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Naturtyper

'(i Fyir er der ca. 300%b@ge.rkovniad kim 20% i

Iaitdei .roin helhed.

I Fyns Amt findes der ingen udbredte hede-, kliteller andre naturomdder, men derimod er der
mange smH vandhuller og moser, mange små og
fil st0rre skove, mange stengærder og levende
hegn, som tilsammen giver stor variation. Langs
den I I00 km lange kyststrækning er der desuden
et stort antal strandenge. Netop kysten med de
mange strandenge, som har et artsrigt plante- og
dyreliv, er et af de mest karakteristiske træk i den
fynske natur.
Karakteristisk er naturligvis også de mange
s m k r , og i Del Sydfynske @hav har Fyn et
naturområde, der er i særklasse b8de i national og
international sammenhæng (tur 15).

Skove og krat
Skovene udgplr ca. 3 1 .O00 ha eller ca. 8,6%af he
le Fyns Amts areal. Den starste koncentration af
skove finder man p4 Sydfyn i tiiknytning til de
mange hovedgårde, som fx Krengerup, Damsbo,
Steensgaard, Brahetrolleborg, Holstenshus,

Hvidkilde. Glorup, Mullerup og Ravnholt. Endvidere har bl.a. Wedellsborg, Langes@,Egebjerggird, Holckenhsvn og Valdemarsslot store
skovarealer.
De fleste fynske skove er i forstlig drift. Kun
pil ganske f3 arealer. fx p i Vejlo Kalv på Hindsholm, findes en "naturskov" med bl.a. Småbladet Lind. Hvidtjzirn, Slåen, Korsved og Benved.
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B~geskov
Begeskoven udggr i ejeblikket ca. en tredjedel af
det fynske skovareal, men den er i tilbagegang.
I b~geskovep i muldbund er der om foråret et
meget veludvikIel urteflor, med Hvid Anemone
samt, i de syd- og ~slfynskebØgeskove, den @dviolet- eller hvidblomstrede Hulrodet Lærkespore.
Liden Lærkespore, Tyndakset Gegeurt, Hulkravet
Kodriver og Bingelurt findes også. P&Sydfyn er
der ofte indslag af Dansk Ingefær. På morbund indeholder begeskoven Hvid Anemone samt en elIer
flere af arterne Liljekonval, Majblomst, Skovstjerne, Blåbær, B~lget-Bunkeog Jomfruhk
Foryngelse af begeskove foregir ofte ved at
træerne får lov at så sig selv. Selvforyngelsen
hjælpes dog normalt ved harvning af skovbunden, idet spiringen herved lettes. En del af skovenes naturpræg dyr og planter - som gennem
årtusinder er tilpasset de forskellige levevilkir
overlever pga. selvforyngelsen.

-

Mnii kniifii s~ort~idbyricuf ar studere .skoven på iircrt
hold. Skovsgdrd, Lutrgeia~ad.

af jordbunden. Normalt er der Red Svingel, BØIget Bunke, Almindelig Hundegrzs, Krybende
Hestegræs, Skovsyre og Hvid Anemone.
Egeskoven udger i dag kun 5 8 %af skovarealet. Enkelte egebevoksninger er meget gamle.
Skovbrynet mod vest i Vestre Stigtehave på Langeland består bl.a. af spredte ege på mellem 100
og 200 år. Hist og her i landskabet ses desuden
enkelte frilstaende kæmpeege fx Ambrosiusegen
nær Valdemarssloi pH Tåsinge (foto s. 139).

Skovbitrid i Pipsrorta.rkovcri ved Fonborg. Skovbiiiarle~i
cr Itntvetfrir rirfiimre b#gcris .~elvf~iyiagelse.
Hu~vningertknii skabe p ~ ~ b l o i fur
l e i foriirlsiniitder i
.skovbitttde~i.

Egeskov
På Fyn findes langt hovedparten af egeskovene
på sandblandet moræneler. De er mere lysåbne
end begeskove. Derfor kan en lagdeling af plantevæksten i et skovlag, busklag, urtelag og et
moslag være ret veludviklet. Skovlaget udgeres
ofte af Eg med indslag af Ask, Elm, Lind, Spidslen og Ahorn. Busklaget indeholder arter som
Hassel, Hvidtjern, Almindelig Hyld, Fugle-Kirsebær, slyngplanten Almindelig Gedeblad (Caprifolium), og den klatrende Vedbend. Urte- og
moslagets sammensætning afhænger fuldstændig

Selv om nioderiir iiåleskov kun virke incgei rtisjoriiiig.
kan man ogsd i deti se ekseinpler p i iiaritrcris irraiig
J)ldi&rl.
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Drundengerr p i #re! syijbr Assen.s. I buggrrriiden ses TarflHuse.

