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Tak 

Tak først og fremmest til mine to vejledere på projektet Anders Barfod og Bettina Nygaard: 

Bettina Nygaard gav mig idéen til dette projekt, der ramte lige i hjertet af min hovedinteresse indenfor 

biologi, nemlig den terrestriske vegetation. Med projektet fik jeg, som ønsket, mulighed for at komme i 

felten og bruge en masse tid på min yndlingsbeskæftigelse: at kigge på planter. Bettina skal også have 

tak for hjælp til alt det praktiske med at skaffe bil, udstyr til feltregistrering mm., og så hun har hjulpet 

mig med ideer og analyser, samt forsynet mig med en masse data til brug i projektet. 

Anders Barfor indvilligede i at være vejleder på projektet uden tøven, og har været særdeles behjælp-

som med analyser, ideer og arrangement af sovepladser og mad under den første felttur.  

Begge skal have et stort tak for deres positive tilkendegivelser under hele forløbet, og deres konstruk-

tive kommentarer til det skriftlige arbejde. 

Feltassistenterne Tobias Henningsen, Mette Bøllemis Nielsen Bech og mor skal have en særlig tak, for 

den uvurderlige hjælp det er, at være to mand til at klare strabadserne, når der skal forceres hovedhøj 

vegetation på gyngende grund, eller bare til at føre pennen så registreringerne går effektivt samt 

værdsat selskab i alle stunder 

Peder Peder K. Bøcher for GIS-assistance, udlevering af GIS-lag samt udlån af GPS til feltarbejdet.  

Kollegaer og venner på studiegangen i 1535 skal også have en stor tak for jeres dejlige selskab til mid-

dagspauserne, onsdagskage og ikke mindst opbakning og kommentering på opgaven (Rasmus, Mette 

og Maria) 
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Abstract 
During the last 200 years a great part of the worlds natural wetlands have been lost to drainage activi-

ties, conversion into agricultural land, afforestation and city development and most of the remaining 

wetlands are affected negatively by human activities. Wetland systems perform multiple ecosystem 

services including water quality improvement, flood abatement, carbon sequestration and biodiversity 

support. In Denmark, restoration of wetlands has become a measure to mitigate nutrient loads from 

arable land, and to comply with the EU Water Frame Directive. As well as effectively improving water 

quality in lakes and coastal areas by removing nutrients, the restored wetlands are said to potentially 

improve both animal and botanical quality locally as well. However, since evaluations of these second-

ary effects are given a very low priority, to my knowledge, no evidence exists to support these claims.  

Therefore my aim was to evaluate the effect of restoring wetlands on the local vegetation.   

The vegetation had been surveyed prior to restoration in six wetlands, and I revisited the exact same 

sites in order to analyze the vegetational response to increased water levels. Four different nature 

types were present in the project areas (abandoned agricultural grassland, wet meadows, wet forests 

and rich fens) and I evaluated them each separately. I used Ellenberg Indicator Values to evaluated 

how the vegetation was affected by the rise in water level, and I analyzed if the vegetation had re-

sponded positively or negatively to the  on the basis of a sensitivity-index assigned to each species and 

calculated as a mean for each plot sample, of which I had 2x65.  

My results indicated a positive response to the increased water availability in the abandoned agricul-

tural fields, but an more mixed response in the wet meadows and fens. Several of these showed a large 

decrease in species numbers indicating eutrophication due to inflow of nutrient surface water, and 

since fens are a protected habitat this should have implications for former restoration projects. 

By increasing the focus on the nature aspect of the restoration project, rather than the environmental 

functions, the restored wetlands have the potential to once again become high-value ecosystems, and I 

suggest grazing management and seed dispersal as potential ways of increasing the species richness in 

restored wetlands. 
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1 Indledning 
 

Vådområder er af nøgle betydning for landskabets dynamik og virker ofte som stødepude for menne-

skeskabte påvirkninger. Deres høje grad af biodiversitet, evne til at lagre store mængder kulstof, bufre 

store mængder nedbør samt at omsætte og binde miljøfarlige stoffer, har ansporet meget arbejde med 

at genoprette og beskytte vådområder, der i omfang globalt er blevet reduceret 50-80 % i løbet af de 

sidste 200 år ( Hoffmann & Baattrup-Pedersen 2007, Verhoeven 2014). I Danmark bliver der også 

gjort en indsats for at genetablere store arealer med vådområder, og selv om miljøforbedring er den 

primære drivkraft bag projekterne, er det almindeligt antaget at naturen også drager fordel heraf. Et 

vigtigt politisk instrument til genopretningsprojekterne i Danmark har været Vandmiljøplanerne, hvis 

målsætning har været at reducere næringsstofbelastningen i vandmiljøet. Selv om naturindholdet i 

princippet også tilgodeses, mangler der en evaluering af effekten på naturindholdet, og i særdeleshed 

en evaluering af effekten på den eksisterende vegetation i områderne. Rapporten her omhandler de 

gavnlige effekter ved naturlige vådområder, og åbner op for en diskussion om de genoprettede våd-

områders effekt på vegetationen ud fra egne vegetationsundersøgelser, samt områdernes potentiale i 

forhold til at erstatte naturlige vådområder.     

 

1.1 Vådområder som naturtype 

 

Vådområder er en fællesbetegnelse for en landskabstype der er påvirket af høj vandstand, og rummer 

en række forskelligartede naturtyper såsom ripariske områder, lavvandede søer, moser, kær, ferske 

enge, sump-skove og strandenge. Fælles for vådområderne er at vegetationen er sammensat af arter 

der kan spire og tolerere helt eller periodevise, iltfrie forhold i sedimentet. De forskellige typer af våd-

områder kan adskilles på baggrund af deres vegetation, hydrologi, pH, og næringsgrad, men det er i 

sær de sidste nævnte tre parametre som anvendes (Mitsch & Gosselink 2010, kap. 2, Nygaard et al. 

2009, Ejrnæs et al. 2009). Til vådområderne hører nogle af de mest sårbare naturtyper i Danmark, 

såsom højmose, ekstremfattigkær, ekstremrigkær, lobeliesø og paludella-væld (Skov og Naturstyrel-

sen 1994), og fælles for disse er at de kan henføres til de relativt næringsfattige naturtyper. Vandets 

koncentration af næringsstoffer har stor betydning for det biotiske miljøs beskaffenhed. Som eksempel 

er de artsrige kær betingede af konstant tilførsel af rent næringsfattigt grund- eller regnvand (Nygaard 

et al. 2009)   

Denne diverse gruppe af semi-akvatiske naturtyper indeholder mange specialiserede planter, alle med 

den egenskab, at de trives og kan spire under iltfrie forhold i sedimentet. Vådområder er ligeledes vig-

tige habitater for mange arter af fugle, padder, insekter og fisk som er afhængige af lavt og stilleståen-
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de vand for at yngle og søge føde (Brinson et al. 1981, EU 2007). De ripariske vådområder er, modsat 

kær, begunstigede af svingende vandstand, der er med til at øge heterogeniteten i miljøet, og dermed 

dannelsen af et artsrigt mosaiklandskab af forskellige plantesamfund (Dybkjær et al. 2012, Ward et al. 

1999). Vådområder yder altså et væsentlig bidrag til landskabets biodiversitet, og det gælder ikke 

mindst de oligotrofe kær og højmoser, der med deres lave næringstilgængelighed og produktivitet gør 

at mange forskellige arter kan sameksistere på et begrænset areal (Zedler & Kercher 2005). 

1.2 Vådområders gavnlige effekter 

 

1.2.1. vådområder og global opvarmning 

Vådområder er meget produktive, og regnes blandt de mest produktive økosystemer i verden på linje 

med regnskove og koralrev (Mitra et al. 2005, Mitsch & Gosselink 2000, kap. 8). På grund af de (typisk) 

iltfrie forhold i rodzonen nedbrydes organisk materiale langsomt, og vådområder ophober potentielt 

store mængder fotosyntetisk assimileret kulstof fra atmosfæren (Brix et al. 2001). Men vådområder 

udgør også en kilde til atmosfærisk methan, der dannes ved mikrobiel aktivitet i det iltfrie sediment, 

og som udgør et potentielt problem i forbindelse med global opvarmning, fordi methan er en drivhus-

gas med ca. 25 gange større effekt end CO2 (Mitsch et al. 2012). Dette har ansporet til mange undersø-

gelser af naturlige vådområders kulstofbalance, og deres potentielle bidrag til den globale opvarm-

ning. Brix el al. (2001) og Mitch et al. (2012) undersøgte balancen mellem henh. tørveophobning og 

tørvenedbrydning i adskillige sumpområde på tværs af klimazoner, og konkluderede, at naturtypen vil 

have en netto ophobning af kulstof på lang sigt (> 100 år), og altså bidrage positivt til fjernelsen af 

drivhusgasser fra atmosfæren.  

 

1.2.2 vådområder og næringsstoffer  

I vores del af verden bliver alle naturtyper tilført unaturligt høje mængder næringsstoffer, hvilket på-

virker deres kvalitet (Hertel et al. 2012), så en positiv egenskab ved vådområder, der får større og 

større betydning, er deres evne til at omsætte og sedimentere henholdsvis kvælstof (N) og forfor (P) 

(Verhoeven 2014).  På grund af vådområders anaerobe tilstand, sker der her en høj grad af nærings-

omsætning i forhold til andre naturtyper (Verhoeven et al. 2006). En del af den kvælstof der tilføres et 

vådområde optages midlertidigt i planterne, men langt det meste bliver frigivet til atmosfæren ved den 

mikrobielle denitrifikationsproces der omdanner nitrat til frit kvælstof (Verhoeven et al. 2006). Våd-

områdernes effekt med hensyn til tilbageholdelse af P er mere diskuteret, og især i forhold til genop-

rettede vådområder, er der risiko for at vandstandshævning fører til en netto frigivelse af tilgængeligt 

P (Hoffmann et al. 2012). 
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1.2.3 vådområder og andre forurenende stoffer  

Også andre typer af forurenende stoffer såsom tungmetaller, organiske stoffer og pesticider kan blive 

tilbageholdt i vådområder, og der er ikke blot tale om ophobning i sedimentet, men også om omdan-

nelse via mange forskellige biologiske og kemiske processer (Hemond & Benoit 1998, Hoffmann et al. 

2014). Afhængigt af pH kan iltfrie sedimenter med et højt indhold af organiske stoffer f.eks. binde 

tungmetaller hårdt og gøre dem utilgængelige for planter (Gambrell 1994). De fleste studier der om-

handler tilbageholdelse af andre stoffer end næringsstoffer, stammer fra undersøgelser af menneske-

skabte (konstruerede) vådområder (Verhoeven et al. 2006). Disse adskiller sig fra genoprettede eller 

naturlige vådområder, ved at være designet og opført med det formål at rense spildevand mest effek-

tivt. De optimeres typisk ved at anvende særlige sediment-filtre eller planter til at optage stofferne, og 

kan derfor ikke direkte sammenlignes med de naturlige eller delvist naturlige systemer. De renser dog 

spildevand effektivt, hvilket tyder på en potentiel lignende funktion i naturlige systemer (Verhoeven & 

Meuleman 1999, Gopal 1999). 

