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Bilag 4, Mygblomst     
   

 

Mygblomst – en orkidé med et langt liv   
 

 

 

 

Mygblomst er en lavtvoksende gulgrøn, flerårig orkidé, som kan blive op til 20 cm høj. Den 

har en underjordisk ”knold” - en såkaldt pseudobulbil eller stængelknold. Arten sætter 1-2 

blade afhængig af alder og kår samt en blomsterstand med op til ca. 20 blomster. Den enkelte 

plante kan opnå en alder på op til 10 år, men generelt er levetiden kortere.   

 

Mygblomst har både vegetativ og generativ formering. Den vegetative formering sker ved 

udvikling af 1-2 små stængelknolde fra den ”voksne” stængelknold, mens den generative 

formering menes at ske via selvbestøvning.  

 

Frøene dannes i ca. 1 cm lange oprette kapsler. Hver kapsel kan indeholde op til 4000 frø, der 

er ca. 0,4 mm lange og 0,1 mm brede. I en bestand i USA er der talt op til 11.700 frø i en 

kapsel. Kapslerne åbnes i løbet af efteråret, og de små og lette frø kan spredes over meget 

store afstande. Frøenes spiring er helt afhængig af, at der etableres en symbiose med en 

bestemt svampeart i jorden. Svampen nedbryder og optager frøskallen og de ydre 

embryonceller, hvorefter frøets indre celler begynder at vokse og udvikle sig til en lille 

underjordisk og klorofylfri protokorm. Protokormen får sin næring via svampen. 

 

I det første år efter frøspredning dannes de små underjordiske og klorofylfrie protokorm, 

hvorfra der i juli samme år dannes det første overjordiske blad. Der udvikles ikke rødder i 

løbet af plantens første leveår som protokorm, så næringsstoftilførslen til den spæde plante 

sker udelukkende via den symbiotiske svamp og små rhizoider. Når bladet visner ned i løbet af 

efteråret, består planten udelukkende af den underjordiske pseudobulb, der ikke har 

forbindelse med den symbiotiske svamp. 

 

I maj i plantens andet leveår udvikles de første rødder og to blade, hvoraf det ene er 

betydeligt mindre end det andet. Det tredje år bliver de to blade større, og pseudobulben er 

vokset i omfang. Endelig kan planten i dens fjerde leveår blomstre i juni-juli. I et enkelt 

dyrkningsforsøg har udviklingen fra frø til blomstrende plante dog taget mindst fem år. 

 

 

 



 

En undersøgelse af en mygblomstpopulation i England viser, at individer af mygblomst 

tilsyneladende kan have en ”hvileperiode” på et år, hvor planten udelukkende overlever som 

pseudobulb under jorden uden at sætte blade for derefter at sætte blade igen det 

efterfølgende år.  

 

Mygblomst er en god repræsentant for de nøjsomme rigkærsarter. Selvom ikke alle 

typiske rigkærsarter har de samme 

habitatkrav, og nogle arter er mere specifikke i deres krav end andre, ser mygblomst ud til at 

være en pålidelig og særdeles krævende repræsentant for de typiske arter. Ved at målrette 

forvaltningen efter en art som mygblomst vil en stor del af de andre typiske arter – og 

dermed rigkærenes generelle tilstand - også blive tilgodeset. Afsnittet er redigeret og fra 

Andersen & Ejrnæs et Al, 2015. 

 

Mygblomst har mulighed for at ekspandere, hvis dens levestedskrav opfyldes. Artens 

generative spredningsstrategi gør, at den har potentiale for hurtigt at kunne sprede sig til 

og etablere sig på egnede levesteder, hvis ikke omgivelsernes påvirkninger besværliggør eller 

umuliggør dette.  Fra Søgaard et al, 2015.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Bilag 5, Orø Forklæde   
 

 

Besigtigelsesdato: 21.-22. juni 2015 

Udarbejdet af: Flemming Thorning-Lund, Medlem af DN’s Naturfaglige Udvalg 

 

 

 

Orø Forklæde 
Forklædet på Orø er beskyttet af 

Naturbeskyttelseslovens § 3 som naturtyperne 

mose (rigkær) og strandeng, og området er 

markeret som kerneområde på kortbilag 2. 

