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Indledning 
I forbindelse med Life-projektet "Life 70" indenfor projektområdet Odense Å, har 
Odense kommune ønsket, at der udarbejdes en statusrapport for området. 
Statusrapporten skal medvirke til en udpegning og prioritering af indsatsen i området.  
 

Metode 
Der er foretaget dokumentation af naturindholdet indenfor polygoner, der af Odense 
kommune på forhånd er vurderet at have potentiale for habitatnatur på baggrund af 
nærheden til de eksisterende registreringer af habitatnaturtyperne, kildevæld (7220) 
og rigkær (7230). Derudover er der i området af Naturstyrelsen registreret 
forekomster af habitatnaturtyperne kalkoverdrev (6210), surt overdrev (6230) og 
elle- og askeskov (91E0). Dokumentationen er foretaget efter kortlægningsmetoden 
ved udfyldelse af et skema med vurdering af lokalitetens struktur, plejebehov samt 
ved at optage floraliste fra en stedfæstet dokumentationscirkel. Dokumentations-
cirklerne er udlagt indenfor de områder som Odense Kommune har vurderet til at 
have potentiale for udvikling af habitatnatur. Dokumentationscirklerne er her lagt i de 
områder hvor potentialet for habitatnatur er vurderet til at være størst eller i områder, 
der karakteriserer polygonerne med potentiel habitatnatur, såfremt der ikke vurderes 
at være noget potentiale for habitatnatur. Desuden er der målt en række parametre 
(pH, ledningsevne, tykkelse af tørve-/muldlag og vandstand).  
 
I forekommende grøfter er der målt ledningsevne og pH (såfremt der er vand tilstede) 
og det er vurderet, hvorvidt en sløjfning af grøfterne vil forbedre naturindholdet. 
 
Forekommende Bilag IV-padder og evt. andre naturværdier er registreret.  
 

Resultater 
Registreringerne er sammenfattet i Bilag 1 og placeringen af dokumentationscirklerne 
fremgår af Bilag 2. Indsamlede floradata er anvendt til udregning af gennemsnitlige 
Ellenberg-værdier, der fremgår af Tabel 1.  
 

Data fra dokumentationscirklerne indtastes i Miljøportalens Naturdatabase.  

 

Udregnede Ellerberg-gennemsnit og målte parametre 
På grund af en tør sommer har det kun for et mindretal af de dokumenterede områder 
været muligt at foretage målinger af pH og ledningsevne eller måle de samme 
parametre i de forekommende grøfter.  
 

De målte pH-værdier ligger mellem 6,91 og 7,75. Målte ledningsevner er tilsvarende 
"moderate" og der er ikke mål værdier > 1 mS/cm. Ved jordbundsundersøgelserne 
blev der i flere tilfælde blot registret et tynd lag (ca. 30 cm), der mere mindede om 
muld end egentlig tørv.  
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Underliggende materiale var i alle tilfælde sand eller grus. Der er ikke konstateret 
kalk, ler eller kalkholdig mergel i projektområdet i en dybde indtil ca. 50 cm.  
 

  

Ellenberg-værdier 

pH 
lednings-
evne 
mS/cm 

tørvelag 
muldlag 
cm 

vand-
stand 
cm 

habitant-
naturtype 

potentiel 
7220/ 7230 

potentiale 
5=højest) 