 

1.2.4 Vådområder og oversvømmelse  

Vådområder indeholder store mængder vand, og med deres udstrækning over store arealer besidder 

de en ligeledes en stor bufferkapacitet i forhold til at reducere vandstandshævningen i forbindelse 

med ekstreme nedbørshændelser (Riis & Sand-Jensen 2001).   Indskrænkelse af disse vandflade ska-

ber en høj vandstandsforskel mellem tørre og regnfulde perioder, og i kombination med vandløbsud-

retning, øges risikoen for oversvømmelser nedstrøms vådområdet, til store gener for de vandløbsnære 

bebyggelser (Zedler & Kercher 2005).  

 

1.3 Tab af vådområder og forringelse af naturen 

 

Mange af klodens arealer med vådområder er gået tabt på grund af dræning, opdyrkning, beplantning 

og byudvikling, og således estimeres det at op mod 80 % af de Europæiske vådområder er forsvundet 

(Verhoeven 2014).  I Danmark har vådbundsarealerne været en relativt udbredt naturtype hvis ud-

bredelse i løbet af de sidste 200 år er reduceret med mindst to tredjedele (Hoffmann et al. 2014). Der-

udover er en stor del af de tilbageværende arealer under stærk negativ indflydelse fra menneskelig 

aktivitet, og flere af de sårbare naturtyper er i dag relativt sjældne (Fredshavn et al. 2014, Baatrup-

Pedersen et al. 2011).  

En væsentlig trussel mod den eksisterende natur er næringsberigelse. De fleste naturlige økosystemer 

er naturligt begrænsede i deres tilgang til næringsstoffer, hvorfor det har så stor en effekt at øge kon-

centrationen, som i de fleste tilfælde fører til en øget primærproduktion (Clark & Tilman 2008). Dette 
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er særlig alvorligt fordi Danmark er et lille land med en høj andel af landbrugsjord (62 %) (Nielsen et 

al 2014), og den intensive opdyrkning har gennem tiden medført en udvaskning af store mængder 

overskydende næringsstoffer til vandmiljøet (Grant et al. 2002). Siden 1980’erne hår et større åntål 

studier dokumenteret sammenhængen mellem et unaturligt højt næringsindhold og konsekvenserne 

for miljøet i naturlige økosystemer (Smith 2003). Eutrofiering af vandmiljøet medfører symptomer 

som lugtgener, iltsvind, algeopblomstring og bakterievækst og kan i yderste konsekvens resultere i 

strukturelle og funktionelle ændringer af hele økosystemet (Cloern 2001).  

Også den terrestriske og semi-akvatiske natur er påvirket af unaturligt høje koncentrationer af næ-

ringsstoffer, og der skal i nogen naturtyper ikke ret store doser til før der kan observeres en respons: 

Et kontrolleret forsøg med tilsætning af kvælstofforbindelser til naturområder over en 23 årig periode, 

dokumenterede en nedgang i artsdiversitet på 17 % ved tilsætning af blot 10 kg N ha-1 år-1 hvilket er 

på niveau med næringsstof-depositioner fra atmosfæren i Danmark (Clark & Tilman 2008, Hertel et al. 

2013).  

Øget produktivitet som resultat af en øget næringsstofberigelse kan føre til ændringer i vegetationens 

artssammensætning. Fordi hurtigvoksende og konkurrencestærke arter begunstiges, kan disse ud-

konkurrere de mere nøjsomme langsomt-voksende arter og reducere antallet af sameksisterende ar-

ter (Phoenix et al. 2012, Verhoeven et al. 2006). Det er dog vanskeligt at generalisere på tværs af na-

turtyper, da der er forskel på følsomheden overfor denne ændring i miljøet. De mest sårbare naturty-

per er de naturligt næringsfattige naturtyper som højmoserne og de naturligt oligo- og mesotrofe kær.  

Disse er karakteriseret ved en høj andel af stresstolerante, nøjsomme planter og tørvemosser, og un-

dersøgelser viser at det primært forfor der er den begrænsende faktor i disse naturtyper (Bedford et 

al. 1999, Verhoeven et al. 2006, Nygaard et al. 2009).  

 

1.4 Naturbeskyttelsen og Vandmiljøplanerne  

 

Vådområderne er på et relativt tidligt tidspunkt blevet anerkendt for deres vigtige rolle i forhold til 

biodiversitet og vandforsyning, og med RAMSAR konventionen i 1971 bliver der taget et globalt initia-

tiv til at beskytte de vigtigste vådområder mod ødelæggelse (Ramsar Convention Secretariat 2013).  

Nationålt kommer der op gennem 70’erne og 80’erne øget fokus på miljøet, da der i stigende grad op-

leves iltsvind i fårvåndende, ”døde” våndløb og generende ålgeopblomstringer i søer og fjorde. Årsa-

gerne til ændringerne, er udledninger af spildevand og næringsstoffer fra landbruget, og der bliver 

som respons implementeret flere nationale og internationale bestemmelser til at fremme et sundere 

vandmiljø, og til at beskytte værdifuld natur (Søndergaard et al. 2006). Jeg omtaler i det følgende et 
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udpluk af disse, nemlig dem der har haft den største indflydelse på tilstanden og udbredelsen af våd-

områderne som er fokus for nærværende rapport.  

  

1.4.1 Internationale (EU) bestemmelser for natur og miljø 

I 1992 bliver Habitatdirektivet vedtaget hvorved rammerne sættes for forbedring og bevaring af en 

række naturtyper og arter der anses som sjældne eller vigtige i Europæisk sammenhæng. Danmark er 

i den forbindelse forpligtet til at sikre gunstig bevaringsstatus af ca. 60 habitattyper og 100 arter, der 

forekommer i landet. Ud af de 60 habitater kan ca. 12 henføres til typer af ferske vådområder (efter 

egen tolkning), det gælder fx rigkær, højmose, hængesæk, tidvis våd eng og våde dværgbuskesamfund 

med klokkelyng (Naturstyrelsen.dk,a).  

I år 2000 bliver Vandrammedirektivet vedtaget i EU. Direktivet forpligter medlemslandene til at be-

skytte grundvand og overfladevand, og at sikre vandmiljøet god økologisk tilstand, hvilket, i Danmark, 

kræver forbedrende tiltag for en stor del af de akvatiske økosystemers vedkommende (Baatrup-

Pedersen et al 2004). Det er både de fysiske forhold og de kemiske forhold, der er for dårlige i mange 

tilfælde, og Vandrammedirektivet er således et vigtigt instrument til beskyttelse og forbedring af 

vandkvaliteten i grundvandet, vandløb, søer, fjorde og vådområder (Hoffmann et al. 2014). 

 

 

1.4.2 Nationale bestemmelser for natur og miljø 

I 1993 oprettes Naturbeskyttelsesloven, der har til hensigt at værne om naturen og de tilhørende ar-

ter. Særlig relevant for nærværende rapport, er lovens § 3 der omhandler de lysåbne naturtyper, og 

beskytter disse mod ændringer i tilstanden. Til de lysåbne naturtyper hører alle søer >100 m2, vand-

løb, moser, heder, overdrev og enge (ferske + salte) (retsinformation.dk), og herunder altså også de 

forskellige typer af vådområder. Problemet med denne lov er, at den kun beskytter arealer i kraft af 

den eksisterende natur, og at naturen potentielt kan vokse ud af beskyttelsen ved at springe i skov.  

 

I kølvandet på en redegørelse over udledningen af de mest problematiske stoffer i forhold til naturfor-

ringelse (N, P og organisk stof) vedtages NPo-handlingsplanen i 1984 der har som målsætning at redu-

cere udledningen af de tre komponenter. Denne plan bliver udbygget og konkretiseret med vedtagel-

sen af den første af Vandmiljøplanerne (VMP I), der for første gang indeholder konkrete mål for reduk-

tionen af de miljøproblematiske stoffer. Fokus for denne første plan er reduktion af udledning fra 

punktkilder som rensningsanlæg og direkte udledninger fra landbruget, men dette viser sig at være 

utilstrækkeligt, hvorfor den følges op med endnu en plan i 1998 :VMP II. Denne indbefatter et øget 

fokus på de diffuse kilder, og et væsentligt nyt element i denne plan er etablering af 16.000 ha vådom-

råder (Grant et al. 2002, Grant & Waagepetersen 2003). 
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1.5 VMP II vådområderne 

 

Formålet med at oprette 16.000 ha vådområder er at reducere næringsbelastningen i vandmiljøet med 

56.000 kg N årligt, ud af en udledning (i midt-firserne) på 260.000 kg N år-1 (Grant et al. 2002). Der 

bliver udarbejdet en opgørelse over potentielle arealer, og der bliver opstillet fem kriterier for de po-

tentielle genopretningsprojekter som herved skal tilgodese både miljøet og naturen: (1) Projektområ-

det skal ligge indenfor de særligt udpegede arealer, (2) den naturlige hydrologi skal genskabes, der må 

altså ikke kunstigt tilføres eller bortledes vand, (3) projektet skal have en positiv effekt på plante- og 

dyreliv, (4) projektet må ikke medføre øget udvaskning af okker eller fosfor og (5) projektområdet 

skal i alt kunne fjerne min. 200 kg N ha-1 år-1 (Skov og Naturstyrelsen 2000, 2).  

 

Det overordnede formål med et projekt er at udvide arealet med vandmættet jord, da det er under de 

anaerobe betingelser kvælstoffjernelsen foregår. De genoprettede vådområder er af forskellige typer, 

som f. eks lavvandede søer, våde enge eller sumpede ådale, og vandets kredsløb og oprindelse, det 

være sig grundvand, overfladevand eller en kombination, kan variere alt efter selve indgrebet og om-

rådets topografi (f.eks. ådal eller åbent land). Som eksempel vil afbrydelse af dræn i ådale hæve grund-

vandsniveauet, mens ændret vandføringsevne i tilkoblede vandløb vil medføre en oversvømmelse af 

de omkringliggende arealer med overfladevand  (Hoffmann et al. 2005).  

 

1.5.1 Modstridende målsætninger? 

Vådområder er heraf altså ikke blot et virkemiddel til fjernelse af kvælstof, men skal også bidrage til 

mere og bedre natur jvf. 3. kriterie. At disse naturfremmende egenskaber indgår i betingelserne, skal 

ses i lyset af tidens fokus på biodiversitet og naturkvalitet (Tind & Larsen 2000). I årene op til vedta-

gelsen af VMP II (1998) er der, både nationalt og internationalt, fokus på at bremse kvantitativ og kva-

litativ tilbagegang på naturområdet fra flere kanter; Rio-konventionens (1993) målsætning om at be-

vare den biologiske mangfoldighed (Meltofte et al. 2012), og EU direktiverne der forpligter medlems-

landene til at forbedre vandmiljøet og de økologiske forhold for en række arter og habitattyper, så de 

opnår en gunstig bevaringsstatus (Fredshavn et al. 2014).  