Kerneområdet er på ca. 21 ha.   

 

Hele vådbundsområdet henligger svært 

fremkommeligt med tagrør-sumpe afbrudt af 

partier med lavere vegetation. Der er her tale 

om vældzoner på tørvebund uden 

makrostrukturer, hvorigennem der sker en 

transport af kalkrigt vand, som har skabt 

betingelser for udviklingen af en meget artsrig 

rigkærflora med et højt indhold af ledearter for 

ekstremrigkær. Ud imod findes en bræmme af 

strandeng af mere eller mindre 

sammenhængende karakter. 

 

Større og mindre partier domineret af tagrør er 

områdets altdominerende habitat. Tørven i disse 

områder er grov og kun svagt omsat med 

tydelige spor af oprindelsesarterne. Floraen 

knyttet hertil er forholdsvis fattig på arter 

hvilket bl.a. skyldes den skyggende effekt, som 

’rørskoven’ udøver på dens følgearter samt den 

dårligt omsatte førne. 

 

Tre adskilte rigkærpartier blev nøjere undersøgt 

for deres floraindhold, som udviste et betydeligt sammenfald for hovedparten af de fundne 

arters vedkommende. En enkelt art, rosmarin-pil blev dog kun iagttaget i det sydligste af 

rigkærfladerne, hvor den var ret udbredt. 

På grund af den store artsrigdom var det blot et mindretal af arterne, som optrådte markant 

dominerende. 



 
 

Udbredt forekommende arter i rigkærene 

Hjertegræs 

Tormentil/opret potentil 

Sump-hullæbe 

Eng-troldurt 

Smalbladet kæruld 

Almindelig brunelle 

Bukkeblad 

Glanskapslet siv 

Trævlekrone 

Eng-kabbeleje 

Tagrør  

Eng-svingel  

To-radet star 

Vand-mynte 

Gåse-potentil 

Ager-padderok (problem-art)  

Almindelig rapgræs (problem-art) 

 

Øvrige arter: 

Mygblomst (bilag IV- art) (ca. 30-40 stk. 

blomstrende individer på 

besigtigelsesdagen) 

Tvebo-baldrian 

Krognæb-star 

Leverurt 

Vibefedt 

Kødfarvet gøgeurt 

Trindstænglet star 

Vinget perikon 

Muse-vikke 

Blågrøn star 

Kær-padderok 

Blåtop 

Fåblomstret kogleaks 

Skede-star 

Nåle-sumpstrå  

Arter på strandengen 

Strandengen domineres af arter som 

strand-annelgræs, rød svingel og harrild. 

Desuden ses her bl.a. tigger-ranunkel, slap 

annelgræs og sylt-star.  

 

 

 

 

  
Artslister 
Arter skrevet med rød er særligt værdifulde positive arter/**-stjernearter for den pågældende naturtype. 
Disse arter er meget følsomme overfor negative påvirkninger.  
 
Arter skrevet med orange er positive arter/*-stjernearter for den pågældende naturtype. Disse arter er 
moderat følsomme overfor negative påvirkninger af naturtypen.  
 
Indikatorarter er fremhævet med fed skrift. Det er arter, der næsten udelukkende forekommer på arealer 
med høj eller god artsindeks. Forekommer et givent antal indikatorarter på et areal af den pågældende 
naturtype, er der meget stor sandsynlighed for at arealet har en høj biologisk værdi.  
Kilde: Fredshavn et Al, 2010. 

 



 

Bilag 6, Naturarealer øst for Svalegården   
 

 

Besigtigelsesdato: 22. juni., 12. september 2015 samt den 6. maj 2016 

Udarbejdet af: Flemming Thorning-Lund, Medlem af DN’s Naturfaglige Udvalg 

 

Naturarealer øst for Svalegården   
 

Middelfugtigt-tørt overdrev, der nærmest kysten afløses af strandeng. 

 

Ifølge indhentet litteraturoplysning 

(’Ø-Flora nr. 66 Orø’ af Erik 

Wessberg; Randers 1995) fandtes 

der endnu for ca. 20 år siden 

græssede lavninger med artsrige 

våde enge rig på orkideerne maj- og 

kødfarvet gøgeurt. I sin ø-flora 

anfører Wessberg bl.a.: ’… området 

er i (de) to måneder meget vådt, og 

man kunne i 1995 mange steder kun 

komme frem med forsigtighed. Her 

findes tusinder af gøgeurter… ’. På 

strandengen ud for ’Svalegård’ 

fandtes på besøgsdagen den 22. juni 

2015 enkelte individer af kødfarvet 

gøgeurt, mens maj-gøgeurt derimod 

blev ikke påvist. 