Askeskov

Askeskove vokser på fugtig, næringsrig jordbund. De udger ca. 5% af det fynske skovareal.
Askeskove er normalt ret lysibne med både en
artsrig underskov og bundflora. Urtefloraen i de
mere fugtige askeskove udgeres for en stor de1 af
kærplanler, som fx Almindelig Mjeduri, Engkabbeleje, Kær-H~geskæg,Almindelig Fredlfis
og Skov-Kogleaks, men Bingelurt. Firblad og p i
Sydestfyn Fladkravet Kodriver, forekommer ogSS. Askeskoven er også voksested for mange af
vore orkideer. Man kan være heldig at finde
Tyndakset GGgeurt, Ægbladet Fliglæbe, Skovgogelilje, Rederod, Skovhullæbe og Skovg~geurt.
Elleskov eller ellesump findes typisk udviklet
på våd, næringsrig jordbund, som periodevis er
mere eller mindre vanddækket. Red-El er i Fyns
Amt meget almindelig, specielt i omridet mellem
Faaborg, Nr. Aby, Tommerup og Svendborg. Den
indvandrer ofte i moser, hvor græsning ogleIIer
h0slet er opgivet.
Underskoven i elleskov kan udgfires af Kvalkved, Pil og Solbær. Hæg er ogsi almindelig. mens
den er sjældnere i det evrige land. Urtelaget bestir af moseplanter som Stiv Star, Engkabbeleje,
Almindelig Mjedurt, Dyndpadderok, Vandkarse,
Almindelig Fredles, AngeIik og Kær-H~geskæg.
På elletrunterne kan der vokse skyggetålende
skovbundsplanter som Dunet Steffensurt, Hvid
Anemone samt bregnerne Ker-Mangelfiv, Smalbladet- og Almindelig MangelØv.

Stævningsskove

Fyn er karakteristisk ved sine mange stavningsskove (s. 20 og s. 50). Tidligere havde hver gård
sin skovparce[ hvor der blev hentet træ til bl.a.
hegnsmateriale, gavntræ og brændsel. Træerne
blev skåret ned med regelmæssige intervaller p i
5-20 år. Det var især hasselbevoksningerne, man
brugte til stævning, men ogsi ellesumpene har
næsten alle været stævnet. Af andre stævnede
træarter kan nævnes Pil, Ask, Elm og Eg. Stevningen gav lys til skovbunden og dermed en stor
opvækst af græs og urter, som ofte blev udnyttet
til græsning eller hØslzt.
I dag er skovstævningen næsten oph~rt,og
mange stævningsskove er blevet til hejskov eller
omdannet til nileskov. Visse stævningsskove be
vares dog. De fleste findes på Langeland. I den
statsejede Gulstav Vesterskov på Langelands sydspids driver Fyns Statsskovdistrikt en stor hasselbevoksning som traditionel siævningsskov. Fyns
Amt driver en fredet stævningsskov ved S n d e .
Stadig kan man også spredt om på hele Fyn
finde skove, der bærer præg af stævningsdriften.
Duereds Vænge, Sinebjerg Skov og Hornenæs
Skov, alle beliggende på Horneland på Sydfyn. er
gode eksempler herpå.

Andre skovtyper
Hovedparten af nåletræsbevoksningerne i Fyns
Amt bestik af Rodgran og Sitkagran. De er alle
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plantede og udggr ca. 35% af skovarealet. I yngre
eller svagt udtyndede plantninger er lystilgangen så
ringe, at skovbunden er uden vegetation og helt
dækket af affaldne nale. Ældre fyrreskoveer dog så
lydbne, at der kan vokse en skovbundsflora, som
typisk bes& af Bglget Bunke og Sand-Star, Hedelyng. Lyng-Snerre og Majblomst (s. 20 og s. 50).

Kyster
F&

Amt er det amt, der har den Izngste samlede
kyststrækning. Den er pil i ah ca. 1100 km. Langs
denne store strækning er der udviklet forskellige
kystlyper afhængig af, hvorledes kysten er udsat
for vind, strgm og bolgeslag.
Pil de mest udsatte kyster, fx Storebæltskysten, optræder sten- eller sandstrand. P i san&
stranden kan man finde den lille krybende, hvidblomstrede Strandarve samt Strandsennep. I
tangopskyilet findes tit Strandmælde og andre
mælde- og gåsefodarter. P i de lidt hQijereliggende arealer med I0st sand, grus og sten findes den
store, velsmagende Strandkål. Agertidsel og Almindelig Kvik. som er mest kendt som markukrudt, har her deres naturlige voksested.