Genoprettelsen af vådområder kan altså anskues fra to vinkler: Som en effektiv metode til at forbedre 

vandmiljøet ved at fjerne overskydende kvælstof, eller som et stort anlagt naturgenoprettelsesprojekt 

der tjener til at genskabe nogen af de før så udbredte vådbundsarealer (Tind & Larsen 2000).   

Denne kobling af natur- og miljøgevinster er dog ikke uden problemer, og kan være direkte modstrid-

ende: For at vådområderne skal opfylde de specifikke krav til kvælstoffjernelse skal de placeres i land-

skabet således denne funktion optimeres, hvilket bedst lader sig gøre i næringsbelastede områder 

(Tind & Larsen 2000). Som beskrevet ovenfor er der forskellige metoder til at opnå en højere vand-
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stand over et stort areal, og metoden samt topografien har betydning for om det er grundvand, over-

fladevand eller en kombination der kommer til at forsyne området. Vandets oprindelse har betydning 

for områdets grad af næringsbelastning (Hoffmann et al. 2005), og kan derfor være medbestemmende 

for hvilke typer af plantesamfund der kan forventes at opstå med tiden (Audet et al. 2015). En risiko 

der ligeledes er forbundet med sådanne tiltag er at vandstandshævning, især hvis denne er forårsaget 

af overfladevand, kan påvirke de eksisterende sårbare naturtyper i en negativ retning (Baattrup-

Pedersen et al. 2013). 

 

  

1.5.2 Overvågning af naturindhold 

I forbindelse med VMP II’s vådområdestråtegi blev der oprettet et detaljeret overvågningsprogram 

med henblik på at monitere vandstandshævningens effekt på naturindhold, kvælstoffjernelse og even-

tuelle negative konsekvenser som frigivelse af P, jern og svovl.  Denne rapport omhandler kun vegeta-

tionens respons på vandstandshævningen, så jeg vil i det følgende opsummere hvordan specifikt den-

ne del af overvågningsprogrammet er udformet. I de tekniske anvisninger fra DCE (Hoffmann et al. 

2005) bekendtgøres at alle projektområder, forud for projektets gennemførsel, skal have foretaget en 

basisundersøgelse af den terrestriske vegetation. Denne skal så, i et begrænset antal projektområder, 

følges op af yderligere undersøgelser i en årerække, for at følge udviklingen, og opbygge et videns-

grundlag for optimering af fremtidige projekter (Se boks nedenfor).  

 

 

1.5.3 status over vådområdeprojekter  

I rapporten Vådområders Omkostningseffektivitet fra 2011 er der en foreløbig opgørelse over etablere-

de vådområder, og her angives der at være etableret 8748 ha fordelt på 92 projekter (Hansen et al 

2011). I dag er der genopført vådområder på ca. 10.000 ha, så antallet af projekter formodes at være 

mere end 100 (Hoffmann et al. 2012, Naturstyrelsen.dk, b). Ud af disse projekter er der, mig bekendt, 

kun foretaget vegetationsanalyser i seks områder, og da kun som basisundersøgelse (dvs. inden vands-

tandshævningen).  

Selv om vådområderne moniteres med hensyn til miljøeffekter (f.eks Grant & Waagepetersen 2003, 

Hansen et al. 2011) mangler der altså fuldstændig en evaluering af effekten på vegetationen, det være 

sig ændringer på eksisterende naturarealer samt udviklingen af ny natur på de tidligere driftsarealer.  
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1.6 Formål 

 

I nærværende speciale vil jeg undersøge vegetationens respons på de ændrede tilstande der følger 

genetableringen af et vådområde ved at sammenligne artslisterne fra basisundersøgelserne med egne 

indsamlede data fra seks genoprettede vådområder: Frisvad Møllebæk (FM), Gamst sø (Ga), Helle-

gaard å (He), Sønderåen (So), Villestrup ådal (Vi) og Wedellsborg Hoved (We).  . Jeg vil undersøge hvil-

ke økologiske faktorer der er bestemmende for ændringer i artssammensætningen over tid, og vurde-

re om udviklingen har været positiv i overensstemmelse med de ovennævnte kriterier.  

 

 

Basisundersøgelse af den terrestriske vegetation i forbindelse med opretning af VMP II 

vådområder (fra Hoffmann et al. 2005) 

Basisundersøgelsen foretages inden projektgennemførslen, og indeholder følgende elementer: 

 Arealbeskrivelser, med angivelse af naturtype i forhold til de beskrevne temaer i Areal 

Informations Systemet (AIS) 

 Kvantitativ vegetationsanalyse på tidligere omdriftsarealer samt på arealer med eksi-

sterende natur. Analysen (frekvensanalyse) foretages i prøvefelter på 49 m2, ved at re-

gistrere arter i fire tilfældigt udlagte kvadrater, og indeholder derudover 

o Dækningsgradsanalyse (van der Maarel) 

o Bestandsstørrelse af A- og B-arter fra Altas Flora Danica taxonliste 

o Registrering af trælag 

 Jordbundsbeskrivelse 

 Interview med lodsejere 

Basisundersøgelsen skal i 10-15 projektområder følges op med en ekstensiv overvågning, der 

foretages det 1. og 3. år efter etablering samt hver 5. år fremadrettet. Denne skal inkludere 

måling af grundvandsstand og historiske oplysninger omkring arealernes anvendelse de sidste 

50-100 år. 

I 2-3 projektområder skal basisundersøgelsen følges op med en intensiv overvågning der fore-

tages i samme frekvens som den intensive overvågning.  

Forskellen på de ekstensive og intensive overvågning er at der også foretages kvantitativ vege-

tationsanalyse på kulturmarker og arealer i omdrift i forbindelse med den intensive overvåg-

ning. 
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Til sådan en vurdering er det nødvendigt med en objektiv og kvantitativ metode til sammenligning af 

vegetationen over tid. En sådan metode er blevet udviklet i forbindelse med overvågningen åf EU’s 

Habitatdirektivs naturtyper, og som en del af denne metode, er 

der blandt andet udviklet et pointsystem til vurdering af vege-

tationens tilstand. Her er hver art tildelt en score (=artsscore), 

der er baseret på artens følsomhed overfor ændringer i miljøet, 

og er altså et udtryk for hvor tilbøjelig den er til at forsvinde 

hvis nærmiljøet ændrer karakter. Hvis en planteart således har 

en meget snæver økologisk amplitude, og  

dermed en lav tolerance overfor ændringer i miljøet, kan dens 

tilstedeværelse bruges som pejling for miljøets stabilitet. Alle 

de hjemmehørende danske plantearter er på baggrund af ek-

spertviden tildelt en score på en skala fra 1 til 7. 7 gives til ar-

ter der er meget følsomme overfor ændringer, og 1 gives til 

arter der er meget tolerante eller ligefrem begunstigede ved miljøændringer. Ikke hjemmehørende, 

men uproblematiske arter, har scoren 0 (nul) og invasive/problematiske arter har scoren -1 (Tabel 1). 

Vurderingen af vegetationen i et område (habitat) beregnes som et vægtet gennemsnit af de fundne 

arternes værdier (=middelscore, ikke at forveksle med den statistiske middelværdi), og i naturtil-

standssystemet er dette omsat til en artsscore mellem 0 og 1 (Fredshavn & Ejrnæs 2009). Jeg anven-

der dog de u-omsatte vægtede gennemsnit til vurderingen heri rapporten.  

 

Da det er uhensigtsmæssigt at sammenligne vegetationen på tværs af forskellige naturtyper, vil jeg 

opdele ånålyserne i forhold til nåturtype (se ”Dataindsamling” for detåljer).  

Da der er stor sandsynlighed for at det vand, der forsyner vådområderne, er rig på næring, er det min 

arbejdshypotese, at den lokale vegetation ændrer sig som respons på øget vand- og næringstilgænge-

lighed. De forskellige naturtyper varierer i udgangspunktet meget med hensyn til hydrologi og arts-

sammensætning, hvorfor jeg forventer at se en tilsvarende uensartet ændring i naturtilstanden efter-

følgende vandstandshævningen: kulturprægede arealer, der som udgangspunkt er relativt tørre og 

næringsforurenede grundet tidligere drift, forventer jeg vil drage fordel af den øgede vandtilgængelig-

hed, og at dette vil afspejle sig i øgede værdier for prøvefladernes gennemsnitlige EIVer for fugtighed 

samt deres middelscore. Forventningen for kær (oligotrofe- og kalkkær), der som udgangspunkt er 

fugtige og næringsfattige, er at de vil blive påvirket i negativ retning ved tilførsel af næringsrigt over-

fladevand, og at dette vil afspejle sig i højere værdier for gennemsnitlige EIVer for næring, og lavere 

værdier for middelscorerne. Enge og sumpskove er i forvejen relativt fugtige og kan variere mht. næ-

Tabel 1 Skala for artsscoreværdier 
der angiver plantearters følsomhed 
overfor ændringer i miljøet 

7 Ekstrem følsom 
6 Meget følsom 
5 Følsom 
4 Lidt følsom 
3 Hverken følsom eller tolerant 
2 Noget tolerant 
1 Tolerant eller svagt begunsti-

get 
0 Ikke hjemmehørende i Dan-

mark 
-1 Invasiv eller problemart der 

begunstiges af forringet natur-
tilstand 
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ringsindhold, så jeg forventer at disse naturtyper vil udvise mindre generelle tendenser i deres re-

spons på miljøændringerne. 

 

Jeg vil forsøge at besvare ovenstående spørgsmål ved at analysere forskelle gennem tid for gennem-

snitlige Ellenberg indikatorværdier og artsscoreværdier, og jeg vil analysere hvilke miljøgradienter er 

mest bestemmende for artssammensætningen i prøvefladerne vha. en gradientanalyse (PCoA-

ordination). Derudover vil jeg se på tendenserne for prøvefladernes bevægelse i ordinationsrummet 

over tid.   

For at kunne vurdere betydningen af mine resultater i et bredere perspektiv er mine prøveflader ble-

vet plottet ind i et ordinationsdiagram som omfatter >13.000 prøveflader og 618 arter, indsamlet på 

tværs af landet i forbindelse med det nationale overvågningsprogram NOVANA (Nygaard et al. 2009). 

