Biodiversitet i ådale – status over naturen
Vandløbsnære arealer har historisk set været vigtige levesteder for
en lang række arter knyttet til både skove og lysåbne naturtyper.
Imidlertid er en lang række arter i dag forsvundet fra mange arealer.
Vi forsøger her at skabe overblik over hvilken natur vi har på de
vandløbsnære arealer og naturens tilstand vurderet ud fra
forekomsten af naturtyperne på habitatdirektivets bilag 1.
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Indledning
Danmark har tilsluttet sig en række EU direk
tiver (se boks 1) der alle tilsigter at beskytte
og forbedre udvalgte naturtypers strukturelle
og funktionelle karakteristika. Mange af disse
naturtyper har deres naturlige udbredelse i
ådale – det gælder især de systemer der er
afhængige af vand både i form af grundvand
og overfladevand. I forbindelse med natur
planlægningen er et udvalg af Habitatdirek
tivets naturtyper kortlagt indenfor NATURA
2000 områderne, der samlet dækker ca. 8 %
af Danmarks landareal. Der findes i dag kun
sporadisk viden om naturtypernes udbredelse
udenfor disse områder og derfor er der hel
ler ikke særligt megen fokus på hvordan vi
bevarer og beskytter naturen bedst. I denne
artikel undersøger vi naturens tilstand i en
række tilfældigt udvalgte ådale og vurderer
hvilke forhold der især har betydning for na
turtypernes sammensætning af arter.

Metode
Der blev foretaget vegetationsundersøgelser
på 454 vandløbsnære arealer. Arealerne var
afgrænset som et 100 m langt og 30 m bredt
område langs vandløbene. En delmængde af
arealerne lå ved vandløb (101 i alt) udpeget
som reference-vandløb defineret som de
mindst påvirkede vandløb jf. vandrammedi
rektivet. Undersøgelserne blev foretaget på
begge sider af vandløbet indenfor et areal på
2x300 m2 i plots på 10x10m. På nogle arealer
var der veje, marker eller andet der medførte
at færre end 30 plots blev udlagt. I alt blev der
foretaget vegetationsundersøgelser i 21.401
plots. I hvert plot blev dækningsgraden af

Figur 1. Kortet viser den geografiske placering af de 454 stationer der indgik i undersø
gelsen. En delmængde af stationerne blev udvalgt som reference-stationer (•) med det
formål at beskrive naturindhold i de mindst påvirkede vandløbssystemer jf. vandrammedi
rektivet. De øvrige stationer er markeret med forskellige symboler afhængig af om der er
forekomst af naturtyper i habitatdirektivets bilag 1 (•) eller om der ikke er forekomst af disse
typer (•).

tilstedeværende arter bestemt ved anvendelse
af en modificeret van der Maarels-skala e.g.
1:<0.5%, 5: 5-12.5%, 6: 12.5-25%, 7: 25-50%,
8: 50-75%, 9:>75% /1/. Undersøgelserne blev
lavet som et delelement i overvågningspro
grammet NOVANA ferskvand /2/.
Artslisterne blev efterfølgende klassificeret
med det formål at opnå en standardiseret be

skrivelse af vegetationen. Klassifikationen blev
foretaget ved anvendelse af en klassifikations
model der bygger på et referencedatasæt på
mere end 13.000 prøvefelter omfattende alle
typer af lysåbne plantesamfund knyttet til fer
ske lavbundsarealer i Danmark. Modellen om
fatter 18 plantesamfund og inkluderer beskyt
tede naturtyper på habitatdirektivets bilag 1,
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sumpede bræmmer og amfibiske plantesam
fund på overgangen mellem land og vand
samt drænede kulturenge, næringsrige høj
staudesamfund og fugtige brakmarker /3/.

Resultater
Tabel 1 giver en oversigt over de fundne
naturtyper på de vandløbsnære arealer.
Naturtyper med talkode i parentes er omfat
tet af Habitatdirektivets bilag 1. Naturtyperne
er rangordnet efter deres hyppighed, hvor
hyppigheden er defineret som den andel
af plots ud af de 21.401 hvor naturtypen
forekommer. I opgørelsen er ikke medtaget
den delmængde af stationerne der var ud
valgt som reference-stationer. I tabellen
er naturtypernes udbredelse også angivet,
defineret som den andel af de 454 vandløbs
nære arealer hvor naturtypen forekommer.
Tabellen viser at artsfattige kulturenge (62 %)
med f.eks. rajgræs, hvid-kløver, lav ranunkel
og mælkebøtte sammen med næringsrige
højstaudesamfund (79 %) med f.eks. stor
nælde, burre-snerre, skvalderkål, tidsler og
lådden dueurt er de mest udbredte naturty
per på vandløbsnære arealer i Danmark.
Rigkærene (29%) med f.eks. star-arter,
maj-gøgeurt og mosser samt de tidvis over
svømmede enge (24%) med f.eks blåtop,
tormentil, mangeblomstret frytle og arter af
siv som begge er omfattet af habitatdirektivet
er mindre hyppige. Generelt gælder det
at naturtyper der er hyppige og udbredte
også er de mest robuste overfor ændringer i
miljøet, mens de sårbare og ekstremt sårbare
er mere sjældne (se tabel 1).
På hovedparten af de arealer hvor der fore
kommer naturtyper omfattet af habitatdirek
tivets bilag 1 findes de kun med yderst be
grænset dækning (<20%; figur 2). Det skal
nævnes at vores undersøgelse ikke vurderer

