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Forside foto: Rødme Svinehaver, år 1987 (Kortinfo Syddanmark 2011) og år 2010 (Flyfotoarkivet 

2011). NOVANA station 124, udlagt for surt overdrev (habitatnaturtype ID 6230). Rød linje er 

stationens afgrænsning. De gule firkanter er prøvefelter, i forbindelse med vegetationsregistrering 

fra 2004-2010. 
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Resumé 

Undersøgelser har vist, at tidligere opdyrkning, manglende afgræsning, og tidligere 

næringsberigelse kan have stor konsekvens for den aktuelle naturtilstand på sure overdrev, men 

hidtil har der ikke været gennemført systematisk kortlægning af driftshistorie i kombination med 

analyser på NOVANA overvågningsstationerne i Danmark. Jeg fandt i dette projekt, at en 

kombination af luftfotos og spørgeskemaer, selv på et stort antal prøvefelter viste sig anvendelig til 

indsamling af driftshistorien for dyrkning, udlæg og alder og gødning. For disse variable var 

datamængden generelt høj. Rydning af buske og krat, og tiden siden sidste rydning, var der kun få 

sikre oplysninger om i interviews, og luftfotos var svære at tyde sikkert. Datagrundlaget var usikkert 

for græsningsintensiteten og græsningskontinuiteten, grundet huller i informationerne, for det ofte 

store antal år græsningshistorien skulle vurderes for. Græsningshistorien kan ikke anbefales 

indsamlet, uden besigtigelser i felten med en god kilde. To af NOVANA overvågningsprogrammet 

biologiske tilstandsindikatorer, blev anvendt som mål for naturtilstanden. Artsindekset blev bedst 

forklaret af driftshistorien alene, mens antallet af indikatorarter blev bedst forklaret af både 

driftshistorien og den potentielle solindstråling, vegetationshøjden og tilgroningsgraden af 

vedplanter. Der er betydelig signifikant effekt af dyrkning, udlæg og gødning på artsindekset, og 

udlæg og dyrkning på antallet af Indikatorarter. Udlæg viste sig at være den mest betydende 

variabel af alle, både på artsindekset og antallet af indikatorarter. Samlet siger modellerne at 

opdyrkning, særligt med udlæg, har den største effekt på variationen i tilstandsindikatorerne på 

NOVANA-overvågningens sure overdrev.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 
 

Indhold 

 

Indledning ............................................................................................................................................................ 7 

De sure overdrev i Danmark ............................................................................................................................ 8 

Metode .............................................................................................................................................................. 10 

Dataindsamling .............................................................................................................................................. 10 

Driftshistorie .............................................................................................................................................. 10 

Driftshistorie på Luftfoto ........................................................................................................................... 10 

Delområder på stationer – spor i landskabet ............................................................................................ 11 

Driftshistorie ved spørgeskema ................................................................................................................. 17 

Parameterisering af driftshistorien ........................................................................................................... 18 

NOVANA og plantedata ............................................................................................................................. 20 

Datareduktion................................................................................................................................................ 25 

Sammenlægning af niveauer for variable ................................................................................................. 25 

Variable der udelades i modelanalysen .................................................................................................... 28 

Statistisk analyse ........................................................................................................................................... 29 

Spearman Korrelationstest og envejs ANOVA ........................................................................................... 29 

Aikaike Information Criterion - AIC ........................................................................................................... 30 

General Linear Square Model .................................................................................................................... 30 

Liniar Mixed Effect Model ......................................................................................................................... 30 

Trinvis udvælgelse af variable ved ANOVA test ........................................................................................ 31 

Normalfordeling og Homogenitet ............................................................................................................. 31 

Land Use Variabel ...................................................................................................................................... 31 

Resultater .......................................................................................................................................................... 32 

Korrelationstest, ANOVAs r-værdi og gennemsnitsværdier i Tukey test .................................................. 32 

GLS og LME modeller - artsindeks som responsvariabel ........................................................................... 35 

GLS og LME modeller - antal indikatorarter som responsvariabel ............................................................ 35 

Den bedste model – effekter ..................................................................................................................... 35 

Forklaret og uforklaret variation ............................................................................................................... 40 

Forholdet mellem Artsindeks, Gødning, Dyrkning og Udlæg .................................................................... 41 



6 
 

Diskussion .......................................................................................................................................................... 43 

Udfordringer ved indsamling af driftshistorien ......................................................................................... 43 

Korrelationstest, ANOVA r-værdi og gennemsnitsværdier i Tukey test .................................................... 45 

Den bedste model ..................................................................................................................................... 47 

Modellens effekter – forklarende variable ................................................................................................ 47 

Er der forskel i naturtilstand ved brug af enten artsindeks eller antal indikatorarter? ............................ 51 

Forklaret variation i modellerne ................................................................................................................ 52 

Dyrkning, gødning og udlægs indvirkning på artsindekset ........................................................................ 53 

Konklusion ......................................................................................................................................................... 54 

Referencer ......................................................................................................................................................... 56 

Appendix 1 ......................................................................................................................................................... 59 

Spørgeskema ................................................................................................................................................. 59 

Baggrundsinformation: .................................................................................................................................. 60 

Bilag 1. ............................................................................................................................................................... 61 

Indikatorarter for sure overdrev ................................................................................................................... 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7 
 

Indledning 

Danmark har gennem mange hundrede år været et intensivt landbrugsland. I år 2005 var ca. 60 % 

af arealet dyrket og yderligere 20 % udgjordes af byer og veje. Det tilbageværende areal er bredt 

defineret godt 10 % skov og knapt 10 % lysåbne områder som enge, moser, heder og overdrev 

(Grønnegaard et al. 2005). Overdrev eller græsland er i høj grad knyttet til den tidligere og 

nuværende landbrugspraksis. Overdrev blev brugt og vedligeholdt som ekstensive 

græsningsområder, og var en af Danmarks almindeligste naturtyper indtil for 100 år siden (Ejrnæs 

et al. 2007). Siden er landbrugsdriften gradvis blevet intensiveret og driftspraksis ændret, hvilket 

har inkluderet ophør af ekstensiv afgræsning og opdyrkning af let tilgængelige overdrev i 

kombination med et øget forbrug af kunstgødning inden for de sidste 50 år (Ejrnæs et al. 2009a). 

Tilsammen har det medført et dramatisk tab af arealer med overdrevsnatur, og omkring 22 % af alle 

arter tilknyttet denne naturtype er rødlistet (Johnsen 2007). I Danmark finder sikringen af arealer 

og overvågning af biodiversiteten primært sted på baggrund af lovgivningen i EU Habitatdirektivet 

(Nygaard et al. 2011). Netværket bestående af Natura 2000 områder inkluderer i alt 261 

habitatområder, der skal medvirke til at sikre den samlede biodiversitet i Danmark. På land dækker 

arealet af habitatområder samlet set 3.150 km² (Naturstyrelsen 2013), og af disse udgør de tre 

overdrevstyper: Tørt Kalksandoverdrev, Kalkoverdrev og Surt Overdrev knap 53 km2 (Fredshavn et 

al. 2011). Heraf udgør de sure overdrev ca. 39 km2 . NOVANA overvågningsprogrammet i Danmark 

har bl.a. til formål, at levere data, så en vurdering af bevaringsstatus af arter og naturtyper i 

habitatområderne kan afrapporteres til EU (Bijl et al. 2007). I årene 2004-2010 er der således 

systematisk indsamlet data for en række overvågningsparametre, med henblik på at vurdere 

bevaringsstatus for naturtyperne for Danmarks to biogeografiske regioner og indrapportere denne 

til EU hvert 6. år. For overdrevenes vedkommende repræsenterer de parametre, der er registreret 

og målt på, ikke et direkte udtryk for den samlede landbrugspåvirkning i form af forskellige 

driftsformer. Men omhandler i højere grad tilstanden af de synlige elementer såsom 

tilstedeværende plantearter, vegetationshøjde, vedplantedække foruden jordprøver til at måle 

indhold af fosfor, kvælstof, pH og kulstof ud fra (Fredshavn et al. 2008). Det afspejler ønsket om at 

måle på tilstanden frem for påvirkningerne. Men da der har været, og til dels stadig er 

landbrugsaktivitet i habitatområderne, er det interessant, at undersøge den direkte effekt af 

driftspraksis og driftshistorie, og at undersøge, hvilken betydning denne har for naturtilstanden. 

Undersøgelser har allerede vist, at tidligere opdyrkning, årtiers manglende afgræsning, og tidligere 

næringsberigelse kan have stor konsekvens for den aktuelle naturtilstand (Cousins et al. 2009), men 

hidtil har der ikke været gennemført systematisk kortlægning af driftshistorie i kombination med 

analyser på overvågningsstationerne.   
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I erkendelse af en sådan analyses mulige betydning for en fremtidig evidensbaseret 

naturforvaltning har mit specialeprojekt haft til formål, at undersøge driftshistoriens betydning på 

habitatnaturtypen Surt Overdrev. Fokus for undersøgelsen har været at belyse følgende:  

 

1. I hvilket omfang kan landbrugets nuværende og tidligere driftspraksis på sure overdrev 

indsamles og parameteriseres ud fra luftfotos, spørgeskemaer og interviews af lodsejere og 

myndigheder? 

2. Teste om driftshistorien har en effekt på to af NOVANA programmets biologiske 

tilstandsindikatorer: artsindekset og antal indikatorarter?  

3. Hvilke driftsparametre har den største effekt på de to tilstandsindikatorer såfremt 

driftshistoriens effekt er statistisk signifikant? 

4. Kan viden om driftshistorie bidrage væsentligt til de eksisterende NOVANA overvågningsdata 

for sure overdrev? 

 

De sure overdrev i Danmark 

Sure overdrev i Danmark, (naturtype nr. 6230), er afgrænset mod andre lignende naturtyper ved 

bl.a. jordens pH, fugtighed, vegetationsstruktur og artssammensætning. I optimal tilstand er de 

sure overdrev næringsfattige, lysåbne og forekommer på tør til fugtig, kalkudvasket jord, med en 

pH mellem primært 4 og 6 (Ejrnæs et al. 2009a; Fredshavn et al. 2011). Grundet de ofte 

mosaikprægede overdrevsstationer, vil der være et overlap til tørre heder med pH omkring 3 og til 

kalkoverdrev med pH op til 8. De mest sure overdrev vil være de mest artsfattige. Der er en vis 

variation i fugtigheden på de sure overdrev, hvilket afspejles i Ellenberg-værdier for fugt (F) mellem 

4 og 7 (Fredshavn et al. 2011). Vegetationen slutter ofte tæt og dækker jordoverfladen, og 

domineres af lave urter, ofte rosetplanter og græsser, som ofte er tørketolerante og 

græsningstilpassede. Samtidig vil der være en vis opvækst af græsningstolerante træer og buske.  

På de meget sure overdrev kan der desuden være små partier med dværgbuske (Fredshavn & 

Ejrnæs 2009).  
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Figur 1. a) Intensive Sure overdrevsstationer, habitatnaturtype 6230. Geografisk placering af undersøgelsesområder. 

Station 14-124 er med i undersøgelsen. Lokaliteter: 14: Skibtved, 15:Tostrup, 32: Mønsted, 50: Bisgyde/Loddenbjerg, 

51: Klægbjerg, 77:Stubbergård Sø, 78:Overdrev ved Skjern, 87: Tågelund, 114: Bjergskov, 124: Rødme Svinehaver. b) 

Samtlige kortlagte arealer (mørkegrå) og stationer (lyse og mørkegrønne prikker) hvor surt overdrev er registreret. De 

mørke prikker viser de 15 intensive overvågningsstationer og 88 ekstensive stationer. Lyse prikker viser stationer, hvor 

habitatnaturtypen er registreret i et eller flere prøvefelter på andre overvågningsstationer (fra Fredshavn et al. 2011).  

 

Den faktiske naturtilstand på 6230 overdrevsstationerne er afhængig af både drifts- og 

miljøfaktorer, der hænger sammen og delvist påvirker hinanden. Udover jordens pH og fugt, vil 

også jordtypen have indflydelse. Grovkornet sandholdig jord tørrer generelt hurtigere ud, end mere 

lerholdig jord, da den grovere tekstur ikke kan holde så længe på det plantetilgængelige vand 

(Brady & Weil 2010), og vegetationen kan her være mere åben. Men der kan muligvis også tænkes 

at være driftsforskelle på baggrund af jordtypen, selvom de sure overdrev alle forekommer på mere 

eller mindre sandrig jord. Sydvendte skrænter er mere soleksponerede og derfor typisk mere tørre, 

og en høj solindstråling skaber et mikroklima, hvor planter med tørketilpasning har en fordel. Men 

ophører græsningen, og stiger næringstilførslen, vil selv en skrænt på et tidpunkt kunne vokse til i 

buske og høje urter. Moderate tilbagevendende forstyrrelse og fjernelse af høj vegetation, i form af 

afgræsning, høslet eller rydning af vedplanter, er afgørende for spiring og vækst af de lyskrævende 

etårige, roset og spæde planter. En ekstrem forstyrrelse er pløjning af jorden. Sker dette ofte, vil 

overdrevsplanterne forsvinde og successionen hver gang starte forfra. Derfor er alderen på et 

overdrev, regnet som tid siden sidste pløjning også en vigtig faktor for, hvilken naturtilstand, der 

a b 
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kan forventes på stedet (Ejrnæs et al. 2009a; Fredshavn & Ejrnæs 2009). At områderne er 

næringsfattige har en meget afgørende betydning. Hvis græsningen ophører, men jorden er fattig 

på næringsstoffer, vil vegetationen kunne forblive delvist lysåben længere tid, end tilfældet er på 

en jord, der er beriget med gødning. Fastholdes græsningen på en kraftigt gødsket jord, vil der 

derimod udvikles en tæt, kort vegetation med lav diversitet. I denne situation er det ikke sikkert, at 

en lang ubrudt succession vil kunne forbedre naturtilstanden meget (Ejrnæs et al. 2008; Ejrnæs et 

al. 2009a). 

Metode 

Der er udlagt 15 intensive 6230 NOVANA stationer (år 2004-2010) i Danmark (fig. 1a), og 88 

ekstensive stationer (fig. 1b).  For de intensive stationer er der således data for hvert år i perioden 

2004-2010, mens de ekstensive kun besøges én gang hvert 6. år (Bijl et al. 2007). Feltarbejdet med 

indsamling af NOVANA data er udført af Amterne (2004-2007) og Miljøcentrene (2007-2010). 

I dette studie indgår kun intensive stationer. Af de 15 intensive stationer, er kun ti 

stationer (nr.: 14-124, se fig. 1a) med i undersøgelsen. De fem stationer på Sjælland (nr.: 165, 166, 

176, 185, 195, fig. 1a) er ikke medtaget, da der ikke kunne indsamles tilstrækkeligt historisk 

fotodokumentation. De ti udvalgte stationer er alle beliggende i Danmark, hvoraf ni ligger i Jylland 

og én på Fyn. På hver station er der udlagt mellem 40 og 60 oprindelige prøvefelter; tilsammen i alt 

430 prøvefelter fordelt på de ti stationer. Stationerne har et areal på mellem 3 og 35 ha. Hvert 

prøvefelt har et unikt ID nr. og tilknyttede UTM koordinater. I forbindelse med feltarbejdet 

genfindes prøvefelterne hvert år (2004-2010) med håndholdt GPS (Bruus et al. 2010; Fredshavn & 

Ejrnæs 2009). Det er dog kun nogle stationer og prøvefelter der er besøgt i 2010, og derfor 

begrænses data i dette projekt til årene 2004-2009. På grund af GPS-usikkerhed på op til 10 meter, 

vil feltet ikke ligge præcist det samme sted hvert år (Fredshavn et al. 2009), men i stedet tilhøre en 

klynge af op til seks felter efter de seks års feltarbejde. Derfor antages det i analyserne, at hver 

prøvefeltssæson er uafhængig, og der er derfor 430 felter gange antal år med feltarbejde.  