 

2 Metoder 
  

2.1 Dataindsamling 
 

2.1.1 Indsamlingsområder 
Seks genoprettede vådområder blev genundersøgt: Frisvad 

Møllebæk (FM), Gamst sø (Ga), Hellegaard å (He), Sønder-

åen (So), Villestrup ådal (Vi) og Wedellsborg Hoved (We) 

(Figur 1). Fordelt over disse seks områder var der oprettet 

67 prøvefelter, hvis præcise placering var blevet registre-

ret med UTM koordinater under basisundersøgelsens felt-

arbejde. Ved basisundersøgelsen var felterne fordelt på 6 

naturtyper, men jeg valgte at sammenlægge to kategorier 

af kær (oligotrof kær+ kalkkær) til én type (kær) og to ka-

tegorier af skov (pilesump og elle- og pilesump) til én 

(sumpskov), for at gøre analyserne mere robuste. To prø-

vefelter udgik af analysen da der ikke kunne indhentes 

tilladelse til at færdes i nærområdet. Se fordelingen af det 

endelige antal prøvefelter og naturtyper i tabel 2.  

Prøvefelternes placering i et vådområde er ikke tilfældig, men blev forud for genopretningen udlagt 

således at de dækker alle naturtyperne i et område, og heri dækker den hydrologiske gradient der 

følger afstanden til vandløbet (Hoffmann et al. 2006). 

Figur 1 Placeringen af de seks vådområder i 
Danmark 
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Tabel 2: Oversigt over antallet af permanente prøvefelter i de seks undersøgte projektområder, fordelt på de 
forskellige naturtyper. 

Område Størrelse(ha) Kultureng Meso-eutrof eng Sump-skov Kær Samlet 
FM 39 2 0 2 4 8 
Ga 177 4 5 3 0 12 
He 66 12 2 0 2 16 
So 254 9 3 0 3 15 
Vi 45 2 3 3 3 11 

We 27 3 0 0 0 3 
Samlet  608 32 13 8 12 65 

   

 

2.1.2 Indsamlingsmetode 

Dataindsamlingsmetoden er baseret på Økland-metoden (Økland 1990, gengivet i Hoffmann et al. 

2005). Den kvantitative vegetationsanalyse i hvert af de 65 prøvefelter blev udført på følgende vis:  

Hvert prøvefelt bestod af en 49 m2 cirkel, hvori 2-flere kvadrater a 1 x 1 m blev undersøgt. I den oprin-

delige metode blev der udlagt 4 kvadrater indenfor cirklen, men af tidsmæssige årsager reducerede jeg 

dette antal. Det var en subjektiv vurdering hvor mange kvadrater jeg fandt nødvendig at undersøge 

indenfor hver cirkel. Vurderingen var baseset på homogeniteten af vegetationen i cirklen; hvis vegeta-

tionen var meget homogen undersøgte jeg 2 kvadrater (i enkelte tilfælde kun 1 hvor vegetationen var 

meget ensformig og artsfattig), og hvis vegetationen var meget varieret, supplerede jeg op med kva-

drater, indtil jeg mente at vegetationen var tilstrækkelig dokumenteret.  Kvadratet var underinddelt i 

16 felter (25 x 25 cm) hvori alle arter blev registreret med presence/absence. Efter kvadratoptællin-

gen blev supplerende arter i cirklen kvalitativt registreret. Ved basisundersøgelsen blev hyppigheden 

af de supplerende arter noteret vha. van der Maarels skala (se Hoffmann et al. 2005 for detaljer), men 

denne dækningsgradsanalyse gentog jeg ikke, fordi metodet er meget subjektiv, jeg i stedet brugte 

arternes frekvens som ”dækning” (se ”Dåtåbehåndling” for detåljer). 

 Jeg brugte en håndholdt GPS (Trimble Juno SB) til at genfinde punkterne ud fra UTM koordinaterne. 

Felterne var kun i få tilfælde blevet markeret med pinde ved basisundersøgelsen, så placeringens nøj-

ågtighed svingede i forhold til GPS’ens præcisering. 

2.1.3 Artsbestemmelse og navngivning 

Artsbestemmelsen blev foretaget ved hjælp af Dansk flora (Frederiksen et al. 2006) og Danmarks græs-

ser (Schou et al. 2014), og navngivningsnomenklaturen følger Dansk flora.   
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2.1.4 Ellenberg Indikator Værdier  

Da det har været uden for projektets rammer at indsamle og analysere mine egne jordbundsprøver 

anvendte jeg Ellenbergs Indikatorværdier (EIVer) til at udlede informationer om miljøet, og få indsigt i 

de plantefordelende abiotiske faktorer heri. 

 

EIVer er baseret på observationer af arternes realiserede niche, og er opgjort for de fleste europæiske 

karplanter mht. næring (N), fugtighed (F), pH (R), lys (L), salt (S), kontinentalitet (K) og temperatur 

(T). For en given art bliver EIV scoren regnet ud som det sted på den givne miljøgradient hvor arten 

opnår sit teoretiske maksimum. Udregningen forudsætter en unimodal responskurve (Schaffer & 

Sýkora 2000) og det har vist sig at ordinationsmetoder som betjener sig af vægtede gennemsnit såsom 

Correspondance Analysis (CA) effektivt er i stand til at afsløre arters optimum for en given miljøpara-

meter hvis prøvetagningerne er jævnt fordelt langes gradientens fulde udstrækning (ter Brak & 

Looman 1995).  Scorerne for næring, lys og pH går på en skala fra 1 til 9, skalaen for salt går fra 0 til 9 

og skalaen for fugtighed går fra 1 til 12, hvor scoren 1 gives til en art, der oftest forekommer under 

ekstremt tørre forhold (f.eks. sandskæg), og 12 gives til en art der forekommer helt nedsænket i vand 

(f.eks. sortgrøn brasenføde)(Hill 1999). Alle plantearter har en vis tolerance overfor variationer i mil-

jøet, men der er forskel på hvor brede arterne er i deres økologiske amplitude. For eksempel har tag-

rør en meget bred økologisk amplitude fordi den kan vokse under meget varierende fugt-, nærings- og 

saltforhold (Romero et al. 1999), hvorimod rundbladet soldug og benbræk er eksempler på arter med 

meget smalle økologiske amplituder. Jo smallere en arts økologiske (og fysiologiske) amplitude er, jo 

mere specifikke krav har den til voksestedet, såsom lav pH og lavt næringsindhold (Nygaard et al 

2009).  

 

Flere studier har sammenlignet de faktiske (målte) forhold med de gennemsnitlige EIVer, for at finde 

vægten bag værdiernes udsagnskraft. Diekmann (2002) har lavet et review over publicerede analyser, 

og påviser at indikatorværdierne for fugtighed og pH generelt stemmer godt overens, mens der er en 

dårlig overensstemmelse mellem indikatorværdien for næring og jordens indhold af kvælstof (Total-

N). Indikatorværdien for næring synes generelt at være en bedre indikation på et områdes produktivi-

tet, der er en respons på flere forhold end blot næringsstatus, eller kvælstof for den sags skyld. Chytrý 

et al. (2009) analyserede et årelangt eksperiment med tilsætning af forskellige næringsstoffer til et (i 

udgangspunkt) oligotroft græsland, og fandt her, at de plots der modtog en blanding af N og P havde en 

større stigning i næringsindikatoren end dem der modtog N alene.   
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I mit projekt arbejdede jeg med EIVer for fugt, næring, pH og lys, da de er mest relevante i nærværen-

de sammenhæng. Her anvender jeg de Britiske Ellenbergværdier, som har vist sig at passe bedre på de 

Danske plantearter end de oprindelige værdier fra Centraleuropa (Hill 1999). 

 

2.2 Databehandling 
 

Registreringsdata fra basisundersøgelsen blev venligst udleveret af Bettina Nygaard fra DCE. Da antal-

let af undersøgte kvadrater varierede i gen-undersøgelsen, og var forskelligt fra basisundersøgelsens 

blev det ”gåmle” dåtåsæt og det ”nye” dåtå blev ensrettet ved at pulje alle kvadrat-registreringerne. 

Dette resulterede i et datasæt med én artsliste pr. prøvefelt, og arternes frekvens i prøvefeltet blev 

udregnet som et gennemsnit over de undersøgte kvadrater. Arternes frekvens kan således antage en 

værdi mellem 0,25 og 16, hvor 16 indikerer at arten har været til stede i samtlige sub-kvadrater.  

Alle arter er således registret med deres frekvens i hvert prøvefelt, suppleret med deres Ellenberg 

indikatorværdi for fugtighed, næring, lys og pH, samt deres artsscore. For hvert prøvefelt blev der, ud 

fra artslisten, beregnet frekvensvægtede gennemsnit for indikatorværdier og artsscoreværdier. De 

frekvensvægtede gennemsnit er beregnet ud fra formlen:   

 

 𝑉æ𝑔𝑡𝑒𝑡 𝑔𝑒𝑛𝑛𝑒𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡 = ∑(𝐹(𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

)  × 𝑋(𝑖))/ ∑ 𝐹(𝑖𝑗)

𝑛

𝑖=1

 

 

Hvor F(ij) er frekvensen af art i i prøvefelt j, og X(i) er indikatorværdien for art i. 

 

2.3 Dataanalyse 
 

2.3.1 Ændringer over tiden for indikator- og artsscoreværdier 

For hver åf de fire nåturtyper undersøgte jeg, ved hjælp åf Student’s T-tests, om der er sket signifikan-

te ændringer over tid for de frekvensvægtede gennemsnit for EIV for fugtighed, næring, lys og pH, 

samt for de frekvensvægtede gennemsnit for artsscoren.  Jeg havde forud for analyserne tjekket for 

normalfordeling af værdier og varians.  

2.3.2 Økologiske faktorer 

Ordination 

Ved hjælp af en ordination blev der udført en eksplanativ analyse, til at belyse de vigtigste planteforde-

lende faktorer. Ordinationsteknikker bruges i vid udstrækning indenfor samfundsøkologiske studier 
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til at danne sig et indtryk af de overordnede strukturer i et datasæt, og inden for vegetationsøkologien 

til at beskrive hvordan mønstre i plantesammensætningen relaterer sig til miljøet. Formålet med en 

ordination er at reducere antallet af dimensioner, samtidigt med at størst mulig forklaringskraft beva-

res. I udgangspunktet svarer antallet af dimensioner til antallet af arter, og ordinationsteknikken brin-

ger dette antal ned til typisk 2-3 dimensioner der forstandsmæssigt kan tolkes.  Ordinationsanalyser 

er baserede på afstandsmatricer, så i det grafiske rum placeres de prøvefelter/arter der ligner hinan-

den samfundsmæssigt tæt sammen, og de meget forskellige placeres langt fra hinanden.  

Der findes mange forskellige ordinationsmetoder, og jeg valgte at bruge Principal Coordinate Analysis 

(PCoA), fordi den kan baseres på en kvantitativ Sørensen afstandsmatrice (Bray-Curtis) som er veleg-

net til et datasæt med mange nuller (Kent 2012). PCoA anvender Monte Carlo permutationer (n=999) 

og randonomiseringstest (n=100), og er baseret på Bray-Curtis afstandsmål for mine prøvefelter 

(n=130). Bray-Curtis afstande er udregnet efter følgende formel:  

𝐷(𝑖𝑘) =
∑ |𝑎𝑖𝑗 − 𝑎𝑘𝑗

𝑝
𝑗=1 |

∑ 𝑎𝑖𝑗 + ∑ 𝑎𝑘𝑗
𝑝
𝑗

𝑝
𝑗=1

 

I PCoA-diågråmmet er prøvefelterne fårvelågt efter kåtegori ”ålder”, for at undersøge hvordan de lig-

ger i forhold til hinanden.  