Km-Ftiokrrrr er en sjmldeii plante pd Fjn. Den vokser
pri simpel bund ved s@et:

Planterne pil strandengene og strand~rsumpene kaldes for saltplanler, idet de kan tale al vokse p i den saltholdige jordbund. Deres evne til at
tfile salt varierer fra art til art. Man kan derfor se,
at vegetationen er opdelt i zoner, der afspejlerjordens saltholdighed.
Yderst mod vandet ses en zone med det lysegrgnne Strand-Annelgræs. Med faldende saltindhold træffes dernzst et b d t e med dominans af
den lille siv Harril og R0d Svingel. Her kan man
i juli og august være heldig at seden smukkeTætblomstret Hindebæger. Denne art kan leve p8 den
salte jordbund, fordi den udskiller det giftige salt
gennem nogle kirtler. Længst væk fra vandet, i
overgangen til det t0rre overdrev, findes jordbær+
kl0versamfundet. som i sensommeren er let kendeligt ved jordbær-klgverens rgde, oppustede

Tceiblotn.rrrerHiridebmgerpå Monnet. Tdsiiige.

Langs de mere beskyttede kyster fx ved fjorde,
vige, nor og på indersiden af oddedannelser er
b~ilgeslagets i svagt, at der kan aflejres ler og slik.
Her findes ofte udviklet strandenge og strandrersumpe. Fyns Aml har omkring 400 strandenge
og strandrorsumpe. De fleste ligger pi tierne og
langs kysterne i det lavvandede Sydfynske @hav,
og ved den uregelmæssige fynske vestkyst.

Sarrifiitid of Gir1 Engmyre på deil store strntirleiig
Monnet pd Thitige. (Foro: Poril-Henrik Harritzi
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Ny natur skabt i en gammel rhofgmv ved Duvinde-Turrcpsyd@stfor Odense.

Seer

I

blomsterhoveder. I mindre lavninger med stort
saltindhold, saltpander, kan Kveller, Strandgåsefod og mod syd den sjældne Tangurt forekomme.
Tangurt er i sensommeren let kendelig på sin spiralsnoede stængel.
Strandmrsumpen består ofte af hoje bevoksninger af tagr~r.Den adskiller sig dog fra den ferske r0rsump ved ogsi at indeholde saltplanter
som Strandkogleaks og Blågren Kogleaks. De tre
arter kan forekomme såvel i blandede som i rene
bestande. På Vest- og Sydfyn findes hist og her
skærmplanten Engklaseskærm. Denne art har sin
danske hovedudbredelse i de fynske strandrgirsumpe.
Da havvandet omkring Fyn har en ret lav saltholdighed, er strandrersumpene ofte udviklet
langs kysterne helt ud til vanddybder på 1 m.
Mange strandenge er forsvundet som f0lge af
inddigning, afvanding og opdyrkning. Fjordmarken, Lumby Inddæmmede Strand og Seden
Inddæmmede Strand omkring Odense Fjord er
eksempler herpå. I alt er der inddiget 48 km2 i
Fyns Amt. I lebet af de senere år er græsningen
tillige ophgrt på mange strandenge. Det har bevirket en tilgroning med bl.a. Rgd Svingel og på
de fugtige steder dannelse af r0rsump.
Der er stadig en del afgræssede strandenge på
Fyn. Af de sterste kan nævnes Flægen i bunden af
Tybrind Vig, Maden p& Helnæs, Thure Rev på
Thure, Monnet pA Tåsinge og Tryggelev Nor på
Sydlangeland. De 4 sidstnævnte lokaliteter er
åbne for offentligheden. Monnet dog kun i perioden 15. juli 15. marts.

