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Forside foto: Den tidligere råstofgrav nær Ny Tustrup vej 18, 9520 Skørping (56.87189º, 9.97763º, 

x: 559.592 km, y: 6303.552 km, 32 V North), hvor råstofgravsområdet målte 16,29 Ha. Indvindingen 

blev her afsluttet i 2001. 
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ABSTRACT:  

Studies have shown that the man-made raw material pits, after extraction, may have the potential to 

be converted into natural habitats which are under pressure in the Danish landscape. One of the 

habitats is grasslands, which the last 200 years has been declining in Denmark, a consequence of the 

changes and intensified way of farming, forestry and urbanization. Aalborg municipality wants the 

plans for raw material pits to include post-procced actions, so there is a plan for the natural value of 

the area after the extraction are finished. This project thesis investigates the nature content of five 

completed raw material pits in the Northern of Jutland, where there have been no post-processed in 

the sense of filling the pits up with topsoil. The five raw material pits contains the same level of soil, 

sand, stone and gravel, but differentiate in age, grazing pressure and surrounding vegetation. In an 

analysis of the ground vegetation, in square sample plots, constructed with 5 meters from the centrum 

to each corner, of each raw material pit, the species dominance ratio was determined and the plant 

species listed according to whether they were indicator species for grasslands, valuable species, 

positive species or negative species for grassland. A 2-way cluster analysis was performed to build a 

distance hierarchy up, both for the species based on their occurrence in the five sample plots and the 

five sample plots based on the species dominant relationship. The results of this study showed that 

there were no indicator species for grasslands, but the raw material pits that had the most positive and 

valuable species were surrounded by semi-nature. The 2-way cluster analysis showed that the sample 

plots that had most in common was sample plot 2 and 3, which had almost the same age, completed 

in 2001 and 2000.  Sample plot 1 and 5 was the two samples plot with least in common to the other 

three sample plots. The reason for this could be that the age, sample plot 1 was completed in 1979, 

and the fact that it was the only sample plot with continuous grazing. In relation to age, it was 

surprising that sample plot 5 was not similar to sample plot 2 and 3. It was completed around the 

same time, but when you compare the surroundings and the structure of the sample plot 5, it differed 

from all the other sample plots. From this qualitative pilot experiments, it can be concluded that a 

larger and more quantitative analysis is needed. By scaling this study up, with more and  larger sample 

plots and an increased focus on the surrounding vegetation, it can be a tool for designation of the 

finished raw material pits that have potential to develop into valuable habitats and at the same time it 

will be a cost-effective way of creating better nature in Denmark. 
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RESUMÉ:  

Undersøgelser har vist, at menneskeskabte råstofgrave, efter endt indvinding, kan have potentiale til, 

at blive efterbehandlet til lysåbne naturtyper. Naturtyper der ellers er presset i den danske natur. En 

af de naturtyper er overdrev, der de seneste 200 år har været i tilbagegang i Danmark. Tilbagegangen 

er sket i takt med, at landbrugsdriften, skovdriften og urbaniseringen er blevet ændret og intensiveret. 

Aalborg kommune ønsker, at efterbehandling af råstofgrave tænkes ind i råstofplanerne, sådan at der 

inden indvinding allerede er en plan for hvilken naturværdi området kan få. I dette projekt undersøges 

naturindholdet i fem tidligere Nordjyske Råstofgrave hvor der ikke er sket efterbehandling i form af 

påfyldning af muldjord. De fem råstofgrave har samme jordbundsforhold, sand, sten og grus, men 

forskellig aldre, græsningstryk og omkringliggende vegetation. Ved en analyse af bundvegetationen, 

i firkantede prøveflader med 5 meter fra midten ud til hvert hjørne, lagt i hver råstofgrav, blev 

artsdominansforholdet bestemt. Plantearterne blev noteret alt efter om de var indikatorarter for 

overdrev, positive arter eller negative arter for overdrev. En 2-vejsklyngeanalyse blev udført for at 

bygge et afstandshierarki op, både for arterne baseret på disses forekomster på de fem prøveflader, 

og for prøvefladerne baseret på artsdominansforholdene. Resultaterne af dette pilotforsøg viste, at der 

ikke var nogle indikatorarter for overdrev, men de råstofgrave der havde flest positive og værdifulde 

arter var overdrev, der lå omgivet af andre naturarealer. Den 2-vejs klyngeanalysen viste, at de 

prøveflader der havde mest tilfælles var prøveflade 2 og 3, der havde næsten sammen alder, afsluttet 

i henholdsvis 2001 og 2000. Prøveflade 1 og 5 havde mindst tilfælles de andre tre prøveflader. 

Grunden til dette kan være, alderen af prøveflade 1, der blev afsluttet i 1979, og det faktum, at det 

var den eneste prøveflade med kontinuerlig græsning. I forhold til alder, var det overraskende, at 

prøveflad 5 ikke mindede mere om prøveflade 2 og 3, da den er afsluttet på samme tid som dem, 

2001, men når man sammenligner omgivelserne og strukturen af prøveflade 5 med de andre 

prøveflader, var den meget forskellig. Fra dette kvalitative pilotforsøg kan det konkluderes at en større 

og mere kvantitativ undersøgelse er nødvendig. Ved skalering af dette forsøg, hvor flere råstofgrave 

undersøges, med større og flere prøveflader inden for hver råstofgrav, med fokus på den 

omkringliggende vegetation, har man et redskab til udpegelse af tidligere råstofgrave med potentiale 

til, at udvikle sig til værdifulde naturtyper og samtidig vil det være et omkostningseffektivt middel 

til, at skabe bedre natur i Danmark.    

INDLEDNING:  

Der er stadigt et voldsomt pres på den Danske natur, hvilket betyder et fortsat tab af den biologiske 
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mangfoldighed. (Meltofte, 2012) Tidsfristen for at stoppe tabet af biodiversitet i Danmark er af FN’s 

Countdown sat til 2020 (Meltofte, 2012; Mikkelsen, 2014; Miljøministeriet, 2014). Derfor er der et 

stigende behov for at skabe mere natur i Danmark. Specielt skal de processer, som skaffer 

begunstigede levesteder for sjældne dyr og planter beskyttes og reetableres. Således er der en stor 

efterspørgsel på tiltag der kan bidrage til at nå målsætningen i 2020 og som samtidig har så få 

samfundsøkonomiske omkostninger som muligt (Hansen et al., 2008; Meltofte, 2012). 

Overdrev er en af de naturtyper, som er i stærk tilbagegang og kræver beskyttelse (Bruun & Ejrnæs, 

1998; Meltofte, 2012). Overdrev er samlebetegnelsen for tørre og lysåbne naturtyper domineret af 

urtevegetation. Jordbunden er veldrænet og naturlig fattig på makronnærings-stofferne fosfor og 

kvælstof og uden anden påvirkning udefra end græsning (Bruun & Ejrnæs, 1998; Meltofte, 2012). 

Overdrev er beskyttet af naturbeskyttelsesloven § 3, men der sker stadigvæk arealtab, på grund af 

ophørt græsning og kvælstofberigelse. Overdrev er i Danmark således truet af tilbagegang i 

arealomfang og fragmentering (Levin & Normander, 2008; Meltofte, 2012). 

 De menneskeskabte råstofgrave kan, efter endt indvinding, på mange måder sammenlignes med 

naturtypen overdrev (Pxudz et al., 2012; Řehounková & Prach, 2008; Republic & Republic, 2006; 

Schøler, Hiorth, & Tofft, 2014). Dette er en ændring fra tidligere hvor man opfattede råstofgrave som 

en skade på landskabsstrukturen, der efter endt indvinding, helst skulle fyldes op og nivelleres. De 

sidste 10-15 år har de naturforvaltende myndigheder i Danmark i stigende grad fokuseret på 

etablering af overdrevslignede naturtyper ved efterbehandling af råstofgrave. Der findes eksempler 

på at efterladte råstofgrave, som har udviklet sig til rene naturperler uden nogen form for menneskelig 

indgriben (Horup, Hiorth, & Tommerup, 2013; Schøler et al., 2014). 

Der synes derfor at være behov for yderligere, at undersøge under hvilke betingelser tidligere 

råstofgrave bedst udvikler sig til overdrevsarealer. Interessen forstærkes af, at etableringen af 

overdrevsarealer i tidligere råstofgrave hverken kræver stor indgriben eller store omkostninger 

(Hansen et al., 2008; Meltofte, 2012). 

Formål:  

I Aalborg kommunen er en del råstofgrave allerede blevet udlagt, som § 3 naturområder og 

kommunen har et ønske om at efterbehandlingen af råstofgrave til naturområder tænkes ind i 

råstofplanerne (Nordjylland, 2016).  
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For at afdække tilstanden og vegetationens dominansforhold i råstofgrave af forskellige aldre, blev 

der i et pilotforsøg i Nordjylland udlagt prøveflader i 5 tidligere råstofgrave for at belyse 

 Hvordan udvikler naturindholdet sig i tidligere råstofgrave over tid alt andet lige?  

 Hvilken betydning har det omkringliggende landskab for udviklingen af naturindholdet? 

 Er der forskel på naturindholdet i råstofgrave, hvor der sker forstyrrelser og råstofgrave uden 

forstyrrelser?  

 Er der forskel på artssammensætningen af vegetationen i råstofgrave sammenlignet med 

naturindholdet i overdrev? 

Det overordnede spørgsmål der ønskes belyst er om råstofgrave, uden efterbehandling med 

påfyldning af den næringsrige muldjord, har mulighed for at udvikle sig til naturtypen overdrev. 

TEORETISK BAGRUND:  

Biodiversitet i Danmark: 

Tilstanden af Danmarks natur og biodiversitet er stadigvæk under et voldsomt pres på grund af den 

fragmentering og øget tilførsel af næringsstoffer, der er sket de sidste 200 år i takt med ændring og 

intensivering af landbrugsdriften, skovdriften og urbaniseringen. ( Meltofte, 2010; Meltofte, 2012). 

Der er de seneste år kommet øget fokus på området og det har medført en del politiske tiltag, herunder 

Naturbeskyttelsesloven (Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, 2016), som omfatter regler, der 

tilsigter at beskytte en række naturtyper. En af de naturtyper, der bliver beskyttet af 

naturbeskyttelsesloven §3, er overdrev. På trods af dette er tabet af biodiversitet en realitet og en stor 

trussel for Danmarks fremtidige natur (Ejrnæs, Wiberg-Larsen, Holm, & Josefson, 2011; Meltofte, 

2012). Det er af FN’s Countdown en erklæret målsætning for Danmark, at stoppe tilbagegangen af 

den biologiske mangfoldighed i senest i 2020 (Hansen et al., 2008; Meltofte, 2012; Vincentz, Hahn-

Petersen, & Bro, 2013). En forudsætning for at denne målsætning kan realiseres, er at den danske 

natur får mere plads. Der er særligt behov for store sammenhængende naturområder, hvor naturen 

har mulighed for at være heterogen og hvor der er plads til forskellige tilgroningsstadier, da arter og 

biologiske processer her vil have mulighed for at overleve og opretholde sig (Meltofte, 2012).  