Dataindsamling 

Driftshistorie   

Driftshistorien for de ti stationer er tilvejebragt på baggrund af: a) Besvarelse af 

spørgeskema/interview af lodsejere og myndigheder; og b) Luftfotos 1944-2010. 

Driftshistorie på Luftfoto 

Luftfotos er indhentet fra følgende kilder:  
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 Danmarks Miljøportal/Arealinformation (2011). 

 Luftfotos for 1945 (WMS-server, Institut for Bioscience Kalø, ArgGis10, ESRI Redlands, CA, USA) 

 Luftfotos for 2010 (Ortofoto, tiff-filer konstrueret af Mikael Stjernholm, Institut for Bioscience, 

Kalø, ArgGis10, ESRI Redlands, CA, USA) 

 Flyfotoarkivet (Flyfotoarkivet 2011). 

 Kortinfo for Syddanmark (Kortinfo Syddanmark 2011). 

 

For hver af de ti stationer, er printede luftfotos frembragt og gennemgået, for alle de år der på 

daværende tidspunkt (2011) var tilgængelige i ArcGIS og de forskellige webtjenester. Typisk ti til 13 

fotos over perioden 1944 til 2010. Desuden er høje målebordsblade fra (år 1842-1899) og lave 

målebordsblade (år 1900 – 1960) blevet gennemgået (Danmarks Miljøportal 2011). I ArcGIS og på 

Danmarks Miljøportal er stationer og prøvefelter lagt ind som et lag, og kan således ses ovenpå et 

givent luftfoto eller kort. Afgrænsningen af alle stationer, og placering af de enkelte prøvefelter er 

så godt som muligt overført manuelt til de ældre luftfotos fra flyfotoarkivet (Flyfotoarkivet 2011; 

Kortinfo Syddanmark 2011).  

Delområder på stationer – spor i landskabet 

I gennemgangen er der set efter spor af driftshistorien i landskabet på de enkelte stationer, på alle 

tilgængelige kort og luftfotos. Dyrkningsspor ses som pløjekanter, pløjestriber, lyse/mørkere 

områder (på sort/hvide fotos), der er tydeligt ”kantede”. Gødningsspor ses som intens grøn farve i 

f.h.t tydeligt ikke dyrkede områder. Områder med rydning ses i form af buske og træer der er 

fjernet. Stejle skrænter (ses især på målebordsblade) kan ses som et muligt tegn på ingen dyrkning. 

På foto 1-9 herunder, fremgår dokumentation for nogle af de driftsspor, der kan findes på luftfotos. 

De gule firkanter og røde trekanter er prøvefelter, og på nogle fotos er stationsgrænsen markeret 

på med en linje, og der er angivet ID nr. ved prøvefelterne.  
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Foto 1. Station 14, Skibtved i 1995. Gødnings og dyrkningsspor, ved pil. Meget mørkegrøn farve, som genfindes på de 
omkringliggende marker. Desuden tydlige kant i omkredsen af det mørkegrønne område. (Danmarks Miljøportal 2011) 

 

 

Foto 2. Station 14, Skibtved i 2006. Opdyrkning efter overvågningsprogrammets start i 2004. Ved blå pil ligger prøvefelt 
på pløjet område. (Danmarks Miljøportal 2011) 
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Foto 3. Station 14, Skibtved i 2010. Fortsat opdyrkning efter 2009. Lyse områder er pløjede og 3 prøvefelter ligger på 
disse områder (blå pile) (Danmarks Miljøportal 2011). 

 

 

Foto 4. Station 87, Tågelund, 1954. En stor del af denne station har været opdyrket. Grønne pile vurderet til at være 
tilsået med græs.  Rød pil peger på område med tre tydelige marker, med helt lige kanter. Område ved orange pil er 
også dyrket, både i 1954 og igen i 1980 (se udsnit foto 5) (Danmarks Miljøportal 2011) 
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Foto 5 Station 87, Tågelund, 1980. Udsnit. Hele området ved orange pil er dyrket Det er samme område angivet på 
foto fra 1954 (Foto 4) og ses her med helt tydligt med pløjestriber og skarpe kanter (Kortinfo Syddanmark 2011) 

 

 

Foto 6. Station 50, Bisgyde/Loddenbjerg, 1945. I området ved blå pil er der tydelige små marker, med lige kanter. I 
Området ved de orange pile ses der gamle højryggede agre, som ikke har været dyrket i mindst 100 år. Men lige hvor 
pilene peger, oplyste en kilde, at der har været smådyrkning under krigen (se foto 7)(WMS-server, Bioscience, Kalø). 
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Foto 7. Station 50, Bisgyde/Loddenbjerg, 2010. Udsnit. Ved de to orange pile ses at de højryggede agre er brudt, p.g.a 
dyrkning under krigen (se foto 6)(WMS-server, Bioscience, Kalø). 

 

 

Foto 8. Station 124, Rødme Svinehaver, 2002. Tydelig opvækst af buske og krat i hele området ved den røde pil. 
Området ved grøn pil er tidligere agerjord, hvor kilde oplyste at der blev udsået frøgræs efter sidste dyrkning, inden 
området blev tilkøbt station 124. (Danmarks Miljøportal 2010). 
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Foto 9. Station 124, Rødme Svinehaver, 2004. Helt tydelig rydning, ved den røde pil i forhold til samme område på foto 
fra 2002 (foto 8).  Hvert prøvefelt på år 2004 og år 2002 foto sammenlignes for at vurdere om feltet har været påvirket 
af rydningen (Danmarks Miljøportal 2011). 

 

Fra Naturdata (2011) har Jesper Bladt, Institut for Bioscience, udtrukket alle 6230 stationer og 

prøvefelter, og lagt dem ind i ArcGIS. Ud fra samtlige historiske kort og luftfotos, er stationerne delt 

op i delområder, som kan have forskellig driftshistorie. I ArcGIS er delområderne tegnet ind som 

polygoner, og nummereret D1, D2, D3 etc. (foto 10). Kun spor af drift, der har fundet sted, hvor 

prøvefelterne ligger, er blevet tildelt et delområde. Stationerne har mellem et og 12 delområder 

med driftsspor. 
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Foto 10.  Station 87, Tågelund i nærheden af Egtved. Delområderne D1 – D12 er tegnet på baggrund af luftfotos fra 
2008, -06, -04, -02, 1999, -95, -90, 1985, -80, 1964, og 1945. Der var ikke tilgængelige fotos fra 50érne og 70érne i dette 
område af Danmark, på det tidspunkt indsamling af data foregik. Røde trekanter er prøvefelter med tilhørende id nr. 
Alle delområderne har forskellig driftshistorie, set ud fra luftfotos. Delområde D5 har f.eks. været tilplantet med 
nåletræer frem til mellem 1999 og 2002. Luftfoto fra Arealinformation (Danmarks Miljøportal 2011). 

 

Driftshistorie ved spørgeskema 

På webkortet i Arealinformation (Danmarks Miljøportal 2011) kan der zoomes ind på hver enkelt 

station. Ved at vælge ”administrative grænser” i de operationelle lag, fremgår matrikelnumre og 

matrikelgrænser på kortet. En station vil typisk bestå af to-seks matrikler. Når informationsknappen 

aktiveres på en bestemt matrikel, linkes til bl.a. Den offentlige Informationsserver (2011), hvor der 

gives oplysninger om adresser, nuværende ejerforhold og administrative myndigheder. En stor del 

af matriklerne har været forpagtet bort i en årrække, er blevet solgt flere gange, eller er overgået til 

Naturstyrelsen. Det har derfor været nødvendigt at opspore tidligere ejere og forpagteres navne, 

adresser og evt. maildresser. Desuden er der skabt kontakt til en del ansatte og tidligere ansatte i 

kommuner / tidl. Amter / Miljøcentre / Naturstyrelsen etc. med kendskab til specifikke områder. 

I alt blev 56 forskellige personer kontaktet om de ti stationer. Til alle kontakter 

udsendtes et spørgeskema med tilhørende luftfoto over delområder (se foto 10 og tabel 1), enten 

via post eller mail. Spørgeskema og luftfoto er derefter gennemgået med respondenterne over 

telefonen. Spørgsmålene er udarbejdet i samarbejde med Rasmus Ejrnæs, Institut for Bioscience.  
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Spørgsmål  

1 Hvilken periode har du viden om? 

2 Hvilken del af området har du viden om? 

3 Ved du hvem der forvaltede området før dig?  

Dyrkning  

4 Hvornår skete sidste opdyrkning af arealet eller dele af arealet? (årstal) 

5 Fandt opdyrkning sted et enkelt eller flere år? 

6 Var arealet helt eller kun delvist opdyrket? 

7 Var der udlæg/ undersåning af græs/kløver – efter sidste opdyrkning? (årstal) 

8 Har der været gødskning uden opdyrkning – hvornår? 

Græsning  

9 Er hele eller dele af arealet græsset nu? 

10 Hvis området kun er delvist græsset, angives de græssede områder på kortet 

11 Hvordan er arealet græsset? (græsset helt i bund / mellem / højt græs) 

12 Hvornår ophørte græsningen på den del af arealet som i dag er ugræsset? (årstal) 

13 Hvordan var det areal (spg 9) tidligere græsset? (græsset helt i bund / mellem / højt græs) 

14 Angiv perioder (år) uden græsning for hvert delområde 

15 Hvilke dyr har græsset arealet? (mest kvæg/ heste/ får /andre dyr/blandet/andet…)  

16 Hvor lang var græsningssæson i de græssede områder? (hele året / forår-efterår / få 

måneder) 

 

Tabel 1. Disse spørgsmål er udsendt til lodsejere etc. (se Appendix 1 for det fulde spørgeskema) sammen med 
baggrundsinformation og kort over området. Hvert spørgsmål er gennemgået telefonisk i forbindelse med interview. 
Enkelte personer valgte at svare per mail. Én lodsejer valgte at gennemgå spørgsmålene med mig i felten.  

 

Parameterisering af driftshistorien 

Ud fra spor i landskabet på serien af luftfoto over hver station, og spørgeskemaet er der opstillet en række 

variable (tabel 2). Det har været nødvendigt at foretage en række estimeringer og antagelser, hvilke 

er:  

Dyrkning: Enhver pløjning med efterfølgende udsåning regnes som en dyrkning. Det antages, at der 

er brugt kunstgødning ved dyrkning, hvis dyrkningen er foretaget efter 1950, da landbruget 

generelt intensiveredes efter 2. verdenskrig (Pywell et al. 2002; Den Store Danske 2009). Der er 

således tre kategorier for dyrkning: ”ja” (hvis pløjning har fundet sted mindst to år i træk, eller der 

er påført muld/overjord i et område), ”nej” (hvis ingen pløjning har fundet sted), og ”forsøg” (hvis 

kun ét års pløjning har fundet sted inden for de sidste 60 år, eller der blot er gravet, men ikke 
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gødet). For dyrkning er der ofte en usikkerhed på, hvor mange år det er siden den sidste dyrkning 

har fundet sted. De adspurgte personer kunne eksempelvis svare, at sidste dyrkning foregik 

”engang i 1990’erne”, hvilket i så fald estimeredes som 1995. Hvis serien af luftfoto viser en 

opdyrkning i 1988, men ikke på nogen af de tilgængelige yngre luftfotos i 1990’erne, så sættes 

alderen på dyrkningen af området til at være maksimalt/minimalt:  

Maxage = Observationsår 2004-1988 = 16 år. I 2005 er maxage = 17 år etc.  

Minage = Observationsår 2004-1995 = 9 år. I 2005 er minage = 10 år etc.  

Der vil være en tidsserie på maksimal- og minimumalderen, da der er lavet planteregistreringer i 

årene 2004-2009. Ved dyrkning = nej, og manglende værdier for minage/maxage er disse 

prøvefelter sat til ikke at være dyrket i 150 år i 2004, i 151 år i 2005 osv. 

 

Variable n uden MV Min  Mean Max Klasser antal felter i klasser 

Dyrket 2378    Ja, nej, forsøg Ja = 1031, Nej = 1140, Forsøg = 204 
MV = 78 

Udlagt 2051    Brak, Græs, Ingen Brak = 104, Græs = 450, Ingen = 1497 
MV = 405 

Gødning 1847    Ingen, Lidt, 
moderat, meget 

Ingen = 870, Lidt = 186, Moderat =166 
Meget = 625, MV = 609 

Græsint 2361    Lille, Mellem, stor Lille = 628, Mellem = 983, stor = 750 
MV = 95 

Græskont 2273    Brudt, udbrudt Brudt= 810, Ubrudt = 1463, MV = 183 

Rydning 1720    Ingen, Tynding, 
Rydning 

Ingen = 1392, Rydning = 185 Tynding = 143, 
MV = 736 

Maxage 1166 1700 1899 2009 årstal MV = 1290 

Minage 1166 1900 1956 2009 årstal MV =1290 

Rydmax 328 1990 2003 2009 årstal MV = 2128 

Rydmin 328 1991 2004 2009 årstal MV = 2128 

 
Tabel 2. Oversigt over variable, der ud fra rådata (n=2456 total) er blevet parameteriseret. N uden MV angiver antal 
felter (n) med manglende værdier (MV). Maxage, minage, rydmax og rydmin er kontinuerte variable. Max, min og mean 
værdier for de kontinuerte er de rå årstal. Øverste seks variable er diskrete/faktor. 

 

Udlæg: Efter den sidste dyrkning er der i nogle områder udsået græs, mens andre er overgået 

direkte fra stubmark til at ligge brak. Da udlæg ikke kan ses på luftfoto, er denne parameter 

udelukkende baseret på interview. 

Gødning: Der er søgt at lave et samlet estimat af den samlede gødningsmængde, over den årrække 

det er kendt at der er givet gødning. Så et område i mange år med almindelig omdrift, antages at 

have fået ”meget” gødning. Et område, der har fået lidt gødning i en del år er scoret som 

”moderat”, mens en enkeltstående tilførsel af gødning er scoret som ”lidt”. Et prøvefelt, der ligger i 

nær tilknytning til et gødningspåvirket område, antages at have fået ”ingen” gødning. 
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Græsning: Da det alene ud fra luftfoto ikke er muligt med sikkerhed at se om afgræsning har fundet 

sted, er interviewpersonens hukommelse om græsning søgt valideret ud fra svar om dyrkning, der 

netop kan efterprøves, ved at sammenligne med luftfoto. Græsningsintensiteten er vurderet af 

interviewpersonen til enten: ”stor”, ”moderat”, ”lille” eller ”ingen”, ud fra græshøjde. Intensiteten 

er kun vurderet efter succession er startet, altså efter sidste dyrkning. Hvis der har været perioder 

med og uden græsning, eller forskellig intensitet af græsningen, er græsningsintensiteten søgt 

estimeret som et gennemsnit. Græsningskontinuitet er ligeledes kun vurdereret efter sidste 

dyrkning og er scoret til enten brudt eller ubrudt. Da eutrofieringen har været stigende gennem de 

sidste 60 år, er det antaget, at et ophør i græsningen på mere end 2 år i perioden 2000-2010, kan 

betragtes som en brudt kontinuitet, med bortskygning af lave og 1 årige planter til følge. 

Græsningskontinuiteten betragtes ligeledes som brudt, hvis et ophør i græsning i de følgende 

tidsperioder er > x år: >2 år i 2000-2010, >3 år i 1990-2000. >5 år i 1970-1990, >10 år i 1950-1970.  

