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Undersøgelsen er lavet på

• 25 ”nyudlagte” (11- 62 år) 
vedvarende græsningsarealer 
- 22 tidligere dyrkede marker
- 3 fældede nåletræsplantager

• Samme metode som til kort-
lægning af habitatnaturtyper
+ driftshistorie, jordbunds-
analyse og GIS-analyser



Undersøgelsen omfatter

I alt 29 parametre indenfor

• Vegetationsdata

• Struktur

• Jordbundsforhold (pH, P-tal, tørstofindhold)

• Driftshistorie (alder, drift, samgræsning, græsudlæg mm) 

• Beliggenhed i forhold til andre overdrev/natur og dyrkede marker

Fokus på
• Artsindeks
• Antal stjernearter
• Antal problemarter

Statistik



Vores undersøgelse viser

Næringsfattige jordbundsforhold

Det er muligt at skabe kalkoverdrev og surt overdrev 
indenfor 11-23 år !

Men: En række faktorer er væsentlige for succes !

P-tal El. N

Fyn DK Fyn DK

Kalkoverdrev N=16) 0,9 1,3 4,1 4,7

Surt overdrev (N=5) 1,2 1,6 3,8 3,8

Andet (N=4) 0,7 4,3



Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed

• Kort afstand til gamle overdrev

• Stor afstand til dyrket areal

• Stort areal af gamle overdrev indenfor 100m, 500m og 1000m

• Lille areal af intensivt jordbrug indenfor 500m og 1000m

• Stort naturindhold indenfor 1000m

Og struktur (naturpleje)
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16 ”nye” kalkoverdrev
Det er ikke ligegyldige arter !



Bobakker
Ny habitatnatur (kalkoverdrev, surt overdrev)

Gamle overdrev :   5,4 ha

Nye overdrev : 10,1 ha
(1975-1994)

Nye overdrev :   9,1 ha
(1991-1994)



Behov for mere natur
– men hvordan etableres nye overdrev mest hensigtsmæssigt?

• På jordbund med lavt P-tal
< 2mgP/100 gr tørstof

• I kort afstand  til eksisterende 
artsrige overdrev

• Omgives af store arealer af 
eksisterende overdrev

• Langt til nærmeste intensivt dyrket 
markareal

• Omgives af et beskedent areal med 
intensivt dyrkede marker

• Effektiv afgræsning

• Ingen udlæg af græsblanding?

• Samgræsning med ældre overdrev?



Men !
• Strukturelementer for gamle overdrev mangler



Tak for opmærksomheden


