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Ukrudt - ven eller fjende?

Vihar vel (n<esten) aile provet
at luge ukrudt. Enten mellem
fliserne, i blomsterbedet eller i
kokkenhaven. Nogle synes, det
er sjovt og finder det mermest af-
stressende. Andre gor ikke. Der
findes ukrudt i kornmarkerne, og
der er ukrudt ude i naturen. Der

er kort sagt ukrudt overalt. Pa et
gennemsnitligt ar omtales ukrudt
mere end 6000 gange i de natio-
nale medier, og ukrudtsbek<em-
pelse er en enorm forretning.
Men midt i denne brede, genera-
liserende omtale af ukrudt kan
det v<erevanskeligt at blive klog

T Lugning er fast arbejde - nogle elsker det, mens andre elsker at hade det.

pa, hvad ukrudt egentlig er for
en storrelse. Dette hcefte haber
at kunne na et spadestik dybere
og afd<ekkeen del af ukrudtets
biologiske rodder, sa lugningen
n<estegang bliver en helt anden
oplevelse. Hvis der overhovedet
skalluges?
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Hvad er ukrudt?

Hvis man sporger en inkarne-
ret haveejer, er ukrudt beteg-
nelsen for planter, der vokser pa
det forkerte sted pa det forkerte
tidspunkt. Som sMan defineret
er ukrudt et v<erdiladet ord, der
afspejler, hvad vi som menne-
sker synes er darligt. En mere
objektiv definition af ukrudt er
"planter, som er specielt konkur-
rencedygtige pa forstyrrede,
menneskepavirkede voksesteder
og uden gavn for mennesker".
Der eksisterer imidlertid en gli-
dende overgang fra planter af
mild ukrudtskarakter til notorisk
skadevoldende ukrudtsplanter,
ligesom menneskets opfattelse
af ukrudt varierer gennem tid og
fra sted til sted. I virkeligheden

drejer det sig om vores forhold til
den kontrol, vi udover pa naturen.

Civilisationens afiryk
Lad os vende tilbage til haveejer-
ne: Nogle l<egger log i jorden for
at fa en prydplante til at gro pa et
forudbestemt sted, mens andre
sar en skonsom blanding af blom-
strende engplanter, som sa far loy
til at brede sig mellem hinanden
pa flotteste vis. Der er altsa tale
om en yderst dynamisk situation,
hvor planter pa et givet sted og pa
et givet tidspunkt kan placeres i
et dyrkningsbestemt spcendings-
felt mellem de tre yderpunkter:
ukrudt, dyrkede planter og vilde
planter. Det g<elder ikke mindst i
et landbrugsland som Danmark,

hvor menneskets indflydelse har
sat sine spor overalt - spor, som
bliver stadig dybere. I den viden-
skabelige litteratur er ordet "an-
tropoc<en" saJedes ved at vinde
indpas som betegnelse for den
tidsperiode, hvor menneskets pa-
virkning af naturen kan ses og
males overalt. Ncesten profetisk
kaldte de nordamerikanske india-
nere i 1800-tallet glat vejbred for
'hvid mands fodspor', fordi den
altid optradte i forbindelse med
de europceiske nybyggeres ager-
brug. Pa samme made kan man
sige, at ukrudt i den antropocce-
ene tidsalder generelt er civili-
sationens botaniske fodaftryk i
naturen.

T Glat vejbred har gode overlevelsevner selv i befcerdede omrader, fordi bladene er flade og kan holde
til k¢rsel og trampende f¢dder. Indianerne i Nordamerika kaldte den "hvid mands fodspor".
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Ukrudtets hovedtyper

... Stor ncelde elsker haver, fordi jor-
den er nceringsrig. Den er dog en af
de ukrudtsarter, der trods alt kan bru-
ges til noget. Den kan spises og er flit-
tig brugt i det Nye Nordiske K¢kken.

Ukrudtsplanter kan kategorise-
res pa mange forskellige mader,
fx pa basis af oprindelse. Saledes
kan de enten stamme fra den
danske flora og brede sig fra et
naturligt voksested til et menne-
skeskabt voksested. Denne type
hjemmehorende ukrudt bencev-
nes apofytter.

Tilsvarende kan introducerede
planter brede sig til menneske-
skabte voksesteder. Denne type
indfort ukrudt bencevners antro-
pofytter.

Tendensen kan imidlertid ogsa
godt ga i helt andre retninger. For
eksempel kan nogle planter und-
slippe dyrkning og ende med at
vokse i den vilde natur, som ikke

~ Smablomstret gulurt stammer fra
Nordamerika og er flere steder et ud-
bredt markukrudt, blev registreret
f¢rste gang i Danmark i 1960.

~ Rynket rose er populcer, bl.a. fordi
dens hyben giver en fremragende
marmelade, men den er et skole-
eksempel pa en naturaliseret plante,
der breder sig uhcemmet i den vilde
natur. Oprindeligt stammer den fra
kystegnene i det nord¢stlige Asien.

er direkte pavirket at menneskets
kultivering. Man kalder ogsa det-
te f<enomen for naturalisering.
Endelig kan planter folge en zig-
zag-kurs, hvor de forst naturalis~-
res og sen ere breder sig ind i de.h
menneskepavirkede natur.

Man kan ogsa opdele ukrudt
ud fra dets forekomst i naturen.
Markukrudt forekommer sa-
ledes pa voksesteder som mar-
ker og ubebyggede grunde, der
uds<ettes for regelmcessig for-
styrrelse i form af jordbe.arbejd-
ning. I mods<etning hertll trives
landskabsukrudt i de dele af
landskabet, hvor vegeta"tionen
kun er under svag pavirkning af
menneskelige aktiviteter.

5



Ukrudtets konkurrencestrategier

Planter har brug for lys, vand og
forskellige n<eringsstoffer for at
vokse, s<ette blomst og producere
fro. Disse ressourcer er ikke lige-
ligt fordelt i naturen. Nogle ste-
der er der lyst og tort, og andre
steder er der morkt og vadt. Nar
planten torst er rodfcestet, kan
den ikke bev<ege sig. For at kom-
pensere for ubevcegeligheden har
de i stedet for udviklet en relativ
plastisk livsform, hvor de kan
cendre pa fordelingen af vcekst-
ressourcer mellem de forskellige
organer. Hvis en plante for ek-
sempel mangler lys, kan st<eng-
len strcekke sig, og er der mangel
pa vand eller nceringsstoffer, kan
planten bruge krcefter pa at ud-

vikle rodnettet. Pa denne made er
planten i stand til at dirigere sine
ressourcer derhen, hvor de stof-
fer, der er mest begrcensende for
dens vcekst, bliver optaget. Plan-
ten vii saledes strcebe mod en til-
stand, hvor ingen ressourcer er
begr<ensende for vceksten, eller-
i det mindste - hvor alle ressour-
cer er lige begrcensende.

Livet i en niche
I travcer af konkurrence kan
planter vokse under vide miljo-
betingelser. Disse miljobetingel-
ser kaldes den fundamentale
niche. I naturen udfylder den
enkelte plante art dog aldrig hele
sin fundamentale niche - ofte

er det faktisk kun en meget lille
delmcengde, som planten fore-
kommer i. Denne kaldes for den
realiserede niche. Forskellen
mellem den fundamentale niche
og den realiserede niche skyldes
primcert konkurrence fra andre
plantearter.

Man kan fa indblik i en ukrudts-
arts realiserede niche ved at ud-
fore konkurrenceeksperimenter.
Her dyrker man to eller flere
arter sammen under forskel-
lige miljobetingelser samt ved
varierende plantetcethed og re-
lativt forhold mellem de invol-
verede plantearter. Et sadant
konkurrenceeksperiment er fx
blevet udfort med de to ukrudts-

T Vild k¢rvel og stor ncelde er typiske konkurrencearter pa nceringsrig jord. De trives ofte fint
med hinanden og sammen med skvalderkal, I¢gkarse og burresnerre, sam ogsa anes pa billedet.



... Et typisk ruderat. hvor ukrudtsfr¢ fra tidligere agerbrug er dukket op til overfladen.
Her ses skcerm-vortemcelk og krumhals.

arter hejreneeb og Jiden storke-
n<eb langs en kveelstofgradient.
Her har det vist sig, at der med
stigende tilgeengelighed af kveel-
stof i jorden sker en forbedring af
hejren<ebs konkurrenceevne i for-
hold tilliden storken<eb.

Konkurrence og stress
Det har enorm betydning, hvor
godt plantearterne som udgangs-
punkt er rustet til at vokse un-
der forskellige miljobetingel-
ser. Man skelner ofte mellem
konkurrencearter og stress-
tolerante arter. Konkurrence-
arter som fx vild korvel eller stor
n<elde kan vokse meget hurtigt,
hvis de hal' rigeligt ad gang tillys
og neeringsstoffer. Stressarterne
vokser til geng<eld relativt lang-
somt uanset hvad. De sparer pa
n<eringsstofferne ved at produce-
re relativt tykke, langtidsholdba-
re blade, del' ikke hele tiden skal
fornys. Hvis en konkurrenceart
vokser sammen med en stress-

tolerant art i neeringsrig jord,
vii konkurrencearten gro hur-
tigst, og pa et tidspunkt viJ den
begynde at skygge for den stress-
tolerante art, som heemmes i sin
v<ekst pa grund af lysmangel.
Selv om den stresstolerante art
sagtens kan gro i den n<eringsri-
ge jord, vii den usvigeligt sikkert
blive udkonkurreret af de tilstede-
v<erende konkurrencearter. Til
geng<eld vii en stresstolerant art
som fx bidende stenurt langt bed-
re end konkurrencearten kunne
klare sig pa en sydvendt, knastor
kystskreent uden megen neering
i jorden.