For at undersøge hvilke miljøfaktorer har størst indflydelse på placeringen af de 130 prøvefelter i 

PCoA diagrammet, er der plottet pseudovektorer for EIVs for fugt (Fv), næring (Nv), lys (Lv) og pH 

(Rv), samt de gennemsnitlige artsscoreværdier. Flere ordinations metoder blev afprøvet (CA, CCA og 

NMS) for åt finde bekræftelse på åt PCoA’ens resultåt vår pålideligt, og de håvde ålle såmmen det 

samme output. Der vises herfor kun resultater fra PCoA’en.  

 

 

Trendanalyse 

Jeg undersøgte om der var nogen generelle tendenser, i forhold til hvordan vegetationen i de 65 prøve-

felter havde ændret sig som respons på de ændringer i de økologiske forhold vandstandshævningen 

medførte. Jeg indtegnede pile fra de gamle prøvefelter til de tilsvarende nye, og farvekodede disse ef-

ter naturtype for at se om der var nogle generelle bevægelsesmønstre at udlede.  Pilenes retning indi-

kerer således hvert enkelt prøvefelts respons, og kan tolkes i forhold til ordinationsdiagrammets 

pseudovektorer.  
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Passiv ordination 

Mosemodellen er en klassifikationsmodel der gør det muligt at sammenligne nye prøvefelter med et 

stort referencedatasæt hvor naturtyperne er forhåndsbestemt (i felten). En passiv ordination af de nye 

prøvefelter ind i modellens diagram, kan således bruges til at vurdere disse i forhold til de kendte na-

turtyper, samt aksernes gradienter i modellen. Mosemodellen bygger på en DCA ordination over 618 

arter og >13.000 prøvefelter. De vigtigste miljøgradienter (beregnet ud fra Ellenbergs indikatorværdi-

er) er næring på 1. aksen og fugt på 2. aksen. Næringsgradienten falder fra venstre mod højre og fugt-

gradienten stiger fra bunden og opad (Nygaard et al. 2009). 

Mit formål med at bruge modellen er ikke at sætte navn på naturtyperne, men snarere at se på hvor-

dan henholdsvis de gamle og de nye prøvefelter placerer sig i forhold til de to miljøgradienter. Forde-

len ved åt plotte punkterne ind i det store referencedåtåsæt er åt punkternes plåcering bliver ”ståbili-

seret” i ordinationsrummet og fastholdt i forhold til de to gradienter.  

Mine prøvefelter er projekteret passivt ind i ordinationsdiagrammet på følgende vis: Hver art i refe-

rencedatasættet er udstyret med koordinater for de tre første akser i DCA diagrammet. Disse koordi-

nåter overføres til ”mine” årter, og der bliver, ud frå årtslisten for hver prøveflåde, således beregnet en 

gennemsnitsværdi for hver af de tre akser, og dette koordinatsæt giver prøvefeltets placering i refe-

rence diagrammet. Diagrammet er todimensionelt, så kun de første koordinater bruges til at placere 

prøvefelterne.  

Prøvefelterne er plottet med farvekode, så nye og gamle kan identificeres for at tydeliggøre en eventu-

el forskydning af punkterne i forhold til diagrammets akser. Hvis, der ud fra diagrammet, kan erkendes 

en grupperinger af de gamle og nye prøvefelter testes det med T-tests om der er signifikant forskel på 

placeringen langs de to akser ud fra punkternes koordinater.  

 

3 Resultater 

 

3.1 Ændringer over tiden for indikator- og artsscoreværdier 

Min ånålyse åf forskelle gennem tid for ”Kultureng”, ”Eng”, ”Sumpskov” og ”Kær” viser følgende (Tabel 

3): 

For ”Kultureng” er der sket en signifikånt øgning med hensyn til Ellenberg fugtighed (fra 6,18 til 7,01, 

P<0.001) og den gennemsnitlige artsscore (fra 2,20 til 2,65, P<0,001).   

For ”Eng” er Ellenberg lys steget (fra 6,88 til 6,97, P=0,030), Ellenberg fugtighed steget (fra 7,56 til 

8,33, P>0,001) , Ellenberg pH er steget (fra 5,97 til 6,26, P=0,030), og den gennemsnitlige artsscore er 

steget (fra 2,74 til 3,02, P=0,039). 
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 For ”Sumpskov” er der ingen signifikånte ændringer, men for ”kær” er Ellenberg fugtighed steget (fra 

7,88 til 8,41, P=0,012). 

Værdierne for de gennemsnitlige artsscoreværdier er vist i figur 2, som fint illustrerer gradienten i 

forhold til de fire naturtyper, hvor kulturengene generelt har de laveste værdier, kær har de højeste og 

eng og sumpskov har mellemliggende værdier.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4 viser gennemsnitlige Ellenberg indikatorværdier, samt middelscoreværdier for fire naturty-

per før og efter vandstandshævning i projektområderne. Forkortelser:Ellenberg lys, Fv= Ellenberg 

fugtighed, Rv= Ellenberg reaktion (pH), Nv= Ellenberg næring, MS=middelscore 

  Før         Efter         

  Lv Fv Rv Nv MS Lv Fv Rv Nv MS 

Kultureng 6.83 6.18 5.83 5.40 2.20 6.86 7.01 5.82 5.23 2.65 

Eng 6.88 7.56 5.97 5.24 2.74 6.97 8.33 6.26 5.23 3.02 

Sumpskov 6.94 7.90 6.11 5.31 2.93 6.76 8.42 6.25 5.54 3.12 

Kær 7.22 7.88 5.22 3.73 3.53 7.31 8.41 5.30 3.80 3.67 
 

 

 

Tabel 3 P-værdier for forskelle gennem tid for de frekvensvægtede gennemsnitlige 
Ellenberg Indikatorværdier for lys (Lv), Fugtighed (Fv), pH (Rv) og næring (Nv), samt 
frekvensvægtede gennemsnit for artsscoreværdier (Middelscore) P<0,05 indikerer 
forskel mellem grupper. De signifikant forskellige er markeret med fed skrift 

 Lv Fv Rv Nv Middelscore 

Kultureng 0.705 0.000 0.887 0.145 <0,0001 

Eng 0.030 0.000 0.030 0.962 0.039 

Sumpskov 0.240 0.115 0.454 0.318 0.079 

Kær 0.164 0.012 0.310 0.761 0.417 
 

 
Figur 2. Boxplot over de gennemsnitlige artsscoreværdier for gamle (gule) og nye 
(grønne) prøvefelter indenfor fire forskellige naturtyper. Forkortelser: Kutur= Kultu-
reng, Skov= Sumpskov. Middelværdien angives ved den horisontale linje i boxen, 
boxens nedre og øvre kant afgrænser hhv. 1. og 3. kvårtil, og “whiskers” repræsente-
rer minimum- og maximum-værdier (eksklusiv outliers).  
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3.2 Økologiske faktorer 

En PCoA ordination blev gennemført for at få indblik i hvilke vægtede gennemsnit af Ellenberg indika-

torværdier der bedst kan forklare variation i prøvefladernes artssammensætning. Resultaterne af 

PCoA ordinationen viser at de første to akser forklarer tilsammen 25 % af variationen (1. aksen=15,9 

% og 2. aksen 8,8 %). De afbildede pseudovektorer peger på at 1. og 2. aksen korrelerer med hen-

holdsvis Ellenberg fugtighed (Fv)og Ellenberg næring (Nv) (Figur 3). At tolke ud fra disse gradienter er 

det således de vådeste prøveflader (f.eks. So15, Ga5) der ligger til venstre i diagrammet, og de tørreste 

(f. eks He 7+8) ligger til højre. I forhold til 2. aksen ligger de mest næringsrige prøvefelter øverst i dia-

grammet og de næringsfattige ligger længst nede. Generelt kan man se at der er et stort overlap mel-

lem de gamle (røde) og de nye (grønne) prøvefelter, der i begge tilfælde fylder ordinationsrummet helt 

ud.  
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Figur 3 PCoA diagram baseret kvantitativ data over 130 (2 x 65) prøvefelters artssam-
mensætning med Bray-Curtis som afstandsmål. Prøvefelterne er farvelagt på baggrund af 
”ålder” så båsisånålysens prøvefelter (røde) kan adskilles fra genundersøgelsens prøve-
felter (grønne). 1. aksen forklarer 15,9 % af variationen og 2. aksen forklarer 8,8 %. 
Pseudovektorer for gennemsnitlige artsscoreværdier (Middelscore), antal arter (#arter) 
og frekvensvægtede Ellenberg Indikatorværdier fugt (Fv), næring (Nv), pH (Rv) er ind-
tegnede.  
 

Trendanalyse 

Bevægelsen af 65 prøveflader i ordinationsdiagrammet over tid er afbildet i figur 4.  For overskue-

lighedens skyld er det bagvedliggende diagram fjernet, så det kun er pilene der vises. Pilene er farve-

kodet efter hvilken naturtype prøvefladen tilhørte ved basisundersøgelsen, så blå=kultureng, 

grøn=eng, sort=sumpskov og pink=kær. At tolke i forhold til de to gradienter der korrelerer med ak-

serne i ordinationen (Ellenberg fugtighed og næring på hhv 1. og 2. aksen), ser det ud som om der er 

en generel bevægelse hen imod et mere fugtigt miljø og mere næringsfattige tilstande. I pilediagram-
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met ses der også en vis gruppering af prøvefladerne i forhold til naturtype. Sumpskovene (sorte pile)er 

placeret i diagrammets øverste venstre hjørne (fugtigt+næringsrigt). Kærene (pink pile) ligger i ne-

derste halvdel af diagrammet (fugtigt+næringsrigt). Kulturengene (blå pile) har bevæget sig fra at væ-

re koncentreret i øverste højre hjørne (tørt+næringsrigt) til at indtage mere spredte koordinater, men 

med en overvægt af bevægelse mod mere fugtighed og mindre næring. Engene (grønne pile) er place-

ret spredt i diagrammet, og udviser forskellig respons alt efter hvor de var i udgangspunktet. 

 

 

 
 
 
Figur 4 PCoa diagram med indtegnede pile mel-
lem de pårrede prøvefelter (gl→ny), hvor prøve-
fladernes pile er farvekodede efter naturtype: Blå= 
Kultureng, grøn=Eng, sort= Sumpskov, pink= Kær. 