L F R N S 

Dok 1 5,18 4,45 4,82 4,55 0,00     30 < -50 0000 N 1-2 

Dok 2 5,50 5,50 5,00 4,21 0,21     30 < -50 0000 J (7230) 3 

Dok 3 6,22 5,94 5,44 4,56 0,33 7,75 0,75 > 30 0 - -10 91E0 J (7220) 5 

Dok 4 5,00 5,04 4,67 4,04 0,29 7,56 0,84 10 0 - -20 7230 J (7230) 5 

Dok 5 5,68 5,45 5,32 4,82 0,50     20 < -50 0000 J (7230) 4 

Dok 6 5,32 5,35 4,68 4,24 0,24     5 -40 0000 J (7230) 2-3 

Dok 7 6,12 6,23 5,54 5,00 0,19     10 < -30 0000 J (7220/30) 4 

Dok 8 5,25 6,00 4,75 4,63 0,00     > 40 < -50 0000 N 1 

Dok 9 5,28 5,56 5,00 4,39 0,33     10 < -30 0000 J (7230) 3 

Dok 10 5,64 5,70 5,06 4,55 0,24     > 50 < -50 0000 ? (7230) 2 

Dok 11 5,05 5,35 4,75 4,10 0,05 6,91 0,63 30 -20 0000 J (7220) 3 

Dok 12 5,15 5,15 4,81 4,31 0,08     30 < -50 0000 N 1 

Dok 13 5,54 5,58 5,17 4,67 0,29     20 < -50 0000  ? (7220) 1-2 

Dok 14 5,53 5,79 5,00 4,32 0,32     20 <  50 0000 J (7230) 2 

Dok 15 5,00 5,22 4,78 4,33 0,00 7,75 0,69 30 -20 91E0 J(7220/30) 3-4 

udgår                         

Dok 17 6,08 6,23 5,46 4,54 0,31     > 30 -40 0000 J (7230) 3 

Dok 18 7,13 6,13 6,38 5,50 0,00 6,68 0,79 > 40 0 0000 J (7220) 4 

Dok 19 5,60 5,40 4,87 4,40 0,07 7,19 0,83 > 30 0 -  -10 0000 J (7230) 3-4 

Dok 20 5,13 5,13 4,53 3,60 0,13     30 < 50 0000 N 1-2 

Dok 21 5,25 6,00 4,50 4,50 0,00     30 < 40 0000 N 1 

Tabel 1. gennemsnitlige Ellenberg-værdier samt målte feltparametre og vurdering af 
potentiale.  
 
 
 
 
Ellenbergværdier er økologiske indikatorværdier for planter. Systemet stammer fra 
Mellemeuropa, men som er tilpasset Vest- og nordeuropæiske forhold.  Det er en metode til 
beskrivelse af planters økologiske nicher og botaniske egenskaber. For hver art er der givet en 
score mellem 0-10 for arternes foretrukne voksested med hensyn til lys (L), fugtighed (F), pH (R), 
kvælstof-tilgang (N) og tolerance for salt (S). For hver cirkel er værdierne sammenlagt for hver 
parameter og gennemsnittet fremgår af Tabel 1. 
Ledningsevnen er et mål for mængden af opløste basiske salte i jordvandet. Typisk stammer en 
høj ledningsevne fra calcium-ioner (kalk), men kan også stamme fra andre salte. Rigkær har 
typisk en høj ledningsevne pga. kalkrigt jordvand.  
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Kommentarer og beskrivelser til strækninger v. Odense Å 
 

Strækning 1 

Nærmest åen findes tørre enge, der overvejende er domineret af Rørgræs og andre 
højstauder. Udvikling til rigkær på sigt af dette område vil forudsætte, at 
vandtilgangen øges og at der sker regelmæssig afgræsning. Forudgående høslæt vil 
bidrage positivt til udviklingen af rigkær. På svagt udviklet skrænt ses i dag ingen 
vældpåvirkning, men dette forhold vil måske ændres ved en generel forbedret 
hydrologi i området.  
 
Den nordligste del udgøres af en lavere liggende eng domineret af Manna-Sødgræs og 
stedvist med meget Mose-Bunke eller indslag af Star-arter. Der er lav sommervand-
stand. Engen kan tidligere være drænet.  
 
Ekstensiv drift ved slåning og/eller afgræsning vil betyde en forbedring af strukturen 
på engene, således at vegetationen over tid vil blive mere artsrig og med et andet 
artsindhold. Fjernelse af næring er vigtigt, hvorfor slæt anbefales på de arealer, hvor 
det er muligt.   
 
Genskabelse af naturlig hydrologi, hvor jorden i hvert fald periodevis er mættet med 
ikke-eutroft vand er en væsentlig forudsætning for udviklingen af rigkær (7230) og 
væld (7220). Og det vurderes at kunne fremskynde udviklingen væsentligt med ny 
lysåben habitatnatur.  
 
 

Strækning 2 

Området udgøres nærmest åen af overvejende tørre- middelfugtige Rørgræs-/Nælde-
enge. Stedvist ses rig forekomst af Kæmpe-Bjørneklo. Foran ellesumpen mod øst ses 
en generelt fugtigere zone med stående vand og dominans af Høj Sødgræs 
 
Mod øst findes habitatnatur Ellesump, (91E0) af varierende bredde.  Den nedre del er 
vældpåvirket og potentielt 7220/7230. Udviklingen til lysåben habitatnatur 
forudsætter, at vedplanter ryddes på i hvert tilfælde en del af arealet, således at det 
kan afgræsses. Den rige vandtilgang kan indebære, at afgræsning kun kan finde sted i 
dele af græsningssæsonen.  
 
I forhold til den eksisterende kortlægning af habitatnatur findes yderligere arealer, der 
allerede i dag er habitatnatur med rig og værdifuld vegetation.  
 