Hvem kommer forst?
En tredje overordnet strategi,
som er s<erlig udbredt i mark-
ukrudt, er at komme for konkur-
rencearterne, fx nar jorden er
blevet kraftigt forstyrret som
pa en byggeplads eller pa ager-
jord. Planter, som er tilpasset
denne strategi, kaldes for rude-

ratplanter. De er i stand til at
gennemfore he Ie deres livscyk-
Ius - fra tro til fro - pa blot en en-
kelt veeksts<eson. I stedet for at
oplagre neering i underjordiske
overvintringsorganer, bruger
planten ressourcer pa at produ-
cere store meengder fro. De sma
fro er tilpasset til spredning over
store afstande og kan bevare spi-
ringsevnen i meget lang tid - for
nogle arters vedkommende flere
hundrede ar - indtil jorden bliver
forstyrret neeste gang. I jorder,
der ofte bliver udsat for en eller
anden form for bearbejdning, vii
de typisk udgore en meget stor
del af den totale meengde at spi-
ringsdygtige fro, ogsa kaJdet fro-
puljen. Almindelig stedmoder-
blomst, hyrdetaske, krumhals,
skeerm-vortemeelk my. er eksem-
pIer pi'!sadanne ruderatplanter,
der lynhurtigt dukker op pi'!tor-
styrret jord.
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Ukrudtsmarchen mod Danmark

Den stigende verdenshandel og
trafik over landegr<enserne har
store konsekvenser for spred-
ningen af biologiske organismer.
Historien er rig pa eksempler pa
arter at padder, fisk, gopler, in-
sekter og i seerdeleshed planter,
som ender med at blive til besveer
i de lande, hvor de havner. I til-
gift til denne botaniske globalise-
ring, der skaber meengder af nye
ukrudtsarter rundt om pa kloden,
er Jorden genstand tor en op-
varmning og et stigende indhold
afkuldioxid i atmosfeeren. De
stigende temperaturer betyder,

at v<eksts<esonen bliver l<engere,
og at mange planter "naturligt"
eendrer udbredelse. Det g<elder
ikke mindst arter at markukrudt,
som ikke er udsatte for konkur-
rence. De senere ar er en reekke
ukrudtsarter saledes indvandret
sydfra, og flere er uden tvivl pi'!
vej til os.

Allergiens mester
En af de st<erkt problematiske af
slagsen er bynkeambrosie, som
oprindeligt blev introduceret til
Europa fra Nordamerika. Planten
er st<erkt allergifremkaldende for

pollenallergikere og forarsager
allerede store problemer i det syd-
lige og ostlige Europa. Pa tveers af
Europa samarbejdes der nu om at
kort1<egge og kontrollere artens
udbredelse, men alligevel bliver
bynkeambrosie stadigt hyppigere
i Danmark. Den er blevet intro-
duceret med urene froblandinger
- ikke mindst med vildtfugleblan-
dinger - og bynkeambrosie ses
derfor ofte n<er foderbr<etter.

Tilpasning er noglen!
En plante med en tilsvarende hi-
storie er smalbladet brandbeeger,

T Fodring af havens fugle kan blive ophav tillokale ukrudsproblemer, sasom den stcerkt
aliergifremkaldende bynkeambrosie, der oprindelig kommer fra Nordamerika. Foto: AGE/Scanpix

8



... En katastrofe kommer sjceldent alene. Men smalbladet brandbceger ma siges at vcere smukkere end IC4-togene.

som endnu er et sjeeldent syn i
Danmark, men den vil helt sik-
kert vii blive en besveerlig be-
kendt i fremtiden. Arten har sin
oprindelse i Drakensberg- og
Maloti-bjergene i Lesotho og Syd-
afrika, hvor den vokser fra hav-
niveau op til flere kilometers hoj-
de. Som mange andre repr<esen-
tanter for kurvblomstfamilien er
den insektbestovet og producerer
store meengder vindspredte fro.
Froene blev indsleebt til Europa i
slutningen at 1800-tallet i sendin-
gel' af tareuld fra Sydatrika. Ge-
netiske studier hal' atsloret flere
hovedcentre for introduktionen
i Tyskland, Frankrig og Italien.

Hertra har arten siden spredt sig
langs veje, jernbaner og rudera-
ter og er nu pa hastig march mod
vore breddegrader. At en art som
smalbladet brandb<eger har sa
stort potentiale for at blive ukrudt
skyldes flere faktorer. For det
torste er den kommet ind mange
steder samtidig, hvilket betyder,
at chancen for succesrig koloni-
sering er hoj. For det andet har
planten pa grund at insektbestov-
ning opretholdt en hoj genetisk
diversitet, hvilket sikrer en hoj
tilpasningsdygtighed. Og for det
tredje har smalbladet brandb<eger
pa forhand veeret godt tilpasset til
flere klimazoner, idet den oprin-

deligt har v<eretudbredt i mange
forskellige hojder. Den blev regi-
streret forste gang i Danmark i
1992 pa godsterreenet ved Norre-
bro Station. Jeg har i ar set den pa
havneterr<enet iArhus og Frede-
rikshavn.

Andre ukrudtsagtige kurvplan-
ter har gennemlobet tilsvarende
invasive historier, for de blev
etabJeret som en tast bestanddel
af den danske ukrudtsflora. Det
geelder canadisk bakkestjerne og
de to gyldenris-arter, sildig og
canadisk gyldenris, som begge
er blevet introduceret fra Nord-
amerika.
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Planteinvasioner og landskabsukrudt

En plantes invasive historie kan
opdeles i tre faser: 1) introduk-
tion, 2) naturalisering og 3) inva-
sion. Hver gang planten overgar
til den neeste fase, skal den over-
vinde en reekke begr<ensninger,
som is<er atspejler evnen til at
konkurrere med den oprindelige
flora. Det kan ga hurtigt, men
det kan ogsa tage meget lang
tid. Nar planter overgar til den
tredje tase og begynder at ud-
konkurrere de hjemmehorende
vilde planter, kaldes de invasive.
En anden betegnelse, som ottest
bruges af myndighederne, er
landskabsukrudt. Naturstyrelsen
under Miljoministeriet er seerligt
opmeerksomme pa invasive arter
og hal' udarbejdet en sakaldt sort-
liste over arter, der har etableret
sig i naturen og truer den oprin-
delige flora og fauna.

Hvornar er man dansk?
Udvalget af arter pa listen er altid
preeget af en vis subjektivitet, og
man kan diskutere, hvornar arter
skal opfattes som et integreret
element i den danske natur og
altsa ikke leengere som invasive.
Et godt eksempel er ramslog,
som blev introduceret i middel-
alderen til brug i urtemedicin og
madlavning. I mange ar er den
blevet betragtet som et besveer-
lig ukrudt, idet den akkurat som
skvalderkal breder sig over store
arealer og bliver teet bundd<ek-
kende. Derfor har mange have-
ejere gennem tiden udvist store
anstrengelser for at komme den
tillivs. Andre steder harden faet

10

De sortlistede arter:
• Almindelig bukketorn (Lycium barbarum)

• Aks-beermispel (Amelanchier spicata)

• Bjergfyr (Pinus mugo spp. dog ikke fransk bjergfyr
(P. mugo var. rostrata eller P. uncinata))

• Bynke-ambrosie (Ambrosia artemisiifolia)

• Canadisk bakkestjerne (Conyza canadensis)

• Canadisk gyldenris (Solidago canadensis)

• Sildig gyldenris (Solidago gigantea)

• Glansbladet h<eg (Prunus serotina)

• Have-guldneelde (Lamiastrum galeobdolon)

• Japansk hestehov (Petasites japonicus)

• Japansk pileurt (Fallopia japonica)

• Keempe-pileurt (Fallopia sachalinensis)

• Japansk x K<empe-pileurt (Fallopia x bohemica)

• Klitfyr eller Contortafyr (Pinus contorta)

• Keempe-balsamin (Impatiens glandulifera)

• K<empe-bjorneklo (Heracleum mantegazzianum)

• Mangebladet lupin (Lupinus polyphyllus)

• Pastinak (Pastinaca sativa)

• Rynket rose (Rosa rugosa)

• Kamtchatka-rose (Rosa kamtchatica)

• Rod hestehov (Petasites hybridus)

• Smablomstret balsamin (Impatiens parvijlora)

• Stor tusindstrale (Telekia speciosa)



lov til at overt age skovbunden, fx
i Risskoven i Aarhus, tordi den
har v<eret et markant lokalt isl<et,
sa l<enge folk kan huske. Rams-
log er tor nylig blevet genstand
tor positiv opm<erksomhed, da
den spiller en vigtig rolle i Nyt
Nordisk Kokken. Dette pa trods
af, at den ikke er hjemmeho-
rende i Norden, og at den altsa
udkonkurrerer den hjemmeho-
rende skovbundsflora.

