdyrenes indførelse. Sandsynligvis har sen jægerstenalder været en kummertid pga.
overbefolkning. Østers udskiftes med hjertemuslinger. Frekvensen af kranielæsioner fra
slagvåben stiger. Det kan forklare hvorfor urokse, bison, vildhest og elg uddør i Danmark;
først på Øerne, så i Jylland, men overlever flere tusinde år længere i egne af Europa længere fra havet. Vi ved at disse dyr bremser skovudviklingen i en eller anden grad. Vi ved
at overdrevsfloraen har udviklet sig og eksisteret igennem millioner af år hvor megaherbivorer dominerede i de terrestiske økosystemer. Hvis vi vil bevare biodiversiteten på en
naturlig måde, er der derfor god grund til at udforske hvorvidt et artsrigt selvregulerende
terrestisk økosystem kan retableres ved genindførelse af de store planteædere, der stadig
lever i Europa.
Ingen steder i Europa kan man i dag opleve elg, bison, hest , kvæg, vildsvin, hjortevildt, ulv
og bjørn sameksistere inden for naturlige rammer. Der hvor de sameksisterer forvrænges
græsningstrykket i naturen af agerbrug og jagt.
Uanset om man ønsker at bevare biodiversiteten ved fortsat at vedligeholde middelalderlandbrugs natur eller man vælger et vildere koncept, så er fællesnævneren dog den
samme; Flerartsgræsning og arealer hvor dyrene frit kan gå mellem skov og åbent land.
Der er næsten ingen naturområder i Danmark, der lever op til de karakteristika. Det er
de færreste naturområder der græsses og næsten ingen hvor der går mere end en art.
Flerartsgræsning bør derfor være et krav i naturplejen. (Hjortevildt, der kun udøver et lavt
græsningstryk i naturen fordi de også kan vælge dyrkede agre, tæller ikke)
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NATUR OG NATURFORVALTNING UNDER FORANDRING
Klimaet ændrer sig, landbruget ændrer sig og invasive arter vælter over grænserne.
Hvad skal der blive af biodiversiteten?

Foto: Naturstyrelsen, Ribe.
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BIODIVERSITET, BIOMASSE OG CO2
Biolog Karsten Thomsen
Nepenthes
e-mail:
karsten.thomsen@nepenthes.dk

De erklærede forvaltningsmål med vore skove er i dag talløse og indbyrdes modstridende.
Længe var målene alene jagtvildt, tømmer, foder og brænde. Siden voksede listen med
bl.a. julegrønt, papirmasse, rekreativ oplevelsesværdi og sågar mindskning af landbrugsproduktionen. Blandt de nyeste er produktion af biomasse og biodiversitet samt lagring
af carbon.
Skovbrugstraditionen har hidtil lagt op til, at vi klarer alle disse ting på én gang med eufemismen “god og flersidig skovdrift”. Men mange af målene er oplagt indbyrdes uforenelige. Vores træbevoksede natur er forblevet bundet til en produktionslov, hvor biologiske
og økologiske hensyn står sidst i køen, medmindre de øger træproduktionen.
Træer er de længstlevende elementer i vores natur, og basis for den største biodiversitet,
men vi har ingen tradition for at bevare dem. Vi planter dem i milliontal, men lader dem
nødigt stå.
Kulstoflagring er et af de få andre forvaltningsmål, der trækker i samme retning som biodiversitetshensyn. Jo mere og jo ældre træ i skoven, jo mere biologisk rigdom og jo mindre
CO2 i atmosfæren.
Desværre sætter det traditionsbevidste skovbrugserhverv alle sejl for fortsat at svinge saven frit og ofte. Det nyeste argument er, at vi bør lagre kulstoﬀet i træprodukter frem for
i skov. Forskning fra de seneste 10 år tyder imidlertid på, at den klassiske idé om, at kun
unge skove ophober kulstof, mens gamle naturskove ikke gør, er lodret forkert.
De tal der findes for gamle skove i Danmark og Europa, viser, at den gennemsnitlige
mængde af kulstof bundet pr. areal i eksisterende danske skove, kan mere end fordobles.
Da nyrejst skov kun bidrager yderst beskedent med kulstofbinding de første 30 år, kan
friholdelse for hugst i eksisterende skov altså være et mere oplagt bud på kulstofbinding.
Træ som brændstof er i klimaperspektiv mere substantielt som alternativ til urørthed, end
træproduktlagring er, så her er der tale om et reelt dilemma på samfundsplan. Hidtil har
brændslet vundet. Klimaeﬀekterne ved henholdsvis at udlægge urørt skov og at optimere
produktionen af biomasse til afbrænding er altså blandt de nye vanskelige afvejninger.

TRENDS I AGERLANDETS FUGLEDIVERSITET OG
FREMTIDSUDSIGTERNE FOR DENE I LYSET AF
GRØN VÆKST OG ENERGIAFGRØDER
Biolog Henning Heldbjerg &
Anja H. Eberhardt

63 % af Danmarks areal er i dag landbrugsareal, og 57 % er under plov. Danmark er således, jf. Eurostat, det land i EU med den største andel landbrugsareal.

Dansk Ornitologisk Forening
e-mail: henning.heldbjerg@dof.dk

Når der tales om biodiversitet, fokuseres der stort set altid på de områder, der ikke har med
agerlandet at gøre. Skove, heder, enge, fugtige arealer, moser, vandløb og søer er vigtige
for biodiversiteten, men hvad med agerlandet? Hvorfor forholder vi os ikke til det? Har vi
opgivet at have ambitioner om, at der kan være en stor biologisk mangfoldighed i ager-
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landet, fordi det nu engang har udviklet sig sådan, at markerne dyrkes med så ensartede
monokulturer?
Dansk Ornitologisk Forening arbejder med fugle i alle habitater og gennemfører forskellige typer registreringer af fuglelivet i hele landet og i alle habitattyper. Vi kender derfor til
udviklingen for fugle og visse pattedyr i agerlandet.
Arter som agerhøne, vibe, sanglærke og hare er alle karakterarter for det åbne og dyrkede land, og alle har haft negative tendenser i de 35 år, hvor vi har målt udviklingen.
Tendensen med stadig større og mere intensivt dyrkede marker med stigende ensartethed og med færre små åndehuller har skabt en ringere biologisk mangfoldighed i landbrugslandet
En indikator over udviklingen for alle de fuglearter, der har hjemme i landbrugslandet,
viser en tilbagegang på 36 % siden 1990, og vi kan se, at tilbagegangen er størst hos de
arter, der er mest afhængige af landbrugsarealerne.
Regeringen introducerede ’Grøn vækst’ i 2009 som et tiltag for at sikre en fortsat vækst
i landbrugets produktivitet, samtidig med at forpligtelserne til at standse tilbagegangen
i biologisk mangfoldighed (2010- og 2020-målene) bliver holdt. Et af de få elementer i
Grøn Vækst, der har potentiale til at gavne biodiversiteten, er de 50.000 ha dyrkningsfrie randzoner omkring vandløb og søer. Disse skal udlægges som maksimalt 10-meter
bræmmer ved vandløbene (eksisterende 2-meter bræmmer plus nye 8-meter bræmmer), der skal være sprøjte- og gødskningsfrie og med rydningspligt.
Ideen med randzoner i det fugtige miljø er glimrende, om end det kun delvist kompenserer for de 120.000 ha brak, som vi har mistet siden ordningen ophørte i 2008, men det er
et stort problem for den gavnlige eﬀekt på biodiversiteten, at plantning af energiafgrøder
(energipil, poppel og elefantgræs) tillades i randzonerne. Etablering af bræmmer med
energipil kan næppe begunstige nogle af de arter, der lider under den intensive dyrkning af det åbne land. En dansk undersøgelse, foretaget af DMU og publiceret i 2004,
har vist, at arealer med energipil har moderat til lav yngletæthed og artsdiversitet, og at
de primært tiltrækker nogle af omgivelsernes mest almindelige arter. Det konkluderes, at
plantning af energipil ikke skal baseres på argumenter om sidegevinster med øget biodiversitet i landbrugslandskabet.
Der er således flere argumenter mod at skabe energiafgrødebræmmer:
• Landskabeligt er det en så markant ændring, at det vil ødelægge den landskabelige
oplevelse
• Der er lav yngletæthed og en ringe artsdiversitet i selve habitaten; etablering af energipil vil være til skade for det åbne lands arter og vil ikke kunne begunstige andre arter
• Der vil opstå en stor skyggevirkning som følge af høje vegetations-barrierer, hvilket vil
have en negativ eﬀekt for primært padder og krybdyr i vandløb og søbredzoner som
følge af lavere vandtemperaturer
• Der vil blive skabt en barriere mellem de tørre og de våde arealer, og fx gæs og svaner
vil undgå den høje og tætte vegetation, hvorved de får derved ringere fourageringsbetingelser.
Alt i alt harmonerer det slet ikke med regeringens erklærede mål om at standse tilbagegangen i biologisk mangfoldighed (2010- og 2020-målene), og der skal ske andre tiltag,
hvis vi ønsker liv i markerne ud over selve afgrøden.
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PLANTE INVASIONER I LYSÅBNE NATURTYPER
Phd-studerende
Allan Timmermann1,2,
Christian Damgaard2,
Morten Strandberg2 &
Jens-Christian Svenning1
1