I området findes en dybtskåret, vældfødt grøft med god vandføring. Grøften er ej 
eutrof.pH = 7,9, ledningsevne = 0,8 mS/cm. Disse værdier er karakteristiske for 
kalkholdigt eller på anden måde minerogent vand i væld.  
 
En ekstensiv afgræsning i området vil indebære en væsentlig forbedring af strukturen 
og artsindholdet i de enge, der i dag fremstår tilgroet med Rørgræs og Stor Nælde. 
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Der anbefales at indføre høslæt på arealer, hvor det er muligt, for at fjerne næring. 
Eftergræsning vil bidrage til sikring af diversiteten på engene.  
 
På dele af arealet (i kanten af ellesumpen) er der som nævnt i dag rigelig og god 
vandtilgang (væld). Det er af stor betydning for udviklingen i området at den naturlige 
hydrologi udbredes i området. Derfor anbefales det, at den afdrænende grøft sløjfes, 
således at "væld-vandet" i højere grad vil gennemvæde tørven til gavn for 
plantevæksten. Så længe der er tale om fremsivende grundvand vurderes eventuel 
oversvømmelse ikke at udgøre et væsentligt problem.  
 

Strækning 3 

Der er generelt god vandtilgang i området. Stedvist er der vældpåvirkning; stedvist er 
der tale om stående vand. Vegetationsdækket er varieret, men området er generelt 
under tilgroning med højstauder og vedplanter - trods afgræsning.  
 
Mod sydvest findes et større areal med habitatnatur Ellesump, der ikke er kortlagt 
som sådan.  
 
Der ses rig forekomst af dagsommerfugle som udnytter, at der er læ i området samt 
de talrige fourageringsplanter. Af hensyn til dagsommerfugle bør der i forbindelse med 
en forvaltning af hele ådalen være fokus at bevare ekstensivt drevne arealer, som er 
rige på fourageringsplanter. Dette hensyn kan tages ved at have arealer, der i hvert 
fald i perioder og på skift afgræsses ekstensivt eller have arealer, der skånes på skift, 
når der foretages høslæt. Typisk er det værdifuldt at skåne arealer med mange tidsler 
eller store bestande af hjortetrøst..  
 
Ekstensiv drift i området finder til en vis grad sted allerede i dag, idet området som 
nævnt græsses ekstensivt. Græsningen betyder, at området ikke gror hurtigt til, og at 
levesteder for planter og dyr bevares.  
 
På denne strækning vurderes hydrologien at være mere eller mindre intakt, og 
udvikling af lysåbne habitatnaturtyper (rigkær og væld) kræver, at der laves "plet-
rydninger" i vedplantetilgroede arealer. Dette er tænkt for at øge tilgængeligheden for 
dyrene på arealer, der rummer potentiale for lysåben habitatnatur. Er dyrene først 
begyndt at græsse i krat- og skovbevoksede områder vil de med deres færden alene 
bidrage kraftigt til en øget lysstilling og forbedret struktur.  
 

Strækning 4 

Nordligste del 
De lysåbne arealer udgøres langt overvejende af Rørgræs-dominerede enge. Ovenfor 
findes to skrænter med vældlignende vegetation på den nedre. Området fremstår 
terrasseagtigt.  
 
Mod øst findes et surt overdrev (6230), der ved besigtigelsen var afpudset og 
afgræsset. Af hensyn til dagsommerfuglene vil en mere ekstensiv drift tidligere på 
året være værdifuld, idet foder- og fourageringsplanter derved kan bevares. Det 
anbefales at overdrev efterårsgræsses, eksempelvis i september og oktober 
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Den østligste del af området er tilgroet med vedplanter og højstauder. En udvikling 
mod rigkær eller kildevæld er afhængig af, at området lysstilles i tilstrækkelig grad 
ved rydning og at passende ekstensiv afgræsning etableres.  
 
Sydligste del 
Der er tale om mere eller mindre velafgræssede Rørgræs-dominerede enge mellem 
åen og skrænt. Udvikling rigkær på af disse enge forudsættes af, at vandtilgangen 
øges og at der sker regelmæssig afgræsning. Forudgående høslæt vil bidrage positivt 
til udviklingen af rigkær.  
 
Langs foden af skrænten findes et smalt areal med potentiel 7220/7230. Mod nord 
findes udstrakt og veludviklet habitatnaturtype væld (7220) udviklet direkte på 
skrænten.  
 
Ovenfor skrænten findes en høslætseng med potentiale for udvikling af rigkær (7230). 
Udvikling af habitatnaturtypen rigkær (7230) på de Rørgræs-dominerede enge er, 
som for engene nærmest åen, afhængig af, at naturlig hydrologi etableres, og at 
driften opretholdes; gerne ved høslæt forud for afgræsning.  
 