Fyns tre sterste s&r, Arreskov S0 på 317 ha,
Brændegård S0 p6 122 ha og Nerres0 på 73 ha er
mindre seer efter danske forhold. Fyns Amt er
imidlertid specielt ved at have mange små s&r,
som er med til at præge landskabet. S0holm SØog
Nordby SØer hhv. op til 15 m og 8 m dybe, men
ellers er sgerne ret lavvandede. tangesg og N0rres0 ligger særlig smukt og er yndede udflugtsmål (tur 6 og 10).
De fleste sgkr i amtet er dannet i forbindelse
med istiden. Men mennesket har også gennem tiderne etableret mange kunstige sger og vandhuller ved opstemning af vandlab til m@lledrift,ind
dæmning af fjorde. mergel- og tØrvegravning, og
i de senere årtier ved grusgravning og gravning af
andedamme.
PH grund af Fyns mineralholdige undergrund
er der mange kalkholdige soer i amtet. Disse s&r
er normalt omgivet af r0rsump, og på steder med
læ findes tit flydeplanter somGul- og Hvid Akande, Vandpileurt og Svemmende Vandaks.
De klarvandede af seerne har en rankegr0de
(undervandsplanter) af Vandaks- og Vandranunkelarter. Aks- og Kranstusindblad og Tornfr0et
Hornblad.
De klarvandede s@er er næsten alle tidligere
råstofgrave, som er fyldt med grundvand. Disse
seer, som er særlig talrige ved Davinde-Tamp og
Birkum (tur 12). kan indeholde et rigt dyre- og
planteliv.
Langt de fleste kalkrige seer er desværre
stærkt pavirkede af næringsstoffer, som via tilMb
kommer fra markg0dskning og byspildevand.
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Påvirkningen fremmer algevækst, som om sommeren g@rs@erne grgnne og uklare. I det uklare
vand kan rankegreden ikke vokse.
Langs bredden af kalkfattige, survandede s0er
vokser der sædvanligvis en tyk mitte af tervemosser, også kaldet en hængesæk. Den sjældne
plante Spæd Pindsvineknop kan findes i disse
bredzoner. P4 vandel er der ofte Hvid Akande,
mens der kun er f i undervandsplanter, fx tgrve
og kildemosser. Den survandede s0 er sjælden p4
Fyn, men Sorte S0 i Gerup Skov er et fint, lille
eksempel (tut 10).
En stor del af de mindste seer - vandhullerne
- er kunstigt anlagt. Det gælder bl.a. vandfyldte
ler- og mergelgrave, og mindre grus- og t~irvegrave samt gadekær og andre vandingshuller. På Fyn
er mergelgravene relativt talrige. De stammer hovedsagelig fra 1800-tallet, hvor man på de enkelte gårde indvandt mergel til jordforbedringsformål (s. 40-41). Plantev~ksteni vandhullerne
omfatter en del af de allerede omtalte arter, men
typisk ogsi arter som Blærerod, Vandrellike og
Frebid. I langelandske t0rvegrave findes desuden
Tornl0s Hornblad.
Mange af de fynske landsbyer har gadekær.
Disse blev for i tiden benyttet til vanding af
husdyrene og rummede derfor tidligere plantearter, der er specielt tilknyttet steder med delvis
vanddække og optrådt jordbund. Gadekærene har
i dag mistet deres betydning som vandingssteder,
og de er derfor ofte blevet forsynet med stebte
kanter. De fladvandede omrilder er forsvundet, og
en karakteristisk planteart som Almindelig Loppeurt er nu helt forsvundet fra Fyn. Dyndurt findes kun i gadekæret i MAre pil 0stfyn.
Andedammene er den eneste type vådområder, der i de sidste ir er gået frem både i antal og
areal. De fleste af disse vandhuller er primært anlagt med henblik p3 jagt.

Krearuwriiidiiigsl~~~l
ved 0rbu.k A!T Øvre del. Deri upirtidre briiik kan rumme er serligi dyre- ug plariieliv.

teten. Har vandlabenes dyre- og planteliv derfor
tidligere været truet, bliver livsbelingelserne nu
stadig bedre.
Vandferingen i de fynske vandlgib varierer
normalt betydeligt i I0bet af ilret. I nedbgrsfattige
perioder bestar vandl~betsvand næsten udelukkende af gmndvand, mens regnskyl kan mangedoble vandmængden.
Grundvandstilferslen er tydeligst i kildeomraidene. Normalt er der tale om sumpkilder, hvor
grundvandet træder frem over et st@rreomride.
Det kan fx vme ved foden af ådalenes skrænter.
Små kildebække leder vandel fra kilderne ud i
vandlebene. Der er kun fai sterre kilder på Fyn, fx
i Svanninge Bakker og i Dyrehaven ved Kongshej dj pfÅ astfyn.
Vandlebene har fra naturens hånd et varieret
og ofte slynget forlab. Der kan være strækninger
med dybt, langsomtflydende vand, og stryg med
lavt, hurtigtflydende vand. Disse varierede fysiske forhold giver gode livsbetingelser for et rigt