Økoinformatik & Biodiversitet,

Biologisk Institut,
Aarhus Universitet
2

Afd. for Terrestrisk Økologi,

Danmarks Miljøundersøgelser,
Aarhus Universitet
e-mail: allan.timmermann@
biology.au.dk

Biodiversiteten i Danmark er under pres fra antropogene udfoldelser. Herunder er habitatfragmentering, eutrofiering, klimaændringer og introduktionen af ikke hjemmehørende
arter blandt de største trusler. Det er forventeligt at disse trusler kan blive større i løbet af
det 21 århundrede. Plantediversiteten i Danmark er og vil derfor blive stærkt påvirket, og
foruden direkte tab af arter, kan der forventes ændringer i arters geografiske udbredelse
samt de enkelte plantesamfunds artssammensætning. Invasive plantearter, og aggressivt
invaderende indfødte arter, formodes at spille en stor rolle i hvordan plantesamfund ændrer sig. I forbindelse med udarbejdelse af relevante foranstaltninger, er viden om de processer, der gør sig gældende for udbredelsen af arter, og hvordan plantesamfund ændre
sig, afgørende for bevarelsen af plantediversiteten. Der er dog begrænset viden om disse
processer, og vi forstår ikke til fulde de overordnede processer, der gør sig gældende når
flere faktorer interagere med hinanden, f.eks. interaktioner mellem klimaændringer og
invasive arter og hvad der sker i vegetationssamfund med f.eks. artsdiversiteten, når nye
plantearter invaderer. For nylig er geospaciale miljø- og arts-data blevet mere tilgængelige (f.eks. NOVANA). Disse data gør det muligt at analysere mønstre i plante-invasioner
på en større skala, og derved bidrage med relevant ny viden inden for processer, der kan
være afgørende for den fremtidige biodiversitet. Med udgangspunkt i ovenstående vil
dette ph.d. projekt undersøge og ultimativt forsøge at udvikle forudsigelser af, hvordan
eksempelvis klima, samt andre miljøfaktorer som eutrofiering vil interagere med og påvirke indvandrende plantearter. Herunder bl.a. hvilken betydning dette har for ændringer
i plantesamfund og dermed på plantediversiteten.
De lysåbne naturtyper i Danmark har alle oplevet gentagne indvandring af planter, og
specielt intensivt igennem de sidste 3 århundreder. Hvordan disse invasioners mønstre
kan ses i artssammensætningen i dag indeholder informationer der kan bruges til at
træﬀe naturforvaltnings-beslutninger, især overfor fremtidige trusler fra invasive arter og
i forbindelse med formodede vegetationsændringer på baggrund af klimaændringer. I
dette ph.d projekt er et af de første mål derfor at undersøge relationen mellem diversiteten af hjemmehørende og introducerede plantearter i terrestriske lysåbne naturtyper.
Ved at gøre brug af NOVANA-data, kan vi spørge om plantesamfund der er artsrige på
hjemmehørende arter også er de samfund der er mere eller mindre modtagelige overfor
indvandring af ikke-hjemmehørende arter. Lokaliteter der har en høj artsdiversitet kan under antagelse af at planter konkurrerer kraftigt med hinanden formodes at være mættet
med arter og derfor ikke være åbne for nye. Omvendt kan disse områder også antages
at indeholde den største diversitet af ressourcer og derfor muligheder for at nye arter kan
etablere sig. Hvilken hypotese der er rigtig kan være et spørgsmål om skala, hvor den
førstnævnte er sandsynlig på lille skala, pga. lokal biotisk konkurrence og sidstnævnte på
større skala, der må forventes at indeholde flere forskellige ressource-forekomster. Projektet omhandler derfor principielt plantekonkurrence, og selvom det er et felt, der har
modtaget betydelig forskningsinteresse tidligere, har de nye data gjort det muligt at se på
disse processer på både lille og stor skala. Målet er derfor at søge efter årsager for at nye
arter etablerer sig på flere forskellige skalaer, at undersøge hvilke miljømæssige faktorer
der styrer plante invasioner på tværs af lysåbne økosystemer, og hvilken indflydelse dette
har på artsdiversiteten – alle spørgsmål der finder gyldighed i en naturforvaltning under
forandring.
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ÆR OG GYVEL – GODE DANSKE ARTER
Forstkandidat Erik Buchwald
Naturstyrelsen

Æren er det fejreste træ i skoven. Men skal vi elske eller hade den? Er den vild og oprindelig, eller en invasiv plante, der skal bekæmpes? Og hvad med gyvel?

