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Resume
I naturforvaltningen i Danmark er der et stigende fokus på betydningen af større sammenhængende
naturområder, hvor naturen får plads til at udbrede sig på mere naturlige præmisser end det er tilfældet i dag.
Udlægningen af større sammenhængende naturområder vil ofte indebære at landbrugsarealer skal tages ud af
drift og konverteres til natur for at opnå sammenhæng.
Dette bachelorprojekt tager udgangspunkt i Aage V. Jensen Naturfonds nyligt opkøbte ejendom, ved
Maribosøerne på Lolland, kaldet Søholt Storskov. Projektet omhandler konvertering af 113 ha landbrugsjord
til overdrevsnatur, i et forsøg på at skabe et større sammenhængende naturområde på ejendommens i alt 1130
ha. Projektet analyserer og diskuterer, hvordan Aage V. Jensen Naturfond, kan fremskynde konverteringen af
de eksisterende landbrugsarealer til overdrevsnatur, og derved aktivt højne biodiversiteten, ved brug af
reolpløjning og udsåning af overdrevsarter. I projektet gives et konkret og pragmatisk løsningsforslag til at
overkomme barriererne for naturdannelsen på landbrugsjorden indenfor en 15-årig periode. Projektet er
behandlet ud fra eksisterende litteratur, semistrukturerede interviews, egne planteregistreringer og
jordbundsprøver analyseret af OK Laboratorium i Viborg.
Den forslåede konverteringsplan vil kunne fremskynde dannelsen af overdrevsnatur, men indeholder dog
væsentlige ulemper, som f.eks. risiko for ødelæggelse af fortidsminder. Brug af reolpløjning og udsåning af
overdrevsarter kan ud fra de analyserede resultater udelukkende igangsætte en proces i den rigtige retning,
og kan ikke oprette et overdrev i sin komplette form indenfor en 15-årig periode. På lang sigt er det dog
grundet en begrænset forskningsmæssigviden om og erfaring med de foreslåede metoder, svært at forudsige
hvordan arealerne vil udvikle sig.
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Abstract
In nature management in Denmark there is an increasing focus on the meaning of larger coherent nature
areas, where nature can have more space to evolve on its own terms, than there is right now. The expound of
larger coherent nature areas, will often involve taking out arable land of agricultural operations and convert it
to nature areas to gain a connection.
This bachelor project is based on Aage V. Jensen Nature Foundations recently bought property at the Maribo
lakes on Lolland called Søholt Storskov. The project is focused on converting 113 hectares of arable land to
species-rich grassland, in an attempt to create a larger coherent nature area on the property’s 1130 hectares.
The project analyses and discusses how Aage V. Jensen Nature Foundation can accelerate the converting of
the existing arable land into species-rich grassland, and thereby actively increase the biodiversity, using deep
cultivation and sowing seeds from species-rich grassland. In the project a specific and pragmatic solution
suggestion, to overcome the barriers of developing species-rich grassland on arable land within a 15-year
period, is given. The project is processed from existing literature, semi structured interviews, personal plantregistrations and soil-samples analyzed by the OK Laboratory in Viborg.
The proposed converting plan would be able to accelerate the development of species-rich grassland, but
contains some essential disadvantages, like for example the risk of ruining underlying archaeological
features. The use of deep cultivation and sowing seeds from species-rich grassland can from the analyzed
results, initiate a process in the right direction, but cannot create a species-rich grassland in its complete
form, within a 15-year period. On the long term it is difficult to predict exactly how the areas will evolve
because of the lack of research- and experience.
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Forord
Dette bachelorprojekt er udarbejdet i perioden februar-juni 2020, som afsluttende projekt på uddannelsen
skov- og landskabsingeniør. Bachelorprojektet er blevet til i et samarbejde med Aage V. Jensen Naturfonds
skovrider Jacob Palsgaard Andersen. Projektet omhandler konvertering af landbrugsjord til overdrevsnatur
med fokus på anvendeligheden af reolpløjning og udsåning af overdrevsarter. Rapporten henvender sig til
alle med interesse for naturgenopretning, men i særdeleshed til medarbejderne i Aage V. Jensen Naturfond,
da projektet indeholder et konkret løsningsforslag for deres nyligt opkøbte ejendom Søholt Storskov.
Projektet kan ligeledes fungere som inspirationskilde i andre lignende konverteringsprojekter.
Jeg har ved udarbejdelse af projektet været i kontakt med en række personer, som hver især har bidraget til
denne rapports tilblivelse. Jeg vil derfor gerne takke Jakob Palsgaard Andersen og Lars Malmborg (Aage V.
Jensen Naturfond) for at stå til rådighed med god vejledning, og dele ud af jeres viden om emnet. Jeg vil
også gerne takke Aage V. Jensen Naturfond for finansiering af jordbundsanalyser, Erling Krabbe
(pensioneret biolog) for at præsentere sit private overdrevsprojekt, Mikkel Bornø Clausen (Naturstyrelsen
Nordsjælland) for at ville dele ud af sine erfaringer, og Niels Riis (Naturrådgivningen) for at udlåne udstyr til
udtagelse af jordbundsprøver. Sidst men ikke mindst, vil jeg gerne takke min vejleder Jesper Keur Devantier
for engageret vejledning og konstruktiv kritik igennem hele forløbet.
Opgaven er afleveret den 11. juni 2020.
Sebastian Jakobsen, Tikøb.
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1. Indledning
Biodiversitet og biodiversitetskrisen fylder i dag mere i den miljøpolitiske dagsorden end nogensinde før, og
var udover klima også et af de vigtige emner ved valgkampen i år 2019 (Larsen E. 2019).
Biodiversitetskrisen er dog langt fra noget nyt, da det har været på den internationale dagsorden siden 1992,
da Danmark og en række andre lande tilsluttede sig biodiversitetskonventionens formål på FN-topmødet i
Rio de Janeiro (United Nations 1992).
På trods af målene med biodiversitetskonventionen i Rio de Janeiro i 1992, og den efterfølgende i Nagoya i
2010, har det ikke bremset nedgangen i biodiversitet på verdensplan. FN´s videnskabelige panel for
biodiversitet og økosystemer (IPBES), udkom i 2019 med en rapport, der viser en betydelig nedgang i
størrelsen af terrestriske, ferske og marine naturområder, og ligeledes i populationerne for mange arter i
Europa (IPBES 2019). Dyre- og plantearter, økosystemer og biologisk mangfoldighed forsvinder hurtigere
end nogensinde før, og vi befinder os derfor i en biodiversitetskrise, der kan få katastrofale konsekvenser for
naturen og de tilknyttede økosystemtjenester i Danmark og resten af verden. Biodiversitetskrisen kan især
tillægges arealanvendelser som landbrug og skovbrug, men andre faktorer som overfiskeri, rydning af skov
og indførsel af invasive arter har også en væsentlig påvirkning. (IPBES 2019). Den nedadgående udvikling
for naturtyper og arter, kan dog vendes ved at give naturen mere plads at udfolde sig på (Ejrnæs et al. 2020).
For at kunne leve op til forpligtelserne udarbejdede den socialdemokratiske mindretalsregering den 25. juni
2019 et forståelsespapir i samarbejde med formændene for støttepartierne; SF, Enhedslisten og Radikale
Venstre. Forståelsespapiret forpligtede regeringen til at sætte en ny politisk retning for Danmark, hvor
særligt ambitionerne for klima, miljø og natur skal hæves. Ambitionerne for natur skal hæves gennem en
fremtidig biodiversitetspakke, hvori der bl.a. skal disponeres større arealer til natur i form af flere
sammenhængende naturområder. (Frederiksen et al. 2019).
Udover regeringens ansvar for de internationale forpligtelser og fastsatte nationale mål, så har den private
organisation Aage V. Jensen Naturfond sine egne visioner og mål, der på mange måder understøtter disse
forpligtelser. Naturfonden har siden 1986 opkøbt og forvaltet en række større naturejendomme fordelt i hele
Danmark. Naturfonden har siden sin stiftelse har haft til formål at støtte naturens bevarelse og udvikling,
samt de vilde dyrs beskyttelse. Forvaltningen på Naturfondens ejendomme er derfor fokuseret på at øge
biodiversiteten, samt at give alle i Danmark mulighed for at opleve en rig natur. (Aage V. Jensen Naturfond
2020a). Naturfonden erhvervede med dette fokus i årsskiftet 2019-2020 dele af ejendommen Søholt Gods på
Lolland. Ejendommen kaldes nu for Søholt Storskov, og består af i alt 1130 ha fordelt på skov, sø, agerjord
og åbne naturarealer. Naturfondens vision for Søholt Storskov er at sikre og udvikle en sammenhængende
natur af høj kvalitet. Dette skal bl.a. gøres ved at etablere overdrevsnatur på den nuværende landbrugsjord i
omdrift. (Aage V. Jensen Naturfond 2020b). Der er dog forholdsvis store udfordringer med at etablere
overdrev på intensivt dyrket landbrugsjord, der indeholder en stor næringsstofpulje, er afvandet og hvis
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frøbank med vilde planter ofte er udpint. Disse faktorer gør, at det yderst vanskeligt for de karakteristiske
nøjsomme plantearter, der findes i overdrevsnaturen, selv at indfinde sig på arealet. (Nygaard et al. 2018).
Dette projekt er opstået på baggrund af et samarbejde med Aage V. Jensen Naturfonds skovrider Jakob
Palsgaard Andersen. Det omhandler et konkret og pragmatisk løsningsforslag til konvertering af 113 ha
landbrugsjord i omdrift til overdrevsnatur på ejendommen Søholt Storskov ved brug af reolpløjning og
udsåning af overdrevsarter. Derudover gives også et fremtidigt forslag til den efterfølgende forvaltning
1.1 Problemstilling
Der findes en del forskningsmæssig viden om barriererne for etablering af overdrevsnatur på landbrugsjord.
Det er i imidlertid et problem i konverteringen af landbrugsjord til overdrev, at erfaringerne og viden om
brug af reolpløjning og udsåning af overdrevsarter som metoder er sparsomme i en national kontekst. Der er
derfor ikke klarhed over, hvilke fordele og ulemper de to metoder, kan have på overdrevsnaturen, og om der
er andre alternativer der måske er mere fordelagtige?
Svarene på ovenstående spørgsmål er i øjeblikket højaktuelt for Aage V. Jensen Naturfond, men ville også
kunne bruges i andre lignende sammenhænge. Svarerne kan have betydning for, hvorledes man i fremtiden
tilrettelægger og konverterer landbrugsarealer til overdrevsnatur i et forsøg på at skabe større
sammenhængende naturområder, og derved give naturen mere plads at udfolde sig på. Der er således ikke
klarhed over, hvorledes de to ovennævnte metoder kan bruges i etableringen af overdrevsnatur på
landbrugsjord på Søholt Storskov. Ej heller er det klart, om det reelt kan lykkedes at skabe artsrig
overdrevsnartur på Søholt Storskov indenfor en 15-årig periode.
På baggrund af ovenstående søges der gennem bachelorprojektet at besvare følgende problemformulering:
Hvordan kan Aage V. Jensen Naturfond fremskynde konverteringen af de eksisterende
landbrugsarealer til overdrevsnatur, og derved aktivt højne biodiversiteten på Søholt Storskov, i både
konverteringsfasen og i den efterfølgende forvaltning. Bachelorprojektet analyserer og diskuterer
anvendeligheden af reolpløjning og udsåning af overdrevsarter, med fokus på fordele og ulemper i
konverteringen og den efterfølgende forvaltning.
For at behandle ovenstående problemformulering søges svar på følgende delspørgsmål:
-

Hvordan har arealet udviklet sig historisk, og hvad er den nuværende drift- og næringsstatus på
landbrugsarealerne?

-

Hvilke nuværende barrierer er der på landbrugsarealerne for etablering af overdrevsnatur?

-

Hvilke fremtidige forvaltningstiltag er nødvendige for at sikre- og aktivt højne biodiversiteten på den
konverterede landbrugsjord?
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1.2 Afgrænsning
Projektet vil udelukkende betragte potentialet for udvikling af overdrevsnatur på de 113 ha intensivt dyrket
landbrugsjord på Søholt Storskov. Projektet fokuserer primært på vegetationsudviklingen for naturtypen, da
planterne i de fleste tilfælde danner grundlaget for andre organismegrupper, og fordi en stor del af den
danske naturforvaltning og beskyttelse tager udgangspunkt i vegetationens sammensætning. Projektet
beskæftiger sig således kun overfladisk med de andre arealanvendelser og naturtyper på ejendommen, såsom
enge, søer og skove, men gennemgår de væsentligste lovgivningsmæssige rammer for hele området. Der vil
udelukkende være fokus på udviklingen af biodiversitet på den intensivt dyrkede landbrugsjord, mens
rekreative muligheder såsom; stier og fugletårne, der ellers er en del af Aage V. Jensen Naturfonds
flersidighed, ikke bliver indtænkt i projektet.
Konverteringsforslaget vil give et kvalificeret bud på konvertering af de 113 ha landbrugsjord til naturtypen
overdrev, og ikke til andre lysåbne- eller skovdækkede naturtyper. Den fremtidige forvaltningsplan vil
omhandle større dele af Søholt Storskov, men vil ikke beskrive det forventede fremtidige scenarie for andre
naturtyper end det kommende overdrev. Omkostningerne ved de relevante tiltag i forbindelse med
konverteringsprocessen beskrives overordnet, i et økonomisk overslag for de største dele af de samlede
omkostninger. Omkostningerne vedr. opsætning af hegn osv. beregnes ikke. Forvaltningsplanens
konsekvenser for et evt. fald i jordpriserne på ejendommen beregnes ligeledes ikke. Tilskudsordninger vil
blive benævnt, men er ikke beskrevet i detaljer såsom; tilskudsstørrelser, specifikke krav m.m.
Udledningen af CO2 fra landbrugsmæssigdrift, og grundvandsbeskyttelse vil ikke blive benævnt i projektet,
da det ikke har relevans i en biodiversitetssammenhæng. Sprøjtemidler og evt. rester af pesticider i
jordbunden og deres betydning vil ligeledes ikke blive gennemgået.
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1.3 Case beskrivelse
Dette bachelorprojekt er case baseret, og omhandler primært konvertering af konventionelt dyrket
landbrugsjord til overdrevsnatur på ejendommen Søholt Storskov. Ejendommen er beliggende på Lolland
ved Maribosøerne, i både Lolland og Guldborgsund Kommuner, og var inden Naturfondens overtagelse en
del af Søholt Gods besiddelser. Søholt Storskov består af et meget varieret landskab med skove, søer, marker
og åbne naturarealer (Figur 1.1). Ejendommen er på i alt 1130 ha fordelt på; 602 ha skov (hvoraf 232 ha er
urørt skov), 378 ha sø, 120 ha agerjord og 30 ha åbne naturarealer. Sø arealerne består af dele af Maribo
Søndersø, Hejrede Sø og det meste af Røgbølle Sø. (Aage V. Jensen Naturfond 2019).