Fyns Amt er karakteristisk ved at have mange
smi vandlpib. Kun Odense A, som afvander 115 af
Fyn, tåler sammenligning med storre jyske
vandleb. Kun få og smH strækninger af vandlobene, hejst lo%,er ikke blevet rettet ud eller på anden måde reguleret af menneskene. Alle vandbb
er eller har været udsat for forurening fra landbrug eller byområder. Udviklingen er imidlertid
ved al vende, idet vedligeholdelsen af vandlebe- Dyiidiirt er en ,i.i~ckleiisi~mpplniire.sntn pil Fpi kriti
ne i disse år geres mere miljeivenlig, samtidig Jirides i MGiv gudekar .sydØ.si/«r Odoise.
med at spildevandsrensning forbedrer vandkvali- (Foici: Erik Thornsen /BIOFOTO)
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dyre- og planteliv. Vandlob med særlig stort fald.
s h o m Brænde A p i Vestfyn og de pstfynske
Kongshpj A og arbæk A m.fl., har dyre- og planteliv som ynder særlig hurtigtstrfimmende vand.
I og ved kildebækkene og de mindre vandlpb,
vokser planter som Brpindkarse, Tykbladet Ærenpris, Vandmynte og Sideskærm. Længere nede ad
vandlebene kommer fx Kruset Vandaks, Fladfrugtet Vandstjerne, Vandkrans, Enkelt Pindsvineknop og Vandpest til. I strygene, hvor vandet er
særlig iltet, er stenene ofte bevokset med den
tradformede rfidalge Lemanea, som ellers især
kendes fra Bornholm. I vandlqibenes nedre dele
optræder Bprstebladet Vandaks, og i r0rsumpen
langs bredderne vokser den store Kvan. I Odense
A træffes desuden Hjertebladel Vandaks og den
sjældne Pilblad.

mer af den store rigdom af plantearter, der i typiske tilfælde omfatter Butblomstret Siv og flere
arter af orkidéer som fx Sump Hullæbe, Kp&
farvet Gpigeurt. Plettet Gprgeurt og de meget
sjæIdne mygblomst og Langakset Trådspore. Også på 0stfyn er der ekstrernrigkzr, som dog her er
udviklet på kalkrige moræneaflejringer eller p5
s~mergel.Selv om dræning og opdyrkning har
pidelagt mange ekstremrigkær, er Fyns Amt nok
det amt i Danmark, der har det stprste antal. De
fleste er dog ret smi.
1 og omkring randmoræneaflejringerne p i
Syd- og Vestfyn (s. 10 og 15). er jordbunden lidt
mere sandel og næringsfa~ig.Her findes flere
moser af typerne fattigkær og h~jmose.Disse
mosetyper domineres af t0rvemosser og
græsagtige planter som fx Blatop, Smalbladet
Kæruld og Nzb-Star. Desuden kan der være store
bestande af Hedelyng, Klokkelyng og Tranebær.
Hpjmoseme adskilier sig fra fattigkærene ved
udelukkende at fil tilfort vand som regn eller sne,
mens kærene ogsi tilffires grundvand. Begge mosetyper huser ret få arter og er sure miljger. Tidligere fandtes mange og store omrider med h ~ j m o ser og fattigkær. Mange lokaliteter er imidlertid
forsvundet som f01ge af afvanding, tilplantning,
tprvegravning og tilgroning. I dag findes der 3

Moser og enge
De fleste fynske moser er udviklet på ret
næringsrige moræneaflejringer og regnes til mosetypen rigkær. I dem kan man være heldig at finde en rig vegetation med bl.a. Maj-Gegeurt, Engblomme og Hjertegræs.
Specielt p i Vestfyn og Nordfyn er mange moser udviklet p& tidligere havbund. som er fremkommet enten som f ~ l g eaf landhævning eller
inddigning. Den tidligere havbund er ofte rig på
muslingeskaller, og i sildanne kalkrige områder
findes mosetypen ekstremrigkær. Navnet kom-

Kirn ca. 10% ufDciritnnrks der er iircgiilerede.li1 derri
K
herer den slyiigede del nf Odense A tionl far S ~ Bmby, som ses bqesr i billedet. Otnrfidererfirder. I forgrw~detises Sdr. Broby M ~ l l c
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hojmoser p4 Fyn, hvoraf kun de fredede Storelung og Nybo Mose har en rimeIig storrelse. Af
fattigkærene er der kun sma og meget f4 lokaliteter tilbage. Hjertelæbe. Blomstersiv og Liden
Kæruld findes hver især kun pA én af disse.
Hvor vandstanden er htijere, fx langs bredden
af s e r n e eller hvor græsningen er opheri. er der
ofte udviklet en rflrsump. Denne består som regel
af TagrGr, Bredbladet og Smalbladet Dunhammer, Stikogleaks og Dyndpadderok. P3 Langeland i bl.a. Gulstav Mose og Sædballe Fredmose
domineres reirsumpen dog af den sjældne halvgræs Hvas Avneknippe (tur 18).

