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Abstract 

Islands on the mesoscale of Denmark can be interesting because they represent some of the least 

cultural affected nature. This study uses the floristic data of the recently published (2011) 

commented species lists from Danish Botanical Society primarily collected by Erik Wessberg. 

Species are presented as presence/absence from 78 islands in Denmark. The islands are 

geographically ranging from 5 freshwater lakes in Midjutland to seawater islands surrounding 

the shore of primarily Jutland and Funen. The size varies from 0,02 ha to 2770,1 ha. The islands 

are studied in subgroups of: freshwater islands, seawater comprising solitary islands, solitary 

islands w. connection to land and islands composed of more than 1 complex.  

The classical island species-area relationship was explored and for all 78 islands 71,6 % of the 

variation was explained by area with an increase up to 87,2 % in the subgroup of freshwater 

islands. Remarkably there was no significant relationship to be found in the small subgroup of 

seawater islands composed of complexes. For this group an in-between effect of distance 

between islands and floristic composition was also found and from the ordination analysis the 

small effect of area on variation in species composition was also supported.   

For the other groups the ordination analysis showed area, water salinity and island indicators of 

environmental heterogeneity (shape, species salt water tolerance) to be main predictors of 

species composition. 
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Introduktion 

Artsdynamikken på øer er et klassisk emne i biologien. Øer fungerer på mange måder som 

levende laboratorier, da de er fysisk veldefinerede og som oftest er umiddelbart sammenlignelige 

med hensyn til effekten af en lang række specifikke fysiske parametre, såsom størrelse og grad af 

isolation. Der findes et stort antal videnskabelige ø-biogeografiske undersøgelser typisk udført i 

tropiske egne af verden på stor geografisk skala og involverende mange endemiske arter. 

Nærværende studie har til formål at undersøge styrken af biogeografiske lovmæssigheder på 

mesoskala i Danmark. 

Digitaliserede luftfotos fra 2002 har vist, at der i Danmark findes i alt 1419 øer med et areal på 

over 100 m
2
 (Reddersen, 2003).  Bortset fra Adsersen og Mølgaards (2003) studie af småøer i 

Issefjord findes der ingen sammenhængende undersøgelser af floristiske artsdiversitetsmønstre 

på danske øer. Dette speciale er baseret på det meget omfattende datasæt, som Erik Wessberg og 

diverse samarbejdspartnere siden 1981 har udfærdiget for i alt 67 danske øer.  Datasættet blev i 

2011 udgivet på Dansk botanisk forenings hjemmeside i form af kommenterede artslister 

(http://www.botaniskforening.dk/1270.0.html).   

Ø-biogeografi 

Ø-biogeografien er placeret i spændingsfeltet mellem evolution, økologi og biogeografi. 

Disciplinen beskæftiger sig med lovmæssigheder i udviklingen af øers artsmangfoldighed over 

tid. Ø-biogeografiens grundlæggende forfædre omfatter mange prominente forskere, såsom 

Darwin (1809-1882), Hooker (1817-1911) og Wallace (1823-1913). Den nutidige ø-

biogeografiske forskning er præget af David Lack, Ernest Mayr, G. Evelyn Hutchinson og ikke 

mindst af grundlæggerne af ø-biogeografien som en videnskabelig disciplin, Robert H. 

MacArthur og Edward O. Wilson (MacArthur & Wilson, 1967). MacArthur og Wilsons 

dynamiske ligevægtsteori for øer redegør for mekanismerne bag artsrigdommen på øer på en 

simpel og grafisk overskuelig måde. De styrende variable er immigration og uddøen, der 

dynamisk medvirker til et ligevægtsartsantal, som afhænger af øens størrelse og dens isolation. 

Selvom ligevægtsteorien ikke tager hensyn til artsdannelse, overvejede MacArthur og Wilson 
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dog dennes betydning. Da indvandringen af den danske flora er langt mere recent end den 

tidsskala, som artsdannelse foregår på, vil jeg ikke i nærværende speciale diskutere betydningen 

af sidstnævnte fænomen.  

Ligevægtsteorien forsøger at forklare tre grundlæggende sammenhænge, der knytter sig til øer:  

1) Forholdet mellem artsantallet og øens areal. 

2) Artsantallets afhængighed af øens isolation. 

3) Artsudskiftningen over tid. 

Forholdet mellem artsantal og areal er et af de mest gennemgående naturgivne mønstre og har 

længe været anerkendt af biogeografer og økologer. Det er svenskerens Arrhenius (Arrhenius, 

1921) der krediteres som ophavsmand til den matematiske formulering af sammenhængen:  

 

hvor: S = Antal arter, A = Areal(i kvadrat enheder) og c og z er matematiske konstanter. Afbildet i et log-log 

plot vil forholdet mellem artsantal og areal beskrive en ret linie med hælding z og skæringspunkt med y-

aksen i c.    

Den hidtil mest omfattende analyse af forholdet mellem artsantal og areal på globalt plan blev 

publiceret af Tritanis et al.(2012). Denne viser tydeligt, at Arrhnius’ eksponentielle model klarer 

sig bedre end andre mere komplekse matematiske modeller. Dette afgøres ved hjælp af to mål, 

generalitet og effektivitet. Generaliteten angiver andelen af tilfælde, hvor modellen giver et 

præcist fit.  Effektiviteten svarer til den overordnede sandsynlighed for, at modellen er den 

bedste til at beskrive artsantal-areal sammenhænge på øer. Denne udregnes som et AICcvægtet 

gennemsnit for alle de datasæt, hvor modellen angiver et præcis fit. For yderligere uddybning, se 

Triantis et al. (2012). 

Lomolino et al. (2010) nævner to indsamlingstekniske årsager til den eksponentielle 

sammenhæng mellem artsantal og areal: relativ artshyppighed og arternes fordeling. Ikke desto 

mindre er denne lovmæssighed af stor betydning for ø-biogeografien. 

Forholdet mellem Artsantal og isolation: På tværs af organismegrupper og naturtyper er det 

blevet påvist, at artsrigdommen er eksponentielt aftagende som funktion af graden af isolation 

(Lomolino et al., 2010, Kreft et al. 2008). Sammenhængen har dog ikke den samme styrke som 

artsantal-areal sammenhængen (Lomolino et al., 2010). Konstanten z har tendens til at stige med 
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graden af isolering, efter Triantis et. al (2012) er denne netop indikator for processer såsom 

isoleringsgraden. På dette har den såkaldte Rescue effekt (Brown & Kodric-Brown, 1977 Gotelli 

1993) dog betydning, da kontinental immigration reducerer uddøen for øer meget tæt på 

hovedlandet og derved redder populationer og arter fra at uddø lokalt.  

Artsudskiftningen over tid: MacArthur og Wilsons ligevægtsteori forudser, at antallet af arter 

på en ø efter kolonisering vil stige indtil et mætningspunkt nås. I mætningspunktet vil der herske 

en dynamisk ligevægt mellem arter som henh. uddør og bliver tilført udefra. Der er altså ikke tale 

om sameksistens af de samme arter over tid, men derimod en udskiftning af arter over tid.  

Artsudskiftningen er også under indflydelse af Rescue effekten (Brown & Kodric-Brown, 1977, 

Gotelli, 1993). Dette fænomen understøtter ligevægtsteorien, idet isolation ikke kun har 

indflydelse på immigrationen, men også på uddøen. På samme vis har Target Area effekten 

(Buckley & Knedlhans, 1986) indflydelse på ligevægtsteoriens forudsigelser, idet der statistisk 

set sker en større tilførsel af arter til større øer. En anden og mere omdiskuteret effekt, som kan 

gribe forstyrrende ind i ligevægtsteoriens forudsigelser, er Small Island effekten (Niering 1963, 

Burns et al., 2009). Denne refererer til det forhold, at sammenhængen mellem artsantal og areal 

kan være fraværende for små øers vedkommende. Her er lokale forstyrrelser og tilfældige 

processer af større betydning (Lomolino & Weiser 2001, Whittaker & Triantis 2012).  

Afslutningsvis kan antagelsen om, at biologiske samfund befinder sig i ligevægt også være 

problematisk, da tid og rum er af stor betydning. Måske er samfundet så ungt, at der endnu ikke 

er opnået ligevægt, såsom det forholder sig, når en ny ø dannes (Reddersen, 2003), eller når isen 

forsvinder efter en istid. Eksempelvis har der for Europas løvskovsbælte været anført 

spredningsbegrænsning som årsag til at artssammenslætningen stadigvæk ikke befinder sig i en 

ligevægt (Svenning et al., 2008). Også økosystemer der bliver udsat for konstante katastrofale 

forstyrrelser såsom orkaner, vulkanudbrud eller tsunamier har svært ved at udvikle sig mod 

artsmæssig ligevægt.  

På denne baggrund virker det logisk, at eftervisning af den ø-biogeografiske ligevægtsteori har 

været vanskelig i virkeligheden. Sammenfattende må man konstatere, at mange variable øver 

indflydelse for øers artssammensætning af planter og dyr.   



8 

 

Skala i ø-biogeografiske undersøgelser 

 Skalaen hvormed øer betragtes er af stor betydning for den ø-biogeografiske analyse, og har 

også indflydelse på artsantal-areal sammenhængen (Triantis et al., 2012; Bruun et al., 2003; 

Drakare et al., 2006; Zacharias & Roff, 2001; Sfenthourakis, & Panitsa, 2012).  Drakare et al. 

2006, fokuserer på skalaens indflydelse på konstanterne c og z og styrken i Arrhenius’ formel. 

Mønstrene er ikke entydige, men storskala rummelige forhold såsom breddegradsgradienten, 

organisme karakter og forskelle i evolutionær oprindelse kan give aftryk på artsantal-areal 

sammenhængen.  

En meget prominent undersøgelse udført på global skala af Kreft et al. 2008 medtager 488 øer og 

970 hovedlands floraer. Her testes forholdet imellem forskellige ø karakteristika (areal, isolation, 

typografi, klima og geologi) og artsrigdom ved brug af traditionelle og rumlige modeller. Areal 

er den stærkeste variabel for arts-antallet på øer, mens den er svagere ift. hovedland. I denne 

globale undersøgelse forklarede areal, isolation, temperatur og nedbør 85 % af den globale 

variation i artsrigdom, hvilket er helt i tråd med de ø-biogeografiske principper.  

I forhold til den førnævnte undersøgelse vil dettes speciales fokus på 78 danske øer, der ligger i 

et rektangel af ca. 300x350 km, være et stort skridt ned i skala. Her befinder vi os på en 

mesoskala, der ifølge Korvenpää et al.(2003) defineres som den skala, hvor regionale processer 

er vigtigere end lokale processer. Undersøgelser på denne skala er ikke vidt udbredte, og her 

findes de bedste sammenlignelige eksempler hos Korvenpää et al.(2003) og Hannus & Von 

Numers(2008 & 2010) fra Finland. I en videnskabelig sammenhæng er de danske øer samlet set 

relativt uudforskede, hvorfor der ikke eksisterer materiale. Den eneste undersøgelse i denne 

kategori er Adsersen & Mølgaard’s (2003) artikel om småøer i Isefjord. Undersøgelsen er på 

lokal skala, idet alle øerne befinder sig indenfor en rektangel på 30x40 km.  

Ud fra denne betragtning vil en undersøgelse på mesoskala i den danske ø-biogeografi give et 

unikt videnskabeligt bidrag.    

Øer i Danmark (historie og anvendelse) 

Som nævnt i det forrige afsnit findes der ikke mange undersøgelser om biodiversitetens fordeling 

på de danske øer. Man kunne derfor spørge, hvorvidt dette skyldes, at forskerne ikke har fundet 
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dette område interessant eller området blot er blevet overset. Begge spørgsmål kan dog let 

afvises, når datamaterialet af Wessberg et al. (2011) gennemgås. Heri findes et stort feltarbejde i 

udfærdigelsen af både kommentarer og artslister. Datamaterialet er dog aldrig blevet undersøgt 

med en ø-biogeografisk tilgang. Det vil jeg råde bod på med dette speciale, der er et ø-

biogeografisk studie af de floristiske artsdiversitetsmønstre. 

For at forstå det naturgrundlag, som de danske øer bygger på i dag, er det naturligvis vigtigt, at 

kende den geologiske og historiske udvikling. Danmark er primært dannet af istidernes gletsjere 

og udgør ifølge Schou (1980) en morænearkipel. Dette indebærer at de danske øer enten er 

dannet af moræneaflejringer eller af hævet marint forland. Samlet set er de danske øer yderst 

dynamiske geografisk set, idet kystprocesser som erosion, aflejring, marskdannelse, klitdannelse, 

landhævning og -sænkning sker kontinuerligt og med stor kraft (Schou, 1980). Fra 

kommentarerne i datamaterialet (Wessberg et al., 2011) ses følgende generelle tendenser for 

anvendelse af øerne: historisk set har der været større anvendelse af de mindste af øerne 

eksempelvis til græsning af ungkvæg eller enkelte mindre landbrug, men efter industrialiseringen 

ligger mange nu urørte hen. Modsat gælder det for de største og de landfaste øer, at der generelt 

er sket øget anvendelse. Alt dette bevirker, at især de små øer på mange måder udgør den del af 

den danske natur, som er mindst kultur-påvirket. Adsersen (2003) fremhæver især øer under 25 

ha, da disse ikke kan bære permanent beboelse, i hvert fald ikke efter strandbeskyttelseslinjens 

indførelse i 1930’erne (Naturstyrelsen om Strandbeskyttelseslinjen). Der er ikke nogen dansk 

lovgivning, der specifikt omhandler naturforvaltning af øer, men som nævnt ovenfor, er 

strandbeskyttelseslinjens 300 meters forbud mod tilstandsændringer (ændret i 1994) noget, der 

præger mange øers anvendelse. Desuden knytter der sig meget natur, der er omfattet af § 3 

fredninger eller en del af Natura 2000 naturtyperne, til kysterne. Eksempelvis er strandenge 

under stadigt større pres (Moeslund et al., 2011). Det skal dog nævnes, at strandenge 

arealmæssigt skal være over 0,25 ha for overhovedet at være beskyttet af naturbeskyttelsesloven. 

Til gengæld nævnes det i Wessberg et al. (2011)’s kommentarer, at mange af småøerne er fugle-

beskyttelsesområder. Af denne årsag syntes det netop yderligere relevant at betragte 

biodiversitetens fordeling på de danske øer i et øbiogeografisk studie på mesoskala.  
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Metode 

Databearbejdning 

Datamaterialet, som nærværende studie bygger på, er udfærdiget ud fra de 67 kommenterede 

artslister, som primært har amatørbotanikeren Erik Wessberg som forfatter. Arbejdsprocessen i 

nærværende studie har derfor været at omforme data til anvendeligt økologisk data, der kan 

tolkes i et nutidigt perspektiv. Artslisterne blev for første gang publiceret samlet i 2011 på Dansk 

Botanisk Forenings hjemmeside (http://www.botaniskforening.dk/1270.0.html). Her forligger de 

i PDF format, hvoraf nogle er indscannet fra skrivemaskine. Ud fra disse PDF filer, har jeg 

manuelt indtastet artslisterne i det Excel-baserede databasesystem, som jeg har udviklet til 

formålet. Databasesystemet er i Microsoft Office Excel 2007. Til GIS-arbejdet har jeg anvendt 

ArcGIS 10.0 (ESRI, Redlands, CA, USA) i koordinatsystemet ETRS_1989_UTM_Zone_32N. 