Rydning: Fældning af buske og sammenhængende krat kan i nogle tilfælde ses på luftfoto, men er 

også oplyst i forbindelse med interview. Da det antages, at naturlig succession starter forfra, når et 

område ryddes helt, er det tiden siden sidste rydning, der regnes med. Rydmin og rydmax er 

udregnet efter samme princip som maxage/minage.  

Rydmax = Observationsår 2004-1988 = 16 år. I 2005 er rydmax = 17 år etc.  

Rydmin = Observationsår 2004-1995 = 9 år. I 2005 er rydmin = 10 år etc.  

Da der i nogle tilfælde blot er udtyndet i buske og krat, er rydning scoret i tre niveauer: rydning, 

tynding, og ingen.  

 

NOVANA og plantedata 

Til hvert prøvefelt på de ti stationer er der, under de tidligere Amter og miljøcentrenes NOVANA 

naturtypeovervågning, registreret en række parametre i årene 2004-2010, som er lagret i 

databasen på http://www.naturdata.dk (Naturdata 2011). Et udtræk af data for 6230 naturtypen, fra 

naturdatabasen for årene 2004-2009, brugt i denne undersøgelse er foretaget af Bettina Nygaard 

og Christian Damgaard, begge Institut for Bioscience. I tabel 3 listes en oversigt over anvendte 

NOVANA parametre. Til hvert prøvefelt, hvert år, hører en planteliste, som er registreret ud fra 

metode med en 0,5x0,5 meter pin-point ramme. Der er desuden registreret plantearter i en 5-

meter cirkel rundt om prøvefeltet. Se Fredshavn et al. (2009) for teknisk baggrund for prøvetagning, 

http://www.naturdata.dk/
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vegetationsanalyse og taksonomisk niveau i det terrestriske NOVANA naturtype 

overvågningsprogram.  

Jordtype og potentiel solindstråling er ikke en del af NOVANA registreringen. Data for 

disse parametre er udtrukket af Christian Damgaard fra hhv. den landsomfattende jordklassificering 

(ww.djfgeodata.dk/datasaml/index.html) og Danmarks Højdemodel og Terrænmodel 

(Geodatastyrelsen og NIRAS). 

Variable n uden MV Min  Mean Max Klasser/Interval antal felter i klasser 

Station 2447    14, 15, 32, 50, 51, 77, 78, 
87, 114, 124 

14 = 229, 15 = 229, 32 = 235, 50 = 
240, 51 = 240, 77 = 199, 78 = 240, 87 
= 233, 114 = 356, 124 = 246 

Felt 2447    1-2247 MV = 0 

År 2447    2004, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009 

2004 = 361, 2005 = 401, 2006 = 431, 
2007 = 402, 2008 = 414, 2009 = 420 

Sek. Naturtype 2447    2, 4030, 5130, 6120, 
6200, 6210, 6230, 6400, 
6410, 7200, 7230, 9100 

2=118, 4030=21, 5130=4, 6120=9, , 
6200=276, 6210=107, 6230=1833, 
6400=48, 6410=2, 7200=5, 7220=2, 
7230=17, 9100=5, MV = 0 

Jordtype 2372 
 

   Finsandet jord, 
grovsandet jord, 
Lerbl.sandjord 
Sandbl.lerjord 

Finsandet = 178, grovsandet = 1460, 
Lerbl.sand = 662 
Sandbl.ler = 72 
MV = 75 

Græsning 1257    Ja, nej Ja = 1001, nej = 256, MV = 1190 

Høslet 1256    Ja, nej Ja = 18, nej = 1238, MV = 1191 

Artsindeks 2447 -0,002 0,55 0,93 0 -1  MV = 0 

Antal 
Indikatorarter  

2447 0 3,8 14 0 – 14 stk MV = 0 

Ell. N 2447 2 4 7 Gnm. 1- 9 MV = 0 

Ell. R 2447 2,6 5,5 7,2 Gnm. 1- 9 MV = 0 

Ell. F 2447 3,8 5,1 7,8 Gnm. 1 - 12  MV = 0 

Ell. L 2447 5 6,9 7,6 Gnm. 1 – 9 MV = 0 

N-ratio 2447 0,5 0,73 1,09 EllN/EllR MV = 0 

Fosfortal 113 0 0,96 5,8 0 - < 6 mg/100 g jord MV = 2334 

pH 561 2,9 4,5 7,2 0 - 14 MV = 1886 

N i jord 117 0,03 0,37 2,1 0 – mg/g jord MV = 2330 

Veg.højde 2422 0 16,88 300 0 – <1000 cm MV = 25 

Dværgbuske 1989 0 1,5 74 m
2
 MV = 458 

Ved>1 m 2410 0 6,7 78,5 m
2
 MV = 37 

Ved<1 m 2407 0 2,7 78,5 m
2
 MV = 40 

Pot. Indstråling 2447 0,17 0,55 0,89 MJ/cm
2
/år MV = 0 

 
Tabel 3.  Parametre fra NOVANA data, samt responsvariablen ”antal indikatorarter”. Jordtype og potentiel 
solindstråling er ikke NOVANA parametre. N er antal observationer for den pågældende variabel, MV er manglende 
værdier. Sekundær naturtype ID, jordtype, græsning og høslet er diskrete variable. Resten af variablene er kontinuerte. 
n = 2447 total. 
 

Som overordnede responsvariable anvendes de to tilstandsindikatorer: artsindeks og antal 

indikator arter, der på hver deres måde er et udtryk for naturtilstanden i et prøvefelt. Artsindekset 

går fra 0 til 1, og hvert prøvefelt har et artsindeks, for hvert år. Indekset er grundlæggende baseret 

på, at alle plantearter i habitatområderne har fået tildelt en artscore (-1 til 7), der angiver, hvor 

følsomme de er for forringelser på naturtypen, om de er invasive, og en vægtning med den 

gennemsnitlige artsdiversitet for naturtypen. Dermed kan artsindekset sammenlignes på tværs af 
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naturtyper og indekset bruges i dag til, at beregne naturtilstanden i kortlagte habitatnaturtyper og 

ud fra denne vurdere behovet for at bringe eller fastholde en naturforekomst i gunstig tilstand. Se 

Fredshavn & Ejrnæs (2009) for en udførlig gennemgang af baggrund og beregning af artsindeks. 

Antallet af Indikatorarter tæller antallet af en række typiske/følsomme plantearter på sure 

overdrev i et prøvefelt.  Der er udarbejdet en liste over 28 plantearter, der betragtes som 

indikatorer for sure overdrev (Ejrnæs et al. 2009b), hvor alle har en relativt høj artscore. 

Plantelisten, for både 5 meter-cirklen og pin-pointrammen, i hvert prøvefelt, hvert år, er 

gennemgået for antal indikatorarter tilstede. Der forekom mellem nul og 14 indikatorarter i alle 

prøvefelterne (se bilag 1 for listen over indikatorarter).  

Ellenberg-værdier (tabel 3) er tildelt alle plantearter på naturdatabasen (Naturdata 

2011), og bruges som supplement og i mangel af tilstrækkelige fysiske/kemiske målinger. Ellenberg-

værdierne er indikatorværdier for europæiske karplanter, og beskriver deres økologiske 

præference, langs en række økologiske gradienter. Værdierne brugt her, er et gennemsnit for alle 

plantearter i et prøvefelt. Se i øvrigt Nygaard et al. (2009) for en gennemgang af brugen af 

Ellenberg-værdier. Brugt i denne undersøgelser er Ellenberg N(næringsstof), Ellenberg R 

(reaktionstal, jordbundens pH), Ellenberg F (fugtighed) og Ellenberg L (lys). Ellenberg N er et udtryk 

for plantearters forskellige præferencer for næringsrigdom. Da høj pH og høj næringspræference 

følges ad, er Ellenberg N/Ellenberg R = N-ratio, en bedre prædiktor for eutrofiering end Ellenberg N 

alene (Ejrnæs et al. 2009b). Næringsratioen (N-ratio), er den gennemsnitlige Ellenberg N/Ellenberg 

R for hvert prøvefelt. Den sekundære naturtype ID (tabel 3), er selve prøvefeltets naturtype, som 

inventøren bestemmer den under feltarbejde, og kan et enkelt eller flere år være af en anden 

naturtype, end stationens primære naturtype ID 6230, som stationen er udlagt for at overvåge. Det 

skyldes, at stationen ofte vil være mosaikpræget, og rumme flere forskellige naturtyper, afhængig 

af bl.a. fugtighed og plantesamfund. Men også prøvefelternes forskellige successionsstadier, 

driftshistorie og subjektivitet i bestemmelsen kan være medvirkende årsager. Sekundær naturtype 

ID kan derfor tænkes, at fungere som en co-variabel for pH, succession og fugtighed. De otte 

forskellige naturtyper, der optræder som sekundære typer indenfor de ti stationer er: 4030 Tør 

hede; 5130: Enebærkrat på heder, overdrev eller skrænter; 6120: Tørt kalksandsoverdrev; 6210: 

Kalkoverdrev; 6230: Surt overdrev; 6410: Tidvis våd eng; 7220: kildevæld; og 7230: Rigkær. 

Desuden er brugt betegnelsen 2 samt 6200, 6400 og 7200 for ikke-habitatnatur (hhv. 

hovednaturtype overdrev, fersk eng og kalkkrige moser), samt 9100 for skov (Fredshavn et al. 

2008).  
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Som indikatorer på næringsstofniveauet i jorden er foretaget målinger af fosfor, pH og 

kvælstof (tabel 3). Fosfortallet (P) er målt i en jordprøve og måler det plantetilgængelige fosfor, i de 

øverste 5 cm af jorden, ved 10-15 af prøvefelterne på en station. Jordprøverne er slået sammen, fra 

hver af de fire hjørner i pin-point rammen, og taget kun én gang i perioden 2004-2009. Den nedre 

detektionsgrænse er på 0,5 mg P / 100 gram jord, og én enhed i fosfortallet svarer til 1 mg P / 100 

gram jord. Det totale kvælstofsindhold i jorden (N i jord) er ligeledes målt én gang i perioden, i 

samme felter som Fosfor-målingen. Den nedre detektionsgrænse er 0,03 mg N / gram jord. pH er 

ligeledes målt i de øverste 5 cm jord, og ligeledes slået sammen fra de fire hjørner, men til gengæld 

målt hvert år ved samme 10-15 prøvefelter på en station.  

Vegetationshøjden (veghjd) er en indikator for tilgroningsgraden, og intensiteten af 

græsning. Højden af vegetationen er målt som den gennemsnitlige højde i centimeter af planter 

ved prøvefeltets (pin-point rammen) fire hjørner. Det er i den pågældende græsningssæson 

noteret, om der er græsning og høslet på arealet, eller om der var det sidste år (ved feltarbejde 

tidligt på sæsonen). Da der er overlap til hede-agtige naturtyper på de sure overdrev, er 

dækningsgraden i m2 vurderet for dværgbuske i 5-meter cirklen. Arter af dværgbuske på sure 

overdrev kan bl.a. være Hedelyng (Calluna vulgaris), Tyttebær (Vaccinium vitis-idaea) og Blåbær 

(Vaccinium myrtillus) (Ejrnæs et al. 2009a). Ligeledes i 5-meter cirklen er vurderet dækningen af 

vedplanter i m2, dvs. træer og buske over én og under én meters højde (benævnes ved>1m og 

ved<1m) (Fredshavn et al. 2009), (se tabel 3). 

Jordtypen i de øverste 50 centimeter af topjorden (pløjelaget) er baseret på teksturen 

(jordpartikelstørrelse) (tabel 4). I de prøvefelter, der er med i denne undersøgelse forekommer kun 

grovsandet, finsandet, lerblandet sandjord og sandblandet lerjord (tabel 3).  

 

Tabel 4. Jordtyper klassificeret efter tekstur. 3 og 4 er slået sammen til hhv. ”lerblandet sandjord” og ”sandblandet 
lerjord”. Fra (http://www.djf-geodata.dk/)(Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø ved Det Jordbrugsvidenskabelige 
Fakultet) 

 

 

http://www.djf-geodata.dk/)(Institut
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Den potentielle solindstråling (radiation, MJ/cm2/år), (tabel 3) for et prøvefelt, er sammensat ud 

fra de målte parametre: hældning og den kompasretning, prøvefeltet hælder i mod. Den potentielle 

solindstråling blev konstrueret ud fra følgende formel (se McCune & Keon (2002) for detaljer og 

baggrund). Formel nr. 1 er brugt: 

 

Potentiel direkte solindstråling (radiation, MJ/cm2/år) = 

-1,467+1,582*COS (breddegrad)*COS (hældning) -1,5*COS (retning) 

*SIN (hældning)*SIN (breddegrad)- 0,262*SIN (breddegrad) 

*SIN (hældning) + 0,607*SIN(retning)*SIN (hældning) 

 

UTM koordinatet er konverteret til længde-/breddegrad med denne omregningsskabelon: 

http://www.whoi.edu/marine/ndsf/cgibin/NDSFutility.cgi?form=0&from=UTM&to=LatLon 

Her ligger Jylland i UTM zone 32 (Weber 2006). Der er brugt en breddegrad (UTM koordinat) fra det 

første prøvefelt, første år, for hele stationen. Breddegrad og hældning er omregnet til radian. 

Kompasretning er ”foldet” så vest = øst (McCune & Keon 2002). Tilgængelige retninger i data er øst, 

vest, nord, syd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.whoi.edu/marine/ndsf/cgibin/NDSFutility.cgi?form=0&from=UTM&to=LatLon
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Datareduktion 

For at udelukke de prøvefelter, der ved deres plantearter indikerer hede, eng og mose naturtype, 

fravælges prøvefelter med Ellenberg F > 6,5 og Ellenberg R < 4 (se fig. 2) (Fredshavn et al. 2011). 

 

Figur 2. Alle prøvefelter fordelt på hhv. Ellenberg Fugt og Ellenberg Reaktionstal. Udelukkelse af felter med  
Ellenberg F > 6.5 og Ellenberg R < 4. N = 2456, før udelukkelse af felter. Herefter er n = 2390.   

 

Sammenlægning af niveauer for variable 

Efter Interviews og på baggrund af spørgeskemaet, fremgik det at flere variable var forsøgt scoret 

på for mange niveauer eller havde meget få observationer i en enkelt klasse: 

 Rydning viste ikke signikant forskel mellem ”tynding” og ”rydning” med artsindeks som respons 

(tabel 5), og de blev derfor slået sammen til ”rydning”. 

 Da der kun er 18 observationer med ”Ja” i høslet (tabel 3), lægges græsning (NOVANA-variabel) 

og høslet sammen til variablen græshø. Dvs. at de 18 felter med ja i høslet får ”ja” i græsning. 

Resten af felterne får den værdi der er registreret i græsning.  

 Der var stor usikkerhed på om dyrkning ”forsøg” var placeret korrekt, og derfor blev ”nej” og 

”forsøg” slået sammen, på trods af statistisk signifikans mellem klassers gennemsnit (tabel 5).  

 Da det viste sig, at kun få områder var gået fra stubmark til braklægning (tabel 2), blev udlæg 

”brak” lagt sammen med ”ingen”, på trods af statistisk signifikans mellem klassers gennemsnit 

(tabel 5).   

 Græsningsintensitet viste ikke signikant forskel mellem klassen ”lille” og ”mellem” (tabel 5), og 

de blev derfor slået sammen til ”lille”. 