Figur 1.1 Oversigtskort over Søholt Storskov med ejendomsgrænse og relevante stednavne.
Søholt Storskov er et de artsrigeste naturområder i Danmark med en HNV-score på helt op til 11 (Aage V.
Jensen Naturfond 2019, Arealinformation 2020). Størstedelen af den værdifulde natur findes primært i den
urørte skov og i søerne. Skovene rummer bl.a. nogle af de sidste oprindelige levesteder for storbladet lind
(Tilia platyphyllos) og skærmelm (Ulmus laevis) i Danmark. Udover søerne findes der desuden også
naturtyper såsom ellesumpe og rigkær, der også bidrager med en høj biodiversitet ved at skabe alsidige
levesteder for en række rødlistede arter indenfor planter, flagermus, svampe, sommerfugle og vedlevende
insekter. Fuglelivet i Maribosøerne er unikt, og flere fuglearter har deres eneste eller et af deres største
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forekomster i Danmark i netop dette område. Af nogle af de mere sjældne fuglearter kan bl.a. nævnes
rødhovedet and (Netta rufina), rørdrum (Botaurus stellaris) og lille flagspætte (Denfrocopos minor). (Aage
V. Jensen Naturfond 2019). Maribosøerne blev i 1999 udnævnt som naturpark, som den første i Danmark, og
var første danske medlem af det internationale Europarc, der består af europæiske natur- og nationalparker.
(Aage V. Jensen Naturfond 2019). Naturen i Søholt Storskov er udover at være en del af en naturpark
beskyttet af både national og international lovgivning, hvilket er nærmere beskrevet i delafsnit 3.
1.4 Metode
Til at beskrive områdets nuværende tilstand er der anvendt eksisterende litteratur, lavet mindre feltstudier og
udtaget jordprøver på Søholt Storskov. Jordprøverne er herefter blevet analyseret af firmaet OK
Laboratorium i Viborg. Herudover er der ført samtaler med Jacob Palsgaard Andersen og Lars Malmborg der
er ansatte i Aage V. Jensen Naturfond, samt Niels Riis fra firmaet Naturrådgivningen, der alle beskæftiger
sig med Søholt Storskov. Der er gjort brug af tilgængeligt kortmateriale fra Arealinformation og QGIS.
For at kunne beskrive potentialet og de forskellige metoder til konvertering af landbrugsjord til
overdrevsnatur i Søholt Storskov og den senere forvaltning, er der søgt litteratur på Google og Google
Scholar, samt modtaget litteratur fra ansatte i Aage V. Jensen Naturfond og Niels Riis. Udover ovennævnte
litteratur er desuden anvendt litteratur fra diverse fagbøger og artikler med relevans for projektet, samt
undervisningsmateriale fra skov- og landskabsingeniøruddannelsen. Viden og erfaringer fra andre lignende
projekter er indsamlet ved personligt interview med biolog Erling Krabbe, og besigtigelse af et mindre
lignende konverteringsprojekt ved Gurre i Nordsjælland. Derudover gennem et interview med skovfoged i
Naturstyrelsen Nordsjælland Mikkel Bornø Clausen. Interviewene er udført som semistrukturerede
interviews (Bilag 1. p.2).

Side | 10

2. Lokalitetsbeskrivelse
Følgende afsnit giver et samlet overblik over Søholt Storskovs natur- og kulturhistorie, jordbundsforhold og
arealanvendelse. Afsnittet indledes med en kort beskrivelse af sidste istids påvirkning af store dele af
Lolland, og dens indvirkning på jordbund og vækstvilkår på Søholt Storskov. Herefter vil der være et kort
delafsnit om Søholt Gods kulturhistoriske udvikling, og til sidst den nuværende arealanvendelse og tilstand
for landbrugsjorden i omdrift.
2.1 Naturhistorie
Lolland er som langt størstedelen af Danmarks overflade udformet som et resultat af en række istider, men
særligt den seneste istid, kaldet Weichsel, havde stor betydning for det landskab, der findes i dag. Lolland
var under Weichsel-istiden dækket af det Skandinaviske Isskjold, hvilket efter isens bortsmeltning, efterlod
store dele helt eller delvist flade. Bundmorænelandskabet består på Lolland i overjorden af aflejringer af
bundtill der en blanding af særligt ler, men også sand og sten afsat inde under gletscheren.
Bundmorænelandskabet har derfor mange steder samme form som det ældre landskab. (Christensen et al.
2007).
Området omkring Maribosøerne er et småbakket landskab med søer og moser, og står i skarp kontrast til det
flade bundmorænelandskab, som forekommer på langt det meste af Lolland. Maribosøerne og det
omkringliggende bakkelandskab er et dødislandskab, dannet under afsmeltningen af store isolerede isblokke
fra Weichsel-istiden. Afsmeltningen af isblokkene er sket over årtusinder og var ikke afsluttet, da de sidste
gen-fremstød rykkede ind over Lolland for omkring 17.000 år siden. Landskabet bærer derfor i dag tydeligt
præg af Weichsel-istidens gletschere. (Stockmarr u.å.).
2.2 Kulturhistorie
I skovene på Søholt Storskov er der flere spor af bosætninger fra stenalderen, der bla. ses på det store antal
rundhøje, der stammer fra oldtiden. Udover rundhøjene er der desuden et antal sten-og jorddiger, der især er
at finde i kanterne af marker- og skove (Figur 2.1), og et enkelt fund af danefæ, der er dateret til
middelalderen. På landbrugsjorden i omdrift er der ikke registeret nogle fortidsminder i form af rundhøje,
dysser eller lignende, men der er på Søholtmarken (Figur 2.1) et registreret kulturarvsareal (Kulturministeriet
2020) Et kulturarvsareal er et kulturhistorisk interesseområde, der indeholder skjulte fortidsminder, der kan
være af både regional og national betydning (Slots- og kulturstyrelsen 2020).
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Figur 2.1 Relevante fortidsminder på Søholt Storskov
I 1300-tallet lå Sankt Jørgensgaard på den lokalitet, som i dag er kendt som Søholt Gods. Det fungerede som
et hospital for de mennesker, der i tiden var plaget af spedalskhed. Da sygdommen senere hen kunne kureres,
blev ejendommen bortforpagtet, og skiftede navn til Bregerup. Herefter har ejendommen sidenhen skiftet
navn til Søholt Gods, og har igennem tiderne været i mange forskellige ejeres besiddelse. De mange ejere har
alle sat deres præg på godset gennem tiden. De nuværende ejere af Søholt Gods er Christel og Frederik
Lüttichau. (Soeholt.nu 2020).
Kulturhistorien har sat sine aftryk på ejendommen. På trods af at Søholt Storskov rummer store naturværdier
bærer det også præg af at være en intensiv drevet landbrugs, skov- og jagtejendommen, hvor der har skulle
dyrkes afgrøder på markerne, gavntræ i skovene og drives jagt bl.a. ved udsætning af fasaner. Denne brug
har efterladt et typisk dansk herregårdslandskab med store ensformige marker, kun brudt af remisser, der
primært har været brugt til fasanudsætning, og skove, hvoraf næsten to-tredjedele er dyrket skov. (Aage V.
Jensen Naturfond 2019).
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2.3 Nuværende arealanvendelse
Den samlede landbrugsjord består af i alt 120 hektar agerjord, hvoraf de ca. 113 hektar er landbrugsjord i
omdrift. De resterende arealer er primært græsarealer. De 113 hektar landbrugsjord er lokaliseret nord og øst
for Røgbølle sø (Figur 2.2). En enkelt af de i alt fem adskilte markarealer er tilsået med raps i efteråret 2019,
mens de fire resterende markarealer er tilsået med vårbyg i foråret 2020, og drives i indeværende år både
økologisk og uden tilførsel af husdyrgødning (Andersen 2020, personlig kommunikation).

Figur 2.2 Kort over mark- og engarealer på Søholt Storskov med ejendomsgrænse, relevante stednavne og
udtagne jordbundsprøver.
Landbrugsarealerne har ifølge historiske høje målebordsblade (Arealinformation, 2020) været dyrket siden
midten af 1800-tallet og frem til i dag. I de seneste år været arealerne været dyrket konventionelt.
Dyrkningen af markerne var i Søholt Gods besiddelse fokuseret på at optimere og rationalisere driften til
størst mulig gavn for landbrugsproduktionen. De primære afgrøder der har været dyrket på arealerne, er
hvede, frøgræs, raps, roer og byg. (Soeholt.nu 2020).
På alle markerne (med undtagelse af Frederiksmark) er der placeret en eller to remisser, som primært har
fungeret som udsætningspladser for fasaner (Aage V. Jensen Naturfond 2019). Ved egen gennemgang af de
forskellige remisser er der registreret både hjemmehørende træ- og buskarter, men også ikke

Side | 13

hjemmehørerende og invasive arter (Bilag 2, p.3). Remisserne er generelt meget ensformige og indeholder
mange af de samme træ- og buskarter. De er alle med undtagelse af én enkelt karakteristiske ved at indeholde
forholdsvis gamle stilkege (Quercus robur). Udover remisserne er der desuden registreret træ- og buskarter i
skovbryn og læhegn (Bilag 2, p.3).
Der er tre steder langs med de dyrkede marker §3 registrerede enge (Figur 2.2), hvoraf Christels Eng og
Staverholm Eng (døbt af forfatteren) er artsrige og indeholder arter, der også er karakteristiske for
overdrevsnaturen, såsom rød svingel (Festuca rubra), håret høgeurt (Pilosella officinarum), og hulkravet
kodriver (Primula veris) (Figur 2.3, Bilag 3, pp.4-8). Den tredje og mindste eng, Ellenæs Eng (døbt af
forfatteren) er dog knap så artsrig.

Figur 2.3. Billede fra Christels Eng med hulkravet kodriver (Primula veris) i forgrunden og ældre stilkege
(Quercus robur) i baggrunden (Privatfoto, 6. maj 2020).
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2.4 Landbrugsjordens næringsindhold
Som det fremgår af ovenstående afsnit, har landbrugsarealerne på Søholt Storskov indtil årsskiftet 2019-2020
været udsat for tildeling af gødning. Ved tilførelse af gødning på landbrugsjord skelnes der primært mellem
kunstgødning og husdyrgødning (Petersen, 1994). Arealerne har ifølge Søndergaard (2020, personlig
kommunikation) de sidste mange år udelukkende modtaget handelsgødning, dog med en enkelt undtagelse
på Staverholmmarken, hvor der er spredt ganske få kubikmeter hestemøg fra en nærliggende gård.
Anvendelse af kunstgødning fører ifølge Petersen (1994) til en lavere nitratudvaskning end anvendelse af
husdyrgødning, da det kvælstof som tilføres med kunstgødning er direkte tilgængeligt for planterne i
vækstsæsonen. Udvaskningen af næringsstoffer afhænger dog også af jordbundstype og jordens indhold af
humus (Petersen 1994). Jordbundstypen på de fem markarealer på Søholt Storskov er generelt meget
ensformige, og er gennem tidligere jordbundsanalyser, foretaget i år 2016, klassificeret som jordbundstype
nr. 4 sandblandet lerjord (Riis 2020, personlig kommunikation).
For at få en forståelse for landbrugsjordens nuværende reaktionstal (pH) og indhold af næringsstofferne
fosfor, kalium, magnesium og nitrat, er der udtaget 47 jordbundsprøver på landbrugsarealerne (Figur 2.2).
Prøverne er herefter blevet analyseret af firmaet OK laboratoriet i Viborg (Bilag 4, pp.9-11). Nedenfor er
reaktionstal og næringsstoffer angivet i gennemsnit og med enkelte bemærkninger (Tabel 2.1).
Tabel 2.1 Gennemsnit af reaktionstal og analyserede næringsstoffer med korte bemærkninger
Måleenhed
Reaktionstal (Rt)

Gennemsnittet
7,42

Bemærkninger
Det gennemsnitlige reaktionstal ligger meget højt for
jordbundstype nr. 4. (SEGES 2017). Det høje reaktionstal
kan ifølge Riis (2020, personlig kommunikation) vidne
om en høj tilførelse af kalk i den tidligere drift af
arealerne.

Fosfor (Pt)

3,94
(39,4 mg/kg)

Kalium (Kt)

15,13
(151,3 mg/kg)

Magnesium (Mgt)

4,95
(49,5 mg/kg

Nitrat

8,37
(83,7 mg/kg)

Det gennemsnitlige fosfortal ligger middelmådigt for
landbrugsjord (SEGES 2017).
Det gennemsnitlige kaliumtal er meget højt for
jordbundstype nr. 4 (SEGES 2017).
Det gennemsnitlige magnesiumtal ligger middelmådigt for
landbrugsjord (SEGES 2017).
Nitrattallene er generelt meget varierende i de 46
jordbundsprøver (Bilag 4, pp.9-11).
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3. Juridiske bindinger
Følgende afsnit gennemgår de eksisterende juridiske bindinger på Søholt Storskov. Først gennemgås hvilke
lovgivninger der er gældende. Herefter beskrives de mest relevante love, bekendtgørelser og direktiver efter
formål, beskyttelseskriterier og de individuelle juridiske bindinger. Til sidst i afsnittet gennemgås fredningen
af Maribosøerne fra 1957 med formål og juridiske bindinger, og herefter øvrig lovgivning.

Figur 3.1 Væsentligste juridiske bindinger på Søholt Storskov.
3.1 Søholt Storskov
Naturen i Søholt Storskov er beskyttet af både national og international lovgivning (Figur 3.1). Søholt
Storskov har flere naturtyper, der er beskyttet af Den Danske Naturbeskyttelseslov §3, og derudover er
området en del af det internationale Natura 2000 netværk i EU (Arealinformation 2020b, Miljøministeriet
2013a). Ejendommen ligger i Natura 2000-område nr. 177, habitatområde H156 og fuglebeskyttelsesområde
F87. Maribosøerne, der består af Maribo Søndersø, Røgbølle Sø, Hejrede Sø og Nørresø, er alle undtagen
Nørresø blevet udlagt til natur- og vildtreservat, og er Danmarks eneste Ramsarområde med ferskvand.
(Miljøministeriet 2013a). Størstedelen af skovarealerne på ejendommen er fredskovpligtige og derudover er
store dele af Søholt Storskov fredet af overfredningsnævnet i 1957 (Arealinformation 2020,
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Overfredningsnævnet 1957). Desuden findes der inde i skovene flere fortidsminder, der er beskyttet af
Museumsloven (Retsinformation 2014).
Tabel 3.1 Lovgivningsmæssig arealfordeling af naturtyper, fredninger og internationale beskyttelsesområder
på Søholt Storskov.
Lovgivning

Arealfordeling

Myndighed på området

Naturbeskyttelsesloven

Ca. 485 ha registrerede naturtyper

Den lokal kommune er myndighed på

§3 naturtyper

(Arealinformation 2020).

private ejendomme, mens Miljø- og
Fødevareministeriet er myndighed på
statsejede arealer. (Miljø- og
fødevareministeriet 2019)

Habitatområde H156

Det samlede areal på 1130 ha

Den lokal kommune er myndighed på

(Arealinformation 2020).

private ejendomme, mens Miljø- og
Fødevareministeriet er myndighed på
statsejede arealer. (Miljø- og
fødevareministeriet 2019)

Fuglebeskyttelsesområde

Ca.1081 ha af ejendommen

Den lokal kommune er myndighed på

F87

(Arealinformation 2020).

private ejendomme, mens Miljø- og
Fødevareministeriet er myndighed på
statsejede arealer. (Miljø- og
fødevareministeriet 2019)

Ramsarområde

Ca.1081 ha af ejendommen

Den lokal kommune er myndighed på
private ejendomme, mens Miljø- og
Fødevareministeriet er myndighed på
statsejede arealer. (Miljø- og
fødevareministeriet 2019)

Museumsloven

Se delafsnit 3.4

Kulturministeriet
(Retsinformation 2014).