En tør brakmark i Kastbjerg ådal med kun få og meget almindelige arter. På billedet ses vild
kørvel, rapgræs samt mælkebøtte forrest i billedet.

naturtypernes kvalitet men blot at der er til
stedeværelse af nogle af de arter der er karak
teristiske for de enkelte naturtyper /3/.
Vi har anvendt Ellenbergs indikatorværdier
i en analyse af sammenhænge mellem natur
typernes hyppighed og deres krav til de øko
logiske kår. Indikatorværdierne bygger på ar
ternes økologiske optimum langs gradienter i
fx fugtighed, næringsrigdom, pH og lys /4/.
Ved at anvende Ellenbergs indikatorværdier
for de enkelte plantearter og vægte disse vær
dier i forhold til planternes hyppighed har vi
beregnet fugtighedsindeks (Ell-F) samt næ
ringsstofindeks (Ell-N) for hver enkelt af de
21.401 plots. De beregnede indeks for både
fugtighed og næringsstoffer er signifikant for
skellige (ANOVA, p<0,05). Figur 2a viser at de
naturtyper der i dag er hyppigst på de vand
løbsnære arealer har et højt næringsstofin
deks. De højeste værdier findes i artslister fra
urtebræmmer (næringsrig højstaude 6,5 og
urtebræmme 6,7) mens de laveste findes i rig

En tidvis våd eng i Kastbjerg ådal. Engen er meget artsrig med en lang række arter der i
dag er sjældne. På billedet ses bl.a. engblomme – den gule blomst – og maj gøgeurt.
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kær (4,4) og tidvis våd eng (4,2). Der findes
en positiv korrelation mellem naturtypernes
hyppighed i de vandløbsnære plots og næ
ringsstofindekset (r=0,7; p<0,005). Figur 2b
viser at de naturtyper der i dag er hyppigst på
de vandløbsnære arealer samtidig har et lavt
fugtighedsindeks og at der findes en negativ
korrelation mellem naturtypernes hyppighed
og fugtighedsindekset (r=-0,7; p<0,005).

Diskussion og perspektivering
De hyppige og udbredte naturtyper på vand
løbsnære arealer i Danmark er alle kendeteg
net ved at være robuste overfor ændringer i
de økologiske kår. Det gælder kulturengen,
den næringsrige højstaude, den fugtige eng,
brakmarker og urtebræmmer. Disse natur
typer er generelt artsfattige og typernes ka
rakteristiske arter er udbredte ikke kun på
vandløbsnære arealer men overalt i Danmark.
Det er også typer der er blevet meget hyppi
gere indenfor de senere år i takt med at de
økologiske kår har ændret sig med mere
stabile, mindre våde og mere næringsrige
forhold.
Imidlertid finder vi heldigvis også at ca. 1/3
del af de vandløbsnære arealer har et eller
flere plots med rigkærsvegetation og ca. 1/4
del af arealerne har vegetation der knytter sig
til tidvis våde enge. Det betyder at der er na
tur der skal beskyttes på arealerne også selv
om tilstanden kan være relativt dårlig mange
steder. Overordnet set ved vi at disse naturty
per er sårbare overfor for eutrofiering og ud
tørring som følge af dræning og afvanding,
hvilket yderligere intensiveres hvis de økolo
giske kår er meget stabile. Men der er et be
tydeligt efterslæb i vores forståelse af natur
typernes økohydrologiske forudsætninger og
fokus i de kommende år bør derfor ligge her
hvis vi skal opfylde EU-direktivernes forplig
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Antal arealer

400

Tabel 1. Oversigt over hyppighed, udbredelse samt sårbarhed af naturtyper på 454 repræ
sentative vandløbsnære arealer i Danmark som ikke er med vedvarende græs eller i omdrift.
1) angiver at naturtypen er omfattet af Habitatdirektivet (habitattypekoden er vist efter sam
fundets navn). Plantesamfundenes sårbarhed overfor ændringer i miljøet er angivet: *****=ek
stremt sårbar, ****=sårbar, ***=moderat sårbar, **=robust og *=meget robust (efter /5/).
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tigelser om beskyttelse og målrettet for
valtning af disse naturtyper. Det betyder også
at der ligger en stor udfordring i at sikre at
valget af virkemidler til at nedbringe kvælstofog fosfortab til vandområder, ikke kommer i
modstrid med direktiverne når disse involve
rer ådalene. Derfor bør der altid laves en kon
kret vurdering af naturindholdet i områder
hvor der påtænkes anvendt virkemidler og på
et detaljeringsniveau der sikrer at små om
råder i ådalene ikke overses (se /3/ og /5/ for
metode).
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Hyppighed i %

Udbredelse i %

Sårbarhed
*

Kultureng

17

62,0

Næringsrig højstaude

16

78,6

*

Fugtig eng

12

53,0

**

Fugtig brakmark

11

56,3

*

Tør brakmark

10

65,1

*

Urtebræmme1 (6430)

9

53,8

Ukendt

Våd eng

9

44,2

***

Rigkær1 (7230)

8

29,0

*****

Sumpet bræmme

3

20,6

*

Dækningsgrad i %

Figur 2. Figuren viser at når naturtyperne
i habitatdirektivets bilag 1 forekommer på
vandløbsnære arealer dækker de oftest kun
en ganske lille del af området (<20%).