 

Ca. 300 meter syd for ’Svalegård’ og 

neden for ’trampestien afløses 

strandengen og overdrevsarealerne af rørsumpe og våde til meget våde enge.  

 

Samlet artsliste:  

Græsbladet fladstjerne 

Dunet dueurt 

Kær-tidsel 

Almindelig knopurt 

Vellugtende gulaks 

Bidende ranunkel 

Almindelig vorterod 

Vår-gæslingeblomst 

Gåsemad 

Smalbladet vikke, to-frøet vikke, vår-vikke 

Hare-kløver, gul kløver, fin kløver, rød-

kløver 

Hejrenæb 

Almindelig syre 

Almindelig rødknæ 

Feber-nellikerod 

Prikbladet perikon 

Bakke-forglemmigej 

Almindelig slangehoved 

Knoldet brunrod 

Almindelig brunelle 

Korsknap 

Blåmunke 

Bitter bakkestjerne 

Kugle-museurt 

Almindelig kongepen 

Høst-borst 

Grøn høgeskæg 

Vår-brandbæger 

Eng-brandbæger 

Almindelig brandbæger 

Hjortetrøst 

Almindelig vorterod 

Ager-tidsel 

Småkronet gedeskæg 

Cikorie 

Haremad 

Hjortetrøst 

Rank evighedsblomst 

Sølv-potentil 

Rød svingel 

Almindelig hvene 

Almindelig kvik 

Gold hejre 

Lav ranunkel (problemart) 

Tusindfryd (problemart) 

Grå-bynke (problemart) 

Horse-tidsel (problemart) 

Glat hunde-rose 

Hvidtjørn sp. 

Slåen  

 

 



 

Bilag 7, Strandengsarealer i området ved Gl. Snave Færgested  
 

 

Besigtigelsesdato: 22. juni, 12. september 2015 

Udarbejdet af: Flemming Thorning-Lund, Medlem af DN’s Naturfaglige Udvalg 

 

 
Strandengsarealer i området ved Gl. Snave Færgested 

 
 
Strandengen i dette område er stedvist præget af en 

stærkt tilgroet strandrørsump af vekslende bredde. 

Den højtvoksende vegetation domineres af tagrør og 

blågrøn kogleaks. I åbne partier i rørsumpen, og hvor 

rørsumpen afløses af lavere partier med strandeng, 

træffes et plantesamfund, som ud for Næsby rummer 

arter som:  

 

Strandgåsefod 

Almindelig salturt  

Vingefrøet hindeknæ  

Dansk kokleare 

Strand-asters 

Strand-mælde 

 

 

  



 

Bilag 8, Strand- og skræntvegetation på Næsset   
 

 

Besigtigelsesdato: 22.juni samt 12. september 2015 

Udarbejdet af: Flemming Thorning-Lund, Medlem af DN’s Naturfaglige Udvalg 
 

 

 

Strand- og skræntvegetation på 
Næsset 

 
På Næsset findes meget forskelligartede 

habitater spændende fra de tørreste til de 

vådeste. Længst imod sydøst fortsætter den 

perlerække af kær og enge, som østkysten 

byder på, videre mod nord. Her findes et 

vidtstrakt landskabsrum med et rigt udbud af 

habitater, på højere bund udgøres de af 

græssede enge og strandenge.  

 

Nærmere kysten skifter strandengen gradvist 

karakter, hvor bunden, takket være nærheden 

til fjorden, hyppigt udsættes for bølgeslagets 

eroderende virkning. Den sandede og stenede 

bund, der i denne zone er uden større partier 

med sammenhængende vegetation, rummer 

mange lavninger (saltpander), som flere steder 

har karakter af losystemer, igennem hvilke 

tidevandets bevægelser kan finde sted. 