Italiensk for begyndere?
Gyvel er et andet eksempel pa en
art, hvis status som landskabs-
ukrudt har v<eret ivrigt diskute-
ret. Nogle naturforvaltere opfat-
ter den som invasiv, andre som
en hjemmehorende art. Det er en
vanskelig diskussion, for gennem
mere end 200 ar har man indfort
genetisk materiale at arten fra

T Vild pastinak breder sig i disse ar
overalt langs de danske landeveje. Lige-
som kcempebj¢rneklo kan den give kraf-
tige hudirritationer, hvilket overgik bille-
dets fotograf, som havde glemt, at bare
ben og pastinak er en darlig kombinati-
on. Den pastinak, som vi spiser r¢dder-
ne af, er en grundigt kultiveret form.

populationer omkring Middel-
havet, hvor arten mange steder
udgor et karakteristisk land-
skabselement. Pa trods af de to
former let krydser, hal' et detalje-
ret genetisk studie pavist, at der
alligevel forekommer to genetisk
distinkte stammer i Danmark:
en med vandret v<ekstform, som
aldrig optr<eder invasivt, og en
med oprejst v<eksttorm, som
hyppigt optr<eder invasivt. Den
sidstn<evnte er genetisk set t<et-
test pa populationer fra Italien,
og der kan derfor v<ere tale om,
at de introducerede stammer fra
Sydeuropa er i f<erd med at ud-
konkurrere den oprindelige dan-
ske gyvelstamme. Ogsa mange
lavtvoksende urter er i fare for at
blive udkonkurreret af de hojt-
voksende gyvel, is<er pa overdrev
og heder, hvor arten klarer sig
fremragende. Svaret pa dilem-
maet kan godt vise sig at v<ere,
at gyvel er bade hjemmehorende
og invasiv i Danmark, og at man i

T Opret form af gyvel pa hedeareal i
Mois Bjerge. Den breder sig invasivt
og er her stcerkt u¢nsket.

den danske naturforvaltning skal
l<ere skelne mellem formerne.

De gode, de onde og
de virkelig trrelse
Man skal v<ere opm<erksom pa,
at vores inddeling i 'gode' og
'darlige' arter er et produkt af et
kulturelt bestemt natursyn. Det
natursyn, som myndighederne
forsoger at forvalte naturen i hen-
hold til, er opstaet ved at boje
en lang r<ekke interesser mod
hinanden, og det viI uundgaeligt
<endre sig i overensstemmelse
med de fremherskende politiske
stromninger. Dog findes der ar-
ter, som vi aile kan blive enige
om at kalde uonskede. Vi hal' al-
lerede n<evnt den st<erkt allergi-
fremkaldende bynkeambrosie,
men ogsa k<empe-bjorneklo og
japansk pileurt er eksempler pa
planter, der bliver opfattet enty-
digt negativt, og som vi udtol-
der store bestr<ebelser pa at be-
k<empe.

T Den lavtvoksende form af gyvel
gror naturligt og beskedent pa klit-
heder i Vestjylland. Foto: Line Ankjcer

11



Prydplanters etablering sam ukrudt

12

Der findes ogsa planter, som vi
gladeligt dyrker i haverne, men
som hastigt breder sig ud iden
danske natur. I modsaotning til
gyvel, der er en alvorlig trussel
mod den vilde flora pa overdrev
og heder, optr<eder mange af yore
prydplanter dog prim<ert som
ukrudt pa forstyrrede jorder, fx
omkring lossepladser, midlerti-
dige brakarealer, langs vandlob
o.lign. Det g<elder tor eksempel
de tidligere n<evnte nordame-
rikanske prydplanter sildig og
canadisk gyldenris. Begge arter
kan give problemer i bl.a. mo-
seomrader og rorskove fx i Ut-
terslev Mose. De stammer som
navnet antyder fra Nordamerika,
hvor de typisk vokser pa n<erings-
rige, fugtige jorde pa pr<erien, pa
enge og i lysabne skove. Det er
smukke planter, som oprindeligt
er blevet indfort som et eksotisk
indslag i staudebedet. Nu er de
pa fremmarch i den danske natur,
hvor is<er sildig gyldenris er kon-
kurrencest<erk pa n<eringsrig,
forstyrretjord. Den star opfort pa
Naturstyrelsens sortliste over in-
vasive arter, og af samme grund
frarades dyrkning af planten.

Pas pa "bjornens kloer"
K<empebjorneklo er en anden
prydplante, som har etableret

... Sildig gyldenris, en smuk have-
plante. men den skaber ravage i den
vilde natur .

... Selv efter sommerens intense
lugnin9 kcemper sildig gyldenris sig
op - sam men med skvalderkal og
mcelkeb¢tte.



... Kcempebj¢rneklo er den nok den mest kendte invasive
ukrudtsplante. Den kan blive mere end to meter h¢j.

sig som besv<erligt ukrudt i Dan-
mark. Planten stammer fra Kau-
kasus og blev indfort i Danmark
som haveplante omkring 1870.
Det tog n<esten 100 ar, for k<em-
pebjorneklo blev naturaliseret,
men siden da har den bredt sig
med stor hast. Far den loy til at
brede sig uh<emmet, kan den
danne t<ette bevoksninger som
lukker fuldst<endig at for lyset og
derved forhindrer andre planter
i at gro. Saft fra aile dele af plan-
ten indeholder furanokumariner,
som fOr3rsager en eksemlig-
nende overtolsomhedsreaktion
over tor sollys. I loven om drift af

... Pa fugtig jord kan r¢d hestehov dcekke jorden totalt
og udkonkurrere aile andre arter. Den blev indf¢rt som
lcegeplante i middelalderen.

landbrugsjorde er k<empebjorne-
klo omfattet at en s<erlig bekendt-
gorelse, som gor det muligt for
myndighederne at pal<egge en
lodsejer at fjerne planten fra sine
jorde. Mange af de andre arter pa
Naturstyrelsens sortliste sasom
rynket rose, rod hestehov, k<em-
pebalsamin og haveguldn<elde
hal' lignende historier. Kemisk
bek<empelse er uden tvivl den
mest effektive metode i kampen
mod disse losslupne haveplanter,
men det er ikke l<engere en mu-
lighed, efter at myndighederne
har vedtaget en politik om kraftig
reduktion i brugen af pesticideI'

pa gronne arealer. Dog anses pro-
blemerne med kcempebjorneklo
for at v<ere sa alvorlige, at den er
undtaget fra pesticidattalen.

Strandplanternes rolle
som ukrudt
I markukrudtet er apofytter, som
vokser naturligt pa sandede jorde
langs de danske kyster, s<erligt
godt repr<esenteret. Det drejer
sig om planter sasom vejpileurt,
rodkn<e, kruset skr<eppe, gra-
bynke, hvidmelet gasefod og svi-
nem<elde. F<elles for disse er, at
de er tilpasset livsvilkar, som gor
det muligt for dem at brede sig

13



... Strandvold med mcelder og g8sefod - en kilde til ukrudtet inde i landet .

... Engelskgrces og strandvejbred h¢rer normalt hjemme
pa strandenge, men gror her langs A13 i Midtjylland.

... Dansk kokleare er en udprceget strandengsplante, som
inde i landet har faet et voksested i saltede vejkanter.

adaptation for disse tilpasninger,
hvilket strengt taget er misvi-
sende, da det giver indtryk af en
deterministisk proces - at plan-
terne pa forhand har vidst, at der
en dag ville opsta nye levesteder
inde i landet. Der er snarere tale
om, at den kontinuerlige bear-
bejdning af jorden i forbindelse
med dyrkning at afgroder nu til-
byder livsvilkar, som giver disse
planter s<erligtgode mulighe-
der for at overleve inde i landet.

Ikke mindst er det vigtigt, at de
kun i begr<enset omtang bliver
udsat for konkurrence tra atgro-
den og fra andre ukrudtsplanter.
Et andet menneskeskabt vokse-
sted, hvor strandplanter trives,
er i rabbatterne langs veje, som
ogsa er udsat tor hyppig torstyr-
relse og ikke mindst en kraftig
saltpavirkning. Her ser man ofte
planter sasom engelsk gr<es, bi-
dende stenurt, dansk kokleare og
strandvejbred.

til menneskepavirkede og st<erkt
forstyrrede voksesteder. Normalt
gror de pa steder, hvor der tore-
kommer hyppige torstyrrelser,
enten pa grund af nedskridning,
vindtygning, strandvoldsdannel-
se eller kysterosion. Jorden skal
v<ereveldr<enet, og der skal v<ere
adgang til rigelige m<engder n<e-
ringsstoffer (fx pa tangvolde),
kraftig lyseksponering og et hojt
saltindhold. Somme tider bruger
man den tekniske term prae-

14



Europa eksporterer ukrudt!

Ud tra et rent dansk perspektiv er
ukrudt noget, som bliver os pa£ort
fra omverdenen. Man skal dog
huske pa, at Europa og herunder
Danmark historisk set har v<eret
storleverandor af ukrudtsarter til
resten afverden. En r<ekke vel-
kendte arter, som regnes tor at
v<ere hjemmehorende i Danmark,
findes i dag vidt udbredt i Nord-
amerika, Sydamerika (Andes-

... Danske eksportvarer, der breder sig
til hele verden. Fra tappen og ned:
Glat vejbred, vellugtende gulaks, ager-
tidsel og rejnfan.

bjergene), Sydatrika, Australien
og New Zealand, hvor de bliver
betragtet som ukrudt. Det g<elder
arter som glat vejbred, vellugtende
gulaks, agertidsel og rejnfan.

I Nordamerika startede forure-
ningen med europ<eiske planter,
da de forste landbrug blev etab-
leret af europ<eiske nybyggere i
1700- og lS00-tallet. Ved hj<elp af
data fra herbarier er det lykkedes

... Illustration af horsetidsels frem-
march i det nordlige USA. Kilde: For-
cella, F. & S.J. Harvey, 1988: Patterns
of weed migration in nortwestern
U.S.A. Weed Science 36: 194-201.
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at kort1<egge indvandringshisto-
rien pa delstatsniveau for udvalgte
arter sasom horsetidsel. I Nord-
amerika kaldes den for 'Bull Thist-
le'. De forste indsamlinger at arten
stammer fra delstaten Washington
i slutningen af 1800-tallet. Pa et
detaljeret kort over de nordvestli-
ge delstater Idaho, Montana, Ore-
gon, Washington og Wyoming kan

man folge dens fremmarch frem
til 1980'erne. Billedet ligner meget
det, som vi nu oplever med smal-
bladet brandb<eger i Europa - dvs.
at arten koloniserer omradet fra
flere forskellige sider.

