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Abstract   

Acid- and calcareous grasslands are protected through the European habitats directive and is im-

plemented in the Danish National Monitoring and Assessment Program for the Aquatic and Terrestrial 

Environments, NOVANA. Denmark has an obligation to prevent grasslands and the characteristic 

species of grasslands from deteriorating. Therefore it is problematic, that Ellenberg and Grime indi-

cator values have been found to increase in the period 2004-2010.  

Based on linear models, this thesis aims to investigate if indicator values keep increasing in the pe-

riod 2004-2012 and if the increase is caused by atmospheric nitrogen deposition or grazing. Fur-

thermore it examines if there is a time delay in the response of the plant community to atmospheric 

nitrogen deposition.  

The study showed that only the Grime indicator value for competition increased in the period 2004-

2012. For Ellenberg nitrogen and the nutrient ratio (Ellenberg nitrogen/Ellenberg pH) there was no 

longer a significant linear relationship with time. This emphasises the need for longer time series 

and that linear models may no longer be the correct model to describe the relationship between in-

dicator values and time.  

   The Ellenberg nitrogen and the nutrient ratio showed an increasing relationship with the atmos-

pheric nitrogen deposition at calcareous grassland, which shows that the vegetation has become 

more eutrophic. At acid grasslands the Ellenberg nitrogen indicator had a negative relationship with 

the atmospheric nitrogen deposition. This indicates that atmospheric nitrogen deposition has an 

acidifying effect at acid grasslands rather than causing eutrophication.  

   Furthermore the study showed that grazing had more significant relationships with the indicator 

values than atmospheric nitrogen deposition, indicating that grazing has a larger impact on the 

vegetation.  

   The development over time in Ellenberg indicator value for nitrogen wasn’t in equilibrium with 

the atmospheric nitrogen deposition. For the remaining indicator values the study indicated an equi-

librium state with the nitrogen deposition. This could be due to the long time period the vegetation 

has had to adjust to the increasing deposition rates and the fact that grassland species has a short 

lifecycle so possible extinction debts are paid of quickly.  
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Forord 

I forbindelse med mit studiearbejde for Naturafdelingen i Favrskov kommune har jeg udført feltre-

gistreringer af Naturbeskyttelseslovens §3 arealer. Her lærte jeg om forskellige naturtyper og plan-

tesamfund, og min interesse for feltregistreringer var vakt. Dette førte mig til afdelingen for Plante- 

og Insektbiologi i Silkeborg og til dette speciale, hvor jeg fik mulighed for at arbejde med den type 

data, man indsamler under feltregistreringer, og undersøge hvad man kan bruge dem til.  

Jeg vil gerne takke: 

Min vejleder Christian Damgaard for hjælpsom og inspirerende faglig vejledning. 

Medlemmerne af vores Journal Club Andrea Oddershede Christensen, Allan Timmermann og Irene 

Østergaard Lykke for nye perspektiver og sparring omkring planteøkologi. 

Google for stor hjælpsomhed i forbindelse med mit forsøg på at mestre programmeringssproget i R. 

Kasper Rothe Zangenberg for kritisk og konstruktiv gennemlæsning af specialet.  
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1 Introduktion 

I dette kapitel vil jeg gennemgå overdrevenes historie og tilstand (afsnit 1.1) og komme ind på hvil-

ke trusler, der påvirker overdrevene i dag (afsnit 1.2 og 1.3). Desuden vil jeg ridse problemstillin-

gen op (afsnit 1.4) og præsentere de hypoteser, jeg vil bruge til at teste det (afsnit 1.5).  

1.1  Overdrev 

Oprindeligt har overdrev ikke været særlig udbredte og har forekommet på lysåbne, tørre lokalite-

ter, hvor trævækst ikke var mulig pga. et tyndt jordlag, en urolig jordbund eller græssere (Sand-

Jensen 2007). Ifølge Sand-Jensen kan overdrev betegnes som halvnatur, da naturtypen hovedsagelig 

er skabt af mennesket og betinget af menneskets måde at udnytte jorden på. Udbredelsen af over-

drev begyndte, da menneskets i bondestenalderen for 6000 år siden begyndte at rydde Danmark for 

skov til fordel for agerbrug. På de sandede jorde blev næringsstofferne udvasket, så disse områder 

blev uegnede til agerjord. Her opstod der i stedet græsland, som blev kaldt udmark eller overdrev. 

Disse områder blev udnyttet til at holde husdyr, som græssede og holdt naturen lysåben. Således var 

halvdelens af Danmarks areal i 1820 dækket af lysåbne naturtyper. Med landbrugets intensivering 

og kunstgødningens fremkomst i midten af 1800-tallet kom husdyrene på stald. Græslandet blev 

igen opdyrket i en sådan grad, at kun 10% af de overdrev, der nu er tilbage i Danmark, har en 

ubrudt græsningshistorie. Disse er ofte stejle kystskrænter. Af de resterende overdrev ligger 20% på 

jord, der har været utilgængelige for opdyrkning og derfor har været groet til med vedplanter, som 

efterfølgende er blevet ryddet. De resterende 70% består af tidligere opdyrkede overdrev, hvor drif-

ten på et tidspunkt er blevet opgivet (Bruun, Ejrnæs 1998). Andelen af overdrev var i 2006 nede på 

0,64% af Danmarks areal og overdrev var den mest sjældne naturtype (Skov- og Naturstyrelsen 

2006).  

Overdrev er en græslandsnaturtype i succession mod skov. Hastigheden af successionen afhænger 

af klima, jordbund og græsning, og kan i nogle tilfælde sættes i stå på grund af disse påvirkninger 

og fastholde naturtypen i et lysåbent stadie (Bruun, Ejrnæs 1998). Overdrev er i høj grad en menne-

skeskabt naturtype, som kræver afgræsning eller høslæt for at forblive lysåbent (Vesterholt, Leve-

sen 2006).  

Naturtypen defineres på enten historisk eller biologisk. Historisk set var overdrev ekstensivt drevne 

arealer og dækkede over et sammenhængende afgræsset område, der foruden græsland kunne inde-

holde skove, småkrat, høenge og våde naturtyper som moser og søer (Buttenschøn 2007). Et biolo-
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gisk overdrev defineres af Bruun og Ejrnæs (1998) som ’lysåben urtedomineret vegetation på 

veldrænet bund, uden anden kulturpåvirkning end græsning.’  

I den danske lovgivning hører overdrev ind under naturbeskyttelseslovens §3, som bruger den bio-

logiske definition af overdrev. Overdrev er beskyttet mod intensivering af driften i forhold til, hvor-

dan den så ud før naturbeskyttelsesloven blev indført. Naturbeskyttelsesloven beskytter ikke over-

drev mod tilgroning (§3 team 2009). 

   Fra EU's side er overdrev beskyttet igennem NATURA 2000 netværket, der kombinerer habitatdi-

rektivet og fuglebeskyttelsesområdet. I praksis er der udpeget NATURA 2000 arealer i hele Europa, 

hvor natur, dyre- og planteliv skal bevares og beskyttes. Forvaltningen skal sigte mod at fastholde 

eller forbedre naturen, så den kommer i en gunstig bevaringsstatus. De udpegede naturtyper er enten 

udpegede, fordi de er sjældne eller karakteristiske på europæisk, nationalt eller lokalt plan, eller 

fordi de er levesteder for bevaringsværdige eller truede plante- og dyrearter. NATURA 2000 er ikke 

en lov i sig selv, men indeholder bestemmelser om, hvordan de danske love skal implementere be-

skyttelse og overvågning af tilstanden i de udpegede NATURA 2000 områder. Dokumentationen 

foregår i Danmark igennem det nationale overvågningsprogram for vand og natur, NOVANA (Na-

turstyrelsen 2013). 

1.2 Trusler 

Overordnet set er der to typer af trusler imod overdrevene. Intensivering af landbruget og ophør af 

ekstensivt landbrug. Intensiveringen af landbruget medfører tilførsel af næringsstoffer, både via 

overfladeafstrømning, kunst- og dyregødning samt via atmosfærisk kvælstofdeponering (afsnit 

1.2.1). Landbrugsjorden optager meget plads i det danske landskab, mens overdrevene er små og 

ligger spredt i landskabet (afsnit 1.2.2). Ved ophør af ekstensivt landbrug er problemet afsluttede 

græsningsforløb eller ændringer i græsningstrykket. Ændringerne i landbruget medfører at overdre-

vene ophører med at være fastholdt i et tidligt successionsstadie og begynder at gro til (afsnit 1.2.3).  

1.2.1 Kvælstof 

På overdrev kan plantevæksten begrænses af kvælstof, fosfor og kalium. Normalt vil fosfor være 

det begrænsende næringsstof, men efter man begyndte at bruge kunstgødning i 30’erne, er det ikke 

længere tilfældet (Bruun, Ejrnæs 1998). Gødskning medfører, at overdrevene går fra at være 

brun/gulgrøn til mørkegrøn, og de bare pletter i vegetationen forsvinder. Så kan nøjsomhedsarterne 

ikke længere spire eller få lys og næringsstoffer, og i stedet vil vegetationen blive domineret af ar-

ter, der kan udnytte de tilførte næringsstoffer (Ejrnæs, Nygaard et al. 2009).  
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   Overdrev over 2500 m
2 

blev i 1992 beskyttet af naturbeskyttelsesloven (Lov om naturbeskyttelse 

2013), hvilket har givet færre overdrev, som modtager direkte gødskning. Alligevel ser man, at tid-

ligere opdyrkede overdrev har forhøjede næringskoncentrationer. Det skyldes, at næringsstofferne 

recirkuleres, og at de ofte har rester af kulturplanter, som kan overleve mange år efter opdyrkningen 

er ophørt (Sand-Jensen 2007). Når jorden først er blevet næringsberiget kan man opleve en tilbage-

gang for urter på 2-40 arter/m
2
. Men selv hvis næringsbelastningen stopper, og jorden igen bliver 

mindre næringsrig, kan der gå mange årtier før en høj artsdiversitet igen er etableret, fordi de for-

svundne arter skal genindvandre (Bruun, Ejrnæs 1998).  

Den atmosfæriske kvælstofdeponering har været stigende de sidste 200 år, men er dog faldet igen i 

løbet af de forgangne 20-25 år (Bak, Ejrnæs 2004). Deponeringen stammer fra diffuse kilder og fra 

punktkilder. De diffuse kilder er hovedsageligt fordampning af ammoniak fra husdyrgødning, fra 

forbrændingsprocesser i kraftvarmeværker, bilmotorer og under afbrænding af fossile brændstoffer. 

Ammoniak er vandopløseligt og afsættes tæt på kilden, men de øvrige kvælstofforbindelser kan 

rejse langt i det luftbårne stadie, før de deponeres. Derfor skyldes meget af denne kvælstofforure-

ning udledning i andre lande end Danmark. (Sand-Jensen 2007).  

   Den gennemsnitlige deponering på landjorden er på 13 kg N/ha og varierer mellem 6 – 18 kg 

N/ha (Ellermann, Andersen et al. 2011). Hermed er deponeringen på niveau med eller overskrider 

tålegrænserne, der i Danmark er fastsat til 10-20 N/ha for surt overdrev og 15-25 N/ha for kalk-

overdrev (Naturstyrelsen 2005). 

   Flere studier har undersøgt effekten af kvælstofdeponering på overdrev. I 2004 lavede Stevens et 

al. et studie af Agrostis festuca græsland (en type af surt overdrev, hvor de karakteristiske arter er 

fåresvingel, alm. hvene og lyngsnerre) i Storbritannien, hvor de fastslog, at artsrigdommen aftog 

lineært med størrelsen af kvælstofdeposition fra atmosfæren. For hver gang der blev deponeret 2,5 

kg N/ha/år forsvandt der 1 art/4m
2
. Undersøgelsen viste, at den lavere artsdom skyldtes, at arter 

følsomme overfor kvælstof forsvandt (Stevens, Dise et al. 2004). Stevens, Dupre et al. (2010) lave-

de et uddybende studie, der viste at artsrigdommen faldt grundet tilbagegangen af urter som følge af 

stigende kvælstofdeponering. Samtidig steg dækningsgraden af græsser. Damgaard, Jensen et al. 