Slrdbrille Fredrilose pd Luti~elriiider sindig en .rpmidende finle- o2 plntirelokalirrr. iiicti inoseti er irrtder

Afgrmoede enge og inoser er de bedsre ytigleplridscr
for viber: (Faro: Erik Thot~isetdBlOFOTO)

nere vedligeholdt gennem forskellige udnyttelsesformer som lyngbrænding. lyngslining og afgravning af lyngt0rv.
Hedevegetationen er knyttet til næringsfattig
jordbund. I Fyns Amt findes der kun hedelignende vegetation p i enkelte lokaliteter, som enten er
strandvolde eller grusede, sandede moræneaflej-

Tidligere blev praktisk taget alle moser afgræsset eller benyttet til h0slæt. Denne udnyttelse holdt plantevæksten lavtvoksende og arisrig.
Udviklingen i landbruget har imidlertid bevirket,
at moserne i stadig mindre omfang bliver udnyttet
til græsning. og h0slet er praktisk taget ophert.
Derfor gror moserne til. De artsrige og lavtvoksende plantesamfund omdannes i Ieibet af få i r til
mere artsfattige moser med hejtvoksende urter,
græsser, halvgræsser og siv. Samtidig indvandrer
vedplanter som Rod-El, Dun-Birk og forskellige
slags pil. i lobet af 20-50 Ar kan mosen v m e omdannet til en skovsump.

Heder

Heder er plantesamfund, der domineres af lyngagtige dvmgbuske som Hedelyng, ~ e v l i n gog
Tyttebær.
De danske heder er heller ikke uberØrt natur,
men menneskeskabte plantesamfund. De er
fremkommet ved fzldning af den naturligt forekommende skov efterfulgt af udpining af jordbunden ved dyrkning og græsning. Heden er se-

Heder upretbolles krin ved I c d p af plejefoiatisiril~tiiiiger;sd.wm afhrn.iidiiig. Billeder viser den del
r$ Etiebrctwlrle, hvur der blev forerngei crjbr~etidingi
jorimi 1990.
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ringer. Det stente hedeareal findes p i Enebærodde, der danner den nordvestlige afgrænsning af
Odense Fjord. Vegetationen på denne hede består
hovedsagelig af vekslende bevoksninger af Hedelyng, Revling og Bolget Bunke med spredt forekomst af bl.a. Tyttebær og Skovstjerne. Overalt
p i den terre hede vokser der Enebær, og i de mere
fugtige områder findes Klokkelyng. Er man heldig, kan man finde den sjældne HØnsebær, der pH
Enebærodde har et af sine kun to fynske voksesteder (tur 2).

Overdrev og skrænter
Overdrev er en ældre betegnelse for udyrkede
omrader, der blev udnyttet som faplles vedvarende grri-sningsareal for landsbyernes husdyr. I dag
benyttes ordet om terre, græssede plantesamfund. Nær kysterne kan disse plantesamfund fx
indeholde de salttalende arter Engelskgræs og
Strandvejbred, og der tales da om strandoverdrev.
Mange kystskrænter fremstår i dag med en
overdrevsvegetation. selv om de ikke har været
afgræsset i en længere årrække. Det skyldes, at

Girldbloinine h#rer til p6 afgrmsede overdrev. Pii Fyn
Jindes den nu kuii i R#dine Svinehavel:
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Hjorterod vokser pd Fyn kun pd de r#rre og solrige
kystoverdrev på Hiiid.~holm.