e-mail: ecb@nst.dk

Der er meget forskellige holdninger til ær og gyvel blandt skovfolk, naturforvaltere og biologer. Nogle opfatter dem som hjemmehørende arter og en integreret del af dansk natur
– andre som fremmede invasive arter, som skal bekæmpes eller helst udryddes. Masser af
bøger, herunder Rostrups flora og Dansk Feltflora, angiver, at ær ikke er dansk, men derimod indført. Gyvel betegnes hyppigt som italiensk. Angivelser i floraer og andre steder
om oprindelse er ikke standardiserede eller konsistente. Så er det rigtigt, at ær og gyvel
ikke er danske?
Det gentages ofte, at det var tyskeren von Langen, der i 1766 for første gang indførte ær.
Han indførte æren til det nordsjællandske kongelige skovbrug, men det var ikke som en
ny art for Danmark. Ær voksede nemlig i Danmark i forvejen. Det fremgår endda af protokoller i rentekammerarkivet, at von Langens første leverance af ærfrø (år 1766) kom fra
Haderslev/Kolding amter.
De ældste danske herbarier og botaniske værker viser, at ær og gyvel var tilstede i Danmark lige fra de allerførste botanikere gik i gang med at beskrive vor flora – over hundrede
år før von Langen. Der er meget få herbarier og værker fra 1600-tallet, men i to af disse
er ær og gyvel angivet fra Danmark. Joachim Bursers herbarium fra 1600-1639 har fx et
korrekt bestemt belæg af ær.
Ær og gyvel kan ikke kendes til art ud fra pollen, men ud fra makrofossiler har de med
stor sandsynlighed været i Danmark i over tusind år (måske i over 6000 år). De har med
sikkerhed været i landet siden starten af 1600-tallet, da man lavede de første regulære
undersøgelser af floraen i Danmark.
En mere generel årsag til, at man har anset ær og gyvel for fremmede, er, at man i Danmark mangler en grundig kritisk bearbejdning og formidling af hvilke plantearter, der kan
opfattes som danske, og hvilke der er fremmede. Gyvel og ær er blot to eksempler blandt
flere, hvor angivelserne om oprindelse i bl.a. Feltfloraen er forkerte, usikre eller manglende. Angivelserne om oprindelse er ikke standardiserede eller konsistente, og der findes
ikke en grundig systematisk gennemgang af hvilke planter, der er danske eller en klar
definition heraf.
Den internationale naturbeskyttelsesorganisation IUCN (2000) har en definition af hjemmehørende arter, som også bruges i opfølgningsarbejde til Biodiversitetskonventionen og
Habitatdirektivet. En hjemmehørende art er ifølge definitionen en art, som forekommer inden for sit (oprindelige eller nuværende) naturlige udbredelsesområde og spredningspotentiale, dvs inden for det område, som arten forekommer i naturligt eller kunne optræde
i uden introduktion via mennesker.
Der skal altså tages hensyn til, at en arts udbredelse er dynamisk og ændrer sig. Fx til den
naturlige udvidelse af udbredelsen, der potentielt er sket siden den “oprindelige” naturlige
udbredelse. Sidstnævnte er typisk vurderet statisk ud fra forekomst i 16-1700-tallet. Dansk
botanisk litteratur har sjældent taget højde for eller medtaget potentiale og ændringer
ved afgrænsningen af, om en art er dansk eller ej, men anvendt en betydeligt mere snæver tilgang. Det naturlige potentiale for spredning er som ovenfor nævnt ca 200 km pr. 100
år, så hele Danmark er inden for potentialet for naturlig spredning af ær siden 1600-tallet.
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Plantning har derfor ikke været nødvendig for, at æren kunne udbrede sig til hele landet
fra dens oprindelige område i sydlige Danmark.
Der savnes et grundigt og kritisk studie over Danmarks planter, i relation til om de er danske. Sagen er ikke helt ligegyldig, idet mange glædes mere ved danske planter end ved
fremmede, eller ligefrem ærgrer sig over “fremmede” arter. Der bruges mange ressourcer
på bekæmpelse af fremmede og invasive arter. Når det baserer sig på et fejlbehæftet
beslutningsgrundlag, er det uheldigt. Eksempler som ær og gyvel viser, at man skal være
varsom med at dømme en europæisk art fremmed, bare fordi det har været gentaget
mange gange.
Referencer
Buchwald, E. 2008 Gyvel – dansk, italiensk eller invasiv? URT 32: 88-95.
Buchwald, E. 2010 Ahorn eller ær – dansk eller invasiv? URT 34: 78-85

DATABASERET NATURFORVALTNING.
Seniorrådgiver Jesper Fredshavn
Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet,
Danmarks Miljøundersøgelser,
Aarhus Universitet

DMU har i samarbejde med By- og Landskabsstyrelsen udviklet en helt ny standard for
vurdering af natur i Danmark. Systemet bygger på en tilstandsvurdering udfra strukturindikatorer og artsindhold, med mulighed for at inddele araelerne i forvaltningsklasser og
vurdere forvaltningsbehovet.

e-mail: jrf@dmu.dk

De 246 Natura 2000-områder er i perioden 2004-09 kortlagt efter de nye retningslinier.
Fra 2010 og de kommende år genkortlægges Natura 2000- områderne. Alle data er tilgængelige på Danmarks Naturdata, naturdata.dk. Tilstandsvurderingssystemet omsætter
dokumenteret viden og eksperterfaring om strukturelle og biologiske forhold i habitatnaturtyperne til målbare og objektive indikatorer. Registreringen af de strukturelle indikatorers tilstand og kendskabet til artssammensætningen af karplanter i et cirkelformet
dokumentationsfelt med radius 5 m på arealerne kan umiddelbart omsættes til et strukturindeks og et artsindeks, der tilsammen giver et naturtilstandsindeks, der inddeles i fem
klasser svarende til vandrammedirektivets økologiske klasser. Naturtilstandsklasserne går
således fra det ypperste, høj naturtilstand, over moderat til dårlig naturtilstand.
Et tilsvarende system er opbygget til brug for kommunernes forvaltning af Naturbeskyttelseslovens §3-arealer. Senest har DMU udviklet et web-baseret redskab til Natura
2000-planlægningen hvor der for både de lysåbne naturtyper og for de skovdækkede
naturtyper er mulighed for at se den samlede naturtilstand og de to underliggende indeks
for hhv. strukturtilstand og artstilstand. Systemet kaldes Prior og er tilgængelig for alle på
prior.dmu.dk med direkte link til Danmarks Naturdata. På prior-kortene kan man også se
arealerne inddelt i forvaltningsklasser, baseret på relationen mellem struktur- og artstilstand. En god strukturtilstand og en lav artstilstand vil ofte være tilfældet på nyligt genoprettede arealer, hvor arterne endnu ikke har indfundet sig, hvorimod en lav strukturtilstand
sammenholdt med et god artstilstand er gældende for arealer, hvor der for nyligt er sket
en forværring af tilstanden, men uden arterne endnu er forsvundet fra arealet. En hurtig
indsats vil i sidste tilfælde kunne redde de værdifulde arter og arealet kan genetableres
i en god naturtilstand. Er arterne først forsvundet, og både struktur- og artstilstand er lave
vil en forvaltningsindsats først slå igennem efter mange år, når arterne igen er indvandret
fra naboarealer.
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På prior-kortene kan de enkelte forvaltningsindikatorer, fx afgræsning, hydrologi, invasive
arter m.v. aktiveres, og de kortlagte arealers forvaltningsbehov vises på en femdelt skala,
igen fra mørkgrøn til rød, hvor grøn er et lille forvaltningsbehov og rød er et stort forvaltningsbehov. Forvaltningsbehovet er udtryk for hvor stor reduktion i strukturindekset den
enkelte indikators tilstand medfører. En dårlig tilstand, der medfører en kraftig reduktion,
over 20 pct af strukturindekset, angives med en rød farve på kortet og en meget lille reduktion, under 5 pct., angives med en mørkgrøn farve.
Tilstandsvurderingssystemet og de tilhørende Prior-kort giver dermed naturforvaltningen
helt nye muligheder for at overskue hvor de værdifulde naturarealer befinder sig og hvilke
forvaltningsbehov der findes i kommunen eller Natura 2000-området.
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om forvaltning af spredningskorridorer med fokus på bilag IV arter
Mogens Krog, Naturstyrelsen Fyn.
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Næringsratio som botanisk diagnoseværktøj i grundvandsafhængige,
terrestriske økosystemer
Dagmar Kappel Andersen,
Bettina Nygaard,
Jesper Fredshavn &
Rasmus Ejrnæs
Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet,
Danmarks Miljøundersøgelser,
Aarhus Universitet
e-mail: dka@dmu.dk