(2011) har lavet et studie, hvor NOVANA data blev blevet omregnet, så de svarede til datasættet 

brugt af Stevens et al. (2004). Undersøgelsen fandt en negativ sammenhæng mellem artsrigdom og 

kvælstofdeposition, men den var ikke signifikant. Det danske studie konkluderer, at selvom sam-

menhængen ikke var signifikant, var den alligevel korrekt set i lyset af den europæiske undersøgel-

se. 
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   I et studie af Stevens, Thompson et al. (2009) finder de, at kvælstofdeponering påvirker artsrig-

dommen negativt både gennem eutrofiering og forsuring. For at arter forsvinder på kalk græsland er 

eutrofiering den vigtigste påvirkning, mens forsuring spiller en større rolle på surt græsland.  

1.2.2 Fragmentering 

I Danmark er der omkring 27.500 ha §3-registreret overdrev, men kun 12 overdrev har et areal over 

100 ha (Buttenschøn 2007). Omkring 80% af overdrevene er mindre 2 ha (Naturstyrelsen 2013). 

Det skyldes, at landbruget optager store arealer til drift. Hermed er naturen gået fra at bestå af store 

sammenhængende områder til at være adskilt af store marker. Denne fragmentering medfører både 

randeffekter, hvor kontaktfladen og påvirkningen fra marker til naturområder bliver større, og en 

isolation af arterne på små ’øer’ i landskabet med lang afstand til nærmeste overdrev. Isolationen 

øger risikoen for, at arter uddør fra fragmentet ved stokastiske hændelser og manglende indvandring 

af nye gener (Bruun, Ejrnæs 1998). 

1.2.3 Ophør af græsning 

Man finder de største naturmæssige værdier på overdrev, som har været kontinuert græsset gennem 

mange år. Græsning har fjernet næringsstoffer fra overdrevne, og så længe der ikke er blevet gød-

sket, er jorden blevet udpint, hvilket har skabt forudsætningen for den specielle overdrevsvegetati-

on. Men der findes kun få overdrev, der har fået sådan en behandling. Mange har været udsat for 

dræning, gødskning eller omlægning, og de tilbageværende uberørte overdrev er ofte små og isole-

rede og derfor ikke særlig attraktive som græsningsarealer (Buttenschøn 2007). Derfor oplever 

mange overdrev i disse år at afgræsningen 

ophører. Dette sætter en kæderække af hæn-

delser i gang. Først vil planter, der tidligere 

har været holdt nede, begynde at blomstre. 

Dernæst vil de overdrevsarter, der er i stand 

til at vokse højt, begynde at dominere over-

drevet. For surt overdrev er det arter som 

almindelig og stor knopurt samt bølget bun-

ke. På kalkoverdrev kan det være rød svin-

gel og hundegræs. Dette påvirker de nøj-

somme overdrevsarter med krybende vækst 

og blade i roset, som er tilpasset et miljø 

Figur 1: Til højre i billedet viser et afgræsset overdrev, mens over-

drevet til venstre har været uden græsning i minimum 30 år. Foto: 

Rasmus Ejrnæs. 
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med græsning og få mængder næringsstoffer. De bliver overskygget og udkonkurreret i kampen om 

næring. Det drejer sig bl.a. om som hundeviol, liden klokke, læge ærenpris, plettet kongepen, nik-

kende og opret kobjælde. Tilgroningen påvirker også kortlivede arter, der kræver meget lys i form 

af åbninger i vegetationen for at spire. Her kan ensian og orkidéer nævnes som eksempel (Ejrnæs, 

Nygaard et al. 2009). På længere sigt vil overdrevet udvikle sig til et højstaudesamfund eller tæt 

krat med ene, slåen, roser og tjørn (Sand-Jensen 2007) (Figur 1). 

Konsekvenserne ved ophør af pleje kan forstærkes, hvis overdrevet samtidig er næringsforurenet. 

Hvis det er tilfældet, kan vegetationen på en enkelt vækstsæson blive høj og lukket, mens det ville 

tage mange år på et næringsfattigt overdrev (Ejrnæs, Nygaard et al. 2009). Omvendt kan afgræsning 

mindske følsomheden over for eutrofiering, fordi næringsstoffer fjernes fra overdrevene, når der 

græsses (Buttenschøn 2007).  

1.3 Ligevægte og extinction debt 

Overdrev er udviklet af menneskets dyrkningsformer, og gennem tiden har overdrevene gennemgå-

et en naturlig en succession, hvor plantesamfundet gradvist har udviklet sig fra et ustabilt til et sta-

bilt samfund med en konstant artssammensætningen. Her er der tale om en ligevægtstilstand (equi-

librium state), som er udviklet under forudsætningen af, at overdrevet var ekstensivt dyrket. Når 

overdrevene oplever forhøjede næringsniveauer som følge af kvælstofdeponering og ophør eller 

ændringer i græsningstrykket, bliver plantesamfundet skubbet ud af ligevægten. Hvis forstyrrelserne 

ikke er alt for alvorlige, vil der igen indstilles en ligevægt i systemet, men det kan tage lang tid. For-

styrrelserne kan også være så kraftige eller hyppige, at systemet ikke vender tilbage til den lige-

vægt, som systemet var i før forstyrrelserne indtraf.  I så fald kan der opstå en ny ligevægt med en 

anden artssammensætning (Krebs 2009). I tilfælde hvor denne ligevægt er meget lang tid om at ind-

stille sig, kan der opstå extinction debt. Begrebet dækker over antallet eller andelen af arter, der 

forventes af uddø fra et habitat som følge af, at der indstilles en ny ligevægt i et plantesamfund efter 

en miljømæssig forstyrrelse (Kuussaari, Bommarco et al. 2009). Der er tale om en tidsforsinkelse 

mellem ændringer i miljøet og arters reaktion på disse hændelser. Man kan sige, at arten vil uddø i 

fremtiden pga. tidligere hændelser. Extinction debt kan opstå både globalt og lokalt, men er lettest 

at observere på lokal skala. Det ses oftest hos langlivede og habitatspecialiserede arter, men også 

hos arter med en dårlig spredningsevne, der samtidig lever i isolerede habitater med en lille indvan-

dring (Cousins, Vanhoenacker 2011). De tre mest almindelige årsager til extinction debt er ødelæg-
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gelse og fragmentering af habitater, klimaforandringer og invasive arter. Eutrofiering kan også være 

en faktor (Kuussaari, Bommarco et al. 2009). 

Extinction debt kan i det skjulte spille en stor rolle i forvaltningen. Her betyder extinction debt, at 

man fortsat kan miste artsdiversitet, selvom man stopper påvirkningerne på et habitat. Så længe 

arterne fortsat er til stede i habitatet, bør det være muligt at forhindre deres uddøen ved habitatgen-

opretning (Kuussaari, Bommarco et al. 2009). 

1.4 Problemstilling  

Naturen i Danmark i dag er stærkt påvirket af antropogene faktorer. Det drejer sig om eutrofiering, 

atmosfærisk kvælstofdeponering, fragmentering, afvanding og ændrede driftsformer. Enkelvis med-

fører disse faktorer ændringer i miljøet for planterne i den danske natur, men faktorerne kan også 

forstærke hinanden og dermed øge hastigheden af disse ændringer (Ejrnæs, Nygaard et al. 2009). 

Den antropogene påvirkning af naturen har foregået over en længere tidperiode, men de enkelte 

arters reaktion på ændringer kan være tidsforsinkede. Det er derfor ikke sikkert, at plantesamfunde-

ne er tilpasset de nye miljøforhold. Det kan tage lang tid før en art uddør og endnu længere tid, in-

den en ny art indvandrer (Bak, Ejrnæs 2004).  

   Med NOVANA har vi fået en mulighed for at undersøge forskellige påvirkninger af naturen og 

naturens udvikling og tilstand. I en rapport (Nielsen, Damgaard et al. 2012), der afdækkede udvik-

lingen og arealstørrelsen for de terrestriske naturtyper fra 2004-2010, blev der fundet en stigning i 

indikatorværdierne for Ellenberg næringsstof, EN, Ellenberg næringsratio, EN/ER, samt Grimes 

konkurrencestrategi, GC, over tid på både surt overdrev og kalkoverdrev. Stigningen i EN indikerer, 

at der er sket en ændring i sammensætningen af arter på overdrevene, fordi arterne er tilpasset en 

højere næringsmængde. Forøgelsen i GC fortæller, at plantesamfundet samtidig i stigende grad ud-

gøres af konkurrencetilpassede arter, og at forekomsten af forstyrrelser er faldende. Grunden til 

denne stigning i indikatorværdierne kendes ikke, men kan skyldes arternes respons på en eller flere 

af følgende faktorer: 

o Atmosfærisk kvælstofdeponering 

o Ændret eller ophørt pleje gennem græsning. 

o Tidsforsinkelse i respons på tidligere eutrofiering 

o Indvandring af arter fra næringsrige lokaliteter  

(Nielsen, Damgaard et al. 2012). 
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I den seneste indberetning til EU i 2007 blev struktur og funktionsparametre for de sure overdrev og 

kalkoverdrev karakteriseret som stærkt ugunstige i Danmark (EIONET 2008).  Derfor er der behov 

for at få mere viden omkring de ændringer, der sker på overdrevne lige nu. 

Mit mål med specialet er, at undersøge stigningen af indikatorværdierne (EN, EN/ER og GC). Jeg 

vil finde ud af, om atmosfærisk kvælstofdeponering og græsning er de påvirkninger indikatorerne 

og om der er en tidsforsinkelse i arternes respons på kvælstofdeponering. 

1.5 Hypoteser 

Jeg vil gentage Nielsen, Damgaard et al. (2012) undersøgelsen omkring udviklingen af indikator-

værdierne EN, EN/ER og GC for tidsperioden 2004-2010 (se afsnit 1.4). Min hypotese (Hypotese 1) 

er, at EN, EN/ER og GC stiger i perioden 2004-2012. De mulige årsager til stigningen er kvælstof-

deponering, tilgroning pga. ændringer i græsningstrykket, indvandring af arter fra næringsrige loka-

liteter og et tidsforsinket respons på tidligere eutrofiering.  

For at undersøge om den atmosfæriske kvælstofdeponering og græsning er de påvirkninger, der er 

årsag til ændringerne i indikatorværdierne på sure og kalkrige overdrev, fremstiller jeg min anden 

hypotese (Hypotese 2): der findes en positiv sammenhæng mellem indikatorværdierne og den atmo-

sfæriske kvælstofdeponering, og en negativ sammenhæng mellem indikatorværdierne og græsning. 

   Tidligere undersøgelser (Damgaard, Jensen et al. 2011, Maskell, Smart et al. 2010, Stevens, Dise 

et al. 2004, Stevens, Dupre et al. 2010, Stevens, Dupre et al. 2011) har vist, at atmosfærisk kvæl-

stofdeponering medfører en lavere artsdiversitet.  McClean et al. (2011) fandt, at man ved kvælstof-

deponering mistede arter med lave EN værdier. Derfor forventer jeg, at en stigning af EN over tid 

skyldes, at de arter, der er tilpasset arealer med lavt næringsindhold forsvinder.  

   Med indikatorværdien EN/ER korrigerer man for, at arter, der er tilpasset næringsrige habitater 

også er tilpasset en høj pH. Når man tager højde for forskellen i pH på de forskellige arealer, bliver 

det en bedre indikator for, hvor næringselskende arterne på et givet areal er (Ejrnæs, Nygaard et al. 

2009). Jeg forventer derfor også at se EN/ER stige pga. kvælstofdeponeringen. 

