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Abstract 

The use of fallow land in crop rotation was previously used in extensive farming to prevent 

soil impoverishment and reduce plant diseases. In 1992, the European Economic Community 

implemented a set-aside scheme to help reduce the large surpluses of agricultural products in 

Europe under the guaranteed price system, and to deliver some environmental benefits 

following considerable damage to agricultural ecosystems and wildlife as a result of the 

intensification of agriculture. In relation to biodiversity, one of the added benefits of set-aside 

was to increase wild plant diversity in agricultural land. I investigated the effect of fallow land 

area, fallow crop (natural flora versus fallow crop sowing) and age after set-aside on plant 

diversity, and additionally the effects of soil properties on diversity and composition of plant 

communities. I examined plant diversity in plots of 43 set-aside fields of varying size (0.5-

12hectares) and age (1-4 years) in the Kalundborg area (Denmark), and determined soil type 

and analysed specific soil properties of each plot. My results show that plant diversity is 

positively correlated with fallow land area, and is improved by plant establishment from the 

natural pool of seeds compared to fallow crop sowing. Soil conditions such as clay content and 

Ph influence plant communities but is not strongly correlated with plant diversity. One of the 

aims of set-aside crops is to reduce nitrogen and other nutrient emission, however this 

management practise does not improve plant diversity to the same extent as if the fallow 

plant community is established from the natural seed pool. The critical threat to the wild plant 

diversity in agricultural land therefore calls for specific management plans aimed to improve 

plant biodiversity. 
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1. Introduktion 

1.1 Baggrund 

Braklægning af agerjord indgik naturligt i driften i tidligere tiders mere ekstensive 

landbrugsdrift. Braklægning af agerjorden skulle sikre at jorden ikke blev udpint, samtidig med 

at rodukrudt og sædskiftesygdomme ikke blev opformeret (Jensen og Reenbeg, 1980, Wind 

og Ejrnæs, 2014).  Braklægning var en forudsætning for overhovedet at få udbytte af jorden.  

De næringsfattige hvilende agre gav mulighed for kolonisering af den vilde flora, og bidrog 

sammen med mange småbiotoper og flere lysåbne afgræssede arealer som enge, heder og 

overdrev, til en større biologisk mangfoldighed.   

Siden 1950’erne, er der sket en betydelig intensivering i landbrugsdriften i Danmark (Wind og 

Ejrnæs, 2014). Forbruget af kunstgødning og pesticider steg, lavbundsarealer blev drænet, og 

afgrødevalget blev mere ensidigt, alt sammen til fordel for et større udbyttet.  Småbiotoper i 

agerlandet blev nedlagt til fordel for større ensartede dyrkningsarealer, hvilket medførte at 

antallet af småbiotoper fra 1970’erne og frem mod slutningen af 1980’erne faldt dramatisk 

(Ejrnæs et al, 2011).  Andelen af ekstensivt dyrkede arealer som enge og overdrev svandt ind, 

og braklægning af agerjord blev overflødig, da de tidligere dyrkningsproblemer kunne løses 

med moderne teknologi.  Den intensiverede landbrugsdrift havde konsekvenser for 

agerlandets biologiske mangfoldighed.   Undersøgelser viste allerede i slutningen af 1980’erne 

at en række vilde plantearter var i markant tilbagegang i forhold til 1960’erne (Andreasen et 

al, 1996). Undersøgelser af frøbanken i danske sædskiftemarker viste at antallet af levende frø 

i en periode på 25 år (1964-1989) var reduceret til under det halve (Jensen og Kjellsson, 1995). 

Nedlæggelsen af arternes refugier i landskabet, som en følge af den teknologiske udvikling i 

landbruget, havde indskrænket ikke blot de vilde planters levesteder, men også haft direkte 

konsekvens for agerlandets fauna, da levesteder og fødegrundlag var blevet reduceret 

betydeligt (Hald og Reddersen 1990).  

Den intensiverede landbrugsdrift, medførte tillige med en stor miljøbelastning, en 

overproduktion af fødevarer, hvilket resulterede i at EF vedtog en reform for den fælles 

landbrugspolitik i 1992. Det er denne reform, der indebar at ca. 220.000 ha landbrugsjord blev 

braklagt i Danmark, der er udgangspunktet for mit specialeprojekt. Den daværende viden om 

successionen på opgiven agerjord i Danmark var begrænset, og tidligere undersøgelser var 
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overvejende foretaget på tørre sandede marker(Holst 1987, Riis-Nielsen et al, 2005). Eneste 

undersøgelser af successionen på marker af god bonitet var foretaget på Vorsø fra 1930 

(Halberg 1991) og fra 1978 (Halberg 1991, Lorenzen 1988). Mit specialeprojekt skulle bidrage 

til at undersøge vegetationsdynamikken de første år agerjord af variabel jordtype braklægges. 

Den store braklægning af agerjord efter reformens indførelse, skabte en åbenlys konflikt med 

landmændenes bekymring om større opformering og spredning af ukrudtsarter, miljømæssige 

interesser og naturforkæmpere der så brakmarkerne som en mulighed for at opnå potentielle 

naturområder. En større viden om vegetationsdynamikken på braklagte arealer, skulle bidrage 

med viden til udvikling af strategier for brakarealernes forvaltning, som udover at tilgodese 

produktions- og miljøinteresser, også var med til at øge livsbetingelserne for den trængte vilde 

flora i agerlandet. 

 

1.2 EU’s landbrugsreform 

I maj 1992 ved tog EF’s ministerråd reformen af den fælles europæiske landbrugspolitik 

også omtalt som ”Mac Sherry-reformen”.  Reformen gjorde op med den hidtidige 

prisgarantipolitik som, siden de første markedsordninger trådte i kraft først i 1960´erne, 

havde garanteret medlemslandenes landmænd en mindstepris for deres varer. 

Prisgarantien, som især favoriserede de større bedrifter med mulighed for at udnytte ny 

teknologi, og intensive produktionsmetoder, betød at mange landbrugsvarer blev 

produceret uden grundlag for afsætning, hvilket sidst i 1980’erne resulterede i enorme 

overskudslagre med bl.a. Korn og smør, og en øget belastning af natur og miljø.  

Landbrugsreformens hovedformål var at nedsætte produktionen og gradvist fjerne 

prisstøtten, for at stabilisere markedet, men det var samtidig et mål at fremme natur og 

miljøvenlige drift af landbrugsarealerne (Mogensen et al, 1997). Som kompensation for 

nedsættelse af prisstøtten fik landmændene en stigende arealbaseret støtte.  Hektarstøtten var 

betinget af, at en vis % del af de arealer dyrket med støtteberettigede reformafgrøder (korn, 

oliefrø og proteinafgrøder), blev lagt brak eller dyrket med nonfoodafgrøder, og kunne kun 

gives til arealer der hidtil havde været i omdrift. Braklægningsordningen skulle altså sammen 

med prissænkninger og kvantitative produktionsbegrænsninger nedbringe overskuddet af 

landbrugsvarer og stabilisere markedet. Reformen indeholdt foruden 
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braklægningsordningen (markedsforanstaltningerne) som var 100 % EU finansieret, en 

række miljøforbedrende ledsageforanstaltninger med som var 50 % nationalt finansieret 

(Mogensen et al 1997).  

Braklægningen kunne vare et´ år (rotationsbrak) eller flere på hinanden følgende år (flerårig 

braklægning).  Rotationsbrakken blev foretrukket på ejendomme med ensartede og relativt 

gode bonitetsforhold, mens den flerårige braklægning som var den fremherskende, var 

fortrukket ved varierende bonitetsforhold, på marginale arealer med eksempelvis vanskelige 

dyrkningsforhold. (Mogensen et al, 1997). Den andel af det dyrkede areal som landmanden 

skulle udtage og braklægge, den såkaldte jordudtagningsprocent, varierede i reformens 

første år, men blev i 1999/2000 fastsat til 10 %. I 1995 forud for mine undersøgelser, var 

udtagningsprocenten 12 %, og det samlede braklagte areal under hektarstøtteordningen 

(uden nonfoodafgrøder) 212.187 ha. Fra at udgøre 1,4 % af agerlandet i Danmark i 

begyndelsen af 1990’erne, udgjorde braklagte arealer i midten af 1990’erne, hvor jeg 

foretog mine undersøgelser, ca. 9 % af agerlandet (Levin & Normander, 2008). Her af var 

kun ca. 10 % udlagt til rotationsbrak. (Mogensen et al 1997).  

 Braklægningsordningen løb frem til efteråret 2007, hvor EU på forsøgsbasis ophævede 

forpligtigelsen til braklægning som følge af faldende kornlagre og stigende kornpriser. 

Ophævelsen blev gjort permanent fra høståret 2009, dvs. fra efteråret 2008. (Kristensen & 

Pedersen 2009). Den udtagningspligtige brak udgjorde i 2007 ca. 148.000 ha, og var efter 

udtagelsesforpligtigelsens ophør reduceret til ca. 65.000 ha i 2008 (Waagepetersen 2008).  

I de år braklægningsordningen var indført var der været skiftende gældende regler for 

udtagningsarealerne under reformens markedsforanstaltninger. Da de brakmarker som 

indgår i dette projekt er braklagt i årene 1992-1996, beskrives det kort i nedenstående, 

hvilke regler som disse arealer var omfattet af (Landbrugsministeriet 1992, 

Landbrugsministeriet 1993, Landbrugs- og fiskeriministeriet 1995). 

Braklægningsperioden løb fra 15. januar – 31. august. Landmanden måtte fra 1. oktober 

forud for udtagningsperioden og til periodens udløb ikke:  

 Anvende plantebeskyttelsesmidler, mineralsk eller organisk gødning.  

 Udføre mekanisk jordbehandling eller afvanding 

 Anvende marken til afgræsning 
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Plantedækket skulle være etableret 1. oktober, dog ikke tidligere end 14 dage efter høst. I 

reformens første år var den overvejende andel af brakmarker anlagt med et selvetableret 

plantedække af spirede ukrudtsfrø og fremspirede spildfrø fra tidligere 

dyrkningsår(Melander & Jacobsen, 1994), men i Danmark blev der fra høståret 1994 krav 

om ”grøn brak” (Landbrugsministeriet 1993). Undersøgelser viste at N-optaget fra 

brakmarker med naturlig fremspiring var lavt, samtidig med at dannelsen af levedygtige 

ukrudtsfrø blev forøget i braklægningsperioden (Melander & Jacobsen, 1994). Kravet blev 

derfor indført pga. risikoen for nitratudvaskning, og frygten for at den øgede mængde 

ukrudtsfrø, ville skabe store ukrudtsproblemer i de efterfølgende afgrøder, efter 

braklægningsperiodens ophør, og dermed øge herbicidforbruget. Ændringen betød at 

brakmarker skulle holdes plantedækket fra senest 1. oktober forud for udtagningsperioden, 

og at plantedækket skulle bestå af udsåede græsarter i renbestand, i blandinger med højst 

25 % bælgplanter, eller andre frø eller frøblandinger, som var godkendt af EF-direktoratet. 

Alle plantearter skulle udsås med 25 % af normal udsædsmængde. Ved flerårig braklægning 

var det tilladt at udså en bi - eller vildtvenlige arter oven i det eksisterende plantedække.  

Slåning af plantedækket kunne foretages i hele udtagningsperioden, dog som hovedregel 

ikke fra d. 1. maj- 30. juni af hensyn til vildtets yngleperiode. I udtagningsperioden måtte det 

afslåede plantemateriale ikke anvendes til landbrugsmæssige formål, men må benyttes til 

biobrændsel. Afgræsning var ikke tilladt i udtagningsperioden, dog kunne marken kan 

afgræsses i perioden fra 1. september til 15. januar. 

Ledsageforanstaltningerne indebar bl.a. at de enkelte medlemsstater, på frivillig basis for 

lodsejerne, kunne indføre miljøforbedrende foranstaltninger i landbrugsproduktionen, for at 

beskytte og forbedre vandmiljøet og naturen og dermed bidrage til at bevare og fremme 

den biologiske mangfoldighed i og omkring særligt følsomme landbrugsområder (SFL-

områder), der var udpeget af amtsrådet.  

Reglerne for de miljøvenlige produktionsmetoder (MVJ) trådte i kraft i Danmark i foråret 

1994, hvor, sprøjtefrie randzoner, opretholdelse af græsarealer uden for omdriften, og 20-

årigudtagning af agerjord var nogle af de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger der var 

omfattet af tilskuddene (Landbrugs- og fiskeriministeriet 1994). Der yder forsat støtte til 

miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, som siden 2005 har omfattet tilskud til følgende: 
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nedsættelse af kvælstoftilførslen, etablering af efterafgrøder, miljøvenlig drift af græs- og 

naturarealer, etablering af ekstensive randzoner, og etablering af braklagte randzoner.  

 

1.3 Betingelser for udvikling af vegetationen på brakmarker. 

Udgangspunktet for den flora der indfinder sig på en mark der lægges brak efter 

forudgående intensiv drift, er et næringsrigt miljø (især N, P og K), et højt pH som følge af 

kalkning (CaCO3), lavt indhold af organisk materiale, og en artsfattig frøbank (Mogensen et 

al 1997, Bruun 1995). Desuden vil der ofte være store afstande til frøkilder i landskaber med 

intensiv drift. Ifølge Grimes (1979) CSR-system, kan planter inddeles i tre overordnede 

grupper, baseret på deres relation til tilgængelige resurser og graden af forstyrrelse i 

miljøet. To faktorer begrænser plantevæksten, det ene er stres, som defineres som faktorer 

der begrænser planternes fotosyntese, som eksempelvis lys-, vand-, eller 

næringsstofmangel, det andet er forstyrrelse, som defineres som hel eller delvis 

ødelæggelse af plantens biomasse (Grime 1979). Planternes overlevelsesstrategier i forhold 

til disse faktorer er defineret i CSR-systemet. C-strateger (konkurrencestrateger), som findes 

i stabile miljøer med mange resurser, er kompeditive ruderale arter, med stor konkurrence 

evne, høj vækstrate, og overlevelsesstrategier i form af vegetativ formeringsorganer. Den 

vegetative vækstperiode er lang, med stor biomasse før blomstersætning. S-stateger (stress-

strateger), som findes i stabile næringsfattige miljøer, har høj stress tolerance, langsom 

vækstrate, og lav regenereringshastighed.  C og S strateger er oftest flerårige græsser, urter 

og træer. R-stateger (ruderal-strateger), har kort livscyklus, hurtig relativ vækstrate, og stor 

frøsætning, tilpasset miljøer med lavt stres og højt forstyrrelsesniveau.  De ruderale arter er 

oftest enårige arter og findes især på de dyrkede marker, hvor de dyrkede afgrøder oftest er 

enårige, og væksten derfor jævnligt forstyrres. I et sekundært successionsforløb på 

braklagte arealer, vil det være disse ruderale arter som først indfinder sig som pionerer. De 

vil dog hurtigt efter de første år, afløses af C-strateger, de mere konkurrencestærke 

hurtigtvoklsende to- flerårige græsser og urter for med tiden at efterfølges at de sene 

successionstrin, hvor bl.a. et faldende nærigsstogniveau, vil fordre S-strategerne og hvor der 

ses opvækst at træer og buske. (Tramer 1995, Prach, 1985, Leps et al, 1982, Monk 1983).  

Ud over de 3 ekstreme CSR-stateger definerer Grime (1979) flere sekundære strategier 
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udviklet i habitater med Intermediære intensiteter af konkurrence, stress og forstyrrelse 

(figur 1.1). Faktorer som næringstilstand, frøbank, samt anlæggelsesmetode er især 

bestemmende for brakvegetationen i anlæggelsesfasen og den tidlige succession, hvor 

vegetationen i det senere successive forløb i overvejende grad vil afhænge af klima, 

jordbunds og fugtighedsforhold (Mogensen et al 1997). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Den traditionelle opfattelse har tidligere været at artsdiversiteten i et successionsforløb var 

stigende med alderen ind til et klimaksstadie (Mellinger & McNaughton 1975, Bazzaz 1975). 

Mange undersøgelser lavet før og i kølvandet på McSherry-reformen, viser dog 

modstridende resultater i forhold til udviklingen af artsdiversiteten, hvor der også ses fald i 

diversiteten i de tidlige faser af successionen (Tramer 1975, Squiers & Wistendahl 1977, 

Monk 1983, Prach 1985). Mange undersøgelser viser at udsåning af en brakafgrøde ved 

etablering af brakmarken, hindre spiringen af den vilde flora, og sænker artsdiversiteten 

markant. (Fisher & Davies 1991, Clark & Cooper 1992) 

Udviklingen af brakvegetationens retning og hastighed over tid er bestemt af mange 

forskellige faktorer, de væsentligste er spredningskilder, arealets struktur, dyrkningshistorie, 

biotiske og abiotiske faktorer og eksterne forstyrrelser som slåning og græsning. Dette 

projekt belyser betydningen af udvalgte faktorer på udviklingen af vegetationen på 

brakmarker. Figur 1.2 viser en oversigt, hvor de faktorer jeg har undersøgt er markeret med 

sort, og faktorer som ikke er belyst er markeret med gråt.  

Figur 1.1. Grimes 3 CSR-strategier og sekundære strategier, 

placeret i et trekantdiagram. Modificeret efter Grime (1979). 
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Figur 1.2. Væsentlige faktorer som har betydning for udvikling af vegetationen på en mark der lægges brak. De 

faktorer som undersøges i nærværende projekt er markeret med sort, andre væsentlige faktorer er markeret med 

gråt. (Modificeret efter Mogensen et al 1997). 
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2. Hypoteser 

Dette specialeprojekt belyser udviklingen af vegetationen de første år efter braklægningen 

af agerjord. Projektet har baggrund i EU’s landbrugsreform fra 1992, hvor en stor del af 

landbrugsjorden i Danmark blev udtaget af driften og braklagt. Det er formålet med 

projektet, at undersøge hvilken betydning brakmarkerne har for agerlandets flora, og om 

brakmarker forøger biodiversiteten og naturindholdet i agerlandet. 

Dette gøres gennem en såkaldt ”side-by-side” undersøgelse, hvor der udvælges en række 

sammenlignelige lokaliteter, som repræsenterer forskellige aldersmæssige udviklingstrin, til 

at belyse den tidlige succession af vegetationen på braklagt agerjord.  Til dette formål har 

jeg udvalgt 43 brakmarker på variabel jordbund i Kalundborgs omegn. På hver lokalitet blev 

der to gange i løbet af sæsonen i hhv. juni og august 1996, foretaget dækningsgradsanalyser 

af vegetationen i permanent opstillede, 16m2 store prøvefelter. Prøvefeltsanalyserne blev 

suppleret af en artsliste med tilstedeværelse af arter på lokaliteterne uden for 

prøvefelterne. Gennem numeriske analyser af data indhentet i disse undersøgelser, vil jeg 

forsøge at besvare følgende 2 hovedspørgsmål: 

1. Hvor stor er vegetationens artsdiversitet på yngre (1-4 år) braklagt agerjord, og 

hvilke parametre har betydning for artsdiversiteten? Dette undersøger jeg ved at 

sammenligne lokaliteternes artsdiversitet, målt på artsdiversitetsindeks S og H’. 

H1: Artsdiversiteten vil stige med et stigende areal af lokaliteterne (målt på lokaliteternes 

totale artsantal). 

H2: Artsdiversiteten vil stige med stigende alder af brakmarkerne (målt på prøvefelterne) 

H3: Udsåning af en brakafgrøde ved anlæggelse af brakmarken, vil have en negativ effekt på 

artsdiversiteten (målt på prøvefelterne) 

 

 

2. Hvordan ændre vegetationen sig de første år, ved braklægningen af agerjord, og 

hvilke miljøvariable forklarer bedst den floristiske variation på yngre brakmarker? 

Dette spørgsmål undersøger jeg ved brug af ordinationsanalyser på de indsamlede 

data fra vegetations- og jordbundsanalyser i prøvefelterne.  

H4: Betydningsfulde plantefordelende faktorer vil være brakmarkernes alder, 

jordbundsforhold, herunder tekstur, brakkens etableringsform (selvetableret eller udsået 

plantedække) og pleje ved regelmæssig slåning af plantedækket. 
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H5: Flerårig braklægning vil ændre livsvarighedsfordelingen med en faldende andel af 

enårige arter, og en stigende andel af flerårige arter i vegetationen.  
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3. Metoder 

3.1 Lokalitetsbeskrivelser   

3.1.1 Undersøgelsesområdet 

Undersøgelsesområdet er Kalundborgs opland i Vestsjælland. Dette område var velegnet til 

undersøgelsen, da der er store områder med landbrugsjord, og jordbunden selv indenfor 

korte afstande varierer, således at de fleste jordteksturer, fra helt sandede til lerede, er 

repræsenteret i området. Lokaliteterne er placeret sydvest for Saltbæk vig, på Røsnæs´ 

nordside, i oplandet vest for Kalundborg, og syd for byen på Asnæs-halvøen (figur 1.3). 