Fredning vedr.
Maribosøerne

Ca. 373 ha af ejendommen

Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,
Lolland og Falster
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3.2 Naturbeskyttelsesloven
I Søholt Storskov er der ifølge Arealinformation (2020) registreret §3 beskyttede moser, enge og et enkelt
mindre overdrev (Tabel 3.1).
Formål
Formålet med lovgivningen er jf. Naturbeskyttelsesloven §1 stk. 1: ”loven skal medvirke til at værne landets
natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets
livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet”. (Retsinformation 2019).
Beskyttelseskriterier
Naturbeskyttelsesloven §3 omfatter søer og vandløb samt naturtyperne heder, moser og lignende, strandenge
og strandsumpe samt ferske enge og biologiske overdrev. Størrelsesgrænserne for alle de beskyttede
naturtyper, undtagen søer og vandløb, er fastsat til en mindstegrænse på 2500 m2, og skal være
sammenhængende. Mindstegrænsen for søer er 100 m2. Naturtyperne er alle på nær vandløbene, ikke
udpeget på forhånd, og beskyttelsen af dem afhænger af deres nuværende tilstand og indhold af ”positivarter” og økologiske indikatorer. Lovens beskyttelse er ikke betinget af eller afhængig af nogen former for
forudgående registrering, afgørelse eller tilladelse, og beskyttelsen af et areal indtræder, når en naturtype har
indfundet sig. (Miljø- og Fødevareministeriet 2019).
Juridiske bindinger
Der må jf. Naturbeskyttelsesloven §3 stk. 1 og 2 ikke foretages ændringer i tilstanden af naturlige søer over
100 m2, beskyttede vandløb, heder, moser og lignende, strandenge og strandsumpe samt ferske enge og
biologiske overdrev. (Retsinformation 2019).
3.3 Natura 2000
Natura 2000 er en fælles betegnelse for habitat- og fuglebeskyttelsesområder, der er beskyttet under de to
internationale direktiver, Habitat- og Fuglebeskyttelses-direktivet. Udover habitat- og
fuglebeskyttelsesområderne indgår også ramsarområderne i de internationale naturbeskyttelsesområder.
Natura 2000-områderne danner tilsammen i hele EU et stort netværk af beskyttede naturområder for arter og
naturtyper. (Miljø- og Fødevareministeriet 2016a).
De udpegede Natura 2000-områder forpligter Danmark til at gøre den nødvendige indsats for at sikre eller
genoprette gunstig bevaringsstatus for en hel række af arter og naturtyper som i Europa er sjældne, truede
eller karakteristiske for enkelte områder. Dette gøres konkret ved at opnå og sikre en god eller gunstig
naturtilstand gennem hensigtsmæssig og målrettet forvaltning af de udpegede Natura 2000 områder, og ved
at imødegå væsentlige negative påvirkninger af områdets natur. Fordelt i hele landet er der i alt udpeget 257
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Natura 2000-områder. For hvert Natura 2000-område er der udarbejdet et udpegningsgrundlag, der
indeholder de internationalt vigtigste naturtyper og arter for det enkelte område. (Miljøministeriet 2013a).
3.3.1 Natura 2000-område nr. 177
I udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 177, der dækker størstedelen af Maribosøerne og deri
Søholt Storskov, findes bl.a. naturtypen kalkoverdrev (6210), der er en prioriteret naturtype (Figur 3.2). I de
overordnede målsætninger for området ved Maribosøerne er der særligt fokus på naturtyperne rigkær og
kalkoverdrev, og på søerne som levested for en lang række fuglearter. Tilstanden for samtlige kalkoverdrev i
området, og en stor del af de andre lysåbne naturtyper rigkær, tidvis våd eng og hængesæk er i moderat
tilstand, hvilket overvejende skyldes at der er langt imellem værdifulde plantearter. (Miljøministeriet 2013a).

Figur. 3.2 Udpegningsgrundlaget for Habitatområde nr. 156 og Fuglebeskyttelsesområder nr. 87
(Miljøministeriet 2013a, p.10).
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3.3.2 Habitatdirektivet
Formål
Habitatdirektivets formål er, ”at beskytte arter og naturtyper, der er karakteristiske, truede, sårbare eller
sjældne i EU” (Miljøministeriet 2011, p.12).
Beskyttelseskriterier
I hovedtræk består beskyttelsen i direktivet af en områdebeskyttelse af naturtyper og levesteder for bestemte
arter, der kaldes for habitatområder. De bestemte naturtyper og arter som indgår i et habitatområde, udgør
udpegningsgrundlaget for det specifikke område (Figur 3.2). Derudover er der også en særlig artsbeskyttelse,
der omfatter udpegede arter i hele landet (bilag IV-arter).
Juridiske bindinger
I alle udpegede habitatområder skal en gunstig bevaringsstatus for de forskellige arter og naturtyper sikres
eller genoprettes for de specifikt udpegede habitatnaturtyper (Figur 3.2). Udover de specifikke Natura 2000områder forpligter habitatdirektivet medlemslandene i EU til at føre en streng beskyttelse af en række bilag
IV-arterne i hele landet. Dyrearterne i bilag IV må ikke fanges, dræbes, forstyrres eller få beskadiget eller
ødelagt deres yngle, eller rasteområder, mens plantearter på bilaget ikke må plukkes, graves op eller på
anden måde ødelægges.
3.3.4 Fuglebeskyttelsesdirektivet
Formål
Fuglebeskyttelsesdirektivet har bl.a. til formål: ”at beskytte levestederne for fuglearter i EU, som er sjældne,
truede eller følsomme overfor ændringer af levesteder. Det gælder både områder, hvor disse fugle yngler, og
områder, som fuglene regelmæssigt gæster for at fælde fjer, raste under trækket eller overvintre”
(Miljøministeriet 2011, p.14).
Beskyttelseskriterier
Fuglebeskyttelsesområderne er på samme måde som habitatområderne udpeget for specifikke områder, og
skal beskytte bestemte fuglearter. De bestemte fuglearter, som et fuglebeskyttelsesområde skal beskytte,
udgør udpegningsgrundlaget for det specifikke område (Figur 3.2). Arterne omfatter beskyttelseskrævende
ynglefugle (direktivets bilag 1) og regelmæssigt tilbagevendende trækfugle. (Miljøministeriet 2011).
Juridiske bindinger
Fuglebeskyttelsesdirektivet indeholder bestemmelser om, hvilke fuglearter der må jages i området og hvilke
jagtmetoder, der må bruges til det. Fuglearterne fremgår af direktivets bilag II. (Miljøministeriet 2011).
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3.3.5 Ramsarkonventionen
Formål
Formålet med Ramsarkonventionen er: ”at beskytte vandområder af international betydning, især som
levesteder for vandfugle” (Miljøministeriet 2011, p.15).
Beskyttelseskriterier
I Danmark er der i alt 27 Ramsarområder, og de ligger alle indenfor eller er sammenfaldende med de
udpegede fuglebeskyttelsesområder (Miljøministeriet 2011).
Juridiske bindinger
Ramsarområderne stiller i forhold til forvaltningen ikke specifikke krav, når de ligger i Natura 2000områder, da Natura 2000-planen i høj grad vil bidrage til at opfylde Ramsarkonventionens forpligtelser
(Miljøministeriet 2011).
3.4 Museumsloven
På landbrugsjorden i Søholt Storskov er som nævnt i delafsnit 2.2 ikke registret fortidsminder, men det
betyder ikke nødvendigvis, at de ikke er til stede. Fortidsminder kan ligge skjult under jordoverfladen, og
bliver normalt ikke ødelagt af almindelig dyrkning, men kan ved reolpløjning, som går væsentligt dybere
(60-70 cm) i jorden, blive skadet (SEGES u.å.). Ved en ændring af jordbehandlingen fra almindelig pløjning
til reol/dybdepløjning er det omkostningsfrit at henvende sig til det lokale museum for at få en mindre
arkæologisk forundersøgelse og udtalelse (Kulturministeriet 2003).
Formål
Jf. Museumslovens §1 stk.1: ”Lovens formål er gennem fagligt og økonomisk bæredygtige museers
virksomhed og samarbejde at sikre kulturarv og naturarv i Danmark og udvikle betydningen af disse i
samspil med verden omkring os” (Retsinformation 2014).
Beskyttelseskriterier
Beskyttelseskriterierne er jf. Museumslovens §27 stk. 1:” Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af
menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper,
bopladser, grave og gravpladser, flytbare genstande og monumenter og den sammenhæng, hvori disse spor
er anbragt” (Retsinformation 2014).
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Juridiske bindinger
Der må jf. museumslovens §29 e stk. 1 ikke foretages ændringer i tilstanden af fortidsminder
(Retsinformation 2014).
3.5 Fredning af Maribosøerne
I 1957 blev der stort set hele vejen rundt om de tre største af Maribosøerne gennemført en fredning. Arealet
er på i alt 1195 ha (Overfredningsnævnet 1957).
Formål
Formålet med fredningen er af både landskabelig- og naturvidenskabelig karakter, og skal sikre områderne
nærmest søerne i den tilstand, de havde på det tidspunkt, fredningen blev gennemført. Fredningen af området
skal især sikre den frie udsigt over søområdet fra de omgivende veje og derudover sikre, at fremtidig
bebyggelse ikke kommer til at skæmme i landskabet. (Overfredningsnævnet 1957).
Juridiske bindinger
I fredningen er det bl.a. bestemt, at de uopdyrkede arealer ikke må opdyrkes. (Overfredningsnævnet 1957,
Danmarks Naturfredningsforening 2020).
3.5 Øvrig lovgivning
Udover ovenstående juridiske bindinger kan Landbrugsloven have væsentlig betydning for gennemførslen af
lignede projekter. Landbrugsloven har til formål at sikre en forsvarlig og flersidig anvendelse af
landbrugsejendomme under hensyn til jordbrugsproduktion og natur mm. I dette projekt har Landbrugsloven
dog ikke væsentlig relevans, da Aage V. Jensen Naturfond jf. Landbrugslovens §24 stk. 1 og 7 uden
forudgående tilladelse kan opkøbe en ejendom der i sin helhed ligger indenfor et særligt naturområde, og
hvor fonden har til formål at støtte almennyttige naturbeskyttelsesformål. (Retsinformation 2017).
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4. Overdrev
Følgende afsnit giver et samlet overblik over naturtypen overdrev, og indledes med at beskrive overdrevet
som naturtype. Herefter forklares overdrevet som begreb, og til sidst overdrevsnaturens kulturhistoriske
kontekst og udvikling i Danmark.
4.1 Overdrevet som naturtype
Overdrev består grundlæggende af en række vilde planter, der er tilpasset tørre og varme levesteder, der
holdes lysåbnet af græssende dyr. Plantearterne består primært af bredbladede urter, men også af mosser og
græsser, der evolutionært har udviklet sig til at klare sig under tørre og næringsfattige levevilkår. Nogle af de
mest almindeligt forekommende arter på overdrevet er arter som almindelige hvene (Agrostis capillaris),
rødsvingel (Festuca rubra), liden klokke (Campanula rotundifolia) og håret høgeurt (Pilosella officinarum).
Af de knap så hyppigt forekommende arter kan nævnes hulkravet kodriver (Primula veris), guldblomme
(Arnica montana) og flipkrave (Teesdalia nudicaulis). Udover de nøjsomme urter og græsser forekommer
der ofte også buske som ene (Juniperus communis), hvidtjørn (Crataegus laevigata) og slåen (Prunos
spinosa).
Kendetegnet ved mange af de karakteristiske plantearter på overdrevne er, ar de har en meget begrænset
spredningsevne og kort levetid i frøbanken. Frøene fra disse arter falder inden for få meters afstand fra
moderplanten, og kan evt. yderligere transporteres nogle få meter af myrer eller andre insekter. (Nygaard et
al. 2018). Dog foregår langt den vigtigste frøspredning ved frø i pels, klove og i dyreekskrementer fra
græssende dyr (Bruun & Ejrnæs 1998). Udover planterne har en lang række dyrearter også en begrænset
spredning på trods af, at mange af dem er fysiologisk i stand til det. Dette ses bla. med den truede
dagsommerfugl hedepletvinge (Euphydryas aurinia), hvor langt de fleste holder sig indenfor et meget
begrænset område, og at det er ganske få individer der står for den egentlige spredning. (Nygaard et al.
2018).
Betegnelsen overdrev bruges primært om arealer, der bærer præg af græsning, men som hverken er eng eller
hede. Åbne naturtyper der ikke er domineret af vedplanter, differentieres typisk efter vandforholdene, kær,
eng, overdrev og hede. Det er typisk for overdrevene at der er gradvise overgange mellem overdrevsnaturen
og andre lysåbne naturtyper, og det kan være svært at skelne naturtyperne fra hinanden i overgangszonerne.
Generelt kan overdrev skelnes fra enge på hydrologien, og på heder ved fraværet af dominerende
dværgbuske og på en generelt højere pH. (Bruun & Ejrnæs 1998). På de enkelte overdrev kan der dog være
meget forskel på vegetationssammensætningen, og enkelte lokaliteter kan indeholde arter, som er
karakteristiske for det specifikke område. Forskellen på overdrevene er forårsaget af det enkelte overdrevs
geografiske placering og jordbund, og der er således stor forskel på vegetationssammensætningen på
overdrev i henholdsvis den vestlige- og østlige del af Danmark. (Ejrnæs et al. 2009).
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Grundet overdrevsnaturen forskellige vegetationssammensætning inddeles den i fire overordnede
overdrevstyper, der primært er bestemt ud fra jordbundens pH-værdi, jordbundens beskaffenhed og
tilgængeligt vand. De karakteriseres som tørgræsland, kalkgræsland, surgræsland og sandgræsland.
(Vestergaard et al. 2007).
Overdrev er den naturtype i Danmark, der rummer de artsrigeste plantesamfund (Vestergaard et al. 2007).
Gamle overdrev på lerede og/eller kalkrige lokaliteter med en lang og ubrudt græsningskontinuitet,
indeholder den mest værdifulde vegetation, og mange af de eksisterende bestande af rødlistede arter.
(Nygaard et al. 2018, Bruun & Ejrnæs 1998). Gamle overdrev er komplicerede økosystem fulde af
tilpasninger mellem planter, dyr og svampe, og specialiseringer til de meget forskellige levevilkår, som der
findes (Bruun & Ejrnæs 1998). Overdrevne har stor betydning som levested for mange arter, hvilket til dels
hænger sammen med variationen af overdrevstyper knyttet til forskellige jordbundsforhold, terrænets
variationer, lyseksponering og strukturforhold. Overdrev på tidligere landbrugsjord huser undtagelsesvist
meget sjældne arter, men huser ofte mange biotopskarateristiske- og til tider også halvsjældne arter (Figur
4.1). På trods af at denne slags overdrev tidligere har været opdyrket, så bidrager lokaliteterne med en
betydelig biodiversitet på landskabsniveau. (Bruun & Ejrnæs 1998).