   Høje mængder næringsstof favoriserer arter med en høj konkurrenceevne og hermed en høj GC 

værdi (Grime 1974), og derfor forventer jeg at se GC værdierne stige ved øget kvælstofdeponering.  

   Når græsning forekommer, vil EN, EN/ER og GC være lavere, end når vegetationen ikke holdes 

nede. Dette skyldes, at græsning fjerner kvælstof fra systemet og holder vegetationen lav, hvilket 

giver mindre konkurrencestærke arter mulighed for at trives og etablere sig. Ændrede eller afslutte-
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de græsningsforløb vil også kunne medføre en ny artssammensætning som følge af tilgroning og 

manglende forstyrrelse (Buttenschøn 2007).  

Endelig vil jeg undersøge, om overdrevsarterne er i en ligevægtstilstand med den atmosfæriske 

kvælstofdeponering. Eftersom der har været kvælstofdeponering i mange år, er det muligt, at der er 

opstået en ny artssammensætning, så de arter, der nu forekommer på overdrevene, er tilpasset den 

givne mængde kvælstof og er således i ligevægt med kvælstofdeponeringen. Det er dog også mu-

ligt, at der er en tidsforsinkelse i arternes respons, og at der findes arter på overdrevene, hvis indika-

torværdier er lavere, end man kunne forvente ved en given mængde kvælstofdeponering.  

   Jeg vil undersøge min formodning ved at sammenholde ændringerne i indikatorværdierne (EN, 

EN/ER og GC) over tid med den aktuelle kvælstofdeponering. Min hypotese (Hypotese 3) er, at der er 

en positiv sammenhæng mellem ændringen af indikatorværdierne over tid og kvælstofdeponerin-

gen. Jeg forventer, at ændringen af indikatorværdierne er i ligevægt ved lave kvælstofdeponeringer. 

Her er der sket mindre forstyrrelser i mængden af kvælstof, og indikatorværdierne har forholdsvis 

let kunne indstille sig i en ny ligevægt. Hvis der er sket store ændringer i en indikatorværdi over tid, 

er det et tegn på, at plantesamfundet er ved at få en anden sammensætning. Man ser, at arter med 

lav EN og EN/ER værdi forsvinder, når der er en høj kvælstofdeponering (Mcclean, Van der Berg 

et al. 2011). Derfor forventer jeg, at der endnu ikke er indstillet en ligevægt på arealer, hvor kvæl-

stofdeponering er høj. Her er forstyrrelsen i kvælstofmængden er stor.  
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2 Metoder 

I dette kapitel afdækkes den teoretiske baggrund bag indikatorværdier (afsnit 2.1). Desuden beskri-

ves de typer data, der er tilgængelige i NOVANA og hvilke af disse data, jeg benytter mig af (afsnit 

2.2). og jeg fremsætter de analysemetoder, jeg bruger til at undersøge mine hypoteser med (afsnit 

2.3).  

2.1 Indikatorværdier 

En meget brugt metode til at registrere ændringer i et plantesamfund er artsrigdommen (Damgaard, 

Jensen et al. 2011, Dupre, Stevens et al. 2010, Stevens, Dise et al. 2004), hvor man undersøger om 

antallet af arter har ændret sig som følge af en påvirkning. En anden metode er at se på de tilstede-

værende arters dækningsgrader (Diekmann, Falkengren-Grerup 2002). Her kan man arbejde med 

alle arter eller koncentrere sig om nogle karakteristiske arter for den naturtype, man undersøger. En 

tredje metode, som er den, jeg vil arbejde med i dette speciale, er at bruge indikatorværdier.  

   En indikatorværdi beskriver en funktionel rolle hos en art og er et mål for artens tilpasning til det 

miljø, den befinder sig i. Det kan f.eks. være et målbart træk som specific leaf area eller frøstørrelse. 

De indikatorer, jeg benytter, er ikke målbare, men er i stedet prædefinerede værdier for hver enkelt 

planteart lavet ved ekspertvurderinger. Ellenbergs indikatorværdier, beskriver en arts placering 

langs en økologisk gradient, og Grimes plantestrategier beskriver artens rolle i plantesamfundet. 

   Fordelen ved at bruge indikatorværdier er, som McGill et al. (2006)  påpeger, at ‘statements about 

traits give generality and predictability, whereas nomenclatural ecology tends towards highly con-

tingent rules and special cases.’ Ellenberg og Grimes indikatorværdier i NOVANA programmet er 

udregnet som gennemsnittet af indikatorværdierne for alle arter på en lokalitet. Derfor gør indika-

torværdierne det muligt, at generalisere effekterne af en påvirkning til funktionelle plantetyper. Det 

skyldes, at arter, der forekommer i et habitat samtidigt, lever under de samme vilkår. Derfor besid-

der de nogen af de samme funktionelle egenskaber, for at kunne håndtere miljøet. Undersøgte man i 

stedet arter enkeltvis, kunne man kun se effekten af en påvirkning på de enkelte arter, og ikke udle-

de et generelt mønster (Diekmann 2003).  

2.1.1 Grimes plantestrategier 

Grime (1979) bygger sit klassifikationssystem på, at planter skal forholde sig til to faktorer, stress 

og forstyrrelse. Stress er påvirkninger af planten, der begrænser den fotosyntetiske produktion. Det 

forekommer, hvis planten lever under forhold, hvor ressourcer som vand, lys og næring eller abioti-

ske faktorer (som temperatur) ikke er optimale. Forstyrrelse medfører at planten mister biomasse. 
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Det kan ske ved græsning, nedtrampning, høslet og forskellige naturlige processer som vind, frost, 

tørke, erosion og ild. Ved at bruge stress og forstyrrelse til at definere planters levesteder, opdeles 

disse i fire typer miljøer med forskellig selektionspres. Kombinationen af høj stress og høj forstyr-

relse kan ikke lade sig gøre, da planterne ikke vil kunne nå at regenerere efter forstyrrelser pga. 

stress. Der er derfor udviklet tre typer primære strategier til at håndtere disse miljøer (Tabel 1).  

 Lav stress Høj stress 

Lav forstyrrelse Konkurrencestærke Stresstolerante 

Høj forstyrrelse Ruderaler - 

Tabel 1: Oversigt over de tre strategier inden for Grimes klassificering af planter.  

Konkurrencestærke planter (GC) er afhængige af et stabilt miljø og forekommer i habitater, hvor de 

kun udsættes for lave doser stress og forstyrrelse. De er udviklet til at have en høj evne til at optage 

ressourcer (vand, lys, næringsstoffer og plads) i produktive og tætte vegetationer, hvilket de udnyt-

ter til at maksimere deres produktion af tørvægt. Ved at bruge de tilgængelige ressourcer forringer 

konkurrencestærke planter deres nabos fitness og forringer kvaliteten af habitatet for naboen. Til-

pasninger til konkurrenceevne er karakterer, der kan give mulighed for at optage ressourcerne først, 

så som højde, et stort rodnet, høj vækstrate, og en fænologi der enten lader planten spire tidligere 

eller senere end sine naboer.  

   Eksempler på arter er stor nælde, gederams, draphavre, lådden dueurt, vild kørvel og mælkebøtte.  

Stresstolerante planter lever med en lav forstyrrelsesgrad, men under forskellige typer af stress som 

f.eks. mangel på ressourcer. Deres tilpasninger til stress er at bevare de ressourcer, som er tilgænge-

lige for dem og sikre individets overlevelse. Det gør de ved at reducere den vegetative vækst og 

reproduktion. 

   Eksempler på arter er hunde-viol, fåre-svingel, liden klokke og vårstar. 

Ruderale planter findes i forstyrrede habitater uden stressfaktorer, men med potentiale for at være 

produktive. Den høje grad at forstyrrelse medfører øget destruktion og mortalitet, og derfor satser 

ruderaler stærkt på den næste generation via frøproduktion. Yderlige tilpasninger er en kort livscy-

klus og blomstring tidligt i udviklingsstadiet hvor planten ofte dør kort efter.  

   Eksempler på arter er femhannet hønsetarm, blød hejre, bakke-forglemmigej og fuglegræs. 

Miljøerne defineret af stress og forstyrrelse i Tabel 1 skal forstås som ekstremerne. Imellem dem fin-

des der mange habitater, som har intermediære grader af stress og forstyrrelse. I de habitater har 

planterne været udsat for modsatrette selektionspres og her kan sekundære strategier optræde. Plan-
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terne laver et kompromis og har en kombination af konkurrenceevne, stresstolerance og ruderalstra-

tegien (Grime 1979). Faktisk ser man sjældent arter, der satser 100% på en strategi (Bruun, Ejrnæs 

1998, Sand-Jensen 2007). 

Overdrevsarter skal forholde sig til mangel på ressourcer (næring og vand), og derfor findes der 

mange stresstolerante arter på overdrev. Samtidig er der på overdrev også konstant forstyrrelse 

(græsning), så de stresstolerante arter har samtidig elementer af konkurrencestrategier og ruderaler-

nes evne til formering. Forskellige tilpasninger til græsning ser man hos græsarter, der har vækst-

punktet gemt tæt på jorden i bladskederne, som gør planterne i stand til at sætte nye blade i stedet 

for dem, som bliver afgræsset. Urter med rosetblade gør bladene utilgængelige for græsserne ved at 

placere bladene helt nede ved jorden. Hos flere arter ser man torne (roser, tjørn, slåen og tidsel), 

mens andre beskytter sig med giftstoffer (eng- og vårbrandbæger) (Sand-Jensen 2007). 

De forskellige plantearter er blevet klassificeret i henhold til Grimes system, og det udnyttes i dette 

speciale. Grimes konkurrencearter, stresstolerante arter og ruderaler klassificeres med en værdi mel-

lem 0-12, der tilsammen summerer op til 12, da de er interkorrelerede. Jeg bruger kun værdier for 

konkurrencearterne, da de reagerer næringsberigelse. 

2.1.2 Ellenbergs indikatorværdier 

Ellenberg et al. (1992) har på baggrund af felterfaringer udviklet et system, der angiver værdier for 

europæiske plantearters præferencer for fugtighed, kontinentalitet, lys, næringsrigdom (EN, Tabel 2), 

pH (ER, reaktionstal), salinitet og temperatur. Ellenbergs indikatorværdier er et mål for de forhold 

arterne lever under, og de beskriver den realiserede niche for arterne (Henrys, Stevens et al. 2011) 

ved en værdi fra 1-9, på nær for fugtighed der har en værdi mellem 1-12.. Eksempelvis har arter, der 

er tilpasset næringsfattige lokaliteter som overdrev en lav værdi for Ellenberg næringsrigdom, og 

karakteristiske overdrevsarter har en EN værdi på 3 eller derunder (Buttenschøn 2007). 

Arter som er tilpasset høje kvælstofniveauer er også tilpasset høje pH værdier. Dette har betydning 

på overdrevstyperne, hvor man finder en del variation i pH (Ejrnæs, Nygaard et al. 2009). Ved at 

udregne næringsratioen (EN delt med ER, EN/ER) kan man korrigere EN for variationen i ER (Ni-

elsen, Damgaard et al. 2012). Herved fås et mere præcist mål for, om plantesamfundet består af 

næringselskende arter. Næringsratioen fortæller, om der forekommer flere næringselskende arter på 

en lokalitet, end man ville kunne forvente ud fra lokalitetens surhedsgrad (Nygaard, Ejrnæs et al. 
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2009).                                                                                                                                                 

Jeg bruger Ellenbergs indikatorværdi for næringsrigdom og næringsratioen i mine undersøgelser.  