Udfordringen ved at nå 2020 målsætningen om at stoppe tilbagegangen af den biologiske 

mangfoldighed bliver forstærket af, at der på sigt kommer yderligere pres på den danske natur i takt 

med de klimaforandringer, der er udsigt til i fremtiden, med stigende temperaturer og øget mængde 
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årlig nedbør (Ejrnæs, Nygaard, Fredshavn, Nielsen, & Damgaard, 2009; Meltofte, 2010; Meltofte, 

2012; Miljøstyrelsen, 2014). Derfor er der stor efterspørgsel på tiltag der kan bidrage til at nå 2020 

målet og som samtidig har så få samfundsøkonomiske omkostninger som muligt (Hansen et al., 2008; 

Meltofte, 2012).  

Overdrev: 

Undersøgelser af tilbagegangen i forskellige danske naturtype viser en tydelig tilbagegang i den 

lysåbne, tørre og næringsfattige natur, herunder overdrev (Ejrnæs, Nygaard, & Fredshavn, 2009; 

Ejrnæs, Nygaard, Fredshavn, et al., 2009; Ejrnæs et al., 2011; Meltofte, 2012). I Danmark er overdrev 

en naturtype der udvikler sig på en nærringsfattig, tør og lysåben bund. Jordbunden består typisk af 

sand, grus og sten, men kan også findes på kalk og ler bund (Bruun & Ejrnæs, 1998; Skov- og 

Naturstyrelsen, 2009). De vigtigste faktorer for udviklingen af et overdrev er topografi, 

jordbundstype, jordens surhedsgrad (PH mellem 4-8) og at der er tilbagevendende forstyrrelser, som 

græsning eller brand, der kan holde vegetation åben (Ejrnæs, Nygaard, & Fredshavn, 2009; Ejrnæs, 

Nygaard, Fredshavn, et al., 2009; Ejrnæs et al., 2011; Meltofte, 2012). Overdrev kan både findes i 

jævnt og i kuperet terræn, oftest som skrænter, bakkesider, randmoræner og kystskrænter, spredt i 

hele landet (Figur 1).  

 

 

 

 

Figur 1 Danmarks kort over amternes 
registreringer af overdrev i Danmark i 1992. 

Naturen i Danmark, 2007 (Vestergaard, 

2007). 

 

Overdrevets vegetation er domineret af 

urter og græsser og er ofte en meget artsrig naturtype, der huser mange sjældne arter af plante, 

insekter, krybdyr, svampe og mosser. Grundet den store artsdiversitet, der findes på overdrevet, huser 

denne naturtype en stor del af Danmarks biologiske mangfoldighed og er derfor vigtig både at bevare, 
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forbedre og udbrede arealmæssigt (Ejrnæs, Nygaard, & Fredshavn, 2009; Ellemann, Ejrnæs, 

Reddersen, & Fredshavn, 2001).  

Overdrevet udgør en meget dynamisk naturtype, der repræsenterer forskellige tilgroningsstadier af 

successionen mod skov (Bruun & Ejrnæs, 1998; Ejrnæs, Nygaard, & Fredshavn, 2009; Ejrnæs et al., 

2011; Ellemann et al., 2001; Skov- og Naturstyrelsen, 2009). Succession er en naturlig 

forandringsproces, hvor et vegetationssamfund undergår mere eller mindre forudsigelige ændringer 

efter en forstyrrelse, såsom brand, stormfalde og græsning, eller som den indledende kolonisering af 

et nyt levested, f.eks. efter et jordskred (Bruun & Ejrnæs, 1998; Buttenschøn, 2007; Friis, Sachiko, 

Rasmussen, & Land, 2000). Som det er illustreret i figur 2 vil der på et uberørt område uden 

forstyrrelser, alt efter jordbundstypen, forgår en naturlig udvikling, som begynder med relativt få 

pioner arter og efterfølgende en kontinuerlig udvikling, hvor det ene plantesamfund bliver afløst af 

det næste, indtil det til sidst bliver stabilt, hvor plantesamfundet når et klimaks. Det plantesamfund 

der er til stede, når klimaks er nået, er et vegetationssamfund, hvor der er en meget lille eller ekstremt 

langsom forandring. Et godt eksempel på sådan et klimakssamfund kan være en gammel løvskov 

(Bruun & Ejrnæs, 1998; Buttenschøn, 2007; Friis et al., 2000). I klimaks stadiet er det, det 

pågældende plantesamfund der dominere, men andre vegetationstyper kan også være til stede. 

Successionen kan begynde ud fra to forskellige udgangspunkter. Primær succession sker på nye 

levesteder, som er upåvirket af allerede eksisterende vegetation. Sekundær succession finder sted på 

områder med allerede eksisterende vegetation, efter en forstyrrelse, der ikke udsletter vegetationen 

fuldstændig (Bruun & Ejrnæs, 1998; Buttenschøn, 2007; Friis et al., 2000). Overdrevet kan opstå 

både ved primær succession og sekundær succession, som vist i figur 2. Typiske findes overdrev der 

opstår ved den primære succession i Danmark på kystnære skrænter, hvor der hele tiden sker erosion, 

hvor ny næringsfattig mineraljord, uden plantefrø bliver blottet og successionen kan starte forfra 

(figur 2). Den sekundære succession på Danske overdrev sker via naturlige forstyrrelser som brand 

og græsning. Det er disse forstyrrelser, der opretholder overdrevet, som en lysåben naturtype (figur 

2).  Jordbundsforholdene, stejle tørre eller kalkholdige skrænter, sur eller tør sandet bund, samt 

overdrevsklima kan forhindre, at overdrevet udvikler sig til skov (Bruun & Ejrnæs, 1998; Ejrnæs, 

Nygaard, & Fredshavn, 2009; Ejrnæs et al., 2011; Ellemann et al., 2001; Skov- og Naturstyrelsen, 

2009). Hvis overdrevet er stort nok og topografien varieret er det muligt at finde flere forskellige 

tilgroningsstadier og plantesamfund inden for det enkelte overdrev (Bruun & Ejrnæs, 1998; Ejrnæs, 
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Nygaard, & Fredshavn, 2009; Ejrnæs et al., 2011; Ellemann et al., 2001; Skov- og Naturstyrelsen, 

2009). 

 

Overdrevets tilstand i Danmark:  

Udbredelsen af overdrev er faldet markant i løbet af de sidste 200 år (Bruun & Ejrnæs, 1998; Ejrnæs 

et al., 2011; Meltofte, 2012). Den negative udvikling har medført, at overdrev nu er en beskyttet 

naturtype (Meltofte, 2012, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, 2016). På trods af dette finder 

der i dag stadigvæk arealtab af naturtypen sted (Bruun & Ejrnæs, 1998; Ejrnæs et al., 2011; Ellemann 

et al., 2001; Meltofte, 2012).  Overdrevene er i dag den naturtype, der har mindst areal i Danmark og 

sidst det blev opgjort udgjorde overdrev 0,6 % af hele Danmarks areal, hvor store dele af dette areal, 

Figur 2 Illustration af forløbet af succession fra overdrev mod skov, alt efter jordbundstypen og hvilke faktorer der 
påvirker denne succession og arealomfanget af overdrev. Både primær og sekundær succession kan grundlægge 
naturtypen overdrev. Den primære succession til overdrev, ser vi i Danmark hovedsageligt ved kystnæreskrænter og i 
afsluttede råstofgrave uden efterbehandling med muldjord. Den sekundære succession til overdrev finder sted når 
overdrevet bliver forstyrret enten via. Band eller græsning. Faktorer der kan påvirke arealomfanget af overdrev er 
skovdrift, landbrugsdrift og bebyggelse. De påvirker alle overdrevsarealet negativt, men skovdrift og landbrugsdrift 
kan også medføre den sekundære succession af overdrev: Skovdrift i form af områder, der er blevet fældet og 
landbrugsdrift ved græsning. 

Jordskred/ kystskrænter 

Tidligere råstofgrave 
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er efterladt i en dårlig eller ukendt tilstand, figur 3 (Ejrnæs et al., 2011; Ellemann et al., 2001; Skov- 

og Naturstyrelsen, 2009). 

  

 

 

 

Figur 3 Til højre viser areal omfanget af de lysåbne §3 beskyttede naturtyper i forhold til hinanden, hvor 

overdrev er den naturtype med det mindste areal (Ellemann et al., 2001). Til venstre viser cirkeldiagrammet 

tilstanden af alle overdrev og heder i Danmark, andelen af arealer i tilbagegang er 70 % (Mørkeblå), andelen 

af der er i fremgang eller stabile er 6 % (blå) og andelen af arealer hvor udviklingen er ukendt er 24 % 

(Lyseblå) (Ejrnæs et al., 2011).  

 Det drastiske fald i arealstørrelse af denne naturtype skyldes, at Danmark har undergået nogle 

betydelige landskabsforandringer i form af øget næringstilførsel og ophørt græsning. Før i tiden var 

overdrevsarealerne vigtige for landbrugets græssende dyr, men denne udnyttelse af overdrevet er 

faldet i takt med, at der er sket store ændringer inden for måden landbruget holder husdyr. Dette har 

medført at de tidligere overdrevsarealer enten er tilgroet, blevet opdyrket, tilplantet med skov og 

nåletræer eller udlagt til bebyggelse af urbanisering og sommerhuse. Til det kan tilføjes at 

klimaændringer har været med til at ændre levevilkårene for overdrevets dyr og planter, med stigende 

temperaturer og øget nedbør (Bruun & Ejrnæs, 1998; Ellemann et al., 2001; Meltofte, 2012). De 

tilbageværende overdrevsarealer er i dag små, spredte og underlagt tilgroning, som følge af den 

ophørte græsning. Med tilgroningen følger et ændret lysindfald og et temperaturfald, hvorved der 

opstår mangel på levesteder for de arter der kræver den varme lysåben vegetation og de mere 

nøjsomme planterarter vil blive overvokset og udskygget (Ejrnæs, Nygaard, & Fredshavn, 2009; 

Ejrnæs et al., 2011; Ellemann et al., 2001; Meltofte, 2012). Størrelsen og fragmenteringen af 

70%
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overdrevsarealerne presser de sjældne dyr, planter og svampe, der er specialiseret til at leve på 

overdrevene. Disse arter har typisk store bestand svingninger og dårlig sprednings evne og derfor en 

stor risiko for at uddø lokalt, som følge af en enkelt katastrofe, der påvirker populationen negativt. 