Området har semiaridt klima, med en lav årlig nedbørsmængde på  500mm/år, og er 

centralt placeret i Storebælt-området, som er den varmeste og mest nedbørsfattige region i 

Danmark.  Undersøgelsesområdet er præget af lange kyststrækninger i forbindelse med de 

to næs som strækker sig fra bunden af Kalundborg Fjord. Undersøgelserne er udført i 

sommeren 1996 i perioden 1. juni til 30. august. 

 

3.1.2 Valg af lokaliteter 

I udvælgelsen af mine lokaliteter, tilstræbte jeg at holde flere forhold konstante. Kriterierne 

for udvælgelse var at det skulle være veldrænede brakmarker, efterårsetablering, og 

anlæggelse med selvetableret plantedække, hvor brakvegetationen er baseret på arealets 

tilstedeværende frøbank og selvspredte arter. Da EU’s landbrugsreform var udgangspunktet 

for min undersøgelse ville jeg dække en tidsgradient svarende til perioden fra 

landbrugsreformens ikrafttrædelse (1992) til undersøgelsestidspunktet, dvs. en jævn 

fordeling af marker braklagt inden for 1-4 år. Endvidere tilstræbte jeg en jævn fordeling af 

marker med finsandet jord til marker med lerjord da mit mål var at dække en tilsvarende 

teksturgradient. Markerne skulle endvidere være større end 0,5 ha. 

Kriteriet ”selvetableret plantedække”, viste sig svært at opfylde, pga. kravet om ”grøn brak” 

(se introduktion). For alligevel at opnå en rimelig dækning af alders - og 

jordteksturgradienterne, med henblik på de numeriske analyser, valgte jeg derfor også at 

inddrage marker som var anlagt med en brakafgrøde i min undersøgelse. Denne ændring 

åbnede samtidig mulighed for at belyse, hvorledes en brakafgrøde påvirker 

vegetationsudviklingen de første år på et braklagt areal. Jeg har tilstræbt en ligelig fordeling 
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af lokaliteter med hhv. selvetableret og udsået plantedække. Den nævnte ændring i 

etableringsformen af brakarealer i 1994, betød dog at jeg måtte inddrage en overvægt af 

lokaliteter etableret med en brakafgrøde, i forhold til naturligt etableret plantedække, hvis 

mine gradienter skulle være godt dækkede. Der indgår således 17 lokaliteter med 

selvetableret plantedække, og 26 lokaliteter anlagt med en brakafgrøde i min undersøgelse. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Beskrivelse af de 43 lokaliteter 

Forud for undersøgelserne udsendte jeg et spørgeskema (appendiks 1) til de involverede 

lodsejere, og indhentede oplysninger om markens braklægningsår, størrelse i ha, jordtekstur 

opgivet som jordbonitetsnummer, senest dyrkede afgrøde forud for braklægningen, 

etableringsform og evt. plejeforanstaltninger i braklægningsperioden. En oversigt over de 

indhentede oplysninger kan ses i appendiks 2.  

 Ud fra lodsejerens udsagn er lokaliteternes klassificeret efter den danske jordklassificering. 

Lokaliteterne er tildelt et jordbonitets-nummer (JB-nr.), som svarer til en teksturdefinition 

(appendiks 3). Lokaliteternes jordtyper er fordelt på JB numrene 2-7. Tabel 3.1 viser en 

oversigt over hvordan lokaliteterne fordeler sig i forhold til alder og jordtype. 

Figur 1.3: Lokaliteternes placering i Kalundborgs opland. Lokalitet 23 er ikke medtaget på kortet da den som den 

eneste placerer sig 17 km syd for byen. (Danmarks Miljøportal 2015) 

 

Asnæs 

Røsnæs 
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Det er lokaliteternes JB-nummer der er bestemmende for nummerering af lokaliteterne 

(appendiks). Lokaliteterne 1-23 ligger på sandede jordbundstyper (JB 2-4), lokaliteterne 24-

43 ligger på lerede jorde (JB 5-7). Som det ses i tabel 3.1, er 1-årige lokaliteter på sandet 

jordbund (JB 2-3) og 3-4 årige lokaliteter på sandblandet jordbund (JB 5) ikke repræsenteret 

i undersøgelsen, da det var umuligt at finde egnede lokaliteter. En del af forklaringen kan 

være at mange at de arealer hvor jordbunden var af lavere bonitet allerede ved reformens 

start blev permanent braklagte og derfor ikke indgik som etårige brakmarker i rotation. Alle 

lokaliteter er veldrænede arealer, dog med undtagelse af en lidt fugtigere bund på lokalitet 

18, 26 og 43 med deres beliggenhed ned til hhv. Kærby Å og Tranemosegrøften, og lokalitet 

42 placeret tæt på et større vandhul øst for Værslev. Lokalitet 12 som ligger i umiddelbar 

nærhed af Saltbæk Vig, adskiller sig fra de andre lokaliteter ved at ligge i et område med 

hævet havbund som følge af et delvist mislykket landindvindingsprojekt påbegyndt i 1866. 

(Christiansen & Leth, 2002)  

Der er store forskelle i de undersøgte brakmarkers areal, som varierer fra 0,5 - 12,2 ha (tabel 

3.2).  Den overvejende del af lokaliteterne er på 1-3 ha, og marker over 3 og under 1 ha er 

 

Braklægningsår 

 

Jordtekstur (JB nr.) 
Sum 

 1 2 3 4 5 6  

1992 2 1 2  4 2 11 

       

1993 1 2 3  1 3 10 

       

1994 3 3 3 1 2 1 13 

       

1995 

 

Sum 

  3 2 3 1 

 

9 

6 6 11 3 10 7 43 

Tabel 3.1: Fordelingen af de 43 udvalgte lokaliteter i forhold til braklægningsår og jordtekstur angivet som 

jordbonitetsnummer. Marker anlagt i perioden: 1992 = 4 år, 1993 = 3 år, 1994 = 2 år og 1995 = 1år. 
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kun i mindre grad repræsenteret i undersøgelsen (tabel 3.2). Der kunne ikke indhentes 

oplysninger om arealet på lokalitet 8, 16 og 20 pga. ejerskifte. 

Areal (ha)       antal lokaliteter 

0-1 6 

1-2 14 

2-3 12 

3-5 3 

>5 

Sum 

5 

40 

Tabel 3.2: Fordeling af areal (ha) for de undersøgte lokaliteter. For 3 lokaliteter er arealet ikke opgivet pga. 

ejerskifte. 

 

Anlæggelse af plantedækket skulle ifølge dansk lovgivning ske senest den 1. oktober forud 

for udtagningsperioden (Landbrugsministeriet, 1992). Plantedækket er på de fleste 

lokaliteter derfor anlagt om efteråret efter høst. På de 17 lokaliteter med selvetableret 

plantedække, er anlæggelsen sket uden forudgående jordbehandling, og spiring er sket fra 

stubben efter høst. 

Anlæggelsen af plantedækket på de 26 lokaliteter med brakafgrøde er sket med 

forudgående harvning og/eller pløjning forud for såningen. På lokalitet 23, 24, 25, 40 og 42 

er brakafgrøden etableret som udlæg i afgrøden foråret forud for udtagningsperioden. På 

lokalitet 18 og 33 er en tidligere frøafgrøde videreført i forbindelse med braklægning af 

arealet, hvilket betyder, at vegetationen er etableret 2 år tidligere end braklægningsåret 

1994 (appendiks 2).  

De hyppigst udsåede brakafgrøder på de undersøgte lokaliteter er kulturgræsserne Rød 

Svingel (Festuca rubra) og Alm. rajgræs (Lolium perenne), udsået alene eller i blandinger 

med Hvid-Kløver (Trifolium repens) .  

Afslåning af plantematerialet på brakmarker blev overvejende foretaget pga. den 

begrænsende effekt ukrudtsplanternes frøproduktion, men plejeindgreb, enten ved 

afslåning eller afgræsning af brakvegetationen, er moderat forstyrrende, og kan på længere 

sigt medvirke til at fastholde vegetationen på et mere lysåbent og artsrigt trin i successionen 
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(Mogensen et al, 1997).  På ca. halvdelen af de undersøgte lokaliteter blev der foretaget 

plejeindgreb enten ved afslåning eller afgræsning efter daværende regler, hvilket i praksis 

betød at brakmarkerne blev slået én gang i løbet af juli måned, eller afgræsset i den tilladte 

periode fra 1. september til 15. januar (Landbrugsministeriet, 1992).   

Lokalitet 5, 6, og 24 blev efter braklægningen i 1994 afgræsset af hhv. kvæg og heste i den 

tilladte periode.   

 

Plejeindgreb Antal marker 

Slåning 21 

Græsning 3 

Ingen 

plejeindgreb 

19 

I alt 43 

Tabel 3: Fordeling af plejeindgreb på de undersøgte lokaliteter.  

Ved længerevarende braklægning har markens placering stor betydning for 

vegetationsudviklingens retning og hastighed, og den naturmæssige gevinst ved 

braklægningen afhænger bl.a. af de omkringliggende potentielle spredningskilder. Da 

brakmarkernes frøbank som regel begrænser sig til de mest almindelige ukrudtsarter, vil de 

tilgrænsende nabobiotoper være bestemmende for arealets spredningsmæssige betingelser 

og påvirke vegetationens udvikling gennem årene (Mogensen et al 1997). 

Jeg har noteret hvilke biotoptyper som er naboarealer for de undersøgte lokaliteter. 

Naboarealerne er ikke brugt direkte som forklaringsvariable i de numeriske analyser, men 

har betydning i tolkningen af resultaterne. Få lokaliteter er helt omgivet af marker i omdrift 

(lokalitet 1, 5, 6, 11, 14).  De øvrige lokaliteter har foruden marker i omdrift, naboarealer 

som, skov, krat, markhegn og vandhuller, samt helt lysåbne arealer som kystskrænter, og 

ekstensivt drevne landbrugsarealer (Appendiks 2).  

Der er indhentet begrænsede oplysninger om lokaliteternes dyrkningshistorie. Forudgående 

afgrøde og jordbehandling (pløjning, harvning), umiddelbart før barklægning er forsøgt 
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klarlagt. Da de oplysningerne er for mangelfulde, har jeg desværre ikke kunne anvende disse 

i mine analyser. 

 

3.2 Vegetationsanalyse 

Udformningen af vegetationsanalyserne, og valget af metoder har i høj grad været bestemt 

af de numeriske analyser jeg ønskede at anvende i den efterfølgende databehandling tillige 

med en afvejning af hvad der praktisk var muligt at udføre inden for tidsrammen. 

 Vegetationsundersøgelserne har på hver lokalitet været opdelt i en grundig analyse af 

vegetationen indenfor et nærmere afgrænset prøvefelt, samt en registrering af arter på 

lokaliteten udenfor prøvefeltet, i en supplerende artsliste. 

 

3.2.1 Prøvefeltsstørrelse 

 

Jeg har valgt en forholdsvis stor prøvefeltsstørrelse på 16m2 til mine vegetationsanalyser. 

Dette er i modsætning til Økland (1990) som forslår en prøvefeltsstørrelse på 0,25- 1 m2 for 

græsland ud fra et kompromis om både homogenitet, og repræsentativitet i prøvefeltet.  

Et lille homogent prøvefelt nedsætter risikoen for, at der er vigtige gradienter inde i feltet, 

som senere ikke kan udtrækkes af datamaterialet. Samtidig skal prøvefeltet medtage et vist 

antal arter, så prøven bliver repræsentativ for hele området. Med henblik på at udføre en 

ordinationsanalyse på artsdata indsamlet i prøvefelterne, er 5 arter i prøvefeltet et 

minimum for at opnå en rimelig repræsentativitet, hvis resultatet skal kunne tolkes 

fornuftigt (Økland 1990). Dette har været den vigtigste begrundelse for at anvende den 

relativt store prøvefeltstørrelse. På mange af mine lokaliteter var der udsået en 

brakafgrøde, og jeg forventede at disse lokaliteter ville være relativt artsfattige, hvilket 

forundersøgelser bekræftede. For at opfylde målet om repræsentativitet også for disse 

lokaliteter, valgte jeg en relativt stor prøvefeltstørrelse. I denne undersøgelse interesserer 

jeg mig primært for den variation i vegetationen som bestemmes af lokalitetens alder, 

tekstur og anlæggelsesstrategi, i modsætning til mikroklimatiske og mikroedafiske 

gradienter, hvilket forsvarer anvendelsen af den relativt store prøvefeltsstørrelse. 

Prøvefeltet er opdelt i 4 mindre delfelter på hver 2x2m. Denne opdeling er sket på baggrund 
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af en afprøvning af forskellige prøvefeltsstørrelser, hvor en opdeling i mindre delfelter 

gjorde vegetationsanalysen mere præcis og hurtigere at gennemføre. I databehandlingen er 

arternes dækningsgrader og jordbundsprøver fra er de 4 delfelter således slået sammen til 

et´ felt.  

 

3.2.2 Udlægning af prøvefelterne 
 

Før udlægningen af de permanente prøvefelter besøgte jeg samtlige lokaliteter for at 

vurdere arealet m.h.t. vegetationens homogenitet. Undersøgelsen afgrænser sig til at 

undersøge tørbunds-plantesamfund, så lavninger, og andre fugtige områder på 

lokaliteterne, er undgået. En markrandzone fastsat til 10 m, er ikke indgået i analysen, da 

markrandzonen ofte afviger i artssammensætning i forhold til resten af marken (Andreasen 

et al 1996, Poulton & Swash, 1992). Prøvefelterne er udlagt tilfældigt indenfor lokalitetens 

homogene vegetation. De 4 delfelter er placeret indenfor et rektangel på 2x14m i N-S 

gående retning (figur2.3). Placeringen af delfelterne tæt på hinanden øger sandsynligheden 

for at de 4 delfelter får en så ensartet jordbund som muligt, med henblik på 

jordbundsanalyserne.  Samtidig har denne løsning, hvor de fire delfelter ligger i et rektangel, 

en praktisk løsning på de lokaliteter som blev slået i løbet af sommeren, da det gjorde det 

nemmere for lodsejeren at undgå slåning i prøvefelterne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

figur 2.3 Forsøgsdesign. Prøvefeltets 4 delfelter (hver 2x2 m) er markeret med gråt. De røde punkter markerer 

steder for førneopmåling, krydset centralt i felterne markerer stede for jordprøvetagning (4 delprøver). 
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Lokalitet 1og 4 som begge er klassificeret til JB 2, adskilte sig ved at have et større afgrænset 

område hvor vegetationen tydeligvis skilte sig ud, og bar præg af hurtigere udtørring, 

bekræftet af Lodsejeren. Da disse områder var velafgrænsede fra resten af lokaliteten valgte 

jeg at udlægge et prøvefelt i disse områder.   

I alt er der udlagt 45 prøvefelter på 43 lokaliteter. 

 

3.2.3 Supplerende artsliste 

De opstillede prøvefelter i undersøgelsen udgør kun en lille del af lokalitetens samlede areal.  

For at også mindre hyppige arter kan blive repræsenteret i undersøgelsen, har jeg for hver 

lokalitet, i forbindelsen med prøvefeltsinventeringerne, lavet en supplerende artsliste. 

Listen omfatter de arter jeg har fundet på lokaliteten udenfor prøvefelterne ved systematisk 

at gennemgå marken indenfor markens randzone. Denne gennemgang for supplerende 

arter har fundet sted ved begge vegetationsanalyser i juni og august 1996. 

 

3.2.4. Analysemetode 

Vegetationen i prøvefelterne er beskrevet kvantitativt med en bestemmelse af arternes 

dækningsgrader. Metoden er subjektiv, og bygger i høj grad på et skøn (Petersen & 

Vestergaard, 1998).  Jeg har valgt denne metode, da det var vigtigt at inddrage et relativt 

højt antal prøvefelter i undersøgelsen i forhold til de efterfølgende numeriske dataanalyser. 

Da vegetationens udviklingsgrad og dermed tidspunktet for analysen har betydning for 

analyseresultatet, var det væsentligt at vælge en analysemetode, der kunne udføres relativt 

hurtigt på alle prøvefelter.  De enkelte arters dækningsgrad i prøvefeltet er bedømt efter 

Hult-Sernander dækningsgradsskala (figur3.4), som er en logaritmisk skala (Økland, 1990).  
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Dækningsgrad 

 

 

Artens dækning i analysefelt 

1 < 1/16 

2 1/8 - 1/16 

3 1/4 - 1/8 

4 ½- 1/4 

5 >½ 

 

Tabel 3.4: Hult-Sernander dækningsgradsskala (Økland, 1990). Dækningsgrad er udtryk for det areal en given 

art dækker, når de overjordiske dele projiceres ned mod underlaget.  

For at kunne have det bedst mulige sammenligningsgrundlag har jeg tilstræbt at 1. og 2. 

vegetationsanalyse blev foretaget indenfor samme permanente prøvefelt. Prøvefelterne på 

3 lokaliteter gik dog, tabt ved slåning (lokalitet nr. 26, 35 og 36). 2. vegetationsanalyse er på 

disse lokaliteter udført i nye prøvefelter placeret indenfor samme område som det 

oprindelige prøvefelt. Et andet praktisk problem opstod da brakprocenten blev nedsat fra 10 

til 5 % i slutningen af juli 1996. Dette medførte, at hidtil braklagte arealer på mange 

bedrifter blev inddraget i omdriften igen. 6 af de undersøgte lokaliteter (lokalitet nr. 13, 15, 

25, 31, 34 og 43) blev på den bekostning sprøjtet og jordbehandlet før 2. vegetationsanalyse 

havde fundet sted. Den 1. vegetationsanalyse omfatter således 45 prøvefelter fordelt på 43 

lokaliteter mens 2. vegetationsanalyse er foretaget i 39 prøvefelter fordelt på 37 lokaliteter. 

 

3.2.5. Artsbestemmelse 

De registrerede karplanter i undersøgelsen er artsbestemt efter Hansen, (1988), Hubbard 

(1984), Mossberg og Stenberg (1994), Grøntved & Sørensen (1941), og Rose (1981). 

Kimplanter er artsbestemt efter Haas & Laursen, (1994) og Muller (1978). Navngivningen 

følger Dansk feltflora (Hansen, 1981). Mælkebøttearter er kun bestemt til slægt (Taráxacum 
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sp.), da det er uhyre vanskeligt at adskille arterne, især i det vegetative stadium. Få 

vegetative eksemplarer af Svinemælk kunne ikke artsbestemmes, hvorfor Soncus Sp. 

optræder på artslisten. Festuca rubra er i undersøgelsen registreret som kollektivart. Arten 

kan muligvis inddeles i en række underarter (Hansen, 1981), men da arten morfologisk er 

meget variabel, tillige med at der netop på brakarealer udsås en række forskellige sorter af 

denne art, er der i undersøgelsen ikke sondret mellem disse underinddelinger.  

 

3.2.6 Førne og barjord 

Førnelagets tykkelse blev, indenfor hvert delfelt, opmålt i 4 punkter. Punkterne blev afsat i 

en afstand på 15 cm midt for hvert af delfeltets 4 hjørner (2.3). Variationen i førnelagets 

struktur var yderst forskelligt mellem lokaliteterne, hvilket gør det svært at sammenligne 

tykkelsen af førnelaget. To forskellige lokaliteter kunne således have den samme målte 

førnetykkelse i cm, men vidt forskellige førnetyper varierende fra tæt sammenpresset, til 

meget løst sammenvævet førne.  

For hvert delfelt er procenten af barjord anslået i intervaller på 5 % på en skala fra 0-100 %. 

 

3.3 Jordbundsanalyser 

3.3.1. Jordprøvetagning 

Jordprøverne blev indsamlet i forbindelse med den 2. vegetationsundersøgelse i juli-august, 

umiddelbart efter vegetationsanalysen havde fundet sted. På de lokaliteter hvor 2. 

vegetationsanalyse af praktiske årsager ikke kunne gennemføres (se tidligere), har jeg 

tilstræbt at jordprøverne blev udtaget, på det sted hvor prøvefelterne var placeret ved 1. 

vegetationsanalyse. Jordprøverne er udstukket med et jordbor på 5 cm i diameter, i jordens 

øverste 10 cm. For hvert prøvefelt er der indsamlet 4 prøver, én for hvert af de 4 delfelter 

(figur 2.3). De fire jordprøver er herefter sammenblandet til en´ jordprøve pr. prøvefelt. 