Talværdi Beskrivelse Andel 

(%) 

Arter 

1 Ekstremt næringsfattige lokaliteter 4 Liden soldug, revling, klokkelyng, 

tuekæruld, klokkeensian 

2 Intermediær imellem talværdi 1 og 3 14 Mosebølle, engviol, kærtrehage, 

djævelsbid, tormentil, næbstar 

3 Mere eller mindre næringsfattige loka-

liteter 

13 Hjertegræs, kragefod, kærdueurt, 

knopsiv 

4 Intermediær imellem talværdi 3 og 5 13 Kærfladstjerne, alm. brunelle, træv-

lekrone, lysesiv, mosebunke 

5 Moderat næringsrige lokaliteter 19 Dunet dueurt, fløjlsgræs, tudsesiv, 

gul fladbælg 

6 Intermediær imellem talværdi 5 og 7 19 Kruset skræppe, agersvinemælk 

7 Næringsrige lokaliteter 14 Skvalderkål, vild kørvel, lav ranun-

kel, alm. kvik 

8 Intermediær imellem talværdi 7 og 9 3 Stor nælde, burresnerre 

9 Ekstremt næringsrige lokaliteter. Eks. 

latrinpladser hos kvæg og bræmmer 

langs næringsbelastede vandløb 

<1 Butbladet skræppe, blågrøn gåsefod 

Tabel 2: Gengivet fra Nygaard, Ejrnæs et al.( 2009). Viser skalaen for Ellenberg næringsværdi. Kolonnen ’andel’ angiver 

hvor mange % af de Ellenberg-registrerede plantearter, der har de enkelte talværdier. 

2.1.3 Faldgruber ved brugen af indikatorværdier 

Et af problemerne ved at bruge Ellenbergs indikatorværdi for næringsrigdom er, at indikatoren er 

stærkere korreleret til produktivitet end til kvælstofkoncentration i jorden. Derfor er den ændring, 

man ser hos arterne, tættere forbundet til øget interspecifik konkurrence, hvis betydning øges, når 

man går fra lav til høj produktivitet. Der kan dog stadig være en sammenhæng mellem EN og kvæl-

stofkoncentration, da man ved at produktivitet og kvælstofkoncentration ofte er positivt men svagt 

korrelerede. Dette forhold mellem produktivitet og EN medfører, at man kun kan regne med at fin-

de en god sammenhæng mellem EN og kvælstofdeposition på lokaliteter, hvor kvælstofmængden er 

den begrænsende faktor for produktiviteten og den interspecifikke konkurrence (Bak, Ejrnæs 2004). 
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Hvis den miljøgradient (f.eks. kvælstofdeponering), man undersøger, er for kort, vil indikatorværdi-

erne ikke variere meget imellem lokaliteterne. De vil være sårbare overfor stokastiske hændelser i 

stedet for at afspejle den underliggende gradient (Diekmann 2003). Dette relaterer sig til, at spred-

ningsmuligheder kan have en betydning for indikatorværdierne. I starten af en påvirkning sker der 

en filtrering af de eksisterende arter. Først senere sker der en indvandring af nye. Spredningsbarrie-

rer som fragmentering kan medføre, at arter ikke indvandrer, selvom de burde kunne findes under 

de nye forhold, og det giver forkerte indikatorværdier.  

Endelig bør man generelt udvise forsigtighed ved fortolkning af indikatorværdierne, da flere af dem 

er interkorrelerede. Det gælder bl.a. EN og ER, men også EN og Grimes stresstolerante arter. 

2.2 NOVANA 

Der er store mængder data tilgængelige i det nationale overvågningsprogram NOVANA, som inde-

holder otte delprogrammer. Dataindsamlingen strækker sig fra 2004 og til i dag. Delprogrammet for 

arter og terrestriske naturtyper indeholder informationer om danske lysåbne- og skovnaturtypers 

udbredelse, struktur, funktion og karakteristiske arter. Dokumentationen foregår på faste målestati-

oner, som er udlagt for de forskellige naturtyper. De indeholder både den naturtype, som stationen 

er udlagt for og sekundære naturtyper. Stationerne indeholder flere prøvefelter. Disse data doku-

menterer naturtypernes tilstand som et øjebliksbillede og kan via gentagne dataindsamlinger opfan-

ge tilstandsændringer. For at undersøge påvirkningerne på naturtyperne tages der jordprøver (må-

linger af C/N forhold, fosfor indhold og pH), vandprøver (målinger af nitrat, ammoniak, pH og 

vandstand) og planteprøver (målinger af kvælstof og fosfor). Overvågningsprogrammet for arter og 

terrestriske naturtyper er tæt koblet til luftprogrammet, da tilførsel af kvælstof fra luften til de lys-

åbne naturtyper, har stor betydning for deres tilstand (Naturstyrelsen, Danmarks Miljøundersøgelser 

et al. 2011). 

2.2.1 Dækningsgrad kontra frekvens 

På hvert prøvefelt registrerer NOVANA programmet arterne som data for dækningsgrad og fre-

kvens. Dækningsgraden findes ved pinpointanalyse, hvor en ramme på 0,5x0,5 m med 16 kryds-

punkter dannet af snore opspændt vinkelret på hinanden bruges til at registrere plantearterne i ram-

men. Alle arter, som forekommer i et krydspunkt, registreres, og der laves en liste for hvert enkelt 

krydspunkt.  Hermed kan man finde dækningsgraden af de enkelte arter indenfor rammens areal
 

(Fredshavn, Nielsen et al. 2009). I udregningen af indikatorværdierne vægtes arternes med deres 

dækningsgrad. På denne måde vil de mest udbredte arter få en større betydning for indikatorværdi-
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en, end arter med en lille udbredelse (Nielsen, Damgaard et al. 2012). Når frekvensen skal findes, 

udlægges en cirkel med en radius på fem meter rundt om pinpointrammen. Her registreres alle arter, 

som ikke allerede er fundet indenfor pinpointrammens areal. Der er altså tale om presence/absence 

data (Fredshavn, Nielsen et al. 2009).     

   Man kan forvente, at indikatorværdier vægtet efter dækningsgrad er mere følsomme overfor æn-

dringer end indikatorværdier baseret på frekvensdata. Det skyldes, at man forholdsvis hurtigt ser 

ændringer i dækningsgraden af en art, som er påvirket af kvælstofdeponering eller græsning. Fre-

kvensdata registrerer kun, om en art er til stede eller ej, og der vil sandsynligvis gå længere tid før 

en art helt forsvinder fra fem meter cirklen. Derfor forventer jeg, at der hurtigere indstilles en lige-

vægt mellem en påvirkning og indikatorværdierne vægtet med dækningsgrad end imellem en på-

virkning og indikatorværdierne baseret på frekvensdata. Jeg regner med at finde flere sammenhæn-

ge mellem påvirkninger og indikatorværdier, der er vægtet efter frekvens. På baggrund af disse for-

ventninger inddrager jeg både indikatorværdier baseret på dækningsgrad og på frekvens i mine ana-

lyser.  

2.1.2 Dataudvælgelse 

Det er langt fra alle prøvefelter, der indeholder indikatordata fra alle år i perioden 2004-2012, og 

derfor ville mængden af data blev begrænset, hvis man kun brugte prøvefelter med komplette data-

serier. Desuden har Nielsen, Damgaard et al. (2012) undersøgt forskellen på indikatorundersøgelser 

lavet med alle prøvefelter imod undersøgelser baseret på prøvefelter med komplette dataserier. De 

konstaterede, at man fandt den samme kvalitative tendens for indikatorerne ved begge typer af un-

dersøgelser. Derfor benytter jeg både komplette og ukomplette dataserier.  

De enkelte prøvefelter i NOVANA datasættet er ikke registreret som en fast naturtype. Der foreta-

ges ved hver registrering en vurdering af, hvilken naturtype prøvefeltet er. For at udvælge de prøve-

felter, der hhv. kan betegnes som kalkrige eller sure overdrev, var kriteriet, at prøvefeltet i mindst 

tre ud af de registrerede år skulle være registreret som hhv. naturtypen 6210 eller 6230 (se afsnit 

2.1.3). Denne dataudvælgelse resulterede for kalkrige overdrev i 14 stationer og 267 prøvefelter. 

For sure overdrev var der 21 stationer og 335 prøvefelter. 

Ud over data for indikatorværdier benytter jeg mig af data for græsning (presence/absence) og data 

for den atmosfæriske kvælstofdeponering. De aktuelle koncentrationer og våddepositioner for kvæl-

stof er målt på målestationer placeret i byer og i naturen, hvorfra afsætningen af kvælstof på prøve-

felterne er beregnet (Naturstyrelsen, Danmarks Miljøundersøgelser et al. 2011). 
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2.1.3 Overdrevstyper 

NOVANA programmet indeholder tre overdrevstyper. Tørt kalksandsoverdrev 6120, kalkoverdrev 

6210 og surt overdrev 6230. I dette speciale beskæftiger jeg mig kun med de almindelige typer af 

overdrev, kalkoverdrev og surt overdrev. 

2.2.3.1 Kalkoverdrev, 6210 

I NOVANA programmets habitatbeskrivelse (Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Miljøundersø-

gelser, 2010) dækker naturtypen 6210 over ’overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig 

bund’. Typen dækker en bred vifte af undertyper, som alle er eller har været græsset. Dog ser man 

også overdrev, som kun er blevet afgræsset af vilde dyr. Disse overdrev er altså ekstensivt drevet og 

er ikke negativt påvirket af gødskning, sprøjtning eller omlægning. På denne naturtype finder man 

en artsrig flora af urter og buske (Tabel 3). Desuden rummer kalkoverdrev ofte betydelige orkidelo-

kaliteter. Forekommer der på en lokalitet mange orkidearter af ikke særlig almindelige eller rødli-

stede orkidearter, bliver naturtypen prioriteret i en særlig høj grad.   

Karakteristiske arter Almindelige overdrevsarter Buske 

Rundbælg Blågrøn star Alm. hvidtjørn 

Stivhåret kalkkarse Alm. hundegræs Engriflet hvidtjørn 

Bakkestilkaks Enghavre Slåen 

Stakløs hejre Dunet havre Blågrøn rose 

Nøgleblomstret klokke Hvid okseøje Æblerose 

Vårstar Alm. brunelle  Hunderose 

Bakketidsel Lav tidsel Blød filtrose 

Stor knopurt Dunet vejbred Kortstilket filtrose 

Dansk kambunke Vild hør Brombær 

Stivhåret borst Håret viol  

Humlesneglebælg Markbynke  

Flueblomst Sølvpotentil  

Tyndakset gøgeurt Hjertegræs  

Bakke-gøgeurt Knoldet mjødurt  

Stor gøgeurt Alm. ene  

Blodstillende bibernelle Humle-sneglebælg  

Hulkravet kodriver Bakkejordbær  

Tabel 3: Artsforekomster på 6210 
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2.2.3.2 Surt overdrev, 6230 

Naturtype 6230 er ’artsrigt overdrev eller græshede på mere eller mindre sur bund’ med en sluttet 

grønsvær evt. med krat eller buskvegetation. Denne naturtype omfatter flere undertyper, herunder 

også heder på et succesionsstadie hvor bølget bunke er den dominerende art. Som for kalkoverdrev 

er de sure overdrev en type af natur, der har haft kontinuerlig ekstensiv drift. De sure overdrev er 

domineret af græsser og har en lavere artsdiversitet end kalkoverdrev. Der kan dog på enkelte loka-

liteter være tæt på samme artsrigdom (Tabel 4) (Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Miljøunder-

søgelser, 2010).   

Karakteristiske arter Indikatorarter Almindelige overdrevsarter 

Kattefod Pillestar Bølget bunke 

Guldblomme Tandbælg Markfrytle 

Lyngstar Alm. månerude Vellugtende gulaks 

Bleg star Bakkenellike Rød svingel 

Hirsestar Pyramidelæbeløs Alm. hvene 

Fåresvingel Lancetbladet høgeurt Smalbladet rapgræs 

Lyngsnerre  Bjergrørhvene 

Klokkeensian   

Kantet perikon   

Plettet kongepen   

Krat fladbælg   

Hvid sækspore   

Katteskæg   

Mosetroldurt   

Bakkegøgelilje   

Alm. mælkeurt   

Tormentil   

Lægeærenpris   

Hundeviol   

Tabel 4: Artsforekomster på 6230 
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2.3 Analyser 

2.3.1 Anvendt software 

Til analyserne er programmet RStudio og Exel 2010 brugt.  