Idet sandsynligheden for at disse arter vil genindvandre området er meget lille. Samtidig gør 

fragmenteringen det også vanskeligt for disse arter at emigrere fra de små områder, hvilket betyder, 

at der sker en mindre spredning af bestanden til ubeboede områder, der ellers er egnede for de 

specialiserede arter (Bruun & Ejrnæs, 1998; Ejrnæs et al., 2011). Denne fragmentering af arealerne i 

et ellers opdyrket landbrugslandskab gør, at der er en større kontaktflade med de gødskede jorde, hvor 

store tilførsler af næringsstoffer kan ske. En stigende næringsstofgradient vil både påvirke 

artssammensætningen og artsdiversiteten på overdrevet, sådan at konkurrencestærke hurtigvoksende 

plantearter, vil udkonkurrer overdrevets nøjsomhedsplanter. Overdrevsvegetationen vil som 

konsekvens af for stor næringsstoftilførsel med tiden ændre sig fra en meget artsrig vegetation til en 

meget artsfattig vegetation (Ejrnæs, Nygaard, & Fredshavn, 2009; Ellemann et al., 2001). Når der 

både sker et ophør i græsning og næringsbelastningen stiger, forstærker de to faktorer hinanden, 

hvorfor successionen mod tilgroede områder og skov kan ske på kun et enkelt vækstår (figur 2) 

(Ellemann et al., 2001; Meltofte, 2012). Der findes nogle indikator plantearter for 

næringsstofbelastning på overdrev, hvis overdrevet er under tilbagevendende forstyrrelse i form af 

græsning, vil bundvegetationen typisk være tæt og mørkegrøn, med få eller ingen nøjsomhedsplanter 

tilstede, samtidig vil vegetationen typiske omfatte en eller flere af arterne: ager tidsel, almindelig 

rajgræs, almindelig kvik, almindelig fuglegræs, horse tidsel, hvid kløver, fandens mælkebøtte, lav 

ranunkel og rød svingel (Ejrnæs, Nygaard, & Fredshavn, 2009). Hvis overdrevet er under 

næringsstofbelastning og der ikke finder tilbagevendende forstyrrelser sted, vil bundvegetationen 

være høj og tæt. Det vil typisk kun være få eller ingen nøjsomhedsplanter og en eller flere 

indikatorarter på dette senarie vil være til stede herunder: ager tidsel, ahorn, almindelig hyld, 

almindelig kvik, burre snerre, draphavre, gyvel, stor nælde og vild kørvel (Ejrnæs, Nygaard, & 

Fredshavn, 2009).  

Det er svært at sætte præcise tal på tilbagegangen af biodiversiteten på overdrevene, da der ikke er 

lavet pålidelige arealstatistikker over naturtypen og overdrevene aldrig har haft deres egen signatur 

på topografiske kort. Derudover har man ikke oplysninger på, hvornår private overdrev er ophørt og 

blevet opdyrket (Bruun & Ejrnæs, 1998). Den glidende overgang fra overdrev til andre naturtyper 

kan også gøre det svært at afgrænse overdrevsarealerne. Når vi ser på tilbagegangen af 

overdrevsarealer de sidste 200 år, er ændringerne de første 150 år sket grundet opdyrkning af jorden 
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og tilplantning med nåletræer. De seneste 50 år er tilbagegangen forstærket af konvertering af de 

kalkrige overdrev til intensivt landbrug (Ejrnæs et al., 2011; Meltofte, 2012). Som konsekvens heraf 

befinder de resterende overdrev sig på svært opdyrkeligt jord, der ikke er blevet tilplantet med 

nåletræer eller bebygget med sommerhuse. Disse steder er typisk små stejle skrænter ved kystsen, 

ådale og stejle bakker i randmorænelandskaberne. Andre små steder, som ikke er påvirket af 

nærringsstoftilførslen kan være en lille vejskrænt, en gravhøj og under et elhegn (Ejrnæs, Nygaard, 

& Fredshavn, 2009; Ellemann et al., 2001). 

Beskyttelse af overdrev:  

Fordi der er sket dette store fald i naturtypen har den siden 1992 være omfattet af 

Naturbeskyttelseslovens § 3, som omfatter overdrev, hvor arealet er over 2500 m2 og jorden aldrig 

eller i meget lille omfang har været opdyrket (Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning 2016). Det 

overordnede formål med naturbeskyttelsesloven er, at beskytte planter, dyr og deres levesteder. 

Naturbeskyttelsesloven §3 gælder mod indgreb, der er med til at ændre naturtilstanden på det 

beskyttede område. Det er kommunen, der skal opdatere den vejledende registrering af §3 arealer og 

føre tilsyn med naturområderne, der falder ind under beskyttet natur i naturbeskyttelsesloven. 

Beskyttelsen gælder ikke, hvis der sker tilgroning, som følge af ophørt græsningen. Dog sker der på 

trods af Naturbeskyttelsesloven stadig tab af arealer på grund af opdyrkning, byudvikling og 

tilplantning (Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning 2016) 

 

Råstofgrave: 

Som følge af ønsket om mere biodiversitet i Danmark, har der de seneste år været mere fokus på 

hvordan tørre og lysåbne naturtyper kan genoprettes eller etableres med så få samfundsøkonomiske 

omkostninger som muligt (Meltofte, 2012; Schøler et al., 2014). Således er opmærksomheden blevet 

rettet mod, hvordan råstofgrave både under- og efter indvinding, kan anvendes til, at reetablere 

naturtyper med stor biologisk mangfoldighed, som overdrev.  

Ved at undlade at opfylde tidligere råstofgrave med næringsrig muldjord, kan råstofgravenes 

varierende topografi bevares, hvilket danner grundlag for en stor habitat heterogenitet. Hvor 

råstofgravenes blottede næringsfattige mineraljord, uden eksisterende plantefrø, danner 

udgangspunkt for den primære succession og efterfølgende mange forskellige tilgroningsstadier, som 

illustreret i figur 2. Råstofgravene minder om kystnære skrænter, da råstofgrave ofte er meget 
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dynamiske, hvor ny nærringsfattig mineraljord vil blive ved med, at blive eksponeret og den primære 

succession på ny vil kunne finde sted (Ejrnæs et al., 2011; Řehounková & Prach, 2008; Schøler et al., 

2014). Den primære succession sker langsomt på den næringsfattig jord, der findes i tidligere 

råstofgrave og da råstofarealerne ligger spredt i landskabet, kan det tage lang tid før plante, svampe 

og mosser vil indvandre området, derfor kan næringspuljen forblive lav i en årrække efter. Dette er 

med til at give optimale forhold for mage af de nøjsomhedsplantearter, der er knyttet til den lysåbne 

natur og som er i tilbagegang i Danmark (Ejrnæs et al., 2011; Meltofte, 2012; Olsen & Hansen, 2010; 

Vincentz et al., 2013).  

Placeringen af råstofgravene i landskabet er vigtigt, da hastigheden af den primære succession også 

afhænger af det omkringliggende landskab, dette blev understreget i en undersøgelse lavet på 36 grus 

og sandgrave af forskellige aldre i Tjekkiet, hvor man fandt, at den omgivende vegetation var meget 

vigtigt for koloniseringsprocessen (Řehounková & Prach, 2008). Da råstofgravene ligger spredte i 

det danske landskab, alt efter hvor råstofferne er tilgængelige, vil tidligere råstofgrave i nærheden af 

allerede eksisterende naturarealer kunne bidrage til udvidelse af disse naturarealer med mere plads 

og nye levesteder til de sjældne arter. Igennem succession med de gamle naturområder, hvor der hele 

tiden vil vandre flere arter til, vil råstofgraven med tiden få en høj naturkvalitet og på sigt kunne 

bidrage til at øge det samlede danske areal af den eksisterende naturtype. Når råstofgravene ligger 

isoleret i et ellers opdyrket landbrugslandskab kan de komme til at fungere som en refugium for 

halvsjældne arter, der kan bevæge sig igennem landbrugsarealerne, men som har levested i 

naturarealer, de vil kunne indvandre og overleve her, selvom landskabet omkring er opdyrket. De 

sjældne arter vil have svært ved at blive spredt eller indvandre til det isolerede område, men med 

tiden vil der komme flere og flere af de sjældne arter til, horisonten for dette vil bare være lang 

(Schøler et al., 2014).  

Med denne indsigt har opfattelsen af tidligere råstofgrave og hvordan man bedst efterbehandler dem 

har de sidste år ændret sig. Tidligere betragtede man råstofgravene som en skade på 

landskabsstrukturen, hvor efterbehandling betød hurtigst muligt at fylde råstofgraven op med 

muldjord, jævne og udglatte den, så jorden igen kunne anvendes til landbrugsmæssige formål. I dag 

er opmærksomheden rettet mod efterbehandlingen af råstofgrave, som en mulighed for, at reetablere 

de tørre og lysåbne naturtyper. (Hansen et al., 2008; Schøler et al., 2014). Der er tre ting der er 

altafgørende for om de tidligere råstofgravene på sigt vil udvikle sig til de lysåbne naturtyper: 1) Det 

er vigtigt at råstofgraven ikke bliver tilført den næringsrige muldjord og efterfølgende bliver jævnet 
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og glattet ud, 2) råstofgravene må ikke blive tilplantet med buske og træer og 3) for at råstofgraven 

skal forblive åben og opretholde sin naturværdi, som en tør og lysåben naturtype, er tilbagevendende 

forstyrrelser nødvendigt, dette kunne være i form af græsning, som kan hjælpe med at holde områder 

i råstofgraven åben (Meltofte, 2012; Schøler et al., 2014). 

Der er flere udenlandske undersøgelser der understreger naturværdien af tidligere råstofgrave (Duprè 

et al., 2010; Lenda, Skórka, Moroń, Rosin, & Tryjanowski, 2012; Pxudz et al., 2012; Řehounková & 

Prach, 2008; Republic & Republic, 2006). Et studie fra Polen, hvor 65 grus- og sandgrave undersøges, 

viser, at der er en sammenhæng mellem naturindholdet i grus- og sandgravene, alt efter deres alder, 

størrelse, intensitet af indvinding, og den omgivende vegetation (Pxudz et al., 2012). I Polen spiller 

de tidligere råstofgrave en stor rolle for landets sårbare arter, da grusgravene kan fungere som et 

tilflugtssted, i et ellers meget opdyrket landskab. Landbrugsmæssigt minder Polen og Danmark om 

hinanden, hvor henholdsvis 48.2% og 63.4% er opdyrket landbrugsjord (Index Mundi, 2016). I andre 

studier har de fundet at efterbehandlingen af råstofgrave kan bruges til at berige og forbedre den 

lokale biodiversitet og det både kan være en effektiv og økonomisk mulighed for at etablere den 

lysåbne vegetation (Lenda et al., 2012; Pxudz et al., 2012). 