 

 

 

Passiv ordination 

Integrering af mine prøvefelter i ordinationsplottet af store referencedatatæt er vist i figur 5. Mine 

prøveflader er indtegnet med røde og grønne farver der repræsenterer hhv de gamle og de nye prøve-

felter. Der ses en forskydning på 2. aksen af de nye prøveflader samlet set i forhold til de gamle. En 

Student’s T-test viste at der er signifikant forskel på placeringen af de gamle og de nye punkter i for-

hold til 2. aksen (P-værdi = 0.003042), men ikke 1. aksen (P-værdi = 0.3045). Dette indikerer at arts-

ammensætningen på mine prøveflader primært har ændret sig som respons på de ændrede fugtfor-

hold og at eventuelle ændringer i næringstilgængeligheden ikke har haft nogen effekt. 
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Figur 6. Passiv ordination af 2 x 65 prøvefelter ind i et diagram der er baseret på landsdækkende 

naturovervågnings 13.000 prøveflader (NOVANA og DEVANO) og 618 arter. Akserne korrelerer 

med næring på 1. aksen og fugtighed på 2. aksen. 1. aksens gradient falder fra venstre mod højre og 

2. åksen stiger frå bunden mod toppen. Blå=NOVANA, rød= mine ”gåmle” prøveflåder, grøn= mine 

”nye” prøveflåder.  

 

 

4 Diskussion 
 

Økologiske faktorer og forandringer gennem tiden 

De vigtigste plåntefordelende grådienter ifølge PCoA’en er fugtighed og næring. At fugtighed og næring 

generelt spiller en vigtig rolle i forhold til vegetationssammensætningen viser flere studier (f.eks.  Ny-

gaard og Ejrnæs 2009, Havlová et al. 2004, Dybkjær et al. 2012). Der er en stor variation indenfor prø-

vefladerne (både nye og gamle) med hensyn til fugtighedsindikatoren (vægtede gennemsnit spænder 

fra 5,73 til 10,16 for nye registreringer og fra 5,13 til 9,19 for de gamle), hvilket med al sandsynlighed 

har været medvirkende til at denne gradient forklarer den største del af variation i datasættet (PCoA, 

1. aksen = 15,9 %). Hydrologien i ripariske vådområder er pr. definition meget variabel, og medvir-

kende til at skabe et heterogent miljø.  Den svingende vandstand virker som en forstyrrelse og for-

skubber periodevis de kompetitive interaktioner imellem arterne. Ved lav vandstand er der således 
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andre arter med konkurrencemæssige fordele end i perioder med høj vandstand (Pollock et al. 1998, 

Moran et al. 2008). PCoA’ens 2. akse korrelerer bedst med EIV næring og forklarer 8,8 % af variatio-

nen. Næring er generelt også en meget vigtig plantefordelende parameter, og næringstilgængeligheden 

kan variere voldsomt i vådområder, da både oligotrofe kær og næringsrige højstaudesamfund hører 

inde under denne betegnelse (Nygaard et al. 2009). En høj variation ses da også for mine prøveflader 

der hvis gennemsnitlige Ellenbergværdi spænder fra 1,6 (et kær) til 6,7 (en kultureng). 

Også de to analyser vedrørende de samlede prøvefelters ændring gennem tiden (trendanalyse og pas-

siv ordination) udviser respons på de ændrede hydrologiske forhold ved at flytte position i forhold til 

fugtighedsgradienten. Dette er især tydeligt i diagrammet for den passive ordination hvor de nye 

punkter ligger signifikant højere på fugtskalaen end de gamle punkter.  

Evaluering af effekten  

Som forventet så jeg en positiv udvikling på kulturengene som respons på vandstandshævningen. Ud-

viklingen på engene var mere tvetydig, hvilket givetvis skyldes deres forskelligartede udgangspunkt. 

Vegetationen i sumpskove og kær blev påvirket i mindre grad, med undtagelse af et rigkær som var 

blevet kraftigt forringet i forhold til udgangspunktet. Jeg vil i det følgende gennemgå de fire naturtyper 

hver for sig, og diskutere de mulige årsager til de observerede forandringer både for de gennemsnitli-

ge artsscoreværdier og Ellenbergværdier.  

 

Kultureng  

Kulturengenes middelscore og gennemsnitlige Ellenbergværdi for fugtighed er, som jeg forventede, 

steget signifikant efter vandstandshævningen. Således er der kommet flere følsommer arter og en 

større andel af arterne i vegetationen er tilpasset fugtige levesteder.  

For denne naturtype var den gennemsnitlige middelscore, i udgangspunktet meget lav (2,45), hvilket 

indikerer en høj grad af negativ påvirkning. Dette passer med at de, ved basisundersøgelsen, blev klas-

sificeret som kultureng på baggrund af tydelige tegn på omlægning og isåning af kulturplanter, såsom 

hvidkløver, almindelig rajgræs og lignende (Hoffmann et al. 2006). På naturarealer anses disse arter 

som problemarter, da de indikerer at arealet har været kulturpåvirket (Fredshavn et al. 2009) og en 

høj dækning af disse vil således resultere i en meget lav middelscore som set her.  

Ved genundersøgelsen er kulturengenes gennemsnitlige middelscore steget til 2,68 (+0,41), som indi-

kerer at den negative påvirkning gennem tiden er blevet mindre. Dette er forventeligt fordi kulturar-

terne med tiden skiftes ud med naturlige hjemmehørende arter, og at andelen af urter i forhold til 

græsser vil øges med tiden (Skov og Naturstyrelsen 2006). Kulturengenes signifikante stigning i EIV 

for fugtighed (fra 6,18 til 7,01) afspejler at andelen af hydrofile arter er steget, og indikerer at vand-
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standen, ganske som forventet, er hævet på arealerne i forbindelse med projektgennemførslen.  Et 

hollandsk studie undersøgte effekten af at hæve vandstanden på braklagte enge, ved at sammenligne 

vegetationsudviklingen på hhv genfugtede og ikke-fugtede arealer. Interessant var det at andelen af 

hydrofile arter, og dermed indikatorværdien for fugtighed, var ens for de to grupper efter en årerække 

(van Dijk et al. 2007). Indikåtorværdien for fugtighed på deres ”tørre” enge vår 7,17 (ingen sammen-

ligning gennem tid), og til sammenligning var den for mine omlagte enge steget til 7,1 efter vands-

tandshævningen. vån Dijk’s resultåt kån forklåres med åt deres ”tørre” enge ikke hår været så tørre 

endda, og braklægningen blot har medført en indvandring af de arter der naturligt hører til det eksi-

sterende hydrologiske regime.  

Kulturengenes gennemsnitlige indikatorværdi for næring er næsten uændret gennem tiden (5,40 til 

5,23, ikke signifikant), og under antagelse af et gødskningsophør i forbindelse med vådområdeprojek-

tets gennemførsel, kan dette forklares ud fra aktive modsatrettede processer, der henholdsvis fjer-

ner/omsætter næring, og tilfører/frigiver næring.  I omlagte enge vil der typisk være en høj pulje af 

næringsstoffer der stammer fra perioden med drift, som vil gennem tiden ville falde som en funktion af 

denitrifikation og udvaskning af henholdsvis N og P (Pywell et al. 1994). Modsat kan akkumulerede 

næringsstoffer, herunder især P, frigives fra sedimentet, efterfølgende en vandstandshævning, eller 

der kan ske en fortsat tilførsel af næringsstoffer, fordi arealet ligger i et område med en høj grad af 

landbrugsjord (Audet et al. 2015).  

Samlet set har vandstandshævningen i forbindelse med vådområdets genoprettelse altså haft en posi-

tiv effekt, og til trods for minimal udpining af jorden, er langt de fleste prøvefelters gennemsnit steget 

med hensyn til middelscoren. Kun tre prøveflader (ud af 32) beliggende i disse omlagte kulturenge har 

opnået en relativt lavere middelscore, hvilket må ses som et godt tegn på at den negative påvirkning 

fra tidligere drift overordnet set er blevet mindre gennem tiden, og at plantelivet drager fordel af den 

øgede vandtilgængelighed.  

 

Eng 

Der var 13 prøvefelter med beliggenhed indenfor de meso-eutrofe enge, og ud af dem har der været en 

fremgang, i den gennemsnitlige artsscore, på ni. Engenes gennemsnitlige middelscore er steget gen-

nem tiden, fra et gennemsnit på 2,74 inden vandstandshævningen til et gennemsnit på 3,02 efter. Til 

sammenligning har ”Tidvis våd eng”, der er en beskyttet naturtype under habitatdirektivet, en gen-

nemsnitlig middelscore på 3,22 (Fredshavn & Ejrnæs 2009). En åf grundene til åt ”mine” enge ligger en 

tand lavere med hensyn til middelscoren, kan skyldes en højere tilgængelighed af næringsstoffer, samt 
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manglende afgræsning. Tidvis våd eng kendetegnes ved en lav tilgængelighed af næringsstoffer (Habi-

tatbeskrivelser, ver. 1.03) og jeg vil derfra antage at Ellenbergværdien for næring vil ligge lavere end 

den gør for mine prøveflader, hvor niveauet er det samme for meso-eutrof eng og kultureng (5,23), og 

måske nærmere være på niveau med den for kær (3,8)(Tabel 4).  Ifølge beskrivelsen af Tidvis våd eng 

(Fredshavn & Ejrnæs 2009) kan græsning have en afgørende betydning for hvilke plantesamfund der 

eksisterer i engen. Vegetationen i mine prøveflader bestod i de fleste tilfælde (både før og nu) af en høj 

urtevegetation med dominans af almindelige vådbundsarter som høj sødgræs, alm. mjødurt, dynd-

padderok og krybende baldrian, og dette er en stærk indikation af, at der ikke bliver afgræsset. Ellen-

bergværdien for lys kan indikere om et areal afgræsses eller ej, fordi græsning bl.a. øger frekvensen af 

arter der er betingede af høj lysintensitet (Pakeman 2004). Trods fravær af græsning er Ellenbergvær-

dien for lys steget en lille smule gennem tiden fra 6,88 til 6,97 (P-værdi=0,03), hvilket givetvis skyldes 

oversvømmelse, der ligesom græsning er en forstyrrelse der kan fjerne biomasse og dermed en mere 

åben og lysgennemtrængelig vegetation.  