Australiens problem
I nogle lande udgor m<engden af
invasive ukrudtsplanter et langt

16

storre problem end i Danmark.
Det g<elder ikke mindst i Austra-
lien, hvor plantelivet hal' udviklet
sig i n<ermest total isolation si-
den slutningen af Kridttiden for
mere end 70 millioner ar siden.
Den hjemmehorende australske
flora er domineret af nogle fa ud-
viklingslinier sasom myrte- og
<erteblomstfamilien, som er repr<e-
senteret pa de fleste voksesteder.
De australske arter hal' vist sig at
v<ere s<erdeles konkurrencesvage
over for planter, der er blevet ind-
fort udefra. Man regner med, at
mere end 2500 af de indforte ar-
ter i Australien er naturaliserede,
hvilket udgor en tikkende bombe.
Pa et tidspunkt viI mange af disse
nemlig uden tvivl overga til n<e-
ste fase i deres udvikling og blive
invasive. Nogle af de mest noto-
risk skadevoldende planter pa det
australske kontinent har v<eret
forskellige arter af kaktussl<egten
Opuntia, is<er 0. stricta. Pa et tids-
punkt var et areal pa storrelse med
Danmark d<ekket af mere eller
mindre uigennemtr<engelige kak-
tuskrat. For at bek<empe Opuntia
udsatte man derfor i 1920'erne et
sydamerikansk mol, Cactoblastus
cactorum, hvis larver lever afblad-
kodet pa kaktussen. Mollet viste
sig faktisk at v<ere i stand til n<e-
sten at udrydde Opuntia i Australi-
en, og eksemplet bliver ofte n<evnt
som et positivt eksempel pa biolo-
gisk kontrol.

... Nar 40.000 kvadratkilometer er dcek-
ket af den invasive kaktusart Opuntia
stricta, sa har man et problem.
Foto: AGE(Scanpix



Pensum iukrudt!

Hvis man skall<ere ukrudtsarterne at kende, er der
intet bedre sted at begynde end ude i haven. I en
typisk ikke videre velplejet have vii man - nar man
teeller sammen -let kunne mode 40-50 ukrudtsarter
lige fra grabynke til stedmoderblomster, men i det

tolgende har vi udvalgt 25 arter, som i lobet at aret
typisk vii optreede i selv de mest velplejede haver.
Ukrudtet er blevet tordelt pa de typiske voksesteder,
nemlig blomsterbedet, greespleenen, indkorslen,
h<ekken og kokkenhaven.

Blomsterbedet, herunder blomsterkrukker, altankasser og andre
blomsterarrangementer, karakteriseres generelt at tilforsel af godning
samt hyppig vanding - iseer ide torre perioder. Jordbunden bliver ofte
udsat for lugning. Ukrudtet undgar bearbejdningen ved at blomstre og
seette fro tor jordbehandling om foraret eller ved at have dybdegaende
underjordiske rodder.

Grresplrenen bestar at udsaede pl<eneblandinger, hvor vegetations-
d<ekket holdes lavt gennem hyppige slaninger. Ukrudtet kendetegnes
ved at kunne overleve pleje at pleenen - typisk ved at veere rosetplanter,
ved at have krybende st<engler eller ved at have underjordiske steeng-
ler, hvorfra nye skud kan skyde trem efter en nedklipning. Samtidig er
ukrudtet tolerant over tor tilforsel af godning.

Indkorslen, herunder flisereekker og beleegninger, har stor slitage
i forbindelse med teerdsel. Her er samtidig ofte mere tort end i de
ovrige dele af haven. Ukrudtet kan modsta den store slit age og de
mere torre torhold.

Hrekken karakteriseres ved de mere skyggetulde forhold, og at plejen
af jordbunden ofte sker i forbindelse med klipning af h<ekken. Ukrud-
tet kendetegnes ved at veeremere skyggetolerant, ligesom heekken kan
veere forbindelsesledet mellem to haver.

Kokkenhaven karakteriseres ved hyppig bearbejdning at jordbunden
samt tilforsel af godning og hyppig vanding iseer i torre perioder. Ukrud-
tet kendetegnes ved at veere enarige eller kortlivede planter, der enten
blomstrer og seetter fro for torste lugning om foraret eller overlever ved
at have stor lighed med kokkenurterne, sa de let overses.



Maelkebotte
Flerarige urter med basal roset,
som er placeret under pleene-
klipperens skeerehojde. God
konkurrenceevne under hoje
godningsniveauer og stort spred-
ningspotentiale.

Skvalderkal
Flerarig urt med vidtforgrenet
system af rodst<engler, som giver
planten en stor evne til at skyde
igen.

Vej-pileurt
Enarig urt med op till m lange
nedliggende, grenede st<engler.
Bladene er lancetformede. Blom-
sterne er uanselige. Den kan i
ekstrem grad tale fladtrykning.

Bellis eller tusindfryd
Flerarig urt med basal roset,
som er place ret under pleeneklip-
perens sk<erehojde. Den har god
konkurrenceevne under hoje
godningsniveauer og spreder
sig vegetativt ved forgreninger i
skudsystemet.

Almindelig fuglegraes
Vel nok Danmarks almindeligste
plante. Enarig, nedliggende, med
modsatte blade og uanselige hvi-
de blomster.

Almindelig firling
Flerarig urt, 3-6 cm hoj, kry-
bende og t<et forgrenet med sma
spidse blade, som er samlet i ro-
set, iseer hyppig mellem fliser
(Nellikefamilien) .

Almindelig brunelle
Flerarig urt med rodslaende
steengel. De akslignede blom-
sterstand er sammentr<engte, sa
planten er i stand til at blomstre
under pl<eneklippernes skeere-
hojde.

Tvetand (liden tvetand og
rod tvetand)
Enarige urter med modsatte,
rundtakkede blade. Ekstremt
hurtigvoksende, kan gennem-
tore udviklingen tra trospiring til
frugts<etning pa ta uger.

Braendenaelde eller stor naelde
Flerarig op til 2 m hoj urt, som
typisk forekommer pa neerings-
rig bund. Den er teet besat med
breendhar. Blomsterne er uanse-
lige og samlet i t<ette nogler.
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Vorterod
Flerarig urt med kolleformede
rodknolde, som navnet refererer
til. Blomstens kronblade er gule
og glinsende. Planten seetter sj<el-
dent frugt og formerer sig hoved-
sageligt vegetativt.

Glat vejbred
Flerarig urt med teet forgreenet
treevlerod og langstilkede bue-
strengede blade samlet i roset.
Blomsterne er uanselige med
langt udragende stovdragere.

Plrene-kransemos
Danmarks mest almindelige mos,
som er vidt udbredt, iseer i lidt
sure gr<espleener. Den formerer
sig hovedsageligt vegetativt og
fremmes af greesslaning .

•

Almindelig kvik
Flerarigt grees med vidtforgre-
net system af jordsteengler (deraf
navnet 'senegrees'), som giver
planten en stor regenerationsevne.
Vindbestovet med uanselige blom-
ster samlet i et endestillet aks.

Enarig rapgrres
Enarigt grees, med treevlerod og
ofte rodslaende steengler, meget
almindelig overalt pa forstyrret,
kV<elstotholdig jord. Vindbesto-
vet med uanselige blomster sam-
let i en endestillet top.

Almindelig brandbreger
Enarig urt med fligede blade.
Navnet hentyder til kurvsvobbla-
dene, som er sorte eller 'afsved-
ne'. Randkroner er manglende
eller ganske korte.

Canadisk bakkestjerne
Enarig urt med opret v<ekst, va-
riabel i storrelse ved blomstring.
Blomstrer sent. I nogen grad
modstandsdygtig over for sproj-
temidlet glyphosat. Arten er ind-
sleebt fra Nordamerika.

Roset-springklap
To-arig, 7-20 cm hoj, morkegron
til rodlig rosetplante med hvide
blomster og aflange frugter. Fro-
ene spirer om efteraret, og plan-
ten blomstrer i det tidlige fOr3r
(Korsblomstfamilien).

Almindelig hyrdetaske
Enarig urt afvarierende stor-
relse. Blomstrer tidligt med hvide
blomster og langstilkede lyrefor-
me de frugter, som plantens navn
refererer til.



Hvidmelet gasefod
Enarig urt, som er tilpasset livet
pa strandens tangvolde. Bladene
er rudeformede og deekket at sma
saftspeendte har, som pa afstand
ligner mel. Arten er salttalende,
blomsterne uanselige, og den
konkurrerer fint ved hoje god-
ningsniveauer.

Foto: Nigel Cattlin/Scanpix

Svinemaelde
Enarig urt, som er tilpasset livet
pa strandens tangvolde. Arten er
salttaIende og konkurrerer fint
ved hoje godningsniveauer. Bla-
dene varierer i form, men er altid
kilefomede ved basis. Blomsterne
er uanselige.

Klover (Rod-klover og
Hvid-klover)
Flerarig urt med opstigende
steengler. Ved gentagen pleene-
klipning dannes de hovedtorme-
de blomsterstande teet pa jorden.
I roddernes rodknolde lever bak-
terier, som leverer kV<elstof til
planten.