 Så hvis danske råstofgrave efterbehandles til Naturarealer efter ophørt indvinding, vil de pludseligt 

få to vigtige formål, 1) det grundlæggende formål er at levere råstoffer til industrien, 2) det sekundære 

vil være at de er med til at skabe mere biodiversitet i Danmark (Schøler et al., 2014). Samtidig er 

omkostningerne ved at efterbehandle råstofgrav til naturområder små, da området allerede er i 

næringsfattig tilstand. Det vil kræve tilbagevendende forstyrrelse i form af græsning eller afbrænding, 

men ellers vil et naturområde med årene, alt efter hvor de er placeret i landskabet udvikle sig selv til 

lysåbne naturtyper. Endvidere vil det være muligt, at tænke efterbehandlingen af tidligere råstofgrave 

som en kombination af områder, hvor de kunne benyttes til naturoplevelser og aktiviteter, som 

mountainbike og løbe stier, idet menneskelige forstyrrelser også kan betragtes, som naturplejende 

effekter (Schøler et al., 2014).  Derfor vil efterbehandling af råstofgrave være oplagt at tænke ind i 

råstofplaner og forvaltningen af arealerne, da det samfundsøkonomisk vil være en billig løsning på 

mere natur og dermed biodiversitet i Danmark. (Ejrnæs, Nygaard, & Fredshavn, 2009; Hansen et al., 

2008; Meltofte, 2012; Schøler et al., 2014)  
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METODE:  

Denne rapport tager udgangspunkt i et pilotforsøg i Nordjylland, hvor naturindholdet i 5 nordjyske 

råstofgrave, med afsluttet indvindingen, undersøges. Studiet tager udgangspunkt i Nordjylland, da 

Aalborg kommune har en stærk interesse inden for området og et ønske om, at tidligere råstofgrave 

efterbehandles til natur og ikke tilføres den næringsrige muldjord og udlægges til landbrugsjord 

(Nordjylland, 2016). Det er et ønske fra deres side, at undersøge muligheden nærmere, idet der 

allerede findes eksempler på tidligere råstofgrave med et unikt naturindhold, hvor arter af sjældne 

planter og dyr er tilstede(Lenda et al., 2012; Nordjylland, 2016; Řehounková & Prach, 2008; Schøler 

et al., 2014). I dag er det Region Nordjylland, der har ansvaret for råstofplanlægningen. Regionens 

tilladelser til indvinding af råstoffer indeholder samtidig rammer for arealernes efterbehandling. Dog 

har naturklagenævnet afgjort, at regionerne ikke kan fastsætte bindende retningslinjer, for arealernes 

anvendelse efter endt indvinding. Det er fortsat kommunens opgave at fastsætte disse retningslinjer. 

På den baggrund vil Aalborg kommune i forbindelse med den næste revision af kommuneplanens 

retningslinje om efterbehandling af råstofgrave vurdere det nærmere indhold i forhold til, at sikre 

naturindhold, grundvand og andre interesser i tidligere råstofgrave (Nordjylland, 2016; Schøler et al., 

2014). Derfor er en retningslinje for udpegelse af de tidligere råstofgrave med potentiale til, at 

udvikling af naturværdier, en vigtig foranstaltning at få klarlagt. 

De 5 råstofgrave er valgt på baggrund af Region Nordjyllands GISkort over gravetilladelser, med 

overblik over de mange råstofgrave, om de stadigvæk er med aktive indvinding, tidligere indvinding 

og om de er efterbehandlet med muldjord. I samråd med Niels Peder Mortensen fra Region 

Nordjylland, der har tilgang til de gamle journaler fra de enkelte råstof grave, blev der udvalgt 5 

råstofgrave. Råstofgravene blev valgt ud fra kriterierne om ens jordbundstype sand, sten og grus og 

at de ikke var efterbehandlet med tilførsel af muldjord, omlagt til landbrugsjord eller tilsået med træer. 

Der blev i udvælgelsen ikke taget hensyn til det omkringliggende landskab. Råstofgravene blev valgt 

med forskellig aldre, 1779, 2000, 2001, 2001 og 2008.    

 

Feltudstyr og fremgangsmåde i felten:  

Pilotforsøget bestod af en dag i felten torsdag d. 15.09.2016, hvor der blev indsamlet 

vegetationsanalyser i de 5 udvalgte råstofgrave. 
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Feltudstyr:  

Feltudstyret bestod af en mappe med kortmateriale, oversigtskort i form af Google maps og luftfoto 

over området, med indtegnet grænser for de tidligere råstofgraveområder, registreringsskemaer til at 

noterer de arter, der blev fundet, GPSapp (MyUTM) til notering af punktet hvor 

vegetationsanalyserne fandt sted, målebånd, markeringspinde til, at afmærke det opmålte område, 

Dansk flora til arts bestemmelse og et kamera (Casio Exilim EX-z33 10.1 MEGAPIXELS). 

Feltregistrering: 

Den enkelte råstofgrav blev besigtiget ud fra det medbragte kortmateriale og der blev valgt et 

afgrænset område ud fra ensartethed i strukturen af området. Afgrænsningen skete ved bevægelse 

rundt på arealet, for at få et overblik over de væsentligste planter på hele området.  

Analysen af råstofgravenes bundvegetation blev udført ved, at udlægge firkantet prøveflade, med 

udgangspunkt i et midterfelt, hvorfra der blev målt 5 meter ud til hver af de fire hjørne. Prøvefladerne 

blev etableret ved hjælp af et målebånd og fem markeringspinde, som illustreret på figur 4. 

Prøvefladernes placering i terrænet blev fotograferet og der blev noteret GPS data i midtpunktet af 

alle prøvefladerne, så prøvefladerne kunne eftergives på kort. Inden for prøvefladerne blev samtlige 

arter, så̊ vidt det var muligt, registreret og et eksemplar taget med hjem til yderligere bestemmelse og 

dokumentation. Prøvefladerne blev placeret på et vandret og lysåbent areal i et for vegetationen 

homogent område, der var karakteristisk og veludviklet for hele området. Det skulle give et billede 

af den mest værdifulde del af råstofgraven og dermed områdets potentiale. Herefter noteres områdets 

topografi og strukturparametre efter de parameter der er opgivet i Naturstyrelsens registreringsprojekt 

(Fredshavn, Nygaard, & Ejrnæs, 2012), herunder vegetationsstruktur, omfang af græsning og drift, 

påvirkning af landbrugsdrift, naturtypekarakteristiske strukturer og hydrologi. I et skema blev 

plantevegetationens sammensætningen og fordelingen i prøvefladerne noteret ved en procentvis 

dækningsgradsanalyse, sådan at der for hver enkel registeret planteart blev anført den procentvise 

udbredelse inden for prøvefladen efter skalaen <12,5%, 12,5-25%, 25-50%, 50-100%. Hver 

procentfordeling fik tildelt en udbredelsesgrad på henholdsvis 1, 2, 3 og 4. 
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Figur 4 Et billede af opsætningen af markeringspindene, der afgrænser prøvefladen, billedet viser den ene 

halvdel af prøvefladen med den midterste makeringspind og de to hjørne markeringspinde. Nederst en 

illustration af, hvordan hele opsætningen så ud med en markeringspind i midten som udgangspunkt og så de 

fire hjørne markeringspinde, der blev målt op fra midten.   

Områdebeskrivelse:  

Prøveflade 1:  

Prøveflade 1 blev etableret i en tidligere råstofgrav nær Hvingelhat vej 28, 9520 Skørping (56.83808º, 

9.75620º, x: 546.136 km, y: 6299.618 km, 32 V North). Selve indvindingen blev afsluttet i 1979 og 

det udvalgte råstofgravsområdet måler 14,53 Ha. Over halvdelen af arealet af den tidligere råstofgrav 

er efterbehandlet til opdyrkede marker. Prøvefladen blev lagt inden for området der ikke er 

efterbehandlet med muldjord og udjævnet til landbrugsjord (figur 6a). Terrænet var meget bakket, 

skrænterne var flere steder bare med synligt sand og grus og eksponeret i forskellige retninger, der 

var mange store sten med mos, figur 5. Området var indhegnet og der gik 4-6 græssende heste på 

området. Området var åben og ikke tilgroet, med en bundvegetation af lav grønsvære med en tæt 

bund af mørkegrøn græs. Der var kun få høje urter og græsser, dog var der langs hegnet, der hvor 

hestene ikke kunne græsse, en tæt bestand af stor nælde. Der var spredte træer og buske på området. 

Området hvor prøvefladen blev lagt grænser op til opdyrket landbrugsmarker til alle sider.  
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Figur 5 Illustration af hvordan typografien i prøveflade 1 så ud med den tætte grønsvære og eksponeret sten 

og sand på skrænterne.  

Prøveflade 2:  

Blev taget i en del af den tidligere råstofgrav nær Ny Tustrup vej 18, 9520 Skørping (56.87189º, 

9.97763º, x: 559.592 km, y: 6303.552 km, 32 V North) og råstofgravsområdet måler 16,29 Ha. 

Indvindingen er afsluttet i 2001. I denne tidligere råstofgrav er det meste af arealet efterbehandlet til 

landbrugsjod, der er opdyrket. Derfor er det område, der ikke er efterbehandlet med muldjord 

eksponeret til opdyrket jord med afgrøder til alle side (figur 6b). Prøvefladen blev lagt inden for det 

lille område, hvor der ikke var udlagt med muldjord eller udjævnet (figur 6b). Området havde en stor 

vestvendt skrænt med synligt grus og sand, der var få buske og træer på området og en vandret bund. 

På bunden var der kørespor, fra tunge køretøjer og bundvegetationen var i køresporene ikke tæt, men 

meget lysåben med eksponeret sand og grus, mens bundvegetationen de andre steder var mere tæt og 

domineret af højt græs og urter. Området var uberørt og der var ingen græssende dyr. Prøvefladen 

blev placeret i bunden på en vandret flade, med den bedst beskrivende vegetation for området.  