2.3.2 Modeller  

I analyserne benytter jeg mig af lineær regression og mixed effects modeller. Regressionsanalysen 

undersøger, om der findes en sammenhæng (beskrevet ved β) mellem to variable, den forklarende 

variabel og responsvariablen. Den generelle formel for lineære regressionsanalyser er,  

          , 

hvor y er responsvariablen, β1 er hældningskoefficienten, x er den forklarende variabel, β0 er skæ-

ringspunktet og ε er fejlleddet (Grafen, Hails 2002). Fremover vil modeller blive skrevet med R-

notation,      . 

Mixed effekt modeller adskiller sig fra lineær regression, ved også at tage højde for variation, der 

ikke skyldes den forklarende variabel, men i stedet en anden variabel i datasættet. Modellen inde-

holder derfor både fixed effekter, som er den forklarende variabel, og random effekter, som er andre 

variable. En simpel mixed effekt model er beskrevet ved,  

            ,  

hvor y er responsvariablen, β1 er hældningskoefficienten, x er den forklarende variabel, β0 er skæ-

ringspunktet, z er de tilfældige effekters korrektion på skæringen, og ε er fejlleddet (Wu 2010). 

Fremover vil modeller blive skrevet med R-notation,            

Denne modeltype er velegnet til indikatordata, da den kan tage højde for, at indikatorernes udvik-

ling ikke er ens på de forskellige stationer. En mixed effekt model kan behandle stationerne indivi-

duelt under analysen af indikatorernes tendenser og dermed tage højde for, at data er hierarkisk op-

bygget med flere prøvefelter indenfor de enkelte stationer. 

2.3.3 Indikatorværdier over tid 

For at teste Hypotese 1, vil jeg arbejde med to modeller. Den første model, Model 1, er en mixed effekt 

model med station som random effekt, data for samtlige prøvefelters indikatorværdier (EN, EN/ER 

og GC) som responsvariabel og år som forklarende variabel. 

               (           )                 . Model 1 
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Modellen antager at alle stationer har samme hældning, men eget skæringspunkt, og at alle prøve-

felter indenfor en station har samme hældning og skæringspunkt. Det er visualiseret i Figur 2, hvor 

man også kan se forskellen (variansen) imellem stationerne. Resultater af modellen vil være en 

samlet regression af alle prøvefelter.  

 

 

Den anden model, Model 2, udføres i to trin. Første trin består af en lineær regression med indikator-

værdierne som responsvariabel og år som forklarende variabel for hvert enkelt prøvefelt 

               (          )     ⁄ . Model 2 trin 1 

 I modellens andet trin testes hældningerne for prøvefelterne i en mixed effects model med station 

som random effekt og med skæringspunktet sat til værdien 1, 

                     . Model 2 trin 2 

Samlet set får man et estimat for om hældningen af indikatorværdierne over tid er større eller min-

dre end 0. Modsat Model 1 behandles hver enkelt prøvefelt individuelt, og desuden forkastes de indi-

viduelle skæringspunkter. På denne måde er modellen mindre afhængig af stationens historie end 

Model 1, hvor de enkelte prøvefelternes skæringspunkter havde stor indflydelse på det endelige resul-

tat. Derfor bør Model 2 få mere styrke end Model 1.  

2

2.5
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4.5
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5.5
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86

Figur 2: Mixed effect model indikatorværdi (EN, EN/ER, GC) ~ år ~|station. Her er indikatorværdien EN brugt 

som eksempel. Hver regression repræsenterer en station.  
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2.3.4 Indikatorværdier ved atmosfærisk kvælstofdeponering og græsning 

For at teste Hypotese 2, benyttes en mixed effekt model med station som random effekt, 

               (       ⁄    )                               . Model 3 

Modellen har data for samtlige prøvefelters indikatorværdier (EN, EN/ER og GC) som responsvari-

abel, kvælstofdeponering (Ndep) og græsning som forklarende variable. Som i Model 1 antages det, 

at alle stationer har ens hældninger, men forskellige skæringspunkter, og at alle prøvefelter indenfor 

en station har samme hældning og skæringspunkt. 

For at undersøge græsnings indflydelse på indikatorværdierne udbygges modellen med interaktio-

nen mellem kvælstofdeponering og græsning som yderligere forklarende variabel,  

               (       ⁄    )                                           . 

Model 4 

2.3.5 Er indikatorværdier i ligevægt med den atmosfæriske kvælstofdeponering 

For at teste Hypotese 3, anvender jeg en model i to trin. I første trin bruges hældningerne for hvert 

enkelt prøvefelt, som blev fundet i Model 2 trin 1. Hældningerne viser, hvor store ændringerne af indi-

katorværdierne har været over tid. Når hældingen er tæt på 0, sker der kun små ændringer i indika-

torværdierne over tid. Når hældningen er tæt på 1, sker der store ændringer over tid.   

   Hældningerne forbindes med værdien for kvælstofdeponeringen på hver enkelt prøvefelt. Disse 

koordinater plottes mod hinanden, og i andet trin laves en mixed effekt model med station som ran-

dom effekt,  

                             Model 5,  

for at undersøge variation og signifikans. Modellen har data for indikatorværdiers (EN, EN/ER og 

GC) udvikling over tid på samtlige prøvefelter som responsvariabel og kvælstofdeponering (Ndep) 

som forklarende variabel. 
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3 Resultater 

Her præsenteres resultaterne fra analyserne i tre afsnit. Afsnit 3.1 dækker over en analyse af indika-

torværdierne over tid. Afsnit 3.2 analyserer, om der findes en korrelation mellem indikatorværdier-

ne og hhv. atmosfærisk kvælstofdeponering og græsning. I afsnit 3.3 undersøges det, om indikator-

værdierne er i ligevægt med den atmosfæriske kvælstofdeponering. 

3.1 Indikatorværdier over tid 

Først præsenteres resultaterne fra Model 1, indikatorværdi (EN, EN/ER, GC) ~ år + ~1|station, i Tabel 5 

og Model 2, hældning ~ 1 + ~1|station, i Tabel 6 og herefter beskrives de samlet.  

 Varians  

komponent 

Datatype Estimat for effekten af år p-værdi 

Sur     

EN  0.17 Dækningsgrad -0.0070 0.58 

 0.30 Frekvens -0.0047 0.56 

EN/ER  0.41 Dækningsgrad -0.0025 0.29 

 0.57 Frekvens  0.00054 0.68 

GC  0.16 Dækningsgrad 0.0024 0.85 

 0.18 Frekvens 0.012 0.14 

Kalk     

EN  0.11 Dækningsgrad 0.015 0.26 

 0.23 Frekvens 0.014 0.058 

EN/ER  0.16 Dækningsgrad 0.0010 0.66 

 0.24 Frekvens 0.00028 0.812 

GC  0.20 Dækningsgrad 0.057 <0.001* 

 0.36 Frekvens 0.041 <0.001* 

Tabel 5: Resultatet af model 1, indikatorværdi (EN, EN/ER, GC) ~ år + ~1|station. 
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 Varians 

 komponent 

Datatype Estimat for effekten af år p-værdi 

Sur     

EN  0.041 Dækningsgrad -0.000055 0.99 

 0.095 Frekvens -0.0082 0.39 

EN/ER  0.012 Dækningsgrad -0.0033 0.30 

 0.062 Frekvens  0.0022 0.24 

GC  <0.001 Dækningsgrad 0.010 0.52 

 0.093 Frekvens 0.023 0.033* 

Kalk     

EN  0.052 Dækningsgrad 0.020 0.31 

 0.051 Frekvens 0.023  0.0097* 

EN/ER  0.038 Dækningsgrad 0.0040 0.18 

 <0.001 Frekvens 0.0020 0.051 

GC  - Dækningsgrad 0.069 <0.001* 

 - Frekvens 0.045 <0.001* 

Tabel 6: Resultat af Model 2, hældning ~ 1 + ~1|station. 

Min hypotese var, at indikatorværdierne for både EN, EN/ER og GC ville stige over tid. I Model 1 

bekræftes det for GC dækningsgrad (p-værdi < 0.001) og GC frekvens (p-værdi < 0.001) på kalk-

overdrev. For Model 2 gælder det på surt overdrev for GC frekvens (p-værdi 0.033) og på kalkover-

drev for  EN frekvens (p-værdi 0.0097), GC dækningsgrad (p-værdi <0.001) og GC frekvens (p-

værdi <0.001). Overordnet ser man lavere p-værdier og flere signifikante resultater i Model 2, hvilket 

bekræfter at modellen har mere styrke, fordi skæringspunkterne for prøvefelterne blev udelukket. 

De ens fortegn for estimatet for effekten af år i begge modeller underbygger metodens robusthed. 

Varianskomponenten er den procentdel af variansen, der er forklaret ved station. For Model 1 spæn-

der varianskomponenten fra 11% til 57%, mens den i Model 2 spænder fra <0.001% til 9.5%.   

Endelig kan man bemærke, at to af de signifikante resultater gælder dækningsgradsdata, mens de 

resterende fire signifikante resultater gælder frekvensdata. 
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3.2 Indikatorværdier ved atmosfærisk kvælstofdeponering og græsning 

Resultaterne for Model 3, indikatorværdi (EN, EN/ER, GC) ~ Ndep + græsning + ~1|station, ses i 

Tabel 7. Der var ingen signifikans hos interaktionen mellem kvælstofdeponering og græsning i Model 

4, så derfor er disse resultater vist i Tabel 9 i appendiks. 

 Varians  

komponent 

Datatype DF Estimat for effekten af kvælstofde-

ponering + græsning 

p-værdi 

Sur      

EN  0.19 Dækningsgrad 899 

 

Ndep -0.061 

Græsning -0.19 

0.20 

0.036* 

 0.36 Frekvens 894 Ndep -0.10 

Græsning -0.060 

0.014* 

0.30 

EN/ER  0.39 Dækningsgrad 887 Ndep 0.017 

Græsning  -0.11  

0.16 

<0.001* 

 0.73 Frekvens  894 Ndep -0.020 

Græsning -0.022 

0.056 

0.020* 

GC  0.16 Dækningsgrad 899 Ndep -0.026 

Græsning -0.35 

0.56 

<0.001* 

 0.17 Frekvens 894 Ndep -0.018 

Græsning  -0.33 

0.54 

<0.001* 

Kalk      

EN  0.09 Dækningsgrad 791 Ndep 0.089 

Græsning 0.17 

0.041* 

0.085 

 0.19 Frekvens 795 Ndep 0.057 

Græsning 0.10 

0.12 

0.079  

EN/ER  0.11 Dækningsgrad 791 Ndep 0.019 

Græsning 0.022 

0.013* 

0.167 

 0.18 Frekvens 795 Ndep 0.010 

Græsning 0.020 

0.073 

0.037* 

GC  0.26 Dækningsgrad 793 Ndep -0.027 

Græsning -0.054 

0.73 

0.62 

 0.39 Frekvens 795 Ndep -0.015 

Græsning -0.030 

0.80 

0.66 

Tabel 7: Resultat af Model 3, Trait ~ Ndep + græsning + ~|station 
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Min hypotese var, at der ville være en positiv sammenhæng mellem indikatorværdierne og kvæl-

stofdeponeringen. Dette blev bekræftet for EN dækningsgrad (p-værdi 0.041) og EN/ER dæknings-

grad (p-værdi 0.013) for kalkoverdrev. På EN frekvens (p-værdi 0.014) på surt overdrev var det 

modsatte tilfældet. Her faldt EN som en funktion af kvælstofdeponeringen.  