Grundvandsafhængige, terrestriske økosystemer, som rigkær og kildevæld, er karakteriserede ved høj pH, høj tilgængelighed af Ca, Mg og Fe, lav tilgængelighed af N og P
og en meget stabil vandstand gennem året, skabt ved en konstant tilstrømning af grundvand. Derfor er naturtyper som rigkær og kildevæld meget følsomme over for ændringer i grundvandstryk, ændringer i grundvandets indhold af næringsstoﬀer og tilførsel af
næringsrigt overfladevand fra omgivelserne. En udtømmende beskrivelse af hydrologi og
vandkemi er imidlertid meget ressourcekrævende og derfor ikke gennemførlig for de tusindvis af grundvandsafhængige naturtyper i ådale og langs kysterne.
Vi har undersøgt, om simple plantelister kan anvendes som et første diagnoseværktøj til at
identificere rigkær i felten, vurdere deres tilstand og overvåge deres udvikling.
Projektet har taget udgangspunkt i plantelister fra afgrænsede områder indsamlet i den
nationale overvågning (NOVANA) og undersøgt om Ellenbergs indikatorværdier kan bruges til at diagnosticere og tilstandsvurdere rigkær.
Vi har anvendt EllenbergN/R, kaldet “næringsratio”, der udtrykker hvorvidt næringsniveauet på en lokalitet er højere eller lavere end forventet ud fra pH, idet der findes en
naturlig korrelation mellem pH og næringsstoftilgængelighed i de danske naturtyper: De
naturtyper, der naturligt har de laveste pH-værdier, er også de mest næringsfattige. Rigkær har en høj pH-værdi og en højere næringsstoftilgængelighed end eksempelvis en
højmose. De gode rigkær ser dog ud til at have en lavere EllenbergN-værdi end forventet
ud fra EllenbergR.
Resultaterne tyder på at planterne er meget anvendelige som indikatorer for grundvandspåvirkning og for den økologiske tilstand og udvikling. En botanisk diagnosticering kan
derfor anvendes til at fokusere opmærksomheden i forvaltningen og i udforskningen
af årsags-virkningssammenhænge mellem hydrologi, vandkemi og biologisk tilstand i
grundvandsafhængige naturtyper.

DanBIF – Danish Biodiversity Information Facility
Lotte Endsleﬀ og Isabel Calabuig
DanBIF – Danish Biodiversity
Information Facility
e-mail: lendsleﬀ@snm.ku.dk

DanBIF – Danish Biodiversity Information Facility (www.danbif.dk) – represents and organises Denmark’s – incl. the Faroe Islands and Greenland – activities and obligations in
connection with the Danish membership of GBIF – Global Biodiversity Information Facility.
DanBIF consists of a network of members and other interested parties (museums, research
institutions, public administration, companies etc.), a governing board and a secretariat
placed at the Natural History Museum of Denmark, next to the international GBIF secretariat.
The poster outlines the following subjects:
DanBIF’s funding.
DanBIF’s objectives:
• Make biodiversity data housed in Denmark available for search through the GBIF and
DanBIF portals, with emphasis on data concerning Danish species.
• Adapt DanBIF’s IT infrastructure according to GBIF development and data owner requirements.
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• Increase awareness of DanBIF and GBIF, to inspire up- and download of GBIF data by
Danish researchers and organisations.
• Develop DanBIF into a permanent infrastructure.
Contact to data owners and users in Denmark.
The DanBIF portal and other avenues of dissemination.
Mobilisation of biodiversity data housed in Denmark.
• Processing of existing data sets
• Identifying and acquiring ’hidden’ data sets
• Developing user-friendly IT tools for upload of collections and observations into DanBIF’s
database
DanBIF’s Multimedia Server.
DanBIF’s Data Hosting Centre.
Data about species.

Making biodiversity data freely available to benefit science and society
GBIF Secretariat
(Global Biodiversity Information
Facility)
e-mail: info@gbif.org

Founded and funded by governments in 2001, GBIF – Global Biodiversity Information Facility is the world’s largest multilateral initiative for enabling free access to biodiversity data
via the Internet. GBIF’s diverse Participants include primarily countries and international
organisations. GBIF also has formal partnerships with relevant international treaty bodies.
The mission of the Global Biodiversity Information Facility is to promote and enable free
and open access to biodiversity data worldwide via the Internet to underpin science, conservation and sustainable development.
The Global Biodiversity Information Facility is the world’s foremost initiative and infrastructure enabling free and open access to scientifically-credible and widely-used biodiversity
data.
What we do:
1. Ensure relevance by enabling access to biodiversity data that are ‘fit-for-use’ by scientists
and decision-makers working on biodiversity conservation and sustainable development.
2. Build an open-access global IT infrastructure to bridge the digital divide, enabling global access, active participation and direct benefit.
3. Build strategic partnerships with other initiatives and organisations to enable improved
collective responses to the global biodiversity crisis.
4. Engage a growing network of partners and Participants, extending outreach and ensuring the benefits of GBIF reach the widest global audience.
5. Continuously analyse and strengthen governance to build a sustainable initiative for
access to biodiversity data and ensure flexibility in responding to global change.
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Mobilising Primary Biodiversity Data associated with EIAs
(Environmental Impact Assessment Projects)
GBIF Secretariat
(Global Biodiversity Information
Facility)
e-mail: info@gbif.org

Environmental Impact Assessment (EIA) generates biodiversity records with every project,
as EIA’s are widely recognised as having the potential to mainstream biodiversity considerations in the planning of developments in all key economic sectors. However, these data
are seldom captured in forms and formats which make them accessible and re-usable.
Partnership with IAIA:
The principles of in situ and ex situ conservation advocated in Articles 8 and 9 of CBD and
Article 14 of the CBD provide a strong case for promoting biodiversity-inclusive impact
assessments, as biodiversity information is vital for both good assessments and sound decisions. In 2008, the Board of the International Association for Impact Assessment (IAIA)
accepted a proposal from the GBIF – Global Biodiversity Information Facility, to initiate a
project to utilise the GBIF experience, data standards and architecture to develop protocols, processes, and tools for mobilising all biodiversity data gathered during Impact Assessment exercises worldwide. In June 2009, GBIF signed a Memorandum of Cooperation
with IAIA to provide the framework that would facilitate the publishing of impact assessment- associated biodiversity data.
The poster outlines the expected outcomes of this cooperation.
Open Geospatial Consortium Web services for GBIF-Mediated Occurrence Data
GBIF Secretariat (Global Biodiversity Information Facility)
One of the goals of the EU-funded EuroGEOSS project is to develop the infrastructure for a
“biodiversity operational capacity” as a European contribution to the Group on Earth Observations Biodiversity Observation Network (GEO BON). One outcome of EuroGEOSS will
be the Digital Observatory for Protected Areas (DOPA3), an information system for assessing the state and pressure of protected areas in order “to support proper prioritisation for
decision making and fund allocation processes”. As a contribution to the DOPA, GBIF developed a number of OGC web services facilitating geospatial access to GBIF-mediated
African biodiversity data.
GBIF created OGC Web Map Services (WMS) and Web Feature Services (WFS) that can
be used in conjunction with Google Maps, Google Earth, OpenLayers and any other OGC
conforming GIS application. A second set of services supports taxonomic filtering on any
of the ranks of kingdom, phylum, class, order, family, genus or species. The initial web
services were set up to provide only African data; however, the devised schema should
be suitable for global occurrence data and also cope with growing record numbers in the
future.
The poster outlines details about these services.

Integrating GBIF Enabled Data with the World Database on Protected Areas
(WDPA)
GBIF Secretariat
(Global Biodiversity Information
Facility)
e-mail: info@gbif.org

The Global Biodiversity Information Facility (GBIF) is investing in ‘Strategic Applications’,
areas of strategic importance to the GBIF community. An identified need is producing
web-based visualization tools to integrate GBIF-enabled data records and other online
biodiversity information.
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One project done in collaboration with the UNEP World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC) integrates GBIF enabled point occurrence data with the International
Union for the Conservation of Nature (IUCN) and the UNEP-WCMC World Database on
Protected Areas (WDPA).
The poster outlines the functionality and the benefits of this project.