Efter kort tids opbevaring er jordprøverne gennemtørret i et varmeskab ved 60 °C. Den 

tørrede jord er blandet og knust i en morter, og herefter sigtet i en 2 mm hulsigte, for at 

frasortere større sten og rester af rødder. Den herved fremkomne finjordsfraktion er 
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benyttet ved laboratorieanalyserne. Prøverne blev analyseret for pH (H2O), Reaktionstal 

(Rt), ledningsevne, CEC (cation exchange capacity), humus, fosfortal (Pt). Da det ikke var 

praktisk muligt at opbevare jordprøverne på køl, er bestemmelse af det aktuelle 

vandindhold og kvælstofindhold desværre ikke blevet målt i jordprøverne. 

Ledningsevne og pH (H2O) er målt på samme ekstrakt. Pga. af H+ udskillelsen under pH-

målingen er ledningsevne målt forud for pH. pH er målt i både vand og CaCl2-opløsning. 

Måling af pH i vand er en ofte anvendt metode, fordi den er enkel og hurtig. Ulemperne ved 

metoden er bl.a. at målingerne pga. svingninger i jordens CO2 og salt indhold varierer med 

årstiden, så jeg har valgt også at anvende CaCl2 – metoden, som afdæmper denne 

årstidsvariation (Borggaard og Møberg, 1994).  

 

3.3.2. pH (H2O) 

pH i vandig opslæmning er defineret som pH i en opslæmning af jorden i vand, idet 

forholdet jord: vand er 1:2,5 (Landbrugsministeriet, 1994). 

Analysebeskrivelse: 20g jord afvejes og overføres til et bægerglas, hvorefter der tilsættes 50 

ml vand. Prøven rystes grundigt og hensættes til næste dag. Efter et døgns henstand 

filtreres prøven. Glaselektroden justeres forud for målingerne vha. 2 stødpudeblandinger på 

hhv. pH 7+/- 0,05 og pH 4+-0,05. Justeringen gentages for hver 10. måling. Mellem hver 

måling skylles elektroden med destilleret vand.  

 

3.3.3. Reaktionstal (Rt) 

Reaktionstallet er den autoriserede metode til surhedsbestemmelse af landbrugsjorde i 

Danmark. Da reaktionstallet ved målinger i pløjelaget (de øverste 25 cm af jorden) 

gennemsnitligt ligger 0,5 enheder lavere end pH(H2O) defineres det som pHCaCl2 + 0,5 

(Borggaard og Møberg 1994). 

 Reaktionstallet måles i en 0,01 M CaCl2-opløsning, hvor forholdet jord: opløsning er 1:2,5..  

Analysebeskrivelse: 20 g jord afvejes og overføres til et bægerglas. Der tilsættes 50 ml 0,01 

M CaCL2, hvorefter prøven rystes og hensættes en time. Opslæmningen rystes på ny, og pH-
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målingen udføres på prøven. Glaselektroden justeres før og under målingerne som 

beskrevet under pH (H2O). 

 

3.3.4. Ledningsevne 

Ledningsevnen er den reciprokke værdi af modstanden i en vandig jordekstrakt. Måling af 

ledningsevnen kan derfor anvendes som et udtryk for jordens indhold af opløste salte. 

Ledningsevnen måles i en 1:2,5 jord/vandekstrakt, og den specifikke ledningsevne angives i 

dS m-1 ved 25° (Borggaard og Møberg, 1994). 

Analysebeskrivelse: 20 g jord afvejes og overføres til et bægerglas, hvorefter der tilsættes 

50ml vand. Prøven rystes grundigt og hensættes til næste dag. Efter et døgns henstand 

filtreres prøven og ledningsevnen måles. Forud for målingerne justeres 

ledningsevnemåleren med en 0,01 M KCL opløsning med fastsat ledningsevne (1278 µs v. 20 

C). Der justeres herefter i KCl-opløsningen efter hver 10. måling. Mellem hver måling 

skylles ledningsevnemåleren 2-3 gange med destilleret vand. 

 

3.3.5. CEC  

Frem for at skulle udføre en række tidskrævende enkeltanalyser for jordens indhold af 

næringsstoffer, har jeg valgt at måle jordbundens kationombytningskapacitet CEC. CEC - 

værdien er udtryk for jordens evne til at fastholde kationer og giver herved et groft mål for 

jordens næringsstofstatus.  I analysen udnyttes det forhold at de positive ioner som er 

bundet til jordkolloiderne er reversibelt ombyttelige. Jordprøven mættes med 

natriumacetat, hvorved de adsorberede kationer ombyttes med Na+. Efter endnu en 

ombytning med HH4
+ bestemmes de frigjorte Na+ kvantitativt, som mål for jordens 

kationombytningskapacitet.  

Analysebeskrivelse: 2,00 g jord afvejes i et 50 ml centrifugeglas, hvorefter prøven tilsættes 

33 ml natriumacetat, omrøres, og hensættes til næste dag. Prøven centrifugeres ved 3000 

0mdr. i 10 min. Supernantanten frahældes og der tilsættes 33 ml natriumacetat. Proceduren 

gentages i alt tre gange med tilsat natriumacetat (pH 8,2), og herefter 3 gange med tilsat 

ethanol (96 %). Efter sidste centrifugering kontrolleres at ledningsevnen i supernantanten er 



26 

 

< 40 µs, før den frahældes. Der tilsættes 33 ml ammoniumacetat (pH 7,0), og efter grundig 

omrøring centrifugeres som før. Supernantanten filtreres herefter over i en 100 ml 

målekolbe. Proceduren gentages i alt 3 gange. Målekolben fyldes op til 100 ml mærke med 

ammoniumacetat, og prøven måles på atomabsorbtions spektrofotometer (AAS). 

Standarder benyttet ved målingerne: 1) 0,5ppm Na+ og 2) 1ppm Na+. Prøverne er fortyndet 

forud for målingerne i forhold til ekstraktens koncentration, således at 

absorptionsværdierne er mindre end standard 2, og større end halvdelen af standard 1. 

Fortyndingerne er foretaget på en Hamilton diluter. Alle prøver og standarder er tilsat 

kalium (1500ppm), for at undgå interferens under målingerne.  

 

3.3.6. Humus 

Humus angiver jordens indhold af organiske stoffer i vægtprocent. Indholdet af humus i 

almindelig agerjord ligger oftest på 2-4 % (Landbrugsministeriet, 1994). Jeg har antaget at 

humusindholdet på mine lokaliteter tilsvarende er relativt lavt, da mine lokaliteter er unge 

brakarealer. Humusindholdet i jordprøverne er derfor bestemt ved våd oxidation med 

Walkley-Black´s metode. Prøvernes procentvise humusindhold beregnes ud fra følgende 

ligning: 

% humus = (ml forbr. til blindpr.- ml forbr. til analyse)*6,7 / (ml forbr.til blindpr * afvejet g 

jord)   

Analysebeskrivelse: I et 250 ml bægerglas afvejes 0,5 - 2,0 g finknust jord som tilsættes 10 

ml 1 N kaliumdicromat iltningstrin 6, og 20ml svovlsyre. Efter henstand i mindst 1/2 time 

tilsættes 200ml vand. Kaliumdicromat-resten titreres med 0,5 N ferroammoniumsulfat. Hvis 

opløsningen bliver grøn gentages proceduren med en mindre mængde jord. For at opnå et 

nøjagtigt resultat skal forbruget af ferroammoniumsulfat ligge indenfor 9 og 17 ml. Analysen 

gentages indtil dette er opnået, ved at justere på mængden af jord i prøvebægeret. 
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3.3.7. Fosfortal (Pt) 

Fosfortallet, angiver den plantetilgængelige mængde fosfor i jorden. Analysearbejdet er af 

tidsnød udført på Centrallaboratoriet, Forskningscenter Foulum, og følger 

analysebeskrivelsen i Plantedirektoratets ”Fælles arbejdsmetoder for jordbundsanalyser” 

(1994). 

 

3.4 Databehandling 

3.4.1 Sammenlægning af delfelter 

Artsresponsdata for de 4 delfelter på hver lokalitet er sammenlagt, så hver lokaliteter er 

repræsenteret med ét stort prøvefelt (se tidligere). Dette er gjort ved at arternes 

dækningsgrader i de 4 delfelter, registreret på Hult-Sernander dækningsgradsskala(1-5), er 

omregnet til et interval i %.  Middelværdierne for disse intervaller repræsenterer de 5 HSDS 

værdier i %: 1 = 3,125 %, 2 = 9,375 %, 3 = 18,75 %, 4 = 37,50 %, 5 = 75 %. Herefter har jeg 

beregnet middelværdien for arternes dækningsgrader i de fire delfelter, som er de værdier 

der udgør arternes responsdata for prøvefeltet. Disse artsresponsdata er grundlag for 

efterfølgende dataanalyse, hvor arternes dækningsgrader indgår. 

 

3.4.2. Diversitetsmål 

Et simpelt mål for artsdiversiteten er artsantallet pr. arealenhed (her prøvefelterne på 16 

m2) udtrykt som S. For samtlige prøvefelter er S beregnet for hhv. 1. og 2. 

vegetationsanalyse, og der er beregnet en middelværdi som repræsenterer artsantallet i de 

enkelte prøvefelter over hele sæsonen. Det totale artsantal på hele lokaliteten (1.- og 2. 

analyse samt supplerende artsliste) er endvidere beregnet og sammenholdt med 

lokaliteternes areal i ha, for at få et billede af artstætheden på den enkelte lokalitet. 

Jeg har valgt også at beregne Shannon – Wiener indekset, H´, som er et vægtet 

diversitetsmål, hvor arternes relative forekomst i prøvefelterne, dvs. arternes 

dækningsgrader, indgår i beregningen af diversiteten. Shannons indeks som det også kaldes, 

er et af de mest benyttede relative diversitetsmål (Kent, 2012) og da det angives at være det 
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bedste diversitetsindeks, når éns observationsmateriale er en stikprøve, væsentligt mindre 

end det der skal beskrives (Adsersen, 1996) er det velvalgt til at beskrive artsdiversiteten i 

denne undersøgelse. Shannon – Wiener indekset beregnes ud fra følgende formel: 

                    s 

H´ = -  pi ln pi 

                   i= 1 

 

hvor s = artsantallet i prøvefeltet, og Pi = relative forekomst af art i, i prøvefeltet. 

 

Diversitetsindeks er desuden velegnet i denne undersøgelse, da det ikke bør benyttes til at 

sammenligne vidt forskellige plantesamfund, men netop anvendes i de tilfælde hvor 

variationen i vegetationer varierer langs en gradient eller et tidsforløb (Adsersen, 1996). 

H´ er beregnet for samtlige lokaliteter på baggrund af data fra hhv. 1. og 2. 

vegetationsanalyse.  

 

3.4.3 Artsantal og areal 

Sammenhæng mellem artsantal S og areal A, er bredt anerkendt blandt økologer. Med et 

stigende areal, stiger artsantallet, og denne sammenhæng kan beskrives med følgende 

eksponentielle matematiske ligning (Arrhenius, 1921): 

S = c A z   

hvor S = artsantallet, A = arealet og c og z konstanter. 

Et log-log-plot vil derfor resultere i en ret linje, med hældning z og skæring i c. Den lineære 

sammenhængen mellem artsantal og areal testes for signifikans med en ANCOVA test. 

 

3.4.4 Ordinationsanalyse 

Ordinationsanalyser er et godt statistisk analyseværktøj i vegetationsøkologien, da de 

formår at reducere et multidimensionalt datasæt til få overskuelige dimensioner, så der 

skabes et overblik over ændringerne i vegetationen. Ordinationsanalyserne der primært er 

deskriptive (Kent, 2012), indordner vha. en beregnet afstandsmatrix, i praksis prøvefelterne 
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og/eller arterne langs nogle få hypotetiske gradienter, og forklarer på den måde mange 

arters fordeling i prøvefelterne samtidigt. I analyserne udtrækkes således de væsentligste 

floristiske gradienter (coenokliner) som fortolkes direkte, eller indirekte vha. de økologiske 

variable indhentet i undersøgelsen. Da jeg antager at mit datamateriale fra 

vegetationsanalyserne beskriver en til flere økokliner, og jeg har en stærk formodning om 

hvilke miljøvariable der bidrager til variationen i vegetationen, har jeg valgt at anvende 

ordinationsmetoden CCA (Canonical correspondence analysis) (Ter Braak, 1986a), der hører 

til gruppen af direkte, eller betingede ordinations metoder. Ordinationsmetoden giver et 

hurtigt overblik over hvordan artssammensætningen i vegetationen varierer med de 

udvalgte miljøfaktorer som indgår i analysen (ter Braak, 1986a).  Gennem korrelation og 

regression konstruerer CCA de bedste lineære kombinationer af miljøvariablerne som indgår 

som en sekundær matrix i selve analysen, samtidig med at spredningen af arterne lang disse 

kombinationer optimeres. Analysen udføres på arter og prøvefelter samtidigt.  

Signifikansen af miljøvariablernes forklaring af variationen udtrykt i scores for 

ordinationsakserne, er testet med en Monte Carlo test. Den væsentligste test er relateret til 

CCA-analysens eigenvalues, som er et mål for den relative betydning af en udtrukket akse, i 

forhold til de andre akser i ordinationen. H0 der testes er: ingen struktur i primær matrix, 

dvs. ingen sammenhæng matricerne (Peck, 2010). Det er kun 1.akse der testes. En 

tilsvarende test er udført på arts-miljø korrelation, hvor H0 der testes er: ingen 

sammenhæng mellem matricerne (Peck, 2010). Alle CCA-analyserne er udført i PC-ORD 6.0 

(McCune & Mefford 2011).  

 

CCA er en afledning af RA/CA og forudsætter derfor at arterne udviser unimodale 

responskurver (Økland  1990, ter Braak 1986a). CCA præsterer dog godt selv på datasæt 

med skæve artsfordelinger, og er robust i forhold til anden ”støj” i materialet (Palmer 1993). 

Antagelse om arternes unimodale responskurver fordre at arterne er repræsenteret i et 

minimum af i prøvefelterne. Derfor har jeg udeladt de arter som forekommer i mindre end 3 

prøvefelter.  Udeladelse af arter som kun optræder få gange i prøvefelterne er en hurtig 

måde at reducere ”støj” i arternes responsdata, uden at væsentlig information går tabt 

(McCune and Grace, 2002). I den primære matrix for 1. analyse har jeg udeladt 56 arter, 

resulterende i en primær matrix  på 75 arter, i data fra 2. analyse er der udeladt 54 arter, 
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med en resulterende primær matrix i alt 69 arter. Der er i alle prøvefelter registreret 5 eller 

flere arter, hvorfor alle prøvefelter indgår i analyserne (se afsnit 3.2.1). Jeg har derudover 

gennemført en række tests på mine data i min primære matrix (artsresponsdata) og min 

sekundære matrix (miljøvariable) inden CCA-analyserne, for at få et overblik over 

variationen i mine data. Jeg har vurderet variationen i arternes responsdata i primær matrix, 

ved at se på de deskriptive statistiske parametre: skewness som måler asymmetri i forhold 

til normalfordeling, kurtosis, som er mål for peakiness, og CV (coefficient of variation), som 

er et mål for variationen i total forekomst.  

 

Tabel 3.5: Gennemsnitsværdier for skewness, kurtosis, CV og totals %, betadiversitet og enertia (totale 

variation i datamaterialet) for primære matrix før og efter kvadratrodstransformation, og for sekundære 

matrix før og efter log transformation af kvantitative miljøvariable. xij = originalværdi i række i for prøvefelt j og 

bij = justerede værdi (McCune and Grace, 2002). 

 1 matrix 2 matrix 

 

 

 

Før 

transformation 

 

bij
 = x0,5

ij 

 

Før 

transformation 

 

bij = log (Xij+1) 

Skewness prøvefelter/ 

miljøfaktorer 

6,64 4,2 0,51 -0,221 

Skewness arter 4,01 2,7   

Kurtosis prøvefelter/ 

miljøfaktorer 

48,60 23,92 0,787 -0,296 

Kurtosis arter 18,78 8,8   

CV of totals % prøvefelter  

/ miljøfaktorer 

23,69 33,76 218.68 78.77 

CV of totals % arter 178,35 108,54   

Betadiversitet 3,1 3,1   

Enertia – total variation i 

datamaterialet 

6.8836 3.6396   
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Desuden kan betadiversiteten, som er forskelle i artssammensætningen mellem forskellige 

områder (Kent, 2012), og dermed hastigheden hvormed arterne udskiftes langs en gradient, 

give et billede af heterogeniteten, hvor høje værdier indikerer høje arts-turnovers blandt 

prøvefelterne (Peck, 2010). 

Mine data i 1. matrix udviser moderat variation (tabel 3.5). CV for prøvefelter betragtes som 

værende relativt lav når værdien ligger under 50, hvilket indikerer sammenlignelighed i 

totale forekomster i prøvefelter, og CV for arter betragtes som relativt høj ved værdier over 

100, hvilket indikerer dominans af visse arter (Peck, 2010). For at tilpasse mine data bedst 

muligt til modellen, har jeg kvadratrodstransformet mine artsresponsdata for at nedbringe 

variationen og nedvægte dominerende arter i materialet (Peck, 2010) (tabel 3.5). Da der er 

stor forskel i værdierne fra jordbundsanalyser, samt øvrige kvantitative målinger fra 

prøvefelterne i sekundære matrix, har jeg log-transformeret disse data. Dette udligner store 

forskelle i målte værdier, og tilpasser data bedre til de underliggende forudsætninger for 

CCA analysen. (Palmer 1993, McCune and Grace 2002, Kent 2012 

Kemiske målinger på jordbundsprøver viser sig ofte at være korrelerede (Kent, 2012). 

Miljøvariablerne CEC, Lt, Rt og pH viste sig at være stærkt korrelerede, og da pH havde den 

stærkeste korrelation med de udtrukne akser i prøvekørslerne, er denne valgt til de endelige 

analyser.  På samme vis er variable med en lille eller ubetydelige forklaring af variationen i 

artsresponsdata, fravalgt før de endelige CCA-analyser, i dette tilfælde er Pt, % humus, og 

slåning udgået som forklaringsvariable i den sekundære matrix, som er reduceret fra 12 til 6 

variable. De kvantitative variable som indgår i analysens 2. matrix er pH, tekstur, alder, 

anlæggelse (naturlig eller brakafgrøde), % barjord og førne.  Lokaliteternes jordbonitets 

nummer (JB), er vha. tabel for jordtypeklasser (Appendiks 3), omregnet til vægtprocenten af 

lerpartikler under 2 µm for at opnå et kvantitativt mål for jordens tekstur.   

Alle CCA- analyser er kørt to gange med hhv. optimering af prøvefelter og arter.  
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4. Resultater 

4.1 Artsdiversitet 

4.1.1 Arter i vegetationen 

Der er fundet i alt 217 plantearter i undersøgelsen. På de 43 lokaliteter der er undersøgt, er 

der totalt i 1. og 2. vegetationsanalyse registreret 133 arter i prøvefelterne, 84 arter er 

registreret på lokaliteterne udenfor prøvefelterne (Appendiks 5).  

Af de 217 arter i undersøgelsen, er 210 af disse er vildt voksende arter, og 7 kulturplanter. 

De vilde arter omfatter 172 urter, 31 græsser, 1 halvgræs, 1 sivart, 11 træarter, og en 

buskart. 5 af de 7 registrerede kulturplanter er de almindeligt dyrkede høstafgrøder Alm. 

Hvede (Tríticum aestívum), Alm. Byg (Hórdeum vulgáre), Alm. Rug (Secále cereále), Alm. 

Havre (Avéna satíva),og raps ( Brássica napus L. ssp. Napus), og de tidligere nævnte 

kulturgræsser Rød Svingel (Festuca rubra) og Alm. rajgræs (Lolium perenne). De 10 hyppigst 

forekommende arter i prøvefelterne, og de 10 arter med den gennemsnitlige største 

dækningsgrad i prøvefelterne for hhv. 1. og 2. vegetationsundersøgelse er opsummeret i 

tabel 4.1. De 10 mest almindelige arter forekommer alle, undtaget de to Pileurt-arter, i mere 

end halvdelen af de undersøgte prøvefelter. Arterne er alle almindeligt kendte ukrudtsarter 

på agerjord, og er overvejende enårige arter som optræder både som sommer- og som 

vinterannuelle. Hyppigste art i forsommeren er Mælkebøtte (Taráxacum sp.) som 

forekommer i 80 % af prøvefelterne efterfulgt af Alm. Rajgræs (Lólium perénne L.) og Alm. 

Kvik (Elytrigia repens) som forekommer i hhv. 68,89 % og 66,67 % af prøvefelterne.  Alm. 

Kvik (Elytrigia repens) er hyppigst i 2. vegetationsundersøgelse med forekomst i 76 % af 

prøvefelterne, efterfulgt af Lugtløs Kamille (Tripleurospérmum inodórum) og Mælkebøtte 

(Taráxacum sp.)med hhv. 76,92% og 69,23 %. 