Prøveflade 3:  

Er fra en tidligere råstofgrav i nærheden af Dall Møllevej 34, 9230 Svenstrup J (56.96950º, 9.86731º, 

x: 552.729 km, y: 6314.326 km, 32 V North) og råstofindvindingsarealet var på 20,73 Ha. I denne 

råstofgrav stoppede indvindingen i år 2000. Området er meget stort og meget heterogent med mange 

forskellige sammensætninger af plantesamfund og en sø. Området og prøveflade placeringen blev 
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derfor begrænset til det mest lysåbne, så ligheden med de andre fire prøveflader var størst (figur 6c). 

Omkring prøvefladen er området meget tilgroet, med en lille juletræsplantage, nåletræsskov og 

mange store træer og buske. Fordi selve råstofgravsområdet er stort og det ikke er efterbehandlet med 

muldjord og udlagt til landbrugsjord, er der ikke nærkontakt med opdyrkede marker. 

Bundvegetationen var tæt og dækket af med et mos lag. Der gik ikke græssende dyr, men der var på 

området varslet om vildtudsætning.  

Prøveflade 4:  

Blev lagt i den tidligere råstofgrav omkring Drastrup Hede vej 51, 9200 Aalborg (57.00036º, 

9.84469º, x: 551.312 km, y: 6317.744 km, 32 V North) og råstofindvindingsarealet måler 20,73 Ha. 

Her stoppede indvinding i 2008. Området bar stadig tydeligt præg af råstofudgravning, med et bakket 

landskab og en bund der var tør og åben, hvor sand, grus og sten var eksponeret. Der var spredte træer 

og buske omkring området. Desuden var der naturstier, hvor der både blev gået ture og cyklet på 

mountainbike. Prøvefladen blev placeret på en vandret flade der repræsenterede den tørre og lysåbne 

vegetation i råstofgraven (figur 6d). Råstofgravsområdet er ret stort, derfor er der ikke nogle 

tilstødende opdyrkede marker, men store områder med træer. Nær området bliver der stadig udgravet 

råstoffer (figur 6d). Der var ingen efterbehandling af området og ingen græssende dyr.  

Prøveflade 5:  

Er fra en tidligere råstofgrav nær Grusstien, Tylstrup, 9382 Aalborg (57.20464º, 9.93523º, x: 556.500 

km, y: 6340.554 km, 32 V North) og råstofgravsområdet måler her 17,73 Ha. Selve indvindingen 

blev afsluttet i 2001. Området er omdannet til to søer og naturområde, med stier oplagte til gåture. 

Omkring søerne var der en tæt bevoksning af høje træer og buske, så man fra den ene side havde 

svært ved at se søerne, når man gik på stien. Der var omkring stien meget tilgroet med meget højt 

græs, tidsler, brændenælder, kruset skæppe og gråbynke. Området lå helt tæt op af motorvejen til 

venstre og til højre, foran og bagved lå opdyrkede marker (figur 6e). Der var ingen græssende dyr, 

men man kunne se tegn på græshugst langs kanterne af stien. Prøveflade blev lagt som det fremgår 

af figur 3e, på det sted der var mest lysåben, da vegetationen var meget tilgroet.  
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Figur 6 - fortætter på side 21. 
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Figur 6 - fortsat fra side 20.  Luftfotos fra Region Nordjylland, af de 5 tidligere råstofgrave i Nordjylland. Den 

blå indfarvning markerer hele råstofområdet, den røde firkant og sorte prik markerer, hvor prøvefladerne blev 

placeret. a) prøveflade 1 etableret i en tidligere råstofgrav nær Hvingelhat vej 28, 9520 Skørping (56.83808º, 

9.75620º, x: 546.136 km, y: 6299.618 km, 32 V North). Selve indvindingen blev afsluttet i 1979 og det udvalgte 

råstofgravsområdet måler 14,53 Ha. Det ses at over halvdelen af det tidligere råstofareal er efterbehandlet til 

opdyrkede marker. Prøvefladen blev lagt inden for området der ikke er efterbehandlet med muldjord og 

udjævnet til landbrugsjord. b) tidligere råstofgrav nær Ny Tustrup vej 18, 9520 Skørping (56.87189º, 9.97763º, 

x: 559.592 km, y: 6303.552 km, 32 V North), hvor råstofgravsområdet måler 16,29 Ha. Indvindingen er 

afsluttet i 2001.Her er det meste af råstofarealet efterbehandlet til landbrugsjord, der er opdyrket. Prøvefladen 

blev lagt inden for det lille område, hvor der ikke var udlagt med muldjord eller udjævnet. c) tidligere 

råstofgrav i nærheden af Dall Møllevej 34, 9230 Svenstrup J (56.96950º, 9.86731º, x: 552.729 km, y: 6314.326 

km, 32 V North), råstofindvindingsarealet var på 20,73 Ha. Indvindingen stoppede i år 2000. Området er 

meget stort og meget heterogent med mange forskellige sammensætninger af plantesamfund samt en sø. 

Prøveflade placeringen blev derfor begrænset til det mest lysåbne, så ligheden med de andre fire prøveflader 

var størst. d) tidligere råstofgrav omkring Drastrup Hede vej 51, 9200 Aalborg (57.00036º, 9.84469º, x: 

551.312 km, y: 6317.744 km, 32 V North), hvor råstofindvindingsarealet måler 20,73 Ha. Her stoppede 

indvinding i 2008. Området bar stadig tydligt præg af råstofudgravning, med et bakket landskab og en bund 

der var tør og åben, hvor sand, grus og sten var eksponeret. Der var spredte træer og buske omkring området. 

Desuden var der naturstier, hvor der både blev gået ture og cyklet på mountainbike. Prøvefladen blev placeret 

på en vandret flade der repræsenterede den tørre og lysåbne vegetation i råstofgraven. e) tidligere 

råstofgravområde nær Grusstien, Tylstrup, 9382 Aalborg (57.20464º, 9.93523º, x: 556.500 km, y: 6340.554 

km, 32 V North), området måler 17,73 Ha. Indvindingen blev afsluttet i 2001. Området er omdannet til to søer 

og naturområde.  Omkring søerne var der en tæt bevoksning af høje træer og buske. Området lå helt tæt op af 

motorvejen til venstre og til højre, foran og bagved lå opdyrkede marker Der var ingen græssende dyr, men 

man kunne se tegn på græshugst langs kanterne af stien. Prøveflade blev lagt på det sted der var mest lysåben. 

Databehandling: 

Artssammensætningen i forhold til øvrige overdrev: 

For at kunne sammenligne plantearterne fundet i råstofgravene med de plantearter man finder på 

overdrev, blev de fundne plantearter inden for hver prøveflade skrevet ind i en tabel i Excel (Microsoft 
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Excel til Mac version 15.14). Arterne for de fem forskellige prøveflader blev ført samme i en samlet 

tabel, hvor arterne der var typiske for overdrev ifølge danmarksflora.dk (Danmarks flora, 2016) blev 

markeret med ”*”, derefter blev arterne inddelt efter naturstyrelsens registreringsprojekt (Fredshavn 

et al., 2012; Feltskema til overdrev, 2010; Appendix 1). I tabellen blev problemarter, jævnfør tabel 1, 

for et overdrev markeret med rødt. De positive arter markeret med gul og særlig værdifulde arter 

markeret med grøn, udpeget ved hjælp af tabel 1. De arter, der er indikatorarter for et overdrev, blev 

markeret med ”**”, jævnfør tabel 1.  

Sammenhængen af naturindholdet af prøvefladerne: 

For at skabe et overblik over de fem prøvefladers sammenhæng i artssammensætningen og 

dominansforholdet blev der lavet to klyngeanalyser, sådan at klynger af arter og typer af prøveflader 

kunne identificere. En klyngeanalyse har til formål, at inddele et datasæt i mindre grupper (klynger) 

defineret af forskellige variabler, hvor det tilsigtes at arterne eller prøvefladerne inden for hver klynge 

er så homogene som muligt (Legendre & Legendre, 2000). Den første klyngeanalyse skal identificere 

mønstre i arternes forekomst på de fem prøveflader, hvor arter inden for hver klynge har nogenlunde 

ensartede forekomster på de fem prøveflader. Den anden klyngeanalyse skal vise sammenhængen 

mellem de fem prøveflader, hvor prøvefladerne inden for hver klynge er nogenlunde ensartede i deres 

artsdominansforholdene. 

 For at lave input til klyngeanalyserne blev en input-matrix over de forskellige arter og deres 

udbredelsesgrad i de 5 råstofgrave udformet (Appendix 2). Til udformningen af input-matrix blev der 

for de prøveflader hvor arterne ikke var til stede givet dækningsgraden 0. På baggrund af input-

matricen blev der fortaget en to-vejs klyngeanalyse i programmet PCORD. Da datasættet er meget 

lille bliver de to klyngeanalyser lavet som en hierarkisk analyse for at skabe et overblik over 

fordelingen, hvor Bray-Curtis similaritet og UPGMA (Legendre & Legendre, 2000)  blev udført for 

at bygge et afstandshierarki op, både for arterne baseret på disses forekomster på de fem prøveflader, 

og for prøvefladerne baseret på artsdominansforholdene. På baggrund af den afstandshierarkiske 

klyngeanalyse opstilles to dendrogrammer. 
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Indikator arter 

for overdrev 

Værdifulde 

arter for 

overdrev 

Positive arter for overdrev Negative arter for 

overdrev 

Blåmunke Djævelsbid Bakketidsel Nikkende limurt Gråbynke 
Djævelsbid Almindelig 

Enghavre 

Blåbær Sand løg Draphavre 

Ene Hjertegræs Blåhat Vild løg Gederams 
Fladbælg Merian Blåmunke Bakke nellike Gyvel 
Hedelyng Knoldet mjødurt Almindelig brunelle Krybende pil Hindbær 
Hjertegræs Almindelig -

mælkeurt 

camptothecium -

Lutencen 

Almindelig -

pimpinelle 
Hvid kløver 

Sand hvene Mat potentil Dicranum scoparium Knold randunkel Almindelig kvik 
Smalbladet Høgeurt Glat rottehale Tidlig dværgbunke Knold rottehale Vild kørvel 
Almindelig mælkeurt Due skabiose Udspærret 

dværgbunke 

Rundbælg Fandens mælkebøtte 

Bakke nellike Blodrød 

storkenæb 

Strand engelskgræs Liden Skjaller Stor nælde 

Krybende pil Tandbælg Dunet enghavre Gul snerre Almindelig rajgræs 
Hirse star Lav tidsel Krat fladbælg Lyng snerre Lav ranunkel 
Pille star Bredbladet timian Græsbladet 

fladstjerne 

Almindelig star Almindelig rapgræs 

Blodrød storkenæb Smalbladet timian Flipkrave Blågrøn star Enårig rapgræs 
Fåre svingel Tormentil Mangeblomstret frytle Hare star Kruset skæppe 
Tandbælg Hunde viol Mark frytle Hirse star Burre snerre 
Smalbladet timian  Vellugtende gulaks Pigget star Ager tidsel 
Tomentil  Almindelig gyldenris Pille star Horse tidsel 
Engelsk visse  hedelyng Sand star Tusindefryd 
  Sand hvene Kronet stenbræk Glat vejbred 
  Almindelig hvidtjørn Bidende stenurt Tofrøet vikke 
  Hypnum 

cupressiforme 

Bakke svingel  

  Håret høgeurt Fåre svingel  
  Smalbladet høgeurt Kær tidsel  
  Femhannet hønsetarm Tjærenellike  
  Vild hør Dunet vejbred  
  Bakke jordbær Muse vikke  
  Stivhåret kalkkarse Håret viol  
  Almindelig kamgræs Engelsk visse  
  Katteskæg voldtimian  
  Liden klokke Læge ærenpris  
  Buget kløver Ene  
  Almindelig knopurt   
  Stor knopurt   
  Hulkravet kodriver   
  Mark krageklo   
  Almindelig 

kællingetand 
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Tabel 1 Inddeling af indikator, værdifulde, positive og negative arter for overdrev ud fra naturstyrelsens registreringsprojekt 
(Fredshavn et al., 2012; Surt, 2010; Appendix 1). 