Jeg har identificeret øerne på digitale kort fra 2007 ud fra de anvisninger og kort, der ligger i 

Wessberg et al. (2011), for at kunne fortage en præcis digital kortlægning af øerne og de ø-

komplekser, som har været baggrund for dataindsamlingen. I det følgende er arbejdsprocessen 

med arter og øer beskrevet. 

Arter 
Som en del af arbejdet med at registrere øernes planteliv indsamlede Wessberg et al. oplysninger 

fra tidligere publicerede floralister. Idet hovedparten af observationerne er fortaget af forfatterne 

selv i perioden fra 1981 til 1992 – det vil sige fra den første ø-flora Anholt til den sidste Thurø - 

repræsenterer ø-floraerne primært et nutidigt billede. Derfor har jeg frasorteret arter, der kun 

optræder på referencer fra inden 1950. På den måde ligger alle observationer med sikkerhed 

indenfor de seneste 50 år. Skæringsdatoen 1950 er valgt, fordi dette årstal på mange måder 

markerer overgangen til det moderne mekaniserede landbrug med en høj specialiseringsgrad og 

langtrækkende påvirkning af de tilstødende landskaber. Det var desværre ikke muligt at henføre 

artslisterne til præcist årstal, da de ofte er baseret på gentagne besøg over både sæsoner og år. Fra 

Botanisk tidsskrift har jeg kun medtaget data fra og med nr. 49 (1952-53). Derudover var jeg 

desværre ikke i stand til at anvende hyppighedsangivelserne fra originalmaterialet, da disse ikke 

er blevet indsamlet fyldestgørende for alle arter. Af denne grund er data udelukkende 

repræsenteret som presence/absence-data (tilstede/ikke tilstede) på de forskellige øer. Dette er 
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ikke nødvendigvis negativt, da det der primært styrer sammensætningen i samfundene er 

tilstedeværelsen af en art og ikke dennes abundans (Wilson 2012). I studiet af Wilson (2012) 

findes at abundansdata kan være unødvendig og endda vildledende for studier på stor skala. 

 I forhold til navngivning og nomenklatur har jeg som udgangspunkt anvendt 

http://www.allearter.dk som autoritetsliste. Dette viste sig at være noget af en opgave, da der i 

originalmaterialet er anvendt en del ældre synonymer, men for at sikre fremtidig anvendelse 

mente jeg, at det var vigtigt at få dette opdateret. Jeg har, som den eneste af de apogame arter, 

samlet småarter af Taraxacum under Taraxacum ssp. Derudover er alle arter fra de oprindelige 

floralister medtaget, herunder også forvildede domesticerede arter. For varieteter gælder det, at 

de er henført til art eller underart (spp), hvis flere underarter. I tilfælde, hvor der kun var en 

underart til at repræsentere arten, har jeg henført disse til arten. Det endelige antal arter, som er 

medtaget, endte på 1360. Dette er et højt antal, især når det tages i betragtning, at de nyeste 

estimater på antallet af hjemmehørende danske arter er imellem 1265 og 1307 (Buchwald et al., 

2013). Hermed må det antages, at den største del af Danmarks flora er repræsenteret i denne 

undersøgelse. 

Øer 
Mange af mine kilder som f.eks. Triantis et al. (2012), Kreft et al. (2008) og Kampmann Hansen 

(2011) anvender en snæver definition på en ø. Triantis et al. 2012 anvender betegnelsen sand 

geografisk ø om et stykke land omgivet af vand. I Danmark har Naturstyrelsen (Skov- og 

Naturstyrelsen www.sns.dk)  en meget praktisk ø definition ved, at der ved højvande skal kunne 

måles mindst 50 cm vanddybde hele vejen rundt om øen.  I nærværende sammenhæng favnes der 

mere bredt, idet der ikke bliver specificeret nogen definition i Wessberg et al. (2011). Men når 

der ses nærmere på øerne ved brug af nutidige GIS kort og kort fra de oprindelige publikationer, 

går disse øer nok under den lidt løsere biogeografiske definition som Adsersen (2003) anvender. 

Nemlig at øer er velafgrænsede områder, hvis organismer er adskilt fra områder af samme slags. 

Der er netop behov for en løs definition, idet der i dette datasæt er medtaget øer, der består af 

flere komplekser ofte kaldet holme, halvøer og meget landfaste øer. Eksempler er nr. 41 Gjøl og 

nr. 52 Øland (se kort i Wessberg et al. 2011) Disse to består af tidligere øer, der er lagt til 

fastlandet via dræning i årene 1920 til ca. 1950 og nu udelukkende kan erkendes på 

dræningskanalerne. Herved optræder der flere forskellige ø-typer i mit datasæt, som jeg har 
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opdelt i grupper. Jeg har valgt at betragte øerne i følgende grupper (se oversigt over alle øer i 

tabel A8 appendiks):1) Alle øer samlet, da nogle af Wessberg et al.’s (2011) udgivelser dækker 

over flere tætliggende øer, hvortil der er skrevet separate artslister. Såfremt disse blev betragtet 

separat ville det endelige antal øer være på 78 i stedet for 67. 2) Ferskvandsøer, der er den 

rødfarvede gruppe. Denne gruppe består af 13 solitære ferskvandsøer fordelt i 5 søer, og som er 

geografisk placeret i Søhøjlandet og i Vestjylland. (Se figur A1 i appendiks) Saltvandsøer, der 

består af forskellige undergrupper (grøn, blå og sort).  

Den første undergruppe er den gruppe som ud fra min GIS undersøgelse er sande geografiske 

øer, altså solitære øer omgivet af vand. Denne gruppe er farvet grøn. De landfaste solitære øer 

er den blåfarvede gruppe og består af halvøer, som er øer i kontakt med hovedlandet via en 

dæmning, som eksempelvis nr. 11 Alrø eller tidligere nævnte øer, som førnævnte Øland og Gjøl. 

Denne gruppe er identificeret ved hjælp af GIS som de øer med afstand 0 til hovedlandet, og 

efterfølgende gennemgået om de var i denne eller de solitære øer. Hovedlandet er her og senere, 

defineret som Jylland, Nørrejyske ø, Fyn og Sjælland. Som hovedregel har jeg, hvis intet andet 

har været angivet i originalmaterialet, adskildt(klippet i GIS) øer, der er landfast eks. via 

dæmning på midten (Se tabel A6 i appendiks). Den sidste gruppe er den mest atypiske gruppe, da 

her findes små øer, der består af flere økomplekser. Antallet af komplekser strækker sig helt fra 

2 øer, som nr. 45 Kyholm til 23 småøer, som for ø nr. 3 Treskelbakkeholm.  

En anden oplagt forhåndsinddeling af øerne kunne have været efter geologisk oprindelse. På 

storskala studiet af Kreft et al. (2008) skelnes der imellem kontinentale, oceaniske øer, og atoller. 

Af disse 3 falder danske øer alle i den første kategori, så dette er ikke relevant til inddeling på 

denne skala. I de finske studier på mesoskala af Hannus & Von Numers (2008) og Korvenpää et 

al.(2003) ses der tydelige forskelle i øerne på baggrund af geologi.  Men idet Finland rummer en 

noget anderledes geologi, hvor klipper spillede en stor rolle for opdelingen, vil den samme 

forskel i oprindelse formentlig være svær at genfinde i Danmark. De geologiske regioner, som 

Naturstyrelsen (Granat 2000) anvender, kan ikke med sikkerhed anvendes på øer på grund af 

deres dynamiske natur og forskellige geologiske oprindelse inden for regionerne.  
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Sekundære beskrivende parametre 
Idet øernes placering og det grundlag, de er udvalgt på, ikke er fuldstændig randomiseret, kunne 

det tænkes, at øernes geografiske placering i forhold til hinanden var overordnet styrende for den 

floristiske sammensætning (se figur A1 i appendiks). Derfor udregnede jeg geografisk afstand 

imellem samtlige øer for at kunne teste denne hypotese i forhold til floristisk diversitet ved brug 

af Mantel test. Resultatet er en fysisk afstandsmatrice for hver af grupperne. Matricen består af 

GIS udregnede parvise lige fugleflugts afstande (målt i meter) imellem alle øernes centroider. 

Med inspiration fra det føromtalte studie af Triantis et. al (2012) beregner jeg parameteren 

Log(AreaSCALE), der som målestok skal repræsentere størrelsesforholdet i datasættet. Den består 

af logaritmen af ratio imellem den største ø i gruppen og den mindste ø i gruppen(AreaSCALE = 

AreaMAX/AreaMIN). 

De øvrige beskrivende variable er beskrevet i tabel 1. Som note hertil: Minimumshøjden vælger 

jeg ikke at bruge, da den for nogle, især de ferske, er stærkt negativ. Desværre var ø nr. 14, 

Svanegrunden, ikke med i højdemodellen (Kort & Matrikelstyrelsen, 2012). Svanegrunden er et 

samlet set ca. 4 hektar lille utrolig fladt ø-kompleks bestående af 2 dele. Det er beliggende i 

Kattegat midt imellem Samsø og halvøen Gyllingnæs syd for Odder. Svanegrunden beskrives af 

Wessberg et al. 2011 som utrolig flad og har også en lav artsrigdom. For ikke at skulle udelukke 

denne ø fra analysen, har jeg valgt at anvende de værdier, der betegner maksimumshøjden og 

standardafvigelsen i højden for ø nr. 18, Søby Rev, der ligger ca. 8 km nordvest for 

Svanegrunden nr. 18, idet Søby Rev, ligeledes består af flere lave, sandede øer, så de er nr. 14 og 

18 typemæssigt ens.  
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Tabel 1 sekundære beskrivende parametre 

 Beskrivelse  

Artsantal S Samlede antal arter på øen. 

Antal øer  

Ø 

Naturligvis kun relevant for den sorte gruppe, men anvendt for at klarlægge 

antallets betydning. 

Antal indbyggere 

 B 

18 af de samlede 78 øer er beboede på undersøgelsestidspunktet og derfor er 

indbyggerantallet angivet med udgangspunkt i det oplyste fra Wessberg et al. 

(2011) og herefter sammenholdt med Statistisk årbog fra 1991 

oplysninger(Danmarks Statistiks hjemmeside). 

Areal (ha)  

A 

Beregnet vha. GIS. 

Arter pr. 

areal(arter/ha) 

S/A 

Beregnet parameter for at få indblik i artstæthed. 

Afstand til 

hovedland(km)  

I 

Beregnet vha.GIS afstand fra kyst til kyst. Mål for graden af isolation. 

Kystlinje(km)  

P 

Beregnet vha.. af GIS i Km. 

Kystlinje pr. areal 

(km/ha) 

P/A 

Beregnet parameter efter Schou (1980) hvormed man kan vurdere 

landmassens opdeling på. 

Relativ omkreds  

RP 

Eter Rydin & Borgegård (1988) her angives omkreds af ø relativ til lige stor 

cirkel, herved fås et uafhængigt mål for kystlængde og øens regularitet. 

MAX højde  

EL 

Beregnet i GIS vha. højdemodel (Kort & Matrikelstyrelsen 2012) for øerne, 

afspejler variationen i topografien. 

STD af højden  

STD EL 

Beregnet i GIS vha. højdemodel (Kort & Matrikelstyrelsen 2012) for øerne, 

afspejler variationen i topografien. 

N(Breddegrad) 
For både N og E, gælder at det er koordinaterne for øens midtpunkt 

(centroide), blev udregnet vha. GIS. 

E(Længdegrad) Se ovenfor. 

Antal saltarter  

SS 

Inspireret af Adsersen & Mølgaard (2003), antallet af arter fra øens artsliste, 

der har en værdi for Ellenberg S fra Hill et al. (1999). Herved spændes der 

over et bredt spektrum på 198 arter fra Achillea millefolium (Almindelig 

Røllike) der kan tåle ganske lidt salt til arter, der lever under ekstreme saline 

forhold såsom Salicornia dolichostachya (Salturt).  

Saltpræg   

SP 

Beregnet parameter af S/SS, Lav værdi viser stort antal saltarter i forhold til 

samlet artsantal. Denne kan give et fingerpeg om udbredelsen af det 

forstyrrede/maritime samfund.  

Gens. Ellenberg S ES Den gennemsnitlige Ellenberg S værdi for øen. 
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Data analyse  

I mine dataanalyser anvendes PAST (Hammer et al. 2001) og Microsoft Office Excel 2007. 

Valget af PAST frem for andre programmer baseres på min datamængdes størrelse, idet min 

primærmatrice bestod af 78 objekter(øer) x 1360 variable(arter) samt programmets 

brugervenlighed. Til randomiseringstest af de grupper, der indeholder under 20 øer og dermed 

tilhørende færre arter, har jeg dog anvendt programmet PCORD-6(McCune & Mefford 2011), da 

denne funktion ikke fandtes i PAST.  

Mål for similaritet  
I dette speciale anvendes det klassiske økologiske similaritetsmål: Sørensens similaritets indeks 

(Sørensen 1948). Sørensen fås ved: djk = 2M / (2M+N) (M står for match, altså antallet af fælles 

forekommende plantearter, og N er det totale antal plantearter). Her er der vægt på fælles 

forekommende arter, idet M vægtes dobbelt, på den måde modvirkes de mange 0 forekomster på 

eks. små og artsfattige øer. 

I den eksplorative fase af dataanalysen anvendte jeg flere af de mulige similaritetsmål, som 

passer til mine binære data. Fra disse sås intet ændret signal i datastrukturen, og derfor blev 

Sørensen udelukkende benyttet.  

Mantel test 
Mantel test er en non-parametrisk test af korrelationen imellem 2 matricer og anvendes her for at 

klarlægge, hvorvidt strukturen i den floristiske matrice er styret af geografisk afstand. Testens 

nulhypotese er, at der ingen sammenhæng er mellem tilsvarende elementer i de to matricer 

udover det, der kan forklares ved ren tilfældighed. Ved at randomisere værdierne i den ene 

matrice et stort antal gange (20000) konstruerer man en sandsynlighedsfordeling af Mantel’s R.  