Gaffelvortemaelk
Lille enarig plante kendetegnet
ved stilkede, eegformede blade og
meelkesaft. De steerkt reduceret
han- og hunblomster er samlet i
en blomsterkop, som er omgivet
af gullige hojblade.

Glat dueurt
Flerarig, 30-50 cm hoj urt, med
ustilkede aflange blade, der er
modsatte ved basis af st<englen.
Blomsterne med 4-tallige, rosa
blomster. Frugten er en aflang
kapsel med talrige fro, som er
d<ekket af uldhar.

Svinemaelk (almindelig
svinemaelk og ru svinemaelk)
Store urter med meelkesaft og
tornet til tandet bladrand. Steen-
gelbladene er ustilkede og steen-
gelomfattende ved basis. Kurve
er store og gule.

Foto: Linda Kjeer-Thomsen

iErenpris (isaer tradaerenpris)
Tidligt blomstrende ofte nedlig-
gende uanselige urter, hurtigvok-
sende. Blomstrer i det tidlige fork



Ukrudt eller ej?
I nogle menneskeskabte plante-
habitater hersker del' bred enig-
hed om, hvad ukrudt er. Det
g<elder fx i yore hojt skattede
gr<espleener. Her onsker langt de
fleste haveejere et ensartet gr<es-
t<eppe at svingel, rajgr<es, rap-
gr<es og hvene. Alt, der kan virke
forstyrrende pa denne dominans
af greesser, vil blive opfattet som
ukrudt - og det uanset hvor flot
ukrudtet kan tage sig ud i blomst.
Man kan neesten hore det pa de
navne som ukrudtet er blevet til-
delt: Fandens m<elkebotte lyder
ikke som en art, man seetter pris
pal I andre habitattyper afh<enger
opfattelsen af planternes status

som ukrudt eller ej i langt hojere
grad af ojnene, der ser. Det g<el-
der fx vores groftekanter, som de
fleste byboere opfatter som et
attraktivt stykke natur pa grund
af den store diversitet af farve-
fulde blomster. For landmanden
er groftekanten derimod arne-
sted for den ukrudtsflora, som
han inde pa marken rna udfolde
mange anstrengelser for at holde
nede.

Ukrudt, medicin eller
prydplante?
Ogsa nar det kommer til de en-
kelte arter, kan der vcere stor
uenighed om, hvorvidt planten

T Enten er mcelkeb¢tten eller reklamen fejlplaceret.

er ukrudt eller ej. Skvalderkal er
kendt som en no to risk ukrudtsart
i Danmark, som mange haveejere
bander feelt over. Den er hjemme-
horende i Central- og 0steuropa,
hvor den typisk vokser pa muld-
bund i lovskov. Arten blev sand-
synligvis indfort som en skattet
medicinplante i middelalderen,
og den har senere bredt sig tra
urtehaverne til den omgivende
natur. Skvalderkal formerer sig
seerdeles effektivt ved forgre-
nede jordsteengler og er sv<er at
komme tillivs med mekanisk
ukrudtsbek<empelse. Et helt an-
derledes forhold til skvalderkal
har man i det nordostlige USA,

T Botanikeren ser en scerdeles artsrig vejkant, som efterhanden
er et sjceldent syn i Danmark. Mange landmcend ser ukrudt.



... Amerikanerne er modsat os glade for skvalderkal pga.
dens evne til at gro overalt. Foto: Scanpix

hvor man dyrker en hvidbroget
form af skvalderkal, "variegatum"
som bunddeekke i skovkleedte
partier af haver og parker. Her
beerer den navnet "Snow-on-the-
Mountain", og den roses tor sin
evne til hurtigt at brede sig - seJv
under ahorntr<eer, hvor det el-
lers kan Viere sv<ert at fa noget til
at gro.

Kan trreer vrere ukrudt?
Ordet ukrudt forbindes ottest
med urteagtige planter, hvilket
er korrekt, i hvert tald nar vi taler
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... En grusgrav pa Djursland, hvor der findes masser af
sjceldne arter. Men bemcerk sommerfuglebusken til ven-
stre - den er det f¢rste tegn pa, at denne sa populcere
busk er pa vej ud i den danske natur.

markukrudt. Med hensyn til land-
skabsukrudt findes der imidlertid
mange eksempler pa, at tr<eer og
buske kan optr<ede ukrudtsagtigt
og true med at invadere vores
natur. Kigger vi pa den tidligere
omtalte sortliste tra Naturstyrel-
sen, finder vi adskillige vedagtige
planter sasom glansbladet heeg,
bjergtyr, almindelig bukketorn
og rynket rose. Rynket rose er
virkelig en art, der bliver udtol-
det store bestreebelser pa at be-
k<empe, idet den er steerkt invasiv
i yore kystneere egne. Andre ved-

agtige ukrudtsarter star pa en
observationsliste, hvilket vil sige,
at de udviser invasive treek og pa
sigt kan komme til at udgore en
trussel. Det geelder hvid kornel,
robinie og ikke mindst sommer-
fuglebusken, som i Storbritanni-
en anses for at v<ere en aggressiv
ukrudtsart pa forstyrrede, lys-
abne habitater. Ogsa i Danmark
finder man nu vildtvoksende som-
mertuglebuske pa ruderater og i
grusgrave, hvor klimaet er tilpas
varmt.



Skadevoldere
Der findes i Danmark ca. 200
plantearter, som kan opfattes som
ukrudt i en eller anden forstand.
Den seneste rapport fra 0kono-
misk Rad om okonomi og miljo
giver et skon over omkostninger-
ne forbundet med bek<empelse af
udvalgte invasive ukrudtsarter:
Japansk pileurt, som oprindeligt
blev introduceret til Europa som
prydplanter, koster saledes hvert
ar samfundet 80 millioner kroner,
fordelt pa 72 millioner til bek<em-
pelsesforanstaltninger og 8 mil-
lioner i direkte skade. Keempe-
bjorneklo patorer samtundet en
udgift pa 29 millioner kroner, her-
af 28 millioner til bek<empelse og
1 million i direkte skade. L<enge-
re nede pa listen kommer rynket
rose, hvor de samlede udgifter
belober sig til 5 millioner kroner.
Det er altsa betragtelige summer,
der er tale om.

Vrek med den
Hvis man synes, der bruges ufor-
holdsm<essig mange summer pa
at bekeempe en tilsyneladende
harmlos plante som japansk pi-
leurt, kan man tage et blik pa
situationen i Storbritanien, hvor
arten er kendt som 'Japanese
Knotweed'. I en opgorelse tra
2011 blev det vurderet, atjapansk
pileurt arligt patorer det briti-
ske samtund skader for i alt 1,6
milliarder kroner, fordi den kan
tr<enge igennem alt - asfalt, be-
ton og bygningsfundamenter.
Alene i torbindelse med anl<egs-
arbejderne op mod OL i London i
2012 blev der brugt over en halv
milliard kroner pa at bekeempe

japansk pileurt pa de mange rude-
rater og byggepladser. Ligeledes
er der beretninger om store tab,
fx ved salg at grunde med fore-
komst af japansk pileurt, fordi
jorden skal udskiftes, og del' skal
nedl<egges tekstilmembraner,
som forhindrer arten i at indvan-
dre igen. Alt efter hvor godt plan-
ten har faet fat, opgives priser pa
over 1000-10.000 kr. prokvadrat-
meter for en fuldsteendig udryd-
delse - dvs. op til 10 millioner
kroner for en parcelhusgrund.
Det skonnes, at det samlede fald i
husvurderinger pa grund affore-
komst af japansk pileurt belober
sig til mere end en milliard kro-
ner om aret.

En vandet affrere
Ogsa i vore ferske vande huserer
en lang r<ekke notorisk invasive
arter, som truer med at kV<ele den
hjemmehorende vandplanteflora.
Det drejer sig om almindelig
vandpest, som allerede har indta-
get mange soer og vandlob, samt
newzealandsk korsarve, der dog
hidtil ikke har udgjort det store
problem i Danmark, selv om den
andre steder i Europa voider sto-
re problemer. Da disse planter
lever neddykket i vand, er de n<e-
sten umulige at kontrollere med
de konventionelle mekaniske og
kemiske bekeempelsesmidler.

~ De to store pileurter. her kcempe-
pileurt. er de invasive arter, som det
koster flest penge at fjerne.

~ Ogsa i vand findes der ukrudt. Her
ses almindelig vandpest, der optager
pladsen for hjemmeh¢rende arter.
Foto: Scanpix
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Ukrudtsbekrempelse

Der er mange grunde til, at
ukrudt er uonsket. For have-
ejeren er det et sporgsmal om
eestetik og muligheden for frit at
kunne planleegge prydplanternes
rumlige tordeling i bedene. For
den almindelige dansker handler
det ydermere bade om praktiske
hensyn og om vaneteenkning.
Det er praktisk, at ukrudtet ikke
vokser vildt mellem fliser og i
astalten, idet det med tiden kan
odeleegge beleegningen. Men
nar tolk ringer til kommunen og
beder om, at greesset i parken
bliver slaet, eller at groftekanten
ser veltrimmet ud, handler det
ofte mere om vanet<enkning og

tryghed end om eestetik - vi vii
gerne se, at vi behersker natu-
ren, og at den ikke giver sig til
at gro ukontrolleret og spontant!
For landmanden kan ukrudtet til
gengeeld koges ned til et sporgs-
mal om kroner og orer; ukrudtet
konkurrerer med atgroden om
ressourcerne, og det har en ne-
gativ indflydelse pa hostudbyt-
tet.