I forhold til græsning var min hypotese, at græsning ville have en negativ effekt på indikatorværdi-

erne. På surt overdrev blev det bekræftet for EN dækningsgrad (p-værdi 0.036), EN/ER (p-værdi 

<0.001), EN/ER frekvens (p-værdi 0.020), GC dækningsgrad (p-værdi <0.001) og GC frekvens (p-

værdi <0.001). På kalkoverdrev blev hypotesen ikke bekræftet. I stedet skete der en stigning i 

EN/ER frekvens (p-værdi 0.037). 

Varianskomponenten er den procentdel af variansen, der er forklaret ved stationenen. For Model 3 

spænder varianskomponenten fra 9% til 73%. 

Endelig kan man bemærke, at fem af de signifikante resultater gælder dækningsgradsdata, mens de 

resterende fire signifikante resultater gælder frekvensdata. 

3.3 Er indikatorværdier i ligevægt med den atmosfæriske kvælstofdeponering 

Figur 3 - Figur 14 viser indikatorværdiernes (EN, EN/ER, GC) udvikling over tid per prøvefelt (hæld-

ning) som en funktion af kvælstofdeponeringen (Ndep, kg N/ha) på det pågældende prøvefelt. Den 

bedste rette linje er markeret med grøn på figurerne. Tabel 8 viser resultaterne for Model 5, Hældning ~ 

Ndep + ~|station. 



 

K
ap

it
el

: 
R

es
u
lt

at
er

 

 28

 

 

Figur 3: Korrelationen mellem udviklingen i EN dækningsgrad over tid (hældning) plottet imod kvælstofdeponeringen 

(Ndep) for surt overdrev. 

 

Figur 4: Korrelationen mellem udviklingen i EN frekvens over tid (hældning) plottet imod kvælstofdeponeringen (Ndep) for 

surt overdrev. 
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Figur 5: Korrelationen mellem udviklingen i EN/ER dækningsgrad over tid (hældning) plottet imod kvælstofdeponeringen 

(Ndep) for surt overdrev. 

 

Figur 6: Korrelationen mellem udviklingen i EN/ER frekvens over tid (hældning) plottet imod kvælstofdeponeringen (Ndep) 

for surt overdrev. 
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Figur 7: Korrelationen mellem udviklingen i GC dækningsgrad over tid (hældning) plottet imod kvælstofdeponeringen 

(Ndep) for surt overdrev. 

 

 

Figur 8: Korrelationen mellem udviklingen i GC frekvens over tid (hældning) plottet imod kvælstofdeponeringen (Ndep) for 

surt overdrev. 
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Figur 9: Korrelationen mellem udviklingen i EN dækningsgrad over tid (hældning) plottet imod kvælstofdeponeringen 

(Ndep) for kalkoverdrev. 

 

 

Figur 10: Korrelationen mellem udviklingen i EN frekvens over tid (hældning) plottet imod kvælstofdeponeringen (Ndep) for 

kalkoverdrev. 
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Figur 11: Korrelationen mellem udviklingen i EN/ER dækningsgrad over tid (hældning) plottet imod kvælstofdeponeringen 

(Ndep) for kalkoverdrev. 

 

Figur 12: Korrelationen mellem udviklingen i EN/ER frekvens over tid (hældning) plottet imod kvælstofdeponeringen (Ndep) 

for kalkoverdrev. 
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Figur 13: Korrelationen mellem udviklingen i GC dækningsgrad over tid (hældning) plottet imod kvælstofdeponeringen 

(Ndep) for kalkoverdrev. 

 

 

Figur 14: Korrelationen mellem udviklingen i GC frekvens over tid (hældning) plottet imod kvælstofdeponeringen (Ndep) for 

kalkoverdrev. 
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 Varians  

komponent 

Datatype Estimat for effekten af  

kvælstofdeponering 

p-værdi 

Sur     

EN  <0.001 Dækningsgrad -0.012 0.043* 

 0.12 Frekvens ´-0.0028 0.49 

EN/ER  <0.001 Dækningsgrad -0.0012 0.33 

 0.07 Frekvens  -0.00034 0.68 

GC  0.06 Dækningsgrad 0.0060 0.52 

 0.11 Frekvens -0.0014 0.77 

Kalk     

EN  0.04 Dækningsgrad -0.011 0.18 

 0.07 Frekvens -0,0018 0.67 

EN/ER  0.04 Dækningsgrad -0.0012 0.39 

 <0.001 Frekvens -0.00034 0.52 

GC  - Dækningsgrad -0.00067 0.92 

 - Frekvens 0.0063 0.052 

Tabel 8: Resultatet af Model 5, Hældning ~ Ndep + ~|station. 

Hypotese 3 forventede ligevægt ved lave kvælstofdeponeringer, og at en ligevægt stadig var ved at 

indstille sig ved høje kvælstofdeponeringer. I så fald ville jeg på figurerne se værdier tæt på nul ved 

lave kvælstofdeponeringer og større positive værdier ved høje kvælstofdeponeringer. Men dette var 

ikke tilfældet. 

I Model 5 var der kun en signifikant effekt af kvælstofdeponeringen for EN dækningsgrad på surt 

overdrev (p-værdi 0.043). Estimatet for effekten af kvælstofdeponering var her negativ, hvilket var 

modsat det forventede.  

Varianskomponenten er den procentdel af variansen, der er forklaret ved stationen. For Model 5 

spænder varianskomponenten fra <0.001% til 12%.  

Endelig kan man bemærke, at det signifikante resultat gælder dækningsgradsdata. 
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4 Diskussion 

I dette kapitel diskuteres de tre analyser. Afsnit 4.1 afdækker analyser og resultater omkring indika-

torværdiernes udvikling over tid. Afsnit 4.2 afdækker analyser og resultater omkring indikatorvær-

diernes sammenhæng med den atmosfæriske kvælstofdeponering og græsning. I afsnit 4.3 behand-

les analyser og resultater for undersøgelsen af, om indikatorværdierne er i ligevægt med den atmo-

sfæriske kvælstofdeponering. Endelig diskuteres det i afsnit 4.4, om der var forskel på om analyser-

ne var lavet med indikatorværdier vægtet med dækningsgrad og indikatorværdier vægtet med fre-

kvens. 

4.1 Indikatorværdier over tid 

Mit mål med at undersøge indikatorværdierne over tid var, at gentage analysen, som Nielsen, Dam-

gaard et al. (2012) havde lavet i forbindelse med afrapportering af NOVANA data, men for den 

udvidede dataserie. Hypotese 1 var, at indikatorværdierne for både EN, EN/ER og GC ville stige over 

tid. Dette blev i Model 1 kun bekræftet på kalkoverdrev for GC dækningsgrad og GC frekvens. I Mo-

del 2 var EN frekvens, GC dækningsgrad og GC frekvens på kalkoverdrev også signifikant. Desuden 

var GC frekvens på surt overdrev signifikant.  

Øgningen af EN frekvens i Model 2 for kalkoverdrev indikerer, at plantesamfundet er blevet nærings-

beriget. Den højere andel af GC arter viser, at plantesamfundet i mindre grad kontrolleret af forstyr-

relser som græsning. Stigningen i GC indikerer også, at plantesamfundene er blevet mere nærings-

påvirkede, da konkurrencestærke arter trives i næringsrige miljøer, ved at udnytte de øgede mænger 

kvælstof og udkonkurrere stresstolerante arter (Stevens, Thompson et al. 2010). De mulige årsager 

til stigningen kan være kvælstofdeponering, ændringer i græsningstrykket, indvandring af arter fra 

næringsrige lokaliteter eller et tidsforsinket respons på tidligere eutrofiering (Nielsen, Damgaard et 

al. 2012). I Model 3 fandt jeg, at GC frekvens på surt overdrev er negativt korreleret med græsning, 

hvilket er den betydende påvirkning i dette tilfælde.  

For EN (på nær EN frekvens på kalkoverdrev i Model 2) og EN/ER er der ikke længere en signifikant 

sammenhæng mellem indikatorværdierne og tiden. Christian Damgaard fandt samme effekt i en 

genanalyse af sine undersøgelser fra 2012 lavet med den længere tidsserie (personlig kommunikati-

on), som jeg også har benyttet. Nemlig at signalet mellem indikatorværdierne og år var forsvundet. 

Dette belyser vigtigheden i at have lange tidsserier. Der blev brugt lineære modeller i både denne 

undersøgelse og i undersøgelsen af Nielsen, Damgaard et al. (2012), og det kan være at denne mo-

deltype ikke er optimal. Man kan forvente, at en sådan udvikling ikke vil fortsætte med at være li-
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neær på ubestemt tid. Udviklingen i kvælstofdeponering i perioden 2004-2012 kan beskrives ved en 

parabelkurve, hvor deponeringen steg frem til 2006 og herefter begyndte at falde (Ellermann, An-

dersen et al. 2011). Hvis indikatorværdierne er påvirket af kvælstofdeponeringen, kan en parabel 

muligvis bedre beskrive deres udvikling over tid. I takt med at dataserien for NOVANA bliver læn-

gere, vil det blive muligt at undersøge dette.   

For Model 1 spænder varianskomponenten fra 11% til 57%. Op til 57% af variationen er altså forkla-

ret ved forskelle imellem stationerne. Når man i Model 2 fjerner prøvefelternes skæringspunkter og 

kun ser på hældningerne, er variansen imellem stationerne meget mindre, <0.001% - 9.5% Det in-

dikerer, at variationen mellem stationerne skyldes, at plantesamfundene som udgangspunkt er for-

skellige på de enkelte stationer. I Model 1 kommer det til udtryk i stationernes skæringspunkt. Det 

peger på, at variansen mellem stationerne skyldes historien på prøvefeltet. Med historien tænkes der 

især på driftshistorien, men stokastiske hændelser kan også have indflydelse på arternes dæknings-

grad, frekvens og på deres tilstedeværelse i det hele taget - de kan være forsvundet fra stationen ved 

et tilfælde. Derfor har indikatorværdierne som udgangspunkt forskellige niveauer for hver station, 

men når man ser på udviklingen for indikatorværdierne (hældningen) bevæger den sig i samme ret-

ning for stationerne. 

Endelig kan det bemærkes, at dataindsamlingen kan være skyld i at indikatorværdierne beregnes på 

forskelligt grundlag i de forskellige år, hvor prøvetagningen finder sted. Der er nemlig 5-10 meters 

usikkerhed i placeringen af prøvefelterne fra år til år, da deres placering findes med en GPS. Det 

kan give en variation i indikatorværdierne, som ikke skyldes påvirkninger, men i stedet at pinpo-

intrammen og fem meter cirklen ikke er placeret det samme sted fra år til år.  

4.2 Indikatorværdier ved atmosfærisk kvælstofdeponering og græsning 

Jeg testede i Hypotese 2, om der var positiv sammenhæng mellem indikatorværdierne og kvælstofde-

poneringen. Der var en signifikant positiv sammenhæng for EN dækningsgrad og EN/ER dæk-

ningsgrad for kalkoverdrev og en signifikant negativ sammenhæng for EN frekvens på surt over-

drev.  

Den positive sammenhæng mellem EN, EN/ER og den atmosfæriske kvælstofdeponering på kalk-

overdrev indikerer, at plantesamfundet har fået flere næringselskende arter. Kvælstofdeponeringen 

medfører et fald i tilstedeværelsen af arter, der er tilpasset næringsfattige forhold (lav EN værdi), og 
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til sidst kan de forsvinde helt. Hermed kan næringselskende arter indvandre og udnytte den øgede 

mængde kvælstof (Henrys, Stevens et al. 2011). 