 Minimumssalder og maksimumsalder er stærkt korrelerede (Pearson's product-moment 

correlation, cor = 0,93, p < 2.2e-16). Derfor vælges kun at bruge den mest sikre; ”minage”. 
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 Gødning er oprindelig opdelt i 4 niveauer (fig. 3). Det var ud fra interviews ofte vanskeligt at 

afgøre hvilken gødningsklasse et felt skulle placeres i. Envejs ANOVA og Tukey HSD-test (tabel 5) 

viste signifikant forskel mellem alle 4 klasser med artsindeks som respons, men ikke med antal 

indikatorarter som respons. For at afgøre hvilken opdeling der var bedst, i en model med de 

andre driftsvariable, blev der kørt General Least Squares model (GLS) og Linear Mixed Effect 

model (LME) for fire kombinationer af gødningsklasser med artsindeks som respons, sammen 

med de resterende driftsvariable (se afsnit om statistisk analyse for uddybning af 

modelspecifkationer). De fire kombinationer der blev afprøvet var: 

”ingen + lidt” og ”moderat + ”meget”; ”ingen”, ”lidt”, ”moderat”, ”meget”;   

”ingen + lidt + moderat” og ”meget”; ”ingen + lidt”, ”moderat” og ”meget”.  

Da jeg gerne ville have et datasæt med sammenlignelige variable i analyserne af NOVANA og 

driftsvariable, fik artsindekset lov til at bestemme sammenlægning af gødningsklasserne, uden 

hensyn til den inddeling der måtte fremkomme ved at bruge antal indikatorarter som respons. 

Den model med lavest AIC blev valgt som den bedste, og gødning reduceres herefter til to 

niveauer: ”lav”= ingen + lidt + moderat, og ”høj” = meget. 

 

Figur 3. Felters fordeling efter Artsindeks og Ellenberg N. De fire forskellige gødningsklasser har forskellige symboler og 
farver. N = 2390. Det ses at ”lidt” gødning er koncentreret i felter med højt Artindeks og lavt Ellenberg N. ”Ingen” 
gødning er mest i felter med Lavest Ellenberg N og højere artsindeks. Felter med ”moderat” og ”meget” gødning 
forekommer over hele intervallet.    
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Faktorvariable 
 

Artindeks gennemsnitsværdi (0-1) Faktorvariable Indikatorantal gennemsnitsværdi (0-14) 

År n = 2391 
 
2007 
2004 
2005 
2009 
2008 
2006 

 
0,53 a 
0,54 a 
0,54 a 
0,54 a 
0,55 a 
0,55 a 

År n = 2391 
 
2005 
2007 
2008 
2006 
2009 
2004 

 
3,67 a 
3,67 a 
3,82 a 
3,89 a 
3,96 a 
4,14 a 

Statnr. n = 2391 
 
124 
15 
32 
51 
87 
77 
14 
78 
50 
114 

 
0,43 a 
0,49 b 
0,50 bc 
0,51 bc 
0,54 bcd 
0,56 cde 
0,57 de 
0,58 def 
0,61 ef 
0,62 f 

Statnr. N = 2391 
 
51  
15 
77 
87 
124 
14 
114 
50 
32 
78 

 
3,3 a 
3,5 a 
3,5 a 
3,6 a 
3,7 a 
3,7 a 
4,0 a 
4,0 a 
4,1 a 
5,1 b 

Rydning n = 1551 
 
rydning 
tynding 
Ingen 

 
0,54 a 
0,57 ab 
0,58 b 

Rydning n = 1551 
 
Tynding 
Rydning 
Ingen 

 
3,84 a 
4,77 ab 
4,15 b 

Græsint n = 2300 
 
Lille 
Mellem 
Stor 

 
0,53 a 
0,53 a 
0,56 b 

Græsint n = 2300 
 
Stor 
Lille 
mellem 

 
3,5 a 
3,8 b 
4,1 b 

Græskont. N = 2219 
 
Ubrudt 
Brudt 

 
0,52 a 
0,57 b 

Græskont, n = 2219 
 
Ubrudt 
Brudt 

 
3,7 a 
4,0 b 

Gødning n = 1791 
 
Meget 
Moderat 
Ingen 
Lidt 

 
0,41 a 
0,51 b 
0,61 c 
0,72 d 

Gødning n = 1791 
 
meget 
moderat 
ingen          
lidt 

 
2,5 a 
2,9 a 
4,4 b 
7,0 c 

Udlæg n = 1992 
 
Græs 
Brak 
Ingen 

 
0,32 a 
0,40 b 
0,60 c 

Udlæg n = 1992 
 
græs 
brak 
ingen 

 
1,3 a 
2,3 b 
4,6 c 

Dyrket n =2319 
 
Ja 
Nej 
Forsøg 

 
0,45 a 
0,60 b  
0,65 c 

Dyrket n = 2319 
 
ja  
nej 
forsøg      

 
2,6 a 
4,6 b 
5,8 c 

Jordtype n = 2316 
 
Lrbl.sandjord 
Finsan.jord 
Grv.san.jord 
Sanbl.lrjord 

 
0,47 a 
0,53 b 
0,58 c 
0,69 d 

Jordtype n = 2316 
 
Lrbl,sandjord 
Grv,san,jord 
Finsan,jord 
Sanbl,lrjord 

 
3,5 a 
4,0 b 
4,1 ab 
5,5 c 
 

Græsning n = 1231 
 
Nej 
ja 

 
0,50 a 
0,55 b 

Græsning n = 1231 
 
nej 
ja 

 
3,3 a 
4,0 b 

Høslet n = 1230 
 
Ja 
nej 

 
 
0,28 a 
0,55 b 

Høslet n = 1230 
 
Ja 
nej 

 
1,1 a 
3,9 b 

 
Tabel 5. Diskrete variable i envejs ANOVA og Tukey HSD test. Respons er hhv. artindeks og antal indikatorarter. 
Gennemsnitsværdier fra hver klasse er sorteret fra mindst til størst. Test af om klassernes gennemsnitlige artsindeks og 
antal indikatorarter, inden for hver variabel, er signifikant forskellige fra hinanden (p<0.05). Klasser med samme 
bogstav, inden for en variabel er ikke signifikant forskellige. OBS: n er forskellig for hver forklarende variabel, da data 
ikke er reduceret endnu. N= 2390 total. 
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Variable der udelades i modelanalysen 

 Manglende værdier. En del forklarende variable mangler værdier (mv) for mange 

prøvefelter. N i jord: mv = 95 %; fosfor: mv = 95 %; pH: mv = 77 %; græshø: mv = 49 %  

(n = 2447 for NOVANA data, tabel 3); rydmin og rydmax: mv = 91 %; rydning: mv = 35 % 

(n = 2390 for driftsdata, tabel 7). Modelanalysen (LME og GLS) medtager kun de prøvefelter 

hvor alle variable har en værdi. Når flere af ovenstående variable inkluderes i 

modelanalysen, er kombinationen af manglende værdier sådan, at flere hele stationer ikke 

kommer med i model, eller antal observationer bliver meget lavt (n < 500). For at undgå for 

stor reduktion af antal observationer, udelades i stedet følgende variable: N i jord, fosfor, 

pH, rydmin og rydmax og græshø. Rydning udelades også, da der mangler værdier fra 

station 15, og nogle af de andre stationer har meget få værdier (tabel 7).  

 Co-linearitet. Der er undersøgt for co-linearitet med non-parametrisk Spearman 

korrelationstest (tabel 9). Forklarende variable med en indbyrdes korrelationsfaktor r > 0.30 

udelades af model analysen. Ellenberg værdier bruges ikke i model analysen, da de 

indbyrdes er korrelerede. Minage er stærkt korreleret med gødning, dyrkning og udlæg 

(tabel 9), men beholdes, da tiden siden sidste dyrkning vurderes som værende en vigtig del 

af analysen, og så mange driftsvariable som muligt ønskedes medtaget i modellerne. Der er 

ikke co-linearitet i de resterende forklarende variable.  

Sekundær naturtype ID indeholdt til slut ni klasser. Dette var efter udelukkelse af felter med 

afvigende Ellenberg R og F (fig. 2), og efter udelukkelsen af felter i ovenstående sortering af 

variable. Af de ni klasser er ”6200”, ”2” og ”6400” lagt sammen til ”nonhab” (tabel 6). De er alle tre 

”ikke habitatnaturtype”, men inventørerne har ikke været konsistente i brug af betegnelserne. De 

felter der har fået tildelt en anden sekundær ID end 6230, ligger kun i et tilfælde i samme klynge (ID 

6210 for samme felt nr. fra år 2004-2009). Da pH lå mellem 4,5 og 5,1 for disse fem felter, 

indikerede det, at felterne måske skulle være kortlagt som surt overdrev (Fredshavn et al. 2011), og 

felterne blev beholdt i analysen. Resten af de sekundære ID er tildelt felter, der i mindst ét andet år 

har haft 6230 som ID, og disse felter er også beholdt.  
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Efter reduktion af data og parametre, var flg. variable tilbage til resten af analysen og n = 1245 for 

alle resterende variable (tabel 6): 

 

Variable n uden MV Min  Mean Max Grupper/Interval # i grupper 

Station 1245    14, 15, 32, 50, 51, 77, 
78, 87, 114, 124 

14 = 229, 15 = 229, 32 = 235, 50 = 240,  
51 = 240,77 = 199, 78 = 240, 87 = 233,  
114 = 356, 124 = 246 

felt 1245    1-1245 MV = 0 

År 1245    2004, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009 

2004 = 361, 2005 = 401, 2006 = 431,  
2007 = 402, 2008 = 414, 2009 = 420 

Dyrket 1245    Ja, nej Ja = 479, Nej = 766 

Udlagt 1245    Græs, Ingen Græs = 263, Ingen = 982 

Gødning 1245    Lav, Høj Lav = 827, Høj = 418 

Grasint 1245    Lille, stor Lille = 687, stor = 558 
 

Graskont 1245    Brudt, udbrudt Brudt= 324, Ubrudt = 921 

Minage 1245 0 104,5 155 Alder i år MV = 0 

Jordtype 1245    Finsandet jord, 
grovsandet jord, 
Lerbl.sandjord 
 

Finsandet = 10, grovsandet = 832, 
Lerbl.sand = 403 
 

Sek. Naturtype 1245    Nonhab, 4030, 5130, 
6210, 6230, 6410, 7230,  

Nonhab=180, 4030=7, 5130=4, 6210=34, 
6230=1015, 6410=1, 7230=4,  

Artsindeks 1245 0,002 0,53 0,89 0 -1  MV = 0 

Indikator antal  1245 0 3,8 14 0 – 14 stk MV = 0 

Ell. N 1245 2,4 3,9 6,9 Gnm 1- 9 MV = 0 

Veg.højde 1245 0 13,38 200 0 – <1000 cm MV = 0 

Dværgbuske 1245 0 0,97 70 m
2
 MV = 0 

Ved>1 m 1245 0 5,4 78,5 m
2
 MV = 0 

Ved<1 m 1245 0 2,3 72 m
2
 MV = 0 

Pot. Indstråling 1245 0,245 0,56 0,89 0-1 MJ/cm
2
/år MV = 0 

 
Tabel 6.  Anvendte parametre i model. Data er reduceret til n = 1245 prøvefelter. Minage er lavet om til år siden sidste 
dyrkning, fremfor årstal som i de rå data (tabel 2). Intervallet for de kontinuerte variable er stadig med de teoretiske 
grænser. Det faktiske interval kan ses i min. og max. kolonnerne. Kun de anvendte grupper er listet for diskrete/faktor 
variable.     

 

Statistisk analyse 

Spearman Korrelationstest og envejs ANOVA 

En non-parametrisk Sperman korrelationstest viser et overblik over samtlige NOVANA variables 

indbydes korrelationer, samt de fire mest betydende driftsvariable (betydende i model analysen). 

Faktorvariable kan ikke anvendes i korrelationstesten. Derfor er der brugt variansanalyse (envejs 

ANOVA) for at korrelere de tre mest betydende faktordriftsvariable, dyrkning, gødning og udlæg, 

med de kontinuerte variable. Hver faktordriftsvariabel har to klasser i modeldata, og r-værdien i 

tabellen er kvadratroden af ANOVAs r2 værdi (tabel 9). 

Sammenhængen mellem hhv. artsindekset, antal indikatorarter og de forklarende variable er 

undersøgt vha. General Least Squares model (GLS) og Linear Mixed Effects Model (LME). Som 

udvælgelsesmetode for den bedste model type af fire (GLS eller LME - med tre forskellige random 
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situationer) er brugt Aikaike Information Criterion (AIC). De fire konkurrerende modeltyper er 

analyseret med variable fra spørgeskemaundersøgelsen (driftsvariable) og artsindeks som 

responsvariabel. Derefter er den bedste af de fire model typer anvendt til at undersøge 

forklaringskraften i tre konkurrerende modeller: Artsindeks som respons, med hhv. A) variable fra 

NOVANA-overvågningen, B) driftsvariable og C) NOVANA og driftsvariable i samme model. Desuden 

er antal indikatorarter brugt som responsvariabel i tre tilsvarende konkurrerende modeller.   

Aikaike Information Criterion - AIC 

Modeller med samme responsvariable, men forskellige antal parameter kan ikke direkte 

sammenlignes, da et større antal parametre vil forklare en større del af variationen (r2). For at 

kunne sammenligne modeller med forskellige antal parametre, bruges i stedet Akaike information 

criterion (AIC).  AIC rangerer modellerne ud fra en vægtning mellem to kriterier; hvor godt 

modellen repræsenterer data og hvor kompleks modellen er. Jo lavere AIC er, jo bedre er modellen 

i sammenligning med konkurrerende modeller. AIC kan ikke bruges til at sammenligne modeller 

med forskellige responsvariable, og siger ikke noget om hvor god modellen er, absolut set (Johnson 

& Omland 2004). 

Til statistisk analyse har jeg anvendt programmet R version 2.15.3 (The R Foundation for Statistical 

Computing, ISBN 3-900051-07-0 2013) der er et gratis software program, tilgængeligt på 

internettet. Der er anvendt pakkerne Hmisc og xtable til korrelationstest, nlme til modelanalysen 

(GLS og LME) og pakken car til enkelte figurer.  

General Linear Square Model 

GLS er anvendt som en basis liniær regressionsmodel uden random effects, for at undersøge om 

anvendelsen af random effects, som i LME, gav en bedre model. 

Liniar Mixed Effect Model 

Data er grupperet hierarkisk som x antal klynger af 1-5 felter over 1-5 år, på ti forskellige stationer. 

Felter indenfor samme klynge (de 1-5 år), indenfor samme station er mere tilbøjelige til at ligne 

hinanden, end to felter fra forskellige klynger eller forskellige stationer.  Derfor er anvendt en 

udgave af LME;”random effects model”, som anbefalet i Zuur et al.( 2009). Modellen består af fixed 

effects (forklarende variable) og random effects (station, felt og år). Random effects er også 

forklarende variabale, og rummer den del af variationen som enten ligger i forskellen mellem 

stationerne (random = station), mellem felter indenfor stationerne (random = station/felt), eller 

mellem de 5 forskellige års observationer indenfor hver station (random = station/år). 
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Trinvis udvælgelse af variable ved ANOVA test 

For at bestemme hvilke parametre der har mest indflydelse på artsindekset/antallet af 

indikatorarter, er der brugt ANOVA-test i kombination med GLS og LME.  Hver modelkørsel er 

startet med det fulde antal variable (f.eks. alle drift eller alle NOVANA variable). Derefter er der 

brugt tovejs ANOVA hvor de ikke statistisk signifikante variable (p > 0,05) er fjernet fra modellen en 

efter en. Hver gang er modellen kørt igen indtil alle variable er signifikante i tovejs ANOVA. Metode 

følger Zuur et al. (2009). 