De fire prøveflader, hvis middelscore er faldet gennem tiden ligger i samme område, Gamst sø, og tre 

af disse fire prøvefelter (Ga 8, 9, 10) udviser samme tendens, nemlig en markant stigning i de gennem-

snitlige Ellenbergværdier for fugtighed og næring (se Appendiks 1 for detaljer). Disse tre prøveflader 

havde i udgangspunkt en relativ høj middelscore (hhv. 3,35, 3,57 og 3,44), og var altså også relativt 

sårbare overfor negative påvirkninger. At dømme ud fra Ellenbergværdierne har denne negative på-

virkning både været i form meget forhøjet vandstand og øget næringstilgængelighed. Det øgede næ-

ringsinput (og den høje vandstand) kan meget vel skyldes tilledning af næringsrigt overfladevand, da 

Gamst Sø projektet gik ud på at genskabe en lavvandet sø ved at genslynge vandløbet nedstrøms, og 

vegetationen derved vil få større påvirkning fra overfladevand.  Ud fra egne observationer var vand-

standen disse steder over terræn, med fritstående vand flere steder, hvilket givetvis har favoriseret de 

mest fugttolerante arter. Artsdiversiteten er faldet i alle tre prøveflader, og det er almindelige eng-

arter som bidende ranunkel, eng-nellikerod, glanskapslet siv, kragefod, græsser som fløjlsgræs, mose-

bunke og rød svingel, såmt nogle ”åtypiske” årter som nyse-røllike, krybende læbeløs og smalbladet 

kæruld der er forsvundet. Nu er disse arealer mere homogene, med dominans af arter der trives ved 

høj vandstand som dynd-padderok, sideskærm og høj sødgræs.  

Det er svært at generalisere omkring effekten af en vandstandshævning på de meso-eutrofe enge fordi 

de varierer meget i udgangspunktet med hensyn til deres middelscore og altså deres sårbarhed over-

for forandringer.  
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Sumpskov 

Sumpskovene er den eneste naturtype der ikke har ændret sig signifikant på nogen parametre, som 

respons på vandstandshævningen. Dette er ikke så overraskende, da sumpskovene pr. definition hører 

til de mere våde og naturligt næringsrige naturtyper (Fredshavn et al. 2014), hvorfor en højere vand-

stand og næringstilgængelighed ikke vil ændre de økologiske kår nok til at der sker en udskiftning af 

arter. 

 

Kær 

For nåturtypen kær, der er en såmmenlægning åf de oprindelige to typer ”kålk-kær” og ”oligotrof kær” 

(Hoffmann et al. 2006) er der kun et parameter der har ændret sig signifikant, og det er Ellenberg fug-

tighed, som er steget fra 7,81 til 8,44. Den gennemsnitlige middelscore er steget en lille smule, fra 3,53 

til 3,67, men altså ikke signifikant. I Fredshavn og Ejrnæs (2009) angiver de den gennemsnitlige mid-

delværdi for rigkær som 3,14 så ”mine” kær ligger åltså generelt i den fine ende, hvilket indikerer en 

meget lav grad af negativ påvirkning.  

I dette tilfælde er det dog ikke nok at se på gennemsnittet for naturtypen (rig-)kær er en sjælden og 

beskyttet naturtype, der er på Habitatdirektivets Bilag I, og eventuelle ødelæggelser skal dokumente-

res, så dette kan tages med i overvejelserne om fremtidige vådområdeprojekter (Ejrnæs & Fredshavn 

2009). Ud af de 12 prøveflader beliggende i kær er middelscoren faldet for de 5, hvoraf de to er faldet 

markant og dem vil jeg gå lidt i detaljer med: 

 

 Prøvefelterne Vi1 og Vi3 er beliggende i samme område, og har givetvis ligget som to punkter inden 

for samme kær-område, og middelscoren er faldet med henholdsvis 0,93 (til 3,12) og 0,33 (til 3,39).  

I disse to områder er den gennemsnitlige indikatorværdi for næring steget relativt meget (hhv 1,58 og 

0,72), hvilket peger på eutrofiering som den primære årsag til forringelsen. Eutrofiering er generelt en 

af de største trusler mod rigkærs-vegetationen (sammen med græsningsophør og ændret hydrolo-

gi)(Fredshavn et al 2014), og det skyldes at de karakteristiske rigkærsarter nemt udkonkurreres til 

fordel for mere produktive arter der begunstiges ved højere næringstilgængelighed (Andersen et al. 

2015). Forringelsen i dette område har også udmøntet sig i et kraftigt fald i artsdiversitet, fra 69 til 22 i 

Vi1 og fra 51 til 17 i Vi3 (Appendiks 1), hvor relativt sjældne arter som leverurt, vibefedt, og kødfarvet 

gøgeurt er forsvundet fra området. Manglende afgræsning kan være en medvirkende faktor til forrin-

gelsen, og man kan se op luftfotos, at området har været under tilgroning i en årerække (se figur 7).  
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Figur 7 Luftfotos over en del af området Villestrup å. Øverst fra 2004 og nederst fra 2014. Det neder-

ste viser positionen åf tre prøvefelter, hvoråf 1 og 3 tilhører nåturtypen ”kær”, der siden 2004 hår 

været under tilgroning med pil (øverste billede er fra Miljøportalen, og nederste billede er et orthofo-

to fra GIS) 
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At ikke alle naturarealerne er blevet påvirket kan have flere årsager, hvoraf den mest oplagte er at 

hydrologien ikke har forandret sig i forbindelse med genopretningsprojektet, hverken med hensyn til 

kvantiteten eller kvaliteten. Dette er givetvis tilfældet i de ikke-påvirkede kær, som er grundvandsbe-

tingede naturtyper, og kan forklares ved at der ikke trænger overfladevand ind i området. Som eksem-

pel på dette har genopretningsprojektet i Frisvad Møllebæk omfattet afbrydelse af dræn og grøfter, 

som får grundvand til at løbe frit i jorden, og som ikke manipulerer overfladevandet og dermed påvir-

ker naturen negativt. Frisvad Møllebæk indeholder (stadig) de mest sårbare naturområder med de 

højeste middelscoreværdier registreret overhovedet (FM1, FM2, FM3 og FM5).    

 

Genopretning af et vådområde kan altså, under de rette hensyn, reelt være et naturforbedrende tiltag, 

selv for de sårbare naturtyper, og der er en del forskning der har fokuseret på mulighederne og meto-

derne til at genoprette artsrige naturområder (Hoffmann et al 2014).   

Det første og vigtigste skridt mod en mere målrettet naturgenoprettelse må være at differentiere mål-

sætningerne for de enkelte projekter i forhold til enten mere natur eller bedre miljø, i stedet for, som 

nu, at (forsøge at) tilgodese begge sider under samme tiltag. Dette vil være til fordel for både natur og 

miljø, da man ad denne vej kan optimere effekterne på begge områder. De negative effekter på eksiste-

rende natur, elle ricisi herfor, opstår primært under tiltag hvor området får en relativ større påvirk-

ning med overfladevand, der i modsætning til grundvand typisk er mere næringsrigt (Baattrup-

Pedersen et al. 2011). Genopretningsprojekter med fokus på naturkvaliteten, burde derfor handle om 

at genskabe den naturlige hydrologi uden brug af næringsbelastet overfladevand, enten ved at placere 

arealerne langt opstrøms, i områder med meget natur, eller ved at lade grundvand forsyne området.  

Formålet med naturgenopretning må være at genskabe nogle af de værdifulde artsrige naturtyper der, 

som konsekvens af dræn og omlægning etc. er gået stærkt tilbage (Hoffmann & Baattrup-Pedersen 

2007). Naturgenopretning på kulturprægede arealer kan forudsætte yderligere tiltag i forhold til at 

fremme rekrutteringen af typiske eng- og kærarter, og de største problemer i forhold til at øge artsdi-

versiteten er jordens næringspulje, manglende forstyrrelse og ueffektiv spredning af arter (van Dijk et 

al. 2007, Hoffmann & Baattrup-Pedersen 2008,). Indsætning af græssere på områderne kan både være 

en hjælp til at forbedre vilkårene for rekruttering af arter, og til at vedligeholde en lysåben og lav vege-

tation.  Græssernes gavnlige effekter er mangesidede, specielt i forhold til at øge forstyrrelsesraten, 

men også som midler til at fremme frøspredning og skabe ledige nicher i landskabet (Middelton et al. 

2006). En aktiv indsats i forhold til at udpine jordens næringsindhold, fx ved høslet, kan også være en 

mulighed for at fremskynde successionen hen mod målet, men flere studier har vist at dette tiltag ale-

ne ikke har nogen positiv effekt på rekrutteringen af arter i løbet af de første år (Walker et al. 2004, 

Pywell 2006, Myers & Harms 2009). Hvis man genopretter et område i nærheden af et allerede artsrigt 

habitat kan der ske en naturlig indvandring af arter herfra, men Danmarks areal er i høj grad fragmen-



30 
 

teret (Naturstyrelsen.dk) hvilket kan skabe en reel mangel på frøkilder. Selv om det ikke er en traditi-

on i Danmark kan manuel frøspredning være en reel mulighed for både at øge artsdiversiteten i et 

område, med også en måde hvorpå man kan øge forekomsten af sjældne plantearter. De manuelt 

spredte frø kan høstes fra et donorareal der ligner modtagerarealet med hensyn til de abiotiske for-

hold, og spredes med det afhøstede materiale i det genoprettede område  (Noël et at 2010). 

 

 

5 konklusion  

 
Ud fra mine resultater kan man ikke entydigt sige at genopretningen af vådområder, i VMP II regi, har 

en positiv effekt på vegetationen. De seks, her omtalte, vådområder er sammensatte naturtyper, der 

allerede inden vandstandshævningen bestod af en blanding af naturlige fugtige enge, skove og kær, og 

mere tørre kulturprægede arealer.  Det virkede derfor mest oplagt at vurdere disse naturtyper hver 

for sig, da de har en forskellig sårbarhed overfor ændringer i miljøet, der i særdeleshed omhandler 

tilgængeligheden af næringsstoffer. Der er givet eksempler på meso-eutrofe enge og kær hvis botani-

ske tilstand er blevet forringet siden basisundersøgelserne, og for hvilke årsagen synes at kunne til-

skrives eutrofiering, da Ellenbergværdierne for næring var steget markant gennem tiden. Men analy-

serne har også vist at der generelt er (botaniske) gevinster ved at lade omlagte kulturenge oversvøm-

me uanset næringskoncentrationen i det tilledte vand.  