RESULTATER:  

Artssammensætningen på prøvefladerne i forhold til øvrige overdrev:  

De registrerede plantearters dækningsgrad noteret med 1,2,3 og 4, om arterne typisk findes på 

overdrev markeret med (*), arterne er indikatorarter markeret (**), om arterne er værdifulde, positive 

eller negative for overdrev markeret med henholdsvis rød, gul og grøn, fremgår af tabel 2. Der blev i 

alt registreret 37 forskellige arter inden for de 5 prøveflader. Der var ingen af de registrerede arter der 

var tilstede i alle fem prøveflader, men lancet vejbred var tilstede i fire af prøvefladerne 1, 2, 3 og 4. 

Der blev i de 5 prøveflader registreret 13 problemarter, som er markeret med rød. Af arter der er 

positive for overdrevet var der 4 arter, der er markeret med gul. Og af særlig værdifulde arter for 

overdrev var der 1 art, markeret med grøn. Der blev ikke registeret nogle indikatorarter for overdrev 

på prøvefladerne. 

Sammensætningen på hver enkel prøveflade var fordelt således, at der på prøveflade 1 blev registeret 

syv problemarter: Hvid kløver med dækningsgrad 4, fandens mælkebøtte med dækningsgrad 2, kruset 

skæppe dækningsgrad 2, blød storkenæb med dækningsgrad 1, tusindfryd med dækningsgrad 1, glat 

vejbred med dækningsgrad 2 og almindelig rajgræs med dækningsgrad 3. På prøveflade 1 blev der 

ikke registreret nogen positive arter eller værdifulde arter.  

Prøveflade 2 havde seks problemarter: Hvid kløver med dækningsgrad 1, grå bynke med 

dækningsgrad 1, fandens mælkebøtte med dækningsgrad 1, kruset skæppe med dækningsgrad 1, 

almindelig rapgræs med dækningsgrad 2 og almindelig kvik med dækningsgrad 2. Der blev på 

prøveflade 2 registeret en positiv art: Muse vikke med en dækningsgrad på 1. Der blev heller ikke her 

registeret nogle værdifulde arter.  

Prøveflade 3 indeholdt to problemarter: Hvid kløver med en dækningsgrad på 1 og almindelig 

rapgræs med en dækningsgrad på 2. På prøveflade 3 blev der registeret tre positive arter: Rundbælg 

med en dækningsgrad på 1, almindelig gyldenris med en dækningsgrad på 3 og muse vikke med en 

dækningsgrad på 1. I denne prøveflade blev der også registeret en værdifuld art: Merian med en 

dækningsgrad på 1.  

Prøveflade 4 havde to problemarter: Almindelig rapgræs med en dækningsgrad på 1 og grå bynke 

med en dækningsgrad på 1, tre positive arter: Rundbælg med en dækningsgrad på 1, almindelig 
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gyldenris med en dækningsgrad på 1 og vellugtende gulaks med en dækningsgrad på 2. På denne 

prøveflade var der ingen værdifulde arter.  

Der blev på Prøveflade 5 registreret fire problemarter: Kruset Skæppe med en dækningsgrad på 1, 

ager tidsel med en dækningsgrad på 1, stor nælde med en dækningsgrad på 2 og vild kørvel med en 

dækningsgrad på 2. På prøveflade 5 blev der ikke registeret nogen positive- eller værdifulde arter. 

I forhold til tabel 1 blev der på ingen af prøvefladerne registret indikatorarter for overdrev (blåmunke, 

djævelsbid, ene, krat fladbælg, hedelyng, hjertegræs, sand hvene, smalbladet høgeurt, almindelig 

mælkeurt, bakke nellike, krybende pil, hirse star, pille star, blodrød storkenæb, fåre svingel, tandbælg, 

smalbladet timian, tormentil og engelsk visse).  
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Tabel 2 Tabel over arterne der blev registeret på de fem prøveflade.(*) betyder at det er arter der ses på 

overdrev i forhold til beskrivelsen på danmarksflora.dk. Udbredelses af plantearterne på hver enkel prøveflade 

Art Prøvefelt 

1 

Prøvefelt 

2 

Prøvefelt 

3 

Prøvefelt 

4 

Prøvefelt 

5 

Almindelig røllike (Achillea millefolium L.)* 
 

1 1 1 
 

Hvid kløver (Trifolium repens L.)* 4 1 1 
  

Ager padderok (Equisetum arvense )* 
 

1 1 
  

Almindelig kongepen (Hypochoeris radicata L.)* 
 

1 1 
  

Muse vikke (Vicia cracca L.)* 
 

1 1 
  

Lancet vejbred (Plantago lanceolata L. )* 1 1 2 1 
 

Grå bynke (Artemisia vulgaris L. )* 
 

1 
 

1 
 

Bølget bunke (Deschampsia flexuosa L. Trin )* 2 1 
   

Fandens mælkebøtte (Taraxacum sect. Ruderalia)* 2 1 
   

Kruset skæppe (Rumex crispus L.)* 2 1 
  

1 

Hvid stenkløver (Melilotus albus medik)* 
 

1 
   

Almindelig rapgræs (Poa trivialis L.) 
 

2 2 1 
 

Almindelig hvene (Agrostis capillaris L.) 
 

2 
   

Almindelig kvik (Elytrigia repens L. )* 
 

2 
   

Humlesneglebælg (Medicago aff. lupulina L.)* 
  

1 1 
 

Rundbælg (Anthyllis vulneraria L.)* 
  

1 1 
 

Vår brandbæger (Senecio vernalis waldst)* 
  

1 1 
 

Eng brandbæger (Senecio jacobaea L.)* 
  

1 
 

1 

Merian (Origanum vulgare L.)* 
  

1 
  

Vandmynte (Mentha aquatica L.) 
  

1 
  

Almindelig gyldenris (Solidago virgaurea L.)* 
  

3 1 
 

Bakkeforglemmigej (Myosotis ramosissima rochel)* 
   

1 
 

Rød kløver (Trifolium partense L.)* 
   

2 
 

Vellugtende gulaks (Anthoxanthum odoratum L. )* 
   

2 
 

Mose bunke (Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv.) 
   

3 
 

Almindelig fuglegræs (Stellaria media (L.) Vill.)* 1 
    

Blød storkenæb (Geranium molle L.)* 1 
    

Butbladet skæppe (Rumex obtusifolius L. Subsp. 

Obtusifolius)* 

1 
    

Sølv potentil (Potentilla argentea L.)* 1 
    

Tusindfryd (Bellis perennis L.)* 1 
    

Vej-pileurt (Polygonum aviculare L.)* 1 
    

Glat vejbred (Plantago major L. Ssp. Major)* 2 
    

Almindelig rajgræs (Lolium perenne L. )* 3 
    

Ager tidsel (Cirsium arvense (L.) Scop.)* 
    

1 

Rørgræs (Phalaris arundinacea L.)* 
    

1 

Stor nælde (Urtica dioical L. )* 
    

2 

Vild kørvel (Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.)* 
    

2 
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er registreret med henholdsvis1, 2, 3 og 4. Problemarter for et overdrev er markeret med rød, de positive arter 

markeret med gul og særlig værdifulde arter markeret med grøn. 

 

Sammenhængen af naturindholdet af prøvefladerne:  

Resultatet af 2-vejs klyngeanalysen for de fem prøveflader i forhold til artsdominansforholdene er 

illustreret med et dendrogram nederst i venstre hjørne i figur 7. Dendrogrammet skal læses horisontalt 

fra højre mod venstre. Det skal forstås på den måde, at de prøveflader, der ud fra 

artsdominansforholdene ligner hinanden mest og har mest fælles information, er klynget sammen til 

højre. De to prøveflader, der har de fleste arter til fælles, er prøveflade 2 og 3. Dette er markeret ved, 

at de er klynget helt tæt sammen med en lige streg mellem. Prøveflade 4 er den næste, der har mest 

tilfælles med prøveflade 2 og 3, da den er den første forgrening man støder på mod venstre. Længere 

mod venstre kommer endnu en forgrening, og det er prøveflade 1 og til sidst kommer prøveflade 5. 

Af dendogrammet ses det, at prøveflade 5 adskiller sig markant fra de øvrige prøveflader, idet træet 

mod venstre helt bliver delt op i to grene. 

Dendrogrammet af 2-vejs klyngeanalysen for afstandshierarkiet af arterne baseret på deres 

forekomster på de 5 prøveflader ses øverst i højre hjørne i figur 7. Dendogrammet skal læses vertikalt, 

nede fra og op og rækkefølgen horisontalt er ikke beskrivende. Samtidig kan man aflæse arternes 

dominansforhold i udbredelse i de 5 forskellige prøveflader ud fra illustrationen nederst i højre hjørne 

i figur 7, hvor farve markeringen indikerer, om arten er tilstedet i den pågældende prøveflade og dens 

udbredelsesgrad i forhold til de 4 prøveflader. De arter, der har mest tilfælles, er grupperet sammen 

med en lige streg helt nederst.  