Saltpanderne rummer betydelige forekomster af 

den yderst salttålende urt, strandgåsefod, der ud på sommeren kan ’rødfarve’ vegetationen. I 

andre lavninger, hvor der af bølgeslaget er deponeret tykke lag af opskyllet ålegræs, møder 

man et meget besynderligt og for undertegnede uventet plantesamfund domineret af en enkelt 

art, gærde-kørvel. Tilsyneladende trives denne kvælstofyndende kørvel-art storartet i dette 

yderst salte og næringsrige miljø.  

 
Blokmark med store sten 

Både i tidevandszonen, hvor sten-og sandstranden dagligt er underkastet bølgeslaget, men 

også på den lavvandede fjordbund, findes en særdeles imponerende blokmark bestående af 

talrige store til meget store sten, der under den sidste istid blev efterladt i området sammen 

med det øvrige materiale af moræn oprindelse i samme istids afsluttende faser. Denne 

storladne blokmark, som kun rummer få plantearter, der ideligt må kunne modstå bølgeslaget, 

ses næppe mere imponerende, hvad angår såvel mængden af store sten som udstrækningen 

af blokmarken, på ret mange lokaliteter i landet. 

 

Strandvolde 

Mellem Sølyst og Næsgård afløses den flade strandmark af områder, hvor der forekommer to-

flere parallelt forløbende strandvolde, som konstant forandres af såvel bølgeslaget som 

blæsten. Oven for dette ustabile system af lave strandvolde findes ældre og anderledes stabile 

voldsystemer, som ikke længere påvirkes direkte af bølgeslaget. Bunden er også her opbygget 

af sand, grus og med en del større sten indblandet. Vegetationen er yderst interessant, 

domineret som den er af buske, der helt overvejende udgøres af en enkelt art, glat hunde-

rose. Ind imellem denne rosenart ses fåtallige individer af hvidtjørn ssp. og enkelte almindelig 

hyld. For Orø som helhed gælder det, at glat hunde-rose er øens helt dominerende rosenart, 

når der ses bort fra den stærkt invasive rynket rose.  

 

Øst for Næsgård og ind til et plantet bælte, der overvejende udgøres af nåletræer, findes en 

betydelig forekomst af oprindeligt plantede individer af rynket rose. Igennem dette rosen-

bælte og parallelt med nålebevoksningen er der sat et fårehegn, som gør det muligt for fårene 



 

at afgræsse overdrevspartiet ind til hegnet. Hér er det yderst interessant at kunne iagttage, 

hvor effektivt fårene evner at holde denne del af rosenkrattet fuldstændig i bund.  

 

Stejlskrænt 

Hvor rosenkrattet længere mod nord ophører nær et skur, som er placeret adskillige meter 

oven for strandvoldene, nås et trådhegn, der forløber øst-vest. Oven for dette hegn - som 

effektivt danner skel imellem afgræssede og ikke-afgræssede partier af strandoverdrevet – 

antager kystskrænten karakter af ’stejlskrænt’. Manglen på græsning nord herfor (trådhegnet) 

sætter sit tydelige præg på vegetationen, som hér rummer en betydelig forekomst af 

korsblomsten, strand-karse, som (endnu) er ret sjælden på Orø.  

 

Sammenfattende artsliste: 

Registrerede planter på en række indbyrdes beslægtede habitater: Gruset strandmark, 

strandoverdrev samt strandvolde af forskellig alder. 

 

 