Figur 4.1 Billede af overdrev etableret på tidligere landbrugsjord ved Gurre i Nordsjælland, med hulkravet
kodrivere (Primula veris) i blomst (Privatfoto, 13. maj 2020).
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4.2 Overdrev som begreb
Ordet ‘overdrev’ er af gammel dansk oprindelse og består af to led. Det første led over (ore) betyder ‘stenet
øde strækning’, mens det andet led drev betyder ‘græsgang’, og er beslægtet med at drive dyrene på græs.
(Bruun & Ejrnæs 1998). Betegnelsen ‘overdrev’ er flertydigt, og bruges både som et biologisk og
kulturhistorisk begreb, omend der er et vist overlap mellem de to begreber.
Overdrevet som biologisk fagudtryk er et lysåbnet areal med en dominerende urtevegetation på veldrænet
jordbund med græsning som den eneste kulturpåvirkning. (Bruun & Ejrnæs 1998). Den kulturhistoriske
betegnelse er kendetegnet ved at de natur- og kulturbetingede forudsætninger for overdrevets karakteristiske
dyre, plante og svampearter har været til stede, og at naturtypen har kunnet opretholdes gennem årtusinder.
De tre vigtigste forudsætninger for at det kulturbetingede overdrev består er: Geologien, klimaet og
historikken. Geologien og klimaet hænger sammen med organismernes evolutionære tilpasninger til de
økologiske vilkår (Delafsnit 5.3), og klimaets betydning for arterne siden sidste istid. De historiske
forudsætninger hænger til dels sammen med klimaet, og omhandler jordbundsdannelsen siden sidste istid,
arternes indvandrings historie og menneskets udnyttelse af naturen. (Bruun & Ejrnæs 1998).
4.3 Overdrevsnaturens kulturhistoriske kontekst og udvikling i Danmark
For få hundrede år siden fandtes overdrevsarterne stort set overalt i det danske landskab, da overdrev og
heder tidligere var vigtige ressourcer i det daværende landbrug. Overdrev, udmark, fælled eller alminding var
betegnelserne der tidligere blev brugt om store, ofte fælles, græsningsområder for landsbyens husdyr, og kan
også have rummet enge, moser, krat, skov og småagre. (Miljøstyrelsen 2020b). Naturarealerne blev brugt
som græsningsarealer, og skønt det ikke var mennesket der skabte overdrevsnaturen, har de daværende
bønder haft en afgørende indflydelse på udviklingen og udbredelsen af naturtypen. (Vestergaard et al. 2007).
Overdrevet, som vi kender det i dagens Danmark, er derfor kendt som en driftsbetinget naturtype, da
opretholdelse af overdrevets særegne natur kræver en form for pleje, enten via græsning eller høslæt (Bruun
& Ejrnæs 1998, Miljøstyrelsen 2020b).
Den positive udvikling og udbredelse af overdrevsnaturen vendte omkring midten af 1700-tallet med
indførelsen af bælgplanter som kløver og nye moderne pløjemetoder, der medførte at flere af overdrevene,
især på de flade arealer blev opdyrket. Overdrevene mistede i de følgende århundreder derfor efterhånden
deres betydning i datidens landbrug som vigtige ressourcer. (Vestergaard et al. 2007). Den negative
udvikling for overdrevenes udbredelse gik dog forholdsvist langsomt fra midten af 1700-tallet og frem mod
1900-tallet. På trods af at mange af overdrevene blev opdyrket overlevede mange af overdrevsarterne, og
kunne i 1930´erne stadig findes mange steder i det danske landskab f.eks. på gravhøje, i skel mellem de
dyrkede marker, i grøftekanterne og på de tilbageværende græsningsarealer/overdrev. Dette ændrede sig
givetvis i takt med landbrugets modernisering i midten af 1900-tallet, hvor især opdyrkning, den stigende
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husdyrproduktion og kunstgødningens indtog medførte en overflod af næringsstoffer i landskabet.
(Vestergaard et al. 2007). Næringsstofferne, der blev tilført markerne for at øge udbyttet af afgrøderne, blev
samtidigt også utilsigtet tabt fra markdriften, og medførte en større næringsstofpulje på arealerne med
overdrevsvegetation. (Vestergaard et al. 2007). Langt de fleste nøjsomhedsplanter som karakteriserer
overdrevsnaturen kunne ikke konkurrere med kvælstofelskende arter som nælder, kvik og tidsler, hvilket
medførte en katastrofal tilbagegang for naturtypen (Figur 4.2).
Udover en øget mængde næringsstoffer i jordbunden, så har ukrudtsbekæmpelse med pesticider, også haft en
indflydelse på nedgangen i arealet med overdrev. Mange af de hvirvelløse dyr tilknyttet overdrevene som
f.eks. dagsommerfugle har i forbindelse med nedgangen af nøjsomhedsplanter ligeledes været i massiv
nedgang. (Vestergaard et al. 2007).

Figur 4.2 Arealudvikling for de lysåbne naturtyper i Danmark i perioden 1950 til 2000 (Miljøministeriet
2005, p.10).
Overdrevsnaturen blev i 1992 kortlagt af de daværende amter til at dække et totalt areal på 0,6% af
Danmarks landareal. Naturtypen overdrev er dermed gået fra for hundrede år siden at være Danmarks mest
almindelige naturtype til at være den sjældneste naturtype, vi har. (Vestergaard et al. 2007). De
tilbageværende gode overdrevslokaliteter findes primært på arealer, som tidligere har været stort set umulige
at opdyrke. Det er især på stejle skrænter, hvor både hældningen, men også det ekstreme mikroklima, har
forhindret en rentabel landbrugsproduktion. (Bruun & Ejrnæs 1998).

Side | 26

5. Økologiske tilpasninger, strategier og vegetationsdynamikker
Følgende afsnit beskriver autotrofe arters forskellige tilpasninger og livsstrategier til de økologiske forhold
og skildrer, hvad der bestemmer og driver successionen. Dette gøres gennem beskrivelser af konkurrence,
fysiologisk og økologisk amplitude, klassifikationssystemet CSR og forskellige succesionsmodeller.
5.1 Konkurrence
Konkurrence forekommer, når flere organismer bruger den samme begrænsede ressource, hvilket i
planteverdenen er de abiotiske faktorer; lys, vand og mineralnæringsstoffer. Konkurrence forekommer både
imellem individer af samme art (intraspecifik) og imellem individer af forskellige arter (interspecifik).
Intraspecifik konkurrence medfører en differentiering imellem individerne i forhold til deres størrelse og
levedygtighed, mens den interspecifikke konkurrence som regel medfører, at en eller flere af arterne tilegner
sig mere af den begrænsede ressource, hvilket i værste fald kan medføre eliminering af øvrige arter.
(Petersen & Vestergaard 2006).
5.2 Fysiologisk og økologisk amplitude
Vegetation i naturen har en varierende sammensætning og struktur på forskellige lokaliteter, hvilket kan
tillægges variationerne i de abiotiske omverdensfaktorer, der består af lys, vand og næringsstoffer.
Plantearterne reagerer forskelligt på disse faktorer, og er samtidigt i både intra- og interspecifik konkurrence.
Hver enkelt planteart har et specifikt reaktionsmønster i relation til omverdensfaktorerne, og her skelnes
mellem artens fysiologiske og økologiske amplitude (Figur 5.1).

Figur 5.1 Principskitse af en plantearts fysiologiske og økologiske amplitude med hensyn til en enkelt
omverdens faktor. (Petersen & Vestergaard 2006, p.30).
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Den fysiologiske amplitude er det interval hvormed en art kan overleve i en omverdensfaktor, f.eks.
vandindholdet i jorden, og kan kun undersøges ved at dyrke den enkelte art uden konkurrence fra andre arter.
Der er et fysiologisk optimum for alle arter, hvori den optimale vækst og udvikling foregår, og ligeledes en
minimums- og maksimumsværdi for hvor lidt eller meget den enkelte art kan eksistere under ved fraværet af
interspecifik konkurrence (Figur 5.1). Den omverdensfaktor, som f.eks. lys, der er fjernest planteartens
fysiologiske optimum er artens begrænsende faktor på det givne voksested. (Petersen & Vestergaard 2006).
Den økologiske amplitude er snævre end den fysiologiske og angiver, hvor den enkelte planteart forekommer
i naturen. Det skyldes, at plantearten i naturen er udsat for andre påvirkninger såsom konkurrence fra andre
plantearter, symbiose og stress f.eks. herbivori fra græssende køer. (Petersen & Vestergaard 2006).
5.3 GRIMES CSR-system
Den engelske økolog John Phillip Grime udgav i 1974 et klassifikationssystem til økologisk inddeling af
plantearter efter deres karaktertræk. Klassifikationssystemet deler plantearterne op i tre forskellige
hovedtyper ud fra levesteder, og til hvert levested er der en strategitype, der svarer til de økologiske kår.
(Bruun & Ejrnæs 1998) De tre strategityper er henholdsvis konkurrence-, stress- og ruderal strategi (Tabel
5.1).
Tabel. 5.1 CSR-strategier (mod.e. Bruun & Ejrnæs 1998, p.78).
Nomenklatur

Miljø

Udfordring

Strategi

Stabilt og ressourcerigt

Konkurrence om

Individets vækst

(fortegnelse for fagord)
Konkurrence strategi
(C-strategi)

ressourcer

Stresstolerance

Stabilt og

(S-strategi)

ressourcefattigt

Ruderal strategi

Ustabilt og

(R-strategi)

ressourcerigt

Mangel på ressourcer

Individets overlevelse

Destruktion

Hurtig reproduktion

Planter, der er udprægede C-strateger er kendetegnet ved en høj vækstrate, stor konkurrenceevne, primært
flerårige og forekommer f.eks på næringsrig mosebund (Petersen & Vestergaard 2006). Planter, der er
udprægede S-strateger kaldes også for nøjsomhedsplanter, hvilket er kendetegnet ved mange af de arter, der
findes på naturtypen overdrev (Vestergaard et al. 2007). S-strategerne er primært flerårige, vokser langsomt
og kan nøjes med små mængder næringsstoffer og vand. De kan dog ikke som C- og R-strategerne udnytte
større mængder af næringsstoffer, vand eller lys optimalt, og de udkonkurreres derfor på steder, hvor
ressourcerne ikke er begrænsede. (Petersen & Vestergaard 2006).
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Planter, der er udprægede R-strateger (ruderalstrateger) er kendetegnet ved en kort levetid (énårige), høj
vækstrate, en ringe konkurrenceevne og forekommer f.eks. på dyrket jord. Plantearter er sjældent helt ”rene”
C-, S- eller R-strateger, og langt de fleste arter indtager en mellemstilling mellem de tre. (Petersen &
Vestergaard 2006).
5.4 Succession
Vegetationsdynamikker er til stede i alle plantesamfund, da de alle er under konstant konkurrence og
forandring. Vegetationsdynamikker kan tillægges årlige fluktuationer i nedbør og temperaturer, der kan
skabe ændringer i vegetationssammensætning, og desuden forårsages af f.eks. et ændret græsningstryk.
Udover de mere eller mindre tilfældige vegetationsdynamikker opstået på baggrund af årlige fluktuationer, er
der for alle naturtyper også et bestemt succesionsstadie. En succession er retningsbestemt, og ændrer over en
længere periode et plantesamfunds vegetations-struktur og sammensætning. (Petersen & Vestergaard 2006).
Inddeling af successioner kan gøres gennem primære- og sekundære successioner. Primær succession finder
sted på arealer, hvor der ikke tidligere har været et vegetationsdække, og hvor udgangspunktet er det
geologiske materiale, mens sekundær succession forekommer på steder, hvor der tidligere har været et
plantedække. Jordbunden vil ved sekundær succession indeholde organisk stof, plantedele og en frøbank.
(Petersen & Vestergaard 2006).
Successionen styres af det givne areals klimatiske- og jordbundsmæssige forhold og af en række faktorer:
•

Forekomsten af frø og/eller vegetative plantedele.

•

Forskelle i plantearternes mulighed for at spredes til arealet (afstand til populationen og
spredningsstrategi).

•

Interaktioner som konkurrence, herbivori og symbiose.

•

Ændringer i jordbundsforholdene, kan f.eks. være udvaskning og heraf forsuring, førnedannelse
og/eller akkumulering af organisk stof. (Petersen & Vestergaard 2006).

Der findes ifølge Petersen & Vestergaard (2006) tre forskellige successionsteorier om primær succession
kaldet monoklimaksteorien, klimaksmønsterteorien og polyklimaksteorien. Ifølge monoklimaksteorien
udvikler al vegetation sig imod det samme klimaksstadium, hvilket alene er bestemt af klimaet. Der kan dog
indgå subklimaksstadier med en større stabilitet og en længere varighed set i forhold til de andre stadier. Det
forholder sig dog markant anderledes ifølge polyklimaksteorien, hvor der under de samme klimaforhold kan
være flere forskellige typer af klimaksvegetation, hvilket afhænger af jordbund og topografi. I Danmark er
det typiske klimaksstadie løvskov, men det kan f.eks. også være højmose. En succession, der fastholdes i et
stadie på vej mod klimaksstadiet af f.eks. afgræsning eller afbrænding, kaldes for et plagioklimaksstadium.
Hvis påvirkningen i form af græsning eller brænd ophører vil plagioklimaksstadiet fortsætte sin succession
imod klimaksstadiet, hvilket f.eks. kan erkendes på gamle overdrev, hvor græsningen ophører. (Petersen &

Side | 29

Vestergaard 2006) Klimaksmønsterteorien opfatter vegetationen som et kontinuum, hvor vegetationen
gradvis overgår fra en tilstand til en anden uden mærkbare ”spring”. Vegetation i forskellige stadier skal ses
som en helhed, så den stabilitet, som er kendetegnet ved plagioklimaks- og klimaksstadier, gælder for
vegetationen i sin helhed over større arealer med forskellige successionsstadier repræsenteret på samme tid,
og i et længere tidsperspektiv. (Petersen & Vestergaard 2006).