Normalfordeling og Homogenitet 

Der testes for normalfordeling af modellens residualer, samt om der er overtrædelse af kravet om 

homogenitet af fittede værdier og residualer.   

 

Land Use Variabel 

Af de reducerede data (n = 1245) er oprettet en Land Use History variabel (LUH). Den 

sammenkobler forskellige driftshistoriesituationer af scoren fra hhv. dyrknings, udlægs og 

gødningsvariablen i én variabel. Se de mulige klasser en variabel kan have i tabel 6. LUH = 

(dyrkning/udlæg/gødning), har således flg. 7 Klasser:   

”Ja/græs/høj ”; ”Ja/græs/lav”; ”Ja/ingen/høj”; ”Nej/ingen/høj”; 

”Ja/ingen/lav”; ”Nej/ingen/lav”; ”Nej/græs/lav”. 
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Resultater 

Resultaterne af spørgeskemaer, luftfotos og kort er opsummeret i tabel 7.  Af de i alt 56 

spørgeskemaer, der blev sendt ud, kom svar på 53 af dem. En person ønskede ikke at deltage i 

undersøgelsen, og to personer lykkedes det ikke at komme i kontakt med.  Den samlede 

dataprocent for hver variabel er angivet. Det ses, at dyrkning, gødning, udlæg, alder, 

græsningsintensitet og kontinuitet alle har data for minimum 74 % af felterne.  Minimumsalderen 

har fået lagt 150 år til, ved alle dyrkning ”nej”, derfor den høje data succes. Tiden siden sidste 

rydning har en lav datasucces, da der for denne parameter både var mange manglende værdier, og 

rydning ”ingen” er ikke tildelt en værdi.  

 

 

Station nr 
 

minage  rydmin  dyrket udlagt gødning græskont græsint rydning 

station114 % felter med data 
 

100 % 
 

0 % 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Station 124 % felter med data 100 % 33 % 100% 100% 90% 100% 100% 33% 

Station 14 % felter med data 100 % 7 % 100 % 72% 60 % 51 % 79 % 74 % 

Station 15 % felter med data 100 % 8 % 100 % 14 % 14 % 100 % 100 % 8 % 

Station 32 % felter med data 
 

100 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Station 50 % felter med data 70 % 3 % 70 % 100 % 83 % 79 % 83 % 56 % 

Station 51 % felter med data 83 % 0 % 100 % 93 % 15 % 98  % 98 % 0 % 

Station 77 % felter med data 
 

100 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Station 78 % felter med data 
 

100 % 9 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 91 % 

Station 87 % felter med data 
 

66 % 25 % 100 % 45 % 76 % 100 % 100 % 76 % 

Gennemsnitlig % felter med data 
over alle stationer 

92 % 9 % 97 % 82 % 74 % 92 % 96 % 65 % 

 
Tabel 7. Fordeling af % felter med data på de ti stationer, for otte driftsvariable, i perioden 2004-2009. N = 2390.  

 

Korrelationstest, ANOVAs r-værdi og gennemsnitsværdier i Tukey test 

Korrelationstabellen (tabel 9) viser både de kontinuerte NOVANA-variable der er med i model 

analysen, og dem der blev udeladt. Udlæg, gødning og dyrkning og minimums alder er de fire 

driftsvariable med den største korrelationskoefficient (r værdi fra ANOVA) i f.h.t artsindeks og antal 

Indikatorarter (tabel 9).  

Tukey testen (tabel 5), er baseret på rådata for faktorvariable inden reduktion af 

klasser (n = 2390). Gødning, dyrkning, udlæg og jordtype har de største forskelle i klassernes 

gennemsnitsværdier for de to responsvariable, af de variable der er lavet Tukey test på i tabel 5, og 
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er derfor vist selvstændigt i tabel 8. F.eks. er forskellen mellem det gennemsnitlige artsindeks for 

den laveste klasse, gødning ”lidt”, og artsindekset for den højeste klasse gødning ”meget” = (0,72 – 

0,41) = artsindeks 0,31. Disse fire variable har en større forskel i responsvariablene, end den forskel 

der er i det gennemsnitlige artsindeks og antal indikatorarter mellem alle stationer (tabel 5). 

Forskellen i artsindekset er på 0.19 mellem station 124 og 114. Og forskel i Indikatorarter er på 1,8 

mellem station 51 og 78. Gødning har den største forskel i gennemsnitsværdier, mens udlæg har 

den næststørste (tabel 5 og tabel 8). Dette gælder både for artindeks og antal indikatorarter. Dyrket 

er den variabel med tredje størst forskel for indikatorarter (3,2) og fjerde største for artsindeks 

(0,2). Jordtype har den fjerde største forskel for Indikatorarter (2), og tredje største for artsindeks 

(0.22).  

 

 

Fire faktorvariable med 

størst forskel i 

klassernes 

gennemsnitsværdier 

Artsindeks (0-1) Forskel i gennemsnit af 

gennemsnitsværdier for 

artsindeks 

Fire faktorvariable 

med størst forskel i 

klassernes 

gennemsnitsværdier 

Antal 

indikatorarter 

(0-14) 

Forskel i gennemsnit af 

gennemsnitsværdier for 

antal indikatorarter 

 

meget 

moderat 

ingen 

lidt 

0,41 a 

0,51 b 

0,61 c 

0,72 d 

 

1.  

Forskel 0,31 

 

meget 

moderat 

ingen          

lidt 

2,5 a 

2,9 a 

4,4 b 

7,0 c 

 

1.  

Forskel 4, 5 

græs 

brak 

ingen 

0,32 a 

0,40 b 

0,60 c 

 

2.  

Forskel 0,28 

græs 

brak 

ingen 

1,3 a 

2,3 b 

4,6 c 

 

2. 

Forskel 3,3 

 

 

ja 

nej 

forsøg 

0,45 a 

0,60 b  

0,65 c 

 

4. 

Forskel 0,2 

ja  

nej 

forsøg      

2,6 a 

4,6 b 

5,8 c 

 

3. 

Forskel 3,2 

Lrbl.sandjord 

Finsan.jord 

Grv.san.jord 

Sanbl.lrjord 

0,47 a 

0,53 b 

0,58 c 

0,69 d 

 

3. 

Forskel 0,22 

Lrbl,sandjord 

Grv,san,jord 

Finsan,jord 

Sanbl,lrjord 

 

3,5 a 

4,0 b 

4,1 ab 

5,5 c 

 

4. 

Forskel 2 

 

Tabel 8. Envejs ANOVA og Tukey HSD test. De fire faktorvariable med størst forskel i klassen med lavest gennemsnit og 
klassen med højest gennemsnit. Variable er desuden rangeret efter hvor stor forskel der er mellem laveste og højeste 
gennemsnit (1., 2., 3., 4) N = 2390 total.  
 

 



34 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tabel 9. Spearman non-parametrisk correllationstest. Korrelationskoefficient -1< r >1, n = 2390, ***p <0,0001, ** p <0,001,  *p<0,05.  Dyrket, gødning og udlæg er 
faktorvariable og Korrelationskoefficienten er r-værdien fra envejs ANOVA test. I faktorvariable er klasserne slået sammen til dyrket = ja/ nej, gødning = høj/lav. udlæg = 
græs/ingen. 

 Indantal artindeks eln elr ell elf nratio Njord P Ph potrad minage rydmin veghjd vedun1 vedov1 dvrgbuske 

Artindeks  0,79***                 

Eln -0,69*** -0,78*** 
      

         

Elr -0,50*** -0,57***  0,77*** 
     

         

Ell -0,14*** -0,21*** 0,01  0,38*** 
    

         

Elf -0,10*** -0,10***  0,32*** -0,08*** -0,46*** 
   

         

Nratio -0,62*** -0,67***  0,76***  0,24*** -0,35***  0,61*** 
  

         

Njord 0,1 -0,01  0,30**  0,16 -0,20*   0,43***  0,27**  
 

         

P -0,42*** -0,38***  0,21*  0,04 0,08 -0,09  0,26**  -0,21*           

Ph -0,31*** -0,38***  0,43***  0,59***  0,43*** -0,08 0,08 -0,08  0,22*          

Potrad -0,05*  -0,04*  -0,02 0,02  0,06**  -0,21*** -0,08*** 0 -0,01 0,03        

Minage  0,39***  0,40*** -0,37*** -0,47*** -0,31***  0,12*** -0,15*** 0,14 -0,06 -0,24***  0,07***       

Rydmin 0,05  0,27*** -0,35*** 0,04 0,12 -0,60*** -0,54*** -0,60*  0,11 -0,07  0,29***  0,72***      

Veghjd -0,17*** -0,16***  0,34***  0,25*** -0,16***  0,22***  0,28***  0,25*  -0,04 0,07 0 -0,17*** -0,27***     

vedun1  0,33***  0,28*** -0,24*** -0,23*** -0,24*** -0,05*  -0,16*** 0,01 -0,20*  -0,12**   0,09***  0,17***  0,18**  0,01    

vedov1  0,10***  0,07*** 0,03 -0,07*** -0,35***  0,06**   0,09*** 0 -0,24*  -0,06  0,12***  0,13***  0,17*   0,12***  0,30***   

Dvrgbuske  0,36***  0,39*** -0,50*** -0,59*** -0,21*** 0,04 -0,16*** -0,06 0,15 -0,33*** -0,18***  0,20*** 0,03 -0,11***  0,20***  0,09***  

Dyrket -0,37*** -0,38*** 0,28*** 0,38*** 0,29*** -0,26*** 0,09*** -0,20* 0,17* 0,17*** 0,03 -0,78*** -0,55*** 0,04* -0,02 -0,12*** -0,08*** 

Gødning -0,34*** -0,46*** 0,48*** 0,53*** 0,39*** 0,11*** 0,26*** 0 -0,03 0,32*** -0,02 -0,71*** -0,38*** 0,09*** -0,17*** -0,08*** -0,12*** 

Udlæg -0,45*** -0,52*** 0,50*** 0,44*** 0,27*** 0,03 0,36*** -0,10 0,16 0,16*** -0,13*** -0,74*** -0,36** 0,01 -0,15*** -0,14*** -0,08*** 
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GLS og LME modeller - artsindeks som responsvariabel 

Af de fire modeller (GLS, LME med tre forskellige random effects) har LME modellerne konsekvent 

en lavere AIC sammenlignet med GLS for de samme forklarende variable (tabel 10). Af de tre LME 

modeller har LME med random = station/felt den laveste AIC (tabel 10). Af de tre LME station/felt 

modeller har modellen med kun driftsvariable den laveste AIC.  

GLS og LME modeller - antal indikatorarter som responsvariabel 

Antal indikatorarter er brugt som responsvariabel i samme fire modeller (GLS, LME med tre 

forskellige random effect). Her har LME modellerne igen en lavere AIC, sammenlignet med GLS for 

de samme forklarende variable. Af de tre LME modeller med forskellige random situationer (ikke 

vist) har LME med random effects = station/felt den laveste AIC. Af de tre LME station/felt modeller 

har model med Driftsvariable fra spørgeskemaundersøgelsen og NOVANA variable i samme model 

den laveste AIC (tabel 11).   

Modeller / Respons = artsindeks GLS LME Station/felt LME station LME Station/år 

AIC Drifts variable -1045 - 1907 -1170 -1172 

AIC NOVANA - 710 
- 1777 

-783 -786 

AIC NOVANA og Drift - 1001 
-1889 

-1153 - 1158 

Tabel 10. Artsindeks modeller Laveste AIC er den bedste af de mulige modeller. AIC = - 1907 angiver den bedste model 
af alle modeller med artindeks som respons. 
 

Respons = antal indikatorarter 
 

Model LME Drift Model LME NOVANA Model LME Drift og NOVANA 

AIC 4797 4910 4779 

Tabel 11. Indikator modeller. LME med random = station/felt og antal indikatorarter som respons. AIC = 4779 angiver 
den bedste model. 
 

Bedømt ud fra diagnostiske plots er modellernes residualer normalfordelte, og der er 

varianshomogenitet i modellernes residualer. 

Den bedste model – effekter 

Den bedste LME station/felt model for artsindekset er vist i tabel 12a. Kun tre driftsvariable er med 

i den endelige model. Græsningsintensitet, kontinuitet og alder var ikke signifikante i denne model. 

I fig. 4a ses effekterne af hhv.: gødning, dyrkning og udlæg, samt effekten af stationer og felter på 

artsindekset.  

I Indikatormodellen er de signifikante driftsvariable; udlæg, dyrkning og 

minimumsalder, NOVANA variablene; vedplanter > 1m og vegetationshøjde samt potentiel 
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indstråling (potrad) (tabel 12b). I fig. 4b ses effekterne af hhv.: dyrkning og udlæg, samt stationer og 

felter på antallet af indikatorarter. I fig. 5 a, b, c, d ses effekterne af de kontinuerte variable. Udlæg 

har største negative effekt. Dyrket og potentiel solindstråling har nogenlunde lige stor negativ 

effekt. Den mindste negative effekt har vegetationshøjde og vedplanter > 1 meter. Antal 

indikatorarter falder med minimumsalder i modellen, men den omvendte sammenhæng er 

gældende, når Indikatorantal plottes mod Minimumsalder med rådata (fig. 6a).  

Effekten af den sekundære naturtype ID er ikke vist, da grupperne i sekundær 

naturtype ID ikke er signifikant forskellige i indikatormodellen. ANOVA testen som er brugt til at 

sortere variable fra, viser signifikans p < 0,0023 for sekundær ID som helhed, og modellen opnår en 

lavere AIC når Sekundær naturtype ID er med. Fig. 7 viser antal indikatorarter i de sekundære ID 

klasser.  Jordtype, dværgbuske, vedplanter under 1 m, gødning, græsningsintensitet og kontinuitet 

var ikke signifikante i denne model. Jordtype fik frasorteret klassen sandblandet lerjord under 

datareduktionen (tabel 6) og bestod i modellen derfor kun af tre af de oprindelige fire klasser.  

 

Fixed effetcs Value Std.Error DF t-value p-value 

(Intercept) 0,267 0,034 965 7,829 0 

dyrketnej 0,074 0,027 267 2,720 0,007 

udlagtingen 0,203 0,034 267 6,029 0 

goedninglav 0,082 0,030 267 2,706 0,0072 

 
Tabel 12a. Output af bedste LME model med artsindeks som respons. Random effects = station/felt. Fixed effects er de 
variable, hvor p < 0,05 i ANOVA test. Tabellen læses sådan: Intercept value = 0,267 er effekten på artsindekset hvor 
dyrkning = ja, udlagt = græs og gødning = høj. Effekten af dyrkning = nej er en øgning af artsindekset med 0,074. Udlagt 
= ingen øger igen artsindekset med 0,203. Og gødning = lav har en positiv effekt på 0,082.  
 
 

Fixed effects Value Std.Error DF t-value p-value 

(Intercept) 2,362 1,085 955 2,178 0,0296 

veghjd -0,007 0,003 955 -2,781 0,0055 

vedov1 -0,020 0,005 955 -3,947 0,0001 

potrad -3,534 1,136 955 -3,108 0,0019 

dyrketnej 2,421 0,468 268 5,192 0,0000 

udlagtingen 3,945 0,489 268 8,045 0,0000 

minage -0,014 0,004 955 -3,246 0,0012 

sek5130 -0,130 1,042 955 -0,124 0,9011 

sek6210 0,220 0,779 955 0,283 0,7773 

sek6230 0,665 0,717 955 0,929 0,3532 

sek6410 -0,308 1,601 955 -0,191 0,8487 

sek7230 -0,478 1,035 955 -0,461 0,6452 

seknonhab 0,113 0,728 955 0,158 0,8748 

  
Tabel 12b. Output af bedste LME model med antal indikatorarter som respons. Random effects = station/felt. Fixed 
effects er variable hvor p < 0,05 i ANOVA test af modellen. Lys blå markering er driftsvariable.  
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Figur 4a. Fixed effects; den negative effekt af dyrkning, gødning og udlæg på artsindekset. Værdierne er taget fra tabel 
12a, og er ”value” med negativt fortegn. Random effects er effekten af variation mellem felter indenfor station, og 
mellem de ti stationer. Effekter kan sammenlignes da skala på y-aksen er det samme interval. Den største effekt på 
artsindekset er variation mellem felterne (random), efterfuldt af udlæg. Effekten af dyrkning, gødning og variation 
mellem stationerne (random) er nogenlunde lige store.  