GBIF Data Portal
GBIF Secretariat
(Global Biodiversity Information
Facility)

GBIF – Global Biodiversity Information Facility makes digital biodiversity data openly and
freely available on the Internet for everyone, and endorses both open source software
and open data access.

e-mail: info@gbif.org

GBIF provides scientific biodiversity data for decision-making, research endeavours and
public use.
GBIF is a network of data publishers who retain ownership and control of the data they
share. Linked datasets provide a more robust representation of biodiversity than any single
dataset.
The GBIF Data Portal (http://data.gbif.org), launched in 2007, was a proof of the concept
that a worldwide-distributed network of biodiversity data publishers could be linked together and made searchable from a single point of access. The
GBIF Data Portal allows complex searches on any taxon, country or dataset, or on a combination of these and other parameters.
The poster outlines the major 2009-10 data portal developments and the plans for 2011.

Beskyttelse af vildtlevende bier og andre bestøvere
– en udfordring for naturforvaltningen
Maria Gram-Jensen
Naturgruppen, Nationalparkundersøgelsen i Det Sydfynske
Øhav
e-mail: maria.gram@mail.dk

Vellykket bestøvning er en forudsætning for succesfuld kønsformering af planter,
der sikrer, at plantearter kan opretholde den genetiske variation, som øger deres
overlevelses¬chancer under skiftende forhold. En stor del af bestøvnings¬opgaverne i naturen udføres af insekter, hvor især bier fremhæves som meget eﬀektive bestøvere. Men
overalt i Europa og i resten af verden rapporteres der om faldende bibestande og en hastig nedgang i antallet af de vildtlevende arter. Der er derfor et stort behov for en målrettet
indsats, hvis naturens mangfoldighed skal opretholdes.
Et af hovedformålene med de danske nationalparker er at bevare og styrke naturens
kvalitet og mangfoldighed i områder med natur af national interesse. Tilstrækkelig store
populationer af bestøvende insekter udbredt i disse områder er afgørende for at de opstillede mål kan realiseres. Men selv om den nye fælles¬europæiske strategi frem til 2050
sætter fokus på naturens øko¬system¬tjenester og dermed på insekt¬bestøvning, ligger
der en stor udfordring i at igangsætte og gennemføre beskyttelsesprogrammer til fordel
for bier og andre bestøvende insekter. Og udfordringen er ikke mindre i de nye nationalparker.
Bier (Apoidea) er en meget stor og forholdsvis dårligt undersøgt insektfamilie, hvor man
anslår, at der i Europa findes mellem 2.000 og 4.500 biarter, hvoraf ca. 275 lever i Danmark. Blandt vore i alt 29 beskrevne arter af humlebier og snyltehumler står hele 12 arter
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nu på den danske rødliste (Madsen H. B., 2009). Vi kender ikke den aktuelle bevaringsstatus for vore 245 arter af enlige bier, der fortsat savner dansk rødliste¬vurdering. Viden
om vore mange biarters levemåde, fødepræferencer, tilknytning til bestemte biotoper og
valg af rede¬pladser er i høj grad utilstrækkelig, og de eksisterende data ligger meget
spredt. Ingen biarter beskyttes i dag af habitats¬direktivet, trods den rapporterede tilbagegang inden for denne insektgruppe. Anbefalingerne fra 1998 nedfældet i São Paulo
Erklæringen, som i 2002 blev medtaget i Konventionen om Biologisk Mang¬foldighed,
venter fortsat på at blive indarbejdet i den danske naturforvaltning.
Som en del af nationalparkundersøgelsen i Det Sydfynske Øhav, blev der i efteråret 2009
dannet en Natur¬gruppe, som har arbejdet med at udpege og beskrive de væsentligste
indsatsområder inden for natur¬forvaltningen, såfremt der etableres en nationalpark. Et
af de temaer, som Natur¬gruppen har arbejdet med, var at styrke naturens kvalitet ved at
sikre en bedre bestøvning i området. Projektets mål var at samle den grund¬læggende
information om vore bestøvere i en rapport, samt på baggrund af den omfattende litteratur at opstille forslag til et bredt beskyttelses¬program, som vil kunne implementeres såvel
i den kommende nationalpark på Sydfyn som andre steder i landet.
Indsatsforslaget, som vil blive præsenteret ved symposiet, udpeger de væsentlige årsager
til den hastige nedgang i antallet af bestøvere og nævner en række nødvendige ændringer i vor landbrugs¬praksis, der er afgørende for at stoppe nedgangen. Der præsenteres
en lang række anbefalinger og konkrete forslag til forbedring af vilkår for vore bestøvende
insekter, som kan igangsættes sideløbende. Forslaget understreger også et stort behov for
formidling af viden og nød¬vendigheden af undervisning af landbrugs- og vildtkonsulenter om de bestøvende insekters levemåde og fødekrav. Beskyttelse af de vildtlevende
bestøvere skal indarbejdes i vejledninger til lodsejere for at sikre insekternes levesteder og
skabe bedre føde¬grundlag for dem.

Råstofgrave som refugier for biodiversitet
Morten D.D. Hansen,
Kent Olsen,
Peter Gjelstrup,
Henrik Sell &

Naturhistorisk Museum undersøgte i 2009 en række råstofgrave på det sydlige Djursland
og gennemgik ydermere museets samlinger for tidligere fund fra råstofgrave. Undersøgelserne dokumenterede entydigt, at råstofgave ofte har et enormt naturindhold med en
særdeles artsrig flora og fauna – ikke mindst med mange sjældne arter.

Frank Jensen
Naturhistorisk Museum, Århus
e-mail: mortendd@molslab.dk

Afhængigt af jordbundstypen kan råstofgrave rumme sjældne arter af bl.a. orkidéer og
ulvefod. Ikke mindst forekomster af fx biblomst og riddergøgeurt i danske råstofgrave må
her fremhæves. Af gode grunde er floraen i råstofgrave ofte domineret af arter, som naturligt findes på kystskrænter; på Djursland gælder det i udpræget grad arter knyttet til
EU-naturtypen 6120 – kalksandsoverdrev.
Faunaen i råstofgrave rummer ofte markfirben, stor vandsalamander og i mindre grad
strandtudse, som alle er omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. På Djursland blev der endvidere fundet en lang række rødlistede insekter, som er knyttet til lysåben natur. Således
blev 40% af de i området kendte, rødlistede åbentlands-arter fundet i de undersøgte råstofgrave.
Råstofgravenes store naturindhold bunder i, at de tilbyder levesteder, som er blevet stadigt sjældnere i Danmark. Mens resten af landskabet i de forløbne årtier har oplevet en
stor, akkumuleret gødningspåvirkning, som i høj grad truer de lysåbne, næringsfattige naturtyper, er mange råstofgrave i ganske væsentlig grad upåvirket heraf. Det er således
i de aktive råstofgrave, at man kan genfinde de fysisk-kemiske forhold, som for kun et
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par hundrede år siden gjorde sig gældende mange steder i det danske landskab – karske, sandblæste, ørkenagtige forhold med hede dagtimer og iskolde nattetimer. Denne
udpinte natur, som bl.a. var udbredt på sandede jorder i Vestjylland, på Djursland og på
Nordsjælland, rummede en unik flora og fauna, som på den danske rødliste i dag er opført
som uddøde eller akut truet.
I råstofgravene finder vi en jomfruelig mineraljord uden en eksisterende pulje af plantefrø
og kvælstof. Derved skabes plads for en langsom naturlig succession af planter og mosser, hvor små blomsterplanter trives, mens højtvoksende græsser og urter har svært ved
at etablere sig. I kombinationen med rigelige forekomster af varmt sand, sten og grus
bliver råstofgravene til et attraktivt levested for et mylder af varmeelskende insekter samt
masser af krybdyr, som tillige sætter stor pris på det kuperede terræn, som råstofgravene
tilbyder. Endvidere skabes der – hvis der graves ned til grundvandsspejlet – lavvandede
vandhuller med helt rent vand, som er fremragende levesteder for insekter og padder.
Endelig er råstofgravene dynamiske – ligesom på vore kystskrænter blottes der konstant
ny, jomfruelig jord, hvor successionen af planter kan begynde fra bunden.