VMP II vådområdernes målsætning på naturområdet er manglende, og den lave prioritering af naturen 

kan forhindre udviklingen af en artsrig vegetation fordi de placeres i områder hvor det tilledte vand er 

forurenet med næringsstoffer. Genetablering af vådområder med fokus på naturen har derimod poten-

tiale til at blive artsrige naturtyper, hvis tiltaget følges op med udsætning af græssere, og hvis man 

overvejer muligheden for at sprede frø manuelt hvis der ikke er en frøkilde i nærheden.    
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Appendix 1 
Liste over prøvefladernes Ellenbergværdier for fugtighed og næring (vægtet gennemsnit og minimum 

og maximum værdier) samt prøvefelternes middelscore og antal arter 

 

Prøvefelt  Naturtype Alder Middel-

scorel 

F (min-

max) 

F (væg-

tet) 

N (min-

max) 

N (væg-

tet) 

Antal arter 

FM1 Kær gl 4.335 6-11 9.19 1-6 2.32 26 

FM2 Kær gl 4.095 6-11 9.00 1-6 2.30 26 

FM3 Kær gl 4.62 5-9 7.94 1-5 1.65 37 

FM4 Sumpskov gl 3.009 5-10 8.20 2-7 5.24 16 

FM5 Kær gl 3.584 5-10 8.70 1-7 3.70 27 

FM6 Kultureng gl 2.154 5-10 6.21 3-7 5.97 19 

FM7 Sumpskov gl 2.959 6-9 8.14 4-8 5.18 9 

FM8 Kultureng gl 2.681 4-10 6.74 2-8 4.66 17 

Ga1 Kultureng gl 2.648 5-9 6.39 3-8 5.03 9 

Ga2 Sumpskov gl 3.168 5-11 8.22 3-8 5.28 15 

Ga3 Eng gl 3.241 6-10 8.24 3-8 5.47 12 

Ga4 Kultureng gl 2.825 6-9 6.75 2-8 4.53 12 

Ga5 Sumpskov gl 2.478 6-9 7.36 3-8 5.83 14 

Ga6 Kultureng gl 2.637 5-10 7.20 2-7 5.68 17 

Ga7 Kultureng gl 3.277 5-10 6.74 2-7 3.64 21 

Ga8 Eng gl 3.352 5-10 7.58 2-8 4.82 21 

Ga9 Eng gl 3.566 4-10 7.95 1-7 3.84 30 

Ga10 Eng gl 3.44 5-10 7.93 2-6 3.80 22 

Ga11 Eng gl 2 8 8.00 7 7.00 1 

Ga12 Sumpskov gl 2.764 6-10 7.84 5-8 5.46 12 

He1 Eng gl 2.304 5-8 6.52 3-7 5.36 17 

He2 Eng gl 2.107 5-9 6.45 3-8 5.64 18 

He3 Kultureng gl 3.048 5-8 6.63 2-7 4.18 13 

He4 Kultureng gl 2.956 5-8 6.52 2-7 4.34 11 

He5 Kultureng gl 1.356 5-7 5.43 5-8 6.06 11 

He6 Kultureng gl 1.324 5-8 5.29 3-7 5.92 12 

He7 Kultureng gl 2.228 5-9 6.26 4-8 5.62 10 

He8 Kultureng gl 2.253 5-8 6.25 4-7 5.49 10 

He9 Kultureng gl 1.576 5-7 5.91 6 6.00 7 

He10 Kultureng gl 1.552 4-10 5.70 3-8 5.99 18 

He11 Kær gl 3.373 5-10 7.66 2-8 4.33 22 

He12 Kær gl 3.598 5-10 8.31 2-8 3.49 23 

He13 Kultureng gl 2.008 5-10 7.24 3-8 6.77 11 

He14 Kultureng gl 1.708 5-10 6.54 3-8 6.56 11 
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He15 Kultureng gl 2.488 4-7 5.64 4-7 4.75 8 

He16 Kultureng gl 2.259 4-7 5.95 4-7 5.37 9 

So1 Kultureng gl 1.862 5-8 6.21 4-8 6.08 15 

So2 Kultureng gl 1.864 5-8 6.46 4-7 5.29 13 

So3 Kultureng gl 2.047 5-8 5.88 2-9 5.92 12 

So4 Kær gl 2.804 5-10 7.43 2-8 5.08 30 

So5 Kær gl 2.704 5-10 6.89 2-8 4.87 28 

So6 Kær gl 2.731 5-10 6.72 2-7 5.02 36 

So7 Kultureng gl 2.172 5-9 5.92 3-7 5.40 20 

So8 Kultureng gl 2.334 5-8 6.07 3-7 5.05 18 

So9 Kultureng gl 2.59 5-7 6.08 3-7 4.63 16 

So10 Kultureng gl 2.332 5-10 6.90 3-7 5.88 13 

So11 Kultureng gl 2.341 5-10 6.54 4-7 5.55 12 

So12 Kultureng gl 2.292 5-9 6.35 4-8 5.57 14 

So13 Eng gl 2.665 6-10 7.98 3-8 5.52 15 

So14 Eng gl 2.505 6-9 7.63 3-8 5.33 13 

So15 Eng gl 2.653 6-8 7.49 4-7 5.07 10 

Vi1 Kær gl 4.055 4-10 7.63 1-7 3.68 69 

Vi2 Kultureng gl 2.243 5-10 6.20 4-7 4.99 9 

Vi3 Kær gl 3.722 5-10 7.95 1-7 3.56 51 

Vi4 Eng gl 2.633 6-10 8.27 1-8 5.53 25 

Vi5 Kær gl 2.788 5-10 7.09 2-8 4.78 33 

Vi6 Eng gl 2.546 5-10 6.75 2-9 4.73 27 

Vi7 Kultureng gl 2.363 4-8 5.91 2-7 5.08 25 

Vi8 Eng gl 2.6 5-10 7.54 4-8 6.06 16 

Vi9 Sumpskov gl 2.951 5-10 7.66 3-8 5.26 29 

Vi10 Sumpskov gl 2.902 6-11 7.91 2-8 5.61 31 

Vi11 Sumpskov gl 3.197 5-10 7.84 2-8 4.58 35 

We1 Kultureng gl 1.719 5-6 5.46 5-7 5.64 8 

We2 Kultureng gl 1.526 5-7 5.31 4-7 5.59 12 

We3 Kultureng gl 1.702 5-6 5.13 4-7 5.58 6 

FM1 Kær ny 4.379 5-10 9.07 1-5 2.33 32 

FM2 Kær ny 4.009 5-10 8.81 1-6 2.57 36 

FM3 Kær ny 4.287 5-10 8.48 1-6 2.17 36 

FM4 Sumpskov ny 3.407 5-10 8.26 2-7 4.93 20 

FM5 Kær ny 3.469 5-10 8.58 2-6 4.02 25 

FM6 Kultureng ny 2.746 4-10 6.99 3-8 4.81 30 

FM7 Sumpskov ny 3 6-9 8.20 5-6 5.06 9 

FM8 Kultureng ny 3.036 5-9 7.63 2-7 4.39 13 

Ga1 Kultureng ny 3.382 5-10 8.85 2-7 4.36 21 

Ga2 Sumpskov ny 3.018 7-11 10.16 4-8 6.31 8 

Ga3 Eng ny 3.054 5-10 8.20 3-8 5.38 13 

Ga4 Kultureng ny 2.792 5-10 7.28 3-8 4.51 18 
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Ga5 Sumpskov ny 3.087 6-10 8.29 2-8 5.21 13 

Ga6 Kultureng ny 3.28 5-11 8.33 2-7 4.70 16 

Ga7 Kultureng ny 3.42 5-10 7.50 2-7 3.40 20 

Ga8 Eng ny 3.034 5-11 9.21 2-8 5.97 10 

Ga9 Eng ny 3.377 6-10 8.77 2-7 4.78 13 

Ga10 Eng ny 3.15 6-10 8.73 2-7 4.33 7 

Ga11 Eng ny 2.857 8-11 8.29 6-7 6.14 3 

Ga12 Sumpskov ny 2.77 5-10 7.95 4-8 6.51 8 

He1 Eng ny 2.791 5-10 7.36 2-9 4.55 24 

He2 Eng ny 3.061 5-10 7.15 2-8 4.58 22 

He3 Kultureng ny 3.163 5-10 7.66 2-7 3.85 20 

He4 Kultureng ny 2.758 4-10 6.29 2-7 4.42 25 

He5 Kultureng ny 1.461 4-10 5.75 3-8 6.71 17 

He6 Kultureng ny 1.845 4-8 5.81 4-7 6.16 21 

He7 Kultureng ny 2.394 5-10 6.09 4-9 5.05 21 

He8 Kultureng ny 2.368 5-8 6.26 3-7 5.00 15 

He9 Kultureng ny 1.937 4-8 6.05 4-9 5.73 14 

He10 Kultureng ny 1.823 4-8 5.77 3-9 5.63 14 

He11 Kær ny 3.74 4-10 8.50 2-7 3.69 28 

He12 Kær ny 3.608 5-10 8.56 2-7 3.92 28 

He13 Kultureng ny 3.317 6-10 8.66 4-8 5.22 18 

He14 Kultureng ny 2.831 5-10 8.29 3-9 5.60 19 

He15 Kultureng ny 2.373 5-8 5.95 4-7 5.27 13 

He16 Kultureng ny 2.584 5-8 5.81 4-9 4.71 11 

So1 Kultureng ny 2.686 6-10 8.82 3-8 6.62 13 

So2 Kultureng ny 2.66 4-10 6.75 2-8 4.69 25 

So3 Kultureng ny 2.674 5-8 6.33 2-9 4.76 18 

So4 Kær ny 3.743 5-10 8.84 2-6 3.92 24 

So5 Kær ny 3.411 5-10 8.38 3-6 4.66 21 

So6 Kær ny 3.247 4-10 7.69 2-8 4.71 36 

So7 Kultureng ny 2.5 5-10 7.25 2-7 5.79 21 

So8 Kultureng ny 2.689 5-10 6.41 3-7 4.47 19 

So9 Kultureng ny 2.857 4-7 5.73 2-6 4.31 16 

So10 Kultureng ny 2.613 5-10 7.84 5-8 6.35 8 

So11 Kultureng ny 2.615 5-10 7.06 4-8 6.15 12 

So12 Kultureng ny 2.473 5-10 7.44 2-8 6.26 19 

So13 Eng ny 2.798 6-11 9.12 3-8 6.06 11 

So14 Eng ny 2.621 6-10 7.67 3-8 5.91 17 

So15 Eng ny 3.27 6-10 8.70 3-8 4.75 15 

Vi1 Kær ny 3.122 6-10 7.65 2-8 5.26 22 

Vi2 Kultureng ny 2.249 5-10 6.84 2-9 5.43 29 

Vi3 Kær ny 3.394 6-10 8.17 3-6 4.28 17 

Vi4 Eng ny 3.3 7-11 10.04 3-8 6.15 11 
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Vi5 Kær ny 3.607 6-10 8.20 2-6 4.04 21 

Vi6 Eng ny 3.119 5-10 7.01 2-9 4.05 32 

Vi7 Kultureng ny 2.403 5-10 6.30 2-9 5.08 27 

Vi8 Eng ny 2.857 6-10 7.97 4-8 5.39 22 

Vi9 Sumpskov ny 3.408 8-10 8.69 3-8 5.40 15 

Vi10 Sumpskov ny 2.99 6-10 8.69 3-8 6.19 16 

Vi11 Sumpskov ny 3.274 6-9 7.10 3-7 4.69 13 

We1 Kultureng ny 3.118 5-10 7.18 3-7 5.49 17 

We2 Kultureng ny 2.966 6-11 6.81 4-7 6.16 12 

We3 Kultureng ny 2.804 6-11 8.63 3-7 6.42 16 

 

 

 

Et foto fra Frisvad Møllebær (FM5) der viser benbræk og klokkelyng side om side 

 

 

 