Græsserne Rød svingel (Festúca rubra), Alm. Kvik (Elytrigia repens) og Alm. Rajgræs (Lólium 

perénne L.) har den største gennemsnitlige dækningsgrad i prøvefelterne over hele 

sæsonen, alle 3 med højeste gennemsnitlige dækningsgrader i sensommerens registreringer 

på hhv. 24,78 %, 14,32 % og 11,64 %. Mange arter i undersøgelsen forekommer kun i få 

prøvefelter. 73 ud af 132 arter forekommer i mindre end 10 % af prøvefelterne i første 

vegetationsundersøgelse, af disse forekommer 36 arter i blot et enkelt prøvefelt. Ud af 121 
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arter registreret i 2. vegetationsundersøgelse forekommer 97 af disse i mindre end 10 % af 

prøvefelterne, 37 af disse forekommer kun i et enkelt prøvefelt. 

 1. analyse  2. analyse 

 % del af alle 

prøvefelter, 

hvor arten 

optræder 

 % del af alle 

prøvefelter, 

hvor arten 

optræder 

Mælkebøtte (Taráxacum sp.) 

Alm. Rajgræs (Lólium perénne L.) 

Alm. Kvik (Elytrigia repens) 
Ager-Stedmoderblomst (Víola arvénsis)  

Alm. Fuglegræs (Stellária média)  

Lugtløs Kamille (Tripleurospérmum inodórum)  

Mark-Forglemmigej (Myosótis arvénsis) 

Enårig Rapgræs (Poa ánnua) 

Mark-Ærenpris (Veronica arvénsis) 

Rød Svingel (Festúca rubra) 

 

80,00 

68,89 

66,67 

66,67 

64,44 

64,44 

53,33 

53,33 

53,33 

51,11 

 

Alm. Kvik (Elytrigia repens) 
 
Lugtløs Kamille (Tripleurospérmum inodórum)  

Mælkebøtte (Taráxacum sp.) 

Alm. Rajgræs (Lólium perénne L.) 

Ager-Stedmoderblomst (Víola arvénsis)  

Ager-Tidsel (Císium arvénse) 

Rød Svingel (Festúca rubra) 

Snerle-Pileurt (Polýgonum convólvulus L.) 

Vej-Pileurt (Polýgonum aviculáre L., ssp. 

avicúlare .) 

Mark-Forglemmigej (Myosótis arvénsis) 

76,92 

69,23 

66,67 

61,54 

56,41 

51,28 

51,28 

51,28 

48,72 

46,15 

  Middel 

dækningsgrad 

prøvefelter % 

 Middel 

dækningsgrad 

prøvefelter % 

Rød Svingel (Festúca rubra) 

Alm. Kvik (Elytrigia repens) 

Alm. Rajgræs (Lólium perénne L.) 

Alm. Fuglegræs (Stellária média) 

Lugtløs Kamille (Tripleurospérmum inodórum  

Mælkebøtte (Taráxacum sp.) 

Hvid-Kløver(Trifólium repens L.) 

Alm Vindaks (Ápera spica-vénti (L.) Beauv.) 

Gold Hejre (Bromus stérilis L.) 

Alm. Kongepen (Hypochóeris radicáta L.) 

17,58 

12,49 

10,00 

6,64 

5,68 

5,43 

4,20 

3,82 

3,70 

3,61 

Rød Svingel (Festúca rubra) 

Alm. Kvik (Elytrigia repens) 

Alm. Rajgræs (Lólium perénne L.) 

Lugtløs Kamille (Tripleurospérmum inodórum  

Hvid-Kløver(Trifólium repens L.) 

Almindelig Rapgræs (Poa triviális L.) 

Mælkebøtte (Taráxacum sp.) 

Stortoppet Hvene (Agróstis gigantéa Roth) 

Alm. Kongepen (Hypochóeris radicáta L.) 

Alm Vindaks (Ápera spica-vénti (L.) Beauv.) 

 

24,78 

14,32 

11,64 

4,37 

4,33 

4,31 

4,09 

3,91 

3,69 

3,49 

Tabel 4.1.  De 10 hyppigste arter i prøvefelterne, og de 10 arter med den gennemsnitligt største dækningsgrad 
i prøvefelterne for hhv. 1. og 2. vegetationsanalyse. 
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Figur 4.1 viser fordelingen af livsformer for plantearter registreret i prøvefelterne. Det ses at 

der er en ligelig fordeling mellem annuelle og flerårige, få urter er toårige.  

 

 

Figur4. 1 Fordelingen enårige, toårige og flerårige plantearter registreret i 45 prøvefelter i 1. og 2. 

vegetationsanalyse. 

 

4.1.2 Artsdiversitetsindeks 

Artsantallet S og Shannon indeks H’ varierer meget på tværs af lokaliteterne (Tabel 4.2). 

Målt på prøvefelter er der på lokalitet 12 med naturlig fremspiring, registreret i alt 44 arter i 

alt over sæsonen, som det højeste artsantal i undersøgelsen. Det mest artsfattige prøvefelt 

er på lokalitet 20 med brakafgrøde, med blot 6 arter registreret i alt ved begge 

vegetationsanalyser. For beregnet Shannon indeks er det ligeledes lokalitet 12 og 20 med 

hhv. højeste og lavest beregnede værdier for H’ på 3,12 og 0,61. Det totale artsantal, S total, 

som er alle arter fundet i og udenfor prøvefeltet på lokaliteterne (prøvefelt og supplerende 

artsliste), er højest på lokalitet 38, undersøgelsens næststørste lokalitet, hvor der i alt blev 

registeret 96 arter. Lokalitet 20 er også totalt set den mest artsfattige lokalitet, med i alt 21 

registrerede arter på hele lokaliteten. Der blev gennemsnitligt fundet 20 og 18 arter i 

prøvefelterne ved hhv. 1. og 2. vegetationsanalyse, de tilsvarende middelværdier for H’ ved 

de to analyser er 1,9 og 1,65. 

 

4.1.3 Artsantal og areal 

Sammenhængen mellem det totale artsantal på lokaliteterne og lokaliteternes areal er 

afbildet på figur4. 2, som viser middeltal for S total, fordelt på 5 arealklasser. For lokaliteter 

med naturlig fremspiring stiger artsantallet med stigende arealklasse, for lokaliteter med 

brakafgrøde er sammenhængen mellem areal og artsantal mindre tydelig, med en stigning 

og senere fald i forhold til øget areal. 

 

Enårige 

Toårige 

Flerårige 
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Figur 4.2. Middeltal for S total, fordelt på 5 arealklasser: 0-1 ha, 1-2, ha, 2-3 ha, og > 5 ha. Der indgår ikke 

lokaliteter med brakafgrøde som er større end 5 ha i undersøgelsen. Værdier for lokalitet 8, 16 og 20 indgår 

ikke pga. manglende oplysninger om lokaliteternes areal.      

 

Der findes en lineær sammenhæng mellem lokaliteternes totale artsantal og areal (figur 

4.3). Sammenhængen mellem artsantal og areal er testet med en ANCOVA test (F = 19,51; p 

< 0,0001), som viser en signifikant positiv sammenhæng mellem artsantal og areal (p < 0,01; 

figur 4.3). Lokaliteter med naturligt plantedække, har generelt højere artsdiversitet. 

Lokaliteterne med brakafgrøde 4b, 10, 19 og 29 er placeret over tendenslinje, og mere 

artsrige i forhold til de øvrige lokaliteter med brakafgrøde. Lokalitet 25, 28, 32, 42 og 43 

med brakafgrøde ligger lavest, og er mest artsfattige i forhold til arealet. Vegetationen på 

lokalitet 25 og 43 som begge er etårige, er domineret af Lugtløs Kamille (Tripleurospérmum 

inodórum), på lokalitet 28, 32, 42 domineres vegetationen i særlig grad af de udsåede 

græsser. Lokalitet 28 har ligget brak siden reformens start, på lokalitet 32 er videreført 

græsfrøafgrøde, og på lokalitet 42 er brakafgrøden etableret som udlæg, hvilket alle kan 

være sandsynlige forklaringer på særlig dominans af de udsåede græsser og den lave 

placering.  
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Figur 4.3. Sammenhæng mellem logaritmen til lokaliteternes S total og logaritmen til lokaliteternes areal. 

Værdier for lokalitet 8, 16 og 20 indgår ikke pga. manglende oplysninger om lokaliteternes areal.      

                    

4.1.4 Artsdiversitet og brakafgrøde 

Artsdiversiteten i prøvefelter for gruppen af lokaliteter anlagt med en brakafgrøde, er 

markant lavere end artsdiversiteten på brakmarker hvor plantedækket er fremspiret 

naturligt, både for artsantallet S og Shannon indeks H´. (figur 4,4 og 4.5, tabel 4.2).  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 4.4 Middelværdier for artsdiversiteten S i prøvefelterne ved 1. og 2. vegetationsanalyse på lokaliteter 

med naturlig fremspiring og med brakafgrøde. 
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Figur 4.5. Gennemsnitsværdier for Shannons diversitetsindeks H´ i prøvefelter ved 1. og 2. vegetationsanalyse 
på lokaliteter med naturlig fremspiring og med brakafgrøde. 

 

 

Det gennemsnitlige artsantal pr. prøvefelt i 1. og 2. vegetationsanalyse, er for lokaliteter 

med naturlig fremspiring 23,17 arter, og for lokaliteter med brakafgrøde 16,36 arter. H’ er 

for lokaliteter med naturlig fremspiring og brakafgrøde hhv. 2,08 og 1,59. Jeg har anvendt 

den nonparametriske Mann-Whitney U-test, til at teste for forskelle i artsdiversiteten i 

forhold til de to braklægningstyper, og jeg har fundet, at der er et signifikant lavere artsantal 

S på lokaliteter udsået med en brakafgrøde, både når der testes på data fra 1. og 2. 

vegetationsanalyse (p < 0,005; P < 0,05), og for puljede data for begge analyser (P < 0,005). 

Der er endvidere testet for forskelle i artsdiversiteten ud fra det beregnede Shannon indeks 

H´ for de to grupper på data fra hhv. 1. og 2. vegetationsanalyse. Resultatet viser også her et 

lavere estimat H´ på brakafgrøder for de to analyser (P<0,01; P<0,01).  

Artsdiversiteten i prøvefelterne og lokalitetens totale artsantal varierer dog væsentligt 

indenfor hver af de to undergrupper naturlig fremspiring og brakafgrøde, med store 

forskelle på maksimum og minimumsværdier for S og H´ målt over hele sæsonen (tabel 4.2).  
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I alt er der fundet 104 arter i prøvefelterne på de 26 lokaliteter med brakafgrøde, og 123 

arter i prøvefelterne på de 17 lokaliteter med naturlig fremspiring. 

 

4.1.5 Artsdiversitet og alder  

Sammenhængen mellem artsdiversitet og alder er testet med Kruskal-Wallistest på data fra 

hhv. 1. og 2. vegetationsanalyse. Der er ikke fundet signifikante forskelle på hverken S eller 

H’ i forhold til lokaliteternes alder (P > 0,05).  Tendenser i sammenhængen mellem hhv. S og 

H’ og alder på brakmarkerne, kan ses på figur 4.6 og 4.7. For gruppen med naturlig 

fremspring er der en stigning i S fra etårige til toårige lokaliteter, hvorefter artsantallet 

falder for tre-fireårige lokaliteter.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artsdiversitet 
 

 Naturlig  Brakafgrøde 

H’ middel Prøvefelt 2,08 1, 59 

H´ max  Prøvefelt 3,12 2,64 

H ´min  Prøvefelt 0,93 0,61 

S middel Prøvefelt 23,17 16,36 

S max Prøvefelt 44 36 

S min  Prøvefelt 14 6 

S max  Totalt 100 63 

S min Totalt 41 21 

Tabel 4.2. Oversigt over middelværdier samt minimums- og maksimumsværdier for artsdiversiteten S og H´ målt på 
prøvefelter i 1. og 2. vegetationsanalyse. Desuden minimums- og maksimumsværdier for S totalt for hele 
lokaliteten. Der er skelnet mellem naturlig fremspiring og brakafgrøde. 

Figur 4.6. Sammenhæng mellem artsdiversiteten S og alder opdelt i 

de to undergrupper naturlig fremspiring og brakafgrøde. 
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For lokaliteter med brakafgrøde er der modsat et fald fra 1-3-årige marker, hvorefter der ses 

en stigning for fireårige lokaliteter. For H’ er tendensen at diversiteten falder for begge 

undergrupper, dog med en stigning fra treårige til firårige lokaliteter med brakafgrøde. 

 
 

4.2 Ordinationsanalyse 
 
4.2.1 Betydningsfulde variable 1. vegetationsanalyse 
  
Ordinationsanalyserne, baseret på dækningsgradsanalyserne fra de to vegetationsanalyser, 

viser hvilke miljøvariable der bedst forklarer variationen i materialet, altså de stærkeste 

plantefordelende faktorer.  Resultater fra jordbundsanalyser ses i appendiks 4. Tabel 4.3 

viser en opsummering af resultaterne fra CCA baseret på dækningsgradsanalyserne i 1. 

vegetationsanalyse. Aksernes eigenvalues, som angiver deres relative forklaring af den 

totale variation i forhold til de andre akser (Kent, 2012), er hhv. 0,315, 0,244, og 0,183, altså 

en faldende forklaringskraft for de udtrukne akser. Andelen af den totale variation forklaret 

i de udtrukne akser, er hhv. 8,7 %, 6,7 % og 5 %. I alt er 20,4 % af den samlede variation i 

materialet forklaret i akserne. Dette er en relativ lav forklaringsprocent, dog er målet ikke 

nødvendigvis at forklare 100 % af variationen, da selv ordinationsdiagrammer, der forklarer 

lave andele af den totale variation, være informative (ter Braak, 1986a). Miljøvariablernes 

korrelation med ordinationsakserne og arts-miljødatakorrelationen er testet med Monte 

Figur 4.7. Sammenhæng mellem artsdiversiteten H’ og alder 

opdelt i de to undergrupper naturlig fremspiring og brakafgrøde. 
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Carlo test og der er fundet signifikant sammenhæng mellem de forklarende miljøvariable og 

akserne (p = 0,001 og p= 0,001, kun 1. aksen kan testes).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ud fra korrelation mellem akserne og miljøvariablerne, ses at førsteaksen er positivt 

korreleret med alder og negativt korreleret med brakafgrøde og i mindre grad pH og 

barjord. Den udtrukne 2. akse er positivt korreleret med ler-procenten, mens 3. aksen er 

negativt korreleret med førne. De væsentlige faktorer som forklarer 

vegetationsændringerne er altså alder, etableringsform, jordens tekstur, pH og førne.  

Figur 4.8 viser sammenhængen mellem de udtrukne 1. og 2. akser, prøvefelterne, og de væsentligste 

miljøvariable, som er repræsenteret ved pile udgående fra diagrammets centrum. Placeringen af 

  

Axis 1 

 

 

Axis 2 

 

Axis 3 

 

Eigenvalue 0.315 0.244 0.183 

Variance in species data    

              % of variance explained 8.7 6.7 5.0 

             Cumulative % explained 8.7 15.4 20.4 

Randomization test results 

     Eigenvalues for individual axes P = 0,001   

     Species-enviroment correlations P = 0,001   

Correlations 

1. pH -0.651 0.470 0.080 

2. Ler -0.433 0.770 -0.005 

3. Barjord -0.450 -0.045 0.269 

4. Førne 0.117 -0.192 -0.852 

5. Alder 0.777 0.390 -0.441 

6. Brakafgrøde -0.788 -0.435 -0.272 

 

Tabel 4.3. Numeriske data fra CCA analyse af artsresponsdata fra 1. Vegetationsanalyse og 6 miljøvariable. Eigenvalues, % 

forklaret variation i datamaterialet samt korrelationer mellem de anvendte miljøvariable og 1., 2. og 3. ordinationsakse. 
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prøvefelternes placering, relativt til de enkelte miljøvariable giver indikationer på prøvefelternes 

miljømæssige karakteristika (Palmer, 1993). Pilenes retning afspejler den maksimale ændring i 

diagrammet i forhold til den pågældende miljøvariabel, og pilens længde er proportional med 

ændringshastigheden i den retning pilen peger (ter Braak, 1987a). Brakafgrødens korrelering med 

førsteaksen, viser sig ved at prøvefelterne groft sagt fordeler sig i hhv. højre og venstre side at 

diagrammet i forhold til anlæggelsestype. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prøvefelterne udsået med en brakafgrøde ligger i den retning pilen peger til venstre, og 

prøvefelter med naturlig fremspiring er placeret til højre i diagrammet.  

Vegetationsændringerne langs førsteaksens forklares altså med anlæggelsestype, men er 

også korreleret med en tydelig aldersgradient, hvor prøvefelternes alder og successionstrin 

stiger i den retning vektoren for alder peger (lokaliteternes alder kan aflæses efter 

lokalitetsnummer).  Den mindste vektor i ordinationsdiagrammet er for pH, som i mindre 

grad forklarer variationen i førsteaksen. Det skal her erindres at CEC og ledningstal, som er 

et groft bud på jordens næringsstofstatus, udgik af analysen pga. en stærkt positivt 

Figur 4.8. Biplot over prøvefelter og miljøvariable, fra 1. vegetationsanalyse, med den udtrukne 1. og 2. akse. 

Vektorer for miljøvariable er vist med røde pile i diagrammet, antal år lokaliteterne har ligget brak, er angivet efter 

lokalitetsnummer. 
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korreleret med pH. Det betyder at der med en stigende pH, illustreret med vektoren i 

ordinationsdiagrammet, vil være en tilsvarende næringsstofstigning.    

2. aksen er korreleret med jordens lerpartikelindhold, vist med en vektor i diagrammet. 

Jordens tekstur forklarer altså en del af den floristiske variation i datamaterialet, hvilket kan 

aflæses i ordinationsdiagrammet, ved at tørre sandede lokaliteter (lave lokalitetsnumre) 

ligger i den nederste halvdel af diagrammet, og lokaliteter på lerjorde (høje lokalitetsnumre) 

ligger i diagrammets øverste halvdel.  

Aldersgradienten er som et eksempel illustreret i figur 4.9, hvor lokalitets alder er angivet i 

cirkelstørrelsen i diagrammet. Store cirkler angiver de 4-årige, de mindste de 1-årige. 

Tilsvarende ordinationsdiagrammer for de væsentligste gradienter findes i appendiks 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groft set samler prøvefelterne sig i 3 grupperinger i forhold til de underliggende gradienter 

(figur 4.10). Gruppe 1: 1-2 årige lokaliteter med brakafgrøde på lerjord. Gruppe 2: 2-4 årige 

lokaliteter med naturlig fremspiring på lerjord. Gruppe 3: 2-4 årige lokaliteter med naturlig 

fremspiring på sandjord. Lokalitet 4a+b, 5 og 6 med brakafgrøde nederst til venstre i 

diagrammet placerer sig langt fra de øvrige lokaliteter med brakafgrøde. Lokaliteterne er 

alle 2-årige med brakafgrøde på sandjord, hvor vegetationen ikke domineres af græsser, 

men helt eller delvist er domineret af den udsåede Hvid-Kløver. 

 

Figur 4.9. Ordinationsdiagram som viser en aldersgradient, 

hvor de største cirkler repræsenterer 4-årige lokaliteter, de 

mindste cirkler 1-årige lokaliteter. 
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Arternes fordeling i forhold til anlæggelse, alder, ler-procent og pH i CCA analysen, kan ses 

på figur 4.11, som viser det tilsvarende ordinationsdiagram for arter. Man kan forestille sig 

ordinationsdiagrammerne figur 4.8 og 4.11 lagt ”over” hinanden. Så vil artsfordelingen i 

diagrammet modsvare arterne i de prøvefelter som er placeret i samme område af 

diagrammet. Placeringen af arterne i ordinationsdiagrammet, giver et groft bud på de 

enkelte arters miljømæssige præferencer(Palmer, 1993).  Arterne vil placeres i forhold til 

vektorerne, så arter med høj affinitet for en økologisk kårfaktor placerer sig tæt på eller 

længere ”ude” i ordinationsdiagrammet end den pågældende vektors spids. Modsat vil arter 

med lavere affinitet ligge længere væk fra spidsen i bagudgående retning. Arternes eksakte 

Figur 4.10. Ordinationsdiagram over prøvefelter i 1. vegetationsanalyse, med den udtrukne 1. og 2. 

akse. De 3 grupperinger af prøvefelterne, tolket ud fra diagrammet, er afgrænset med stiplede linjer.  

1. 

2. 

 

3. 