Hvis der tages udgangspunkt i 6 klynger, indeholder den først klynge ud af x-aksen, en gruppering af 

arter, der har mest tilfælles, markeret med en lige streg: Ager paderok, almindelig kongepen og 

musevikke alle tre arter forekommer på prøveflade 2 og 3 og de har den samme udbredelsesgrad 1, 

derfor er farvemarkeringen i figuren nederst i højre hjørne den samme tone. Den næste gruppering er 

almindelig rapgræs og almindelig røllike, der også er forbundet af en lige streg, de forekommer begge 

på prøveflade 2, 3 og 4, men her er dækningsgraden forskellig inden for de tre prøveflader, sådan at 

almindelig rapgræs har en dækningsgrad på 2 i prøveflade 2 og 3 men kun en dækningsgrad 1 i 

prøveflade 4. Dette er markeret med en mørkere toning af prøveflade 2 og 3 i figuren nederst i højre 

hjørne af figur 7. Den næste art, der har mest tilfælles med de første to grupperinger er lancet vejbred, 

der forekommer på prøveflade 1, 2, 3 og 4. Lancet vejbred har den højeste dækningsgrad inden for 
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prøveflade 3, hvor dækningsgraden er 2 i de andre tre prøveflader er den 1, markeret i figuren nederst 

i højre hjørne af figur 7.  

Den anden klynge indeholder almindelig gyldenris, der er registeret på prøveflade 3 og 4, hvor 

fordelingsforholdet er sådan, at den på prøveflade 3 har en dækningsgrad på 3 og den på prøveflade 

4 har en dækningsgrad på 1, markeret med farveforskellene i figuren nederst i figur 7. De næste to 

arter i denne gruppering, der har meget tilfælles, og er markeret med en lige streg, er merian og 

vandmynte, der begge kun er registeret på prøveflade 3, med det samme dominansforhold med en 

dækningsgrad på 1. De sidste tre arter i denne klynge, der har mest tilfælles er humlesneglebælg, 

rundbælg og vårbrandbæger, der alle tre findes både på prøveflade 3 og 4, men det samme 

dominansforhold og den samme dækningsgrad på 1 i begge prøveflader.   

Den tredje klynge der har mest tilfælles med de to første klynger omfatter almindelig kvik, almindelig 

hvene og hvid stenkløver, der har lige meget tilfælles, markeret med den lige streg i bunden, de er 

alle tre kun registeret i prøveflade 2 og derfor også markeret med det samme dominans i forhold til 

de fem andre prøveflader. Den sidste art i denne klynge er gråbynke, der er registeret på prøveflade 

2 og prøveflade 4, med det samme dominansforhold, markeret med den samme farvetone nede i højre 

hjørne af figur 7. 

Den fjerde klynge består af nogle arter, der har meget tilfælles markeret med en lige streg i bunden, 

disse arter er bakkeforglemmigej, mosebunke, rødkløver, vellugtende gulaks. De er alle kun registeret 

i prøveflade 4 og dermed det samme dominansforhold i forhold til de fire andre prøveflader, markeret 

med fuld dominans nederst i højre hjørne af figur 7.  

Den femte klynge, der har mest tilfælles med de andre fire klynger indeholder nogle forskellige 

grupperinger. Den første er en gruppering af arterne almindelig fuglegræs, almindelig rajgræs, 

blødstorkenæb, butbladet skæppe, glat vejbred, sølv potentil, tusindefryd, vej pileurt, der har lige 

meget tilfælles markeret med den lige streg i bunden. Disse arter findes alle sammen kun i prøveflade 

1 og har derfor den samme dominans i forhold til de andre fire prøveflader. Den næste art i denne 

klynge er hvid kløver, der både findes i prøveflade 1, 2 og 3. Dominansforholdet er sådan, at den er 

mest udbredt i prøveflade 1 og lige udbredt i prøveflade 2 og 3, markeret med den mørkeste farve ud 

for prøveflade 1 og den samme lysere markering ud for prøveflade 2 og 3, i figuren under 

artsdendogrammet i figur 7. Den næste gruppering i den femte klynge er arterne bølget bunke og 

fandens mælkebøtte.  Begge arter er registeret på prøveflade 1 og 2. For begge arter gælder det, at 

dominansforholdet mellem de to prøve felter, er sådan, at arterne er mest dominerende på prøveflade 
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1, som kan ses på deres farvemarkering i figuren under artsdendrogrammet i figur 7. Den sidste art i 

klynge fem er kruset skæppe, som er registeret på prøveflade 1, 2 og 5, her er dominansforholdet, 

sådan at i prøveflade 1 er den mest udbredt, mens den har den samme dækningsgrad på prøveflade 2 

og 5.  

Ud fra dendrogrammet ses det, at de arter, der adskiller sig markant fra de andre arter, er den sidste 

klynge, idet træet for oven helt bliver delt op i to grene. Her er der en gruppering forbundet med en 

lige streg, som indeholder arterne agertidsel, rørgræs, stor nælde og vild kørvel. Disse arter har alle 

sammen det samme forhold mellem de fem prøveflader, da det kun er arter, der er fundet i prøveflade 

5. De er derfor markeret med den mørkeste tone. De er i klynge med engbrandbæger, der findes på 

prøveflade 5 og 3, der har en ens fordeling mellem de to prøveflader. 

 

 

Figur 7 Viser 2 dendogrammer og en farvemarkeringsskema for de forskellige arters dominansforhold på de 

fem prøveflade, helt nede til højre i figuren. Dendogrammet nederst til venstre er over de fem prøveflader, 

hvor de alt efter artsregiistreringerne og dominansforhold klynges, sådan at de prøveflader der har mest 

tilfælles (Prøvedlade 2 og 3)  er  klynget sammen med en lige streg, den prøveflader der er næst mest tilfælles 

med de to prøveflader er prøveflade 4, dernæst prøveflade 1 og til sidst prøveflade 5, der ikke har noget 

tilfælles med de andre prøveflader og danner sin egen klynge. Øverst til højre ses dendrogrammet for 
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afstandshierarkiet af arterne baseret på deres forekomster på de 5 prøveflader Dendogrammet skal læses 

vertikalt, nede fra og op og rækkefølgen horisontalt er ikke beskrivende, man kan her inddele dendogrammet 

i 6 klynger, med artssammensætningen i forhold til deres forekomster på de 5 prøveflader. Samtidig kan man 

aflæse arternes dominansforhold i udbredelse i de 5 forskellige prøveflader ud fra illustrationen nederst i 

højre hjørne. 

DISKUSSION:  

Fra resultaterne af dette pilotforsøg ses det, at der ikke blev registreret nogle indikatorarter for §3 

beskyttede overdrev på prøvefladerne. 

Prøveflade 1, 2 og 5 havde forholdsvis mange problemarter med henholdsvis syv, seks og fire arter. 

Prøveflade 3 og 4 havde ikke så mange problemarter og en del positive arter. Det var kun prøveflade 

3, der havde én værdifuld art. Dette kan der være flere grunde til: 

 En af grundene kan være omgivelserne, idet prøveflade 1,2 og 5 lå i tidligere råstofgrave, der grænser 

op til opdyrket landbrugsjord. Som det fremgår af tidligere udenlandske studier har den 

omkringliggende vegetation en stor betydning for udviklingen af naturindholdet i de tidligere 

råstofgrave (Řehounková & Prach, 2008; Republic & Republic, 2006). Med udgangspunkt i 

indikatorarter for næringsstofforurening (Ejrnæs, Nygaard, & Fredshavn, 2009), nævnt i 

teoriafsnittet, ses det at prøveflade 1, hvor der var græssende heste, havde tre problem arter (hvid 

kløver, fandens mælkebøtte og almindelig rajgræs), der tyder på eutrofiering samtidig med der er 

græsning. Grønsværen i prøveflade 1 var tæt og mørkegrøn. Dertil var området under indhegningen, 

hvor hestene ikke kunne græsse, dækket af stor nælde, som er en art der tyder på eutrofiering uden 

græsning.  På prøveflade 1 blev der ikke registeret nogle positive arter, mangel på disse arter kan også 

tyde på eutrofiering. Sammenligner man arterne, der indikerer for stor næringsstoftilførsel med 

prøveflade 2 er der tre problemarter (hvid kløver, fanedens mælkebøtte og almindelig kvik), der tyder 

på eutrofiering. Der var kun en positiv art på prøvefladen og prøvefladens bundvegetation var 

forholdsvis tæt og domineret af højt græs og urter, hvilket tyder på for stor tilgængelighed af 

næringsstoffer samtidig med området ikke bliver græsset. Prøveflade 3 havde kun én problemart (hvid 

kløver), der indikere for stor næringsstofpulje, grønsværen i prøvefladen var tæt, men ikke så høj. På 

denne prøveflade var der samtidig tre positive arter og én værdifuld art. Det omgivende areal var 

natur og området var derfor ikke i kontakt med opdyrkede landbrugsjord. Prøveflade 4 havde ingen 

problem arter, der ifølge indikatorarterne for næringsstofbelastning indikerede en for stor tilførsel af 

næringsstoffer. Her var bundvegetationen heller ikke tæt, men åben og tør, dette kan hænge sammen 

med at området ikke lå op af opdyrkede landbrugsmarker. Samtidig var området det yngste og derfor 
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en af grundene til det ikke var så tilgroet som prøveflade 3.  Prøveflade 5 havde tre problemarter 

(Ager tidsel, Stor nælde og Vild Kørvel), der indikerer, at området er påvirket af næringsstoftilførsel. 

Bundvegetationen i prøvefladen var meget tæt og meget høj, hvilket også er en indikator på, at 

området er påvirket af en for høj mængede næringsstoffer i jorden. Dette stemmer godt overens med 

at prøvefade 5 er i et område, der ligger omgivet af landbrugsjord. Det tyder derfor på, at de tre 

prøveflader, henholdsvis prøveflade 1, 2 og 5, der grænser op af de næringsrige jorde, bliver påvirket 

heraf. Og de to prøveflader, henholdsvis prøveflade 3 og 4, der er omgivet af naturarealer og derfor 

ikke får så stor en næringsstofs påvirkning, har færre problemarter og flere af de positive arter for 

overdrev. Dette er også, hvad man har fundet frem til i andre studier, hvor man har set at tidligere 

råstofgrave omgivet af naturlig og semi-naturlig vegetation opnår de største naturværdier (Pxudz et 

al., 2012; Řehounková & Prach, 2008; Republic & Republic, 2006). 

En anden årsag til forskellen i problemarter og positive/værdifulde arter for overdrev, kan skyldes 

mangel på tilbagevendende forstyrrelser, der kan holde vegetationen lysåben (Ejrnæs, Nygaard, & 

Fredshavn, 2009; Ellemann et al., 2001).  Dette er tilfældet for prøveflade 2, 4 og 5, da prøveflade 1 

blev græsset af heste og prøveflade 3 havde vildt udsætning. Dog tyder den tætte grønsvære i 

prøveflade 3 på, at den tilbagevendende forstyrrelse her ikke er kontinuerlig nok. Tidligere 

råstofgrave har mulighed for at være overdrevslignende arealer uden forstyrrelser i en årrække, men 

hvis ønsket er, at de tidligere råstofgrave skal forblive i den lysåbne tilstand, er tilbagevendende og 

kontinuerlige forstyrrelser, som græsning, brand, eller maskinelt fjernelse, en vigtig faktor (Schøler 

et al., 2014).  