Gift har mange navne
Typisk vii man bruge kemiske
midler for at begreense forekom-
sten af ukrudt. Holdningen til
disse midler har eendret sig gen-
nem arene, og man kan se en

interessant udvikling i myndig-
hedernes sprogbrug pa omradet.
Forst hed det plantebeskyttelses-
midler, sen ere blev det eendret til
sprojtegifte, hvorefter man lagde
sig fast pa en mere veerdineu-
tral betegnelse, sprojtemidler,
idet man holdt fast ved, at ikke
aile sprojtemidler er giftige for
mennesker. Vi vii her bruge den
mere tekniske term herbicid.

Et herbicid kan veere mere el-
ler mindre bredspektret. Nogle
herbicider sasom glyfosat h<em-
mer v<eksten at stort set alle
ukrudtsarter, mens andre herbi-
cider kun rammer tx tokimblade-
de ukrudtsarter, dvs. at tx gr<es-

T Gasbrcender er effektiv til at holde ukrudtet nede. Foto: Martin Rasmussen/Scanpix
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... Den klassiske ukrudtsbekcempelse i stor skala - gift. Foto: Lars Laursen/Scanpix

ser og korn gar tri. Ved hjeelp
af omfattencle videnskabelige
torsog og opsamling af erfaring
fra jordbruget har man opnaet en
stor indsigt i herbicidernes virke-
made. Man har opnaet en mere
sikker viden om, hvilke herbici-
der der skal bruges hvornar, og
takket va::re den nyeste teknologi
er man i stand til at differentiere
doseringen. Alt i alt er man der-
tor med betydelig mindre doser
end tidligere i stand til at heem-
me veeksten at ukrudtsarter i for-
hold til v<eksten at afgroden.

Skyg ukrudtet vrek!
Herbicider vii ofte blive trans-
porteret med vinden til mark-
neere omrader, hvor selv meget

lave koncentrationer kan have
en betydelig effekt pa artssam-
menseetningen i smabiotoperne.
let langtidsforsog har man un-
dersogt eftekten af sadanne lave
doser af glyfosat i kombination
med kveelstofpavirkning, og det
har vist sig, at der er en tydelig
effekt pa konkurrenceforholdet
mellem planterne, pa de insekt-
bestovede planters blomstrings-
tidspunkt samt pa den generelle
sammenseetning af flora og jord-
bundsfaunaen.

Herbicidsprojtning har mulig-
gjort en oget automatisering
i landbruget, som seetter den
enkelte landmand i stand tiJ at
dyrke store arealer med afgroder
uden n<evneveerdige ukrudtspro-

blemer. Det er dog vigtigt at be-
meerke, at der eksisterer andre
mader at kontrollere ukrudt pa,
fx ved valg af afgrode, seedskif-
testrategi og mekanisk jordbe-
arbejdning. En anden speendende
mulighed er at udnytte et vel-
kendt okologisk princip, nemlig
plantekonkurrence, til at bekeem-
pe ukrudtet. I det konventionelle
jordbrug reekkesar man typisk
afgroden, hvorved man giver det
fremspirende ukrudt masser at
plads og lys til at vokse imellem
reekkerne, alt imens afgroden
skal konkurrere med sine arts-
t<eller inde i reekken. I stedet kan
man anvende en teettere og mere
ensartet saning og sa lade afgro-
den selv udkonkurrere ukrudtet.
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GMO - yen eller fjende?
En anden strategi i forhold til
ukrudtsbekeempelse er dyrk-
ning af genmodificerede atgro-
der (GMO-afgroder), som er to-
lerante over for hojere doser af
herbicider. Det betyder, at man
mere etfektivt kan kontrollere
ukrudtet, og at det derfor ikke
er nodvendigt med gentagne be-
handlinger af afgroden. Denne
tremgangsmade benyttes allere-
de i USA, Canada, Argentina og
Kina, men er indtil videre ikke
tilladt i Danmark. Den manglen-
de tilladelse skyldes blandt andet
bekymring for konsekvenserne

for miljoet. Modelberegninger
har nemlig pavist, at del' kan ske
en spredning at gener for herbi-
cidtolerance fra afgroden til teet
besleegtede ukrudtsarter, del'
vokser pa tilstodende arealer.
Dermed oges risikoen tor, at nye
krasborstige ukrudttyper op-
star, hvorefter man er tvunget til
s<ette herbicidforbruget op for at
komme dem tillivs. I Danmark
harman iseer droftet en sadan
genforurening af agerkal, som er
en neer sleegtning til raps.

12010 fremsatte Europa-Kom-
missionen et forslag til en samlet
politik pa omradet, som stadig-

veek er under behandling. Det
abner op for dyrkning at GMO-
atgroder, sa leenge disse lever op
til en r<ekke godkendelseskrav.
Medlemslandene har dog sta-
digveek mulighed for at forbyde
dyrkning at GMO-afgroder in-
den for egne greenser. Indtil vi-
dere er kun to GMO-afgroder
blevet godkendt til dyrkning
iEuropa: en majssort, som er
modstandsdygtig over for mollet
majsborer (Ostrinia nubilalis),
samt en sort af kartofler, del' kan
bruges til papirfremstilling.

T F¢lelserne gar ofte h¢jt, nar GMO-afgr¢der er pa dagsordenen. Foto: Alex M. Tracey/Scanpix
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Ukrudtet, sam vi luger

JEndringer i ukrudtsfloraens
sammensaetning
Det er ikke altid, at man pa for-
hand ved, hvad man skal bruge
langtidsstudier til, men vi skal
v<ereglade tor, at de findes. Som
eksempel kan n<evnes resultater-
ne af mangearige studier at sam-
mens<etningen af ukrudtsfloraen i
torskellige afgroder. I tab ellen ses
data vedrorende ukrudtsfloraen
i varbyg-marker. Resultaterne er
opnaet ved at registrere de enkelte
ukrudtsarter i 10 tilf<eldigt udlagte
0,1 m2 cirkler. Forekommer en art
i tre cirkler, tildeles den frekvens
30%,i fire frekvens 40%og sa frem-
deles. Teknikken er opkaldt efter
den danske botaniker og plante-
okolog Raunki<er og anvendes ofte
til analyser atfloraens sammen-
s<etning. Undersogelserne giver
et godt indblik i, hvordan domi-
nansforholdene mellem de forskel-
lige ukrudtsarter har udviklet sig
over tid. Det er bem<erkelsesv<er-
digt, at der skete en 44%stigning
i frekvensen af ukrudt i varbyg-
markerne fra period en 1987-1989
til perioden 2001-2004. Ifolge for-
skerne kunne stigningen forklares
med et fald i m<engden at udbragte
herbicider. Pa trods af dette fald
steg udbyttet med 11%.Forfatterne
fremh<ever dyrkningsrelaterede
forhold som arsag til disse <endrin-
ger, herunder is<er <endret brug af
godningsstoffer og sprojtemidler
samt en genereloget mekanise-
ring. Ligeledes ses det tydeligt,
at ukrudtsfloraen <endrer sig over
tid. Rod arve er en af de arter, som
efterhanden er blevet meget sj<el-

den. Den smukke rodblomstrede
art er blevet udodeliggjort som fri-
hedssymbol i Emma Orczys bog
"The Scarlet Pimpernel" fra 1905.

En anden ukrudtsart med smukke
blomster, agerstedmoderblomst,
er vundet frem, is<er fra slutningen
af 1980'erne og frem.

Procentvis forekomst i Raunkler cirkler af udvalgte ukrudtsarter i varbY9marker
gennem tre prioder: 1967-1970, 1987-1989 og 2001-2004. Med stjerner er indike-
ret sandsynligheden for at der er sket en cendring mellem to perioder (*p <0.05,
**p <0.01, **p <0.001. Data fra Andreasen & Streibig (2011)).

Arter 1967-1970 1987-1989 2001-2004

Rod arve
46 3,4*** 0,9(Anagal/is arvensis ssp. arvensis)

Gra-bynke
0,3 0,9 1,5(Artemisia vulgaris)

Hyrdetaske
18,7 7,7*** 32,1***(Capsel/a bursa-pastoris)

Hvidmelet gasefod
44 24,1*** 31,7**(Chenopodium album)

Ager-tidsel
2 0,9 2,3(Cirsium arvense)

Snerle-pileurt
34,3 20,0*** 32,8*(Fal/opia convolvulus)

Burre-snerre
24 1,4** 3,6*(Galium aparine)

Skive-kamille
2,3 3,9 3,4(Matricaria disco idea)

Glat vejbred
21 7,3*** 1,6**(Plantago major)

Vej-pileurt
39 13,0*** 20,5***(Polygonum aviculare)

Rodknoo
0,3 0 0,1(Rumex acetosel/a)

Enarig knavel
1,7 0,2* 0,5(Scleranthus annuus)

Aim. spergel
4,7 0,9*** 4,5(Spergula arvensis)

Aim. fuglegroos
87,3 49,1*** 47,8(Stel/aria media)

Lugtlos kamille
17,7 6,8* 16,0*(Triplerospermum perforatum)

Storkronet oorenpris
24 11,6** 16,1(Veronica persica)

Ager-stedmoderblomst
26,7 16,6** 57,7***(Viola arvensis)

taber

vinder

taber

taber

taber

taber

vinder

... Tabere og vindere blandt ukrudtsarter i varbyg ved sammenligning mellem un-
ders¢gelser i perioderne 1967-70, 1987-1989 og 2001-2004. Stjerne markere san-
dysnligheden for, at der er sket en cendring. Kilde: Andreasen, e. & J.e. Streibig,
2011: Evaluation of changes in weed flora in arable fields of Nordic countries-
based on Danish long-term surveys. - Weed Research 51: 214-226
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Ukrudtsarters nyttevrerdi

Ukrudtsarter kan ogsa have en
nytteveerdi som spiseplanter. Det
har man i hoj grad taet ojnene
op tor de sen ere ar, ikke mindst
med Nyt Nordisk Kokken. Nog-
le af de meste populeere arter i
denne sammenheeng er meelke-
botte, skvalderkaI, stor neelde og
ramslog. Del' er naturligvis ogsa
mange andre arter, som er spise-
lige, sa leenge man sikrer sig mod
forveksling med giftige planter
og sorger for at samle planterne
et sted, hvor de ikke er udsat for
sprojtning eller luftforurening
fra trafikken. Tilsvarende findes
del' ukrudtsarter, som egner sig
til fremstilling at te, leeskedrikke,
01, yin og snaps, ligesom ukrudts-
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arter otte optr<eder i urtemedicin,
dog kun med yderst ta dokumen-
terede positive eftekter.