Ud fra denne kan man se om den observerede Mantel R er signifikant forskellig fra 

nulhypotesens fordeling. (Mantel 1967, Mantel & Valand 1970). Mantel R udregnes som 

Pearsons lineære produktmoment korrelationskoefficient. Sandsynlighedsfordelingen er ensidet 

og danner en såkaldt permutationshale.  
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Numeriske analyser, ordinations- og klassifikationsmetoder 

Non metrisk multidimensionel skalering (NMS) 
Ordination er en oplagt metode til at udforske dette komplekse datasæt for mønstre og 

sammenhænge i den floristiske artssammensætning. Non-metrisk Multidimensionel Skalering 

(NMS) er en non-parametrisk ordinationsmetode, der søger at skabe overensstemmelse i 

rangordningen af de parvise afstande mellem de to matricer som sammenlignes. Der er 

forskellige indbyggede svagheder i metoden, men grundet beskaffenheden af de analyserede 

variable, som hverken kan antages at være normal fordelte eller udvise linearitet i forhold til de 

underliggende gradienter, er den en oplagt mulighed, idet den kun fordrer monotone 

responskurver for de variable. I PAST (Hammer et al. 2001) køres analysen igennem 11 gange -

hver gang ud fra en tilfældigt udlagt startkonfiguration af punkterne i ordinationsrummet. En 

enkelt af startkonfigurationerne er udlagt på baggrund af en Principal koordinat analyse (PCoA), 

men det er sjældent, at det er den, der kommer ud som den optimale løsning. Kvaliteten af NMS 

ordinationen kan tolkes ved hjælp af Shepards diagrammer, som plotter de parvise afstande i 

ordinationsrummet som funktion af tilsvarende afstande i det oprindelige rum.  Jo bedre 

overensstemmelse, jo lavere stressværdi. En R
2
-værdi angives desuden også af PAST (Hammer 

et al. 2001). Denne skal kunne give et indiceret mål for overensstemmelsen imellem 

ordinationsakserne og de oprindelige afstande. Dette mål er dog ikke det mest meningsfyldte og 

må på ingen måde forveksles med, hvad der fremkommer fra en eigenanalyse. Elleve gentagelser 

er i underkanten af det anbefalede for metoden, så derfor gentog jeg NMS analyserne 15 gange 

for at sikre, at det lokale stress minimum blev fundet. Jeg anvender de retningslinjer for tolkning 

af stress i NDS, som foreslået af Kruskal (1964). I ordinationsdiagrammet kan de sekundære 

beskrivende parametre afbildes som vektorer. Vektorernes projektion i ordinationsrummet er 

uafhængig af NMS analysen. Retningen af de variable afspejler sammenhængen mellem de 

pågældende variable og ordinationsakserne.  Længden viser styrken af denne sammenhæng. 
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Principal koordinat analyse (PCoA) 
Principal koordinat analyse (PCoA) er en generalisering af den mere kendte principal komponent 

analyse (PCA). Metoden, som er baseret på lineær algebra, søger at rotere den 

multidimensionelle punktsky, således at den forklarende styrke af ordinationsakserne falder fra 

akse 1 og nedefter.  I modsætning til PCA, som bygger på co-varians/varians matricer eller 

korrelationsmatricer, er udgangspunktet for PCoA en hvilken som helst associationsmatrice og 

typisk en similaritetsmatrice.  For at kunne sammenligne med resultaterne fra NMS analysen 

blev Sørensen similaritetsindeks anvendt.  De udregnede eigenværdier giver et mål for mængden 

af variation forklaret af den tilknyttede ordinationsakse. Ud fra eigneværdierne udregnes den 

procentandel af den totale varians, som er forklaret af de fire første akser. Similaritetsværdierne 

er opløftet til c (”Transformation exponent”) inden eigenanalysen. Standard værdien er c = 2. 

Højere værdier (4 eller 6) kan være med til at mindske ”hestesko” effekten (Podani & Miklos 

2002). En ulempe ved denne type ordination er, at der ingen direkte sammenhæng er imellem 

deskriptor og objektakser. Denne metode anvendes ikke til kvantitative data, samt til data, hvor 

der er rigtig mange dobbelte nul forekomster. Derfor er det ikke en særlig anvendt 

metode/analyse.  
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 Resultater 

Generelle tendenser  

Plantearternes fordeling 
Mange planter forekommer kun på få øer.  På figur 1 ses planternes fordeling på øerne. Der er en 

meget tydelig tendens til at der findes mange lokalt sjældne arter, altså arter som kun 

forekommer på få øer. Opsummeret er der 213 arter, der kun er observeret en enkel gang, 129 

arter er observeret 2 gange og 104 arter er observeret 3 gange. I den anden ende af skalaen er det 

tydeligt, at der er få vidt udbredte arter, og kun 63 arter er observeret mere end 40 gange. Den 

mest udbredte art er Elytrigia repens (Alm. Kvik) der forekommer på 67 øer efterfulgt af 

Atriplex littoralis (Strand-Mælde) og Phragmites australis (Tagrør) der forekommer henholdsvis 

64 og 63 gange. 

 

Figur 1 Planternes fordeling over samtlige øer 
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Geografisk placering 
For at klarlægge, hvorvidt strukturen i den floristiske matrice er styret af geografisk afstand, 

fortages Mantel test imellem den floristiske(Similaritetsmatricen-1) og den fysiske 

afstandsmatrice. De fundne Pearsons lineære produktmoment korrelationskoefficienter i tabel 2 

varierer meget lidt imellem grupperne. Ferskvands og økompleksgrupperne har de højeste 

korrelationer men billedet er, at der generelt er lav korrelation. De 2 korrelationer, der viser sig 

signifikant på 5 % niveau, er for saltvands og økompleks grupperne. Her er 

korrelationskoefficienterne, især for saltvandsgruppen, stadig meget lave. 

Tabel 2 Permutationstesten sammenligner det oprindelige R til et R beregnet i 20000 tilfældige 

permutationer. Den rapporterede sandsynlighedsfordelingen (p-værdi) er ensidet og danner en såkaldt 

permutationshale. Stjerner angiver signifikans niveau: ***1 ‰, **1 %,*5 % Foretaget ved brug af 

programmet PAST(Hammer et al. 2001). 

 Antal øer Pearson’s korrelations 

koefficient r 

Alle 78 -0,0015 

Ferskvand 13 0,2845 

Saltvand 65 0,0677* 

Solitære 38 0,0965 

Landfaste solitære  11 -0,0393 

Økomplekser 16 0,2963* 
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Andre beskrivende parametre 

Isolation 
Generelt ligger øerne meget tæt på hovedlandet, hvilket ses på histogrammet i figur 2. 

Fordelingen er så skæv, at 57 ud af mine 78 øer ligger i mindre end 1 km afstand og alle 

undtagen nr. 1 Anholt ligger i mindre end 11 km afstand fra hovedland. Anholt stikker meget 

markant ud fra de øvrige øer med sine 44,8 km fra hovedlandet.  Af figur 3 ses desuden hvor 

ujævn og tilfældig sammenhængen imellem areal og afstand til hovedland er.   

Figur 2 Histogram over afstande til hovedland. 

Figur 3 Plot af øernes areal ifht. deres afstand til hovedland(isolation). 
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Tendenser 
De sekundære beskrivende parametre for grupperne er givet i gennemsnitsværdier ± 

standardafvigelsen i tabel A9 i appendiks. Vigtigt er at bemærke, at der ses stor variation i 

værdierne. Her nogle vigtige udpluk i forhold til generelle tendenser. Ferskvandsøerne har det 

højeste artsantal pr. areal(arter/ha), hvorimod det laveste antal ses hos de solitære landfaste. De 

ferske har desuden sammen med øer bestående af flere komplekser de største værdier for 

kystlinje pr. areal. For den relative omkreds har økomplekserne en slående 3 gange så stor værdi 

som gruppen ferskvand, her ses altså en stor afvigelse fra cirkelrund. For saltpræget gælder, at 

lavt tal indikerer, at mange arter er saltarter, her har de ferske den allerhøjste værdi og indeholder 

altså proportionelt meget færre arter med værdi for Ellenberg S end de øvrige grupper.  

Korrelationer 
Pearsons lineære produktmoment korrelationskoefficienter tabel imellem samtlige af mine 

sekundære parametre er vist i tabel A10-12. Tabel 3 herunder er et udsnit af ovennævnte hvor 

korrelationen med arealet ses. Vigtigt her er at bemærke de få parametre, der ikke korrelerer med 

areal. 

Tabel 3 Udsnit af appendiks tabel A10-12, øvrige parametres korrelationer med areal. 

 Alle Ferskvand Saltvand 

Atsantal S ***0,750 **0,734 ***0,741 

Antal øer Ø -0,142 - -0,177 

Antal indbyggere B ***0,534 - ***0,524 

Arter pr. areal(arter/ha)S/A -0,141 -0,259 -0,184 

Afstand til hovedland(km) I **0,306 0,189 *0,286 

Kystlinie(km) P ***0,893 ***0,995 ***0,894 

Kystlinie pr. areal (km/ha)P/A **-0,321 -0,338 **-0,341 

Relativ omkreds RP -0,04 ***0,823 -0,195 

MAX højde EL ***0,558 -0,552 ***0,701 

STD af højden STD EL ***0,589 0,067 ***0,599 

N(Breddegrad) 0,22 0,113 0,238 

E(Længdegrad) 0,042 ***-0,921 0,002 

Antal saltarter SS ***0,649 ***0,880 ***0,663 

Saltpræg  SP -0,005 0,015 **0,356 

Gens. Ellenberg S ES ***0,585 ***0,890 ***0,613 
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Sammenhængen artsantal-areal  

 

Figur 4 Artsantal-areal sammenhæng i på log-log skala afbilledet for alle 78 øer, farvet efter gruppe. 

Den ekspotentielle model bliver i nærværende sammenhæng betragtet på den lineariserede form, 

hvor følgende omskrivning foretages:  

hvor: S = Antal arter, A = Areal(i kvadrat enheder) og c og z er matematiske konstanter. Afbildet i et log-log 

plot vil forholdet mellem artsantal og areal beskrive en ret linje med hældning z og skæringspunkt med y-

aksen i c.    

Tabel 4 Artsantal-areal for mine grupper. Parametrene c og z fra den ekspotentielle model er udregnet og 

angivet. Stjerner angiver signifikansniveau fra ANOVA: ***1 ‰, **1 %,*5 % 

Øgruppe 
Antal 

øer 

Artsantal-areal 

R
2
 

 

y  = 

 

c 

 

z 

Alle 78 ***0,7163 0,3270x+ 1,7008 50,2124 0,327002 

Ferskvand 13 ***0,8722 0,2320x+1,920 83,0868 0,232 

Saltvand 65 ***0,7723 0,3905x+1,5624 36,5088 0,3905 

Solitære 38 ***0,8524 0,3909x+1,6329 42,9431 0,3909 

Solitære landfast 11 **0,6804 0,3605x+1,6033 40,1148 0,36050 

Økomplekser 16 0,1899 0,1730x+1,5762 37,6837 0,17298 

 

I figur 4 ses sammenhængen artsantal-areal afbilledet for alle øer, modellen er signifikant(tabel 

4) på 0,01 % niveau og forklarer 71,6 % af variationen i artsantal. I tabel 4 ses desuden 

opsummering af artsantal-areal sammenhængen for mine undergrupper, hvor samtlige foruden 

sorte er signifikante. Der ses tydelig forskel i R
2
 værdierne for grupperne, hvor der for de 65 
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saltvandsøer er forklaret 77 %, med yderligere forbedring for undergruppen bestående af solitære 

øer og svagt lavere for solitære landfaste. For de 13 ferskvandsøer er hele 87 % forklaret. 

Desuden er det tydeligt at når figur 4 betragtes er der mange fra gruppen sorte der ligger under 

tendenslinjen, så disse er generelt mere artsfattige. Modsat huser ferskvandsøerne lidt flere arter i 

forhold til deres størrelse. Dog lige med undtagelse af nr. 8 Møgelø, der har et noget lavt 

artsantal i forhold til sin størrelse, denne er ejet af FDF og brugt flittigt til spejderlejere og dette 

er formentlig årsagen.   

 Når øernes areal bliver mindre end 1 ha(0 på figur 4, da det er en log transformeret skala), er der 

en tendens til, at der fremkommer et mere broget billede og at spredningen af øerne omkring 

tendenslinjen synes større. 

Multivariate analyser: Ordinationer af variationen i artssammensætningen  

Non metrisk multidimensionel skalering(NMS)   
Tabel 5 Resultater af NMS ordinationerne for de forskellige øgrupper.  For grupperne med færre end 20 øer 

viste randomiseringstest fortaget i PCORD-6(McCune & Mefford 2011) at p = 0,004, det vil altså sige at 

under 0,4 procent af stressværdierne fra analyserne af de tilfældige datasæt ligger under det fundne.  

Ø gruppe 
Antal 

øer 

Stress 

værdi 

Akse 

1. 

Akse 

2. 

Alle 78 10,64 0,649 0,301 

Ferskvand 13 17,91 0,460 0,312 

Saltvand 65 9,69 0,804 0,178 

Solitære 38 8,829 0,824 0,285 

Solitære 

landfaste 11 8,462 0,860 0,399 

Økomplekser 16 14,09 0,631 0,213 
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Alle øer 

 

Figur 5 NMS ordinations for samtlige 78 øer, de beskrivende parametre er indsat som vektorer (forkortelse 

kan ses tabel 3). Rød = ferskvand, Grøn = solitære saline øer, blå stjerner = solitære landfaste saline, Sorte = 

Økomplekser. I appendiks ses det tilhørende Shepardsplot (figur A2) og en identisk ordination blot med ø 

navn(figur A1). 

I figur 5 ses NMS ordinationen af variationen i artssammensætningen på alle 78 øer, de 

tilhørende stressværdier, R
2
-værdier for akserne ses i tabel 5. Denne ordination afslører en 

tydelig adskillelse af variationen i artssammensætningen mellem de øer der findes i ferskvand(de 

røde) og dem i saltvand(øvrige farver), denne gradient ser ud til at styre modsat af mange af de 

øvrige variable.  Ved læsning og senere tolkning af ordinationerne er det en fordel at have tabel 3 

in mente, her ses arealskorrelationen med mange af de andre beskrivende parametre. Herved 

tyder det på at den største gradient på førsteaksen styres af areal.  Areal synes derfor at have en 

stor forklaringsværd også for variationen i den floristiske artssammensætning.  
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Det ser ud til at den variation der ses i artssammensætningen, forminskes når øerne bliver rigtig 

store, altså at de store øer er mere ens end de små. For variationen i de mindre øers floristiske 

artssammensætning ses et mere spredt billede, og her synes andre parametres vektorer at gælde i 

større grad. Følgende sekundære parametres vektorer synes af betydning modsat variationen 

styret af areal: Relativ omkreds, antal øer, kyst pr. areal, arter pr. areal og saltpræg.  