Strand-vejbred 

Strandmalurt 

Strand-engelskgræs 

Almindelig knopurt 

Strand-bede 

Sylt-star 

Sand-star 

Knold-ranunkel 

Græsbladet fladstjerne 

Dansk kokleare 

Almindelig kællingetand 

Almindelig pimpinelle 

Gul snerre 

Almindelig hindeknæ 

Almindelig fuglegræs 

Vej-pileurt 

Kruset skræppe 

Almindelig syre 

Rødknæ 

Hvidmelet gåsefod 

Strand-mælde 

Spyd-mælde 

Blære-smelde 

Almindelig ahorn 

Almindelig ask 

Gåse-potentil 

Krybende potentil 

Strand-karse 

Østersø-atrandsennep 

Finbladet vejsennep 

Rank vejsennep 

Ungarsk vejsennep 

Humle-sneglebælg 

Almindelig krageklo 

Hare-kløver 

Fin kløver 

Høj stenkløver 

Rød-kløver, hvid-kløver, gul-kløver 

Sct. hansurt 

Læge-oksetunge 

Ager-mynte 

Skov-hanekro 

Uldbladet kongelyst 

Almindelig torskemund 

Gærde-kørvel 

Vild kørvel 

Ager-snerle 

Burre-snerre 

Almindelig hyld 

Blåhat 

Lancet-vejbred, almindelig vejbred 

Ager-svinemælk 

Almindelig strand-kamille 

Haremad 

Høst-borst 

Almindelig kongepen 

Strand-kamille 

Ager-tidsel 

Almindelig røllike 

Ru svinemælk 

Kruset tidsel 

Almindelig gyldenris  

Håret høgeurt 

Almindelig vorterod 

Svine-mælde 

Stivhåret kalkkarse 

Hulkravet kodriver 

Kornet stenbræk 

Vår-Vikke 

Blød storkenæb 

Korsknap 

Rød tvetand 

Bakke-forglemmigej 

Almindelig gedeblad 

Tandfri vårsalat 

Tagrør 

Almindelig kvik 

Strand-kvik 

Blågrøn svingel 

Strand-svingel 

Eng-svingel 

Rød svingel 

Marehalm 

Almindelig hvene 

Eng-rapgræs 

Almindelig rajgræs 

Almindelig hundegræs 

Draphavre 

Blød hejre Fløjlsgræs 



 

 

Krybende hestegræs 

Enårig rapgræs 

Mark-frytle 

Eng-havre 

Strand-svingel 

Glat hunde-rose 

Hvidtjørn begge arter 

Rynket rose 

Mirabel 

Slåen 

Hybrid med grå-pil 

Vrietorn/Korsved 

Almindelig hyld 

Sitka-gran (plantet) 

Østrigsk fyr (plantet) 

Bånd-pil (formentlig oprindelig plantet) 

Horse-tidsel (problemart) 

Grå-bynke (problemart) 

Lav ranunkel (problemart) 

Stor nælde (problemart) 

 

 

 

 

Nordspidsen af skrænten 

Skrænten og strandvoldene neden for skrænten henligger uden afgræsning. På de første 

ca.200 meter er skrænten stejl og forholdsvis høj, hvilket giver grobund for en anseelig 

samling af interessante arter. Adskillige arter af buske og træer blev iagttaget på strækningen 

regnet fra ’skuret’ ind til nordspidsen af Næsset.  

 

Artsliste: 

Bidende stenurt 

Almindelig knopurt 

Muse-vikke 

Almindelig star 

Almindelig rødknæ 

Kruset skræppe 

Almindelig syre 

Strand-karse 

Rank vejsennep 

Blære-smelde 

Nikkende limurt 

Almindelig hønsetarm 

Aften pragtstjerne 

Rød-kløver, hvid-kløver, fin kløver, gul 

kløver 

Almindelig rundbælg 

Smalbladet vikke 

Hejrenæb 

Kløftet storkenæb 

Liden storkenæb 

Glat dueurt 

Prikbladet perikon 

Almindelig katost  

Feber-nellikerod 

Sct. Hansurt 

Korn-valmue, kølle-valmue 

Gærde-kørvel 

Vild gulerod 

Læge-oksetunge 

Almindelig slangehoved 

Mark-forglemmigej 

Uldbladet kongelys 

Almindelig torskemund 

Tveskægget ærenpris, Ærenpris sp. 

Gul snerre, Lancet-vejbred 

Almindelig vejbred 

Blåklokke, smalbladet klokke 

Almindelig gyldenris,  

Håret høgeurt 

Eng-brandbæger 

Kornblomst 

Stor knopurt 

Småkronet gedeskæg 

Almindelig røllike 

Ager-tidsel 

Kugle-museurt 

Ager-gåseurt 

Kornblomst 

Ru svinemælk 

Hvid okseøje 

Følfod 

Sølv-potentil  

Almindelig draphavre 

Knold-rottehale 

Blød hejre 

Rød svingel 

Almindelig hundegræs 

Gold hejre 

Almindelig hvene 

Håret star 

Almindelig ask 

Slåen 

Engriflet hvidtjørn, almindelig hvidtjørn 

Mirabel 

Hæk-berberis 

Korbær 

Glat hunde-rose 

Bævre-asp 

Sølv-poppel 

Almindelig hyld 

Art af ’hassel-brombær’ 