6. Udgangspunktet for etablering af ny overdrevsnatur på landbrugsjord
Følgende afsnit beskriver de faktorer, der har betydning for etablering af ny overdrevsnatur på intensivt
dyrket landbrugsjord. Afsnittet beskriver indledende barriererne for dannelsen af overdrevsnatur, og forklarer
herefter mere dybdegående problematikken med det høje næringsindhold i jordbunden. Til sidst oplistes
barriererne punktvis i en prioriteret rækkefølge med de væsentligste barrierer i starten.
6.1 Barriererne for etablering af overdrevsnatur på landbrugsjord
Generelt kan det siges at den største barriere for naturen i Danmark er mangel på plads (IPBES 2019, Ejrnæs
et al. 2020). Derudover er der en række andre væsentlige barrierer for etablering af overdrev på
landbrugsjord. Dyrket landbrugsjord er som regel et vanskeligt udgangspunkt for udvikling af artsrig natur
med karakteristiske plantesamfund, hvilket skyldes både abiotiske og biotiske begrænsninger. Jordbunden på
intensivt drevet landbrugsjord er næringsrig, afvandet og frøbanken med vilde planter er udpint efter mange
års dyrkning, hvor der målrettet er arbejdet på at homogenisere miljøet (Walker et al. 2004). Der er dog stor
forskel på landbrugsjordens potentiale for udvikling af ny overdrevsnatur alt efter om det er tør sandjord,
vandlidende tørvejord eller tung lerjord, på kuperet eller lavtliggende terræn. (Nygaard et al. 2018).
Overdrevet er som nævnt i delafsnit 4.1 en naturtype, der er kendetegnet ved karakteristiske nøjsomme
plantearter med en meget begrænset spredningsevne og med frø, der generelt ikke overlever længe i
jordbunden. Naturudviklingen på landbrugsarealer afhænger derfor i høj grad af afstanden til velfungerende
naturarealer, hvorfra vilde dyr og planter kan indvandre (Nygaard et al. 2018).
6.2 Næringsindholdet i jordbunden
Langt de fleste landbrugsarealer i Danmark er gennem mange års intensiv dyrkning blevet gødet med både
handels- og husdyrgødning, hvilket har ført til en nettotilførsel af næringsstoffer i jordbunden. Udover de
tilførte næringsstoffer via tidligere drift, tilføres der også utilsigtet årligt atmosfærisk kvælstof i mere eller
mindre grad i hele Danmark. (Nygaard et al. 2018). Næringsstofpuljen er et problem for plantearterne, der er
tilknyttet overdrevene, da de er nøjsomme (S-strateger) og evolutionært tilpasset en jordbund med en naturlig
lav næringsstofpulje (Delafsnit 4.1, 5.3). Nedbringelsen af mængden af næringsstoffer, der er
plantetilgængelige, er derfor essentielt i udviklingen af at skabe de økologiske rammer, for at mange af de
karakteristiske arter i de lysåbne naturtyper kan indvandre (Nygaard et al. 2018).
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De tre væsentligste næringsstoffer, der har betydning i denne sammenhæng er kvælstof, kalium og fosfor
(Nygaard et al. 2018). Kvælstof udvaskes hurtigt gennem overfladevand eller ved nedadgående
vandbevægelse i jorden, hvilket ikke er gældende for kalium og fosfor. Kalium fastholdes i jordbunden ved
kationadsorption, og udvaskes mindre i jorde med en høj kationadsorptionskapacitet, f.eks. på humusrige
jorde. Fosfor er ikke særligt mobilt, fordi det danner tungtopløselige forbindelser med bl.a. calcium, jern og
aluminium. (Petersen 1994). Bindingskapaciteten er jordbundsafhængigt og således kan lerjorde med en stor
partikeloverflade og et større indhold af jern- og aluminiumoxider binde mere fosfor end sandede jorde med
en mindre partikeloverflade. Det er derfor generelt kun en mindre del af den fosfor, der tilføres jorden ved
dyrkning, der findes som uorganisk fosfor opløst i jordvæsken, og som er tilgængeligt for planterne eller som
udvaskes fra rodzonen. (Andersen et al. 2016).
Udvaskning af næringsstoffer går stærkt på sandjord, hvor næringsstofferne er knapt så hårdt bundet, men
det gør den ikke nødvendigvis særligt egnet til genopretning af artsrig natur. Der er langt flere arter, der
trives på lerede og kalkrige jorde end der er på sandede og sure jorde. Vanskeligheden ligger i at udpine
lerjorde, da de danner fundament for en enorm plantevækst af konkurrencestærke arter. Det største potentiale
for genopretning af artsrig natur findes på arealer med et plantetilgængeligt fosforindhold på under 10
mg/kg. (Nygaard et al. 2018).
6.3 De væsentligste barrierer for udvikling af overdrevsnatur på landbrugsjord
•

Plads

•

Højt næringsindhold (Især fosfor)

•

Ingen frøbank med overdrevsarter

•

Ingen egnede spredningskilder i nærheden (Fragmentering)

•

Tilgroning med vedplanter

•

Kulturgræsser og kløverarter

•

Invasive plantearter

•

Ingen substrater som blomster og møg er til stede for insekter og svampe

Udover ovenstående barrierer har jordbundstype, topografi, unaturlig hydrologi og vandets oprindelse også
betydning for den fremtidige udviklings retning og hastighed (Nygaard et al. 2018, Walker et al. 2004).
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7. Metoder til konvertering af landbrugsjord til overdrevsnatur
Følgende afsnit beskriver fordele og ulemper ved reolpløjning og udsåning af overdrevsarter som metoder til
konvertering af landbrugsjord og giver eksempler på steder, hvor de er anvendt. Herefter skildres fordele og
ulemper ved afgræsning med husdyr og høslæt, som efterfølgende forvaltningsmæssige tiltag for at fremme
naturudviklingen. Til sidst oplistes andre kendte metoder til etablering af overdrevsnatur på landbrugsjord.
Metoderne opstilles enkeltvis, men det kræver dog ofte en kombination af flere tiltag for at opnå det ønskede
resultat.
7.1 Reolpløjning
Reolpløjning er en meget intensiv forvaltningsmetode, der er mest egnet til tidligere landbrugsarealer med et
højt indhold af næringsstoffer. Formålet med reolpløjning er at vende den næringsrige muld i overjorden ned
under den næringsfattige mineraljord i en dybde på typisk 60-70 cm. Den blottede mineraljord har vist sig at
have et meget stort potentiale for udvikling af lysåben natur af en høj værdi. (Nygaard et al. 2018).
Den største ulempe ved brug af reolpløjning som metode er, at den kan være ødelæggende for evt.
kulturspor, der ligger gemt i jordbunden, og derudover at den eksisterende jordbundsfauna og frøbank
nulstilles. Desuden kan metoden være hård ved mikrotopografien på arealet, hvilket dog også kan give
strukturændringer i overfladen. Strukturændringerne kan skabe mindre variationer, og dermed øge
etableringsmulighederne og levestederne for en række forskellige arter. (Nygaard et al. 2018).
Erfaringerne med reolpløjning som metode til etablering af nye overdrev er forholdsvis begrænsede i
Danmark, men tiltagende. F.eks. finansierede Den Danske Naturfond i år 2019 et naturgenopretningsprojekt,
hvor reolpløjning blev anvendt hos en lokal landmand vest for Kolding (SEGES 2019, Den Danske
Naturfond 2020a). Derudover skulle reolpløjning have været anvendt i LIFE Overdrev II projektet på
Suserupgaard, hvilket dog blev opgivet for at skåne evt. fortidsminder i jordbunden (Clausen 2020, personlig
kommunikation).
7.2 Udsåning af overdrevsarter
Assisteret spredning af arter har sin berettigelse på arealer med en nedbrudt frøbank og en stor afstand til
egnede spredningskilder, hvilket er aktuelt i landbrugsdominerede områder. Formålet med assisteret
spredning af overdrevsarter er i denne sammenhæng at udvikle nye artsrige overdrev med arter der ikke
naturligt ville kunne indvandre på lokaliteten. Assisteret spredning af overdrevsarter kan gøres ved udsåning
af frø eller podning af hø, tørv og/eller sedimenter fra egnede naturområder til det ønskede areal. (Nygaard et
al. 2018). For at få succes med assisteret spredning af overdrevsarter, kræver det ifølge Nygaard et al.
(2018.), at de rette økologiske kår er til stede på arealet, og i særdeleshed at næringsstofmængden i jorden er
tilpas lav for at de nøjsomme overdrevsarter ikke bliver udkonkurreret af konkurrencestærke arter.
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Det kan ved udsåning af overdrevsarter være svært at skaffe frø nok til at dække et stort areal, og derudover
skal man være meget opmærksom på, at frøene skal stamme fra lokale kilder for at undgå flora- og
faunaforfalskning. Det kan dog være både omkostningstungt og tidskrævende at skaffe frøene fra
eksisterende overdrevsarealer. Desuden er det vigtigt, at populationerne af de flyttede arter er af en vis
størrelse, da der ofte er et markant tab af individer i etableringen, hvilket kan gøre den nye population sårbar
(Nygaard et al. 2018). Erfaringer med udsåning af overdrevsarter i Sydengland har vist, at metoden kan være
effektiv til fremskyndelse af naturudviklingen (Walker et al. 2004). I Danmark er udsåning af overdrevsarter
bl.a. anvendt i forbindelse med LIFE Overdrev II projektet på Suserupgaard på Midtsjælland, og på en privat
ejendom i Nordsjælland (Miljøministeriet 2013b, Krabbe 2018).
7.3 Afgræsning med husdyr og høslæt
For at sikre en så artsrig naturudvikling som muligt på et nyetableret overdrevsareal er det essentielt, at der
gennemføres aktive forvaltningstiltag som f.eks. afgræsning eller høslæt. Afgræsning med husdyr og høslæt
på naturarealer har til hensigt at efterligne tidligere vilde dyrs græsning og opretholde det
plagioklimaksstadium, som det lysåbne overdrev er kendetegnet ved. (Nygaard et al. 2018, Delafsnit 5.4).
Forvaltningstiltagene skal sikre forstyrrelser i form af græsning/bid, slåning og mekanisk slid (store dyr).
Forstyrrelserne skal sikre, at der ikke sker en ophobning af biomasse og næringsstoffer på naturarealet.
Arealer, der er fattige på næringsstoffer, behøver ikke den samme forstyrrelsesgrad, som næringsrige jorde
for at holdes lysåbne, og det er derfor vigtigt at tilpasse græsningstrykket eller slåningen efter arealets
produktion af biomasse. Græsning og høslæt er metoder, der begge kan være medvirkende til at modvirke at
konkurrencestærke arter dominerer nyetablerede overdrev. (Nygaard et al. 2018).
Afgræsning med dyr er en naturlig proces, der ved et tilstrækkeligt lavt græsningstryk kan være medvirkende
til at skabe dynamik i vegetationsstrukturen. Dyrenes effekt på de afgræssede arealer afhænger af, hvilke
arter (køer, heste eller får) der bruges og deres specifikke præferencer og bevægelsesmønstre på arealet.
Udover selve græsningen skaber det mekaniske slid fra dyrene ved tramp osv. en mikrotopografisk variation
ved at skabe tuer og lavninger og blotlægge jord, hvilket skaber levesteder for en række arter af planter, dyr
og svampe. Gødningen fra dyrene kan desuden skabe levesteder for specialiserede svampe og insekter.
(Nygaard et al. 2018). En ulempe ved afgræsning med husdyr er, at det er en meget lille del af det samlede
næringsstofindhold der fjernes fra arealet i form af en øget tilvækst på dyrene. Langt de fleste næringsstoffer
sendes tilbage til jordbunden via dyrenes gødning. (Buttenschøn 2007).
Høslæt adskiller sig væsentligt fra afgræsning med husdyr ved at være ensartet på hele arealet og foregå
meget pludseligt, hvilket har en række konsekvenser. Det er medvirkende til at skabe en homogen
vegetationsstruktur, udjævner topografiske variationer og ødelægger levesteder for insekter (Buttenschøn
2007). Høslæt kan udover at være en kontinuer forvaltningsmetode på overdrev også fungere som en
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forholdsvis effektiv udpiningsmetode i anlægsfasen, hvis det afslåede materiale fjernes fra arealet (Walker et
al. 2004).
7.4 Andre kendte metoder til udpining og etablering af overdrevsnatur på landbrugsjord
•

Dyrkning af landbrugsafgrøder uden tilførsel af gødning (Nygaard et al. 2018, Miljøministeriet
2013b, Miljø- og Fødevareministeriet 2016b).

•

Høslæt og bortfjernelse af plantemateriale (Nygaard et al. 2018, Walker et al. 2004).

•

Afrømning af topjord (Walker et al. 2004, Miljø- og Fødevareministeriet 2016b).

•

Podning med afslået hø og tørv/sedimenter fra andet overdrev (Nygaard et al. 2018, Miljøministeriet
2013b).

•

Nedmuldning af organiskmateriale såsom halm, træflis eller hø (Nygaard et al. 2018).

•

Samgræsning med eksisterende overdrevsarealer (Miljøministeriet 2013b).

•

Afbrænding af plantemateriale for at fjerne næringsstoffer (især kvælstof). (Nygaard et al. 2018,
Miljø- og Fødevareministeriet 2016b).

•

Genopretning af naturlig hydrologi (Nygaard et al. 2018).
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8. Konverteringsforslag
Følgende afsnit består af et konkret og pragmatisk løsningsforslag til etablering af overdrevsnatur på Søholt
Storskovs landbrugsarealer. Konverteringsplanen vil give et bud på, hvorledes de væsentligste barrierer for
etablering af overdrevsnatur på Søholt Storskov overkommes. Først beskrives etableringsplanen på
landbrugsjorden med et efterfølgende overordnet budget. Herefter beskrives den efterfølgende forvaltning af
større dele af Søholt Storskov ligeledes med et overordnet budget. Til sidst i afsnittet vil der være et samlet
overordnet prisoverslag for gennemførsel af konverteringsforslaget, samt et kort delafsnit om andre
økonomiske overvejelser.
8.1 Etableringsplan
Barriererne for etablering af overdrevsnatur på Søholt Storskov er flersidige, men de primære udfordringer er
det høje næringsstofindhold i jorden og at der ingen egnede frøkilder er i nærheden, udover de overdrevsarter
som findes på engene. (Bilag 3, pp.4-8). Etableringsplanen er tiltænkt at skulle igangsættes i foråret 2021 og
være gennemført i efteråret 2021. Indgrebene, der skal gennemføres i etableringsplanen, er følgende:
•

Trin 1: Fjernelse af uønsket vedopvækst i remisserne

•

Trin 2: Reolpløjning af landbrugsjord

•

Trin 3: Anskaffelse af overdrevsfrø

•

Trin 4: Udsåning af overdrevsfrø

Trin 1: Fjernelse af uønsket vedopvækst i remisserne
Det først skridt i etableringsplanen er at fjerne ikke hjemmehørerende og invasive vedplanter fra remisserne,
men lade remisserne i sin helhed stå tilbage som holme i landskabet (Figur 8.2). De specifikke arter der skal
skæres ned er fjeldribs (Ribes alpinum), siktagran (Picea sitchensis) og glansbladet hæg (Prunus serotina).
Ved fjernelse af glansbladet hæg skal man dog være opmærksom på, at det kan være nødvendigt at grave
dem op, bekæmpe dem kemisk eller bruge andre metoder for at fjerne dem (Buttenschøn & Thamdrup 2012).
Udover ovenstående arter fjernes også havtorn (Hippophäe rhamnoides), da den ikke er naturligt
forekommende på lokaliteten og ær (Acer pseudoplatanus), da den ikke ønskes udbredt på det fremtidige
overdrev (Møller og Staun 2015). Nedskæring af arterne skal forhindre en fremtidig tilgroning af
overdrevene med ikke ønskede træ- og buskarter. De resterende vedplanter i remiser, læhegn og skovbryn
(Bilag 2, p.3) vil fremadrettet i mindre grad kunne sprede sig på de nye overdrev, og dermed bidrage til
strukturerne. Der skal dog i den fremtidige forvaltning fastholdes et fokus på at fjerne arter, der på sigt kan
danne lukket skov, og dermed udskygge evt. overdrevsarter som f.eks. vortebirk (Betula pendula) (Delafsnit
6.1).
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Trin 2: Reolpløjning af landbrugsjord
Det andet skridt i etableringsplanen er at reolpløje størstedelen af landbrugsjorden, dog ikke de knap 3 ha der
er registreret som kulturarvsareal (Figur 8.2). Reolpløjning skal sikre at overdrevsarterne for gode
muligheder for at etablere sig, og ikke bliver udkonkurreret af andre arter såsom stor nælde (Urtica dioica)
og lådden dueurt (Epilobium hirsutum). Forud for reolpløjning af arealerne skal det lokale museum (Museum
Lolland-Falster) kontaktes for at få en arkæologisk forundersøgelse af arealet (Delafsnit 3.4).
Trin 3: Anskaffelse af overdrevsfrø
Det tredje skridt i etableringsplanen er at skaffe overdrevsfrø til udsåning. Da overdrevsfrø ikke handles
kommercielt i Danmark, og da det skal undgås at udså arter der kan føre til floraforfalskning (Delafsnit 7.2),
er det essentielt at finde egnede arealer, hvorfra frøene kan skaffes. Det ville derfor være ideelt at udså frø fra
lokale overdrev, hvilket dog ikke er en oplagt mulighed, da der er ganske få registrerede overdrevsarealer på
Lolland, hvorfra frøene kan høstes. De registrerede overdrevsarealer er ligeledes ofte artsfattige, små og ofte
under tilgroning af vedplanter, og derfor vanskelige at høste med maskiner (Arealinformation 2020).
Det anbefales derfor, at Aage V. Jensen Naturfond anskaffer overdrevsfrø gennem et samarbejde med
Naturstyrelsen Storstrøm om høst af overdrevsfrø på Mandemarke bakker (Høvblege) på Møn på samme
måde og samme sted, som det blev gennemført i LIFE Overdrev II-projektet (Miljøministeriet 2013b,
Clausen 2020, personlig kommunikation). Ved høst af overdrevet på Mandemarke bakker i år 2013, blev der
høstet 200 kilo overdrevsfrø (Figur 8.1). Den høstede frømængde bestod af i alt 53 forskellige karakteristiske
overdrevsarter (Bilag 5, pp.12-13). For at kunne høste flest mulige frø på overdrevet på Mandemarke bakker
kræver det, at overdrevet hverken bliver slået eller afgræsset det pågældende år.