Ferskvandsøerne 

 

Figur 6 NMS ordination for ferskvandsøerne, de beskrivende parametre er indsat som vektorer (forkortelse 

kan ses tabel 3). I appendiks ses det tilhørende Shepards plot(figur A4) og en identisk ordination blot med ø 

navne(figur A3). 

Fra NMS ordinationerne(figur 6) for de 13 øer i ferskvand ses et noget spredt billede. 

Stressværdier, R
2
 værdier for akserne ses i tabel 5. Her er antallet af øer lavt, så tolkning af 

gradienter bliver noget sværere. Dog viste randomiseringstesten, at under 0,4 procent af 

stressværdierne fra analyserne af de tilfældige datasæt ligger under det fundne. Herved er 

sandsynligheden for at konfigurationen af punkterne i ordinationsrummet skulle være et resultat 

af tilfældighed minimale. Den styrende gradient på førsteaksen synes igen at relatere meget til 

areal. På andenaksen ser isolation, N(breddegrad)/E(Længdegrad) og saltpræg ud til at være 

meget styrende. Adskilt tydeligt af andenaksen ligger de 3 meget små øer 26B, 26C og 28 spredt 
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og afvigende fra de øvrige. Interessant er også at bemærke, at øerne nummer 10A, 10B, 10C og 

10D ligger relativt tæt sammen i alle ordinationer, disse ligger geografisk utrolig tæt i Borre sø. 

Øerne 26A, 26B og 26C ligger også geografisk tæt, men for disse ses ikke et entydigt mønster af 

tæt klyngedannelse i ordinationen.   

Saltvandsøerne 

 

Figur 7 NMS ordination for saltvandsøerne, de beskrivende parametre er indsat som vektorer (forkortelse 

kan ses tabel 3). Grøn = solitære saline øer, blå stjerner = solitære landfaste saline, Sorte = økomplekser. I 

appendiks ses det tilhørende Shepards plot(figur A6) og en identisk ordination blot med ø navne(figur A5). 

Figur 7 viser NMS ordinationen af variationen i artssammensætningen for øer i saltvand. 

Stressværdier og R
2
-værdier for akserne ses i tabel 5. Her ses rigtig meget variation forklaret på 

førsteaksen, hvor også de fleste af de sekundære beskrivende parametres vektorer ligger. For 

variationen på andenaksen synes antal øer, arter pr. areal, relativ omkreds og 

N(breddegrad)/E(Længdegrad) af styrende betydning. 
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Solitære øer 

 

Figur 8 NMS ordination for de Solitære øer i saltvand, de beskrivende parametre er indsat som vektorer 

(forkortelse kan ses tabel 3). I appendiks ses desuden det tilhørende Shepards plot(figur A8) og en identisk 

ordination blot med ø navne(figur A7).  

Stressværdier og R
2
 værdier for akserne i ovenstående NMS ordination(figur 8) af øerne i 

saltvand, ses i tabel 5. Her er areal igen af stor betydning for variationen på førsteaksen, desuden 

synes det igen tydeligt at de store øer er mere floristisk ens end de små. For variationen i de 

mindre øers floristiske artssammensætning ses et mere spredt billede, og relativ omkreds 

sammen med N(breddegrad) synes af stor betydning for variationen på andenaksen.  
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Solitære landfaste øer 

 

Figur 9 NMS ordination for de landfaste solitære øer i saltvand, de beskrivende parametre er indsat som 

vektorer (forkortelse kan ses tabel 3). I appendiks ses desuden det tilhørende Shepards plot(figur A10) og en 

identisk ordination blot med ø navn(figur A9).  

For de landfaste solitære øers NMS ordination, figur 9, ses et meget særpræget billede af tæt 

klyngedannelse. Stressværdier og R
2
 værdier for akserne ses i tabel 5. Gruppen her er lille idet 

den kun består af 11 øer, heraf falder 3 tydeligt udenfor de øvrige: Ø nummer 50 Piggen der 

ligger for sig selv, mens ø nummer 23 Odpold og ø nummer 37 Arup holm ligger sammen.  
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Økomplekser 

 

Figur 10 NMS ordination for økomplekser i saltvand, de beskrivende parametre er indsat som vektorer 

(forkortelse kan ses tabel 3). I appendiks ses desuden det tilhørende Shepards plot(figur A12) og en identisk 

ordination blot med ø navn(figur A11).  

På figur 10 ses NMS ordinationen for økomplekserne. Her ses et lettere spredt billede, men her 

synes andre forhold at gøre sig gældende end for de øvrige saltvandsundergrupper. Meget 

interessant for ordinationen ser det ud til, at areal ikke har så stor betydning, idet dennes vektor 

er meget kort. Stressværdier og R
2
-værdier for akserne ses i tabel 5. 
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Principal koordinat analyse (PCoA) 

Alle øer 

 

Figur 11 PCoA Scatter for alle øer. Rød = ferskvand, Grøn = solitære saline øer, blå stjerner = solitære 

landfaste saline, Sorte = Økomplekser sailne. Værdien for c her c = 2. I appendiks ses en identisk figur blot 

med ø navn(figurA13).  

I PCoA for alle øer, figur 11, ses igen en adskillelse i variationen i artssammensætningen mellem 

de øer, der findes i ferskvand(de røde) og dem i saltvand(øvrige farver) Denne gradient ser som i 

NMS ordinationen ud til at styre modsat af den gradient der ses på førsteaksen. Dette mønster 

virker stærkt, idet det genfindes i begge multivariate analyser. Egenværdierne for aksene og den 

procentvise andel forklaret er givet i tabel 6 og her ses, at samlet giver første-og andenaksen en 

forklaring på 45,97 %. Transformationseksponenten her er c =2. 
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Tabel 6 Udsnit af de første 6 akser fra ovenstående PCoA i figur 10. 

Akse Eigenværdi Procent 

1 6,85 31,02 

2 3,30 14,95 

3 1,69 7,67 

4 1,10 4,99 

5 0,81 3,66 

6 0,64 2,89 

Ferskvandsøerne 
I appendiks figur A13 og tabel A1 ses PCoA med ferskvandsøerne. I denne ordination ses som i 

NMS en tendens til, at de 3 meget små øer 26B, 26C og 28 afviger fra de øvrige og er mere 

styret af variationen på andenaksen i eigenanalysen.  

 Saltvandsøerne og undergrupper 
For saltvandsøerne fremkom en tydelig ” hestesko” effekt ved brug af c = 2. I figur A15 og tabel 

A2i appendiks er denne formindsket, ved at fortage den ”detrenderende” operation ved at opløfte 

til c = 6(figur A15). Billedet, der ses ud fra ordinationens scatter, er meget lig det fra NMS i figur 

6, hvor en stor del af variationen er forklaret på førsteaksen, her med en eigenværdi på hele 52.  

De øvrige saltvandsundergruppers PCoA ordinationer og eigenværdier kan ses i appendiks figur 

A16-A18 og Tabel A3-A5. For gruppen bestående af solitære øer i saltvand var en 

”detrenderende” operation igen nødvendig, her fortog jeg den kun med c = 4. Mønstrene der 

fremkommer fra PCoA analyserne, viser god overensstemmelse med de fundne tendenser i NMS 

ordinationerne.   
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Diskussion 

Plantearternes fordeling 
På de undersøgte danske øer udgjorde lokalt sjældne arter en stor del af biodiversiteten. Dette 

falder i god tråd med de generelle træk for biologiske systemer, idet de som oftest består af få 

hyppigt forekommende arter og mange lokalt sjældent forekommende arter (Lomolino et al., 

2010, Hannus & Von Numers(2008). Det velkendte biogeografiske dogme ”It is common to be 

rare” gælder altså også i dette system. 

I et studie af Kallimanis et al.(2010) sås forskelle i bestemmende faktorer for samlet artsrigdom i 

forhold til endem artsrigdom. Med udgangspunkt i dette blev de lokalt sjældne arters forekomst 

også analyseret (ikke vist). Fra dette sås intet mønster i, hvad der styrer fordelingen af de arter, 

der kun forekommer på få øer. Konklusionen er derfor, at i denne sammenhæng har tilfældighed 

en altoverskyggende betydning. Dette giver en høj grad af uforudsigelighed i forhold til 

artssammensætningen på de enkelte øer. De mange lokalt sjældent forekommende arter i 

datasættet tyder på, at der er en stor artsudskiftning på øerne (Nilsson & Nilsson, 1983). Det kan 

tænkes, at de mange lokalt sjældent forekommende arter kan være arter, der tilfældigvis er blevet 

spredt til stedet fra omkringliggende frøkilder og har fundet et niche i på øen med uudnyttede 

ressourcer. Flere af dem når at etablere sig og forbliver på stedet i flere generationer, imens andre 

forsvinder igen pga. højt konkurrencepres fra dominerende arter. Denne dynamik bliver nok kun 

yderligere forstærket af øernes dynamiske geografiske forhold. 

Geografisk placering 
En undersøgelse af forholdet mellem geografisk afstand imellem øerne og floristisk similaritet er 

interessant, da dette kan afsløre rumlig autokorrelation i floraens artssammensætning og 

eksistensen af en floristisk gradient på tværs af danske øer. Det kunne tænkes, at der fandtes en 

specifik Limfjords flora, som adskiller sig betydeligt fra den fynske øgruppes flora. Ved 

behandling af øerne i de undergrupper, som jeg har, vil en sådan effekt, afhængig af styrken, 

kunne indvirke på de øvrige forklarende signaler, som jeg tolker på. Der er to grupper der i 

Mantel testen udviser signifikant forskel fra, hvad der kunne forventes ved en tilfældighed, idet 

det for begge gælder, at den er på 5 % niveau (tabel 2). For saltvandsøerne er korrelationen 
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mellem henh. geografisk og floristisk afstand lav, og det er egentlig lidt overraskende, at en så 

lav værdi giver en signifikans. En korrelation er et udtryk for en ulige fordeling af øer langs den 

gradient, der er overordnet styrende for den floristiske artssammensætning. Pearsons r fra Mantel 

testen er på 0,06, så det er kun en lille del af den samlede variation, der forklares. Forklaringen til 

signifikansen kan ligge i forskellene imellem undergrupperne, hvoraf ø-komplekserne er en af 

disse. Effekten af denne korrelation på den videre fortolkning skal medtænkes, men den syntes at 

være negligerbar, idet der her fortages analyse på metaniveau. For undergruppen bestående af ø-

komplekser gælder det, at korrelationskoefficienten Pearsons r forklarer lige under 1/3. Så høj 

værdi ses desuden også for ferskvandsøerne, men viser sig ikke signifikant. Denne relativt store 

andel af variationen, som er forklaret, må betyde, at der ø-komplekserne imellem er en 

geografisk indflydelse på den floristiske sammensætning. Dette kunne skyldes en klumpvis 

placering af øerne i forhold til deres geografiske fordeling (se figur A1 i appendiks) at det er en 

lille gruppe og deres store similaritet i floristisk artssammensætning.   

Forholdet mellem Artsantal og isolation 
I MacArthur og Wilsons dynamiske ligevægtsteori for øer viser artsrigdommen sig som en 

ekspotentielt aftagende funktion af graden af isolation. Dette er også fundet i det globale studie 

af Kreft et al.(2008), men her viser artsrigdommen sig mere variabel imellem ø-typer. I 

nærværende studies datamateriale er isolationen, altså afstand til hovedlands betydning, stærkt 

korreleret med areal (tabel 3) og ujævnt fordelt. Der ses desuden ingen egentlige isolerede 

øer(med undtagelse af ø nr. 1 Anholt) og derved igen isolations gradient(figur 2). Derfor er det 

ikke muligt at analysere om denne sammenhæng kan genfindes på dansk mesoskala.  

De sekundære parametre  
De sekundære parametre, som er medtaget i dette studie, er udvalgt for at kunne få et indblik i de 

underliggende økologiske gradienter, der driver biodiversitetens fordeling på øerne. Jeg har 

baseret valget på parametrene med inspiration fra litteraturen og med udgangspunkt i analysens 

metaniveau. Der ses stor variation indenfor disse (tabel A9), men der fremkommer dog nogle 

vigtige økologiske mønstre. Øernes størrelse er gang på gang vist yderst betydningsfuld 

(Arrhenius (1921), Rydin & Borgegård (1988), Hanus & Von Numers (2008) Kreft et al. (2008) 

Triantis et al.(2012) og mange flere). I dette studie er der medtaget øer fra 0,02 ha til 2770,1 ha, 

og betydningen uddybes i de senere afsnit. Ferskvandssøerne og ø-komplekserne i saltvand 

består generelt af små eller mindre øer, hvorimod de solitære landfaste består af større øer. Med 
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størrelsen in mente er det ikke bemærkelsesværdigt, at undergruppen af ø-komplekser syntes 

mere artsfattig end de andre saltvandsundergrupper, idet førstnævnte generelt er meget små og 

består af fragmenterede ø-komplekser. Herved er der formentlig stor dominans af de oftest 

artsfattige, saltpåvirkede strand- og strandengsflora. Til at beskrive størrelsesforholdet indenfor 

mine grupper anvendes Log(AreaSCALE) efter Triantis et al. (2012). Her indikerer en høj værdi en 

stor difference fra den mindste ø’s areal til den største. Nu er den gruppeopdeling, som jeg 

arbejder med i nærværende speciale, ikke bestemt ud fra øernes størrelse, men fra deres type. 

Derfor er disse forskelle i størrelsesfordelingen indenfor grupperne uhensigtsmæssige, og skal 

derfor medtænkes i tolkninger af videre resultater. For parameteren kyst pr. areal (km pr. km
2
) 

får den ulige størrelsesfordeling igen betydning. Schou (1980) anvender denne som et mål for 

landmassens opdeling, og Adsersen & Mølgaard (2003) argumenterer for at desto længere 

kystlinje per areal, desto mere plads må de relativt artsfattige samfund optage. Mønstret i dette 

studie er, at der igen ses høje værdier for ferskvandsøerne og ø-komplekserne. Denne parameter 

vil dog proportionelt øges, desto mindre øerne er. Korrelationen med areal ses også i tabel 3. 

Teoretisk set vil en cirkel med radius 100 have 100 gange større kystline pr. areal end én med 

radius 1. Derfor er det ikke sikkert at tolke på, hvorvidt disse 2 grupper er opdelte eller artsfattige 

ud fra denne parameter, selvom ø-komplekserne naturligvis er opdelte, idet de består af flere 

småøer, hvorimod ferskvandsøerne udelukkende består af solitære øer.  