44 

 

placering og rangordning i forhold til den gradient man ser på, findes ved at trække 

vinkelrette linjer ned på vektoren udgående fra artens punkt i diagrammet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til de tre grupper i figur 4.10, knytter der sig således nogle karakteristiske arter. Gruppe 1.: 

Ud over de udsåede brakafgrøder (Alm. Rajgræs, Rød Svingel og Hvid-Kløver), mange 

enårige arter som fortrinsvis vokser på lerbund, eksempelvis Burre-Snerre (Gálium aparíne), 

Storkronet Ærenpris (Verónica pérsica), Rød Arve (Anagállis arvénsis), og Rød Tvetand 

(Lámiun purpúreum). Gruppe 2: Mange flerårige urter som Gederams (Chamaenérion 

angustifólium), flere Dueurt-arter (Epilóbium sp.), og Glat Vejbred (Plantágo major ssp.), 

også med affinitet for lerjord. Gruppe 3.: Arter som ofte ses på sandbund som de enårige 

arter Smalblader Vikke (Vícia satíva L., ssp. Angustifólia) og Ager-Stedmoderblomst (Viola 

Arvensis), flerårige arter som Rødknæ (Rumex acetosélla) og Alm. Kongepen (Hypochóeris 

radicáta). Der er mange arter centralt placeret i diagrammet, i området som stråler ud fra 

Figur 4. 11. Ordinationsdiagram for arter i de 45 prøvefelter i 1. vegetationsanalyse. Biplottet viser 1. og 2. akse, 

vektorer for miljøvariablerne er vist med røde pile.  
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vektorernes udspring. Mange af de arter placeret her er succesrige ukrudtsplanter som er 

tilpasset til brede økologisk kår, og er sammenfaldende med de en - og flerårige græsser og 

urter som forekommer med høj frekvens i både 1. og 2. vegetationsanalyse (tabel 1).  

På figur 4.12 ses ordinationsdiagram for 1. og 3. udtrukne akse. Den 3. udtrukne akse i 

ordinationsdiagrammet har en mindre forklarende kraft, dog ses det at førne er stærkt 

negativt korreleret med denne akse. Førnen i prøvefelterne stiger altså i sydgående retning. 

Lokaliteterne med meget førne grupperer sig nederst i diagrammet (se markering), det er de 

ældste lokaliteter med brakafgrøde stærkt domineret af de udsåede græsarter. 

Aldersgradienten langs 1. aksen ses tydeligt i dette diagram, hvor prøvefelter fra de to 

undergrupper brakafgrøde og naturlig fremspiring, i to parallelle 4-årige successionsforløb. 

(NV-SØ retning i diagrammet). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.12. Biplot over prøvefelter og miljøvariable, fra 1. vegetationsanalyse, med 1. og 3. Udtrukne akse. Vektorer 

for miljøvariable er vist med røde pile i diagrammet, antal år lokaliteterne har ligget brak, er angivet efter 

lokalitetsnummer. Grupperinger af prøvefelterne, tolket ud fra diagrammet, er afgrænset med stiplede linjer. 
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Det tilsvarende ordinationsdiagram for arternes placering i forhold til 1. og 3. akse er vist på 

figur 4.13, og skal ligeledes sammenholdes med figur4.12. Det ses at der i diagramområdet 

svarende til placeringen af førnævnte gruppe af lokaliteter domineret af brakafgrøde på 

figur 4.12, er få arter repræsenteret, mens de fleste arter befinder sig ovenfor, i området 

hvor lokaliteter med naturlig fremspiring ligger placeret. 

 

4.2.2 Betydningsfulde variable 2. vegetationsanalyse 
 
Tabel 4.4 viser en opsummering af de numeriske resultater fra CCA analysen på data fra 2. 

vegetationsanalyse baseret på dækningsgradsanalyser i 39 prøvefelter. Aksernes 

eigenvalues, er hhv. 0,356, 0,279, og 0,171 for de tre udtrukne akser, altså også her 

faldende forklaringskraft i akserne. Andelen af den totale variation forklaret i de udtrukne 

Figur 4.13. Ordinationsdiagram for arter i de 45 prøvefelter i 1. vegetationsanalyse. Biplottet viser 1. og 3. akse, 

vektorer for miljøvariablerne er vist med røde pile. For overskuelighedens skyld er arter som forekommer i mindre 

en d 10 % af prøvefelterne udeladt i diagrammet. 
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akser, er hhv. 10,3 %, 8,1 % og 4,9 %. I alt er 23,2 % af den samlede variation i materialet 

forklaret i akserne, en lidt større andel forklaret en for 1. Vegetationsanalyse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.14 viser biplot for de 39 prøvefelter baseret på dækningsgrader fra 2. 

vegetationsanalyse. Ved sammenligning af ordinationsdiagrammerne fra de to 

vegetationsanalyser ses det, at de er meget ensartede i den måde prøvefelterne placerer sig 

på. Der er dog i forhold til korrelationerne med de udtrukne akser en større positiv 

korrelation med pH og 1. aksen end i første analyse, og alder og brakafgrøde korrelerer i 

denne analyse mere mede 2. end 1. aksen. Det overordnede billede er dog det samme. Den 

største forskel er dog pH´s høje korrelation med 1. aksen. 

  

Axis 1 

 

 

Axis 2 

 

Axis 3 

 

Eigenvalue 0.356 0.279 0.171 

Variance in species data    

              % of variance explained 10.3 8.1 4.9 

             Cumulative % explained 10.3 18.3 23.2 

    

Randomization test results 

 

   

Eigenvalues for individual axes P = 0,001   

Species-enviroment correlations P = 0,001   

    

Correlations    

1. pH 0.821 -0.136 0.091 

2. Ler 0.595 -0.655 0.008 

3. Barjord 0.118 0.360 -0.626 

4. Førne 0.128 0.046 0.167 

5. Alder -0.461 -0.593 -0.628 

6. Brakafgrøde 0.552 0.673 -0.257 

Tabel 4.4 Numeriske data for CCA analyse baseret på dækningsgradsanalyser fra 2. vegetationsanalyse og data for 6 

miljøvariable.  Eigenvalues, % forklaret variation i datamaterialet samt korrelationer mellem de anvendte miljøvariable 

og 1., 2. og 3. ordinationsakse. 
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Figur 4.14. Biplot over 39 prøvefelter og 4 miljøvariable, fra 2. vegetationsanalyse, med udtrukket 1. og 2. akse. 

Vektorer for miljøvariable er vist med røde pile i diagrammet, antal år lokaliteterne har ligget brak, er angivet efter 

lokalitetsnummer. 

 

 

Figur 4.15. Ordinationsdiagram for arter i de 39 prøvefelter i 2. vegetationsanalyse. Biplottet viser 1. og 2. akse, vektorer for 

miljøvariablerne er vist med røde pile.  
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4.2.3 Planternes livsvarighedsfordeling 
 
Resultaterne fra ordinationen af arterne viser at der er skifte i livsvarighedsformer de første 

år af successionen på agerjord (4.16). Udskiftningen fra enårige arter til flerårige arter sker i 

sammen retning som pilen for alder peger i diagrammet, med de enårige arter overvejende i 

diagrammets øverste venstre halvdel, og flest flerårige arter mod pilen spids. Der er kun få 

toårige arter med i analysen, Kruset Tidsel (Cárduus crispus), Humle-Sneglebælg (Medicágo 

lupulína) og Tag-Høgeskæg (Crepis tectórum). Disse ligger som forventet placeret i 

overgangen fra enårige til flerårige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.16. Ordinationsdiagram med 1. og 3. akse, med arter fra 45 prøvefelter i 1. vegetationsanalyse. For overskuelighedens skyld 

er arter som forekommer i mindre en d 10 % af prøvefelterne udeladt i diagrammet. 
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5. Diskussion 

5.1.1. Artsdiversitet og areal 

Arealerne på lokaliteterne i undersøgelsen varierer mellem 0,5 – 12, 2 ha, desuden indgår to 

mindre områder lokaliseret på hhv. lokalitet 1 og 4 (lokalitet nr. 1b og 4b) på hhv. 0,2 og 0,1 

ha. Lokaliteternes arealer er sammenholdt med det totale artsantal registreret for hver 

lokalitet.  Opfatter man brakmarkerne som ”øer” i et ellers opdyrket landskab, er det 

forventeligt at artsantallet stiger jo større arealet af den undersøgte brakmark er, hvilket 

data fravegetationsundersøgelsen bekræfter (Figur 4.3). Der findes en lineær sammenhæng 

mellem areal og artsantal, og mine resultater viser at artsdiversiteten stiger, med et større 

areal. Den lineære sammenhæng mellem areal og artsantal er bekræftet i andre 

undersøgelser på yngre opgivet agerjord. Holt et al (1995) undersøgte hvorvidt størrelsen af 

udlagte forsøgsområder (32, 288 og 5000 m2), havde betydning for artsdiversiteten i et 6-

årigt studie på opgiven agerjord, og fandt at større forsøgsområder var mere artsrige end 

tilsvarende små, dog havde mange af de supplerende arter lav og forbigående forekomst. 

Der er to økologiske hypoteser som kan forklare den større artsrigdom på større arealer 

(Krauss et al 2004), den ene forudsiger at artsantallet øges pga. en øget 

habitatheterogenitet, den anden at sammenhængen kan forklares med en ligevægt mellem 

koloniserende og uddøende arter. Ifølge Krauss et al (2004), bekræfter flere studier at der 

opstår flere forskellige habitater på større arealer en små, og at det er denne forøgelse af 

habitater som bedst forklarer stigningen i artsantallet med et stigende areal.  

De mest artsrige lokaliteter i forhold til areal, i nærværende undersøgelse, er lokalitet 1a, 

1b, 12, 37, 38 og 39. Disse lokaliteter er alle anlagt med naturlig fremspiring, og placerer sig 

højt over tendenslinjen i figur 4.3. Flere undersøgelser peger på at de braklagte arealers 

nabobiotoper har betydning for artsdiversiteten. Naturarealer placeret tæt på brakarealer, 

vil give kort afstand til varierede frøkilder, og giver gode spredningsmæssige betingelser for 

arter der kan indvandre fra nabobiotoper til brakmarken (Prach 1985). De nævnte artsrige 

lokaliteter i denne undersøgelse ligger, med undtagelse af lokalitet 12, placeret i 

forlængelse af, eller tæt på større skovområder eller småskov. Dette kan være en af 

årsagerne til den høje artsdiversitet på disse arealer. Cousin & Aggemyr (2008) fandt en 

forøgelse på 35 % flere plantearter på afgræssede marker omgivet af skovområder, i forhold 

til åbent landskab med marker i omdrift. Lokalitet 12 adskiller sig fra undersøgelsens andre 
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lokaliteter ved dens placering på hævet havbund, i et tidligere landindvindingsområde ved 

Saltbæk Vig. Saltbæk Vig er i dag et ca. 28 km2 stort naturområde, som har udviklet sig efter 

et mislykket forsøg på at inddæmme en del af Sejerø-bugten i 1900-tallet (Christiansen & 

Leth 2002). Området som blev fredet i 1992 rummer en artsrig vegetation med stor botanisk 

værdi og mange sjældne arter(Christiansen & Leth 2002). Det er muligt at lokalitetens 

placering tæt på Saltbæk Vig placerer lokaliteten som en af de mest artsrige i forhold til 

dens størrelse i hele undersøgelsen.  

 

5.1.2. Artsdiversitet og alder 

Mine resultater viser ikke en signifikant sammenhæng mellem artsdiversitet og alder (figur 

4.4 og 4.5), og hypotesen om en positiv sammenhæng mellem artsdiversitet og alder kan 

ikke bekræftes ud fra denne undersøgelse. Flere tidligere studier har ellers påvist en 

stigende artsdiversitet tidligt i successionen på opgiven agerjord. Melliger & McNau ghton 

(1975), og Pickett (1982) fandt en stigende artsdiversitet indenfor de første 1-4 år, Bazzaz 

(1975) fandt dog i et ”side-by-side” studie af en række 1, 2, 4, 10, 15, 25 og 40 årige opgivne 

marker, at artsdiversiteten først var stigende efter 4. år i successionen. 

På de 1-årige undersøgte lokaliteter er det gennemsnitlige artsantal S i prøvefelterne 25 og 

28 for lokaliteter med hhv. brakafgrøde og naturlig fremspiring. Der er således meget lille 

forskel på artsantallet i de to undergrupper det første år, hvor brakafgrøden endnu ikke har 

udviklet sig i et omfang der kan udkonkurrere den øvrige fremspirede flora på arealerne. Fra 

1-2-årige lokaliteter stiger artsantallet på de naturligt fremspirede marker, hvor S topper 

med gennemsnitligt 34 arter, herefter ses et fald fra 2-4-årige marker, til samme niveau som 

udgangspunktet. På lokaliteter med brakafgrøde, sker der et fald i artsdiversiteten fra 1-3-

årige marker, hvor der gennemsnitligt er 15 arter, hvorefter artsantallet stiger til 

gennemsnitligt 21 arter for 4-årige lokaliteter. Det ses ofte at de udsåede græsser 

dominerer allerede på de 2-årige brakmarker (Clarke & Cooper 1992), hvilket kan forklare at 

der ikke ses den samme stigning i diversiteten for lokaliteter med brakafgrøde som for 

marker med naturligt fremspiret plantedække (se afsnit 4.1.3). Kurveforløbet for H’ forhold 

til alder, er i store træk det samme som for S, dog ses der et jævnt fald i H’ for lokaliteter 

med selvetableret plantedække fra 2,6 på 1-årige lokaliteter til 2,0 på 4 årige lokaliteter. For 

lokaliteter med brakafgrøde falder H’ fra 2,0 til 1, 3 på 1-3-årige lokaliteter, hvorefter der ses 
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en lille stigning fra 3- 4-årige som for S. Stigningen i artsantallet for 4-årige lokaliteter med 

brakafgrøde er ikke forventeligt. Der indgår blot to lokaliteter (lokalitet 28 og 29) i denne 

gruppe, hvorfor det er svært at drage sammenligninger i forhold til de øvrige aldersklasser. 

Lokaliteterne ligger på lerjord hvor næringsstofniveauerne i jorden må forventes at være 

høje, og give betingelser for en kraftig vækst af brakafgrøden. Dette er tilfældet for den ene 

lokalitet (lokalitet 28), mens den anden (lokalitet 29) er domineret af Alm. Kvik, hvor andre 

græsser kun optræder yderst sparsomt. En fejlslåen anlæggelse af brakafgrøden, kan være 

årsagen til en markant anderledes vegetation end forventet på lokalitet 29, forkerte 

oplysninger om anlæggelse en anden. Det er dog under alle omstændigheder et lavt 

gennemsnitligt artsantal i forhold til de naturligt fremspirede marker. 

 Mine resultater bekræfter ikke den traditionelle opfattelse af et sekundært 

successionsforløb, hvor artsdiversiteten forventes at være stigende fra de første år af et 

sekundært successionsforløb (Bazzaz 1975, Melliger og McNau ghton 1975). I flere 

successionsundersøgelser afviger resultaterne fra vegetationsændringerne de første år fra 

denne dogmatiske opfattelse. De få eksisterende danske undersøgelser over 

successionsforløb der er lavet, viser også modstridende resultater. Resultater fra de unge 1-

4 årige opgivne fredmarker på Vorsø (dyrkningsophør i 1978), viste ikke signifikante 

ændringer i artsdiversiteten i forhold til alder de første 4 år efter dyrkningsophør 

(Mogensen et al 1997). Degn (2001) fandt modsat i et successionsstudie på en lokalitet ved 

Karup fulgt i 21 år, at artsdiversiteten var stigende de første år af successionen. Flere 

Europæiske successionsstudier peger på at artsdiversiteten ikke stiger jævnt fra 

dyrkningsophør mod senere stadier af successionen, men at artsdiversiteten topper 

intermediært (Mogensen et al 1997). En høj artsdiversitet i intermediære successionsstadier 

er i andre successionsstudier relateret til ændringer i de dominerende livsvarighedsformer 

(Monk 1983, Prach 1985). Stadier med høj diversitet er ofte karakteriseret af stor 

artsudskiftning, mens få arter med samme livsform dominerer vegetationen i stabile forløb 

domineret af samme livsform (Mogensen et al 1997). Dette kan forklare, at artsantallet på 

de 2 årige lokaliteter med naturlig fremspiring er det højeste i denne undersøgelse 

sammenlignet med de andre aldersklasser, da der netop her ses et skifte fra enårige til 

flerårige arter (se afsnit 4.3 ). I en finsk ”side-by-side” undersøgelse af 130 selvetablerede 

brakmarker i alderen fra 1-mangeårige træbevoksede marker, fandt Prach (1985) flere 
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intermediære stadier med høje artsantal, forbundet med skifte i livsvarighedsformer 

og/eller dominans. En sådan stigning i artsantallet sås bl.a. fra 1 – 2 årige marker (Prach 

1985) parallelt med denne undersøgelses resultater. Andre undersøgelser på braklagt jord 

konkluderer dog modsat at artsdiversiteten generelt er faldende første år efter braklægning 

af agerjord (Leps 1987, Critchley & Fowbert 2000).  Efter et fald i diversiteten de første år, 

kan successionen dog tager en ny retning med en øget artsrigdom, og kolonisering og 

spredning af mindre karakteristiske arter for det opdyrkede land. (Critchley & Fowbert 

2000). 

Faldet i artsdiversiteten på marker med brakafgrøde skyldes de udsåede græssers dominans 

på lokaliteterne, hvilket afspejler sig i høje dækningsgrader for disse græsser på de fleste af 

disse lokaliteter allerede efter 1. braklægningsår, og på trods af et højere artsantal på 

selvetablerede 3-4 årige marker med naturlig fremspiring end, ses der ligeledes et fald i 

artsdiversiteten. På disse marker er der ligeledes dominans af 1-få arter med 

dækningsgrader mere end 50 %. Især få græsarter er dominerende på de enkelte lokaliteter, 

herunder særligt Alm. Kvik som forekommer med meget høje dækningsgrader på flere af 

disse lokaliteter. Alm. Kvik er i danske og mange andre europæiske successionsstudier, 

fundet dominerende i vegetationen fra 2. braklægningsår på selvetablerede brakmarker 

(Fisher et al 1992, Holst 1987, Lorenzen 1988, Prach 1985, Shield & Godwin 1992, Welch 

1994). Stortoppet Hvene og de enårige græsarter Gold Hejre, Alm. Vindaks, Enårig Rapgræs 

og Blød hejre dominerer dog også spredt på de 3-4 årige marker med naturlig fremspiring. 

Generelt rummer disse lokaliteter dog mange flere arter end de tilsåede brakmarker. 

 

5.1.3 Artsdiversitet og brakafgrøde 

Forskelle i lokaliteternes artsdiversitet målt på prøvefelterne, viser en signifikant forskel på 

lokaliteter med naturlig fremspiring og lokaliteter med brakafgrøde både for S og H’ (figur 4. 

6 og 4.7, tabel 2). Gennemsnitværdier for de to undergruppers artsdiversitet i prøvefelterne, 

viser at diversiteten er markant lavere på marker med de udsåede græsarter Alm. Rajgræs 

og Rød-Svingel, alene eller i kombination med Hvid-kløver. På de 1-årige lokaliteter med 

brakafgrøde har de udsåede græsser ikke udkonkurreret de enårige pionerarter. Disse 

lokaliteter er, sammen med den eneste 1-årige lokalitet med naturlig fremspiring, præget af 
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tilstedeværelsen af mange enårige arter, dog suverænt domineret af Alm. Fuglegræs og 

Lugtløs kamille som sammen eller hver for sig har dækningsgrader på mere end 50 % på alle 

lokaliteter. Kun lokalitet 23 skiller sig ud ved at brakafgrøden dominerer i vegetationen det 

første braklægningsår.  Alm. Rajgræs, som på denne lokalitet har en dækningsgrad mere end 

50 %, er udsået som udlæg i den forudgående vårafgrøde, hvilket kan forklare den høje 

dækningsgrad af brakafgrøden allerede det første år. På de 2 årige lokaliteter dominerer 

brakafgrøderne helt eller delvist med dækningsgrader fra 30-75 %, hvor andre arters 

spirings- og vækstmuligheder allerede må anses at være stærkt begrænsede pga. 

konkurrencen fra brakafgrøde. På alle 3-4 årige lokaliteter med brakafgrøde er brakafgrøden 

til stede med dækningsgrader på mere end 50 % (undtaget lokalitet 29, se tidligere), hvilket 

afspejler sig i faldende S og H’. Disse lokaliteter præges af at have et tæt vegetationsdække 

af de udsåede græs eller græs/kløverblandinger, og på mange af disse lokaliteter er færre 

end 10 andre arter registreret i prøvefelterne, de fleste af disse andre arter, med meget lave 

dækningsgrader på mindre end 5 %. Resultaterne bekræfter således antagelsen om at en 

udsået brakafgrøde nedsætter artsdiversiteten på yngre brakmarker allerede fra 2. 

braklægningsår. Resultaterne underbygges af flere andre tilsvarende sammenligninger af 

vegetationen på brakmarker med og uden en udsået brakafgrøde.  Op til, og i årene efter 

implementering af EU’s braklægningsreform, blev mange studier af den tidlige 

vegetationsudvikling på braklagt agerjord i gang sat. Disse undersøgelser havde især fokus 

på hvorvidt ukrudtsarter i almindelighed, og skadesvoldende ukrudtsarter i særdeleshed 

(Alm. Kvik, Ager-Tidsel, Alm. Vindaks m. fl.) vha. eksempelvis udsåning af plantedække 

kunne begrænses i braklægningsperioden, og de efterfølgende afgrøder ved 

braklægningsophør. Fisher et al (1992) fandt i en sammenligning af vegetation på 193 1-3-

årige brakmarker, hvoraf knap halvdelen var udsået med en brakafgrøde et næsten dobbelt 

så højt artsantal på selvetablerede brakmarker i forhold til marker med brakafgrøde, og 

konkluderede at udsåning af en brakafgrøde af græsser eller græs/kløver blandinger, 

drastisk reducerer den botaniske værdi, og tilstedeværelsen af tokimbladede ukrudtsarter. 