Forvaltning af både fuglediversitet og vandkvalitet i vådområder
Thomas Eske Holm &
Preben Clausen
Danmarks Miljøundersøgelser,
Aarhus Universitet
e-mail: teh@dmu.dk

Danmark er et Europas vigtigste områder for rastende og overvintrende vandfugle. Derfor
har vi har gennem bl.a. EF-fuglebeskyttelsesdirektivet og Vandfugleaftalen under Bonnkonventionen forpligtiget os internationalt til at beskytte de millioner af vandfugle, der
trækker gennem landet og som bruger de danske kyster, laguner og søer som raste- og
fourageringsplads. Samtidig har vi gennem Vandmiljøplanerne og Vandrammedirektivet
målsætninger for reducering af fosfor- og kvælstoftilførslen fra landbruget for at forbedre
miljøkvaliteten i søer og fjorde og sikre en god økologisk kvalitet i både overflade- og
grundvand. I mange forvaltende myndigheder er der en tendens til at man primært fokuserer på vandkvaliteten i søer, vandløb og fjorde og kun sekundært på eksempelvis
vådområders kvalitet i forhold til raste- og trækfugle.
Vi har i dette studie undersøgt fuglelivet på Harboøre Tange i årene før og efter en forvaltningændring, der havde til hensigt at sikre en bedre vandkvalitet. Undersøgelser viste
i starten af 1990erne, at målsætningerne for bl.a. sigtdybde og totalfosforkoncentrationen
i lagunerne på Harboøre Tange ikke var opfyldt. Derfor valgte Ringkøbing amt i 1998
at åbne slusen til Limfjorden og således forsøge at forbedre de hydrologiske forhold i
lagunesøerne. Tidligere var slusen mellem Limfjorden og lagunerne på Harboør Tange
permanent lukket og mængden af vegetation i lagunesøerne var relativt lille. Antallet af
plantespisende fugle som knopsvane og pibeand var derfor moderat, men til gengæld
var der på grund af en lav vandstand store mudderflader der tiltrak tusinder af vadefugle
under trækket august- september, fordi der her var rig mulighed for fødesøgning.
Åbning af slusen betød en forbedret vandkvalitet, men fuglene i området viste store ændringer. Den gennemsnitlige vandstand i efteråret blev efterfølgende en halv meter højere end da slusen var lukket. Det betød at arealet af åbne mudderflader blev betydeligt
indskrænket og at området derfor mistede sin betydning for vadefuglene. Til gengæld
blev vegetationen de følgende år nu mere udbredt til gavn for de herbivore vandfugle,
der steg i antal. Sammenlagt steg antallet af fugle, men diversiteten faldt signifikant.
På Harboør Tange og i mange andre EF-fuglebeskyttelsesområder, hvor vandstanden kan
reguleres, tælles fuglene jævnligt. Der er derfor ofte muligt via vandstandsberegninger og
fuglenes antal og fordeling at beregne forskellige scenarier for optimering af bærekapaciteten af fugle og samtidig maksimere vandkvaliteten.
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Vi har udregnet, at det er muligt at regulere slusen med årstiden og dermed skabe en
synkronisering mellem fugletrækket og vandstanden. Det kan i dette tilfælde gøres ved
at lukke slusen i august og åbne den igen i november. På denne måde vil man tilgodese
både vandfugle og vandkvaliteten, da man ved at holde vandstanden på kote 0 i efteråret, kan give alle funktionelle grupper af fugle gode muligheder for fouragering i den
periode hvor de trækker gennem landet. Samtidig vil der ske en stor vandudskiftning i de
resterende 8-9 måneder om året hvor slusen til Limfjorden vil være åben. Dermed vil man
sandsynligvis kunne opfylde de fleste krav til både Vandmiljøplanerne, Vandrammedirektivet, EF-fuglebeskyttelsesdirektivet og Vandfugleaftalen. Vores studie har betydet, at
man nu har påbegyndt en aktiv sluseforvaltning på Harboøre Tange, men pga. tekniske
problemer med driften af den nye sluse er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at
vurdere om artsdiversiteten er steget igen.

Organic farms as refuges for small mammal biodiversity
Thomas Secher Jensen,
Tine Sussi Hansen &
Kent Olsen
Naturhistorisk Museum, Århus
e-mail: tsj@nathist.dk

Habitat fragmentation, the process by which relatively continuous habitats is broken into
smaller pieces, occurs in natural systems but is to a high degree also human-induced
through landscape use. Fragmentation of the landscape produces a series of habitat
patches surrounded by a matrix of diﬀerent habitats and land use regimes. The major
landscape consequences of fragmentation are loss of habitat, reduction in habitat patch
size, and increasing isolation of habitat patches. In general, population performance declines in response to habitat loss but size of remaining area and isolation eﬀects is known
also to influence the population trend. Small mammals are well suited for examination of
population responses to habitat fragmentation as they have modest spatial requirements
and short generation times.
In theory, organic farms could play an important role in the agricultural landscape as refuges for some small mammal species, as the lack of pesticide and fertiliser treatment, less
weed control, more diversified crop structure and a general environmental friendly attitude, form a basis for habitats that provide cover and food for small mammals, and thus for
larger predators of these species. Furthermore, density and area of small biotopes could
be expected to be higher in the organic farms, thus leading to a decreased distance between optimal habitats.
This study compares species diversity and abundance of small mammals in conventional
farms and intensively and extensively grown organic farms. In a wide range of diﬀerent
fields in conventional and organic farms, the diversity and density of small mammals were
investigated by live-trapping sessions, comprising trap lines with 15 meters between each
trap. We studied the responses of populations (belonging to 11 species of small mammals) to habitat patches of diﬀerent size and diﬀerent surrounding management strategies (ecological and conventional farming).
We found a general correlation between the number of small mammal individuals and
small biotope size. This correlation applies in autumn as well as in spring. There is only a
weak tendency for more small mammals in small biotopes within organic farms compared within conventional farms. The number of small mammal species stabilises at small
biotope sizes around 1000 square meters. The value of organic farms in respect to small
mammal biodiversity depends mainly upon the number and area of small biotopes, and
only to a minor degree upon the treatments of the fields.
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Biodiversitet i ådale – Oversvømmelser og klimaforandringer
Karen-Marie Brask Jensen1,2,
Peter Mejlhede1,
Annette Baattrup-Pedersen1,
Hans Thodsen1,
Tenna Riis2 &

Formålet med dette projekt er at etablere viden om sammenhænge mellem naturtyper
såsom rigkær og tidvis våde enge og de hydrologiske forhold i ådale. Det bestemmes
herunder i hvor høj grad naturtyperne oversvømmes med vandløbsvand i dag og hvordan
vi kan forvente oversvømmelseshyppigheden i fremtiden i forbindelse med klimaforandringer.