I mange tilfælde finder jeg ikke en signifikant effekt for Ellenbergs indikatorværdier, og jeg kan 

derfor ikke konkludere noget omkring deres respons på en stigning i kvælstofdeponeringen. Det 

samme er tilfældet for Stevens et al. (2010), der heller ikke fandt en sammenhæng mellem kvæl-

stofdeponeringen og EN i en undersøgelse af surt græsland i Storbritannien. Det kan skyldes, at EN 

er et udtryk for en arts præference for kvælstof på deres foretrukne levesteder. Derfor er det ikke 

sikkert, at EN er et godt mål for hvordan plantesamfundet vil ændre sig, når kvælstofindholdet på 

deres levested ændres (Wilson et al. 1995).  Desuden er EN et udtryk for mange faktorer, der er 

relateret til næringsrigdom og kan ikke kobles til en enkelt betydende variabel. Derfor kan det være 

svært at adskille effekten af kvælstofdeponering fra andre kvælstofkilder og ændrede græsningsfor-

hold (Stevens, Maskell et al. 2009). Schaffers og Sykora (2000) fandt, at EN kun var svagt korrele-

ret til kvælstof mineralisering og tilgængeligt kvælstof i jorden, imens den var stærkt korreleret til 

biomasseproduktion. Signalet mellem EN og kvælstofdeponeringen ødelægges fuldstændigt, hvis 

EN ikke reagerer på indholdet af kvælstof i jorden. Den manglende sammenhæng kan også skyldes, 

at mængden af afsat kvælstof er så lille, at det ikke påvirker planterne særligt, eller at den afsatte 

mængde kvælstof ikke bliver tilgængeligt, så planterne ikke kan optage den (Stevens, Thompson et 

al. 2010). Ifølge Bruun og Ejrnæs (1998) vil 90-95% af kvælstoffet på et gammelt overdrev være 

hårdt bundet til jordens humusstoffer og hermed være utilgængeligt for planterne. Hvis overdrevet 

er begrænset af fosfor, vil planterne ikke kunne udnytte den øgede mængde kvælstof. En sidste mu-

lighed er, at jorden har ophobet så store mængder kvælstof fra kvælstofdeponering og tidligere op-

dyrkning, at den deponerede mængde ikke gør en forskel (Bruun, Ejrnæs 1998).  

Undersøgelsen var ikke signifikant for GC hverken på kalkoverdrev eller på surt overdrev. Stevens 

et al. (2010) fandt det samme for surt græsland i Storbritannien. Det indikerer, at konkurrence ikke 

er den drivende faktor for sammensætningen af plantetyperne. Man kunne ellers have forventet, at 

se færre stresstolerante arter ved stigende mængder kvælstofdeponering og derfor flere GC arter, da 

Grimes plantetyper er interkorrelerede. Det er dog ikke tilfældet, hverken for overdrevene i NO-

VANA eller kalkgræslandene i Storbritannien.  

Hypotese 2 blev kun bekræftet for kalkoverdrev. Stevens et al. (2009) fandt, at der er to mulige grunde 

til, at kvælstofdeponering medfører lavere artsrigdom: forsuring og eutrofiering. Ved eutrofiering 

vinder konkurrencestærke arter over stresstolerante og ruderale arter i konkurrencen om lys og 
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vand. Konklusionen på undersøgelsen er, at eutrofiering er den mest betydende driver for at miste 

arter på kalkoverdrev, fordi jorden på er basisk og dermed har en tilstrækkelig stor buffer til at mod-

stå forsuring. Stevens undersøgelse underbygger altså, at der er en positiv sammenhæng mellem EN 

og EN/ER og kvælstofdeponeringen på kalkoverdrev, og at den kan skyldes eutrofiering.  

   På surt overdrev fandt jeg en negativ sammenhæng mellem EN og kvælstofdeponeringen. Der var 

altså ingen tegn på en næringsberigelse af vegetationen. Maskell et al. (2010) fandt også, at EN 

faldt som en funktion af kvælstofdeponeringen på sure overdrev, og de konkluderer, at det skyldes 

kvælstofdeponeringen medfører en forsuring af jorden og ikke eutrofiering. Når der sker forsuring, 

vil artsantallet falde, da færre arter er tilpasset lav pH. Desuden kan forsuring medføre frigivelse af 

metaller, der er giftige for planterne (Stevens, Maskell et al. 2009). Det kan også være tilfældet for 

de sure overdrev i undersøgelsen her. Der er dog et andet studie fra Storbritannien af Henry et al 

(2011), som har fundet højere EN værdier på sure overdrev i takt med højere kvælstofdeposition, 

som de relaterede til eutrofiering.   

I Model 3 testede jeg også, om græsning påvirker indikatorværdierne negativt. Der var en negativ 

effekt af græsning på EN dækningsgrad, EN/ER frekvens, GC dækningsgrad og GC frekvens på 

surt overdrev. For EN/ER frekvens på kalkoverdrev var der en positiv effekt af græsning. Butten-

schøn (2007) har vist, at et overdrev på Mols, der havde været ekstensiv græsset i en periode på 30 

år, havde en lavere EN værdi end et tilsvarende ugræsset overdrev på Mols. En lignende undersø-

gelse af tidligere gødskede enge viste, at afgræsning sænkede EN værdien. Når græsning har en 

negativ effekt på indikatorværdierne, skyldes det, at græsning holder vegetationen lav og fjerner 

næringsstoffer. Hermed hæmmes EN og GC planter, der er udviklet til at vokse hurtigt og højt, for 

at udnytte næringsstoffer og vinde konkurrencen om lys og plads (Sand-Jensen 2007).  

Der var flere signifikante resultater for effekten af græsning end for kvælstofdeponering, hvilket 

kan tyde på, at græsning er en større påvirkning for indikatorarterne end kvælstofdeponering. Wil-

son, Wells et al. (1995) konkluderer i et studie af kalkgræsland, at græsning og forvaltning spiller 

en større rolle for artssammensætningen end kvælstofdeponeringen. Det kan skyldes, at græsning 

forhindrer konkurrencestærke arter i at overtage (Maskell, Smart et al. 2010).  

Undersøgelserne af græsnings sammenhænge med indikatorerne er hæmmet af datagrundlaget. Ud 

af de i alt 1554 prøvefelter på kalkoverdrev indeholdt NOVANA 567 registreringer af græsning 

som værende til stede (presence data), 244 registreringer af manglende græsning (absence data), 

mens det for 734 prøvefelter ikke var noteret, om græsning var til stede eller ej. For surt overdrev 
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var der 1711 prøvefelter. Ud af dem var der 715 med græsning, 200 uden græsning og 796 uden 

data om græsning. Det er omkring halvdelen af alle prøvefelter, der ikke indeholder information om 

græsning. NOVANA programmet begyndte først at indsamle græsningsdata i 2007, så de manglen-

de værdier stammer fra disse år (Fredshavn, Ejrnæs et al. 2011).  

Endelig kan fejlkilder som stor sitevariation og de 5-10 meters usikkerhed i placeringen af prøvefel-

terne fra år til år påvirke resultaterne. 

4.3 Er indikatorværdier i ligevægt med den atmosfæriske kvælstofdeponering 

I Model 5 testede jeg, om der var en sammenhæng mellem kvælstofdeponeringen og udviklingen i 

indikatorværdierne over tid (hældningen). Min hypotese var, at der var indstillet en ligevægt ved 

lave kvælstofdeponeringer, og at en ligevægt stadig var ved at indstille sig ved høje kvælstofdepo-

neringer. Der var én signifikant indikatorværdi, EN dækningsgrad på surt overdrev. Her så man 

udviklingen for EN over tid (hældningen) havde en negativ sammenhæng med kvælstofdeponerin-

gen. Dette er modsat det forventede. På Figur 3 forventede jeg at se værdier tæt på nul ved lave kvæl-

stofdeponeringer og større positive værdier ved høje kvælstofdeponeringer. Det ses dog, at udvik-

lingen for EN over tid var forskellig fra nul både for lave og høje kvælstofdeponeringer. Det bety-

der, at der endnu ikke er indstillet en ligevægt, fordi plantesamfundet er ved at forandre sig. Men 

forandringen sker ikke i den retning, man kunne forvente. Ved høje kvælstofdeponeringer er EN 

mindre, end ved lave kvælstofdeponeringer. Da EN er et udtryk for en arts præference for kvælstof 

på deres foretrukne levesteder, er det ikke sikkert, at EN er et godt mål for, hvordan plantesamfun-

det vil ændre sig, når kvælstofindholdet på deres levested ændres (Wilson et al. 1995).  

   Andre studier har fundet tidsforsinkelser i vegetationens respons på kvælstofdeponering. I en 

svensk undersøgelse af en mose domineret af spagnum hævede man eksperimentelt temperaturen og 

kvælstofindholdet for at efterligne klimaforandringer og kvælstofdeponeringen (Widermann, Nor-

din et al. 2007). Her så de først efter fire år et respons fra vegetationen på det øgede kvælstofind-

hold, men i de følgende otte år faldt dækningen af spagnum, imens dækningen af karplanter steg. 

Svenning og Sandel (2013) har lavet et review omkring tidsforsinkelser i forbindelse med klimafor-

andringer, hvor de pointerer, at kvælstofdeponering kan skabe tidsforsinkelser i sig selv eller kan 

interagere med effekterne af klimaforandringer og forværre påvirkningerne på plantesamfundene. 

Dette kan forøge tidsforsinkelserne. 

For de resterende indikatorværdier så man, at der ikke var en signifikant sammenhæng mellem ud-

viklingen i tid og den atmosfæriske kvælstofdeponering, hvilket kan indikere at hældningen ikke 
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afhænger af kvælstofdeponeringen. Da andre studier viser en sammenhæng (Widermann, Nordin et 

al. 2007), indikerer det dog nærmere, at størstedelen af indikatorværdierne allerede har indstillet sig 

i en ligevægt med den atmosfæriske kvælstofdeponering. Når resultaterne ikke er signifikante, be-

tyder det, at man ikke kan afvise, at hældningen er forskellig fra nul. Hvis sammenhængen mellem 

kvælstofdeponeringen og udviklingen i indikatorværdierne over tid en konstant betyder det, at der 

er ligevægt. I Model 3 så jeg, at kvælstofdeponering kun i tre tilfælde havde en effekt på indikator-

værdierne, hvilket understøtter, at de er i ligevægt. Ligevægt kan skyldes, at kvælstofdeponeringen 

har forekommet i 200 år (Bak, Ejrnæs 2004), hvilket giver vegetationssamfundet på overdrev et 

langt tidsrum, hvor det kan have tilpasset sig. Samtidigt er typiske overdrevsarter ofte urter og 

græsser med en kort livscyklus, hvilket gør, at en extinction debt hurtigt bliver betalt af.  

Model 3 viste også, at græsning i fem tilfælde havde en effekt på indikatorværdierne. Så det er mu-

ligt, at græsning spiller en større rolle på plantesamfundene end kvælstofdeponering, fordi en lige-

vægt mellem kvælstofdeponeringen og indikatorværdierne allerede har indstillet sig. Det kunne 

derfor have været interessant, at undersøge om indikatorværdierne er i ligevægt med græsningen. 

Men med denne metode har det ikke været muligt, da græsning er registreret som presence/absence 

data i NOVANA. For at lære mere om sammenhængene mellem indikatorværdier og græsning, 

kræver det en ny slags data omkring græsning. Dette kunne være information om antal dyreenhe-

der/ha, typen af dyr, længden af den afgræssede periode og indhegningens størrelse. Disse faktorer 

siger noget om, hvor hårdt græsningstrykket er, og man kan udlede information omkring den spa-

tielle struktur af vegetationen, når man ved hvilken type dyr, der afgræsser arealet (Buttenschøn 

2007). 