Sød æble 

Hæk-berberis (Berberis thunbergii) 

Sølv-poppel 

Vrietorn, et meget gammelt individ 

Grå-bynke (problemart) 

Burre-snerre (problemart) 

Stor nælde (problemart) 

Horse-tidsel (problemart) 



 

Tusindfryd (problemart) 

Vild kørvel (problemart) 

Rynket rose (invasiv art) 

 

 

 

 

 

Rynket rose: 

På de grusede strandvolde neden for stejlskrænten forekommer rynket rose mange steder, og 

da denne del af Næsset ikke græsses, må det formodes, at rynket rose vil være under fortsat 

spredning til ugunst for strandvoldenes indhold af oprindelige karplanter. 

 

 

Strandengsvegetation vest for Næsset 

Der er knyttet en usædvanlig fornem og artsrig flora til skrænten og forstranden vest for 

’Næssets’ nordspids, hvilket overvejende skyldes de vest-orienterede og særlig 

varmeeksponerede dele af skræntsystemet, som rummer en fornem tørbundsflora af typen 

’Storebæltsflora’; et nedbørsfattigt floraelement, der hører til de tørreste i Danmark. Såvel på 

Samsø, på øerne i det nordlige Storebælt som på de mange tanger og næs, der på den 

sjællandske vestkyst ’når’ langt ud i Bælthavet, findes eksempler på plantesamfund, som 

rummer plantearter, såkaldte ’steppeplanter’, hvis hovedudbredelse befinder sig syd og øst for 

Danmark. Men også i områder, der geografisk befinder sig længere væk fra den sjællandske 

kyst - især knyttet til vest- og sydvendte kystskrænter - kan man træffe på plantesamfund, 

der hører til denne kategori med et højt indhold af dette steppeelement. 

 

Artsliste for skrænten: 

Svalerod 

Vild gulerod  

Uldbladet kongelys  

Slangehoved 

Krat domineret af rynket rose 

 

 

 

Artsliste for forstranden knyttet til 

strandvolden: 

Strandarve 

Strand-bede  

Strandkål 

Østersø-strandsennep 

- alle arter der trives fortrinligt i det relativt 

tørre og solrige ’Storebælts klima’.  
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Bilag 9, Strandenge og overdrev syd for Østre Færge  

 

 

Besigtigelsesdato: 22.-23. juni samt 12. september 2015 

Udarbejdet af: Flemming Thorning-Lund, Medlem af DN’s Naturfaglige Udvalg 

 

 

Strandenge og overdrev syd for Østre Færge 
 
I dette område er rørskoven den 

dominerende habitat. Også hér står 

tagrørene og ledsagearten blågrøn 

kogleaks i tætte formationer. På 

indersiden af rørsumpen ind imod de 

tidligere afgræssede enge bærer disse 

stærkt præg af mangelfuld afgræsning.  

 

Arter i lysninger: 

Inde i rørsumpens lysåbninger og i kanten 

af sumpen og ud imod den ydre 

strandeng forekommer arter som:  

 

Strandmalurt 

Hjortetrøst 

Skønbægret mælde 

Strand-svingel 

Vild kørvel (problemart) 

Strand-mælde 

Kær-svinemælk 

Lådden dueurt  

Ager-tidsel 

Krybende potentil 

Bidende ranunkel  

Høj stenkløver 

 

Strand-Stenkløver, der ifølge oplysning, hér har en af sine forekomster på Orø, blev eftersøgt, 

men ikke observeret.  

 

Arter i strandengens yderste bræmme  

Den yderste bræmme af strandeng er græsrig og lav på grund af bølgeslagets erosion. Her 

forekommer af dominerende og andre udbredte arter bl.a. følgende:  

Strand-annelgræs 

Strand trehage 

Strandgåsefod 

Strand-vejbred 

Strandmalurt 

Strandasters 

Vingefrøet hindeknæ 

Harrild 

Rød svingel 

Sandkryb 

Gåse-potentil 

Almindelig salturt  
 

Strandoverdrev syd for færgelejet 

Syd for anløbsstedet for færgen er der vidtstrakte strandenge med lav vegetation. I et hjørne 

af strandengen umiddelbart syd for ’Østre Færgevej’ findes der et mindre parti med 

strandoverdrev, hvorfra følgende arter blev registreret:  

 

Gul snerre 

Glat blågrøn rose 

Mirabel 

Hvidtjørn sp. 