Brian Kronvang1
1

Afd. for Ferskvandsøkologi,

Danmarks Miljøundersøgelser,
Aarhus Universitet
2

Biologisk Institut,

Aarhus Universitet
e-mail: kmbj@dmu.dk

Der er udvalgt ådalslokaliteter ved 5 mellemstore vandløb e.g. Karup å, Binderup å; Sønderup å, Simested å samt Villestrup å. På hver lokalitet er der udvalgt minimum 3 områder
med forskellige plantesamfund. I disse områder er der udført vegetationsanalyser. Disse
data er efterfølgende klassificeret ved anvendelse af en model der klassificerer vegetationsdata i forvaltningsrelevante plantesamfund herunder habitatdirektivets naturtyper. NAM modellen anvendes til at beskrive vandføringen i vandløbene i dag og under
ændrede nedbørsforhold dels under IPCC klimascenarie A2, som indebærer et peak i
udledningen af drivhusgasser i 2050, dels under scenarie B2 som forudsætter en langsommere vækst end A2 scenariet. Dermed bliver det muligt at analysere i hvor høj grad
forskellige typer af plantesamfund i dag er påvirket af vandløbsvand i forbindelse med
oversvømmelser og hvordan klimatiske ændringer vil kunne påvirke plantesamfundenes
udbredelse i ådalene.

Biodiversitet i grænseoverskridende korridorer (BioGrenzKorr):
Et internationalt projekt om forvaltning af spredningskorridorer med fokus på bilag IV arter
Mogens Krog
Naturstyrelsen, Fyn
e-mail: mokro@nst.dk

Biodiversitet i Grænseoverskridende korridorer (BioGrenzKorr) er et nyt EU INTERREG4A
projekt på tværs af den dansk-tyske grænse. Korridorer spiller en væsentlig rolle for biodiversitetens muligheder for tilpasning og dermed overlevelse i det stærkt fragmenterede
moderne landskab. Hovedmålet med projektet er at skabe fokus på spredningskorridorer
i skovene og imellem skove og små-biotoper i det åbne land. Ved at skabe større sammenhæng mellem naturområder øges det samlede økosystems funktionalitet for store og
små arter, der skabes mere natur og nye levesteder. Dermed skabes grundlag for mere
robuste bestande af udsatte arter og dermed et mere forsvarligt grundlag for forvaltning
af naturen.
Biodiversitet og tilpasning til klimaforandringer
Et review af 22 års publiceringer i ialt 281 videnskabelige artikler (Heller & Zavaleta,
2009) om forvaltning af biodiversitet i forhold til klimaforandringer konkluderer, ikke overraskende, at det mest eﬀektivt man kan gøre for at afværge de negative konsekvenser
af klimaforandringer er, at sikre sammenhæng mellem naturområder og dermed gøre
det muligt for dyr og planter at flytte sig til egnede levesteder. I praksis må dette betyde
øget fokus på naturtyper som levende hegn, vandløb og små-biotoper i landskabet. Den
store udfordring i forhold til disse naturtyper er, at de er karakteriseret ved at være ejet af
mange private lodsejere og for de levende hegns vedkommende kun er beskyttede hvis
der er tale om sten- og jorddiger.
Korridorer og naturpleje: Biomasse som incitament for lodsejere?
Projektets hypotese er at levende hegn skal “passes” på den rigtige måde for at være
diverse nok til at understøtte en bred biodiversitet, men også for at få lov til at være en
del af det meget eﬀektive landskab med naboer som vejanlæg og landbrugets marker.
Ligesom overdrev skal plejes ved græsning for at sikre størst mulig diversitet, ligeledes bør
levende hegn stævnes med et vist tidsinterval for at sikre vitalitet, tæt krat og mange forskellige urter og vedplanter. For 50 år siden stævnede man hegn til brændsel, det samme
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kan gøres i dag, dog på mere rationel vis ved maskinel rydning og flishugning. Ved at
høste biomasse i hegn kan der skabes et økonomisk incitament for lodsejeren til at pleje
hegn. Et incitament der formentlig øges med øget efterspørgsel efter biomasse, som følge
af klimadagsordenen, hvor konvertering fra fossile brændsler til biomasse er et af virkemidlerne. Det er afgørende at hegnsplejen udføres efter retningslinjer der understøtter
biodiversiteten, derfor er et samarbejde imellem naturinteresser, lodsejere og entreprenører afgørende for at opnå dette flersidige mål. Hypotesen er: Ved klog forvaltning af
levende hegn kan dette underprioriterede landskabselement optimeres i forhold til både
biodiversitet, klimadagsordenen og den enkelte lodsejers arealanvendelse.
Projektet BioGrenzKorr
Projektet arbejder med korridorer på Sydfyn, i Sydøstjylland og i det nordøstlige Schleswig-Holsten, områder som er kendt for historiske gamle løvtræhegn. Projektet har særlig
fokus på bilag IV arterne hasselmus, birkemus og flagermusarterne, som alle kræver særlig beskyttelse og ikke må forstyrres på deres levesteder. Ud over særlige forpligtigelser
i forhold til disse arter, kan arterne betegnes som indikatorarter for høj biodiversitet, da
deres krav til levesteder opfylder krav for mange andre arter herunder planter og insekter.
I forbindelse med naturpleje kan man ikke undgå at forstyrre levesteder, derfor er det vigtigt at indrette plejen så der tages størst mulig naturhensyn. Målet med projektet er ud fra
konkrete områder og specifikke arters krav til levesteder, at udvikle og afprøve metoder til
forvaltning af korridorer. Det sker dels igennem netværks- og erfaringsudveksling hen over
grænsen og ikke mindst ved afprøvning af metoder i felten, herunder stævningsmetoder
og anlæg af nye ledelinjer. Resultaterne formidles som anbefalinger til lodsejere, naturforvaltere og entreprenører om pleje og anlæg af levende hegn og skulle gerne øge fokus
på korridorers undervurderede betydning for biodiversitet og klima.
Fakta om projektet: Projektpartnere er: Skov- og Naturstyrelsen, Fyn og Sønderjylland samt
Stiftung Naturschutz og Landesforsten begge i Schleswig-Holstein. Projektet har et samlet
budget på ca. 6,5 millioner kr. og finansieres med 65% af INTERREG 4A, en EU udviklingsfond administreret af Region Syddanmark.
Læs mere på projektets hjemmeside: www.biogrenzkorr.dk
Referencer
Heller, N.E. & Zavaleta, E.S., 2009: Biodiversity management in the face of climate change: a
review of 22 years of recommendations. Biological Conservation 142: 14-32.
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Soil biodiversity
Paul Henning Krogh1,

An immense number of species of which we still know only a fraction is aﬃliated with soil.