 

Figur 4b.  Fixed effects; den negative effekt af dyrkning og udlæg på antal indikatorarter. Værdierne er fra tabel 12b 
”value” med negativt fortegn. Random effects er effekten af variation mellem felter indenfor station, og mellem de ti 
stationer. Effekter kan sammenlignes da skala på y-aksen er det samme interval.  Den største effekt i indikatormodellen 
er variationen mellem felterne (random), dernæst udlæg.

 



38 
 

 

Figur 5. Fixed effects. Effekten på antal indikatorarter af: a) minimusalder på overdrevet, b)den potentielle 
solindstråling, c) vedplanter over 1 m i % dækning af 5-meter cirkel, d)vegetationshøjden i cm. Værdier er fra ”value” i 
tabel 12 b, ganget med alle variablens værdier. Dette giver en effekt skala som kan sammenlignes direkte med effekter i 
fig. 4b. 

 

d 

b a 

c 
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Figur 6. a) Positiv sammenhæng mellem antal indikatorarter og alder på overdrev (tiden siden sidste dyrkning) målt i år, 
n = 2390, med tendens linje. b) Antal indikatorarter og potentiel solindstråling målt i MJ/cm

2
/år, n = 1245. c) Antal 

indikatorarter og vedplanter over 1 m. i 5-meter cirkel. n= 1245. d Antal indikatorarter og vegetationshøjde. n= 1245 
 
 

 

 

d c 

a b 



40 
 

 

Figur 7.  Sekundær naturtype ID og antal Indikatorarter. Antal prøvefelter i klasserne; Nonhab =180, 4030=7,  

5130=4, 6210=34, 6230=1015, 6410=1, 7230=4. 

 

Forklaret og uforklaret variation 

I LME station/felt modellerne ligger den forklarede variation i tre niveauer (tabel 13a og 13b). Level 

0 er den variation i data som de betydende variable forklarer. Level 1 er den variation der er ligger 

mellem de ti forskellige stationer. Level 2 er den variation der ligger mellem felterne indenfor en 

station. Level 1 og 2 er LME modellens random effects.  

 

  

                                                                                                                                                                       

Tabel 13a. To modeller med lavest AIC. R
2
 = 

variationen, er kumuleret; I model med driftsvariable 
forklarer variablene 30 % af variationen i modellen. 
Stationer forklarer 15 %, felter forklarer 40 %. 15 % er 
uforklaret.                                                                                                                                                                                

 

 

Respons = Indikatorarter 
Forklaret variation 

Model  Drift Model  
Drift og NOVANA 

 Level 0, variable- fixed 0,28 0,32 

Level 1, stationer - random 0,44 0,46 

Level 2, felter - random 0,83 0,84 

 

 

Tabel 13b. To modeller med lavest AIC. R
2
 = 

variationen, er kumuleret; I drift og NOVANA modellen 
forklarer variable 32 % af variationen i modellen. 
Stationer forklarer 14 %, felter forklarer 38 %. 16 % er 
uforklaret.                                                                                                                                                                               

Respons = Artindeks 
Forklaret variation 

Model Drift  Model Drift  og 
NOVANA 

 Level 0, variable – fixed 0,30  0,38 

Level 1, stationer – random 0,45 0,46 

Level 2, felter - ramdom 0,85 0,87 
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Forholdet mellem Artsindeks, Gødning, Dyrkning og Udlæg 

De tre betydende driftsvariable gødning, dyrkning og udlæg er kombineret i LUH (land-use-history) 

variablen. I tabel 14 ses den sorterede gennemsnitsværdi.  På fig. 8a er de 7 klasser vist i boxplot 

med artsindekset som respons. Her kaldes udlæg ”græs”, for ”udlæg”. I Fig. 8 b, er klassen 

”nej/udlæg/lav” som har den højeste gennemsnitsværdi af artsindekset, lagt sammen med 

”nej/ingen/lav”, da ”nej/udlæg/lav” bestod af 10 felter på station 87, med stor usikkerhed om 

isåning af rødkløver for 20 år siden.  

 

 

Tabel 14. De 7 klasser i LUH variabel, fra mindst til størst  
gennemsnitsværdi af artsindekset. Ja og nej står for dyrkning ja/nej.  
Forskellige bogstaver er signifikant forskellige (p<0,05) 
i HSD Tukey test. 
 

 

 

 

 

 

 

LUH: 

Dyrk/udlæg/gødning 

Artindeks 

gennemsnitsværdi 

(0-1) 

Ja/udlæg/høj   0,30  a  

Ja/udlæg/lav 0,36  a  

Ja/ingen/høj 0,45  b 

Nej/ingen/høj 0,56  c 

Ja/ingen/lav 0,60  cd 

Nej/ingen/lav  0,61  d 

Nej/udlæg/lav 0,73  d  
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Figur 8a. LUH klassers gennemsnitsværdi af artsindekset. Figurteksten viser klasser i denne rækkefølge: 
”ja/udlæg/høj”, ”ja/udlæg/lav”, ”ja/ingen/høj”, ”ja/ingen/lav”, ”nej/udlæg/lav”, ”nej/ingen/høj”, ”nej/ingen/lav”. 
Forskellige bogstaver er signifikant forskellige (p<0,05) baseret på Tukey HSD test og envejs ANOVA. 
.  

 

Figur 8 b. LUH klassers gennemsnitsværdi af artsindekset hvor ”nej/udlæg/lav” er lagt sammen med ”nej/Ingen/lav”. 
Figurteksten viser klasser i denne rækkefølge: ” ja/udlæg/høj”, ”ja/udlæg/lav”, ”ja/ingen/høj”, ”nej/ingen/høj”, 
”ja/ingen/lav”, ”nej/ingen/lav”. Forskellige bogstaver er signifikant forskellige (p<0,05), baseret på Tukey HSD test og 
envejs ANOVA. 
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Diskussion 

Udfordringer ved indsamling af driftshistorien 

Et kombineret brug af spørgeskema, luftfotos og interviews med henblik på at indhente 

information om driftshistorie giver både klare resultater og store udfordringer. I forbindelse med 

interview var det, i de fleste tilfælde, let for nuværende eller tidligere lodsejere at huske, om der 

havde været sået udlæg i forbindelse med dyrkning. Fagpersoner, der havde kendskab til et 

område, der overgik til statens pleje i forbindelse med stationernes kortlægning op til år 2004, 

havde også en forholdsvis klar erindring af, om området var overtaget med udlæg.  

Det var en overraskelse at se, at nogle prøvefelter i det intensivt overvågede 

stationsnet i habitatområderne, stadig har aktiv opdyrkning på mindre områder. I Rødme 

Svinehaver, station 124 (fig. 1a), er der fem prøvefelter med opdyrkning i hhv. 2004 og 2006.. 

Ligeledes er der på station 15, Tostrup og station 14, Skibtved (foto 2) hhv. fem og et prøvefelter 

med opdyrkning i 2004, 2005 eller 2006. Hvad der ikke er inkluderet i datagrundlaget for denne 

undersøgelse, er opdyrkningen efter 2009, hvilket forekom på både station 14 (foto 3) og 15. Om 

området har været opdyrket eller ej inden for de sidste 60 år, er relativt let at tjekke på luftfoto 

om end der dog er huller i serien af luftfoto på op til 20 år for nogle af områderne. Luftfoto fra år 

1944 er meget uskarpe, men kan bruges til at give et kvalificeret bud på om der har fundet 

opdyrkning sted. I mange interviews har lodsejeren været i tvivl om, hvornår opdyrkning ophørte, 

hvis det lå langt tilbage i tiden, og for en del områder har det ikke været muligt at få tilstrækkelig 

viden om hvordan driftsforholdene var ifør 1950érne. Eller der var uoverensstemmelser mellem 

forskellige personers erindring af et områdes driftshistorie. Antal år siden sidste opdyrkning 

(minage) blev således også mere usikker, jo længere tilbage i tiden den mulige opdyrkning havde 

fundet sted.  

Mangler og modstridende oplysninger fra interviews gjorde det noget udfordrende, 

at kvantificere hvor stor den samlede gødningspåvirkning har været over en årrække på 155 år. 

Kalkning er ikke kvantificeret selvstændigt i denne undersøgelse, men burde muligvis have været 

med. På trods af den signifikante forskel mellem de fire oprindelige gødningsgrupper i envejs 

ANOVA for artsindekset (tabel 5) ville det sandsynligvis være tilstrækkeligt, og behæftet med færre 

fejlangivelser, om kun gødningsklasserne høj og lav var blevet anvendt i spørgeskemaet. 
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Græsningskontinuitet og græsningsintensitet var defineret til kun at skulle 

kvantificeres for tiden efter sidste dyrkning og de var således også vanskelige at få sikre 

oplysninger om for hele perioden, hvis opdyrkningen lå en del år tilbage. Der var en stor 

procentdel af felterne, hvor det var lykkedes at estimere græsningsværdier (tabel 7).  Men da 

intensiteten af græsning i mange tilfælde var skiftende i forskellige perioder, var det kun mulig at 

komme med mere eller mindre sikre gæt på, hvor intensivt et areal gennemsnitligt var græsset. 

Ligeledes var græsningskontinuiteten vanskelig at kvantificere sikkert for et område, hvor sidste 

opdyrkning ligger 60-155 år tilbage i tiden. Ligeledes kunne brud på kontinuiteten have fundet 

sted uden nuværende kendskab hertil. Det forekommer derfor uhensigtsmæssigt, at benytte de to 

variable i undersøgelser som den indeværende, der dækker mange forskellige stationer, over 

mange år, og hvor der kan være stor usikkerhed i en høj andel af de forskellige interview.  

Problemet med missing values i driftsdatasættet var særligt problematisk for de to 

variable Rydning og Rydmin – år siden sidste rydning (tabel 7). Rydning af skyggende krat har uden 

tvivl en indvirkning på lyskrævende vegetation (Ejrnæs et al. 2009a), men der var tilfældigvis flere 

stationer helt eller næsten uden oplysninger om rydning. Hvor dyrkning er scoret til ”nej”, har 

minimusalderen fået værdien ”150”. Felter, hvor rydning er scoret til ”ingen”, kunne på samme 

måde, have fået en kunstig alder, og ville så få værdien rydmin = 150 år, eller en anden kunstig 

periode, hvor et prøvefelt formodes at ikke have været udsat for rydning af vedplanter. Det 

vurderedes dog ikke at være så sikkert, som en vurderingen af, om et udyrket areal havde været 

uden dyrkning i rigtig mange år. Rydning blev i mangel af bedre oftest vurderet alene ud fra 

luftfoto, og kun i enkelte tilfælde ud fra interview. Men kvaliteten af de ældre luftfotos, var ofte 

ikke god nok til at kunne afgøre om der havde været rydning eller ej i nærheden af et prøvefelt. 

Den vurdering var nemmere at foretage for dyrkning, da dyrkning som regel havde inkluderet et 

lidt større sammenhængende areal. Smårydninger kunne være foretaget, uden at være del af en 

plejeplan, og uden nødvendigvis at kunne ses på luftfotos. Da svarsuccesen kun er på 65 % for 

rydning (tabel 7), og de fleste af disse er ”ingen” rydning (tabel 2), kombineret med usikkerheden 

for, hvilken alder, der i givet fald skulle gives felter med ”ingen” rydning, blev det fravalgt at 

forsøge at estimere tiden siden sidste rydning, på trods af tab af data. Alt i alt var der for få 

observationer til, at tiden siden sidste rydning og rydning kunne inkluderes i modellen, da 

datasættet ellers ville blive reduceret på bekostning af kvantiteten af andre betydende variable. 
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Dette var ikke til at vide på forhånd, og udvælgelsen af både relevante og tilstrækkelige variable 

har derfor været et resultat i sig selv. 

Hvert år blev betragtet som uafhængigt for det samme felt, da der kunne være sket 

ændringer i driften i dataperioden 2004-2009.  Samtidig kunne det retfærdigøres ved at GPS 

usikkerheden er så stor, at det ikke er det samme fysiske felt arterne registreres på de enkelte 

overvågningsår.  Ulempen ved denne tilgang er, at nogle variable kun har observationer fra ét 

enkelt år, eller fra kun en del af prøvefelterne, og dermed ”manglende værdier” for de andre fem 

år, og resterende prøvefelter. Modellen kan kun sammenligne effekten af de variable der har 

observationer for de samme felter, og alle rækker i dataarket med bare én ”manglende værdi” 

bliver udeladt. Fosfor, med 133 observationer i alt og pH som har 561 observationer, dækker kun 

10-15 felter på en station (tabel 3), og blev derfor udeladt af modellen. Ellers ville de resterende 

30-45 felter uden fosfor og pH målinger, men med en driftshistorie, blive udeladt. En anden mulig 

effekt af at betragte årene som uafhængige, er at felter, hvor der er den samme drift gennem de 

seks år, tæller seks gange. Dette øger antallet af observationer, men kan også føre til et øget 

signifikansniveau. I denne sammenhæng tillægges den forklarede variation dog større betydning 

for vurderingen af resultaterne end p-værdierne. Dertil kommer at dette valg muliggjorde, at 

modellerne kunne estimere den variation, som var mellem felterne, som en random effect, en 

effekt som kunne sammenlignes med den del af variationen som kunne forklares af de målte 

variable. 