 En anden faktor, der kan have en betydning for udviklingen af den natur vi ser i de tidligere 

råstofgrave og prøvefladerne heri, er alderen. Råstofgrave kan typisk stå med overdrevsvegetation 

efter endt indvinding i en årrække, dog kan områderne vokse ud af overdrevsvegetationen, hvis 

områderene ikke opnår nogen form for forstyrrelser, da successionen vil gå hurtigere og tilgroning af 

træer, buske og høje græsser og urter vil komme til at dominere områderne (figur 1) (Bruun & Ejrnæs, 

1998; Buttenschøn, 2007; Friis, Sachiko, Rasmussen, & Land, 2000). Derfor vil man forvente at 

overdrev med den samme alder vil have den samme vegetationssammensætning, forudsat at der ikke 

er andre faktorer der spiller ind. Ud fra dendorgrammet over den 2-vejs klyngeanalyse i figur 7, ses 

det, at prøveflade 2 og 3 har mest tilfælles. De to prøveflader er afsluttet i henholdsvis 2001 og 2000, 

så i forhold til alderen burde de to råstofgrave også minde mest om hinanden. I forhold til den 2-vejs 

klyngeanalyse, var det prøveflade 4, der efterfølgende havde mest tilfælles med prøveflade 2 og 3, 
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der blev lagt i en råstofgrav, som er afsluttet i 2008. Den prøveflade der ifølge dendogrammet i figur 

7 efterfølgende havde mest tilfælles med de tre andre prøveflader, var prøveflade 1. Denne prøveflade 

er taget i en råstofgrav, der er afsluttet i 1979 og dermed den ældste, hvorfor den også burde minde 

mindst om de andre fire prøveflader. Prøveflade 5 havde mindst tilfælles med de fire andre 

prøveflader, selv om den blev afsluttet i 2001 og derfor havde næsten samme alder som prøveflade 2 

og 3. Dette kan skyldes områdets struktur, der var helt forskellige i forhold til de fire andre 

prøveflader. Der var her udlagt 2 søer, og området var meget tilgroet, der var ingen skrænter og 

området var tæt omgivet af opdyrkede marker.  

Den sidste faktor, der kan have en betydning for de registrerede arter, er indsamlingstidspunktet. 

Indsamlingstidspunktet for dette pilotforsøg var ikke optimal i forhold til, at skulle artsbestemme 

vegetationen. De fleste af de kendetegnende overdrevsarter vokser hen over sommeren, fra april til 

september. Dette pilotforsøg fandt sted i slut september, hvorfor undersøgelsestidspunktet kan være 

en væsentlig årsag til, at antallet af arter ikke er så højt som det kunne have været, hvis undersøgelsen 

fandt sted i juni-juli, hvor de fleste overdrevsarter blomstrer. Problemet med indsamlingstidspunktet 

er, at de er svære både at finde og artsbestemme, hvis de er afblomstret og visne.  

KONKLUSION: 

Dette pilotforsøg havde til formål at belyse, hvordan vegetationsudvikling og dominansforhold ser 

ud i tidligere råstofgrave af forskellig alder og beliggenhed. Samtidig blev artsregistreringerne 

sammenholdt med artsindikator for overdrev. Andre undersøgelser har vist, at faktorer som alder, 

omgivende vegetation og græsningstryk har betydning for, hvordan vegetationen af den pågældende 

råstofgrav udvikler sig. De fem prøvefalder der i dette pilotforsøg blev undersøgt viste, at 

prøvefladerne hvor de omkringliggende omgivelser var naturarealer, henholdsvis prøveflade 3 og 

prøveflade 4, havde flest positive arter for et overdrev, hver med tre positive arter og prøveflade 3 

med én værdifuld art. De prøveflader der grænsede op til opdyrkede landbrugsjorder, henholdsvis 

prøveflade 1, 2 og 5, havde flest problemarter. I dette pilotforsøg var det svært at konkludere hvilken 

effekt græsningstrykket og alderen af råstofgraven havde for vegetationsudviklingen og 

dominansforholdet, men klyngeanalysen viste dog, at der var en sammenhæng i vegetationen i 

prøveflade 2 og prøveflade 3, med næsten samme alder, henholdsvis afsluttet i 2001 og 2000. 

Prøveflade 1 og 2 var mindst sammenlignelige med prøveflade 1 og 5 afsluttet i henholdsvis 1979 og 

2001. Prøveflade 1 var den ældste og samtidig også den eneste der blev græsset kontinuerligt, så i 

forhold til alder, burde det også være denne prøveflade, hvor vegetationsudviklingen og 
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dominansforholdet mindede mindst om de andre. Det var overraskende i forhold til alderen at 

prøveflade 5 ikke mindede mere om prøveflade 2 og 3, da de havde samme alder, men ikke 

overraskende i forhold til struktur og den omkringliggende natur. Der var ingen indikatorarter for §3 

beskyttede overdrev, men der blev fundet positive arter og én værdifuld art i de råstofgrave omgivet 

af naturarealer.  

Den overordnede konklusion af pilotundersøgelse er, at tidligere råstofgrave kan udvikle sig, hvis de 

ligge i nærheden af anden natur, med mange positive arter for overdrev, dog blev der ikke fundet 

nogle indikatorarter. Derfor vil en videre undersøgelse være nødvendig, hvor den brugte metode 

skaleres til en kvantitativ statistiskunderstøttet undersøgelse, hvor især den omkringliggende 

vegetation er en vigtig faktor, at inddrage i udformningen af sådan en undersøgelse. 

PERSPEKTIVERING: 

Til trods for der ikke blev fundet nogen indikatorarter for overdrev på de fem prøveflader, blev der 

fundet nogle positive arter og en værdifuld art. Derfor indikerer dette pilotforsøg at en mere 

dybdegående undersøgelse, på det rigtige tidspunkt, inden for området er nødvendig. Selvom fokus 

er ændret i forhold til efterbehandlingen af tidligere råstofgrave, er der fortsat ikke offentliggjort 

særlig meget om de potentielle naturværdier, der findes heri. Derfor vil en opfølgende undersøgelse 

være relevant. Især fordi Aalborg kommune allerede ytrer et ønske om indlejring af 

efterbehandlingsplaner i råstofplanerne. En undersøgelse vil kunne bidrage til, at der allerede inden 

igangsættelsen af råstofindvindingen, er en plan for, hvordan man vil udnytte arealerne bedst muligt 

efterfølgende.  

En større undersøgelse af de Nordjyske råstofgrave vil være nødvendig for, at kunne lave en 

kvantitativ bestemmelse af vegetationsudviklingen i råstofgravene og heraf bestemme den bedst 

mulige efterbehandling og udpegningsmetode af de råstofgrave, der har det største potentiale, som 

værdifulde naturområder. Til sådan en undersøgelse vil en space-for-time substitution være oplagt, 

hvor man undersøger mange råstofgrave i forskellige aldre, men med samme faktorer som 

jordbundsforhold, græsningstryk og omkringliggende naturarealer. Især de omkringliggende arealer 

er en vigtig faktor for udvælgelsen af råstofgravene, da det i denne undersøgelse og i udenlandske 

undersøgelser har vist en stor betydning for udviklingen af naturindholdet. Andre faktorer der skal 

tages højde for er mikroklimaparameteren og udformningen af råstofgraven. Har den eksponeret 

sydvendte skrænter og andre strukturere, der kan være positive overdrevs karakter? Undersøgelses 
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tidspunktet vil være meget afgørende og det er vigtigt at feltarbejdet finder sted i sommermånederne, 

hvor de fleste overdrevsindikatorarter blomstre. Registreringsmetoden kan fremgå som i dette 

pilotforsøg, prøveflader kan med fordel skaleres, sådan at prøvefladerne bliver 10 meter fra midten 

ud til hjørnerne i stedet for 5 meter, sådan et større område bliver undersøgt. Samtidig vil flere 

prøveflader inden for samme råstofgrav være nødvendig i råstofgrave med stor heterogenitet og 

forskellige plantesamfund så der er en vegetationsanalyse i hver plantesamfundstype. 

Når udpegningsgrundlaget er på plads, er det vigtigt at have en plan for, hvordan man vil indlejre 

efterbehandlingsplanerne i råstofplanerne, så der fastsættes regler for, hvem der har omkostningerne 

og står for arbejdskraften til efterbehandling af råstofarealerne. Herunder hører, hvem der er ansvarlig 

for de tilbagevendende forstyrrelser, som græsning, brand eller høslæt. En mulighed er at tænke 

efterbehandlingen som en kombination af områder, der kunne benyttes til naturoplevelser og 

aktiviteter, som mountainbike og løbe stier. Sådan menneskelige forstyrrelser kan benyttes som 

naturpleje effekter. Effekten kunne øges ved at lovfastsætte, at en vis andel råstofgravsarealer årligt 

skal efterbehandles hen imod §3beskyttede overdrev. 

En sådan kvantitativ undersøgelse vil bidrage til, at udpegningen af råstofarealer med potentiale til at 

blive naturværdier er mulig og sådan et redskab er vigtig i kampen om at stoppe tabet af den danske 

biodiversitet inden tidsfristen i 2020 og i kapløbet mod klimaændringerne, med øgede temperaturer 

og stigende mængder nedbør. Gevinsten ved at reetablere råstofarealer til naturarealer er at 

råstofgravene kan få to funktioner, det primære at levere råstoffer og det sekundære at danne grundlag 

for nye naturarealer. Omkostningerne i forhold til indsatsen vil for sådan en undersøgelse være lav, 

metoden præsenteret her er meget simpel og hverken dataopsamling eller databehandling medfører 

et langvarigt projekt, da space-for-time setuppet kan udføres på et enkelt år. Den miljømæssige 

gevinst med øget biodiversitet i relation til den korte tidsfrist bør derfor prioriteres i kommunerne.  
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APPENDIX: 

Appendix 1:  
Feltskema over de arter man typisk finder på overdrev, fra naturstyrelsens registreringsprojekt 

(Fredshavn et al., 2012; Feltskema til overdrev, 2010). 
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Appendix 2:  
Et udklip af input-matricen over de forskellige arter og deres udbredelsesgrad i de 5 råstofgrave, der 

blev udformet til input i klyngeanalyserne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