Mange undersøgelser har vist den samme kraftige reduktion af den vilde flora tidligt efter 

dyrkningsophør, når der udsås en brakafgrøde (Clarke & Cooper 1992, Forche 1991, Lawson 

et al 1992). Udsås brakafgrøden som udlæg, opnås en hurtig undertrykkelse af den vilde 

flora allerede det første braklægningsår, fordi de udsåede græsarter kan udvikle sig i 

bunden af afgrøden om foråret og sommeren forud for braklægningen, sideløbende med 
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herbicidkontrol af ukrudtsarterne (Fisher & Davies 1991). Dette har tydeligt kunne iagttages 

på lokalitet 23 (se tidligere), men gælder ikke for lokalitet 25, hvor brakafgrøden dækker 

mindre end 5 %, mens Lugtløs kamille dominerer med en dækningsgrad på mere end 50 %, 

på trods af samme udsåningsstrategi for brakafgrøden. En årsag til dette kan være mindre 

effektiv ukrudtbekæmpelse forud for braklægningsperioden, eller en større tilstedeværelse 

af Lugtløs Kamille i frøbanken på lokalitet 25.  

Resultaterne fra denne undersøgelses bekræfter hypotesen om at en udsået brakafgrøde 

ved etablering af brakmarken i høj grad begrænser den vilde floras etablerings- og 

konkurrencemuligheder i de tidlige successionstrin efter braklægning, med en lav 

artsdiversitet til følge. Denne undersøgelse underbygger af flere lignende undersøgelser, der 

viser den samme negative indflydelse af brakafgrøder på artsdiversiteten de første år af 

braklægningen af agerjord.  

 

5.2. Væsentlige plantefordelende faktorer 

Resultaterne for CCA analysen af data fra 1. vegetationsanalyse viser at 1. og 2. aksen med 

eigenvalues på hh. 0,315 og 0,244 forklarer den største variation i materialet, hvorfor jeg i 

første omgang vil fortolke biplottet for disse to akser (figur 4.8). Prøvefelternes indordning 

langs førsteaksen skyldes først og fremmest brakafgrøde, som er negativt korreleret med 

aksen, men i næsten lige så høj grad brakmarkernes alder, som er positivt korreleret med 1. 

aksen. Disse to forklaringsvariable er begge stærkere end pH, som dog også med en negativ 

korrelering, er den del af kompleksgradienten langs 1.aksen. Den eneste væsentlige 

miljøvariabel korreleret med 2. aksen er ler-procenten. Resultaterne af CCA analyserne viser 

altså, at de væsentligste forklaringsvariable i forhold til arternes fordeling på yngre 

brakmarker, er brakmarkernes anlægges med eller uden en brakafgrøde, og brakmarkernes 

alder. De 3 grupperinger af prøvefelterne der viser sig i forhold til disse gradienter er vist i 

figur 4.10. Den generelle trend i diagrammet er at prøvefelterne placerer sig i tre grupper i 

forhold til de underliggende gradienter, etableringsform, alder og jordtype og pH. I bunden 

af 1. aksen længst til venstre ligger gruppe 1, de yngre lokaliteter med brakafgrøde 

overvejende på lerjord, lidt længere ude af aldersgradienten, øverst i diagrammet ligger 

gruppe 2, ældre lokaliteter med naturligt fremspiring på lerjord, og længst ude af 

aldersgradienten ligger gruppe 3, ældre lokaliteter med naturlig fremspiring på sandjord. 
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Prøvefelterne er netop placeret i forhold til de arter der knytter sig til disse lokaliteter, disse 

er vist i det tilsvarende ordinationsdiagram for arter (figur 4.11). Sammenholder man 

ordinationsdiagrammerne for prøvefelter og arter, kan man få et overordnet billede af de 

mest betydningsfulde arter i forhold til felternes placering i ordinationen. I gruppe 1 med 

brakafgrødelokaliteter, er det foruden de udsåede græsser Alm. Rajgræs og Rød Svingel og 

Hvid-Kløver, især enårige frøbanksarter som Fuglegræs, Lugtløs kamille, Enårig Rapgræs, 

Rød tvetand, og Rød Arve. Jordbehandling i forbindelse med udsåning af brakafgrøden, 

forårsager en opblanding af frøene i hele pløjelaget, og vegetationsdækket vil være 

domineret af frøbanksarter ofte med lang overlevelse i jorden som påvirkes positivt af 

jordbehandlingen ved udsåning af brakafgrøden, og som dominerer i det første år af 

braklægningen (Mogensen et al 1997). Gruppe 2 og 3 med 3-4 årige naturligt anlagte 

brakmarker på hhv. lerjord og sandjord, afspejler et efterfølgende successionstrin, hvor der 

ses flere spiringsvillige en - og flerårige vindspredte arter. Vindspredte arter som 

Mælkebøtte og Dueurt-arter, spredes ind på brakmarkerne fra omkringliggende arealer. Er 

braklægningen sket fra stub, uden jordbehandling, som tilfældet er på samtlige lokaliteter 

med naturlig fremspiring i denne undersøgelse, vil disse vindspredte arter tillige favoriseres i 

forhold til frøbanksarterne pga. den manglende jordbehandling. Lorenzen (1988) fandt 

netop et lignende mønster de første år af successionsudviklingen på Vorsø, hvor 

vegetationen fra 2-4. år bestod af arter som Horsetidsel, Mælkebøtte, Grå-Bynke og flere 

Dueurt-arter. Netop disse arter ses i ordinationsdiagrammet for arter, i området hvor denne 

gruppe ligger placeret (figur 4.11). De arter der knytter sig til gruppe 3, lokaliteter med 

naturlig fremspiring på sandjord er, er det vindspredte arter som er hyppige på tørre sandet 

jord eksempelvis, Rødknæ, Smalbladet Vikke, Alm. Kongepen og Stortoppet Hvene, som er 

til stede i vegetationen. Indenfor disse tre nævnte grupper af prøvefelter i 

ordinationsdiagrammet (figur 4.10), er det svært at sige noget generelt om artsdiversiteten, 

som er meget variabel fra få til mange arter pr. prøvefelt. I gruppe 1 ses diversiteten 

eksempelvis at varierer fra artsantal på mellem 25-30 arter for de et årige og 5-10 arter for 

flere 2 og 3årige lokaliteter med brakafgrøde. Gruppe 3 med de 3-4årige sandede lokaliteter 

med naturlig fremspiring rummer de tre mest artsrige prøvefelter i hele undersøgelsen 

(lokalitet 1a, 9 og 12) med mellem 30-45 arter pr. prøvefelt. På sandjorde vil udvaskningen 

af næringsstoffer fra jordlagene ske hurtigere end på lerjord, hvilket resulterer i mere 

næringsfattig jordbund og et faldende pH. Her må det forventes at der ses et skifte fra få 
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konkurrencestærke arter afhængige af høje næringsstof niveauer, til flere mere 

stresstolerante specialiserede arter, som på længere sigt resulterer i en mere artsrig 

vegetation. Gennemsnits værdien for pH for alle lokaliteter er 6,94, og for denne gruppe 

med sandjorde 5,58 som rummer de sureste sandede lokaliteter i undersøgelsen. Degn 

(2001) fandt de første år på en opgiven tør sandet mark nær Karup i Jylland, arter som 

Rødknæ, Hvid Kløver og Rødkløver, tillige med arterne Alm. Hvene, Alm. Kongepen, Rød 

Svingel, Alm. Røllike, Bølget bunke og Håret Høgeurt. Mange af disse arter, som er 

langsomtvoksende, og mere stresstolerante, findes på disse artsrige lokaliteter.  Det er 

muligt, at der på disse lokaliteter har fundet en udvaskning sted som allerede kan aflæses i 

en højere artsdiversitet. Udskiftningen af arter mod et mere stabilt plantesamfund med 

flere stresstolerante arter må dog forventes at forløbe over en længere årrække, så den 

høje artsdiversitet kan muligvis bedre forklares med lokaliteternes beliggenhed med skov 

som nabobiotoper (se afsnit 4.1.2), eller forskelle i dyrkningshistorie, som også har 

betydning for vegetationsudviklingen (se afsnit 1.3). Lokalitet 2, 3, og 7 i samme gruppe, har 

da ikke samme høje artsdiversitet som de øvrige i gruppen, her er artsantallet mellem 10-20 

arter pr. prøvefelt.  Wilson (1992) konkluderede på baggrund af en CCA analyse af et studie 

af vegetationen på 1-3 årige brakmarker med naturligt fremspiring, at 

vegetationsudviklingen i højere grad var påvirket af nærliggende frøkilder, end 

jordbundsforskelle.   

Mine resultater fra CCA analysen viser at alderen er en stærk forklaringsvariabel i forhold til 

den floristiske variation i datamaterialet, og disse resultater underbygges af andre 

successionsstudier, hvor man gennem indirekte eller direkte ordinationsmetoder har 

fastslået, at alderen er den stærkeste forklaringsvariabel (Prach 1985, Wilson 1992, Critchley 

& Fowbert 2000). Jordtype forklarede i disse studier en relativt mindre eller ubetydelig del 

af variationen. Mine resultater viser dog, at jordtypen forklarer en ikke væsentlig del af 

variationen i materialet, hvilket ses ved at lokaliteterne grupperer sig 

ordinationsdiagrammet, i forhold til lokaliteternes jordbundstekstur. 

På ordinationsdiagrammet for 1. og 3. aksen (figur 4.12), er placeringen af prøvefelterne i 

forhold til alder korreleret med 1. aksen faktisk tydeligere. Prøvefelterne spredes langs 3. 

aksen, som er stærkt negativt korreleret med førne, og lokaliteterne i de to undergrupper 

brakafgrøde og naturlig fremspiring ligger adskilt placeret i hver deres parallelle forløb i hhv. 
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venstre og højre side af diagrammet. Den målte førnes struktur har været af meget 

forskellig karakter, noget meget løstvævet, andet mere sammenpresset og kompakt 

plantemateriale. Det kan derfor være problematisk at anvende disse data i analysen. 

Placeringen af prøvefelterne langs 3. aksen giver dog menig, og gruppen af 3-4 årige 

lokaliteter med brakafgrødens placering i en gruppering i bunden af aksen, stemmer 

overens med at vegetationen på disse lokaliteter var stærkt domineret af brakafgrøden 

(dækningsgrader > 50 %), men også præget af et massivt førnelag i bunden. Førnelaget gør 

spiringen af andre plantearter vanskelig, og formentlig årsagen til, at disse prøvefelter er 

blandt de mest artsfattige i undersøgelsen. Den store forskel i artsdiversiteten på de to 

undergrupper naturlig og brakafgrøde, kommer tydeligt til udtryk i det tilsvarende 

ordinationsdiagram for 1. og 3. akse for arterne (figur 4.13) Her ses det, at den største 

gruppe af arter, er sammenfaldende med placeringen af de naturligt fremspirede 

brakmarker i ordinationsdiagrammet for prøvefelter, mens der i diagrammet ind mod 

bunden af akserne, hvor de føromtalte brakmarker med brakafgrøde ligger placeret, er få 

arter til stede. 

Anlæggelse og alder og i mindre grad jordbundsforhold og førne har betydning for den 

sekundære succession på brakmarker. På trods af at lokaliteterne er udvalgt så de 

grundlæggende faktorer er så ens som muligt (afsnit 3.1.2), tyder den lille andel af forklaret 

variation i datamaterialet på, at der er en række forhold som forklarer datamaterialets 

variation, som ikke indgår som forklaringsvariable i CCA-analyserne. Dette kan eksempelvis 

være forhold knyttet til arealernes dyrkningshistorie, eller lokaliteternes placering i forhold 

til nabohabitater. Det er kun sammenhængen mellem forklaringsvariablerne knyttet til den 

udtrukne 1. ordinationsakse, der kan testes i CCA-analysen. Den signifikante sammenhæng 

mellem forklaringsvariablerne brakafgrøde, alder, pH og førsteaksen for begge 

vegetationsanalyser, og det at ordinationsdiagrammerne rent faktisk kan tolkes 

meningsfuldt, peger på at væsentlige sammenhænge i vegetationsdynamikken afdækkes 

gennem disse analyser. Det kan derfor bekræftes at betydningsfulde plantefordelende 

faktorer de første år hvor brakvegetationen etableres, er brakmarkens alder, og hvorvidt 

vegetationen etableres naturligt eller anlægges med en brakafgrøde. Jordbundsforhold 

herunder jordens ler-procent, og pH er betydende faktorer, dog i mindre grad end alder og 

anlæggelse. Pleje i form af slåning af brakarealer kunne forventes at have betydning for 
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vegetationsdynamikken, pga. de ændrede konkurrenceforhold blandt de tilstedeværende 

arter. Denne sammenhæng er ikke fundet at have betydning på de undersøgte brakmarker, 

hvilket kan hænge sammen med, den lave hyppighed af slåningen på brakmarkerne, og 

markernes unge alder. 

 

5.3. Livsvarighedsfordeling 

 Alderens betydning for vegetationsudviklingen viser sig i et skifte i livsvarighedsfordelingen 

de første år af braklægningsperioden. Forventningen om en ændring af arternes 

livsvarighedsformer, fra en stor andel af etårige arter lige efter dyrkningsophør, til en 

voksende andel af flerårige arter, bekræftes af en tendens i resultaterne fra 

ordinationsanalysen for arter (figur 4.16). Der sker et skifte fra tilstedeværelsen af mange 

enårige lige efter dyrkningsophør, til en stigende andel af flerårige arter langs tidsgradienten 

korreleret med første akse. I bunden af aldersgradienten (NV i ordinationsdiagrammet), ses 

der udelukkende tilstedeværelse af enårige frøbankarter. R-stateger med kort livscyklus, 

hurtig relativ vækstrate, og stor frøsætning, tilpasset miljøer med lavt stres og højt 

forstyrrelsesniveau dominerer de 1-årige lokaliteter. Her ses arter som Tvetand sp., 

Hvidmelet gåsefod, Hyrdetaske, Alm. Fuglegræs og lugtløs kamille. Langs denne 

tidsgradient, hvis retning er givet af vektoren for alder i ordinationsdiagrammet, fortsætter 

de enårige deres tilstedeværelse, dog med en stigende forekomst af flerårige arter, som 

Mælkebøtte, Ager-Tidsel, Alm. Draphavre, og Alm. Kvik. Mange både danske og europæiske 

undersøgelser har gennem tiden vist dette karakteristiske skifte i livsvarighedsformer de 

første år af successionen på braklagt agerjord (Degn 2001, Rew et al 1992, Holst 1987, 

Lorenzen 1988, Prach 1985, Wilson 1992). Udgangspunktet for den vegetation, som 

etablerer sig på opgiven agerjord, er først og fremmest frøbanken som pga. 

dyrkningshistorien i overvejende grad består af enårige ukrudtsarter, men også vindspredte 

en - og flerårige urter og græsser med kort spiringshvile, vil hurtigt indfinde sig fra 

omgivelserne og etablere sig i konkurrence med de enårige frøbanksarter. I denne 

undersøgelse ses især Mælkebøtte, Alm. Vindaks og gold Hejre (tabel 4.1) at være 

dominerende vindspredte arter på de naturligt fremspirede marker, men også arter som 

Dueurt sp. og Brandbæger sp. spredes fra omgivelserne og er til stede på de 2-4 årige 

brakmarker. Wilson (1992) fandt, i en undersøgelse af selvetablerede brakmarker, et 
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tilsvarende skifte i livsvarighedsfordelingen fra enårige – til flerårige arter, med en højere 

frekvens af flerårige efter 3. år, og en kortvarig forøgelse af især vindspredte arter som 

Dueurt sp., brandbæger sp. og flere arter af Tidsel. I modsætning til marker udsået med 

brakafgrøde, hvor denne dominerer allerede fra 2. år (afsnit 4.1.3), må man forvente at der 

på marker med naturlig etablering sker et skifte mod de høj-kompetitive flerårige græsser 

eller urter. På de fleste 3-4 årige lokaliteter med naturlig fremspiring i denne undersøgelse, 

ses de flerårige kompeditive græsarter som Alm. Draphavre, Alm. Hundegræs, Stortoppet 

Hvene, Alm. Rapgræs, og Alm. Kvik. at være til stede, de tre sidstnævnte som dominerende 

arter på lokaliteterne. Arterne er typiske C-strateger, som er konkurrencestærke på 

næringsrige uforstyrrede arealer som braklagt agerjord, hvor de hurtigt vil dominere 

vegetationen med kraftig vækst og biomasseforøgelse. Udgangspunktet for vegetationen på 

brakmarker er, som tidligere nævnt i høj grad de arter som forekommer i frøbanken, men 

også rodskud fra arter som spredes vegetativt vil være til stede i forskellig grad, herunder 

Alm. Kvik som med sin tidlige tilstedeværelse i successionen grundlægger sin succes på de 

unge brakmarker. Det bekræftes i denne undersøgelse, hvor arten er 3. hyppigst, og med en 

gennemsnitlig dækningsgrad for alle lokaliteter højere end den udsåede græs Alm. Rajgræs, 

og kun overgået af Rød Svingel (4.1). Alm. Kviks dominans ses uafhængig af jordtypen, og 

den er til stede med en dækningsgrad på omkring 50 % eller mere på 4 årige lokaliteter både 

på sand- og lerjord. Dominansen af Alm. Kvik bekræftes også i andre danske undersøgelser 

af braklagt agerjord, hvor Alm. Kvik dominerede fra 2. år i successionen på Vorsøs marker på 

lerjord (Halberg 1992), mens Holst (1987) og Degn (2001) i to successionsundersøgelser på 

tør sandet jord, også fandt at Alm. Kvik var dominerende i årene umiddelbart efter 

dyrkningsophør. I andre europæiske undersøgelser er Alm. kvik også fundet dominant på 

unge brakmarker(Fisher et al 92, Shield & Godwin 1992). Prach (1985) konstaterede i en 

finsk successionsundersøgelse at Alm. Kvik var den mest dominerende art på 4. og 5. årige 

brakmarker, og at den undertrykker andre arter, især træarter, som havde svært ved at 

indvandre. Min undersøgelse viser, at der på trods af Alm. Kviks store udbredelse også kan 

være enårige græsarter som Gold Hejre og Vindaks til stede, som kan dominere på 3-4årige 

lokaliteter. Wilson (1992) fandt tilsvarende en stigning i dominans af Gold hejre fra 1. til 3. 

år.  
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Der ses, på trods af de kompetitive græssers dominans, en forsat tilstedeværelse af enårige 

arter også på de 2-4 årige lokaliteter med naturlig fremspiring, mens tilstedeværelse af 

enårige arter stort set allerede er ubetydelig fra successionens andet år.  Sammenholder 

man de to ordinationsdiagrammer for hhv. prøvefelter og arter (figur 4.12 og 4.13), er det 

tydeligt at se at der i området i retning med vektorerne for brakafgrøde og førne, stort ses 

ikke er enårige arter til stede. Når de enårige arter er begrænset til de tidlige 

successionsstadier, skyldes det at der her er etableringsmuligheder i form af bare 

jordoverflader og ingen førnelag. En større mængde førne på lokaliteter med brakafgrøde 

afspejler, at der stort set ikke er enårige arter til stede i dette relativt artsfattige område i 

ordinationsdiagrammet. Ovenover dette område ligger den største andel af arterne i 

ordinationsdiagrammet placeret. I dette område ses tilstedeværelsen af alle 

livsvarighedsformer, hvilket kan forklarer at mange af de artrige lokaliteter ligger placeret i 

dette område i det tilsvarende ordinationsdiagram for prøvefelter.  

 

5.4 Brakmarkers betydning for agerlandets biodiversitet 

Mine resultater fra vegetationsundersøgelser på yngre braklagte marker på forskellige 

jordtyper viser, at der er stor artsrigdom på brakmarker de første år efter dyrkningsophør. 