Store dele af strækningen er i dag allerede afgræsset af kreaturer; stedvist (i hvert 
fald i perioder) ganske intensivt. Den eksisterende drift bidrager i høj grad til at 
bevare naturværdierne i området.  
 
Sikring af afgræsning og/eller høslæt samt bedre vandtilgang er betydende faktorer 
for udvikling af lysåben habitatnatur i området. Derudover vurderes det, at 
oversvømmelse med næringsrigt åvand er hæmmende for udviklingen af lysåben 
habitatnatur. Det bør derfor undersøges nærmere om dette kan reduceres eller 
stoppes helt f.eks. ved at stoppe indløb fra grøfter eller lokalt stoppe dræn fra væld, 
og koncentrere vandet fra vældene på arealerne. Oversvømmelserne med åvand kan 
udgøre en hindring for afgræsning i sommerhalvåret eller bidrage til næringsberigelse 
af engene.  
 

Strækning 5 

Der er tale om Rørgræs-dominerede enge, hvoraf den nordligste er slået ved 
besigtigelsen (og tidligere afgræsset).  
 
I den nordligste del findes en smal stribe våd habitatnatur ellesump (911E0). Centralt 
og overvejende udenfor projektområdet findes et pænt egekrat på morbund, som 
udgør størstedelen af det skovbevoksede område. Rydning af bræmmen af ellesump 
anbefales ikke, idet afgræsning af området efterfølgende kan være svært at etablere, 
da projektområdet her er smalt og vådt.   
 
På den sydligste 2/3 af strækningen findes en tør skrænt, for foden af hvilken, der er 
et svagt udviklet rigkær eller potentielt rigkær.  
 
Ekstensiv drift i området vil bidrage til at fastholde og på sigt udvikle naturværdierne 
på engene og på skrænten.  
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Sikring af afgræsning og/eller høslæt samt bedre vandtilgang er betydende faktorer 
for udvikling af lysåben habitatnatur i området. Som tilfældet er på strækning 4, er 
det også her vigtigt at undersøge nærmere, om det er muligt at imødegå 
oversvømmelse fra åen ved at stoppe grøfter og dræn og tilbageholde vandet fra 
vældene. Oversvømmelse med åvand kan hindre afgræsning om sommeren og 
bidrage til næringstilførsel til engene. Begge forhold er hæmmende for udvikling af ny 
habitatnatur.  
 

Strækning 6 

Strækningen udgøres af tilgronings-/højstaudekær i vekslen med overvejende våde 
pile-/ellekrat, hvoraf noget er tydeligt vældpåvirket. En positiv udvikling mod lysåben 
habitatnatur vil kunne opnås ved at sikre ekstensiv afgræsning på arealet og ved 
forudgående høslæt på de arealer, hvor dette er muligt. Da vandtilgangen i flere af de 
vedplantetilgroede arealer generelt er god, anbefales rydning her alene på partier, 
hvor efterfølgende græsning vurderes at være mulig. Det vil sige på arealer, der er 
græsningsegnede i sommerhalvåret.  
 
I den sydlige del af området findes en større, tidligere afgræsset eng, nu domineret af 
højstauder og græsser. Genoptagen afgræsning vil sikre arealet mod yderligere 
tilgroning og sikre de nuværende værdier.  
 
Hvor det er muligt anbefales at foretage forudgående høslæt for at fjerne næring fra 
engarealet. Muligheden for sikring af naturlig vandtilgang i området bør undersøges 
og om muligt forbedres. Ligeledes vil sikring mod oversvømmelse af åvand på engen i 
sommerhalvåret være af stor positiv betydning for udviklingen af lysåben 
habitatnatur. 
 
 

Strækning 7 

Der er tale om overvejende våde Rørgræs-dominerede enge, hvor af den nordligst er 
afslået. Der ses ingen vældpåvirkning og engene kan evt. tidligere være drænede.  
 
Ekstensiv drift i form af høslæt og/eller afgræsning vil bidrage til at holde arealerne 
lysåbne og bevare de naturværdier, der er knyttet til området.  
 
Udvikling af lysåben habitatnatur forudsætter - udover ekstensiv drift - at der fjernes 
næringsstoffer fra området (derfor anbefales høslæt) samt at der sikres en bedre 
naturlig vandtilgang til engene. Samtidigt er det væsentligt at søge at sikre, at engene 
ikke oversvømmes i sommerhalvåret, og at oversvømmelserne i vinterhalvåret 
tilsvarende gerne begrænses. Oversvømmelse indebærer næringsberigelse, og at 
afgræsning af arealerne periodevis kan besværliggøres.   
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Strækning 8 

Den sydligste del udgøres af en fåregræsset eng/kulturgræsmark, der stedvist er 
meget tør af påvirket af gravearbejde eller lignende. Området er ekstensivt afgræsset 
og domineret af Rørgræs og bestandsdannende starer.   
 