Naturtyper

Tidvis våd eng1 (6410)

3

23,9

****

Å-mudderbanke1 (3270)

<1

9,6

Ukendt

Våd hede1 (4010)

<1

1,7

****

Hængesæk1 (7140)

<1

2,0

****

Avneknippemose1 (7210)

<1

2,0

****

Fattigkær

<1

0,8

****
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Figur 3a. Figuren viser et Box-Whisker plot
af Ellenberg-N værdier (næringsstofindeks)
for naturtyper fundet på de vandløbsnære
arealer. Typerne er ordnet efter hyppighed
hvor 1 er kulturengen, 2 den næringsrige
højstaude osv. (se tabel 1). Boxen re
præsenterer 25%, median og 75% fraktil
erne mens barrene angiver 5% and 95%
fraktilerne.
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/2/ Pedersen, M. L. & Baattrup-Pedersen, A. 2005. Økolo
gisk overvågning i vandløb og på vandløbsnære are
aler under NOVANA 2004-2009. 3. udgave, Technical
guidelines from NERI, available at: http://tekniskean
visninger.dmu.dk, National Environmental Research
Institute, 2005.
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Figur 3b. Figuren viser et Box-Whisker plot
af Ellenberg-F værdier (fugtighedsindeks)
for naturtyper fundet på de vandløbsnære
arealer. Typerne er ordnet efter hyppighed
hvor 1 er kulturengen, 2 den næringsrige
højstaude osv. (se tabel 1). Boxen repræ
senterer 25%, median og 75% fraktilerne
mens barrene angiver 5% and 95% fraktil
erne.
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Boks 1
Danmark har, i medfør af flere
EU-direktiver, forpligtet sig til at
sikre opretholdelse af en god tilstand af de grundvandsafhængige terrestriske økosystemer. Habitatdirektivet fra 1992 omfatter
en række navngivne habitattyper
som forekommer på fugtig eller
våd bund, herunder flere typer
som indirekte eller direkte er påvirket af grundvand. Formålet
med direktivet er at opnå gunstig
bevaringsstatus. Vandrammedirektivet fra 2000 målsætter, beskytter og forvalter vandøkosystemer, men også terrestriske økosystemer som er afhængige af
disse. Eksempelvis defineres den
tilgængelige grundvandsressource (for udnyttelse) i direktivet som
den vandressource som kan udnyttes ”uden væsentlig skadelig
indvirkning på tilknyttede terrestriske økosystemer”. Grundvandsdirektivet fra 2006 tager sigte på at
beskytte grundvandsressourcen
mod forurening med henblik på
drikkevandskvaliteten og de
grundvandsafhængige økosystemer (herunder de terrestriske). I
direktivets bilag er fastsat grænseværdier for nitrat og pesticider,
men det er også nævnt at der kan
fastsættes strengere grænser
hvis det er nødvendigt for at undgå væsentlig beskadigelse af terrestriske økosystemer, som er direkte afhængige af grundvandsforekomsten.

/3/ Nygaard, B, Ejrnæs, R, Baattrup-Pedersen, A & Fred
shavn, JR 2009, Danske plantesamfund i moser og
enge - vegetation, økologi, sårbarhed og beskyttelse,
Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
(Faglig rapport fra DMU; 728).
/4/ Ellenberg, H. H. E, Weber, R., Düll, V., Wirth, W.,
Werner & Paulisssen D., 1992. Zeigerwerte von Pflan
zen in Mitteleuropa. Scripta. Geobot 18: 1-258.
/5/ Nygaard, G., Ejrnæs, R. & Baattrup-Pedersen, A. 2009.
Vurdering af naturværdier i moser og enge. Vand og
Jord 2: 78-80.
Det bliver interessant at se om oversvøm
melse og deposition påvirker urtebræmme
vegetationen som ses på billedet. Denne
type har forekomst af meget konkurrence
stærke arter som trives bedst under stabile
forhold.
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Billedet viser forsøgsopstilling ved Kastbjerg ådal. Forsøget har til formål at undersøge
betydningen af naturlige vandløbsprocesser (oversvømmelse og deposition af sediment)
for ådalens plantesamfund. Forsøget er designet således at plantesamfundene udsættes
for forskellige kombinationer af oversvømmelsesvand og sedimenttyper (næringsindhold).
Plantesamfundene dækker over både rigkærsvegetation med forekomst af trævlekrone og
maj gøgeurt og bræmmevegetation med forekomst af lådden dueurt og stor nælde. Resul
tater fra forsøget indhentes i de kommende år.