På 43 lokaliteter er der registreret 217 arter. Undersøgelsen bekræfter en forventning om, 

at mange af de almindelige enårige ukrudtsarter som især knytter sig til de opdyrkede 

marker, samt ligeledes velkendte hyppigt optrædende konkurrencestærke urter og græsser 

knyttet til mere uforstyrrede men næringsrige ruderale habitater, er hyppige og 

dominerende med høje dækningsgrader i prøvefelterne. Man kan altså betragte mange af 

de arter, som med stor hyppighed vokser på yngre brakmarker som relativt almindeligt 

forekommende. Men brakmarkens flora rummer trods alt sammenlignet med opdyrkede 

marker med afgrøder, en langt mere mangfoldig flora. I de to seneste sammenlignende 

undersøgelser af agerlandet ukrudtflora i Danmark, hvor ukrudtsfloraen blev undersøgt i 

årene 1987-1989 og 2001-2004 blev der i alt fundet hhv. 199 arter i 213 marker, og 224 i 

240 marker undersøgt (Andreasen et al 1996, Andreasen & Stryhn 2008), og uden at kunne 

drage direkte sammenligninger, blev der i denne undersøgelse registreret 217 arter på blot 

43 lokaliteter.  Agerlandets flora bidrager i sig selv til en større biodiversitet i de habitater 

der knytter sig det opdyrkede land, men ukrudtsarterne er også væsentlige fødekilder for 
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agerlandets fauna. Især frø og plantedele fra plantefamilierne Asteraceae, Fabaceae, og 

Brassicaceae, udgør vigtige fødekilder for fugle, mens det især er arter fra plantefamilierne 

Cruciferae, Leguminosae og Polygonaceae der er vigtige fødekilder for insekter, og dermed 

også fugle (Andreasen & Stryhn 2008). Agerlandets flora bidrager til at opretholde 

diversiteten og kvantiteten af agerlandets fauna. Sammenlignende studier af agerlandets 

flora i Danmark viste i slutningen af 1980’erne, at mange ukrudtsarter siden 1960’erne var i 

tilbagegang (Andreasen et al 1996), en tilbagegang der bl.a. blev tilskrevet et øget 

herbicidforbrug. En parallel undersøgelse af ukrudtsfloraen i Danmark 2001-2004 viste at 

visse ukrudtsarter igen var i fremgang (Andreasen & Stryhn 2008), en nedgang i brug af 

gødning og pesticider kunne have bidraget til at favorisere ukrudtsfloraen, men også den 

massive forøgelse af braklagte arealer under EU reformen, blev tilskrevet en betydning for 

den generelle fremgang i de almindelige ukrudtsarter. (Andreasen & Stryhn 2008). 

Bekæmpelsesmulighederne er begrænsede på de braklagte marker, og denne undersøgelse 

viser, at den overvejende del af ukrudtsfloraen, som udgøres af enårige arter tilpasset de 

forstyrrede habitater, kan udvikle sig uhindret på brakmarkerne umiddelbart efter 

dyrkningsophør. Resultaterne fra denne undersøgelse viser at successionen på braklagte 

arealer forløber fra stadier præget af ustabile forhold med stor dominans af de enårige 

ukrudtsarter, til mere stabile stadier med indvandring af flerårige plantearter. Det er derfor 

åbenlyst at brakmarker i almindelighed, og rotationsbrak med blot etårige 

braklægningsperioder i særdeleshed, har været gunstige for den del af agerlandets flora der 

knytter sig til de opdyrkede marker. På trods af denne fremgang for visse ukrudtsarter, viste 

andre tilbagegang (Andreasen & Stryhn 2008), og det generelle billede er, at blandt de vilde 

planter der stadig er at finde i agerlandet, har mange været i langvarig tilbagegang (Meltofte 

2012). 

Langt størstedelen af de arter der er fundet i denne undersøgelse optræder med små 

hyppigheder i prøvefelterne, eller er noteret tilstede på blot få lokaliteter. Ud over få meget 

hyppige dominerende arter, er der altså noteret tilstede værelse af mange arter med lille 

hyppighed og dækningsgrad. Arterne adskiller sig fra den almindeligt forekommende 

ukrudtsflora som kendetegner de dyrkede arealer, og er med deres tilstedeværelse med til 

at øge biodiversiteten på brakarealerne. Det kan være interessant at se på, om nogen af de 

arter som indfinder sig de første år efter dyrkningsophør, kunne antyde at vegetationen på 
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et senere tidspunkt kan udvikle sig til mere stabile artsrige plantesamfund i retning mod 

hede eller græsland (overdrev), værdifulde naturtyper, som udvikles på tør lysåben bund i 

Danmark. Græsland og hede er i dag stærkt truede naturtyper, som har gennemgået en 

arealmæssig voldsom tilbagegang i Danmark gennem de seneste 200 år (Meltofte 2012), og 

er karakteriseret ved næringsfattig jordbund, især N og P, og kun opretholdes ved 

tilbagevendende forstyrrelser som holder vegetationen åben. Mange sjældne og 

karakteristiske plantearter knytter sig til disse naturtyper. Ved gennemgang af artslister 

både for arter fundet i og udenfor prøvefelter (appendiks 5) findes der mange arter 

karakteristisk for overdrevsvegetation. (Bruun & Ejrnæs 1998), har opstillet en overdrevs-

planternes ”top 30” – med de tredive almindeligste karplanter på overdrev. 19 ud af disse 

arter, herunder Gul Snerre, og græsarterne, Vellugtende Guldaks, Bølget bunke, Alm. 

Kamgræs og Tidlig Dværg Bunke, er fundet i på de 2-4årige brakmarker i denne 

undersøgelse, langt den største del af disse på brakmarker med naturligt etableret 

plantedække. Desuden kan nævnes mindre almindelige arter som Gul evighedsblomst, 

Hundetunge, Stribet kløver, Gul Fladbælg og den sjældent forekommende Hunde Salat. 

Arter der ofte knytter sig til senere successionsstadier på tørre sandede marker som Bitter 

Bakkestjerne, alm. Torskemund, Håret Høgeurt og Blåmunke (Mogensen et al 1997) er også 

fundet på visse lokaliteter. De fleste af disse arter forekommer på 1-få lokaliteter, her af er 

mange fundet på de tidligere nævnte artsrige lokaliteter 1a +b, 12, 37, 38 og 39. Disse fund 

viser, at der ud over en forekomst af en række velkendte og almindelige ruderale arter 

allerede tidligt i successionen på brakmarker, indvandrer andre flerårige stresstolerante 

plantearter, som forekommer på stabile, næringsfattige og mere artsrige naturtyper i 

agerlandet. Disse resultater peger på at nogle af disse lokaliteter med tiden ville kunne 

udvikle sig til artsrige lokaliteter med endnu større bidrag til agerlandets biodiversitet. 

Der er gennem tiderne lavet successionsundersøgelser der inddrager en længere årrække, 

og dermed kan bidrage til forståelsen af vegetationsdynamikken og successionsudviklingen 

over en lang tidsperiode (Bazzaz 1968, Bazzaz 1975, Monk 1983). Da disse ældre 

undersøgelser er lavet før intensiveringen af landbrugsdriften i Europa, har udgangspunktet 

for etablering og udvikling af brakvegetation været en anden. Til vurderingen af hvorvidt 

udviklingen af vegetation på brakarealer under EU-reformen i 1992 kunne udvikle sig til 

arealer med væsentlig naturværdi, er undersøgelser af netop disse marker som lå brak i det 
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meste af reformperioden interessante at inddrage. I England blev der, i årene op til 

ophævelsen af EU-reformen i 2008, lavet botaniske undersøgelser af brakvegetationen på 

marker i 5 aldersklasser fra 1 årige til marker braklagt mere end 10 år (Boatman et al 2009, 

Boatman et al 2011). Undersøgelsen skulle bl.a. forsøge at identificere værdifuld natur 

udviklet på brakmarker under reformen. Resultaterne viste at brakmarkerne efter 2 år blev 

domineret af kompetitive græsser, at der var en stigning af artsdiversiteten for græsser, 

men ikke for det totale artsantal, og overraskende viste forsøget tillige en meget lille effekt 

af udsåede græsser i forhold til vegetationssammensætningen på længere sigt (Boatman et 

al 2009). Artssamfund karakteristisk for mere næringsfattigt græsland blev registreret i 

mindre grad, og den store variation i vegetationsudviklingen på de undersøgte arealer 

gjorde det meget svært at forudsige vegetationsudviklingen, og dermed den overordnede 

værdi af den natur der havde udviklet sig på brakmarker over en 10-15-årig periode. 

Boatman et al (2011) konkluderede på baggrund af disse undersøgelser at braklagt agerjord, 

især i områder domineret at intensiv landbrugsdrift, kan bidrage til flere, mere artsrige 

plantesamfund, som ellers er reserveret små isolerede områder.  

Det er velkendt at succession på opgiven agerjord kan føre til dannelse af værdifuldt 

græslands - og hedevegetation forudsat at jorden er tilstrækkeligt udpint og koloniseringen 

fra frøbanken og nabohabitater er til stede (Ejrnæs et al 2008). I Danmark vil der på braklagt 

agerjord uden plejende indgreb som græsning eller slåning af vegetationen efter en kortere 

eller længere årrække med to -flerårige arter, efterfølge et stadie med ungskov og 

kratvegetation. På de nye fredmarker på Vorsø på næringsrig jord (Nordmark og Sydmark), 

var der således efter 13 år en begyndende dannelse af ungskov med flere forskellige 

træarter. Holst (1987) fandt på sandede braklagte arealer i en undersøgelse af 

marginaljorde på Djursland af variabel alder, at et 4. og sidste stadie i successionen var 

domineret af vedplanter, primært Skovfyr som isoleret set er botanisk uinteressante. Mere 

artsrig og botanisk værdifuld græslands- og hedevegetation udviklede sig i intermediære 

successionsstadier mellem 25-40 år. I en successionsundersøgelse, der omfatter en enkelt 

lokalitet med opgiven agerjord på sandbund ved Karup fulgt i 22 år, konkluderer Degn 

(2001) at Calluna-hedevegetation med stor botanisk værdi kan udvikle sig på braklagt 

agerjord, dog er en væsentlig forudsætning for vegetationsudviklingen, at de opgivne 

marker man ønsker udviklet i retning mod denne naturtype, befinder sig i områder med 
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nærliggende eksisterende hedevegetation.  En relativt lille del af den persistente frøbank på 

agerjord er flerårige arter som ikke er potentielt markukrudt, og flertallet af de arter, der 

oprindeligt er tilknyttet de omkringliggende naturarealer, er karakteriseret ved en ringe 

spirehvile og kort overlevelse i frøbanken. Disse arters mulighed for at kolonisere 

brakmarken er afhængig af en stadig frøtilførsel fra omgivelserne (Mogensen et al 1997). 

Flere undersøgelser viser, at artsrige nabohabitater har betydning for om der udvikler sig 

artsrige plantesamfund og større biodiversitet på braklagt agerjord (Cousin & Aggemyr 

2008, Prach 1985), hvilket disse undersøgelser også peger på (afsnit 4.1.4).   

Med den voldsomme arealmæssige tilbagegang af græsland (overdrev), enge og heder i 

Danmark gennem de seneste 200 år (Meltofte 2012), er der kommet et øget fokus på disse 

naturtyper herhjemme, som fra 1992 er beskyttede gennem naturbeskyttelseslovens § 3 

såfremt arealerne overstiger 2500m2. De væsentligste trusler mod disse naturtyper er i dag 

er nærigstof- og pesticidbelastning via vand og luft, opdyrkning og dræning, og ophørt 

græsning (Meltofte 2012). Desuden er kolonisering af arter der knytter sig til disse 

naturtyper vanskeliggjort pga. et stadig mere fragmenteret landskab (Ejrnæs et al 2008). 

Opmærksomheden har også rettet sig mod braklagt agerjord, som med tiden kan udvikle sig 

i retning mod mere artsrige plantesamfund. Ejrnæs et al (2008) har på baggrund af 13 

datasæt fra vegetationsundersøgelser på hede og græsland med lang kontinuitet, samt 

braklagt agerjord strækkende sig over en 100-årig periode fra 1910 til i dag, forsøgt at finde 

frem til en mere objektiv metode til at bedømme naturkvaliteten på den type naturarealer, 

og finde frem til hvordan tid, historie, og succession har indflydelse på at opgiven agerjord 

opnår en græslands- eller hedevegetation. Modellen viste at de begrænsninger der er i 

beskyttelsen af artsrige heder og overdrev (se tidligere) gennem de sidste 100 år, har 

sænket sandsynligheden for at opnå disse artsrige naturtyper på opgiven agerjord betydeligt 

(Ejrnæs et al 2008). Længerevarende braklægning kan med tiden forøge arealet af de truede 

kulturbetingede naturtyper, men det er en meget tidskrævende proces (Mogensen et al 

1997). 

Biodiversiteten i agerlandet er, som følge af den intensiverede landbrugsdrift, forsat i 

tilbagegang i Danmark (Ejrnæs et al 2011). Næringsstof og pesticidbelastninger, dræning og 

opdyrkning har påvirket agerlandets vilde plante arter, som har været i langvarig 

tilbagegang (Meltofte 2012). Nedgang i småbiotoper og et historisk lavt areal med 
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vedvarende græs, heder og overdrev (Ejrnæs et al 2011), har gjort landskabet mere 

fragmenteret, og begrænset plantearterne levesteder og spredningsmuligheder. I ti 

vejledende principper for bevarelse af biodiversiteten i landskaber med højproduktiv 

landbrugsdrift (Fischer et al 2006), indgår bl.a. opretholdelse af variation og 

spredningskorridorer i landskabet og dannelse af buffferzoner omkring naturarealer. 

Resultaterne viser, at braklægning af agerjord netop kan bidrage til opretholdelse af 

biodiversiteten ved at skabe væsentlige levesteder for den vilde flora, og især for flerårige 

plantearter som ikke trives i marker i omdrift, er brakmarkerne væsentlige refugier. 

Arealerne skaber større artsrigdom, end de intensivt opdyrkede marker i omdrift, og især i 

monotone landbrugsområder med få naturområder, bidrager brakmarker til at øge 

biodiversiteten. (Tscharntke et al 2011). Brakmarker kan bidrage til at være ”trædesten” i 

landskabet, små refugier der rummer uforstyrrede levesteder for agerlandets flora og fauna, 

i et ellers intensivt opdyrket og landskab præget af regelmæssige forstyrrelser. Desuden kan 

brakmarker have en vigtigfunktion som bufferzoner i landskaber med værdifulde 

naturarealer, hvor de kan bidrage til at beskytte imod næringsstof og pesticidbelastning.  

Efter udtagningspligtens ophør er andelen af brakarealer faldet betydeligt (Waagepetersen 

et al 2008). Under forskellige støtteordninger, braklægges der dog forsat agerjord, og det er 

stadig en ofte anvendt mulighed at udså en brakafgrøde i etableringsfasen (Ministeriet for 

Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2015), for at sikre at kravet om ”grøn brak” kan opfyldes 

(afsnit 1.2). Set ud fra et naturbeskyttelsessynspunkt, er dette uhensigtsmæssigt, da marker 

etableret naturligt skaber bedre betingelser for den vilde flora og den fauna der knytter sig 

dertil, og naturlig etablering bidrager på den måde i langt højere grad til at opretholde og 

forøge biodiversiteten i agerlandet.   
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6. Konklusion 

Undersøgelsen af successionen de første år efter dyrkningsophør på agerjord, viser at der er 

en positiv sammenhæng mellem artsdiversiteten og brakmarkens størrelse, og at 

anlæggelse med en brakafgrøde har en væsentlig betydning for den vegetation der udvikles 

i de tidlige år, med en negativ effekt på artsdiversiteten til følge. Disse sammenhænge 

bekræftes i andre lignende undersøgelser. Der er ikke som forventet fundet en stigning i 

artsdiversiteten med en stigende alder af brakvegetationen. At der ikke findes en klar 

sammenhæng mellem artsdiversitet og alder, kan skyldes, at udviklingen af vegetationen på 

de enkelte brakmarker, pga. ydre forhold, er særegen, hvilket har betydning for hvilke arter 

der dominerer i vegetationen, og hastigheden hvormed de udskiftes. CCA analyser har 

afdækket at betydningsfulde plantefordelende faktorer de første år hvor brakvegetationen 

etableres, er brakmarkens alder, og hvorvidt vegetationen etableres naturligt eller anlægges 

med en brakafgrøde. Jordbundsforhold herunder jordens ler-procent, og pH er betydende 

faktorer, dog i mindre grad end alder og anlæggelse. Pleje i form af slåning af brakarealer 

var forventet at have betydning for vegetationsdynamikken, pga. de ændrede 

konkurrenceforhold blandt de tilstedeværende arter i vegetationen. Denne sammenhæng 

er ikke fundet at have betydning på de undersøgte brakmarker, og kan have sammenhæng 

med den lave hyppighed af slåningen og markernes unge alder. Ordinationsanalyserne 

afdækker tillige et skifte i livsvarighedsformer over den fireårige periode, hvor andelen af 

enårige arter er faldende i takt med at flere flerårige arter etablerer sig i vegetationen. En 

stigning i artsdiversiteten på 2-årige naturligt fremspirede brakmarker, kan muligvis 

forklares med at der netop på dette stadie i successionen sker en udskiftning af arternes 

livsvarighedsformer. Resultaterne fra undersøgelsen viser at der opnås den største forøgelse 

af artsdiversiteten ved anlæggelse af større brakarealer, og ved at plantedækket etableres 

naturligt frem for at der udsås en brakafgrøde. I betragtning af den langvarige og 

bekymrende nedgang i agerlandets biodiversitet, er det væsentligt at overveje om de 

miljømæssige konsekvenser ved nitratudvaskningen som man undgår ved udsåning af en 

brakafgrøde, ikke kan opvejes af den forøgelse af biodiversiteten i agerlandet, man opnår 

ved at lade den vilde flora fremspire naturligt. 
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Appendiks 1 
 
Spørgeskema – vegetationsundersøgelser på brakmarker 
I forbindelse med de braklagte arealer på ejendommen bedes nedenstående skema venligst 

udfyldt. 

Navn og adresse: 

+/  dyrehold? 

Brakmarkerne nummergives, og for hver mark ønskes svar på spørgsmål 1-6. 

Markens nr.   1.  2.  3.  4.  5.  6. 

1. Hvilket år er 

marken udlagt? 

      

2. Størrelse i ha.       

3. Jordtype på 

marken. 

 

      

3. Hvilken afgrøde 

blev dyrket på 

marken før 

braklægningen? 

      

4. Er plante-dækket 

selvetableret? 

 

      

5. Hvis nej i 3., 

hvilket 

plantedække er 

udsået?  

      

6. Bliver 

brakmarken slået? 
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Appendiks 2  

Lokalitetsoversigt. 
      

Nr. 
 

JB nr. Alder (år) Areal (ha) Etablering Jordbehandling Slåning Nabobiotop* 
1a 

 
2 4 2,0 S Ingen nej Skov 

1b 
 

2 4 0,2 S Ingen nej Skov 

2 
 

2 4 1,0 S Ingen nej 
 3 

 
2 3 1,0 S Ingen nej 

 4a 
 

2 2 1,8 B Harvning nej Krat 

4b 
 

2 2 0,1 B Harvning nej 
 5 

 
2 2 0,8 B Harvning Afgræsning   

 6 
 

2 2 0,8 B Harvning Afgræsning 
 7 

 
3 4 2,2 S Ingen nej Brakmark, mose 

8 
 

3 3 Ikke oplyst B Harvning Ja Brak, hegn 

9 
 

3 3 2,1 S Ingen nej Krat /småskov 

10 
 

3 2 1,0 B Harvning nej Vedv. græs 

11 
 

3 2 0,5 B Harvning nej 
 12 

 
3 2 1,6 S Ingen nej Hegn 

13 
 

4 4 5,3 S Ingen ja Brak, stendige. 

14 
 

4 4 3,0 S Ingen nej 
 15 

 
4 3 6,3 S Ingen ja Kyst 

16 
 

4 3 Ikke oplyst B Harvning ja Brak, hegn. 