De tre variable: antal saltarter, saltpræg og gns. Ellenberg S er medtaget for at få et indikativt 

mål for udstrækningen af det saltvandstålende plantesamfund. Disse parametre er opstillet efter 

inspiration af Adsersen & Mølgaard (2003) og brugen af Ellenberg værdierne stammer fra 

Moeslund et al. (2011), hvor den gennemsnitlige salttolerance for samfundet beregnes. Saltpræg 

er den stærkeste af disse, da den er mest uafhængig af areal (tabel 3). Dette bestyrkes desuden i, 

at den viser over 2 ½ gange større værdi for ferskvandsøerne end saltvandsøerne. Forskellen fra 

ferskvandsøerne til ø-komplekserne er 5 gange, hvilket betyder at ø-komplekserne primært består 

af arter, der har en værdi for Ellenberg S. Herved bevidnes, at artssammensætningen er præget af 

salttålende arter. Dette ses også i andre ø systemer, herunder i et sammenligneligt studie af 

Panitsa et al. 2006 fra ægæiske øgrupper, hvor halofytter (saltplanter) udgjorde 10-20 % af 

øernes flora. At anvende samtlige arter, der har en værdi for Ellenbeg S er ikke et perfekt eller 

særligt rent mål, idet der spændes over et bredt spektrum af arter, men det viser sig som en 

anvendelig indikativ variabel, når ordinationerne i artssammensætning betragtes. 
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Når de beskrivende variable anvendes som vektorer i ordinationsdiagrammet bevidnes areals 

vigtighed. Vektorernes længde og retning beskriver deres betydning for variationen og flere af 

disse er tæt korreleret, hvilket også fremgår med tydelighed af tabel 3.  

Sammenhængen artsantal-areal  
Arrhenius’ eksponentielle model forklarer 71,6 % af variationen i forholdet mellem øens areal og 

artsantal eller sagt med andre ord: kender man arealet af en ø, kan man med 71,6 % 

sandsynlighed forudsige antallet af plantearter, der forekommer på denne.  Dette er 

overraskende, idet datasættet repræsenter en bred vifte af forskellige ø-typer og fordi Danmark 

har været under menneskelig indflydelse i århundreder. Hvis undergrupperne betragtes (tabel 4), 

er den eneste ikke-signifikante gruppe ø-komplekserne, som har en slående lav R
2
 på kun 18 %. 

Idet modellen ikke viste sig signifikant, vil jeg ikke tolke på videre på den, og betydningen af 

dette omtales i senere afsnit  

I andre sammenlignelige studier er følgende R
2
 værdier fundet: Adsersen & Mølgaard (2003) på 

83,4 %. Hanus & Von Numrs (2008), der undersøgte 2 ø-områder i Finland, som hver indeholder 

ca. det samme antal øer som i nærværende studie, fandt R
2
 på 77,4 % og 62,3 %. De fundne R

2
 

(tabel 4) fra nærværende studie passer pænt herind, og der er en fin overensstemmende med 

hvad, der generelt ses. Gruppen, bestående af solitære øer i saltvand, har 85,2 % af variationen 

forklaret ved artsantal-areal sammenhængen. Denne gruppe er bedst sammenlignelig med andre 

studier, og her overstiger forklaringsværdien fundet mange af de ovennævnte. For de 13 

ferskvandsøer ses en endnu større del af variationen forklaret, men her er selve antallet af øer 

naturligvis lavt, og herved er det nemmere at få pæn fit. Men det betyder også, at floraen er 

meget forudsigelig.  Dette kan skyldes ferskvandsøernes meget regulære form og samtidigt 

indikerer også at de rummer mere artsrige habitater.  

Artsantal-areal sammenhængen synes at være en af biogeografiens let identificerbare love, der så 

også kan genfindes når et datasæt som dette betragtes.  

Modelparametre  
Parametrene i den eksponentielle model, som beskriver sammenhængen mellem areal og antal 

forekommende plantearter, giver et indblik i de underlæggende processer, som styrer 

biodiversitetens dynamik på de undersøgte danske øer. Jeg betragter modellen på den 

linariserede form i det dobbeltlogaritmiske plot for at kunne sammenligne med andre studier.  
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Allerede fra ø-biogeografiens tidlige dage fandt Preston (1962), at z værdien gennemsnitligt 

ligger omkring 0,3, så dennes størrelse er meget forudsigelig. Hældningen z i Adsersen & 

Mølgaard (2003) er 0,301 og i Von Numers (2008) på henholdsvis 0,28 og 0,38. Disse stemmer i 

høj grad overens med z værdierne fundet i dette studie, selvom den her ses noget højere. 

Værdierne her går fra z = 0,32 for alle 78 øer og op til 0,39 for saltvandsøerne samlet samt de 

solitære. De solitære landfaste øer befinder sig midt imellem, med en z værdi på 0,36. Derimod 

har ferskvandsøerne har en markant lav z værdi på 0,23. De fundne værdier for z stemmer på 

samme måde fint overens med Triantis et al. (2012), som har lavet et meget omfattende ø-

biogeografisk studie på globalt plan. Her blev flere organismegrupper undersøgt, og derfor 

opgives z for planter gennemsnitlig på 0,35, hvilket er den højeste af de undersøgte 

organismetyper. Desuden angiver de også z efter en opdeling af øer efter geografisk type på 

tværs af organisme typer. Her tilhører ferskvandsøerne kategorien indlands øer, hvor z var på 

0,28 og saltvandsøerne tilhører kategorien øer på fastlandssokkelen hvor z var på 0,3. Triantis et 

al. (2012) tolker z som en indikator i forhold til de processer, der bestemmer artsrigdom og 

sammensætningsmønstre, så som isoleringsgrad. Derfor vil mindre isolerede øer, så som de 

danske, typisk har en lavere z værdi i forhold til meget isolerede. Modvirkende dette sås at 

planter har et generelt højere niveau for z end andre organismetyper og derfor kan mine høje z-

værdier skyldes dette. 

Konstanten c betegner skæringspunktet på y aksen af den modellerede sammenhæng på de 

logtransformerede data.  Triantis et al.(2012) fandt, at c udtrykker den realiserede bærekapacitet i 

systemet pr. enhed areal. Tidligere har denne været tolket som direkte mål for bærekapaciteten, 

men dette kan ikke direkte sammenholdes. I Triantis et al (2012) opgives log c for planter 

gennemsnitlig til 1,628. Generelt for indlands øer var log c på 1,33 og for øer på 

fastlandssokkelen (saltvandsøerne i denne gruppe) var log c var på 0,96. Min log c værdi for alle 

øerne er 1,7. Generelt var de opnåede Log c værdier i nærværende studie noget større end i 

Triantis et al. (2012), men stemmer i høj grad overens med de mere sammenlignelige studier på 

mindre skala som: Hannus & Von Numrs (2008), der fandt log c på henholdsvis 1,86 og 1,85, og 

Adsersen & Mølgaard (2003), hvor log c er 3,31. Adsersen & Mølgaard (2003) opnår en meget 

høj log c værdi, hvilket kan skyldes at deres undersøgelser foregik på en meget lokal skala. De 

høje log c værdier i dette studie tyder på en høj bærekapacitet, dvs. at der er mange arter pr. areal 

enhed, yderligere forstærkende ses at planter som organismegruppe også har højere værdier end 
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dyr (Triantis et al. 2012). Der er sandsynligvis igen en sammenhæng med den lave 

isoleringsgrad, idet spredning ikke er så begrænset der kan også være en høj rescue effekt(Gotelli 

1993) og desuden indikeres det, at øerne rummer mange artsrige habitater.  

Ordination 

Ved anvendelse af ordination til at klarlægge de underliggende variables betydning for den 

floristiske sammensætning, er det vigtigt at sikre sig kvaliteten af analysen for at undgå at drage 

falske følgeslutninger (McGarigal et al., 2000). Ved at betragte resultatet fra NMS 

ordinationerne (tabel 5) falder alle gruppernes værdier indenfor, hvad der tolkes som rimelig 

eller god (Kruskal 1964). Ferskvands gruppen har den højeste værdi, men ligger stadig indenfor 

hvad der betragtes som anvendelig for tolkning. For de grupper med færre end 20 øer blev der 

også foretaget randomiseringstest i PCORD-6 (McCune & Mefford 2011). Disse viste, at 

sandsynligheden for, at konfigurationen af punkterne i ordinationsrummet skulle være et resultat 

af tilfældighed er minimale. Generelt viser de angivende R
2
 for akserne opgivet i PAST(Hammer 

et al., 2001), at der forklares forholdsmæssigt stor andel variationen på førsteaksen Disse 

forklarende R
2
 fra en NMS må dog ikke tolkes direkte som mål for variation forklaret. Dette er 

til gengæld muligt i eigenanalysen fra PCoA, og fra disses procentvise forklaring af akserne, kan 

der tolkes direkte.  Netop derfor blev PCoA udført, men denne form for ordination er udsat for 

artefakter i form af ”hestesko” effekt. Når denne fremkommer, kan tolkning på akserne 

forstyrres, og afstanden imellem ordinationspunkterne fejltolkes.  For at mindske ”hestesko” 

effekten kan den ”detrenderende” operation, hvor similaritets værdierne opløftes til c 

(”Transformation exponent”), foretages (Podani & Miklos, 2002). Hvis ingen hesteskoeffekt sås 

for ordinationen med standardværdien, der er c = 2 (i programmet PAST (Hammer et al. 2001), 

blev PCoA udført med denne. Hvis der var tydelig hesteskoeffekt hævede jeg c indtil et 

tilfredsstillende resultat opnås. For de analyser, hvor c værdien er hævet, har jeg anført 

eigenværdierne for akserne med standard værdien c = 2 i parentes (Tabel A2-A3 i appendiks) for 

at vise, hvordan den højere c-værdi påvirker eigenværdiene. Tendensen er, at den andel af 

variationen, der forklares på førsteaksen, øges.  Denne operation er kun anbefalet i kombination 

med andre standard analyser, og som en del af en komparativ tilgang.  For nærværende studie er 

det netop tilfældet, da PCoA analysen ikke står alene, men udføres som supplement og 

sammenholdes med NMS ordinationerne. I dette speciale er analysen af datasættet til stadighed 
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af eksploratorisk karakter. Samlet set over de forskellige ordinations metoder, der foretages, må 

kvaliteten tolkes som høj og resultaterne yderst tolkbare.  

Variationen i artssammensætningen  
Ordination af den floristiske artssammensætning er et klassisk vegetations analytisk redskab til at 

udforske økologiske datasæt for mønstre og sammenhænge (McGarigal et al., 2000) For dette 

datasæt er det netop en oplagt og meget nærliggende analyse, idet mange variable har simultan 

indflydelse på den floristiske variation. De bestemmende faktorer, der gør sig gældende for 

øerne, bliver derfor klare.  

For ordinationen af det fulde datasæt i figur 5, ses adskillelsen i artssammensætningen imellem 

ferskvands og saltvandsøerne tydeligt, primært vist ved parameteren saltpræg. Denne adskillelse 

udtrykker tydelige floristiske forskelle for samfund, hvor artssammensætningen er præget af 

salttålende arter, til samfund med næsten ingen salttålende arter som på ferskvandsøerne.   

Den vigtigste variabel, når samtlige ordinationer betragtes, er den klare størrelses gradient, der 

ses på førsteaksen for alle øer, ferskvandsøerne, saltvandsøerne og herunder undergrupperne af 

de solitære og de solitære landfaste. Gældende for den sidstnævnte kan det være svært at se ud 

fra ordinationen, der viser er meget markant mønster af tæt klyngedannelse og 3 øer der ligner 

outliers. De tre øers outlier status skyldes, at de er markant mindre end de andre i gruppen med at 

areal på 37-104 ha. For undergruppen af ø-komplekser genfindes størrelses gradienten ikke. Her 

er vektoren, der beskriver areal, meget lille. Dette stemmer overens med, at der heller ikke blev 

set nogen signifikant forklaringsværdi for artsrigdommen, udtrykt ved artsantal-areal 

sammenhængen. 

Et andet meget interessant forhold omkring størrelsen er den store forskel i floristiske variation, 

der ses mellem de store og små øer. På de store øer, hvor der er meget lidt floristisk variation, må 

gælde, at de næsten huser de fleste af de medtagende arter. Her er artspuljen formentlig ikke 

meget forskellig fra hovedlandets, idet så mange arter er medtaget. For de små ses stor variation, 

og mange flere sekundære beskrivende parametre har betydning for variationen i 

artssammensætning. Dette ses, når ordinationen for alle betragtes (figur 5) og når grupperne 

bestående af små øer betragtes (figur 6 og10).  For de saltvands påvirkede undergrupper og øer i 

ferskvand gælder dog forskellige forhold på grund af den markante forskel i artssammensætning. 
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For ferskvandsøerne er det især de geografisk beskrivende parametre, så som isolation og 

kortposition (breddegrad og længdegrad), der har betydning for andenaksen. Effekten af areal for 

den floristiske variation overskygger dog geografisk tæthed, idet øer i samme sø ikke 

nødvendigvis udviser et entydigt mønster af klyngedannelse i ordinationen. For saltvands 

grupperne syntes deres variation, udover det der relatere til areal, at være stærkt drevet af de mål, 

der beskriver regularitet og derved miljøheterogenitet. Vektoren, der beskriver den relative 

omkreds, altså øernes afvigelse fra cirkelrund, har stor betydning. Øens form kan relatere til det 

areal, der reelt er til rådighed for de forskellige plantesamfund, samt opbygningen af disse 

samfund udtrykt ved saltpræget og gennemsnitlig Ellenberg salt værdi. Eksempelvis vil de meget 

små og lave øer formentlig ikke have særlig meget areal til rådighed for strikt terrestrisk ikke 

salttålende vegetation, da randeffekten overgangen til havvand giver får stor betydning på små 

øer (Porensky &Young, 2013). Herved vil det typiske plante samfund på øerne, som før nævnt, 

formentlig være domineret af de oftest artsfattige, saltpåvirkede strand- og strandengsflora 

(Nørrevang & Meyer 1980, Adsersen & Mølgaard 2003, Moeslund et al. 2011). Udover dette er 

de små øer også stærkt udsatte for forstyrrelser. I et studie på Bahamas af Morrison (2002) sås, at 

små udsatte øer er stærkere influeret af storme og på grund af disse forstyrrelser rummede færre 

arter. 

 Kortposition er også af stor betydning for saltvandsgruppen og dennes undergrupper, her udtrykt 

ved breddegrad og længdegradsvektorerne. Denne geografiske betydning sås også i mantel testen 

af geografisk placering, på grund af øernes klumpvise placering i forhold til den underliggende 

gradient. 

Sammenligning med andre studier 

Adsersen & Mølgaard (2003) foretager også analyse af artssammensætningen vha. ordination. 