En drængrøft er oprenset nyligt. Vandet forekommer en smule eutroft. Sløjfning 
vurderes at forbedre hydrologien i området. pH = 7,52, ledningsevne = 0,98 mS/cm 
 
Den nordligste del udgøres af kortlagt rigkær og ellesump samt tørre bevoksning på 
skrænt mod nordvest. Vegetationen er højtvoksende og domineret af stauder og 
græsser (Mose-Bunke og Rørgræs).  
 
Centralt findes en vandførende grøft, hvor vandet vurderes at være en smule eutroft. 
Sløjfning vurderes at forbedre hydrologien i området. pH = 7,21 og ledningsevne = 
7,31 mS/cm.  
 
Den eksisterende og udvidet drift på arealet sikrer, at området ikke gror til i få og 
kraftige urter. Engarealerne bevares lysåbne med en relativt rig vegetation.  
 
Sikring af eksisterende lysåben habitatnatur og udvikling af nyt forudsætter - udover 
kontinuert drift i form af græsning og/eller høslæt - at der fjerne næringsstoffer fra 
naturområderne. Dette opnås bedst ved at udføre høslæt på så mange arealer som 
muligt samt søge at sikre, at engarealerne ikke oversvømmes med åvand. Det bør 
undersøges nærmere, om lukning af grøfter i engene og dræn fra væld kan afhjælpe 
dette. Oversvømmelse indebærer næringsberigelse og kan periodevis hindre afgræs-
ning.  
 
Væsentligt for udvikling af lysåben habitatnatur som kilder og væld er, at der søges 
sikret en større grad af naturlig hydrologi i området. Sløjfning af eksisterende 
afdrænende grøfter vurderes til en vis grad at kunne bidrage til dette.  
 

Strækning 9 

Strækningen er godt 1,15 km lang og udgøres af overvejende jævne, lavtliggende 
enge, der ved besigtigelsen var tørre, men som ikke sjældent oversvømmes. Det 
vurderes, at engene kan være drænede fra gammel tid og/eller omlagt. Nu foregår 
forsumpning på de vådeste partier, hvor vegetationen domineres af Høj Sødgræs. 
Tørre partier, som udgør det største areal, domineres af Rørgræs. På hele området 
findes Kæmpe-Bjørneklo i større eller mindre bestande.  
 
Engarealerne er beliggende nedenfor en mere eller mindre tilvokset skrænt mod 
bebyggelse og ager. Mindre væld forekommer her i området, men vegetationen bærer 
i højere grad præg af at være påvirket af eutroft stående vand.  
 
På hele strækningen findes 5-7 grøfter, der alle var udtørrede ved besigtigelsen. Disse 
vil med fordel kunne sløjfes, idet de udover en drænende effekt også bidrager til, at 
vandet løber fra åen ind på engene.  
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Området er overvejende uden drift. En mindre del afgræsses af får og mindre partier 
slås (gangstier eller jagtformål).  
 
Genoptagen ekstensiv drift i form af afgræsning og/eller høslæt vil bidrage til en 
sikring og udvikling af naturværdierne på de udstrakte enge. Det sammenhængende 
engareal har en størrelse der gør, at det ved rette drift kan udvikle sig til levested for 
vadefugle (Vibe, Rødben, Strandskade) eller andre fugle tilknyttet åbne engarealer 
(fx. Gul Vipstjert).  
 
Udvikling mod lysåben habitatnatur kræver - udover kontinuert drift som græsning 
eller høslæt - at der i højere grad end nu sikres naturlig hydrologi i området. Her 
tænkes på sikring af en høj vandstand på engene, uden at de samtidigt oversvømmes 
med åvand. Som nævnt vil sløjfning af de talrige grøfter på flere måder bidrage til 
forbedret hydrologi på engene.  
 

Bilag IV-padder og dagsommerfugle 
Padder 
Der er kun i begrænset omfang registreret padder i lifeprojekt-området. Dette skyldes 
givetvis primært, at sommeren har været meget varm og tør og at feltarbejdet er 
udført på et tidspunkt og i et vejrlig, hvor padderne ikke er aktive.  
 
I skovebevoksede partier eller våde vældprægede områder er der sparsomt 
registreret såvel Bilag IV-arten, Spidssnudet Frø, som Butsnudet Frø. Der er imidlertid 
generelt langt til egnede ynglelokaliteter. 
 