17 
 

4 3 2,7 B Harvning nej Hegn 

18 
 

4 2 2,4 B Videreført  Pløjning, harvning ja Vedvarende græs, å 

19 
 

4 2 1,0 B Harvning nej Hegn, krat 

20 
 

4 2 Ikke oplyst B Harvning ja Brak 

21 
 

4 1 0,7 S Ingen nej Krat, vedv.  græsareal 

22 
 

4 1 2,5 B Harvning nej Hegn 

23 
 

4 1 2,2 B Udlæg forår Pløjning, harvning ja Hegn 

24 
 

5 2 0,7 B Udlæg forår Pløjning, harvning Afgræsning Bebyggelse 

25 
 

5 1 1,0 B Udlæg forår Pløjning, harvning Ja Mose 

26 
 

5 1 2,0 B Harvning ja Afvand. Kanal 

27 
 

6 4 6,2 S Ingen nej Brak 

28 
 

6 4 4,4 B Harvning ja Hegn 

29 
 

6 4 1,8 B Harvning ja Hegn 

30 
 

6 4 2,1 S Ingen ja Hegn 

31 
 

6 3 2,0 S Ingen ja Brak, stendige 

32 
 

6 2 0,6 B Videreført  Pløjning, harvning nej Hegn 

33 
 

6 2 1,9 B  Ingen nej Hegn 

34 
 

6 1 4,0 B Harvning ja Hegn 

35 
 

6 1 1,5 B Pløjning, harvning ja Brak, afvand. kanal  

36 
 

6 1 2,2 B Pløjning, harvning ja Brak 

37 
 

7 4 12,2 S Ingen nej Kyst, skov 

38 
 

7 4 8,2 S Ingen nej Skov 

39 
 

7 3 1,0 S Ingen ja Brak, hegn 

40 
 

7 3 2,0 B Udlæg forår Pløjning, harvning ja Brak, krat 

41 
 

7 2 1,0 S Ingen ja Krat, hegn 

42 
 

7 2 1,0 B Udlæg forår Pløjning, harvning ja Mose. 

43 
 

7 1 1,5 B Harvning ja Vedv. Græs 
 
B: Brakmarker udsået med en brakafgrøde  
S: Brakmarker med selvetableret plantedække 
* Tilstødende nabobiotoper foruden marker i omdrift 
Lokalitetsnumre for marker med brakafgrøde er markeret med fed skrift. 
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Appendiks 3 

Den danske jordklassificering, og definition af jordtyper. 

(http://www.djfgeodata.dk/datasaml/index.html) 
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Appendiks 4 

Resultater - Jordbundsanalyser 

Lokalitet pH  Rt Lt CEC Humus Pt 
1a 6,37 5,91 65,6 5,55  2,02  2,1 
1b 5,05 4,57 34,5 3,04  0,73  4,6 

2 6,34 5,82 53,4 4,72  1,64  3,1 
3 5,93 5,47 57,8 10,96  3,13  2,3 

4a 5,99 5,83 68,6 7,43  1,71  2,4 
4b 5,54 5,31 56,3 6,08  1,85  3,6 

5 7,21 6,76 79,9 3,79  1,71  1,1 
6 7,46 7,43 167 7,07  2,74  1,5 
7 4,55 4,78 51,8 7,33  0,79  3 
8 7,51 7,28 205 8,83  2,38  1,9 
9 5,71 5,26 38 3,72  1,50  3,8 

10 7,61 6,96 91,2 5,16  4,30  1,2 
11 7,14 6,77 138 8,31  1,85  1,6 
12 5,12 5,14 46,5 10,65  1,70  3,2 
13 7,71 7,57 228 5,16  0,84  1,7 
14 6,68 6,4 85,1 11,92  1,71  2,7 
15 7,96 7,95 260 5,32  1,55  2,8 
16 7,15 6,69 103,7 10,36  1,68  1,8 
17 6,4 5,86 110,6 10,69  4,20  3,3 
18 6,64 5,9 107,5 8,51  4,30  3,2 
19 7,36 7,35 113,9 6,45  2,51  3,6 
20 7,86 7,73 215 16,60  2,51  3 
21 7,2 6,77 139 10,66  3,20  3,7 
22 7,35 7,18 110,9 6,55  2,84  4,4 
23 7,47 7,71 127,8 6,97  0,93  2,2 
24 6,86 6,64 134 9,62  4,13  4,4 
25 6,92 6,72 117,3 8,81  3,95  2,7 
26 7,74 7,69 290 9,58  2,12  3,5 
27 7,54 7,38 211 9,20  1,12  4,1 
28 7,25 7,24 188 16,55  3,40  1,6 
29 7,68 7,66 234 13,99  3,23  1,5 
30 7,56 7,51 216 13,37  4,03  1,6 
31 7,74 7,91 355 8,50  1,08  3,1 
32 7,14 6,72 94,5 11,59  1,04  3,4 
33 7,6 7,94 206 10,07  1,00  2,7 
34 7,34 7,15 126,1 9,23  2,10  5,5 
35 7,67 7,88 174 11,33  3,40  1,2 
36 7,45 7,52 172 11,38  2,22  1,4 
37 6,34 6,11 98,2 6,53  1,90  1,6 
38 7,36 7,78 146 10,62  4,45  1,9 
39 6,94 6,81 102,7 9,40  3,88  3,6 
40 7,19 7,18 135 14,77  3,23  1,5 
41 7,26 7,01 141 9,46  3,73  2 
42 5,87 5,48 70 8,15  1,55  4,6 
43 7,62 7,72 172 12,54  3,74  2 
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Lokalitet Førne Barjord JB Alder Naturligt Brakafgr slåning 
1a 3,69  0 2 4 1 0 0 
1b 0,22  0 2 4 1 0 0 

2 1,41  0 2 4 1 0 0 
3 0,94  0 2 3 1 0 0 

4a 6,81  0 2 2 0 1 0 
4b 0,66  2,5 2 2 0 1 0 

5 0,25  2,5 2 2 0 1 0 
6 0,22  0 2 2 0 1 0 
7 3,84  0 3 4 1 0 0 
8 4,88  0 3 3 0 1 1 
9 0,88  2,5 3 3 1 0 0 

10 0,81  6,25 3 2 0 1 0 
11 5,63  0 3 2 0 1 0 
12 0,78  0 3 2 1 0 0 
13 1,09  0 4 4 1 0 1 
14 4,69  0 4 4 1 0 0 
15 0,75  0 4 3 1 0 1 
16 3,78  0 4 3 0 1 1 
17 6,03  0 4 3 0 1 0 
18 3,88  0 4 2 0 1 1 
19 1,41  0 4 2 0 1 0 
20 7,00  0 4 2 0 1 1 
21 0,50  0 4 1 1 0 0 
22 0,00  5 4 1 0 1 0 
23 1,47  25 4 1 0 1 1 
24 0,31  5 5 2 0 1 1 
25 0,00  13,75 5 1 0 1 0 
26 0,13  0 5 1 0 1 0 
27 0,84  0 6 4 1 0 0 
28 3,94  0 6 4 0 1 1 
29 0,84  0 6 4 0 1 1 
30 0,19  5 6 4 1 0 1 
31 0,84  0 6 3 1 0 1 
32 1,38  0 6 2 0 1 0 
33 1,69  1,75 6 2 0 1 0 
34 0,50  38,75 6 1 0 1 1 
35 0,38  20 6 1 0 1 1 
36 0,41  7,5 6 1 0 1 1 
37 0,25  0 7 4 1 0 0 
38 0,63  5 7 4 1 0 0 
39 0,56  3,75 7 3 1 0 1 
40 1,13  16,25 7 3 0 1 1 
41 0,16  0 7 2 1 0 1 
42 4,50  0 7 3 0 1 1 
43 0,03  18,75 7 1 0 1 1 
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Appendiks 5 - Artslister 

Artsliste - prøvefelter 

Latinsk betegnelse Dansk betegnelse  

Acer pseudoplátanus L. Ahorn, Ær  

Achilléa millefólium L. Alm. Røllike  

Aethúsa cynápium L. Hundepersille  

Agróstis gigantéa Roth Stortoppet Hvene  

Agróstis stolonífera L. Kryb-Hvene  

Agróstis ténuis Sibth. Alm. Hvene  

Alopecúrus geniculátus L. Knæbøjet Rævehale  

Anagállis arvénsis L., ssp. arvénsis Rød Arve  

Ánthemis cótula L. Stinkende Gåseurt  

Ápera spica-vénti (L.) Beauv. Vindaks  

Áphanes arvénsis Alm. Dværgløvefod  

Arabidópsis thaliána (L.) Heynh. Alm Gåsemad  

Arenária serpullifólia L. Alm. Markarve  

Arrhenátherum elatius (L.) Alm Draphavre  

Artemísia vulgáris Grå-Bynke  

Bellis perénnis L. Tusindfryd  

Bétula pubéscens Erhh. Dun-Birk  

Brachypódium sylváticum (Hudson) Beauv. Skov-Stilkaks  

Brássica napus L. ssp. napus Raps  

Bromus hordeáceus ssp. hordeáceus Blød Hejre  

Bromus stérilis L. Gold Hejre  

Calamagróstis epigéios (L.) Roth. Bjerg-Rørhvene  

Capsélla bursa-pastóris (L.) Medicus Hyrdetaske  

Cárduus crispus L. Kruset Tidsel  

Centauréa cýanus L. Kornblomst  

Cerástium fontánum Baumg. ssp.triviále (Link) Jalas, Var triv. Alm. Hønsetarm  

Cerástium glomeráthum Thuill. Opret hønsetarm  

Cerástium semidencándrum L. Femhannet Hønsetarm  

Chamaenérion angustifólium (L.) Scop. Gederams  

Chamomílla suaveolens (Pursh) Rydb. Skive-Kamille  

Chenopódium album L. ssp. album Hvidmelet Gåsefod  

Círcium vulgáre (Savi) Ten. Horse-Tidsel  

Císium arvénse Ager-Tidsel  

Conýza canadénsis (L.) Cronq. Kanadisk Bakkestjerne  

Crataégus sp. Hvidtjørn  

Crepis capilláris Grøn Høgeskæg  

Crepis tectórum L. Tag-Høgeskæg  

Dáctylis glomerata L. Alm. Hundegræs  

Daucus caróta L., ssp. caróta Vild Gulerod  

Deschámpsia caespitósa (L.) Beauv. Mose-Bunke  

Elytrigia repens Alm. Kvik  

Epilóbium adnátum Griseb. Kantet Dueurt  
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Epilóbium ciliátum Raf. Kirtlet Dueurt  

Epilóbium hirsútum L. Lådden Dueurt  

Epilóbium montánum L. Glat Dueurt  

Equisétum arvénse L. Ager-Padderok  

Erígeron acer L. Bitter Bakkestjerne  

Eródium cicutárium (L.) L'Hér. Hejrenæb  

Euphórbia exígua L. Liden Vortemælk  

Euphórbia helioscópia L. Skærm-Vortemælk  

Festúca rubra  Rød Svingel  

Filágo arvénsis L. Ager-Museurt  

Fráxinus excélsior L. Ask  

Galeópsis tétrahit L. Alm. Hanekro  

Gálium aparíne L. Burre-Snerre  

Geránium molle L. Blød Storkenæb  

Geránium pusíllum L. Liden Storkenæb  

Geum rivále L. Eng-Nellikerod  

Hierácium pilosélla L. Håret Høgeurt  

Holcus lanátus L. Fløjlsgræs  

Hórdeum murínum L. Gold Byg  

Hórdeum vulgáre L. Alm. Byg  

Hyperícum perforátum L. Prikbl. Perikon  

Hypochóeris radicáta L. Alm. Kongepen  

Lactúca serríola L. Tornet Salat  

Lámium amplexicaúle L. Liden Tvetand  

Lámiun purpúreum L. Rød Tvetand  

Lápsana commúnis L. Haremad  

Leóntodon autumnális L. Høst-Borst  

Lólium perénne L. Alm. Rajgræs  

Lotus corniculátus L. Alm. Kællingetand  

Medicágo lupulína L. Humle-Sneglebælg  

Myosótis arvénsis Mark-Forglemmigej  

Myosótis ramosíssima Bakke-Forglemmigej  

Papáver argemónr L. Kølle-Valmue  

Papáver dúbium L. Gærde-Valmue  

Papáver rhoeas L. Korn-Valmue  

Phleum praténse L. Eng-Rottehale  

Plantágo lanceoláta L. Lancet-Vejbred  

Plantágo major ssp. major Glat Vejbred  

Plantágo majorL., ssp intermedia (DC.) Arcangeli Glat Vejbred  

Poa ánnua Enårig Rapgræs  

Poa compréssa L. Fladstrået Rapgræs  

Poa praténsis L., ssp praténsis Eng-Rapgræs  

Poa praténsis L., ssp. ubérrima Bredbladet Rapgræs  

Poa triviális L. Alm. Rapgræs  

Polýgonum aviculáre L., ssp. aequále (Lindman)mm. Vej-Pileurt  

Polýgonum aviculáre L., ssp. avicúlare  Vej-Pileurt  
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Polýgonum convólvulus L. Snerle-Pileurt  

Polýgonum laphathifólium L., ssp. pállidum (with.) Fries Bleg Pileurt  

Polýgonum persicária L. Fersken-Pileurt  

Quercus robur L. Alm. Eg, Stilk-Eg  

Ranúnculus repens L. Lav Ranunkel  

Ráphanus raphanístrum L. Kiddike  

Rumex acetosélla L. Rødknæ  

Rumex crispus (L.) Kruset skræppe  

Rumex obtusifólium L. Butbladet Skræppe  

Sagína procumbens L. Alm. Firling  

Sceránthus ánnuus L., ssp. polycárpos (L.) Thell. Bakke-Knavel  

Senécio vernális L. Vår-Brandbæger  

Senécio vulgáris L. Alm. Brandbæger  

Siléne alba (Miller) E.H. Krause Aften-Pragtstjerne  

Siléne noctiflóra L. Nat-Limurt  

Sínapsis arvénsis L. Ager-Sennep  

Sisýmbrium altíssimum L. Ungarnsk Vejsennep  

Sisýmbrium officinále (L.) Scop. Rank Vejsennep  

Solánum nigrum, ssp. nigrum Sort Natskygge  

Sonchus arvénsis L. Ager-Svinemælk  

Sonchus asper ( L ) Ru Svinemælk  

Sonchus oleráceus L. Alm. Svinemælk  

Sonchus sp. Svinemælk sp.  

Stellária média (L.) Vill. Alm. Fuglegræs  

Tanacétum vulgáre L. Rejnfan  

Taráxacum sp. Mælkebøtte  

Tragopógon praténsis L., ssp. minor (Miller) Wahlenb. Småkronet Gedeskæg  

Trifólium arvénse L. Hare-Kløver  

Trifólium campéstre Schreber Gul Kløver  

Trifólium dúbium Sibth. Fin Kløver  

Trifólium repens L. Hvid-Kløver  

Trifolium sp Kløver  

Trifólium stríatum L. Stribet Kløver  

Tripleurospérmum inodórum Scultz Bip. Lugtløs Kamille  

Tríticum aestívum L. Alm. Hvede  

Tussilágo fárfara L. Følfod  

Ulmus glabra Hudson Skov-Elm, Storbl. Elm  

Urtíca dioíca L. Stor Nælde  

Veronica arvénsis Mark-Ærenpris  

Verónica hederifólia L., ssp. heredifólia Vedbend-Ærenspris  

Verónica pérsica Poiret Storkronet Ærenspris  

Verónica pólita Fries Blank Ærenspris  

Verónica serpyllifólia L. Glat Ærenspris  

Vícia hirsúta (L.) S.F. Gray Tofrøet Vikke  

Vícia lathyroídes L. Vår-Vikke  

Vícia satíva L., ssp. angustifólia (L.) Gaud. Smalbladet Vikke  
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Víola arvénsis Murray Ager-Stedmoderblomst  

 

Artsliste – supplerende (arter som kun er fundet udenfor prøvefelterne) 

Acer platanoídes L. Spids-Løn 

Aíre pracecox L. Tidlig Dværgbunke 

Alchemílla sp. Løvefod 

Anchúsa arvénsis (L.) Bieb. Krumhals 

Anchúsa officinális L. Læge-Oksetunge 

Ánthemis arvénsis L. Ager-Gåseurt 

Anthíscus sylvéstris (L.) Hoffm. Vild Kørvel 

Anthoxánthum odorátum L. Vellugtende Gulaks 

Árctium lappa L. Glat Burre 

Árctium minus Bernh. Liden Burre 

Artemísia campéstris L. Mark-Bynke 

Átriplex pátula L. Svine-Mælde 

Avéna fátura L. Flyve-Havre 

Avéna satíva L. Alm. Havre 

Bétula péndula Roth Vorte-Birk 

Bidens tripartíta L. Fliget Brøndsel 

Carex polyphýlla Kar. & Kir. Mellembrudt Star 

Carum carvi L. Kommen 

Centauréa jácea L. Almindelig Knopurt 

Chrysánthemum segétum L. Gul Okseøje 

Cichórium íntybus L.  Cikorie 

Círsium palústre (L.) Scop. Kær-Tidsel 

Convólvulus arvénsis L. Ager-Snerle 

Cynoglóssum officinále L. Hundetunge 

Cynosúrus cristátus L. Alm. Kamgræs 

Deschámpsia flexuósa (L.) Trin Bølget Bunke 

Descuraínia sóphia (L.) Webb Finbladet Vejsennep 

Èchium vulgáre L. Slangehoved 

Epilóbium parviflórum Schreber Dunet Dueurt 

Festúca praténsis Hudson Eng-Svingel 

Fragária sp. Jordbær 

Fumária officinális L. Læge-Jordrøg 

Galeópsis bífida Boenn. Skov-Hanekro 

Galeópsis speciósa Miller  Hamp-Hanekro 

Gálium mallúgo L. Hvid Snerre 

Gálium verum L., ssp. verum Gul Snerre 

Geránium disséctum L. Kløftet Storkenæb 

Geránium pyrenácium Burm. fil. Pyrenærisk Storkenæb 

Geum urbánum L. Feber-Nellikerod 

Helichrýsum arenárium (L.) Moench Gul Evighedsblomst 

Herniária glabra L. Brudurt 

Hierácium umbellátum L. Smalbladet Høgeurt 
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Hyperícum hirsútum L. Lådden Perikon 

Jasióne montána L. Blåmunke 

Juncus conglomerátus L. Knop-Siv 

Kickxia elátine (L.) Dumort. Spydbladet Torskemund 

Láthyrus praténsis L. Gul Fladbælg 

Leucánthemum vulgáre Lam. Hvid Okseøje 

Linária vulgáris (L.) Miller Alm. Torskemund 

Lithospérmum arvénse L. Ager-Stenfrø 

Malva sylvéstris L. Alm. Katost 

Medicágo satíva L. Foder-Lucerne 
Phleum bertónii DC. Knold-Rottehale 

Poa praténsis ssp. angustifólia (L.) Hayek Smalbladet Rapgræs 

Polýgonum lapathifólium L., ssp.laphathifólium  Knudet Pileurt 

Pópulus sp. Poppel 

Potentílla argéntea L., ssp. argéntea Sølv-Potentil 

Pruélla vulgáris L. Alm. Brunelle 

Reséda lutéola L. 
Farve-Reseda, Farve-
Vau 

Rosa sp. Rose 

Rumex acetósa L. Almindelig Syre 

Rumex thyrsiflórus Fingerh. Dusk-syre 

Salix sp. Pil 

Sambúcus nigra L. Alm. Hyld 

Scleránthus ánnuus L., ssp. ánnuus Enårig Knavel 

Secále cereále L. Alm. Rug 

Senécio jacobáea L. Eng-Brandbæger 

Senécio viscósus L. Klæbrig Brandbæger 

Sherárdia arvénsis L. Blåstjerne 

Siléne vulgáris L. (Moench) Garcke, ssp. vulgáris Blæresmælde 

Sorbus intermédia (Ehrh.) Pers.. Selje-Røn 

Spérgula arvénsis L. Alm. Spergel 

Stachys arvénsis (L.) L. Ager-Galtentand 

Stachys sylvática L. Skov-Galtentand 

Thlapsi arvénse l. Alm. Pengeurt 

Tórilis japónica (Houtt.) DC. Hvas Randfrø 

Trifólium hýbridum L. ssp. hýbridum Alsike-Kløver 

Trifólium praténse L. Rød-Kløver 

Utíca urens L. Liden Nælde 

Verbáscum densiflórum Bertol. Uldbladet Kongelys 

Verbáscum thapsus L. Filtbladet Kongelys  
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Appendiks 6 – Gradienter CCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Ordinationsdiagram, hvor store cirkler repræsenterer lokaliteter med 
brakafgrøde, små cirkler er lokaliteter med naturlig fremspiring. 

Figur 2. Ordinationsdiagram som viser aldersgradienten, hvor 
de største cirkler repræsenterer 4-årige lokaliteter, de mindste 
cirkler 1-årige lokaliteter. 
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Figur 3. Ordinationsdiagram med teksturgradienten, hvor store cirkler 
repræsenterer lokaliteter hvor der er målt højt lerpartikelindhold, små 
cirkler højt sandindhold. 

Figur 4. Ordinationsdiagram med pH målinger i prøvefelterne. Store cirkler 
repræsenterer lokaliteter hvor der er målt højt pH, små cirkler et lavere pH. 

 pH-gradient 