Her anvendes den samme metode og similaritets mål, som i dette speciale, og resultaterne er 

derfor yderst sammenlignelige. Deres førsteakse en næsten en ren syd-nord akse, idet den 

repræsenterer øernes geografiske placering i Isse/Roskilde fjord. En sådan geografisk effekt er 

ikke entydigt at finde i mit studie, selvom her også ses geografisk influeret betydning ud fra 

vektorerne der beskriver kortpositionen. For andenaksen i Adsersen & Mølgaard (2003) gælder 

at der ses en diversitets akse, idet antal saltarter og saltpræget korrelerer med denne. Denne akses 

variation kan til en vis grad sammenlignes med det mønster, der generelt fremkommer for 
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andenaksen. Det er bemærkelsesværdigt, at der ikke ses nogen størrelses gradient for variationen 

i artssammensætningen i Adsersen & Mølgaard (2003), som det er tilfældet i nærværende studie. 

Dette skyldes formentligt, at der ses en noget lavere størrelses variation inden for de medtagende 

øers her kun fra 0,1 til 23,4 ha. Desuden er studiet er på lokalskala og repræsenterer derved et 

meget smalt udvalg af øer, hvor nærværende er på mesoskala og indeholder et meget bredt 

udvalg af øer. Herved opnås et meget større og detaljeret overblik over variationen i 

artssammensætning end i Adsersen & Mølgaard (2003).  

De behandlede danske øer i øbiogeografisk perspektiv 
For undergruppen bestående af ø-komplekser sås ingen sammenhæng imellem artsantal og areal 

og generelt fra ordinationerne af de små øer ses stor variation i artssammensætningen. Dette 

kunne måske skyldes Small island effect (SIE), som mange klassiske studier finder (Niering,  

1963, Burns et al., 2009) heriblandt også nyre studier som Sfenthourakis & Triantis(2009).  Dog 

udtrykker Dengler (2010), at ”Mange af de metoder, der er brugt for at finde SIE, har seriøse fejl 

og mangler”. Her revideres en samling studier, og han finder ikke baggrunden for at SIE er 

opfyldt i nogle af disse. Herved kan fund af SIE generelt være tvivlsomme, mindre almindelige 

end først rapporteret, og forvaltnings antagelser baseret på SIE utroværdige Tjørve & Tjørve 

(2011) understøtter dette idet ”Tanken om en SIE bør forlades”. Panitsa et al. (2006) kan 

ligeledes ikke identificere en klassisk SIE for småøer i det ægæiske hav. Dog udledes det, at der 

for små øer med areal under 5 ha. formentligt eksisterer særlige træk eller kendetegn i forhold til, 

hvad der bestemmer artsrigdommen. Disse træk er sammenvirkende med areal og relatere til 

miljøheterogenitet. Hvorvidt der findes en egentlig SIE for øer behandlet i denne metaanalyse, er 

ikke fuldstændigt afklaret, men noget kunne tyde derpå. Men det vil kræve en yderligere analyse 

af økomplkserne, her skal der foretages feltstudier af hver de solitære øer i komplekserne med 

undersøgelse af artsantal og areal.  Nærværende studie harmonerer med Panitsa et al. (2006) her 

ses også stor betydning af andre beskrivende parametre for små øer(ikke relateret til areal), og 

netop flere der giver mål for habitat heterogenitet. Dette fremgår både af korrelationerne imellem 

artsrigdommen, i form af artsantal S tabel A10-A12, og i ordinationerne af variationen i 

artssammensætning. Derfor er der måske blot tale om forskellige forhold der gør sig gældende i 

forhold til øernes størrelse og indenfor de behandlede typer. 



41 

 

Skala 

Som nævnt i indledningen er skala hvormed den ø-biogeografiske analyse fortages vigtig. Der 

ses 2 aspekter af skala Drakare et al. (2006). Den første er undersøgelsesområdets udstrækning, 

som er den rektangel af ca. 300x350 km de behandlede øer befinder sig i. Undersøgelser på 

sådan skala er ikke udbredt, idet det repræsenterer en mesoskala (Korvenpää et al 2003) imellem 

lokale og regionale studier.  Nærværende speciales mesoskala niveau, fra et hidtil ikke undersøgt 

land som Danmark, giver derfor et vigtigt input til denne kategori af studier. Forhåbningen er at 

det vil kunne bidrage til bredere forståelse for ø-biogeografiske processer på alle skaler.  

Den anden er områdets målestok, denne beskrives ved parameteren Log(AreaSCALE), og 

repræsentere størrelsesforholdet imellem øerne i datasættet. Den sidstes omtales i Triantis et 

al.(2012) og Drakare et al. (2006) og det er denne der har indflydelse på konstanterne c og z og 

styrken i Arrhenius’ formel., dog afhængigt af system type Skala ud fra dette aspekt har 

betydning for nærværende studie, idet det afspejles i form af størrelsesgradienten for variationen 

i artssammensætning. Denne metaanalyse har dog også fokus på øtyperne, som er geografiske 

grupper og deres betydning. 

Øtyper 

Som før nævnt behandler mange af de globale studier øer i geografiske grupper som jeg(Kreft et 

al., 2008; Triantis et al., 2012) Derfor er opdelingen af ø-typer i nærværende sammenhæng 

oplagt og viser sig at være et meningsfyldt bud på betragtning af datasættet. For afprøvning af 

gruppe opdelingens styrke blev en klassifikation med kluster analyse udført. Ved klassifikation 

kan de nære relationer mellem øerne undersøges og metoden beskrives som en ”bottom up” 

tilgang i modsætning til ordination som er ”top down”.  Klassifikationen skaber et dendogram, 

som er et hierarki over afstandene. For nærværende analyse var resultatet at 54 % af øerne ender 

i samme gruppe i alle 4 metoder, som medtages. Herved understreges en stabilitet i den valgte 

gruppeinddeling.  

De geografiske grupper kan også tolkes økologisk (Triantis et al. 2012): idet der skelnes imellem 

artsdannelses dominerede systemer (sædvanligvis oceaniske øer) til immmigrations-uddøen 

dynamikker (som på kontinentale øer) og til sidst til systemer med meget lille 

spredningsbegrænsning (indlands øer, der er tæt på deres potentielle arts pulje). Ifølge dette 

befinder samtlige af de behandlede øer sig formentlig i et system med meget lidt 
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spredningsbegrænsning. Dette bliver også tydeligt, da datasættets eneste egentlige isolerede ø nr. 

1 Anholt, der befinder sig 44,5 km fra hovedlandet, ikke udviser tegn på at være påvirket af 

spredningsbegrænsning, hverken i artsrigdom eller floristisk artssammensætning.   

Datasættets begrænsninger og muligheder 
Det der er tilstræbt i nærværende speciale er ikke en tilbundsgående analyse, men at få kastet lys 

over forholdene der gør sig gældende for artsrigdom og artssammensætningen på de 

repræsenterede øer. Undersøgelsen af sammenhæng mellem antallet af plantearter og ø størrelse 

er yderst relevant og viser en lovmæssig sammenhæng.  

Ud fra datamaterialet kan jeg ikke udtale mig om, hvorvidt øerne er i øbiogeografisk ligevægt, 

eller om der overhovedet forgår indvandring og forsvinden af arter. For at udtale sig om ligevægt 

spiller øernes alder desuden en afgørende rolle. For at påvise det ovenstående kræves yderligere 

undersøgelser. Det helt optimale ville være at komme ud og undersøge øerne igen som i Hannus 

& Von Numers (2010) og derved se effekter af tid og arealernes anvendelseshistorie. Men dette 

er ønsketænkning. Datasættets ufattelige gennemarbejdede karakter er en styrke og en svaghed. 

Indsamlingsarbejdet til datasættet har strakt sig over 11 år og samtidigt medtages ældre 

referencer, således den egentlige tidsskala, der repræsenteres, stækker sig over ca. 50 år. På en 

sådan tidsperiode kan der være sket væsentlige ændringer på øerne, med stor betydning for 

floraen. Blandt andet har landskabet i Danmark ændret sig og det industrialiserede landbrugs 

udvikling har medført ændringer på miljø og arealdrift med betydning for vores øer. Blandt andet 

nævner Wessberg et al. (2011) ofte i sine kommentarer, at øerne tidligere har været anvendt 

anderledes end tilfældet et nu. Eksempelvis blev der på mange små øer udsat græssende får i 

sommerperioden, eller bebos de af en enkelt landmandsfamilie. 

Som det nævnes i indledningen, syntes øer måske som værende perfekte laboratorier for 

biologiske systemer. Grundet øernes karakteristika og veldefinerede grænser er det dog ofte et 

problem at generalisere ud fra, hvad der ses på øer. Det, der gør øer så ideelle at studere, er også 

det, der gør det svært at sammenligne med indlands økosystemer. I dansk sammenhæng syntes 

det modsatte problem at gøre sig gældende, idet vi hidtil intet ved om øer kan der ikke 

nødvendigvis generaliseres fra hovedlandets forhold.  En mangel på viden om de danske øers 

økologiske forhold syntes problematisk, når vi nu har så mange øer. Selvom antallet varierer 

afhængigt af, hvem man spørger (Reddersen, 2003; Adsersen, 2003; Kampmann Hansen, 2011; 
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Adresen og Mølgaard, 2003), pointeres det, at de små øer repræsenterer urørt danske natur, men 

heldigvis er de til en vis grad beskyttet efter strandbeskyttelseslinjens indførelse og igennem 

fredninger. Datasættet rummer til stadighed mange muligheder. Og her kunne øernes 

forvaltningsstatus bestemt være værd at undersøge. Ligeledes kunne det være interessant at gå 

yderligere ind i rå data og undersøge funktionelle grupper, eks. ved at foretage en opdeling af 

livsformer, arternes rødliste status, opdeling i naturlige arter vs. domesticerede forvilde. For 

fremtidig analyser kunne Kagiampaki et al.’s (2011) studie fra det ægæiske øhav bestemt være 

god inspiration, idet der her medtages habitatdiversitets mål og ses på mønstre i plantefamilier.   
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Konklusion 

Der eksisterer en stærk lovmæssig sammenhæng mellem antallet af plantearter og ø størrelse på 

mesoskala i Danmark.  Den eksponentielle model, som i flere stor-skala studier har vist sig at 

være den mest realistiske, forklarer i alt 71 % af variation i forholdet mellem artsantal og ø 

størrelse.  Dette er helt på højde med tilsvarende studier udført på større skala, hvilket er 

overraskende danske øers kystnære beliggenhed og kraftige menneskelige påvirkning taget i 

betragtning. Størrelsen har desuden også en afgørende betydning for den variation i 

artssammensætning der ses. I tråd med andre studier syntes der at være flere parametre der 

relatere til miljøheterogenitet, der gælder variationen for de mindste øer. Et større fokus på 

artsrigdommen på de danske øer vil øge forståelsen for artsdynamikken ikke kun for planter, 

men også andre grupper af organismer og vil styrke naturforvaltningens vidensgrundlag.  
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Appendiks 

 

Figur A1. Kort over alle 78 øer.  
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Non metrisk multidimensionel skalering(NMS)   

Alle øer 

 

Figur A1 Ordination for alle 78 øer identisk med figur 5 blot med ø navne. Rød = ferskvand, Grønne = 

Solitære, Blå stjerner = Landfaste solitære, Sorte = Økomplekser. De beskrivende parametre er indsat som 

vektorer (forkortelse kan ses tabel 3). 

 

Figur A2 Shepards plot fra NMS ordiantionen af alle 78 øer figur 5 og A1.  

  



52 

 

Ferskvandsøerne 

 

Figur A3 NMS ordinationen for ferskvandsøerne som i figur 6, blot med ø navne. De beskrivende parametre 

er indsat som vektorer (forkortelse kan ses tabel 3). 

 

Figur A4 Shepards plot fra NMS ordiantioen for ferskvandsøerne figur 6 og AX.  
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Saltvandsøerne 

 

Figur A5 NMS ordination for saltvandsøerne. som i figur 7 blot med ø navne. Grøn = solitære saline øer, blå 

stjerner = solitære landfaste saline, Sorte = økomplekser. De beskrivende parametre er indsat som vektorer 

(forkortelse kan ses tabel 3). 

 

Figur A6 Shepards plot fra NMS ordinationen for saltvandsøerne i figur 7 og A5.  
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Solitære øer i saltvand 

 

Figur A7 NMS ordination for solitære øer i saltvand. Som i figur 8 blot med ø navne. De beskrivende 

parametre er indsat som vektorer (forkortelse kan ses tabel 3). 

 

Figur A82 Shepards plot fra NMS ordination for solitære øer i saltvand i figur 8 og A7.  
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Solitære landfaste øer  

 

Figur A9. NMS ordination for de landfaste solitære øer i saltvand, som figur 9 blot med ø navne. De 

beskrivende parametre er indsat som vektorer (forkortelse kan ses tabel 3). 

 

Figur A10 Shepards plot fra NMS ordination for de landfaste solitære øer i saltvand, i figur 9 og A9.  
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Økomplekser i saltvand 

 

Figur A11. NMS ordination for økomplekser i saltvand. Identisk med figur 10, blot med ø navne. De 

beskrivende parametre er indsat som vektorer (forkortelse kan ses tabel 3).  

 

 

Figur A12. Shepards plot fra NMS ordination af økomplekser i saltvand i figur 10 og A11.  

  



57 

 

Principal koordinat analyse (PCoA) 

Alle 

 

Figur A13. PCoA Scatter for alle 78 øer. Identisk med figur 11 blot med ø navne. Rød = ferskvand, Grøn = 

solitære øer, blå stjerner = solitære landfaste, Sorte = Økomplekser.  
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Ferskvandsøerne 

 

Figur A14. PCoA Scatter med c = 2 for ferskvandsøerne.  

Tabel A1. Udsnit af de 6 første akser fra ovenstående PCoA figur A14 for ferskvandsøerne. 

Akse Eigenværdi Procent 

1 0,71 28,54 

2 0,45 18,03 

3 0,29 11,57 

4 0,24 9,63 

5 0,21 8,45 

6 0,15 6,11 
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Saltvandsøerne 

 

Figur A15. PCoA Scatter med c = 6s for saltvandsøerne. Grønne = enkelte øer i salt, blå stjerner = Solitære 

landfaste, Sorte = økomplekser.  

 

Tabel A2. Udsnit af de første 6 akser fra ovenstående PCoA for saltvandsøerne med c = 6, tallene i parentes 

angiver eigenværdier og procent forklaret ved c =2 hvor ”hestesko” effekten var tydelig. 

Akse Eigenværdi Procent 

1 5,69(6,70) 52,03(41,71) 

2 0,88(1,61) 8,09(10,03) 

3 0,41(1,05) 3,73(6,51) 

4 0,25(0,68) 2,28(4,25) 

5 0,23(0,53) 2,13(3,31) 

6 0,15(0,44) 1,40(2,73) 

 



60 

 

Solitære øer 

 

Figur A16.  PCoA Scatter med c =4 for de solitære øer i saltvand. 

Tabel A3. Udsnit af de første 6 akser fra ovenstående PCoA for solitære øer i saltvand med c =4, tallene i 

parentes angiver eigenværdier og procent forklaret ved c =2 hvor ”hestesko” effekten var tydelig. 