Dagsommerfugle 
De ekstensivt græssede kærpartier og enge giver gode fourageringsmuligheder for 
dagsommerfugle. Især områder, hvor der er mere eller mindre åben 
vedplantetilgroning er yndende, idet der ligeledes her er læ og dermed varme på 
lokaliteten.  
 
Tabel 2 viser det registrerede dagsommerfugle, der alene tæller almindelige arter.  
 
Blåfugl, Almindelig Perlemorsommerfugl, Storplettet 
Citronsommerfugl Randøje, Eng- 
Dagpåfugleøje Randøje, Græs- 
Ildfugl, Lille Randøje, Okkergul 
Kålsommerfugl, Grønåret Takvinge, Nældens 
Kålsommerfugl, Lille Tidselsommerfugl 
Kålsommerfugl, Stor  
Tabel 2. Registrerede dagsommerfugle.  
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Konklusion 
 
Kendetegnene for projektområdet er, at ekstensiv drift i form af græsning og/eller 
høslæt vil bidrage til en sikring af de nuværende naturværdier og til, at ny lysåben 
habitatnatur over tid skabes.  
 
Udover genoptagen ekstensivt drift vurderes det at følgende tiltag er nødvendige for 
at sikre udviklingen mod lysåben habitatnatur som rigkær og væld: 

� fjernelse af næringsstoffer ved høslæt 
� rydning af vedplanter, hvor græsning efterfølgende er mulig 
� sikring af naturlig vandtilgang til engene (naturlig hydrologi) 
� søge at sikre mod især sommeroversvømmelser, men også gerne vinterover-

svømmelse fra Odense Å 
 
Vegetation og potentiale kan sammenfattende beskrives i følgende:  
Der findes skrænter med fremsivende vand på selve skrænten eller svagere 
vandføring ved foden af skrænter. Vandet løber i vandførende grusaflejringer. 
Vurderet ud fra vegetation og feltkemi er vandet neutralt til svagt basisk og 
middelhårdt.  
 
Nedenfor skrænterne ligger typisk forekomster af højstaude-dominerede enge 
(almindeligvis domineret af Rørgræs). Disse ligger på et tyndt muldlag, sjældnere et 
tykkere, egentligt tørvelag. Almindeligvis findes et sand- eller gruslag under 
muldlaget. Det vurderes ud fra strukturen, at flere eller hovedparten af de største og 
strukturelt mest ensformige enge har været (er) drænede og flere har givetvis været 
omlagt. Evt. kan de have været anvendt til dyrkning af havre.  
 
Af de 20 dokumenterede forekomster er to vurderet til at have det største potentiale 
(værdi 5) for udvikling af lysåben habitatnatur. Her er der tale om et lysåbent parti, 
der allerede udgøres af habitatnatur-rigkær (7230) og en habitatnaturtype ellesump 
(91E0) med potentiale for udvikling af lysåbent væld.  
 
Af arealer med vurderet meget lavt potentiale (værdi 1-2) er kortlagt 8-9 områder, 
der overvejende udgøres af ovennævnte Rørgræs-dominerede enge. 
  
Naturtilstanden på flere af parcellerne i projektområdet er i dag dårlig; primært som 
følge af manglende drift og efterfølgende tilgroning med højstatuder og krat.  
 
Hvad angår dyrelivet i området, er Spidssnudet Frø sparsomt registreret i ellesumpe 
og våde væld. Projektområdet rummer en række almindelige dagsommerfugle, der til 
en vis grad trives med manglende afgræsning og begyndende tilgroning.  
 
Det vurderes, at realisering af projektets aktioner i form af ekstensiv drift, større 
lystilgang og forbedret hydrologi vil give bedre livsbetingelser for dyr og planter i 
området.  
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Bilag 1: Artslister 
DOKUMENTATIONSFELTER dok 

1 
dok 
2 

dok 
3 

dok 
4 

dok 
5 

dok 
6 

dok 
7 

dok 
8 

dok 
9 

dok 
10 

dok 
11 

ARTER                       

Andemad, Liden                     1 

Angelik     1         1       

Ask           1         1 

Baldrian, Krybende     1 1       1       

Bjørneklo, Kæmpe-                   1   

Borst, Høst-                     1 

Brachythecium rivulare       1   1   1   1 1 

Brachythecium rutabulum                     1 

Brombær koll.                  1 1   

Brunelle, Almindelig             1         

Brunrod, Vand-   1 1   1 1       1   

Brøndsel, Fliget       1   1       1   

Bunke, Mose-         1             

Calligergonella cuspidata       1   1           

Draphavre         1             

Dueurt, Dunet         1             

Dueurt, Glat 1     1               

Dueurt, Kirtel-     1     1   1       

Dueurt, Lodden       1               

Dunhammer, Bredbladet           1           

El, Rød-   1     1   1   1 1   

Fladbælg, Gul   1 1     1 1     1   

Fladstjerne, Græsbladet     1                 

Fløjlsgræs   1                   

Forglemmigej, Eng-                     1 

Fredløs, Almindelig   1                   

Galtetand, Kær-       1       1       

Galtetand, Skov-     1           1     

Guldkarse, Kær- 1     1     1 1       

Hanekro, Skov.                       