Figur 8.1 Høst af overdrevsfrø på Mandemarke bakker (Foto: Mikkel Bornø Clausen, 15. august 2013).
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Trin 4: Udsåning af overdrevsfrø
Det fjerde og sidst skridt i etableringsplanen er, at udså de indsamlede overdrevsfrø, iblandet vinterrug i en
blandingsprocent på 50%, på fem delarealer af Søholt Storskov. Delarealerne udformes i organiske former
for at gøre det mere autentisk (Figur 8.2). Da der ikke er frø nok til at dække alle arealerne, ville de udsåede
arter herefter skulle sprede sig fra de tilsåede delarealer og ud på de resterende.
Det forventes, at der som ved sidste høst foretaget på Mandemarke Bakker også denne gang kan høstes ca.
200 kilo overdrevsfrø. Udsåningen vil foregå med 10 kg/ha overdrevsfrø og 10 kg/ha vinterrug
(dækafgrøde), og der vil kunne tilsåes 20 ha. i alt. For at skabe det optimale såbed før udsåning af
overdrevsarterne anbefales det, at harve jorden i de delarealer der skal tilsåes. De resterende områder harves
ikke efter reolpløjningen for at bevare strukturændringerne i jordoverfladen (Delafsnit 7.1). Det er bevidst
fravalgt at lave nogle former for jordbearbejdning i remiserne, da de generelt indeholder en højere
naturkvalitet end de omgivende arealer. Omkostningerne vedr. etableringsplanen kan ses i tabel 8.1.

Figur 8.2 Remisser med uønskede arter, kulturarvsareal der ikke reolpløjes og udsåning af overdrevsarter
med angivelse af ha.
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Tabel 8.1 Overordnet budget for etableringsplanen
Tiltag

Enhedspris

Antal enheder

Samlet pris

Skovarbejder til

465 kr./time*

15 timer

13.950 kr.

nedskæring af vedplanter

(697,5 kr. pr. time)

Reolpløjning af alle

4000 kr./ha

110

440.000 kr.

markarealer

(Gammelskov

Ca. 0,5 ha

7.000 kr.

Maskinstation 2020)
Mejetærskning af
overdrevsareal 2 gange

(Clausen 2020, personlig
kommunikation)

Rensning og tørring af frø

1

3000 kr.
(Clausen 2020, personlig
kommunikation)

321 kr. pr. 100 kg
Indkøb af vinter rug

(Danmarks Statistik,

2

642 kr.

20

7.200 kr.

20

17.250 kr.

2019)
240 kr./ha*
Harvning af såbed

(360 kr./ha)
(Planteavlsnyt 2019)
575 kr./ha*

Såning af overdrevsfrø og

(862,5 kr./ha)

vinter rug

(Planteavlsnyt 2019)

Pris i alt

489.042 kr. i alt.

*Enhedspriserne er ganget med en faktor på 1,5 for at give et retvisende billede af de reelle omkostninger
vedr. tiltagene. F.eks. tager det længere tid at tilså de organisk udformede delarealer (Figur. 8.1), end det
ville gøre på rektangulære arealer.
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8.2 Forvaltningsplan
Den efterfølgende forvaltning skal sikre en gunstig udvikling af overdrevsnatur på de ca. 113 ha
landbrugsjord, og samtidig være medvirkende til at skabe en større dynamik i andre dele af Søholt Storskov
(Figur 8.2). Forvaltningsplanen er tiltænkt at skulle igangsættes i foråret 2024, hvilket er ca. 2,5 år efter
etableringsplanens planlagte gennemførelse. Tiltagene der skal gennemføres i etableringsplanen, er følgende:
•

Trin 1: Give overdrevsarterne tid til at udvikle sig

•

Trin 2: Sammenhegne mark- og engarealer og en del af de skovtildækkede naturtyper

•

Trin 3: Igangsætte græsning med kreaturer

Trin 1: Give overdrevsarterne tid til at etablere sig
Det første skridt i forvaltningsplanen er at lade både de udsåede overdrevsarealer og de reolpløjede arealer
henligge de første 2,5 år efter etableringsplanen. Dette skal sikre at flest mulige af de udsåede overdrevsarter,
hvoraf mange er flerårige, har etableret sig og er begyndt at sætte frø (Krabbe 2018). Derudover kan der
være sket en mindre kolonisering af overdrevsarter på de reolpløjede marker fra engarealerne, såsom f.eks.
rød svingel (Festuca rubra) og almindelig hvene (Agrostis capillaris) (Bilag 3, pp.4-8).
Trin 2: Sammenhegne mark- og engarealer og en del af skovtildækkede naturtyper
Det andet skridt i forvaltningsplanen er at sammenhegne alle markarealerne, de tre engarealer og dele af
skovene med et totrådet elhegn. Udover elhegnet opsættes to strømgivere og to færiste, og der indkøbes en
mobil fangefold til indfangning af dyrene (Tabel 8.2). Elhegnet kommer til at stå langs med veje og sten- og
jorddiger, men der foretages ikke ændringer i tilstanden af sten- og jorddigerne. Færistene etableres i den
gennemskærende Søholtvej/Frederikshusvej, så færdsel med motoriserede køretøjer stadig er mulig (Figur
8.3). Opsætning af vandtrug er ikke nødvendigt grundet områdets store søer, og dermed dyrenes adgang til
vand (SEGES 2018).
Trin 3: Igangsætte græsning med kreaturer
Det tredje og sidste tiltag i forvaltningsplanen er at igangsætte græsning med kreaturer. Afgræsning med
husdyr er som nævnt i delafsnit 7.3 en naturlig proces, der ved et tilstrækkeligt lavt græsningstryk kan være
medvirkende til skabe dynamik i vegetationsstrukturen. Det anbefales, at afgræsning foretages af en ekstern
dyreholder for at undgå selv at skulle indkøbe og opstalde husdyr på ejendommen. Afgræsning foretaget af
eksterne kan både indbringe en indtjening, men kan også være en omkostning, og derudover kan det i visse
områder af landet, såsom på Lolland ofte være svært at finde dyreholdere. På baggrund af denne uvished er
der ikke regnet økonomi for afgræsning med dyr.
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Figur 8.3 Opsætning af totrådet elhegn og færiste.
Afgræsning af de nyetablerede overdrev skal sikre en bedre spredning af plantearter og at naturtypen på sigt
forbliver i et plagioklimaksstadie (Delafsnit 5.4). Derfor anbefales det at foretage afgræsningen som
sommerafgræsning med et græsningstryk på ca. 0,3 storkreaturer på det samlede græsningsareal.
Græsningstrykket sættes i starten tilstrækkeligt lavt for at tilgodese overdrevsarternes blomstring, men bør
løbende tilpasses arealernes produktion af biomasse i den efterfølgende forvaltning. (Miljø- og
fødevareministeriet 2020c, Nygaard et al. 2018). På baggrund af kvægs præferencer for græs frem for urter,
anbefales det at bruge kvæg i stedet for f.eks. heste eller får. Heste og får græsser generelt meget tæt på
jordoverfladen, hvilket i dette tilfælde ikke er ønskværdigt, da overdrevsarterne gerne skulle blomstre og
sprede sig. (Buttenschøn 2007). Da arealernes biomasseproduktion formentlig ikke vil være ret stor, på
baggrund af den gennemførte reolpløjning anbefales det at bruge forholdsvis hårdføre racer som f.eks.
Galloway, Dexter eller Skotsk Højlandskvæg.
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Tabel 8.2 Overordnet budget for den fremtidige forvaltningsplan
Genstand

Enhed

Enhedspris

Samlet pris

Totrådet elhegn inkl.
hegnspæle

7.355 m.

139.745 kr.

Spændingsgiver

2 stk.

Mobil fangefold

1 stk.

Færiste

2 stk.

19 kr./meter
(Miljø- og
Fødevareministeriet
2020c)
16.478 kr./stk.
(Miljø- og
Fødevareministeriet
2020d)
16.478 kr./stk.
(Miljø- og
Fødevareministeriet
2020d)
42.750 kr./stk.
(Skovhuse Fåregrej
2020)

32.956 kr.

16.478 kr.

85.500 kr.
274.679 kr.

Pris i alt

8.3 Overordnet økonomi for konverteringsforslaget
Tabel 8.3 Overordnet prisoverslag for gennemførsel af det samlede konverteringsforslag.
Plan

Omkostninger pr. plan

Etableringsplan

489.042 kr.

Forvaltningsplan

274.679 kr.

Totale omkostninger

763.721 kr. i alt

8.3.1 Andre økonomiske overvejelser
Ovenstående konverteringsforslag vil givetvis medføre en reduktion i den gennemsnitlig hektarpris for
landbrugsjorden, da arealerne er købt som dyrkbar landbrugsjord. Dette har ikke en væsentlig betydning for
Aage V. Jensen Naturfond, da det har været indkalkuleret i overvejelserne forud for opkøbet af ejendommen,
men det i andre sammenhænge være noget man skal tage højde for.
I konverteringsforslaget er der kun beskrevet omkostninger vedr. projektet, men der kan dog også være
enkelte indtægter i den efterfølgende forvaltning i form af f.eks. indtægter på tilskudsordninger eller ved at
udbyde græsarealer til afgræsning. De væsentligste støtteordninger, der har relevans i denne sammenhæng,
er grundbetaling, grøn støtte og pleje af græs- og naturarealer. Der er dog en række specifikke krav til de
enkelte støtteordninger.
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9. Diskussion
Følgende afsnit diskuterer fordele og ulemper ved brug af reolpløjning og udsåning af overdrevsarter, samt
alternative metoder. Herefter diskuteres floraforfalskning og dyrket natur.
9.1 Diskussion af fordele og ulemper ved reolpløjning og alternative metoder
I konverteringsforslaget anbefales det at gøre brug af reolpløjning for at fjerne den store næringsstofpulje i
jorden. Forslaget er inspireret af et lignende konverteringsprojekt finansieret af Den Danske Naturfond (Den
Danske Naturfond 2020a). Der er dog en række uhensigtsmæssigheder ved brug af denne metode, som f.eks.
nulstilling af successionen og ødelæggelse af underjordiske fortidsminder på arealet (Delafsnit 3.4), og
anvendeligheden af metoden kan derfor diskuteres.
Nulstilling af successionen vil ødelægge den eksisterende jordbundsfauna af smådyr, svampe og bakterier,
og kan fjerne en evt. frøpulje af vilde plantefrø i jorden. I jorden på Søholt Storskov vil der dog højst
sandsynlig være en meget lille frøpulje, da jorden formentlig er kemisk renholdt for frø på grund af den
konventionelle dyrkning. (Krabbe 2020, personlig kommunikation). Der kan derfor argumenteres for at en
nulstilling af successionen ikke vil indebære et væsentligt økologisk tab. Den væsentligste ulempe ved brug
af reolpløjning er ødelæggelse af evt. underjordiske fortidsminder. I LIFE Overdrev II-projektet på
Suserupgaard var det hensigten at afprøve reolpløjning som metode, hvilket dog ikke blev gennemført af
kulturhistoriske hensyn efter dialog med det lokale museum (Clausen 2020, personlig kommunikation). Men
derfor er det ikke nødvendigvis en dårlig ide at gøre brug af metoden, som ifølge Nygaard et al. (2018) er en
yderst effektiv måde at forbedre de økologiske betingelser for overdrevsnaturen på.
Et alternativ til reolpløjning kan være afrømning af overjord, hvilket f.eks. har været anvendt i LIFE
RAHID-projektet på Randbøl Hede. Metoden er effektiv til fjernelse af næringsstoffer, og har desuden den
fordel at den blotter mineraljorden med en formindsket risiko for at ødelægge fortidsminder. Dog er metoden
meget omkostningstung sammenlignet med reolpløjning, og udgifterne til afrømning af jord på Randbøl
Hede har lagt på mellem 23.600-29.500 kr./ha (Miljø- og fødevareministeriet 2016b). Derudover skal det
medregnes at lerjorden på Søholt Storskov er tungere at flytte end sandjord, og derfor vil kræve mere kørsel
og tid, med en øget hektarpris til følge. Der er ved brug af ovennævnte metoder derfor tale om en afvejning
af hhv. økologiske og kulturhistorisk orienterede hensyn, samt en overvejelse om økonomisk prioritering af
projektet.
Et andet alternativ kunne være udpining ved dyrkning af landbrugsafgrøder uden tilførelse af gødning.
Metoden har dog i udenlandske forsøg vist, at det kan tage helt op til 40 år at komme ned på et
tilfredsstillende fosforniveau på under 10 mg P/kg på højbonitetsjorde (Nygaard et al. 2018). Den lange
årrække er en ulempe, der udsætter dannelsen af overdrevsnatur betydeligt, og som beskrevet i delafsnit 4.1
er tid en væsentlig faktor for dannelsen af værdifulde overdrev. Udpining med landbrugsafgrøder er derfor
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primært anvendeligt på sandede jorde (Nygaard et al. 2018). Ud fra et økonomisk synspunkt vil udpining
med landbrugsafgrøder formentlig også resultere i et økonomisk underskud på sigt, da udbyttet løbende vil
falde. Der er ved brug af ovennævnte metode derfor tale om en afvejning mellem dannelse af overdrevsnatur
og tid som en væsentlig faktor.
9.2 Diskussion af fordele og ulemper ved udsåning af overdrevsarter og alternative metoder
I konverteringsforslaget anbefales det at udså overdrevsarter på ca. 20 ha, høstet fra et overdrevsareal på
Møn. Ideen er inspireret af LIFE Overdrev II-projektet på Suserupgaard (Miljø- og fødevareministeriet
2013b). Den assisterede spredning af overdrevsfrø skal sikre frøkilder i området, som i øjeblikket kun er
eksisterende i mindre grad på de nærliggende engarealer (Delafsnit 2.3). Udsåning af overdrevsarter er ifølge
Nygaard et al. (2018) en hyppigt anvendt metode i udlandet til etablering af overdrevsnatur, men har i en
dansk kontekst endnu ikke været benyttet i særlig høj grad.
Assisteret spredning ved udsåning af overdrevsfrø er ifølge Clausen og Krabbe (2020, personlig
kommunikation) en meget effektiv metode til at overkomme barriererne med etablering af overdrevsnatur i
områder, hvor der ingen egnede spredningskilder er i forvejen. Dog er der i de to adspurgte personernes
perspektiv forskel på, hvilke forhold der er vigtige forud for etableringen af overdrevsnatur på landbrugsjord.
I LIFE Overdrev II-projektet på Suserupgaard var det ifølge Clausen (2020, personlig kommunikation)
vigtigt at udpine landbrugsjorden før udsåning af overdrevsarterne, for at give overdrevsarterne en klar
konkurrencefordel i forhold til andre arter.
Dette står i kontrast til forsøget med gendannelse af overdrev ved Gurre i Nordsjælland (Krabbe 2018), hvor
der ikke er gjort forsøg på at fjerne næringsstoffer fra den tidligere landbrugsjord, og hvor det alligevel er
lykkedes at få overdrevsarter til at etablere sig og sprede frø. Ifølge Krabbe (2020, personlig kommunikation)
er det helt afgørende, hvilke arter der etablerer sig først, mens mængden af næringsstoffer er af mindre
betydning. Han mener, at det ligefrem er en fordel at skulle etablere overdrevsnatur på tidligere
landbrugsjord frem for f.eks. græsarealer, da jordbunden ofte er kemisk ren for plantearter, der ville kunne
udkonkurrere overdrevsarterne. Erling Krabbe udnytter på den måde overdrevsarternes fysiologisk amplitude
(Delafsnit 5.2), men erkender at der efterfølgende kan indvandre problematiske arter på arealet.
Et alternativ til udsåning af overdrevsarter kan være podning af tørv fra et eksisterende overdrevsareal. Ved
denne metode er det dog en ulempe at de opgravede tørveklumper vil efterlade tydelige afgravede områder
på donorarealet. Det kan desuden være teknisk svært at udføre. Opgravningen af tørv på donorarealet vil
desuden ifølge Naturbeskyttelsesloven §3 stk. 1 og 2 være en ændring af arealets nuværende tilstand, og vil
kræve en dispensation fra den pågældende kommune (Delafsnit 3.2). Det er dog samtidigt en stor fordel for
det kommende overdrev, at der kan tilføres frø, larver/æg og svampe på en gang, hvilket ikke kan lade sig
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gøre ved udsåning af overdrevsarter (Nygaard et al. 2018). Ved flytning af tørv skal der derfor prioriteres
mellem eksisterende overdrev og skabelse af ny overdrevsnatur.
9.3 Diskussion af floraforfalskning og dyrket natur
Det kan diskuteres om det er floraforfalskning at flytte arter fra en lokalitet til en anden. I en artikel i Vejle
Amts Folkeblad vedr. assisteret spredning af arter fra Sydsverige til Filsø har medlemmer af Dansk Botanisk
Forening, Danmarks Naturfredningsforening og Entomologisk Selskab for Fyn udtalt, at de grundlæggende
mener, at Danmark har den natur som landet har gjort sig fortjent til, og at assisteret spredning af plantearter
er absolut sidste udvej for at bevare jordens biodiversitet. De konkrete medlemmer frygter at udsåning af
arter vil igangsætte en udvikling, der kan ”sløre” naturområder, hvor arterne endnu er naturligt
forekommende (Vejle Amts folkeblad 2017). Ovenstående kritik af flytning af arter, handler i bund og grund
om natursyn, og om måden vi som mennesker ser os selv på i forhold til naturen.
Udpiningsmetoder, høst og udsåning af overdrevsfrø kan minde meget om traditionel dyrkning af
landbrugsjord, da det er betinget af menneskelig indgriben og manipulering af naturen. Kritikkere ville
derfor kunne argumentere for, at udsåning af nye overdrev blot er en dyrkningsform, der ikke har noget med
natur at gøre. Hvilket dog kan mod argumenteres med at overdrevsnaturen i dagens Danmark, i forvejen er
en driftsbetinget naturtype, der kræver en aktiv forvaltning for at kunne bevares, og at det derfor er legitimt
at gøre brug af assisteret frøspredning. Desuden er barriererne for overdrevsarternes naturlige indvandring på
landbrugsjord så uoverkommelige, at det kræver en aktiv indsats for at opnå det ønskede formål. Der findes
dog også alternative naturforvaltningsstrategier som baserer sig på mere naturlige dynamikker i form af store
græssende dyr, og en væsentlig anderledes filosofi end der generelt bruges ved den traditionelle naturpleje. I
rewildingtankegangen lader man naturen råde ved mere eller mindre at ”slippe tøjlerne”, men ikke uden
forudgående indgriben og introduktion af arter på andre trofiske niveauer end de autotrofe organismer. (Den
Danske Naturfond 2020b, Tree 2016). Ved brug af rewildingmetoden er det dog ikke hensigten at sætte
specifikke mål, og metoden kan derfor være svær at bruge til opretholdelse og forbedring af specifikke
naturtyper, som f.eks. overdrev.
I min optik er det vigtigt at være opmærksom på uhensigtsmæssighederne ved flytning og udsåning af
overdrevsarter, men argumenterne for ikke at flytte overdrevsarter til steder, hvor de højst sandsynligt ville
forekomme naturligt, hvis ikke levestederne var ødelagt af menneskelige aktiviteter, er som jeg ser det for
svage. Da langt de fleste overdrevsarter ikke naturligt kan indvandre til arealet på grund af manglende
spredningskilder i nærheden (Delafsnit 2.3), er det svært at forestille sig, hvordan arealet, uden menneskelig
indgriben, på sigt skulle udvikle sig til artsrig overdrevsnatur. Der kan ligeledes også argumenteres for, at
mennesket som art igennem århundreder har flyttet plantearter (ofte utilsigtet) rundt i store dele af verdenen,
og at det derfor er legitimt at assistere spredningen af overdrevsarter. Der vil dog uanset valg af metoder til
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konvertering af landbrugsjord til overdrevsnatur altid være forskellige fordele og ulemper ved de enkelte
tiltag, samt holdninger til, hvordan naturen i Danmark skal forvaltes.