Hvas randfrø 

Tornet salat 

Almindelig kartebolle  

Fliget tvetand 

Kølle-valmue 

Ager-snerle 

Almindelig røllike 

Hare-kløver 

Humle-sneglebælg 

Ager-tidsel 

Krybende potentil 

Rød svingel 

Almindelig hvene 

Strand-svingel 

Bukketorn (formentlig oprindelig plantet) 

Glat hunde-rose (Rosa canina subsp. 

canina) 
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Besigtigelsesdato: 22.-23. juni samt 12. september 2015 

Udarbejdet af: Flemming Thorning-Lund, Medlem af DN’s Naturfaglige Udvalg 

 

 

Strandvegetation sydvest for Anneksgård 
 

Kysten syd for Anneksgårsvej er 

ret smal, og opbygget af stenede 

og grusede strandvolde rig på 

mange store blokke. Vegetationen 

er på denne strækning artsrig med 

en lang række af halvsjældne 

karplanter, som er karakteristiske 

for habitaten og som derudover er 

karakterarter for det 

nedbørsfattige centraldanske 

område, præget af det specielle 

’Storebæltsklima’ - et område der 

hører til den mest nedbørsfattige 

del af landet, og som dertil er 

domineret af mange solskinstimer.  

 

Strandvoldens arter findes i en mosaik af urter og græsser mellem grus og sten 

Skarntyde (optræder talrigt) 

Strand-svingel 

River 

Skov-hanekro 

Almindelig katost 

Kruset tidsel  

Gærde-kørvel  

 

På de yderste meter nærmest fjorden ses en opskyllet alge-bræmme, som fortrinsvis udgøres 

af arter af ålegræs. Indefter afløses opskyl-zonen af et bælte, der fortrinsvis udgøres af harrild 

med partier, hvor strand-kogleaks dominerer. Yderligere, efter endnu få meter og på højere 

niveau, ses en bræmme bestående af arter som sandkryb, strand-annelgræs samt gåse-

potentil.  

 

Arter på græsningsareal: 

Ind imod det frahegnede græsningsareal udgøres plantesammensætningen af en artsrigere 

vegetation af typen strandoverdrev. Denne vegetation domineres af arter som:  

 

Strand-vejbred 

Læge-kokleare 

Strand-vejbred 

Strandmalurt 

Strandasters 

Strand-annelsgræs  

Harrild 

Strandarve 

Dansk kokleare  

Muse-vikke 

Rød svingel 

Strand-mælde 

Spyd-mælde 

Strand-svingel 

Ager-tidsel 

Jordbær-klørver 

River 

Aften-pragtstjerne 

Kruset skræppe 

Farve-vajd 

Finbladet vejsennep 

Gåse-potentil 

Krybende-potentil 

Vild kørvel (problemart) 

Hulsvøb 

Plettet skarntyde 

Gærde kørvel 

Humle sneglebælg 

Høj stenkløver 

Gærde-snerle 

Ager-snerle 



 

Almindelig Katost 

Skov-hanekro 

Ager-svinemælk 

Kruset tidsel 

Strand-kogleaks 

Blød hejre 

Gold hejre 

Rød svingel 

 

Draphavre 

Almindelig kvik 

Burre-snerre (problemart) 

Gråbynke (problemart) 

Horse tidsel (problemart) 

 

 

 

 

  

Et beskyttet stendige syd for Anneksgård markerer overgangen fra den mere intensivt 

afgræssede strandeng til den kystnære, vådere strandeng. Den kratagtige træbevoksning 

langs med diget udgøres af almindelig ask som dominerende art med indblanding af almindelig 

hunde-rose (Rosa canina subsp. canina), slåen samt af en pile-hybrid, hvori bånd-pil indgår. 

Imellem stenene fandtes få individer af den halvsjældne star, pigget star.  