Hindbær           1       1   

Hjortetrøst             1         
Hundegræs, Almindelig       1         1     

Hvene, Almindelig     1                 

Hvene, Kryb-       1 1 1     1 1   

Hvene, Stortoppet         1 1           

Hvidtjørn, Engriflet             1     1   

Hønsetarm, Almindelig                       

Iris, Gul             1         

Kabbeleje, Eng-     1     1       1   

Kamgræs, Almindelig                       

Kamille, Lugtløs             1     1   

Karse koll., Eng-           1 1   1 1   

Kattehale       1               

Kløver, Hvid-     1                 

Kløver, Rød-. 1                     

Knopurt, Almindelig 1                     

Korbær         1             

Korsknap         1 1 1     1   

Kulsukker, art af 1         1       1   

Kvik, Almindelig     1                 

Kællingetand, Sump-                       

Mjødurt, Almindelig     1             1   

Mnium hornum         1 1           

Mynte, Krans-       1   1           

Mynte, Vand-     1                 

Mælkebøtte, art af 1   1 1 1     1     1 

Nellikerod, Eng-                     1 

Nellikerod, Feber-                     1 
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DOKUMENTATIONSFELTER dok 

1 
dok 
2 

dok 
3 

dok 
4 

dok 
5 

dok 
6 

dok 
7 

dok 
8 

dok 
9 

dok 
10 

dok 
11 

Nælde, Stor                 1     

Oxyrrhynchium hians       1               

Oxyrrhynchium praelongum   1   1   1 1     1 1 

Padderok, Ager-                     1 

Padderok, Dynd-       1               

Padderok, Kær-                     1 

Pil, Glansbladet   1       1 1   1     

Pil, Grå-                   1   

Pil, Lancetbladet                     1 

Pileurt, Bidende           1       1 1 

Pileurt, Vand-             1   1 1   

Plagiomnium ellipticum                 1     

Plagiomnium undulatum           1       1   

Potentil, Gåse-   1 1   1 1 1   1 1   

Rajgræs, Almindelig         1             

Ranunkel, Bidende   1 1     1 1   1 1 1 

Ranunkel, Lav             1     1   

Rapgræs koll., Eng- 1           1     1   

Rapgræs, Almindelig 1       1 1         1 

Rottehale, Eng-     1                 

Rævehale, Eng-       1   1           

Rørgræs         1   1   1 1   

Sideskærm           1       1   

Siv, Blågrå           1     1     

Siv, Glanskapslet           1 1   1     

Siv, Lyse-           1 1         

Siv, Tudse-   1               1   

Skjaller, Stor       1     1         

Skræppe, Butbladet 1                   1 

Skræppe, Kruset       1 1 1           

Skærppe, Nøgle   1                   

Snerre, Burre-           1 1     1   

Snerre, Kær-           1         1 

Star, Almindelig           1           

Star, Håret   1                   

Star, Kær-   1   1     1         

Star, Nikkende                       1 

Star, Nikkende x Almindelig             1   1 1   

Star, Toradet       1 1       1 1   

Storkenæb, Stinkende       1 1             

Svingel, Eng-           1           

Svingel, Rød       1 1 1       1   

Svingel, Strand-         1             

Sværtevæld 1         1           

Syre, Almindelig   1                   

Sødgræs, Butblomstret               1       

Sødgræs, Høj           1 1         

Sødgræs, Manna-                       

Tagrør       1 1             

Tidsel, Ager- 1                   1 

Tidsel, Horse-             1         

Tidsel, Kær-                   1   

Tidsel, Kål-         1       1     

Trehage, Kær-     1                 

Trævlekrone                       

Vejbred, Lancet-                       

Ærenpris, Tykbladet                       
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DOKUMENTATIONSFELTER dok 

12 
dok 
13 

dok 
14 

dok 
15 

dok 
17 

dok 
18 

dok 
19 

dok 
20 

dok 
21 

ARTER                   

Andemad, Liden                   

Angelik                   

Ask       1       1   

Baldrian, Krybende 1                 

Bjørneklo, Kæmpe-                   

Borst, Høst-                   

Brachythecium rivulare               1   

Bracythecium rutabulum                   

Brombær koll.                    