10. Konklusion
Forudsætningerne for, at overdrevsnatur på Søholt Storskov indfinder sig gennem naturlig succession
indenfor en overskuelig årrække, uden nogle former for forvaltningstiltag, er ud fra analysen af området ikke
til stede. Det er derfor i konverteringsforslaget anbefalet at gøre brug af både reolpløjning, udsåning af
overdrevsfrø, samt at samgræsse mark, eng og skovarealer, for at fremskynde dannelsen af overdrevsnatur på
Søholt Storskov. Tiltagene er foreslået som en løsningsmodel, der vil kunne overkomme barriererne for
etablering af typiske overdrevsplanter ved at fjerne den store mængde næringsstoffer i jordbunden,
introducere flere overdrevsarter end dem som forekommer på engarealerne, og efterfølgende sikre
tilstrækkelige forstyrrelser i den senere forvaltning.
Den forslået fremskyndelse af overdrevsnatur på Søholt Storskov vil kunne accelerere dannelsen af overdrev,
og dermed øge biodiversiteten i form af overdrevsplanter i både etableringen og i den efterfølgende
forvaltning. Forslaget vil dog ikke kunne oprette overdrevsnatur i sin komplette form indenfor en 15-årig
periode. Gamle overdrevsnaturtyper er som nævnt i delafsnit 4.1 komplicerede økosystemer med tilpasninger
mellem planter, dyr og svampe, og helt specifikke specialiseringer til levevilkårene, hvilket reolpløjning,
udsåning af overdrevsarter og den efterfølgende forvaltning ikke vil kunne betinge over en kort årrække.
Reolpløjning og udsåning af overdrevsarter kan udelukkende igangsætte en proces i den rigtige retning, men
kan ikke ændre på det faktum at tidligere tiders opdyrkning af overdrev på kort sigt er irreversibelt.
På lang sigt er det grundet en begrænset forskningsmæssig viden om og erfaring med de forslået metoder
svært at forudse præcist, hvordan arealerne vil udvikle sig, og om dyr-og svampearter vil indfinde sig. Det er
derfor vanskeligt at svare på om det reelt kan lykkedes at skabe komplicerede overdrevsøkosystemer på den
lange bane, men det kan med en vis rimelighed sandsynliggøres. På trods af at det er svært komme med en
forudsigelse for overdrevsnaturens udvikling på langt sigt, så står vi i en international biodiversitetskrise
(IPBES 2019), hvor naturen fremfor alt har brug for mere plads at udfolde sig på (Ejrnæs et al. 2020). Derfor
vil det uanset overdrevsarealernes udvikling på sigt, overordnet være til gavn for naturen at få mere plads at
udbrede sig på, og grundlaget for biologisk mangfoldighed vil trods alt være større på de nyetablerede
overdrevsarealer end på homogene dyrkede markarealer.
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11. Perspektivering
Barriererne for etablering af lysåben natur på landbrugsjord er velbelyste (Walker et al. 2004, Nygaard et al
2018), men viden om de langsigtede effekter ved brug af reolpløjning og udsåning af overdrevsarter til
etablering af overdrevsnatur er begrænsede, da metoderne i et naturforvaltningsperspektiv er forholdsvis nye.
En idé kunne være et samarbejde mellem Aage V. Jensen Naturfond og evt. forskere eller fagfolk om
monitering af metodernes betydning over en lang årrække, for at kunne klargøre om de fungerer
hensigtsmæssigt til etablering af overdrevsnatur på lang sigt. Den foreslåede monitering ville kunne give ny
viden og mere erfaring om brug af de mest optimale metoder til etablering af overdrevsnatur, som
efterfølgende kunne implementeres i andre lignede projekter. F.eks. i nogle af de større offentlige
naturgenopretningsprojekter, som den nuværende regering har ambitioner om at skabe (Frederiksen et al.
2019).
Formålet med projektet har efter ønske fra Aage V. Jensen Naturfond udelukkende handlet om
konverteringen af landbrugsjord til overdrevsnatur, og ikke til andre lysåbne- eller skovdækkede naturtyper.
Derudover har projektet stort set udelukkende forholdt sig til den dyrkede landbrugsjord, som kun udgøre ca.
en tiendedel af hele ejendommens størrelse. Et skarpt fokus kan være godt at følge ved udarbejdelse af en
rapport som denne, men i praksis kan det være risikabelt at have et bestemt mål. Man risikerer at overse
andre alternativer, både i forhold til metoder, men især i forhold til dele af området som måske havde større
potentiale for at udvikle sig til en anden naturtype.
Uanset hvordan Aage V. Jensen Naturfond vælger at konvertere landbrugsjorden på Søholt Storskov, så er
der ingen tvivl om, at det bliver til fordel for biodiversiteten, og at det kommer til at stemme godt overens
med regeringens ambitioner om at skabe, ”flere sammenhængende naturområder, hvor naturen får plads til
at udbrede sig på mere naturlige præmisser end i dag” (Frederiksen et al. 2019, p. 5). Det bliver
fremadrettet interessant at følge regeringens måde at håndtere de internationale forpligtelser og politiske
ambitioner om at skabe større sammenhængende naturområder på.
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12. Refleksion
Projektet har personligt givet mig en øget forståelse for og viden om overdrevsnaturens kompleksitet,
barrierer for etablering af lysåben natur, samt fordele og ulemper ved brug af forskellige udpinings- og
etablerings metoder. Jeg er dog alligevel blevet overrasket over, hvor komplekst det kan være at konvertere
landbrugsjord til overdrevsnatur, på trods af at jeg kendte til flere af barriererne og metoderne i forvejen. I
forbindelse med projektet er der dog særligt en vinkel på den efterfølgende forvaltning af Søholt Storskov,
som jeg har reflekteret meget over, og som kunne være interessant at arbejde videre med.
Det kunne være spændende i en større skala og i et lidt anderledes perspektiv at arbejde videre med den
fremtidig forvaltning af Søholt Storskov. Projektet skulle ikke udelukkende handle om en specifik naturtype,
men i stedet fokusere mere på en dynamisk tilgang til den fremtidige naturforvaltning af Søholt Storskov. I et
sådant projekt kunne man arbejde videre fra konverteringen af landbrugsjord til lysåbennatur, men fokusere
mere på den efterfølgende forvaltning af området med inspiration fra forskellige rewildingprojekter i både
Danmark og resten af Europa, som f.eks. Molslaboratoriet på Djursland og Knepp Castle i Sydengland (Den
Danske Naturfond 2020b, Tree 2016).
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Bilag 1. Interviewrammer
Bilag 1.1 Overordnet interviewramme for samtale med biolog Erling Krabbe i forbindelse med eget
mindre naturgenoprettelsesprojekt ved Gurre i Nordsjælland
•

Er projekt stadig en succes?

•

Mener du stadig at det er kampen om lys, snarere end jordtypen der har betydning for genoprettelse
af overdrevsnatur?

•

Hvilken jordtype er der på den pågældende lokalitet?

•

Hvad var den største problematik for etablering af overdrev på lokaliteten?

•

Tror du at metoden med udsåning af overdrevsarter ville have fungeret bedre, efter en reolpløjning af
jordbunden?

•

Vil du anbefale den samme metode på et meget større areal?

•

Hvilke andre metoder kan du anbefale?

•

Er der noget du ville have gjort anderledes, hvis du skulle gennemføre et lignende projekt i dag?

Bilag 1.2 Overordnet interviewramme for samtale med skovfoged Mikkel Bornø Clausen
Naturstyrelsen Nordsjælland, i forbindelse med LIFE Overdrev II projektet på Suserupgaard
•

Hvad var den største problematik for etablering af overdrev på lokaliteten?

•

Hvilke udpiningsmetoder har fungeret bedst?

•

Hvorfra fik Naturstyrelsen frøene fra de renavlede sjællandske arter og overdrevstørven til projektet?

•

Hvilke metoder vil du anbefale i andre lignende projekter?

•

Hvilken tidshorisont skal man forvente ved et lignede projekt?

•

Er der noget du mener, der skulle have været gjort anderledes, hvis du skulle være med i et lignende
projekt i dag?

•

Hvad kostede de forskellige tiltag?
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Bilag 2. Registrerede træ- og buskarter i remisser, læhegn og skovbryn på Søholt Storskov
Lokalitet

Registrerede træ- og buskarter

Bemærkninger

Røgbølleremissen

Stilkeg (Quercus Robur), slåen (Prunus Spinosa), alm. hyld

Mindre vandhul
mod syd.

(Sambucus nigra), alm. hvidtjørn (Crataegus laevigata),
vortebirk (Betula Pendula), hunderose (Rosa canina), ask
(Fraxinus excelsior) og glansbladet hæg (Prunus serotina).
Ellenæsremissen

Søholtremissen

Stilkeg (Quercus Robur), slåen (Prunus Spinosa), alm.

Mindre vandhul i

hvidtjørn (Crataegus laevigata), glansbladet hæg (Prunus

centrum af

serotina) og gråpil (Salix cinerea)

remissen.

Stilkeg (Quercus Robur), alm. hvidtjørn (Crataegus

Domineret af stor

laevigata), alm. hyld (Sambucus nigra), rød kornel (Cornus

nælde (Urtica

sanguinea), alm. brombær (Robus plicatus), dunet gedeblad

dioica).