Henning Petersen2,
Arwyn Jones3,

Estimated global number of aboveground and belowground organisms

Luca Montanarella3,
Ciro Gardi3 &

Group

Organisms

Known

% Known

Simon Jeﬀery3

Plants

Vascular plants

270000

84%

Macrofauna

Earthworms

3500

50%

Mesofauna

Mites

45231

4%

Springtails

7617

15%

1

Aarhus University,
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Mols Laboratory,

Microfauna
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3

European Commission Joint

Microorganisms

Research Centre

Protozoa

1500

7.5%

Nematodes

25000

1.3%

Bacteria

10000

1%

Fungi

72000

1%
Turbé et al. 2010

e-mail: phk@dmu.dk

The novel European Atlas of Soil Biodiversity published by Joint Research Centre presents an overview of soil biodiversity in Europe, assesses threats and the contributions
to ecosystem services (Jeﬀery et al. 2010). It is intended for raising awareness of soil
biodiversity and its crucial role in sustaining fertility and as a driver of organic matter
decomposition and carbon sequestration. The awareness is needed for the proposed
Soil Framework Directive by the European Commission in an attempt to prevent further
soil degradation across the European Union, and to repair the damage that has already
been done.
The Hestehave beech forest project, which was the Danish main contribution to IBP (International Biological Programme: 1964-1974) included an extensive soil biological study of
soil microflora and the most important soil fauna groups (e.g. Nielsen and Nielsen 2009).
Although the main emphasis of IBP was ecosystem energetics and nutrient turnover the
Hestehave study also focused on the detailed structure of the biotic communities and
thus also on species composition/diversity. .As an example of the species richness found
in a small area of 3 hectares we present an overview of the soil biodiversity of the beech
forest soil based on the Hestehave results supplemented with results from similar German
beech forests.
The recent “2010 Norwegian Red List for Species” includes for the first time a list of classified springtails. Seven species are considered to be endangered (EN), 26 are vulnerable
(VU), 9 are near threatened (NT), and 11 are included but not specified due to data deficiency (DD) (Fjellberg 2010). A group of 22 species are not evaluated (NE, NA), mainly
belonging to introduced species in man-made habitats or with unclear taxonomic status.
For Denmark a similar first attempt to estimate the potential for red list classification of
collembolans is made and indicates that in the order of 50 species may be endangered,
however a survey of the Danish collembolan fauna is needed to provide a data-based
estimate.
References
Fjellberg, A., 2010. Spretthaler – Collembola. In: Kålås, J.A., Viken, Å., Henriksen, S., Skjelseth,
S. (Eds.). NORSK RØDLISTE FOR ARTER 2010 – Artsdatabanken, Norge. Artsdatabanken,
Trondheim, pp. 347-354.
Jeﬀery, S., Gardi, C., Jones, A., Montanarella, L., Marmo, L., Miko, L., Ritz, K. Peres, G. Römbke, J.,
van der Putten, W.H. (Eds.), 2010. European Atlas of Soil Biodiversity. Publications Oﬃce of
the European Union, Luxembourg, p. 128.
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Nielsen, B. O. & L.B. Nielsen (2009). Emergence of soil nematocerans (Diptera: Nematocera)
in a beech stand. – Entomologiske Meddelelser 77: 117-135. (in Danish with abstract in
English)
Petersen, H. , M. Luxton, 1982. A comparative analysis of soil fauna populations and their role
in decomposition processes. – Oikos 39 (3): 287 – 388.
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Drifts- og plejeplaner som redskab til naturforvaltning på Forsvarets terræner
Ole Noe1 &
Niels Kanstrup2
1

Forsvarets Bygnings- og
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Dansk Jagtakademi

e-mail: ole.noe@mil.dk

Forsvarets skyde- og øvelsesterræner udgør ca. 33.000 ha. Terrænerne rummer et bredt
udsnit af danske naturtyper og arter med en væsentlig repræsentation af lysåbne, næringsfattige naturtyper og tilhørende plante- og dyrearter. Tyngden ligger arealmæssigt
på jyske klit- og hedeområder, men Forsvaret har ligeledes værdifulde områder på Øerne.
På mange terræner er der plads til den natur, der ellers er trængt i det omgivende danske
landskab. Ca. halvdelen af det samlede areal er udpeget som Natura 2000-område, og
en stor del udgør naturtyper, der er udpegningsgrundlag for områderne. Ligeledes huser
Forsvarets terræner et bredt udsnit af internationalt prioriterede og beskyttelseskrævende
arter, herunder ikke mindst fuglearter, der er tilknyttet næringsfattige, våde og lysåbne
naturtyper. Til dette kommer en række dansk beskyttede naturtyper, f.eks. næsten 1.000
søer, hvortil kommer moser, heder, overdrev m.v. I alt ca. 15.000 ha er således registreret
som beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3.
Ved første øjekast kan det virke paradoksalt, at en rig natur går hånd i hånd med den
militære brug. Men der er flere gode forklaringer på, at det er tilfældet. På skyde- og øvelsesterrænerne findes resterne af den natur, der tidligere var vidt udbredt i Danmark, og
store arealer har således aldrig været opdyrket, gødet eller sprøjtet. De har derfor en alder
og en sammensætning, der gør dem til vigtige fristeder for mange plante- og dyrearter.
En anden betydende faktor er, at skyde- og øvelsesterrænerne er meget store, og derved kan rumme nogle af de økosystemer, naturtyper og arter, der behøver store sammenhængende områder for at klare sig. Naturen på forsvarets arealer er generelt meget
robust. Den til tider hårdhændede militære brug bidrager således på flere måder til at
bevare naturen i en god tilstand. Det er for eksempel tilfældet, når skydninger forårsager
ildebrand på heden, og derved forynger hedelyngen, eller når kørsel med tunge køretøjer
skaber åbne områder der udgør vigtige levesteder for arter, der har behov for helt åbne
områder i et ellers tilgroet miljø, f.eks. krybdyr og insekter. For særligt følsomme naturområder sker der en afvejning mellem den militære brug og behovet for beskyttelse af områderne, hvilket kan resultere i begrænsninger i, hvordan og hvornår området kan bruges
militært, eller i sikring af naturen igennem plejeprojekter. Eksempelvis friholdes langt de
fleste vandhuller og søer for kørsel med køretøjer, og der er på alle terræner med lysåbne
naturtyper gennemført omfattende rydningsprojekter og pleje af f.eks. overdrev, enge og
heder. Ligeledes er der på en række terræner gennemført ændring af vandstanden ved
f.eks. lukning af drængrøfter, og der er på den måde genskabt værdifulde vådområder,
også selv om dette i nogle tilfælde kan modstride behovet for militær adgang og færdsel i
området. Et væsentligt element i Forsvarets naturforvaltning er sikring af oﬀentlig adgang,
når dette kan ske uden konflikt med den militære brug og naturbeskyttelsen. Hovedparten af forsvarets terræner er således åbne for publikum, når terrænerne ikke anvendes til
militær uddannelse. Der er udarbejdet særskilte beskrivelser af adgangsmulighederne for
hvert terræn.
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Siden 1991 er der for 44 af forsvarets skyde- og øvelsesterræner udarbejdet drifts- og
plejeplaner med henblik på at opnå en tilfredsstillende balance mellem behovet for nødvendig uddannelse og træning af enheder under realistiske vilkår og hensynet til naturbeskyttelse og rekreative interesser. Planerne er hidtil udarbejdet i et samarbejde med
Skov- og Naturstyrelsen. Fra 2007 varetages planlægningen af Forsvarets Bygnings- og
Etablissementstjeneste med inddragelse af såvel de militære brugere, øvrige myndigheder, NGO’er og lokale interessenter. Drifts- og plejeplanerne er således fortsat det redskab,
som Forsvaret anvender til at implementere miljøstrategien og gennemføre en arealforvaltning, der bedst muligt afvejer de mange hensyn, der knytter sig til militære terræner.
Det sikres løbende, at eksisterende og nye lovmæssige bindinger bliver integreret i planlægningen. I 2011 vil der være særlig fokus på at indarbejde de forpligtelser til beskyttelse
af internationalt prioriterede naturtyper og arter, der fremgår af Natura 2000-planlægningen. Dette vil implementeres dels igennem gennemførelse af nye drifts- og plejeplaner
og dels igennem udarbejdelse af tillæg til eksisterende planer. Yderligere information kan
findes på hjemmesiden www.forsvaret.dk/fbe.
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