Indenfor overvågningsperioden i NOVANA toppede kvælstofdeponeringen i 2006 (Ellermann, An-

dersen et al. 2011). Hvis indikatorværdierne er i ligevægt med kvælstofdeponeringen nu, kan de 

igen komme i uligevægt efterhånden som kvælstofværdierne aftager. Her er der risiko for, at der 

opstår store tidsforsinkelser i plantesamfundets respons. Det skyldes, at tabet af arter, som følge af 

kvælstofdeposition, er størst ved de lave kvælstofdeponeringer (Stevens, Dupre et al. 2010). Når et 

areal går fra kun at modtage baggrundskvælstofdeponering til at modtage en lav kvælstofdepone-

ring, er artstabet større end på et areal, der allerede har modtaget kvælstofdeponering i lang tid, og 

som så begynder at modtage højere mængder – her er de følsomste arter er allerede forsvundet. Der 

er en slags tærskelværdi, som overtrædes, og som er svær at komme tilbage til, selvom der sker en 

stabilisering eller et fald i kvælstofdeponeringen. De værdifulde arter kan allerede være forsvundet 
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fra arealet (Dupre, Stevens et al. 2010), eller de kan forsvinde indenfor relativt kort tid grundet 

extinction debt (Cousins, Vanhoenacker 2011). Når genindvandring samtidig besværliggøres af den 

fragmenterede tilstand overdrevene er i (Bruun, Ejrnæs 1998), kan det blive svært at vende tilbage 

til den oprindelige artssammensætning. 

En mulig fejlkilde er, at Model 5 ligesom Model 1 antager, at ændringen af indikatorværdierne over tid 

kan beskrives lineært. Som beskrevet i afsnit 4.1 er det muligt, at ændringen beskrives bedre ved en 

parabel. Endelig kan fejlkilder som stor sitevariation og de 5-10 meters usikkerhed i placeringen af 

prøvefelterne fra år til år påvirke resultaterne. 

4.4 Dækningsgradsdata kontra frekvensdata 

Jeg forventede, se flere signifikante resultater på baggrund af frekvensdata end for dækningsgrads-

data. En opsummering af resultaterne viser, at der i Model 1 var ét signifikant resultat for dæknings-

gradsdata og ét for frekvensdata. For Model 2 var der ét signifikant resultat for dækningsgradsdata, 

mens de resterende tre signifikante resultater gjaldt frekvensdata. I Model 3 var fem af de signifikante 

resultater for dækningsgradsdata og fire for frekvensdata. Endelig var der i Model 4 ét signifikant 

resultat for dækningsgradsdata. I alt var der otte signifikante resultater for dækningsgradsdata og 

otte for frekvensdata, og dermed var der ikke flere sammenhænge mellem påvirkninger og indika-

torværdier vægtet for frekvensdata. Diekmann (1995) så ligeledes ikke den store forskel på at vægte 

indikatorværdier efter dækningsgrad eller frekvens. Han undersøgte indikatorværdier i svenske sko-

ve og fandt, at forskellen på at bruge Ellenbergs indikatorværdier vægtet efter dækningsgrad og 

frekvens var på mindre en 0,2 enheder.  

   Det er et resultat, som kan have to mulige forklaringer. Enten reagerer frekvensen hurtigere end 

forventet på påvirkninger fra kvælstofdeponering og græsning, således at der hurtigt er opstået en 

ligevægt mellem påvirkningen og plantesamfundets respons. Eller også er ændringerne i plantesam-

fundene stadig ikke i ligevægt, både når de måles som dækningsgrad og når de måles som frekvens. 
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5 Konklusion og perspektivering  

Danmark er gennem EU forpligtet til at fastholde eller forbedre naturen, så den kommer i en gunstig 

bevaringsstatus (Naturstyrelsen 2013). Men i den seneste indberetning til EU i 2007 blev struktur 

og funktionsparametre for de sure overdrev og kalkoverdrev karakteriseret som stærkt ugunstige 

(EIONET 2008). Dette speciale er et forsøg på at skaffe mere viden omkring de ændringer, der sker 

på overdrevne lige nu.  

Udviklingen i indikatorværdien for GC steg over tid (afsnit 4.1). Det viser, at overdrevene er mindre 

påvirket af forstyrrelse. For Ellenbergs indikatorværdier var der ingen signifikant udvikling over 

tidsperioden 2004-2012, hvilket ellers tidligere er vist af (Nielsen, Damgaard et al. 2012) for perio-

den 2004-2010. Dette resultat understreger værdien af lange tidsserier, og at NOVANA data fortsat 

vil kunne afsløre nye informationer om sammenhængene mellem påvirkninger og naturen i takt 

med at tidsserien bliver længere. Så vil man bl.a. få mulighed for at undersøge, om lineære modeller 

er den bedste metode til at undersøge indikatorværdier, eller om andre modeltyper vil give et bedre 

fit. 

På kalkoverdrev steg indikatorerne EN og EN/ER med kvælstofdeponeringen (afsnit 4.2), hvilket er 

et tegn på at planesamfundet er eutrofieret. Når man ser effekter af kvælstofdeponering ved den 

nuværende gennemsnitlige deponering på 13 kg N/ha (varierer mellem 6 – 18 kg N/ha), er tåle-

grænsen på 15-25 N/ha/år for kalkoverdrev nok sat for højt. Den samme konklusion når Henrys, 

Stevens et al. (2011) frem til i en undersøgelse af overdrev i Storbritannien. På surt overdrev var der 

en negativ sammenhæng mellem EN kvælstofdeponering, og derfor ingen tegn på eutrofiering. Det 

skyldes formentlig, at kvælstofdeponering påvirker sure overdrev igennem forsuring. Der blev ikke 

fundet nogen sammenhænge med den atmosfæriske kvælstofdeponering og GC, hvilket indikerer, at 

kvælstofdeponering ikke har indflydelse på konkurrenceforholdene.  

Der var ingen konsistente mønstre i, hvilke indikatorværdier som blev påvirket signifikant af kvæl-

stofdeponering (Surt overdrev: EN frekvens. Kalkoverdrev: EN dækningsgrad, EN/ER dæknings-

grad), og hvilke der blev påvirket af græsning (Surt overdrev: EN dækningsgrad, EN/ER frekvens, 

GC dækningsgrad, GC frekvens. Kalkoverdrev: EN/ER) (afsnit 4.2). Græsning var signifikant i 

flere tilfælde end kvælstofdeponering, hvilket kan indikere, at opretholdelsen af græsning er vigti-

gere for at bevare en god tilstand end påvirkningen af den atmosfæriske kvælstofdeponering. Over-

drev er formet af, hvordan landbruget var for mange år siden. Med den intensive form for landbrug 

man bruger i dagens Danmark, vil det være en ressourcekrævende opgave at skaffe græssende dyr, 
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til at bevare overdrevene i den form de havde tidligere. Det er heller ikke alle steder, at det kan be-

tale sig. På næringsrige overdrev kan der skabes en tæt mørkegrøn grønsvær, hvor overdrevsarter 

ikke kan etablere sig og spire (Ejrnæs, Nygaard et al. 2009). Høslæt er hovedsageligt blevet foreta-

get på enge og i moser, men kan være en løsning på overdrev, hvor græsning ikke er muligt (Bruun, 

Ejrnæs 1998). Man skal dog være opmærksom på, at græsning og høslet ikke har den samme effekt 

på overdrevene. Høslæt fjerner kvælstof fra systemet, mens græsning hovedsageligt skaber en bedre 

struktur, hvor de lavt voksende overdrevsarter kan få lys og plads i stedet for de konkurrencedygtige 

arter (Berendse, Aerts et al. 1993). 

   Undersøgelserne i dette speciale understregede også behovet for at få mere præcise data for græs-

ning, for bedre at kunne undersøge effekten af græsning på plantesamfundenes struktur og funktion. 

Det samme gør sig gældende for høslet, som er sværere at indsamle data for. Hvis man ikke kom-

mer på feltbesøg på netop det tidspunkt, hvor slettet er blevet foretaget, er det svært at observere.  

EN på surt overdrev var ikke i ligevægt med den atmosfæriske kvælstofdeponering (afsnit 4.3), 

hvilket ligger på linje med (Widermann, Nordin et al. 2007), der har vist at tidsforsinkede responser 

på kvælstofdeponering forekommer i moser. For de resterende indikatorværdier var der en indikati-

on på, at de var i ligevægt med kvælstofdeponeringen, formentlig fordi den har forekommet over en 

lang tidsperiode og fordi overdrevsarter typisk har en kort livscyklus, så en eventuel extinction debt 

hurtigt betales af.  

   Set i et forvaltningsmæssigt perspektiv er tidsforsinkede responser og extinction debt et problem, 

da man vurderer naturtilstanden ud fra et artsindeks og et strukturindeks. Artsindekset vurderer ar-

terne ud fra en tildelt værdi, som angiver, hvor vigtig den pågældende art er for naturtypen. Struk-

turindekset er baseret på vegetationsstruktur, andelen af vedplanter og invasive arter, hydrologi, 

afgræsning/pleje, påvirkning af jordbrugsdrift og naturtypekarakteristiske strukturer (Fredshavn, 

Ejrnæs 2007). Disse indekser opererer som et øjebliksbillede, men skal man opfange mulige tidsfor-

sinkede responser, er man nødt til at benytte sig af kriterier for naturtilstanden, som kan operere på 

forskellige tidsskalaer. Da tendensen for kvælstofdeponering er faldende, og internationale målsæt-

ninger arbejder for en fortsat reduktion af emissionerne af kvælstofilte samt ammoniak (Ellermann, 

Andersen et al. 2011), kan man vente tidsforsinkede responser hos vegetationen, som nu skal tilpas-

ses lavere kvælstofdeponeringer. Derfor er det stadig relevant, at forsøge at implementere en tids-

skala i forvaltningen på trods af, at dette speciale indikerer en ligevægtstilstand mellem indikatorar-

terne og kvælstofdeponeringen. Desuden sker der klimaforandringer og overdrevene er fragmente-

rede, hvilket også kan skubbe plantesamfundene ud af ligevægt (Kuussaari, Bommarco et al. 2009). 
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7 Appendiks 

 Varians  

komponent 

Datatype DF Estimat for effekten af  

kvælstofdeponering + græsning + 

kvælstofdeponering*græsning 

 p-værdi 

EN 0.21 Dækningsgrad 899 Ndep 

Græsning 

Ndep*græsning 

-0.0055 

0.96 

-0.081 

0.92 

0.095 

0.043 

  0.36 Frekvens 894 Ndep  

Græsning  

Ndep*græsning 

-0.097 

0.34 

-0.029 

0.036* 

0.36 

0.27 

EN/ER  0.39 Dækningsgrad 887 Ndep  

Græsning  

Ndep*græsning 

0.0089 

-0.30 

0.013 

0.47 

0.0029* 

0.056 

 0.73 Frekvens  894 Ndep  

Græsning 

Ndep*græsning 

-0.019 

-0.088 

0.0047 

0.066 

0.16 

0.28 

GC  0.16 Dækningsgrad 899 Ndep  

Græsning 

Ndep*græsning 

0.027 

0.63 

-0.070 

0.62 

0.27 

0.081 

 0.17 Frekvens 894 Ndep  

Græsning  

Ndep*græsning 

0.019 

0.37 

-0.050 

0.59 

0.32 

0.056 

Kalk       

EN  0.098 Dækningsgrad 791 Ndep  

Græsning  

Ndep*græsning 

0.14 

1.07 

-0.074 

0.0098* 

0.045* 

0.086 

 0.19 Frekvens 795 Ndep  

Græsning 

Ndep*græsning 

0.048 

-0.081 

0.015 

0.23 

0.81 

0.57 

EN/ER  0.11 Dækningsgrad 791 Ndep  

Græsning  

Ndep*græsning 

0.026 

0.16 

-0.011 

0.0038* 

0.074 

0.12 

 0.18 Frekvens 795 Ndep  0.0081 0.19 
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Græsning  

Ndep*græsning 

-0.017 

0.0030 

0.74 

0.47 

GC  0.26 Dækningsgrad 793 Ndep  

Græsning  

Ndep*græsning 

-0.013 

0.22 

-0.022 

0.87 

0.71 

0.64 

 0.39 Frekvens 795 Ndep  

Græsning  

Ndep*græsning 

-0.0033 

0.26 

-0.024 

0.96 

0.49 

0.43 

Tabel 9: Resultat af Model 4, Trait ~ Ndep + græsning + Ndep*græsning + ~|station 

 

 