(Lonicera xylosteum), fjeldribs (Ribes alpinum), siktagran
(Picea sitchensis) og ær (Acer pseudoplatanus).
Stavholmremisse
Vest

Stilkeg (Quercus robur), gråpil (Salix cinerea), alm. hyld
(Sambucus nigra), havtorn (Hippophäe rhamnoides),
vortebirk (Betula pendula), hunderose (Rosa canina),
rødgran (Picea abies), siktagran (Picea sitchensis) og bøg
(Fagus sylvatica)

Staverholmremisse

Gråpil (Salix cinerea) og hvidtjørn (Crataegus laevigata)

Åbne partier
domineret af stor

Øst

nælde (Urtica
dioica).
Skovbryn og læhegn

Stilkeg (Quercus Robur), alm. hvidtjørn (Crataegus

langs med markerne.

laevigata), alm. hyld (Sambucus nigra), alm. brombær
(Robus plicatus), dunet gedeblad (Lonicera xylosteum),
hassel (Corylus avellana), kvalkved (Viburnum opulus),
alm. brombær (Robus plicatus), hunderose (Rosa canina),
mirabel (Prunus cerasifera), bævreasp (Populus tremula),
ask (Fraxinus excelsior), skovfyr (Pinus sylvestris), ær
(Acer pseudoplatanus), bøg (Fagus sylvatica), avnbøg
(Carpinus betulus), vortebirk (Betula Pendula) og
fuglekirsebær (Prunus avium).
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Bilag 3. Plantearter på Christels, Staverholm og Ellenæs enge i Søholt Storskov
(Danmarks Miljøportal 2020)
Lokalitet
Christels Eng

Registrerede plantearter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

Liden andemad
(Lemna minor)
Stiv star (Carex
elata)
Lyse-siv (Juncus
effusus)
Sværtevæld
(Lycopus
europaeus)
Vand-skræppe
(Rumex
hydrolapathum)
Vand-mynte
(Mentha
aguatica)
Seline (Selinum
carvifolia)
Kær-fladstjerne
(Stellaria
palustris)
Gul iris (Iris
pseudacorus)
Grenet
pindsvineknop
(sparganium
erectum)
Tagrør
(Phragmites
australis)
Kær-svovlrod
(Peucedanum
palustre)
Eng-kabbeleje
(Caltha palustris)
Pengebladet
fredsløs
(Lysimachia
nummularia)
Engforglemmigej
(Myosotis
scorpioides)
Kryb-hvene
(Agrostis
stolonifera)
Rød svingel
(Festuca rubra)

Registrerede plantearter
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Kær-guldkarse
(Rorippa
palustris)
Vandpeberrod
(Rorippa
amphibia)
Bredbladet
mærke (Sium
latifolium)
Almindelig
brunelle
(Prunella
vulgaris)
Mose-bunke
(Deschampsia
cespitosa)
Lodden dueurt
(Epilobium
hirsutum)
Gul fladbælg
(Lathyrus
pratensis)
Græsbladet
fladstjerne
(Stellaria
gramina)
Fløjlsgræs
(Holcus lanatus)
Almindelig hvene
(Agrostis
capillaris)
Almindelig
kamgræs
(Cynosurus
cristatus)
Rød-kløver
(Trifolium
pratense)
Almindelig
knopurt
(Centaurea jacea)
Korsknap
(Glechoma
hederacea)
Vild kørvel
(Anthriscus
sylvestris)

Registrerede plantearter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ager-tidsel (Cirsium
arvense)
Horse-tidsel
(Cirsium vulgare)
Kær-tidsel (Cirsium
palustre)
Tusindfryd (Bellis
perennis)
Hulkravet kodriver
(Primula veris)
Kornet stenbræk
(Saxifraga
granulata)
Almindelige
pimpinelle
(Piminella saxifraga)
Håret høgeurt
(Pilosella offinarum)
Mark-frytle (Luzula
campestris)
Lancet-vejbred
(Plantag lanceolata)
Almindelig star
(Carex nigra)
Nøgle-skræppe
(Rumex
conglomeratus)
Sump-forglemmigej
(Myosotis laxa)
Fladtryk kogleaks
(Blysmus
compressus)
Fladstrået siv
(Juncus compressus)
Kær-snerre (Galium
palustre)
Sumpe-snerre
(Galium uliginosum)
Eng-kappeleje
(Caltha palustris)
Sump-fladstjerne
(Stellaria alsine)
Hjortetrøst
(Eupatorium
cannabinum)
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•
•
•
•
•
•
•
•

•

Gåsepotentil
(Argentina
anserina),
Almindelig
skjolddrager
(Scutellaria
galericulata)
Håret star (Carex
hirta)
Spids spydmos
(Calliergonella
cuspidata)
Vand-pileurt
(Persicaria
amphibia)
Lav ranunkel
(Ranunculus
repens)
Manna-sødgræs
(Glyceria
fluitans)
Kær-galtetand
(Stachys
palustris)
Eng-rævehale
(Alopecurus
pratensis)
Knæbøjet
rævehale
(Alpocurus
geniculatus)
Kruset skræppe
(Rumex crispus)

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Staverholm
Eng

•
•
•

Gul.iris.(Iris
pseudacorus)
Kattehale
(Lythrum
salicaria)
Blågrøn.star
(Carex flacca)

•
•
•

Mælkebøtte
(Taraxacum
officinale)
Stor nælde
(Urtica dioica)
Krybende potentil
(Potentilla
reptans)
Almindelig
rajgræs (Lolium
perenne)
Bidende ranunkel
(Ranunculus
acris)
Kær-ranunkel
(Ranunculus
acris)
Almindelig
hundegræs
(Dactylis
glomerata),
Knippe-star
(Carex
pseudocyperus)
Top-star (Carex
paniculata)
Dunet dueurt
(Epilobium
parviflorum)
Vand-ærenpris
(Veronica
catenata)
Almindelige
hønsetarm
(Cerastium
fontanum)
Hvid-kløver
(Trifolium
repens)
Almindelig
rapgræs (Poa
trivalis)

•

Kryb-hvene
(Agrostis
stolonifera)
Gåsepotentil
(Argentina
anserina)
Stiv star (Carex
elata)

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Eng-rapgræs (Poa
pratensis)
Jordbær-kløver
(Trifolium
fragiferum)
Tykbladet ærenpris
(Veronica
beccabunga)
Blågrå siv (Juncus
inflexus)
Vejbred-skeblad
(Alisma plantagoaqutica)
Almindelig sumpstrå
(Eleocharis
palustris)
Glat vejbred
(Plantago major)
Almindelig røllike
(Achillea
millefolium)
Rørgræs (Phalaris
arundinacea)
Glanskapslet siv
(Juncus articulatus)
Blågrøn star (Carex
flacca)
Tveskægget ærenpris
(Veronica
chamaedrys)
Rød-el (Alnus
glutinosa).

Ager-padderok
(Equisetum arvense)
Vand-mynte
(Mentha aquatica)
Almindelig fredløs
(Lysimachia
vulgaris)
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•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Pengebladet
fredløs
(Lysimachia
nummularia)
Glandskapslet.siv
(Juncus
articulatus)
Eng-kappeleje
(Caltha palustris)
Blærerodslægten
(Utricularia)
Almindelig
skjolddrager
(Scutellaria
galericulata)
Seline.(Selinum
carvifolia)
Bjerg-rørhvene
(Calamagrostis
epigejos)
Almindelig
kamgræs
(Cynosurus
cristatus)
Vejmælkebøtter
(Taraxacum sect.
Taraxacum)
Almindelig hvene
(Agrostis
capillaris)
Hvid.snerre
(Galium mullugo)
Almindelig
agermåne
(Agrimonia
eupatoria)
Horse.tidsel
(Cirsium vulgare)
Almindelig
knopurt
(Centaurea jacea)
Glat.vejbred
(Plantago major)
Almindelige syre
(Rumex acetosa)
Lund-rapgræs
(Poa nemoralis)
Mose-bunke
(Deschampsia
cespitosa)

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Rød-kløver
(Trifolium
pratense)
Tykakset star
(Carex riparia)
Tagrør
(Phragmites
australis)
Sværtevæld
(Lycopus
europaeus)
Dunet dueurt
(Epilobium
parviflorum)
Vand-skræppe
(Rumex
hydrolapathum)
Almindelig
mjødurt
(Filipendula
ulmaria)
Gul fladbælg
(Lathyrus
pratensis)
Rød svingel
(Festuca rubra)
Lancet-vejbred
(Plantago
lanceolata)
Bidende ranunkel
(Ranunculus
acris)
Mark-krageklo
(Ononis spinosa
ssp. procurrens)
Vild hør (Linum
catharticum)
Hvid-kløver
(Trifolium
repens)
Krybende potentil
(Potentilla
reptans)
Almindelig
hønsetarm
(Cerastium
fontanum)
Almindelig
kællingetand
(Lotus
corniculatus)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blågrå siv (Juncus
inflexus)
Liden andemad
(Lemna minor)
Spids spydmos
(Calliegonella
cuspidata)
Eng-rørhvene
(Calamagrostis
canescens)
Kær-tidsel (Cirsium
palustre)
Korbær (Rubus
caesius)
Hirse-star (Carex
panicea)
Skov-galtetand
(Stachys sylvatica)
Håret star (Carex
hirta)
Håret viol (Viola
hirta)
Fladstrået rapgræs
(Poa compressa)
Angelik (Angelica
sylvestris)
Muse-vikke (Vicia
cracca)
Tandbælg
(Danthonia
decumbens)
Hjortetrøst
(Eupatorium
cannabinum)
Stor nælde (Urtica
dioica)
Fløjlsgræs (Holcus
lanatus)
Almindelig brunelle
(Prunella vulgaris)
Tveskægget ærenpris
(Veronica
chamaedrys)
Eng-rapgræs (Poa
pratensis)
Eng-forglemmigej
(Myosotis
scorpiodes)
Almindelig rapgræs
(Poa trivialis)
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•
•
•

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•

Feber-nellikerod
(Geum urbaum)
Hulkravet
kodriver (Primula
veris)
Almindelig
hundegræs
(Dactylis
glomerata
ssp.
glomerata)
Skov-stilkaks
(Brachypodium
sylvaticum)
Krybende læbeløs
(Ajuga reptans)
Lådden.dueurt
(Epilobium
hirstum)
Græsbladet
fladstjerne
(Stellaria
graminea)
Almindelig
mælkeurt
(Polygala
vulgaris)
Fladtrykt
kogleaks
(Blysmus
compressus)
Fladstrået.siv
(Juncus
compressus)
Kær-star.(Carex
acutiformis)
Vandnavle
(Hydrocotyle
vulgaris)
Smalbladet
ærenpris
(Veronica
scutellata)
Kær-dueurt
(Epilobium
palustre)
Dværg-star
(Carex.viridula
var. viridula)
Nøgle-skræppe
(Rumex
conglomeratus)

•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blåtop (Molinia
caerulea)
Ager-tidsel
(Cirsium arvense)
Stortoppet hvene
(Agrostis
gigantea)
Humlesneglebælg
(Medicago
lupulina)
Korsknap
(Glechoma
hederacea)
Djævelsbid
(Succisa
pratensis)
Hjertegræs (Briza
media), engnellikerod (Geum
rivale)
Vellugtende
gulaks
(Anthoxanthum
odoratum)
Mælkebøtte
(Taraxacum
officinale)
Almindelig
rajgræs (Lolium
perenne)
Eng-svingel
(Schedonorus
pratensis)
Knop-siv (Juncus
conglomeratus)
Sump-snerre
(Galium
uliginosum)
Top-star (Carex
paniculata)
Toradet star
(Carex disticha)
Haremad
(Lapsana
communis)
Fin kløver
(Trifolium
dubium)
Bladmos
(Bryopsida)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rørgræs (Phalaris
arundinacea)
Almindelig sumpstrå
(Eleocharis
palustris)
Tormentil (Potentilla
erecta)
Trævlekrone
(Lychnis flos-cuculi)
Lav ranunkel
(Ranunculus repens)
Vinget perikon
(Hypericum
tetrapterum)
Kær-snerre (Galium
palustre ssp.
palustre)
Ru svinemælk
(Sonchus asper)
Knippe-star (Carex
pseudocyperus).

Vedplanter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Øret pil (Salix
aurita)
Rød-el (Alnus
glutinosa)
Slåen (Prunos
spinosa)
Glat hunde-rose
(Rosa canina ssp.
canina)
Engriflet hvidtjørn
(Crataegus
monogyna)
Avnbøg (Carpinus
betulus)
Ask (Fraxinus
excelsior)
Vedbend (Hedera
helix)
Stilkeg (Quercus
robur)
Krybende pil (Salix
repens)
Ahorn (Acer
pseudoplatanus)
Benved (Euonymus
europaeus)
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•
•
•
•
•

•

•
•

Ellenæs Eng

•
•

•
•
•

Lyse-siv.(Juncus
effusus)
Vild.kørvel
(Anthriscus
sylvestris)
Tag-høgeskæg
(Crepis tectorum)
Hundegræs
(Dactylis
glomerata)
Prikbladet
perikon
(Hypericum
perforatum)
Markforglemmigej
(Myosotis
arvensis)
Mose krybstjerne
(Plagiomnium
ellioticum)
Hulbladet
fedtmos
(Pseudoscleropod
ium purum).
Drap havre
(Arrhenatherum
elatius)
Græsbladet
fladstjerne
(Stellaria
graminea)
Hjortetrøst
(Eupatorium
cannabinum)
Stor nælde
(Urtica dioica)
Eng-rørhvene
(Calamagrostis
canescens).

•
•
•

•

•
•
•
•

Grå-bynke
(Artemisia
vulgaris)
Kantet perikon
(Hypericum
maculatum)
Almindelig star
(Carex nigra var.
nigra).

Almindelig
hønsetarm
(Cerastium
fontanum)
Vild kørvel
(Anthriscus
sylvestris)
Rørgræs
(Phalaris
arundinacea)
Tagrør
(Phragmites
australis)
Tveskægget
ærenpris
(Veronica
chamaedrys).

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Grå-pil (Salix
cinerea)
Vorte-birk (Betula
pendula)
Femhannet pil (Salix
pentandra)
Dun-birk (Betula
pubescens)
Skov-æble (Malus
sylvestris).

Burre-snerre
(Galium aparine)
Ager-tidsel (Cirsium
arvense)
Bjerg-rørhvene
(Calamagrostis
epigejos)
Gul fladbælg
(Lathyrus pratensis)
Almindelige
hundegræs (Dactylis
glomerata)
Kruset tidsel
(Carduus cripus).
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Bilag 4. Jordbundsanalyser fra markarealerne på Søholt Storskov
(OK Laboratorium 2020)
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Bilag 5. Artsliste fra sidste høst af overdrevsfrø ved Høvblege på Mandemarke bakker
(Clausen 2020, personlig kommunikation)
Artsliste, mark v. Høvblege / Mandemarke bakker
ager tidsel

hjertegræs

alm røllike

horsetidsel

alm. Gyldenris

hulkravet kodriver

alm. Hundegræs

humle sneglebælg

alm. Kamgræs

hvass randfrø

alm. Knupurt

hvid kløver

alm. kællingetand

hvid snerre

alm. Rajgræs

hvidtjørn

alm. rapgræs

hønsetarm, alm.

almindelig agermåne

håret viol

almindelig hvene

krybende potentil

almindelig pimpinelle

lancet-vejbred

almindelig røllike

lav tidsel

bakketidsel

liden skjaller

blære smælde

merian

blød hejre

prikbladet perikon

blå klokke

prikket star

draphavre

rød kløver

due skabiose

rød svingel

eng gede skæg

smalbladet vikke

engbrandbagre

stivhåret borst

engrapgræs

sød astragel

engrottehale

tveskægget ærenpris

glat vejbred

vild gullerod

gul reseda

vild hør

gul snerre

vild løg
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øjen trøst
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