Ukrudt - kilde til Iiv
Det er ikke kun mennesker, der
nyder godt af at spise ukrudtet.
Det gor dyrene ogsa. Ukrudts-
arterne producerer tor eksempel
pollen og nektar, som er en vig-
tige fodekilder for sommertugle,
svirrefluer og vilde bier, ligesom
honningbier kan samle store
m<engder honning i ukrudtet. I
det tidlige forar er m<elkebotten
saledes en meget popul<er fodekil-
de for bier, svirrefluer og sommer-
fugle, og midt pa sommeren er det
skvalderkalen, som fyldes at et

... Brcendenceldesuppe har faet en
rencessance med Nyt Nordisk K¢kken.
Foto: Ulrike Koeb/Scanpix

mylder af insekter, lige fra sj<eldne
hvepse til spektakul<ere tr<e- og
blomsterbukke. Ogsa den karak-
teristiske bille gron guldbasse ses
hyppigt i skvalderkal. De invasive
arter af canadisk og sildig gylden-
ris er enestaende gode nektar- og
pollenkiJder, som mange steder
ligefrem udsas af biavlere, fordi
de prohektar kan producere mere
end 800 kg nektar og 200 kg pol-
len. Problemet med gyldenris er
som tidligere omtalt, at den i store
bevoksninger bliver totalt domine-
rende og dermed ekskluderer aile
de insekter, der ikke er knyttet til
kurvblomster. I et blomsterbed
kan den dog v<ere en sand insekt-
bombe.



Nar ukrudt er en hjaelp
Pa bragtlagte jorde kan ukrudt
modvirke jorderosion og have
en positiv indflydelse pa jordens
dyrkningspotentiale. Derved
slipper vores vandlob for store
m<engder silt og organisk mate-
riale, som ellers skylles ud ved
skybrud eller i vinterhalvaret.

Endelig har ukrudtsfloraen en
betydelig <estetisk veerdi, som
kan pavirke menneskets mentale
tilstand i positiv retning. Det er
man ved at indse i mange stor-
byer, hvor man forsoger at bringe
naturen tilbage i byrummet. Her
spiller ukrudtsarter en s<erlig
rolle pa grund af deres konkur-

T Sildig gyldenris er en nektar- og pollenbombe i sensommeren.

renceevne og store tolerance over
for miljopavirkninger. Som have-
ejer kan man i det lokale havecen-
ter kobe sablandinger af sakaldte
vilde planter, der for en stor dels
vedkommende bliver opfattet som
ukrudt i andre sammenh<enge.

T Okkergul pletvinge i mcelkeb¢tte.

T Sa ukrudt det er nemt og krcever
ingen lugning.
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Fremtidens ukrudt i Danmark
Jordens temperatur stiger, og
selv om temperaturstigningerne
i Danmark og Nordeuropa hid-
til har veeret beskedne, nar vi fx
sammenligner os med Arktis, vii
selv et moderat varmere klima
have en stor effekt pa plantelivet
pa vore breddegrader. Nogle ar-
tel' viI forsvinde, mens andre viI
komme til- ikke bare som en
direkte konsekvens af klima-
<endringer, men ogsa som funk-
tion af den ogede globalisering
af plantelivet. Antallet af dage

pa arsbasis, hvor temperaturen
er gunstig for planteveekst, er
af s<erlig stor betydning i denne
sammenheeng. For de fleste plan-
ter er v<ekstseesonen allerede
blevet leengere, og ifolge progno-
serne viI denne udvikling fort-
seette. Nar vi spejder efter mor-
gendagens ukrudtsarter, skal
vi derfor rette blikket mod syd.
Pa side 8 og frem har vi allerede
neevnt nogle ukrudtsarter, hvis
udbredelsesomrade er under ud-
videlse mod nord.

Palmer iDanmark?
Klimatorand ringerne medforer,
at mere eksotiske livsformer som
fx palmer kan veere pa vej til Dan-
mark. I 0jeblikket toregar saledes
en invasion afhorpalmen pa syd-
vendte alpeskraninger i Italien
og Schweiz. Palmen optreeder
allerede pa den schweiziske sort-
liste. Den stammer oprindeligt
fra Himalaya, hvor den er i stand
til at modsta temperaturer helt
ned til-20°C. Mere detaljerede
undersogelser har vist, at pal-

T H¢rpalmen er pa vej fra h¢jderne i Himalaya til det flade Danmark. Foto: AGE/Scanpix
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... Prognose for udskiftningen af
ukrudtsarter med stigende temperatur
2051-2080. I de sorte kvadrater udskif-
tes ncesten aile arter, mens ukrudtsflo-
raen er nogenlunde stabil i de lyse. KiI-
de: Hyvonen, T., M. Luoto & P. Uotila,
2012: Assessment of weed establish-
ment risk in a changing European cli-
mate. - Agricultural and Food Science
21: 348-360

men ikke kan etablere sig, hvis
gennemsnitstemperaturen for
den koldeste maned ligger under
2,2°C. Horpalmen er en popular
haveplante i Sydeuropa og kan
med lidt omhu allerede nu dyrkes
pa triland i Danmark. I Danmark
veksler gennemsnitstemperatu-
ren for den koldeste maned ty-
pisk mellem -2,0°C og +2,0°C, sa
klimatorandringerne skal altsa
ikke sla meget mere igennem, for
horpalmen hopper over havegeer-
det og bliver et nyt indslag i den
danske natur.

Planterne kommer!
Pa grundlag af forskellige see-
narier for, hvordan klimaet vii

... R¢d arve er en af de ukrudtsarter, som er gaet meget tilbage de sidste artier.
Det er cergerligt, for den kandiderer til at vcere en af de smukkeste!
Foto: Jan Lyngby

udvikle sig de kommende artier,
kan man opbygge statistiske
modeller tor arters fremtidige
udbredelse. I den internationale
videnskabelige litteratur omtales
disse som Species Distribution
Models, forkortet SDM. I en sa-
dan SDM har man forsogt at for-
udsige den fremtidige udbredelse
af 25 arter af markukrudt pa
europ<eisk plan. Modellen bygger
pa tre klima-parametre samt data
tor arealanvendelsen, og frem-
tidsscenariet omfatter perioden
2051-2080. For 14 ukrudtsarters
vedkommende forudsiger model-
len en storre udbredelse, mens 11
arter vii blive indskreenket i deres
udbredelse. Modellen viser endvi-

dere, at mens der vii ske et tab af
arter i tempererede og subtropi-
ske egne, viI flere arter komme til
i den kolige del at Europa. Uanset
modellernes indbyggede usikker-
heder kan vi forvente drastiske
<endringer isammenseetningen
af ukrudtsfloraen - selv under
relativt moderate forandringer af
klimaet.
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Ukrudtets paradoks

Sa selvom ukrudtet er uonsket, og
vi udfolder store betr<ebelser pa
at bek<empe det, sa skaber vi pa-
radoksalt nok selv betingelserne
for dets store udbredelse. Uden
menneskets indgriben i naturen
ville mange ukrudtsarter v<ere
henvist til naturligt torstyrrede
lysabne levesteder, som er sj<eld-

nere i den vilde natur end i nuti-
dens kulturlandskab. Udfra en
rent menneskelig synsvinkel kan
man inddele planter i tre grupper,
1) dyrkede planter, 2) ukrudt og
3) vii de planter. I virkeligheden er
der tale om tre yderpunkter iet
sp<endingsfelt, som enhver plante
kan hentores til pa et givent sted

og et givent tidspunkt. Pa denne
baggrund kan man konkludere,
at ukrudt snarere betegner en til-
stand end en konkret gruppe af
plantearter. Det kan maske v<ere
nyttigt at reflektere over, n<este
gang man bander over vablerne
fra lugejernet.

TEn smuk kornblomst med valmuer i baggrunden.
Eller "bare" ukrudt?

32

T Mcelkeb¢tter skaber ogsa glcede.



Supplerende lresning

Barnosky, A. 2013. Palaeontological evidence for de-
fining the Anthropocene. In: Waters, C. N., Zalasiewicz,
]. A., Williams, M., Ellis, M. A. & Snelling, A. M. (eds.
A Stratigraphical Basis/or the Anthropocene. Geological
Society, London, Special Publications 395: 149-165

Damgaard, c., Kjellsson, G., Kj<er,C. & Strandberg, B.
2005: Genmodi/icerede planter. Danmarks Miljounderso-
gelser og forlaget Hovedland.