disse skrænter er udsat for jordskridning, vindplvirkning og udterring, hvilket hæmmer opvteksten af buske og træer.
Overdrevenes vegetation består mest af flerLige græsser og urter, der enten kan tåle eller
undgl dyrenes afbidning. De mest almindelige
græsatter er Almindelig Hvene. R@d Svingel,
Fåresvingel. Almindelig Rajgræs, Eng-Rapgræs,
Draphavre, Almindelig Hundegræs og Vellugtende Gulaks. Blandt urterne er Almindelig Rellike,
Liden Klokke, Håret Hogeurt, Lancetbladet
Vejbred, Redknæ, Hestborst og giftige planter
som Eng-Brandbæger, Knold-Ranunkel og Bidende Ranunkel nogle af de mest almindelige.
Buskvegetationen kommer især p& svagt afgræssede arealer. Den består almindeligvis af tornede arter Hvidtjern, Slåen, Hunderose og Æblerose. Vild Rble kan ogsl optræde pil overdrevene og
fremslikdaofte med kegleform på grund af dyrenes
afbidning. Hvis græsningen opherer kan buskene
efterhånden danne et fuldstændig lukket krat.
Fyns Amt har tidligere haft meget store
overdrev. P l Vestfyn var der Håre-, Lunge- og @rslev Bjerge samt Ebberup- og Heed Banker. På
Sydfyn har store dele af De Fynske Alper været
overdrev, og fra Nord- og Midtfyn kan fremhæves Grindlase As. Bederslev Dale og dpdisomradet omkring Vissenbjerg. Disse overdrev
var tidligere nogle af de fineste botaniske lokaliteter p l Fyn.
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Virkelig mange overdrev er forsvundet som
fglge af grusgravning, tilplantning, opdyrkning
eller tilgroning. Andre har mistet deres betydning
som levested for vilde planter pga. brug af
kunstg@dning. Hvid Sækspore, Bakke-C~geurt,
Hylde-Gageurt og Skovklflver er derfor helt
forsvundet fra Fyn, og mange andre arter er
blevet meget sjældne.
Der er kun fa og smil indlandsoverdrev tilbage. Blandt de vigtigste er Svanninge Bakker,
Jordlgse Bakker, Brændholt Bjerg og Rodme
Svinehaver. Der findes derimod stadig ret mange
kystskrænter med stor artsrigdom. Ikke mindst de
fredede og offentligt tilgængelige Vodrup Klint
pl Ære, R0jle Klint ved Middelfart og Bo Bakker
pi Helnæs (tur 16.4 og 7).
Overdrevene på halv0en Hindsholm må specielt fremhæves. Da Hindsholm er beliggende i et
nedb0rsfattigt og solrigt omrade (s. 4). findes der
p2 overdrevene flere plantearter, der er ogsa findes på de ~steuropæiskestepper. Af sådanne arter
kan nævnes Hjorterod, Langklaset Vikke, HHret
Viol, Smalbladet og Fladstrget Rapgræs samt
BlodrØd Storkenæb. Disse planter kan sammen
med mange andre træffes p&Fyns Hoved, hvortil
der er offentlig adgang.

b

.

Wld Gulemd i icriflor pd gr~Jeknti~.

jordbunden har været blotlagt som fØlge af markarbejdet. De nævnte arter optræder også i' store
mængder i selve greftekanten umiddelbart efter
fx en rabatafh~ivling,oprensning af greften eller
hvis der året i forvejen er anvendt gift.

Vejkanter
Vejkanterne er nok den natur, som de fleste mennesker er mest fortrolige med. Bilisterne, de
cyklende og $ende kan alle fryde sig over vejkantens blomster.
Den typiske fynske gr~ftekanter i aprillmaj
yderst mod vejen domineret af mælkebØttens gule blomster. I lebet af forsommeren bliver g r ~ f tekanten stedvis farvet hvid af skærmplanten,
Vild KØrvel, med enkelte gule partier af Bidende
Ranunkel. Efterhanden aflases Vild Korvel af
græsserne Red Svingel og Draphavre. En anden
skærmplante, Skvalderkal, udgeir nu det hvide i
-graftekanten.
.
I juli findes det st0rste antal blomstrende arter,
hvoraf de mest igjnefaldende er Almindelig
Bjerneklo, Vild ~ u l e r o d ,Almindelig Syre og
Stor Knopurt. Stedvis er rabatten blå af kurveblomsten Cikorie, og især p& Nordfyn kan man
langs visse vejstrækninger se forvildet Pastinak
med store gule blomsterskærme.
I udkanten af marker kan man træffe rede valmuer, Lugtlas Kamille og af og til ogs5. den blå
Kornblomst. Disse arter er alle en-%ige og fore- Cikorie pryder defyirske vejkanrer og tnarkskelfra
kommer der, hvor der ikke er sprejtet, og hvor juli til sepietnber:
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disse veje bliver forskudt og strækker sig ofte
langt ind i september.
Fyns Aml har undersegt virkningen af slåningsmetoderne, således at slining kan udfores
på den for planterne bedste måde. Trafiksikkerheden kommer dog altid i ferste række.
Vejkanterne er ikke blot en fryd for @jet.De er
ogsi vigtige levesteder for en lang række planter
og dyr, der naturligt er tilknyttet enge og torre
overdrev. Vejkanterne og især skråningerne er
derfor i takt med overdrevenes forsvinden blevet
vigtige "erstatningsbiotoper". Den i Danmark
yderst sjældne Smalfliget Brandbæger findes således på to vejskdninger på Sydlangeland, og
langs vejkanterne pi Windsholm kan der tindes
flere indslag af den karakteristiske "steppeflora"
(S.53). Over en fjerdedel af alle danske blomsterplanter kan findes i vejkanterne. Det kan derfor
synes uheldigt, at mange vejskråninger i disse ar
bliver plantet til med træer og buske.