Korrelationstest, ANOVA r-værdi og gennemsnitsværdier i Tukey test 

På trods af udfordringer ved indsamling af driftshistorien, viser fire driftsvariable sig at være 

signifikant korreleret med artsindekset og antal indikatorarter. Der er en relativt stor negativ 

korrelation mellem Udlæg, Gødning, Dyrkning og de to responsvariable (alle r > -0,34, tabel 9) og 

en stor positiv korrelation med alder. De oprindelige fire klasser i gødning viser overraskende, at 

lidt gødning giver et højere artsindeks end ingen gødning (tabel 8). En mulig forklaring kan være, at 

opdyrkningen for 100 til 150 år siden er scoret til gødning = lidt, men i virkeligheden har 

gødningspraksis fra den periode ingen betydning på arterne nu. En anden forklaring kan være at 

en sparsom kalkning sammen med en minimal gødningsmængde har hævet pH en smule, og 

bevirket en større artsrigdom (Ejrnæs et al. 2009a).  
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Jordens pH er negativ korreleret med de to responsvariable (tabel 9). Hvis artspuljen 

på sure overdrev er tilpasset relativt lav pH (Cousins et al. 2009; Ejrnæs et al. 2009a; Pärtel 2002), 

vil der være et overtal af indikatorarter i de sureste felter. Det ses også at pH er positivt korreleret 

med især gødning, men også dyrkning og udlæg (tabel 9). Denne sammenhæng antyder at 

landbrugspåvirkningen øger jordens pH på de sure overdrev, hvilket også er fundet hos Cousins et 

al. (2009). Om de foretrukne dyrkningsjorde skulle have naturlig højere pH inden opdyrkning, 

inden for de relativt små sure overdrevsstationer, er uvist. De prøvefelter, der ikke har været 

opdyrket, er sandsynligvis urørte pga. topografi og tilgængelighed, (skrænter og, bakker, stor 

afstand til gård, stor fugtighed (Ejrnæs et al. 2009a), fremfor at prøvefelterne er fravalgt som 

dyrkningsjord pga. naturligt lavt pH. Desuden er Ellenberg R, som er et udtryk for planternes pH 

præference, også positivt korreleret med gødning, dyrkning og udlæg (tabel 9). Den sammenhæng 

kan tolkes som at planter med højere pH præference, er tilbøjelige til at vokse på meget gødskede 

jorde, på de sure overdrev. Men også at en del af disse planter enten er udsået med udlægget, 

eller tilstrækkelig konkurrencedygtige til at kunne vokse sammen med udlægget. N-ratio viser en 

tilsvarende sammenhæng, hvor jorde med samlet høj gødningsstatus har en høj næringsratio 

(tabel 9). På mange sure overdrev ses et delvist overlap til både kalkoverdrev og hede, som har en 

teoretisk god naturtilstand på hhv. højt og lavt pH niveau. En sådan mosaikagtig sammensætning 

af områder med forskellige naturlige pH niveauer kan komplicere den direkte forklaring af en 

positiv korrelation mellem høj pH og landbrugsdrift. Dog fandt Fredshavn et al. (2011), i en analyse 

af 1523 prøvefelter med pH målinger fra naturtypen surt overdrev (6230) (fig. 1b), at den bedste 

arttilstand forekom i prøvefelter med pH på under 4,2. Det resultat understøtter sammenhængen 

mellem høj pH og driften, som fundet her.  

 Fosfor (P) er negativt korreleret med artsindeks og antal indikatorarter (tabel 9).  Den 

sammenhæng er også fundet i en analyse af 836 prøvefelter med målinger af P på sure overdrev i 

hele Danmark (Fredshavn et al. 2011). Her er den bedste artstilstand på arealer med P < 1,2 

mg/100 g jord. Fosfor er generelt et vigtigt begrænsende næringsstof på græsland i Nordeuropa 

(Raatikainen et al. 2007; Vandvik & Birks 2004), og jordens P-indhold er højt i traditionelt drevet 

landbrugsjord (Vandvik & Birks 2004). Der ses dog ingen korrelation mellem gødning og P i denne 

undersøgelse (tabel 9). Derimod er der en lille positiv korrelation mellem P og dyrkning, hvilket 

følger Raatikainen et al. (2007).  
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Eftersom P, pH og N-ratio ikke er med i modelanalysen, så er det svært at sige, hvor 

vigtig pH og P i jorden er for plantefordelingen i forhold til andre faktorer.  

Den bedste model 

For artsindeks er det overraskende, at den rene driftshistorie resulterer i den bedste model (tabel 

10). Måske er det en effekt af artsindeksets konstruktion, der både medtager og rangerer 

problemarter og arter, der er følsomme for forringelser i driften, og dermed virkelig afspejler 

driftens betydning for de enkelte felters gennemsnitlige artsindeks. At pH og P ikke indgår i 

modellen, bidrager muligvis til den relativt lave forklaringsevne fra de øvrige NOVANA variable. 

Fredshavn et al. (2011) fandt i en analyse af alle felter med målinger af pH og fosfortal (P) på sure 

overdrev i NOVANA overvågningsprogrammet i Danmark, at felterne med lav pH og lavt fosfortal 

havde den bedste naturtilstand. I den analyse indgik dog ikke direkte målinger af driftshistorien, 

som er tilfældet her. Derfor er det svært at sige, hvordan pH og P ville opføre sig i en model 

sammen med driftsvariable, og hvor meget information om fosforstatus og pH, driftsvariablene 

allerede forklarer. For antal indikatorarter er modellen med inklusion af NOVANA variable (tabel 

11) den bedste til at forklare fordelingen af antal indikatorarter i prøvefelterne, på trods af 

manglende P og pH variable.  

Modellens effekter – forklarende variable 

I de to modellers output (tabel 12a og tabel 12b) ses, at af alle variable har forekomsten af udlæg 

den største negative effekt i modellen, både på artsindekset og antallet af indikatorarter. Udlæg 

sænker ifølge modellen artsindekset med 0,2, og antallet af indikatorarter med fire (fig. 4a og fig. 

4b). Prøvefelter med udlæg har altid (på nær 10 tvivlsomme felter med udlæg af rødkløver for 20 

år siden) været dyrket og gødet på et tidspunkt, og udlæg, gødning og dyrkning er derfor 

korrelerede. Det kan være vanskeligt at sige, om effekten af udlæg på et areal uden dyrkning og 

gødning, reelt er større end effekten af dyrkning og gødning, som angivet i modellen. Udlæg er 

typisk en græs/kløver blanding, der enten er sået i sammen med sidste afgrøde, eller i enkelte 

tilfælde eftersået inden arealet er overgået til græsning i forbindelse med naturpleje. Andre steder 

med vedvarende græsning, udsår lodsejeren indimellem ekstra græs/kløverfrø. Stationerne er på 

den måde forskellige, da der nogle steder er tilkøbt tidligere marker, og andre steder dyrkes en del 

af habitatområdet stadig. Disse områder tæller med i stationernes areal for den overordnede 

naturtype surt overdrev. Det har ikke været muligt at finde andre undersøgelser, der har 
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undersøgt græs/kløver udlægs direkte indvirkning på artsindeks, antallet af indikatorarter eller 

diversitet. Men et genopretningseksperiment af græsland i Ungarn omhandlende udsåning af 

græsblanding med lav diversitet på tidligere landbrugsjord, antyder at udsåningen ved kompetitiv 

eksklusion og opbygning af førne i bunden af vegetationen, nedsætter arters mulighed for 

kolonisering i de senere successions stadier(Török et al. 2010).  

Dyrkningseffekten er i modellen mindre end effekten af udlæg, men blandt de tre 

variable med størst effekt. Den negative effekt af dyrkning = ja er stærk nok til at sænke antallet af 

indikatorarter med 2,4 og Artsindekset med 0,074 (fig. 4a og fig. 4b). Omvendt er den positive 

effekt af dyrkning = nej en stigning på 0,074 i Artsindekset (tabel 12a og tabel 12b). Dyrkning 

forekommer uden udlæg og gødning, og vil så være opdyrkning for mindst 100 år siden. 

Dyrkningens indvirkning, betragtet som kun pløjningen af jorden, kan ses som mere eller mindre 

nulstilling af successionen. Succession til græsland, med de plantearter, der kendetegner gammelt 

græsland, kan efter ophørt dyrkning tage fra årtier til århundreder om at udvikle sig (Gibson & 

Brown 1991). De ældste områder med dyrkning ”ja” i datasættet, er dyrkningen ophørt for 109 år 

siden, mens de yngste områder er pløjet samme år som vegetationsregistreringen fandt sted. Det 

giver selvfølgelig en stor spredning i, hvilket succesionsstadie et givent prøvefelt kan befinde sig i. 

Tiden siden sidste dyrkning, minimumsalder, er da også korreleret positivt med artsindeks og antal 

indikatorarter (tabel 9), hvilket følger Ejrnæs & Bruun (1995). Ifølge et studie af jordens frøbank på 

græsland i Holland, overlever de fleste frø fra typiske græslandsplantearter kun nogle få år (Bakker 

& Berendse 1999). Et område, der har været dyrket for nylig, er således afhængig af nærliggende 

områder med artstypisk græsland, for at kunne reetablere sig (Ejrnæs et al. 2008).  

Gødning har kun en signifikant effekt i artsindeksmodellen, hvor den er næsthøjest 

(tabel 12a).  Det er svært at sige, hvorfor gødningsvariablen ikke er signifikant i 

indikatorartsmodellen. De andre drifts- og NOVANA-variables forklaringsevne er tilsyneladende 

bedre. Men en forklaring kan også være, at sammenlægning af gødningsklasser blev vurderet ud 

fra laveste AIC for model med artsindekset som respons (fig. 3 og tabel 8). Her blev klasserne 

”lidt”, ”ingen” og ”moderat” gødning slået sammen.  Men klasserne ”meget” og ”moderat” 

gødning var faktisk ikke signifikant forskellige med antal indikatorarter som respons. Gødning med 

antal indikatorarter som respons, kunne være lagt sammen som ”ingen + lidt” og ”moderat + 

meget” gødning, men dette er ikke testet (tabel 8). At eutrofiering af naturligt næringsfattige 
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økosystemer medfører fald i artsdiversitet, er velkendt (Fredshavn & Ejrnæs 2009; Fredshavn et al. 

2011; Roem & Berendse 2000). Gødning medfører generelt en højere produktivitet af biomasse, 

særligt af konkurrencearter som høje urter, græsser og vedplanter der skygger for lysets i bunden 

af vegetationen og på jorden. Artsdiversiteten falder som følge af competitive exclusion af 

lystilpassede arter, og særligt ved homogene lysforhold, der ikke tillader sameksistens af arter 

med forskellige lysbehov (Willems et al. 1993). Den positive korrelation mellem Ellenberg L og 

gødning (tabel 9), kan derfor tænkes at afspejle pionerplanter og markukrudt på områder, der er i 

almindelig omdrift (dyrkning/græsmark i rotation) eller nyligt forladte.  

Den negative effekt af alder (minage) på antal indikatorarter i modellen (fig. 5a), 

giver ikke mening set i lyset af den positive korrelation mellem både artsindeks og antal 

indikatorarter og alder (fig. 6a og tabel 9). Det må anses som værende et artefakt i modellens 

tilpasning, evt. pga. minimusalders stærke korrelation med både dyrkning (-0.78***), gødning 

(0.71***) og udlæg (0.74***)(tabel 9), og alderseffekten er måske allerede er forklaret i modellen. 

Alder er fundet at have en positiv sammenhæng med artsdiversitet hos Ejrnæs & Bruun (1995), 

hvilket giver god biologisk mening. Med lang tid siden sidste dyrkning, er der netop mulighed for 

at indvandring og naturlig succession kan medvirke til en udvikling, der går mod god naturtilstand.  

Den potentielle solindstråling har i modellen lige så stor negativ effekt som dyrkning 

har på antallet af indikatorarter (fig. 5b). Forklaringen på en sådan negativ sammenhæng kan 

være, at der på nordvendte skråninger med lav solindstråling, er flere arter med højere 

indikatorværdi, som ikke trives på mere sandede marker mod syd. Felter med en højere 

solindstråling medfører altså ikke flere indikatorarter på de sure overdrevsstationer, ifølge denne 

model. Muligvis overdøves de typiske arters tilpasning til tørke af indflydelsen af negativ 

driftspåvirkning, som på de sydvendte marker i stedet giver enårigt markukrudt, der trives ved høj 

solindstråling. Og måske er der også et større sammenfald mellem de ukrudtsarter og 

overdrevsplanter, der vokser på tørre sydvendte sandskrænter, end mellem ukrudtsarter og de 

flerårige stabile overdrevsplanter, der vokser på mere fugtig og nordvendt jord. I rådata er 

korrelationen mellem artsindeks, antal indikatorarter og solindstråling dog kun meget lille (hhv -

0,05* og -0,04*, tabel 9 og fig. 6b).  

Forekomsten af vedplanter over 1 meter, målt i hele 5-meter cirklen, har samlet set 

en lille negativ effekt på antallet af indikatorarter (fig. 5c). Der er i nogle plot en større opvækst af 



50 
 

træer og buske, hvilket kan oversættes som et udtryk for en stor grad af tilgroning. Tilgroningen 

kan skyldes mangel på græsning gennem lang tid (Fredshavn et al. 2011), og afspejles i en negativ 

korrelation med Ellenberg L (tabel 9). Vegetationshøjden, målt i pin-point rammen, har også en 

negativ effekt på antallet af indikatorarter i modellen om end den er lille (fig. 5d). Stor 

vegetationshøjde er et typisk tegn på manglende græsning (Fredshavn et al. 2011). The 

intermideate disturbance hypoteses (Grime 1973) forudsiger, at en høj grad af forstyrrelse (højt 

stressniveau) vil føre til, at kun et fåtal af arter vil overleve, mens mangel på forstyrrelser (ingen 

stress) vil betyde, at konkurrencestærke arter over tid vil ekskludere alle andre mindre 

konkurrencedygtige arter ved competitive exclusion. Derimellem ligger et optimum ved moderat 

forstyrrelse (moderat stressniveau), hvor flest arter kan sameksistere. På fig. 6c og fig. 6d ses, at 

tendenslinjen starter stejlt stigende inden den falder igen ved større dækning af vedplanter og 

større vegetationshøjde. Nylig dyrkning kan ses som en ekstrem forstyrrelse, der kun tillader få 

arter. Hvis der ses på antallet af indikatorarter per plot, så skaber vegetationshøjden et optimum 

for diversitet ved højder på 5-20 cm. Mens der er optimum ved 5-25 m2 dækning af vedplanter 

over 1 meter, i 5-meter cirklen. Der er dog stor variation i antallet af indikatorarter, hvilket 

afspejler de øvrige faktorer, som har indflydelse på antallet af indikatorarter.  

Græsningsintensitet og kontinuitet er ikke signifikante i nogen af modellerne. Det 

betragtes primært som en mulig følgevirkning af den usikkerhed, der er ved at estimere den 

samlede græsningspåvirkning under dataindsamlingen, og ikke som et reelt udtryk for at græsning 

generelt ikke har indflydelse på tilgroning og forstyrrelse. Flere rapporter konkluderer, at græsning 

er en nødvendig del af opretholdesen af de sure overdrev (Buttenschøn 2007; Ejrnæs et al. 2009a; 

Fredshavn et al. 2011). Jordtypen er heller ikke signifikant i modellen for antallet af indikatorarter. 

Det kan skyldes, at reduktionen af data tilfældigvis har fjernet hele klassen ”sandblandet lerjord”, 

der er klassen med det højeste gennemsnit i jordtypevariablen (tabel 6). Det betyder selvfølgelig, 

at jordtypevariablens effekt i modellen muligvis svækkes. Samtidig er de tre andre klasser, 

”grovsandet”, ”finsandet”, og ”lerblandet sandjord” ikke overbevisende signifikant forskellige fra 

hinanden (tabel 8).  
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Er der forskel i naturtilstand ved brug af enten artsindeks eller antal indikatorarter? 

Antal indikatorarter og artsindeks er korreleret med r = 0.79***, p <0.0001 (tabel 9). Et langt 

stykke ad vejen, måler de to responsvariable således felter med god og dårlig naturstilstand ens. 

Dette understøttes i store træk i hvilke af variablene i tabel 8, der har den største forskel i 

klassernes gennemsnitlige værdier for hhv. artsindeks og antal indikatorarter.  De fire variable 

med den største forskel i gennemsnittet for den lavest og den største klasse er gødning, udlæg, 

dyrkning og jordtype (tabel 8).  Gødning og udlæg har den største forskel mellem højeste og 

laveste klasse for både artsindekset og antal indikatorarter. Dog er felter med ”meget” og 

”moderat” gødning ikke signifikant forskellige med antal indikatorarter som respons i Tukey testen 

(tabel 5 og tabel 8). Det kan tænkes at være et udtryk for, at i felter, hvor en vis gødningsmængde 

er nået (gødning = moderat), er antallet af indikatorarter allerede negativt påvirket. En yderligere 

øgning af gødningsmængden, gør kun betingelserne for følsomme overdrevsplanter marginalt 

værre. Dyrkning og jordtype har den tredje og fjerde største forskel for antal indikatorarter og 

omvendt hos artsindekset (tabel 8). Her er der tilsyneladende en lille forskel i hvordan de to 

responsvariable påvirkes af dyrkning og jordtype. Om den forskellige placering af dyrkning og 

jordtype som hhv. tredje og fjerde variabel afspejler en reel forskel i variablenes påvirkning af 

artsindekset og antal indikatorarter, kunne måske afgøres i model analysen. Desværre blev 

jordtypeklassen med det højest gennemsnitlige artindeks og antal indikatorarter (sandblandet 

lerjord) frasorteret under datareduktionen (tabel 3 og tabel 6), og jordtype var måske derfor, ikke 

signifikant i nogen af modellerne. 