Damgaard, c., Nygaard, B., Ejrn<es, R., and Kollmann,
]. 2011: State-space modeling indicates rapid invasion
of an alien shrub in coastal dunes. Journal 0/ Coastal Re-
search 27: 595-599

Lachmuth, S., Durka, W. and Schurr, F. M. 2010: The
making of a rapid plant invader: genetic diversity and
differentiation in the native and invaded range of Sene-
cio inaequidens. Molecular Ecology 19: 3952-3967

Forcella, F. and Harvey, S.]. 1988. Patterns ofWeed Mi-
gration in Northwestern U.S.A. Weed Science 36: 194-201

Hedemand T. og Strandberg M. 2009. Pesticider - pd-
virkninger i naturen. Miljobiblioteket, pp. 107. http://
www2.dmu.dk/pub/mbI5.pdf

Hyvonen, T, Luotob, M. & Uotilac, P, 2012: Assessment
of weed establishment risk in a changing European cli-
mate. -Agricultural and Food Science 21: 348-360.

Orczy, E. 1905. The Scarlet Pimpernel. - Nabu Press
(ISBN -13:9781276736282)

Rosenmeier, L., Kj<er,ED & Nielsen, LR, 2012: The
Scotch broom, Cytisus scoparius (Fabaceae), a para-
dox in Denmark - an invasive plant or endangered na-
tive species? - BotanicalJournal o/the Linnean Society
171: 429-440

Sondergaard, S., Petersen LB. & Damgaard C. 2005:
Predicting the outcome of competition along a nitro-
gen gradient - a case study with Erodium cicutarium
and Geranium pusillum. Journal 0/ Plant interactions
1: 115-121

Thuilier, c., 2012: Introduced plants outnumber nati-
ves. Australian Geographic 14, august 2012

Walter, G.-E., Griti, ES., Berger, S., Hickler, T., Tang,
Z. & Sykes, T., 2007: Palms tracking climate change.
Global Ecology and Biogeography 16: 801-809.

Williams F, Eschen R, Harris A, Djeddour D, Pratt C,
Shaw R, Varia S, Lamontagne-Godwin J, Thomas SE,
Murphy ST, 2011. The economic cost 0/ invasive non-na-
tive species to Great Britain. Egham, UK: CAB!, 198pp.

Referencer til hjemmesider
Se referencer pa www.naturhistoriskmuseum.dk/
Viden/Natucog_Museum

T Enarig rapsgrces er en klassisk ukrudtsart, som aile har pr¢vet at luge.
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De sortlistede arter:

• Almindelig bukketorn (Lycium barbarum)

• Aks-beermispel (Amelanchier spicata)

• Bjergtyr (Pinus mugo spp. dog ikke fransk bjergfyr
(P. mugo var. rostrata eller P. uncinata))

• Bynke-ambrosie (Ambrosia artemisiifolia)

• Canadisk bakkestjerne (Conyza canadensis)

• Canadisk gyldenris (Solidago canadensis)

• Sildig gyldenris (Solidago gigantea)

• Glansbladet heeg (Prunus serotina)

• Have-guldn<elde (Lamiastrum galeobdolon)

• Japansk hestehov (Petasites japonicus)

• Japansk pileurt (Fallopia japonica)

• K<empe-pileurt (Fallopia sachalinensis)

• Japansk x Keempe-pileurt (Fallopia x bohemica)

• Klitfyr eller Contortafyr (Pinus contorta)

• Keempe-balsamin (Impatiens glandulifera)

• K<empe-bjorneklo (Heracleum mantegazzianum)

, • Mangebladet lupin (Lupinus polyphyllus)

,\. p"t;mk (Pa,unaca wU,a)

• Rynket rose (Rosa rugosa)

• Kamtchatka-rose (Rosa kamtchatica)

• Rod hestehov (Petasites hybridus)

___ • Smablomstret balsamin (Impatiens parvi/lora)

• Stor tusindstrale (Telekia speciosa)



Register

Agerkal (Brassica rapa ssp.
campestris) 26

Agerstedmoderblomst
(Viola arvensis) 27

Agertidsel (Cirsium arvense) 15

Ahorn (Acer pseudoplatanus) 22

Aks-bcermispel
(Amelanchier spicata) 10,34

Almindelig brandbceger
(Senecio vulgaris) 19

Almindelig brunelle
(Prunella vulgaris) 18

Almindelig bukketorn
(Lycium barbarum) 10, 22, 34

Almindelig firling
(Sagina procumbens) 18

Almindelig fuglegrces
(Stella ria media) 18

Almindelig kvik (Elytrigia repens) .. 19

Almindelig stedmoderblomst
(Viola tricolor) 7

Almindelig vandpest
(Elodea canadensis) 23

Bellis (Bellis perennis) 18

Bidende stenurt (Sedum acre) 7,14

Bjergfyr (Pinus mugo) 10, 22, 34

Brcendencelde (Urtica dioica),
se Stor ncelde

Burresnerre (Galium aparine) 6

Bynkeambrosie (Ambrosia
artemisiifolia) 8, 10, 11,34

Cactoblastus cactorum 16

Canadisk bakkestjerne
(Conyza canadensis) ........ 9,10,19,34

Canadisk gyldenris (Solidago
canadensis) 9, 10, 12, 28, 34

Dansk kokleare
(Cochlearia danica) 14

Enarig rapgrces (Poa annual 19

Engelskgrces (Armeria maritima) 14

Fandens m<elkebl<1tte
(Taraxacum) 18, 21, 28, 32

Gaffelvortemcelk
(Euphorbia peplus) 20

Glansbladet h<eg
(Prunus serotina) 10, 22, 34

Glat dueurt
(Epilobium montanum) 20

Glat vejbred
(Plantago major) 4, 15,19

Grl<1nguldbasse (Cetonia aurata) ... 28

Gnibynke (Artemisia vulgaris) 13

Gyvel (Cytisus scoparius) 11, 12

Haveguldncelde (Lamiastrum
galeobdolon) 10, 13,34

Hejrenceb (Erodium cicutarium) ....... 7

Horsetidsel (Cirsium vulgare) 15,16

Hvene (Agrostis) 21

Hvid kornel (Cornus alba) 22

Hvidmelet gasefod (Chenopodium
album) 13,14,20

Hybenrose (Rosa rugosa),
se ryn ket rose

Hyrdetaske (Capsella) 7,19

Hl<1rpalme (Trachycarpus fortunei) .30

Japansk hestehov
(Petasites japonicus) 10, 34

Japansk pileurt
(Fallopia japonica) 10,11,23,34

Japansk x kcempepileurt
(Fallopia sachalinensis) 10, 34

Kamtchatka-rose
(Rosa kamtchatica) 10,34

Klitfyr (Pinus contorta) 10,34

Kll<1ver (Trifolium) 20

Kornblomst (Centaurea cyanus) 32

Krumhals (Anchusa arvensis) 7

Kruset skrceppe (Rumex crisp us) 13

Kcempebjl<1rneklo (Heracleum man-
tegazzianum) ....... 10, 11, 12, 13,23,34

Kcempebalsamin (Impatiens
glandulifera) 10, 13,34

Kcempepileurt (Fallopia
sachalinensis) 10, 23, 34

Liden storkenceb (Geranium
pusillum) 7

Liden tvetand (Lamium
amplexicaule) 18

L¢gkarse (Alliaria petiolata) 6

Majsborer (Ostrinia nubilalis) 26

Mangebladet lupin (Lupinus
polyphyllus) 10, 34

Newzealandsk korsarve
(Crassula helmsii) 23

Okkergul pletvinge
(Melitaea cinxia) , 29

Opuntia stricta 16

Plcenekransemos (Rhytidiadelphus
squarrosus) 19

Rajgr<es (Lolium) 21

Ramsll<1g (Allium ursinum) 10, 11,28

Rapgrces (Poa) 21

Raps (Brassica napus) 26

Rejnfan (Tanacetum vulgare) 1 5

Robinie (Robinia pseudoacacia) 22

Rosetspringklap
(Cardamine hirsuta) 19

Rynket rose
(Rosa rugosa) ........ 5, 10, 13,22,23,34

Rl<1darve (Anagalis arvensis) .... 27, 31

Rl<1dhestehov
(Petasites hybridus) 10, 13,34

Rl<1dknce(Rumex acetosella) 13

Rl<1dtvetand (Lamium purpureum) 18

Sildig gyldenris (Solidago
gigantea) 9, 10, 12,28,29,34

Skvalderkal (Aegopodium
podagraria) 6, 10, 18,21,22,28

Skcermvortemcelk (Euphorbia
helioscopia) 7

Smalbladet brandbceger (Senecio
inaequidens) 8,9,16

Smablomstret gulurt (Amsinckia
micrantha) 5

Sommerfuglebusk (Buddleja
davidii) 22

Stor ncelde
(Urtica dioica) 5,6,7,18,28

Stor tusindstrale
(Telekia speciosa) 10,34

Strandvejbred
(Plantago maritima) 14

Svinemcelde
(Atriplex patula) 13, 14,20

Svingel (Festuca) 21

Tusindfryd, se Bellis

Valmuer (Papaver) 32

Vejpileurt
(Polygonum aviculare) 1, 13, 18

Vellugtende gulaks
(Anthoxanthum odoratum) 15

Vild kl<1rvel (Anthriscus
sylvestris) 6,7

Vild pastinak
(Pastinaca sativa) 10, 11,34

Violetrandet ildfugl (Lycaena
hippothoe) 29

Vorterod (Ranunculus fica ria) 19

Varbyg (Hordeum vulgare) 27

Arenpris (Veronica) 20
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