Akse Eigenværdi Procent 

1 3,47(3,54) 54,34(41,56) 

2 0,5(0,94) 9,12(10,98) 

3 0,44(0,62) 6,88(7,28) 

4 0,30(0,44) 4,78(5,11) 

5 0,23(0,38) 3,68(4,48) 

6 0,16(0,29) 2,45(3,39) 
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Solitære landfaste øer 

 

Figur A17. PCoA med Sørensen med c = 2. 

Tabel A4. De første 6 akser for PCoA for solitære landfaste med Sørensen og c =2. 

Axis Eigenvalue Percent 

1 0,91 49,27 

2 0,27 14,82 

3 0,21 11,13 

4 0,12 6,32 

5 0,10 5,34 

6 0,08 4,52 
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Økomplekser 

 

Figur A18. PCoA med Sørensen for økomplekserne c = 2. 

Tabel A5. De første 6 akser for PCoA for økomplekserne c = 2. 

Axis Eigenvalue Percent 

1 0,99 32,41 

2 0,51 16,91 

3 0,28 9,34 

4 0,26 8,44 

5 0,22 7,33 

6 0,19 6,18 
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Tabel A6 Bemærkninger til øerne fra Wessberg et al. (2011) og fra mit GIS arbejde. 

Ø-

flora 

nr. 

Navn Bemærkninger 

1 Anholt 
 

2 Hjarnø 
 

3 Treskelkakkeholm 
 

4A Klosterholm 
4A og 4B er adskilt ud fra skillelinjen i luftfotoet i  

Wessberg et al. (2011) 

4B Startøtterne 
 

5 Mellempolde 
 

6 Pletten 
 

7 Alrø poller 
 

8 Møgelø Beliggende i Julsø 

9 Lille plet 
 

10A Borre Ø Beliggende i Borre sø. 

10B Langø Beliggende i Borre sø. 

10C Bredø Beliggende i Borre sø. 

10D Vestligste ø Beliggende i Borre sø. 

11 Alrø 
 

12 Tange ø 

Beliggende i Tange sø. Søen er opstået som inddæmning af Gudenåen 

påbegyndt 1918, færdig 1920. 

 

13 Hov røn 
 

14 Svanegrunden 
På den største og ældste ø Sydsande indfandt sig der først planter i 1940’erne. 

Der har været stilstand i øernes tilvækst igennem de seneste år(i 1980’erne). 

15 
Vår holm og 

Kyø holm  

16 Fjandø 
Beliggende i Nissum fjord regulering af fjordens vandstand og saltindhold sker 

vha. sluse. 

17 Egholm 
 

18 Søby rev 
 

19 Agerø 
 

20 Stenrevet 
 

21 Lundø Halvø, der blev landfast i slutningen af ældre stenalder. 

22 Stenklipperne 
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23 Odpold 
 

24 Livø Arter der er angivet som tvivlsomme (liste III) er ikke medtaget. 

25 Svinø 
Svinø har siden 1780 været landfast med Fyn via. 2 dæmninger. Både arter fra 

listen med naturaliserede og ikke naturaliserede arter er medtaget. 

 

26A Lilleø Beliggende i i Julsø. 

26B Bregnø Beliggende i i Julsø. 

26C Alø Beliggende i i Julsø. 

27A Store Rotholm 
 

27B Lille Rotholm 
 

28 Sankt Thomas 
Beliggende i Skanderborg sø. Kunstig ø opstået ved jordkørsel på isen om 

vinteren opstået cirka 1900. 

29 Æbleø Beliggende i Skanderborg sø. 

30 
Kalvø i 

Skanderborg sø. 
Beliggende i Skanderborg sø. 

31 Mågeøerne 
 

32 Tunø 
 

33A Hornsgård holm 
 

33B Tøtten 
 

34 Torø 
 

35 Lindholm 
 

36 
Kalvø i 

Gennerbugt 
Landfast via dæmning til Genner strand. 

37 Arup holm 
 

38 Barsø 
 

39 Venø 
 

40 Bågø 
 

41 Gjøl 
 

42 Ejlinge 
 

43 Dræet 
 

44 Leammer 
 

45 Kyholm 
 

46 Ægholm 
 

47 Trindelen 
 

48 Holmene 
 

49 Fur 
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50 Piggen 
 

51 Drætteholm 

Denne ligger ca. 100 m. syd vest fra 43 Dræet. Det forventes at de 2 forbindes 

med tiden. Wessberg et al. (2011) har fortaget besøg i 1986 inden der var skarv 

og i 1992 efter en skarv koloni indfandt sig på øen. Han anførere også planter 

der fandtes før og efter denne begivenhed, men jeg har valgt at betragte floraen 

som et selvom disse fugle har en kedelig effekt på floraen. 

 

52 Øland 
 

53 Siø 
 

54 Helnæs 

Øen er "landfast" idet der er dannet en ustabil, marin forlandsdannelse, et 

såkaldt drag, (efter 1600)der forbinder den med Fyn. Dette drag er grundlaget 

for den digesikrede kørevej til Helnæs. 

55 Bjørnø 
 

56 Endelave 
 

57 Hjelm 
 

58 Hindø Beliggende i Stadil fjord der trods navnet er en stor ferskvands sø lige nord for 

Ringkøbing fjord. 

59A Store Svelmø 

De 3(59A-C) øer fremtræder i dag under normale vejrforhold i det store og 

hele som en ø. Men da de geologiske forhold og den floristiske 

sammensætning imidlertid viste sig vidt forskellig har Wessberg et al. (2011) 

valgt at omtale dem hver for sig med hver deres artsliste og oplysninger om 

areal. 

 

59B Græsholmen 
 

59C Lille Svelmø 
 

60 Årø Dele af øen er under mere eller mindre nedbrydning. Dette gælder primært for 

nogle af kystklinterne. 

61 Vigø 
 

62 Horsehoved 
 

63 Mejlø 
 

64A Store Rallen 
 

64B Lille Rallen 

Ukultiveret, men bebos af mange knopsvaner og disse har en kedelige effekt på 

floraen. 

 

65 Flakfortet 
 

66 Orø 
 

67 Thurø 
Det sidste eksemplar af Spiranthes spiralis (Skrueaks) blev fundet her i 1979 

denne har været årsag til særlig botanisk interesse for øen. 
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Tabel A8. Sekundære parametre for samtlige øer, øverst forkortelsen anvendt for størrelserne. For Ø flora navn se tabel A7. 

  S Ø B A S/A I P P/A RP EL STED 

EL 

N E SS SP ES 

Ø-

flor

a 

nr. 

Gruppe 
Artsanta

l 

Anta

l øer 

Antal 

indbygger

e 

Areal 

(ha) 

Arter pr. 

areal(arter/h

a) 

Afstand 

til 

hovedlan

d (km) 

Kyst

-linie 

(km) 

Kystlini

e pr. 

areal 

(km/ha) 

Relativ 

omkred

s 

MA

X 

højd

e 

STD af 

højden 

N 

(Bredegrad

) 

E 

(Længdegra

d) 

Anta

l 

salt-

arter 

Saltpræ

g 

Gens. 

ellenber

g S 

1 Solitær  617 1 166 2175,1

6 

0,28 44,48 26,72 0,01 0,38 48,28 6,73 6288266,645 657399,4433 87 7,09 0,14 

2 Solitær  387 1 133 322,88 1,20 0,60 12,71 0,04 0,50 7,44 1,79 6187272,6 567628,0414 72 5,38 0,14 

3 Økompleks  45 23 0 31,49 1,43 0,60 8,33 0,26 0,76 1,04 0,13 6285584,531 575395,0578 29 1,55 0,08 

4A Solitær  80 1 0 20,44 3,91 0,55 2,00 0,10 0,20 1,01 0,16 6315652,751 536253,1256 32 2,50 0,07 

4B Økompleks  23 3 0 12,64 1,82 0,91 2,27 0,18 0,44 0,79 0,13 6315501,587 536859,8333 24 0,96 0,07 

5 Økompleks  52 3 0 16,47 3,16 0,30 2,80 0,17 0,49 1,44 0,16 6275051,959 581307,1687 36 1,44 0,09 

6 Solitær  46 1 0 16,39 2,81 0,58 2,99 0,18 0,52 0,80 0,13 6285267,236 578249,4451 38 1,21 0,10 

7 Økompleks  65 10 0 3,57 18,23 1,23 3,90 1,09 0,83 1,26 0,32 6190022,286 570045,1416 37 1,76 0,09 

8 Ferskvand 190 1 0 15,78 12,04 0,17 1,76 0,11 0,20 41,90 6,58 6219902,833 542302,0586 12 15,83 0,01 

9 Solitær  45 1 0 7,50 6,00 0,02 1,79 0,24 0,46 0,93 0,13 6285993,869 577816,4893 38 1,18 0,11 

10A Ferskvand 90 1 0 1,69 53,30 0,23 0,55 0,32 0,16 28,00 1,82 6220544,557 537723,7401 6 15,00 0,01 

10B Ferskvand 62 1 0 0,66 94,03 0,16 0,33 0,51 0,14 24,01 0,66 6220508,987 537166,7817 5 12,40 0,01 

10C Ferskvand 61 1 0 0,70 86,68 0,05 0,34 0,48 0,12 28,66 2,07 6220383,963 536889,7848 5 12,20 0,01 

10D Ferskvand 64 1 0 0,09 693,90 0,09 0,12 1,28 0,09 22,56 0,36 6220276,469 536593,9933 6 10,67 0,01 

11 Landfast 

solitær  

356 1 166 770,72 0,46 0,07 16,13 0,02 0,39 15,51 3,17 6190757,157 566972,3209 63 5,65 0,13 

12 Ferskvand 80 1 0 1,05 76,47 0,17 0,43 0,41 0,15 14,25 0,13 6241172,979 536710,1564 7 11,43 0,01 

13 Solitær  87 1 0 12,20 7,13 1,38 2,67 0,22 0,54 1,58 0,31 6196017,817 580035,139 37 2,35 0,09 

14 Økompleks  30 2 0 4,82 6,23 9,11 3,56 0,74 0,78 1,66 0,43 6188132,188 584663,5772 17 1,76 0,03 

15 Økompleks  41 3 0 79,70 0,51 0,42 5,27 0,07 0,40 0,90 0,17 6318429,6 534097,8589 34 1,21 0,09 

16 Solitær  193 1 0 35,18 5,49 0,09 3,79 0,11 0,45 4,07 0,74 6244283,135 449462,0355 55 3,51 0,09 

17 Solitær  461 1 57 605,74 0,76 0,37 10,55 0,02 0,17 3,21 0,50 6324901,306 551098,8835 82 5,62 0,16 

18 Økompleks  93 4 0 6,95 13,38 1,51 4,21 0,61 0,78 1,66 0,43 6193482,571 577543,0965 42 2,21 0,09 

19 Solitær  289 1 40 349,08 0,83 1,21 11,38 0,03 0,42 17,28 5,13 6285558,021 473772,0825 63 4,59 0,12 
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20 Økompleks  24 7 0 0,54 44,26 0,21 0,75 1,38 0,65 0,86 0,23 6271301,189 578259,3717 25 0,96 0,07 

21 Landfast 

solitær  

422 1 156 513,55 0,82 0,00 17,14 0,03 0,53 12,22 3,13 6276108,897 508749,5937 51 8,27 0,07 

22 Økompleks  45 7 0 2,72 16,55 1,37 2,88 1,06 0,80 1,33 0,26 6286024,788 472070,7208 25 1,80 0,06 

23 Landfast 

solitær  

37 1 0 13,03 2,84 0,00 1,96 0,15 0,35 0,94 0,14 6272640,386 578530,8427 33 1,12 0,09 

24 Solitær  646 1 11 331,94 1,95 3,52 13,82 0,04 0,53 43,05 11,10 6305432,009 505231,3221 76 8,50 0,12 

25 Landfast 

solitær  

371 1 190 114,76 3,23 0,00 6,17 0,05 0,38 12,85 3,55 6145856,894 550050,679 55 6,75 0,09 

26A Ferskvand 81 1 0 1,99 40,67 0,04 0,61 0,31 0,18 32,06 3,47 6220325,17 541383,4277 4 20,25 0,01 

26B Ferskvand 28 1 0 0,02 1355,39 0,35 0,05 2,61 0,06 21,49 0,15 6220157,047 541919,5077 7 4,00 0,01 

26C Ferskvand 50 1 0 0,17 289,27 0,42 0,22 1,25 0,32 22,07 0,21 6219318,457 542978,3824 9 5,56 0,01 

27A Økompleks  84 3 0 14,33 5,86 1,44 4,95 0,35 0,73 2,27 0,60 6286708,961 511923,8137 29 2,90 0,06 

27B Solitær  23 1 0 1,97 11,69 1,00 1,67 0,85 0,70 1,27 0,33 6286198,925 511476,8987 8 2,88 0,02 

28 Ferskvand 72 1 0 0,13 535,59 0,13 0,17 1,24 0,22 24,56 0,27 6210192,399 558482,6657 7 10,29 0,01 

29 Ferskvand 119 1 0 3,22 36,92 0,02 0,71 0,22 0,11 29,73 2,15 6209098,987 558198,2773 10 11,90 0,01 

30 Ferskvand 143 1 0 4,18 34,23 0,10 0,83 0,20 0,13 32,92 2,55 6209039,661 559556,3861 21 6,81 0,02 

31 Økompleks  57 10 0 9,93 5,74 0,23 6,65 0,67 0,83 1,51 0,41 6159950,159 569467,5263 34 1,68 0,08 

32 Solitær  601 1 81 356,19 1,69 8,52 9,97 0,03 0,33 25,30 6,00 6201713,898 589321,4511 79 7,61 0,12 

33A Solitær  39 1 0 9,23 4,23 0,28 1,40 0,15 0,23 0,96 0,21 6319415,674 530925,7825 29 1,34 0,08 

33B Solitær  14 1 0 0,04 369,78 0,64 0,09 2,36 0,23 0,44 0,15 6319523,754 531353,1721 16 0,88 0,04 

34 Landfast 

solitær  

334 1 4 72,90 4,58 0,00 8,97 0,12 0,66 11,04 2,77 6122776,886 555879,811 78 4,28 0,15 

35 Økompleks  179 5 0 48,22 3,71 0,18 6,13 0,13 0,60 6,08 1,48 6284145,099 471737,2142 46 3,89 0,09 

36 Landfast 

solitær  

259 1 22 19,28 13,44 0,00 2,91 0,15 0,46 8,89 2,18 6108147,961 529729,0327 49 5,29 0,08 

37 Landfast 

solitær  

104 1 0 87,81 1,18 0,00 7,81 0,09 0,57 2,30 0,33 6314991,143 493754,95 46 2,26 0,10 