I

Stengærder og hegn
Et stengærde fremstar enten som et dobbeltgærde, hvor mellemrummet mellem de to stenrækker
er udfyldt med jord og smisten, eller som et enI lobet af august falder vejkantens blomster- keltgærde, hvor den ene stenvæg er erstaltet med
flor og afleses af gullige hestfarver indtil slånin- en jordvold. PA jordvoldssiden eller på begge sider findes ofte gr0fter.
gen i septemberloktober.
Stengærderne kan man se næsten overalt på
PS de terre vejskrænter begynder de f ~ r s t e
planter at blomstre allerede i martslapril. Det er Fyn, omend mange er fjernet. Langt de fleste er
små hvidblomstrede arter som Var-Gæslinge- og hardog været i de stenfyldte områder af Sydblomst, Flipkrave, Gåsemad og de blå Forglem- fyn. 1 de dele af Fyn, og særlig på Nordfyn, hvor
migej. I maj kommer Kornet Stenbræk, Ærenpris landskabet præges af hedesletten med f i sten,
og Skovjordbær. 1juni er græssernes, særlig Rad blev hegningen overvejende foretaget ved plantSvingel og draphavres blomster, dominerende, li- ning af levende hegn.
gesom i graftekanterne. I slutningen afjuni, i juli
Ved plantningen af levende hegn benyttedes far
og ferste halvdel af august er der normalt et stort i tiden de lokale træer og buske fx Benved, TjØm.
antal blomstrende planter pH ældre vejskrhinger. Hyld og Eg. I dag er hegnene ofte præget af flere
Det drejer sig især om Hvid Snerre, Mark-Krage- eksotiske arter. PS Nord- og 0sifyn er der mange
klo, Almindelig Syre, Almindelig og Stor Knop- hegn af poppel, som flere steder stadig bevares
urt, Blåhat, Hvid Okseaje, Gul-, Hvid- og Rod- som de karakteristiske stynede træer. P5 Syd- og
kleiver, Vild Gulerod, Almindelig Bjarneklo og Vestfyn domineres hegnene derimod af Syren.
mange andre.
Stengmderne og hegnene har - sammen med
Ved slåningen i septembedoktober er der kun agerlandets Øvrige smibiotoper - en vigtig
enkelte blomstrende planter tilbage.
funktion som spredningsveje for både dyr og
Langs mange veje, herunder amtsvejene og planter. Et tæl net af smabiotoper sikrer, at planter
flere kommuneveje, fortages ud over efterårs- og dyr kan "vandre" mellem de stgirre naturomrib
slåningen tillige en slåning i begyndelsen af juni. der. Herved opretholdes et h ~ j artsantal.
t
Gærder
Efter denne forsommerslåning fSr vejkanterne i og hegn fungerer også som ledelinier i forbindel2-3 uger et noget trist udseende, men herefter ses se med flere dyrearters feidesagning. Stengrrder
igen en blomstrende vejkant. Blomstringen langs og jorddiger er fredede i Danmark

Kultur og natur smelter sammen. Den ganile IwgeKongelys, ved stengade.
plnnre, M@r&
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Bregner finder man tit på stengærderne. h y p
pigst ved skove eller p4 nord- og ostvendte sider,
hvor luftfugtigheden er st~rst.P& de fynske gærder er der oftest bregnearterne Almindelig EngelsØd og Almindelig Mangelov. Tidligere fandtes
også den meget sjældne Rundfinnet Radelev,
men denne lille bregne mi? i dag nok betragtes
som uddod på Fyn.
Mange af stengærdernes plantearter er klippeplanter. Det er indferte arter, som fx Red Stenurt,
Bjerg-Stenurt, Hvid Stenurt, Gul Lærkespore og
Vedbend-Torskemund. Men ogsi en lang række
laver og mosser, der normalt er knyttet til klipper,
vokser på stengærderne. P5 gamle lysåbne kampestensgærder kan gule, gr4, gronne og hvide
vækster helt dække stenene. Disse planter skades
desværre meget af, at mange gærder spr~jtesmed
gift.
Andre planter som er naturligt hjemmehflrende p i de torre overdrev, samt gamle, indforte
pryd-, krydder-, eller Iægeplanter, kan ligeledes
hyppigt træffes. Lægeplanternefindes særlig i tilknytning til kirkegårdsdigeme. Blandt disse indforte planter kan fremhæves Almindelig Hjertespand, Almindelig Katost, Filtet Kongelys og
Klippeplntirer k m !rivespb de kunstige "klipper",
Svaleurt.

sreiigmrderne. Hcr den stnitkke. Rwtdjhtter Radelov.
som aidskc vokser hist og her pd fyriske sre~tgcwdei:
(Foto: Sgren Bmiting/BIOFOTO)