Brunelle, Almindelig                   

Brunrod, Vand- 1 1 1   1     1   

Brøndsel, Fliget                   

Bunke, Mose- 1                 

Calligergonella cuspidata 1     1     1     

Draphavre                   

Dueurt, Dunet 1                 

Dueurt, Glat 1 1   1   1       
Dueurt, Kirtel- 1     1           

Dueurt, Lodden                   

Dunhammer, Bredbladet                   

El, Rød- 1 1 1             

Fladbælg, Gul   1               

Fladstjerne, Græsbladet                   

Fløjlsgræs             1     

Forglemmigej, Eng-                   

Fredløs, Almindelig                   

Galtetand, Kær-   1               

Galtetand, Skov-                   

Guldkarse, Kær-           1       

Hanekro, Skov. 1                 

Hindbær                   

Hjortetrøst     1       1     

Hundegræs, Almindelig                   

Hvene, Almindelig                   

Hvene, Kryb-     1             

Hvene, Stortoppet                   

Hvidtjørn, Engriflet                   

Hønsetarm, Almindelig 1                 

Iris, Gul                   

Kabbeleje, Eng-   1               

Kamgræs, Almindelig     1             

Kamille, Lugtløs                   

Karse koll., Eng-                   

Kattehale                   

Kløver, Hvid-                   

Kløver, Rød-. 1                 

Knopurt, Almindelig                   

Korbær                   

Korsknap                   

Kulsukker, art af               1   

Kvik, Almindelig                   

Kællingetand, Sump-     1             

Mjødurt, Almindelig       1   1   1   

Mnium hornum   1 1   1         

Mynte, Krans-                   

Mynte, Vand-                   

Mælkebøtte, art af 1 1   1     1 1 1 

Nellikerod, Eng-                   

Nellikerod, Feber-                   
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DOKUMENTATIONSFELTER dok 

12 
dok 
13 

dok 
14 

dok 
15 

dok 
17 

dok 
18 

dok 
19 

dok 
20 

dok 
21 

Nælde, Stor       1           

Oxyrrhynchium hians                   

Oxyrrhynchium praelongum 1 1         1     

Padderok, Ager-                   

Padderok, Dynd-                   

Padderok, Kær-                   

Pil, Glansbladet                   

Pil, Grå-             1 1 1 

Pil, Lancetbladet                   

Pileurt, Bidende                   

Pileurt, Vand-   1               

Plagiomnium ellipticum                   

Plagiomnium undulatum 1 1 1             

Potentil, Gåse- 1 1 1   1     1   

Rajgræs, Almindelig                   

Ranunkel, Bidende 1 1 1 1 1   1 1   

Ranunkel, Lav 1                 

Rapgræs koll., Eng- 1 1 1   1         

Rapgræs, Almindelig 1   1   1   1 1 1 

Rottehale, Eng-           1       

Rævehale, Eng-             1     

Rørgræs   1 1             

Sideskærm   1 1   1         

Siv, Blågrå             1     

Siv, Glanskapslet                   

Siv, Lyse-         1     1   

Siv, Tudse-   1               

Skjaller, Stor 1 1     1     1   

Skræppe, Butbladet 1 1               

Skræppe, Kruset                   

Skærppe, Nøgle         1   1     

Snerre, Burre- 1 1         1     

Snerre, Kær-     1 1       1   

Star, Almindelig             1     

Star, Håret                   

Star, Kær-         1   1     

Star, Nikkende                     

Star, Nikkende x Almindelig     1             

Star, Toradet 1   1             

Storkenæb, Stinkende                   

Svingel, Eng-                   

Svingel, Rød   1               

Svingel, Strand-   1               

Sværtevæld         1 1   1   

Syre, Almindelig             1     

Sødgræs, Butblomstret                 1 

Sødgræs, Høj 1 1               

Sødgræs, Manna- 1                 

Tagrør     1   1         

Tidsel, Ager-   1 1         1   

Tidsel, Horse-                   

Tidsel, Kær-                   

Tidsel, Kål- 1                 

Trehage, Kær-                   

Trævlekrone           1       

Vejbred, Lancet-           1       

Ærenpris, Tykbladet           1       
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Bilag 2: Kortbilag 
 

 

 

Projektområdet er vist med lilla afgræsning. Aktuel og potentiel habitatnatur med hhv. grøn 
skravering og grøn afgræsning. Strækninger omtalt i teksten er vist med nummer og ligeledes 
er dokumentationscirkler.  
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