38 Solitær  471 1 22 266,67 1,77 1,63 7,13 0,03 0,19 39,28 7,16 6108361,565 535662,0497 63 7,48 0,09 

39 Solitær  547 1 160 635,30 0,86 0,18 25,87 0,04 0,65 27,04 6,31 6267808,804 477331,0268 86 6,36 0,15 

40 Solitær  504 1 37 619,47 0,81 2,84 13,70 0,02 0,36 8,30 1,94 6129724,612 551457,5799 94 5,36 0,18 

41 Landfast 

solitær  

550 1 1200 2768,5

6 

0,20 0,00 30,58 0,01 0,39 31,83 5,45 6327247,261 543714,8044 86 6,40 0,17 

42 Solitær  190 1 1 15,80 12,03 0,04 2,30 0,15 0,39 3,12 0,78 6162312,876 575607,3121 61 3,11 0,13 

43 Solitær  203 1 0 29,31 6,93 0,70 3,71 0,13 0,48 3,58 0,84 6162465,835 573969,8996 54 3,76 0,11 
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44 Solitær  122 1 0 6,91 17,65 0,17 1,44 0,21 0,35 3,73 1,08 6154780,026 593829,7295 41 2,98 0,10 

45 Økompleks  26 2 0 0,24 107,88 0,50 0,47 1,94 0,63 1,19 0,34 6154340,464 593778,7753 22 1,18 0,05 

46 Økompleks  60 3 0 1,87 32,03 0,29 0,95 0,51 0,49 1,99 0,31 6155887,613 595093,8322 34 1,76 0,09 

47 Solitær  23 1 0 0,46 50,52 0,16 0,42 0,92 0,43 0,68 0,18 6155614,572 594627,5551 25 0,92 0,07 

48 Økompleks  24 10 0 1,07 22,42 0,00 1,29 1,20 0,72 0,56 0,12 6156268,329 595153,9031 27 0,89 0,08 

49 Solitær  677 1 1300 2195,0

1 

0,31 0,40 27,29 0,01 0,39 75,27 15,45 6298127,187 500868,87 92 7,36 0,15 

50 Landfast 

solitær  

76 1 0 6,16 12,34 0,00 1,16 0,19 0,24 1,38 0,22 6260228,185 575166,4957 22 3,45 0,04 

51 Solitær  41 1 0 1,77 23,21 1,40 1,22 0,69 0,61 1,72 0,51 6162196,383 573141,5106 23 1,78 0,05 

52 Landfast 

solitær  

633 1 600 2770,1

0 

0,23 0,00 30,70 0,01 0,39 41,46 8,31 6324607,893 534524,2578 79 8,01 0,15 

53 Solitær  271 1 0 142,53 1,90 10,30 7,98 0,06 0,47 18,05 1,26 6091155,365 608077,8343 64 4,23 0,13 

54 Landfast 

solitær  

682 1 250 1312,5

6 

0,52 0,00 20,39 0,02 0,37 30,77 8,19 6111150,748 564238,4741 105 6,50 0,19 

55 Solitær  403 1 28 147,84 2,73 0,69 8,30 0,06 0,48 23,13 3,77 6102504,906 579803,6226 85 4,74 0,17 

56 Solitær  720 1 160 1321,4

0 

0,54 8,83 24,27 0,02 0,47 8,57 1,92 6180109,705 581230,868 104 6,92 0,20 

57 Solitær  350 1 0 62,54 5,60 4,75 3,54 0,06 0,21 45,24 11,93 6222358,091 612041,9631 46 7,61 0,08 

58 Ferskvand 203 1 0 76,66 2,65 0,25 6,16 0,08 0,50 4,19 0,95 6223161,878 451008,7666 34 5,97 0,04 

59A Solitær  253 1 0 25,29 10,00 1,11 2,70 0,11 0,34 14,69 3,98 6099954,518 584870,6402 61 4,15 0,12 

59B Solitær  58 1 0 3,11 18,67 0,74 2,25 0,72 0,72 2,73 0,47 6100566,622 585413,9269 32 1,81 0,08 

59C Solitær  131 1 0 1,56 83,80 0,33 0,98 0,62 0,55 3,25 0,79 6100786,502 585849,8503 39 3,36 0,10 

60 Solitær  525 1 231 595,67 0,88 0,54 24,27 0,04 0,64 7,96 1,68 6124137,168 547500,8121 103 5,10 0,19 

61 Solitær  177 1 0 17,09 10,36 0,88 2,60 0,15 0,44 15,93 4,55 6111553,965 571217,5585 36 4,92 0,07 

62 Solitær  95 1 0 2,58 36,85 2,13 1,31 0,51 0,56 3,88 0,96 6110868,53 570277,3635 38 2,50 0,08 

63 Solitær  273 1 0 36,33 7,51 0,12 5,89 0,16 0,64 14,61 3,11 6161656,525 601787,7605 75 3,64 0,15 

64A Solitær  84 1 0 1,50 55,97 10,30 0,53 0,35 0,18 7,67 2,08 6090856,967 604530,6178 38 2,21 0,07 

64B Solitær  40 1 0 0,61 65,64 10,29 0,31 0,50 0,09 2,27 0,51 6090960,811 604614,5458 26 1,54 0,06 

65 Økompleks  146 2 0 3,85 37,88 6,75 2,94 0,76 0,76 18,98 6,08 6179393,265 734429,0838 30 4,87 0,05 

66 Solitær  697 1 691 1501,2

8 

0,46 0,60 24,86 0,02 0,45 28,36 5,37 6184734,745 676575,7709 98 7,11 0,19 

67 Solitær  765 1 3169 758,42 1,01 0,04 20,72 0,03 0,53 25,36 6,76 6100855,038 607683,9158 104 7,36 0,19 
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Tabel A9. Gennemsnitlige værdier for de forskellige grupper og  ± standardafvigelsen. 

Ø type Antal 

øer 

Artsantal Areal 

(ha) 

Arter pr. Areal 

(Arter/ha) 

Afstand til 

hovedland 

(km) 

Kyst pr. areal 

(km/km2) 

Realativ 

omkreds 

Log(AreaSCALE) Antal saltarter Saltpræg Gns. 

Ellenberg S 

Alle 78 220,63 ±218,54 274,70 ±606,20 57,77 ±184,92 1,92 ±5,54 39,69 ±53,19 0,44 ±0,21 5,13     ±1,24 44,76 ±28,70 5,03 ±3,86 0,09 ±0,05 

Ferskvand 13 132,86 ±53,43 8,18 ± 21,00 254,70 ±395,30 0,17 ±0,12 69,34 ±72,22 0,18 ±0,11 3,57     ±0,96 10,23 ±8,40 10,95 ±4,58 0,01 ±0,01 

Saltvand 65 245,63 ±449,28 328,00 ±651,71 18,38 ±48,90 2,27 ±6,01 33,76 ±47,03 0,49 ±0,18 4,06     ±1,14 51,66 ±26,21 3,84 ±2,34 0,10 ±0,04 

Solitære 38 293,37 ±241,14 281,51 ±569,97 21,94 ±61,25 3,22 ±7,56 26,26 ±43,21 0,43 ±0,16 4,76     ±1,18 57,89 ±27,38 4,24 ±2,29 0,11 ±0,05 

Landfsate 11 347,64 ±218,63 768,13 ±1070,30 3,62 ±4,80 0 ±0 7,70 ±6,60 0,43 ±0,12 2,65     ±0,94 60,64 ±24,47 5,27 ±2,28 0,11 ±0,05 

Økomplekser 16 62,13 ±44,78 14,90 ±21,55 20,07 ±27,13 1,57 ±2,57 69,50 ±52,90 0,67 ±0,14 2,52     ±0,69 30,69 ±7,55 1,93 ±1,10 0,07 ±0,02 
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Tabel A10. Korrelationstabel for alle 78 øer. Stjerner angiver signifikans niveau: ***1 ‰, **1 %,*5 % 

 S Ø B A S/A I P P/A RP EL STDEL N E SS SP E

S 

Atsantal S 1                

Antal øer Ø *-0,254 1               

Antal 

indbyggere B 

***0,55

1 

-0,091 1              

Areal (ha) A ***0,75

0 

-0,142 ***0,53

4 

1             

Arter pr  

areal(arter/ha)S

/A 

*-0,238 -0,080 -0,085 -0,141 1            

Afstand til 

hovedland(km) 

I 

*0,231 -0,068 -0,034 **0,306 -0,071 1           

Kystlinie(km) P ***0,87

9 

-0,080 ***0,55

4 

***0,89

3 

-0,240 *0,245 1          

Kystlinie pr. 

areal 

(km/ha)P/A 

***-

0,526 

0,181 -0,195 **-

0,321 

***0,70

5 

-0,097 ***-

0,453 

1         

Relativ omkreds 

RP 

-0,023 ***0,4

7 

0,030 -0,040 **-0,360 -0,025 0,154 0,040 1        

MAX højde EL ***0,58

9 

*-

0,269 

**0,360 ***0,55

8 

0,080 *0,228 ***0,47

4 

*-0,235 ***-

0,397 

1       

STD af højden 

STD EL 

***0,73

8 

-0,218 ***0,43

8 

***0,58

9 

-0,190 0,190 ***0,59

9 

***-

0,394 

-0,116 ***0,85

4 

1      

N(Breddegrad) -0,078 0,122 -0,030 0,220 0,0289 -0,027 0,141 -0,004 -0,073 0,062 0,013 1     

E(Længdegrad) 0,041 0,031 0,083 0,042 -0,059 ***0,38

4 

-0,029 0,056 0,070 -0,005 0,043 ***-

0,442 

1    

Antal saltarter 

SS 

***0,89

6 

-0,160 ***0,46

4 

***0,64

9 

**-0,354 *0,198 ***0,82

9 

***-

0,561 

0,194 *0,286 ***0,54

0 

-0,162 0,098 1   

Saltpræg  SP 0,0874 *-

0,287 

-1,50E-

05 

-0,005 0,218 -0,013 -0,057 -0,048 ***-

0,523 

***0,51

9 

0,196 0,0176 -

0,211 

*-0,241 1  

Gens. Ellenberg 

S ES 

***0,76

8 

-

0,0629 

***0,41

8 

***0,58

5 

***-

0,381 

0,142 ***0,75

6 

***-

0,512 

*0,289 0,098 ***0,38

0 

-0,159 0,164 ***0,96

2 

***-

0,441 

1 
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Tabel A11. Korrelationstabel for Ferskvandsøerne. Stjerner angiver signifikans niveau: ***1 ‰, **1 %,*5 % 

 S A S/A I P P/A RP EL STDEL N E SS SP ES 

Atsantal  

S 

1              

Areal (ha) A **0,734 1             

Arter pr  areal(arter/ha)S/A *-0,567 -0,259 1            

Afstand til hovedland 

(km) I 

-0,156 0,189 0,390 1           

Kystlinie 

(km) P 

**0,787 ***0,995 -0,334 0,144           

Kystlinie pr. areal (km/ha)P/A *-0,682 -0,338 ***0,970 0,503 -0,415 1         

Relativ omkreds RP 0,547 ***0,823 -0,353 0,404 ***0,815 -0,307 1        

MAX højde EL 0,044 -0,552 -0,170 -0,401 -0,492 -0,183 -0,525 1       

STD af højden  

STD EL 

*0,594 0,067 -0,464 -0,356 0,143 -0,537 -0,037 **0,752 1      

N(Breddegrad) -0,109 0,113 -0,067 0,231 0,101 -0,044 0,103 -0,471 -0,200 1     

E(Længdegrad) -0,477 ***-0,921 0,164 -0,279 *** 
-0,898 

0,215 -0,761 **0,713 0,134 -0,365 1    

Antal saltarter SS **0,786 ***0,880 -0,267 0,175 ***0,889 -0,343 0,713 -0,420 0,075 -0,106 **-0,698 1   

Saltpræg SP 0,199 0,015 -0,465 -0,054 0,043 -0,421 0,200 -0,218 -0,079 0,527 0,005 0,099 1  

Gens. Ellenberg S ES **0,745 ***0,890 -0,162 0,210 *0,891 -0,247 0,682 -0,423 0,062 -0,152 **-0,718 ***0,987 -0,049 1 
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Tabel A12. Korrelationstabel for saltvandsgruppen. Stjerner angiver signifikans niveau: ***1 ‰, **1 %,*5 % 

 S Ø B A S/A I P P/A RP EL STDEL N E SS SP ES 

Atsantal  
S 

1                

Antal øer  

Ø 
*-0,307 1               

Antal 

indbyggere B 
***0,544 -0,112 1              

Areal (ha) A ***0,741 -0,177 ***0,52

4 

1             

Arter pr  

areal(arter/ha

)S/A 

*-0,294 -0,036 -0,111 -0,184 1            

Afstand til 
hovedland 

(km) I 

0,204 -0,091 -0,052 *0,286 -0,024 1           

Kystlinie 

(km) P 
***0,871 -0,135 ***0,54

9 

***0,89

4 

*-0,293 0,214 1          

Kystlinie pr. 
areal 

(km/ha)P/A 

***-0,549 *0,274 -0,206 **-

0,341 

***0,75

0 

-0,080 ***-

0,467 

1         

Relativ 

omkreds RP 

-0,233 ***0,49

1 

-0,050 -0,195 -0,137 -0,133 -0,048 **0,336 1        

MAX højde 

EL 

***0,769 -0,244 ***0,44 ***0,70

1 

-0,208 *0,30

6 

***0,683 ***-

0,402 

*-

0,249 

1       

STD af 

højden  

STD EL 

***0,750 *-0,246 ***0,44

2 

***0,59

9 

-0,195 0,180 ***0,615 **-0,384 -0,227 ***0,96

4 

1      

N 
(Breddegrad) 

-0,064 0,133 -0,022 0,238 0,005 -0,018 0,170 -0,024 -0,049 0,050 0,023 1     

E 

(Længdegrad

) 

-0,004 -0,001 0,060 0,002 0,052 *0,37

7 

-0,090 0,109 -0,015 0,031 0,013 ***-

0,450 

1    

Antal 
saltarter SS 

***0,935 *-0,292 ***0,48

1 

***0,66

3 

**-

0,341 

0,147 ***0,826 ***-

0,602 

-0,192 ***0,63

1 

***0,59
5 

-0,153 0,001 1   

Saltpræg  SP ***0,675 **-

0,375 

0,226 **0,356 *-0,251 0,235 ***0,470 ***-

0,469 

-0,233 ***0,65

4 

***0,67

7 

-0,094 -

0,087 

***0,52

6 

1  

Gens. 

Ellenberg S 
ES 

***0,818 -0,212 ***0,44

9 

***0,61

3 

**-

0,334 

0,066 ***0,762 ***-

0,557 

-0,140 ***0,46

6 

***0,42

0 

-0,156 0,051 ***0,95

4 

*0,2

62 

1 

 