Den forskellige rangordning af stationer i forhold til bedste gennemsnitsværdier af 

hhv. artsindeks og antal indikatorarter (tabel 5) viser også, at der er en vis forskel i hvordan 

”bedste naturtilstand” vurderes. F.eks. ligger station nr. 32 forholdsvis lavt i middel artsindeks, 

men næstbedst i middel antal indikatorarter. Det kan det tænkes, at en ret sur, forladt sandmark 

med få lyskrævende overdrevsarter vil ligge højere i artsindeks, men have få indikatorarter. Mens 

et tidligere godt overdrev, hvor der nu er invasive, næringselskende og konkurrencestærke høje 

urter og vedplanter, stadig kan have mange indikatorarter, men vil score lavere i artsindeks.  

Modellerne viser, at der en forskel i hvilke variable, der er signifikante i modellen for 

hhv. artsindeks og antal indikatorarter. Den bedste model for artsindeks forklares ved kun 

dyrkning, gødning og udlæg, mens modellen for antal indikatorarter bedst forklares ved både drift 
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og tilstandsindikatorer. Det kan tænkes, at opbygningen af artsindekset forklarer arternes 

fordeling mere detaljeret, da også invasive og konkurrencedygtige arter har fået en score.  

Forklaret variation i modellerne 

De tre signifikante variable: udlæg, dyrkning og gødning forklarer 30 % af den samlede variation i 

artsindeksmodellen. Ved også at inkludere NOVANA–variablene forklares yderligere 8 % af 

variation (fig. 13a), men ifølge AIC er det ikke den bedste model. I modellen for antal 

indikatorarter, hvor NOVANA–variablene til gengæld er inkluderet, er 32 % af variationen 

forklaret, hvilket er 4 % mere end såfremt modellen køres alene med drift (fig. 13b). At NOVANA-

variablene har en så lille ”ekstra” forklarende effekt, er umiddelbart overraskende. Muligvis ville 

tilføjelsen af pH og P til NOVANA-data øge modellens forklaringsevne. Men den sekundære 

naturtype, som er co-variabel, formodes allerede at indeholde noget af den manglende 

informationen om bl.a. pH (fig. 7). Desuden kan det også tænkes, at driften allerede forklarer en 

stor andel af den variation som NOVANA-variablene måler, nemlig variation i nuværende 

naturtilstand.  

En stor del af den variation, der ligger mellem felterne indenfor stationerne (hhv. 40 

%, tabel 13a og 38 %, tabel 13b), kan skyldes driftsforskelle, som enten ikke er oplyst, korrekt 

parameteriseret eller ikke har været mulige at synliggøre på baggrund af interviews og luftfoto. 

Her er græsning eller mangel på samme, sandsynligvis grund til en del af variationen. Grundet 

stationernes mosaiknatur, kan der også være ubeskrevne forskelle i P og pH. Forskelle i jordens pH 

og fugtighed, formodes til dels indeholdt i co-variablen sekundær ID i indikatorartsmodellen. 

Naturtilstanden i de forskellige felter afspejler også den udvikling successionen har taget. Er der 

langt til nærmeste frøkilde samtidig med at frøbanken er væk, vil der på en tidligere dyrket mark 

ikke nødvendigvis have fundet en reetablering af typiske sure overdrevsarter sted. Tilstanden kan i 

stedet være afhængig af de først spirende arter efter pløjning (Ejrnæs et al. 2008). Desuden vil 

nogle felter grundet tilfældighed bare være mere artsrige end andre.   

Variationen mellem stationerne (hhv. 15 %, tabel 13a og 14 %, tabel 13b) kan tænkes 

at være påvirket af regionale forskelle i artspuljer, men bestemt også afstanden til nærmeste 

frøkilder foruden tilgængelighed for frøspredning. Muligvis kan der være en effekt af forskel i både 

nedbør og deponering af atmosfærisk kvælstof på de forskellige stationer, hvor sidstnævnte 

eksempelvis har vist sig, at have en negativ effekt på artsdiversitet på græsland i Europa (Stevens 
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et al. 2010). Der kan kun spores en ganske lille effekt på de sure overdrevstationer i Danmark 

(Vinther, 2010), men en større effekt af deponeret atmosfærisk kvælstof på artsindekset på de 

tørre heder (habitatnaturtype 4030) i NOVANA overvågningsprogrammet (Jensen 2010). 

Størrelsen af kvælstofdeposition er afhængig af en række faktorer, bl.a. nedbørsmængden, den 

gennemsnitlige vindretning over året, mængden af og afstanden til nærmest landbrugsbedrift 

(Ellerman et al. 2011). 

 

Dyrkning, gødning og udlægs indvirkning på artsindekset 

Forskellige kombinationer af de tre mest forklarende variable påvirker artsindekset forskelligt (fig. 

8b). Har der både været dyrket, høj gødskning og sået udlæg efter sidste dyrkning, så er 

artsindekset lavest. Artsindekset stiger således som de negative påvirkninger falder, hvor fravær af 

dyrkning og udlæg, samt kun lav gødningstilførsel giver det højeste artsindeks. Udlæg, dyrkning og 

gødning er stærkt negativt korreleret med alder (tabel 9) og det er især felter i tidlige 

successionsstadier med stor påvirkning fra landbrug, som scorer meget lavt i artsindeks. 

En af grundene til at udlæg har en så markant effekt, kan skyldes, at ved opdyrkning 

for mere end 60 år siden, er der ingen oplysninger om udlæg. Udlæg har derfor enten fået scoren 

”ingen”, eller er blevet en manglende værdi i datasættet. Udlæg får altså lov til at forklare 

artstilstanden på arealer, der inden for de sidste 60 år er opgivet som landbrugsjord (eller stadig 

dyrkes), og som naturtilstandsmæssigt nok er relativt dårligere arealer. For dyrkning (og gødning) 

derimod, er der oplysninger fra nutiden og tilbage til en sidste dyrkning for 155 år siden. De ældste 

arealer vil sandsynligvis have et højere artsindeks og større antal indikatorarter end de nyligt 

opgivne landbrugsarealer, såfremt der har været tilstrækkelig afgræsning. Det har ikke været 

muligt at finde oplysninger om udlægspraksis før 1950, og der er altså uvist i hvilket omfang udlæg 

er blevet anvendt i dyrkningen før i tiden.  
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Konklusion 

På baggrund af de spørgsmål, der indledningsvis blev stillet, er det muligt at konkludere følgende: 

1. I hvilket omfang kan landbrugets nuværende og tidligere driftspraksis på sure overdrev 

indsamles og parameteriseres ud fra luftfotos, spørgeskemaer og interviews af lodsejere og 

myndigheder? Et kombineret brug af luftfotos og spørgeskemaer viste sig, selv på et stort 

antal prøvefelter, anvendelig til at indsamle driftshistorien for dyrkning, udlæg, alder og 

gødning, foruden det viste sig tidsmæssigt overkommeligt at omsætte informationerne til 

analyserbare data. For disse variable var mængden af data generelt høj. Gødning kan dog 

sandsynligvis med fordel vurderes for kun to niveauer: højt og lavt. Rydning og tiden siden 

sidste rydning, var der kun få sikre oplysninger om i interviews, og luftfotos var ofte svære at 

tyde sikkert. Det blev forsøgt at estimere data for græsningsintensiteten og kontinuiteten, og 

antal felter med data blev dermed højt. Men grundlaget var desværre usikkert pga. 

ufuldstændige informationer, hvilket hang sammen med at det ofte var store antal år 

græsningshistorien skulle vurderes for. Det kan således ikke anbefales, at forsøge at 

rekonstruere græsningshistorien medmindre arbejdet inkluderer besigtigelser på stationerne 

sammen med en god kilde. 

 

2. Teste om driftshistorien har en effekt på to af NOVANA programmets biologiske 

tilstandsindikatorer: Artsindekset og Antal Indikatorarter? Artsindekset blev bedst forklaret af 

driftsvariable. Der er betydelig signifikant effekt af dyrkning, udlæg og gødning på 

artsindekset, og udlæg og dyrkning på antallet af Indikatorarter. 

 

3. Hvilke driftsparametre har den største effekt på de to tilstandsindikatorer såfremt 

driftshistoriens effekt er statistisk signifikant? Udlæg viste sig at være den mest betydende 

variabel af alle, både på artsindekset og antallet af indikatorarter. Udlæg er stærkt korreleret 

med nyere opdyrkning (siden 1950), og derfor vanskelig at adskille fra denne. Samlet siger 

modellerne dog, at opdyrkning, særligt med udlæg, har den største effekt på variationen i 

tilstandsindikatorerne på de sure overdrev, der indgår i NOVANA-overvågningen. 
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4. Kan viden om driftshistorie bidrage væsentligt til de eksisterende NOVANA overvågningsdata 

for sure overdrev? Driften kan forklare en stor del af årsagen til den tilstand, der måles på i 

NOVANA-programmet. Og tre driftsvariable fordeler prøvefelterne effektivt i artsindekset. 

Faktisk kan man sige, at uden at inddrage driftshistorien, vil man ikke kunne levere en 

retvisende forklaring på variationen i tilstandsindikatorerne. 
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Appendix 1 

Spørgeskema 

Til xx 

Adresse yy 

Jeg henvender mig i håb om, at du vil hjælpe mig med nogle værdifulde oplysninger. Jeg er specialestuderende på 
Århus Universitet, Institut for Bioscience. Jeg er i gang med at undersøge langtidseffekten af græsning og opdyrkning 
på planter i enge og overdrev (mere baggrundsinfo på bagerste side). Dele af din matrikel er med i denne 
undersøgelse (se kort). Jeg har vedlagt et spørgeskema og to kort, som jeg håber du vil kaste et blik på. Jeg vil meget 
gerne have lov at ringe dig op, interviewe og guide dig igennem spørgeskemaet, i løbet af 2011/2012.  

Det skal understreges at denne undersøgelse alene er videnskabelig, hvilket vil sige, at projektet ikke indberetter data 
til myndighederne.  

Det ene kort med adresser på, er kun beregnet til at du kan få et overblik over området. På det andet kort kan du se to 
adskilte områder der hedder D1og  D2.  Det er områder, som på historiske luftfotos fra 1945 og frem til 2006, ser ud til 
at være enten opdyrket, tidligere bevokset med skov eller måske afgræsset gennem mange år. De røde trekanter med 
tilhørende nummer er felter hvor plantearterne er registreret hvert år fra 2004-2009. 

 Hvis du har nogen spørgsmål, er du velkommen til at ringe på tlf.: xxxxxxxxx eller sende mail til xxxxxxxxxxxxxx   

Med venlig hilsen 

Stinna Camille Damgaard 

 

Spørgsmål:  

- Hvilken periode har du viden om? 

- Ved du hvem der forvaltede området før dig?  

- Hvilken del af området har du viden om?  

Dyrkning 

1) Hvornår skete sidste opdyrkning af arealet eller dele af arealet? (årstal) 

2) Fandt opdyrkning sted et enkelt eller flere år?  

3) Var arealet helt eller kun delvist opdyrket?  

  4) Var der udlæg/ undersåning af græs/kløver – efter sidste opdyrkning? (årstal) 

5) Har der været gødskning uden opdyrkning – hvornår? (årstal, hvor mange år, angiv på tidsline) 

År 1950                                                                                                                                    år 2011 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

mailto:ssandfeldt@gmail.com
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Græsning  

6) Er hele eller dele af arealet græsset nu? 

7) Hvis området kun er delvist græsset angives de græssede områder på kortet  

8) Hvordan er arealet græsset? (græsset helt i bund / mellem / højt græs) 

9) Hvornår ophørte græsningen på den del af arealet som i dag er ugræsset? (årstal) 

10) Hvordan var det areal (sp. 9) tidligere græsset? (græsset helt i bund / mellem / højt græs) 

11) Angiv perioder (år) uden græsning for hvert delområde (angiv perioder på tidslinje 

År 1950                                                                                                                                     år 2011 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12) Hvilke dyr har græsset arealet? (mest kvæg/ heste/ får /andre dyr/blandet/andet…)  

Evt.:  

13) Hvor lang var græsningssæson i de græssede områder? (hele året / forår-efterår / få måneder)  

Baggrundsinformation: 

Det store område, der er tegnet ind på kortet med rødt, er ét af de kortlagte Natura 2000 områder i Danmark. Hver 
sommer siden 2004 har ansatte ved Miljøcentrene været i felten, for at undersøge hvilke plantearter der fandtes her.  
Arterne er undersøgt i bestemte små felter på arealet (markeret med røde trekanter). Kigger man på luftfotos fra 
1945 og frem kan man se, at store dele af Danmark har været under plov. Men det ses også, at der er mindre områder 
der sandsynligvis aldrig har været opdyrket, men brugt til afgræsning. Man ved at forskellige plantearter kræver mere 
eller mindre tid for at genindtage et område efter dyrkning. Og at forskellige plantearter er mere eller mindre 
følsomme for om et område er lysåbent nok til at de kan etablere sig fra frø. Men man ved ikke i hvor høj grad tid 
siden dyrkning, samt græsningens omfang, spiller ind på de plantearter der findes i området i dag.  Det er disse 
spørgsmål som denne undersøgelse forsøger at besvare. Først og fremmest ved at få så detaljeret en viden som 
muligt, om hvad historien er for hvert lille område.   
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Bilag 1. 

Indikatorarter for sure overdrev 

 
6230 engelsk visse Genista anglica 
6230 fåre-svingel Festuca ovina 
6230 hjertegræs Briza media 
6230 katteskæg Nardus stricta 
6230 tandbælg Danthonia decumbens 
6230 almindelig mælkeurt Polygala vulgaris 
6230 almindelig pimpinelle Pimpinella saxifraga 
6230 bakke-gøgelilje Platanthera bifolia ssp. bifolia 
6230 bakke-nellike Dianthus deltoides 
6230 bredbægret ensian Gentianella campestris var. campestris 
6230 djævelsbid Succisa pratensis 
6230 eng-ensian Gentianella uliginosa 
6230 gul snerre Galium verum 
6230 guldblomme Arnica montana 
6230 hunde-viol Viola canina 
6230 hylde-gøgeurt Dactylorrhiza sambucina 
6230 kattefod Antennaria dioica 
6230 klokke-ensian Gentiana pneumonanthe 
6230 krat-fladbælg Lathyrus linifolius 
6230 liden klokke Campanula rotundifolia 
6230 liden skjaller Rhinanthus minor 
6230 mark-frytle Luzula campestris 
6230 plettet kongepen Hypochoeris maculata 
6230 satyrblomst Leuchorchis albida 
6230 skov-gøgelilje Platanthera chlorantha 
6230 smalbægret ensian Gentianella amarella 
6230 smalbladet høgeurt Hieracium umbellatum 
6230 smuk perikon Hypericum pulchrum 
6230 tjærenellike Viscaria vulgaris 
6230 tormentil Potentilla erecta 
6230 vår-star Carex caryophyllea 
6230 spids øjentrøst Euphrasia stricta 

 

 

 