 

 
 

 
 
  

  



 

 

Ynglefugle på øerne og holmene i fredningsområdet 

- Af Sten Asbirk, Medlem af DN’s Naturfaglige Udvalg 
 
 

 

Art Rønø Lindholm og Langø Eskildsholm 

Gråand 1 (1) 2 (2) 2 (1-4) 

Skeand 0-2 (0)   

Ederfugl 400 (900) 450-700 (265) 4 (55) 

Toppet 
skallesluger 

0-1 (2) 0? (1) 1(0?) 

Gravand 0-1(1) 0? (1-2) 0? (0-1) 

Grågås 0-5 (0) 5 (0)  

Knopsvane 2-4 (35) 3-12 (23) 1 (1-2) 

Skarv 0 (0) 7(0)  

Strandskade 3 (12) 2-12 (34) 0? (2) 

Vibe 0? (2) 0? (5)  

St. præst 0-1? (1-3) 3(11)  

Rødben 0? (2) 2 (10) 0? (0-1) 

Klyde 0? (0-1) 8 (31)  

Svartbag 9-24 (12) 10-24 (10) 1 (0-1) 

Sølvmåge 150-400 (500-725) 350-490 (590) 1 (1-3) 

Sildemåge 0-1 (0) 1 (0)  

Stormmåge 50-120 (75-250) 80-250 (600) 275 (50-100) 

Hættemåge  0 (20)  

Fjordterne 0? (0-2) 4 (14) 0? (0-4) 

Havterne 1(20-30) 1-40 (158) 0? (3-12) 

Sanglærke 1 (+) 4-6 (+)  

Engpiber 0? (+) 0? (+)  
 

Tallene i parentes angiver antal ynglepar fra 1980érne (Hansen et al, 1990). De øvrige tal  

angiver antal ynglepar i de seneste år (2010-2015) oplyst af Kjeld Tommy Pedersen (Zoologisk 

Museum, Københavns Universitet) og Thomas Bregnballe (DCE, Århus Universitet) samt Sten 

Asbirk. 
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Bilag 12, Grønbroget tudse    

 

 

Grønbroget tudse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandhullet ved Anneksgård har tidligere været en god ynglelokalitet. Her er åbent vand og 

store puder af vandranunkel, og få hundestejler. Desværre oversvømmes lokaliteten ved store 

højvande, og i 2015 blev der målt en salinitet på 4 /1. Høj salinitet er måske den 

begrænsende faktor for ynglesucces i dette vandhul (Henriksen, 2015). I 2016 blev her 

registreret enkelte kvækkende individer (Henriksen, 2016).  Anbefaling: Etablering af et 

ynglevandhul i tilpas højde i terrænet til at oversvømmelser fra saltvand undgås (Henriksen, 

2015). 

 

Sø ved Østre Færge 

I 1994 blev der etableret en ca. 300 m2 sø i græsset strandeng ved Østre Færge. De første år 

var der ynglesucces, men i 2008 ynglede grønbroget tudse ikke. Årsagen formodes at være 

tilgroning af strandengen pga. ophørt græsning. I 2010 blev græsningen genoptaget, og 

kreaturernes nedbidning og optrampning af søbredderne resulterede i et soleksponeret 

ynglested. Samme år og året efter var der ynglesucces i vandhullet. I 2013 blev udtaget æg til 

opdræt og ynglen blev senere genudsat. I 2015 blev blot en enkelt tudse hørt kvække 

(Henriksen, 2015), og i 2016 var der muligvis ingen kvækkende hanner (Henriksen, 2016).  

Arealet fremstår i dag tilgroet og saliniteten er kritik høj; i 2015 blev den registreret til 7 /. 

Anbefaling: Afgræsningen af strandengene (Henriksen, 2015). 

 

Engsø ved Østre Færge nær vandet 

I 1990’erne blev der hørt mange tudser i den lavvandede engsø op imod færelejet. Lokaliteten 

vurderes egnet i våde somre, men den forekommer tilgroet i strandkogleaks m.fl. I 2015 blev 

arten hverken set eller hørt, hvilket muligvis skyldes store tætheder af hundestejler. 

Vandhullet er muligvis blot en satellitlokalitet, som kun anvendes i perioder med en stor 

samlet bestand i området og i år, hvor den meget lavtliggende lokalitet ikke har en for stor 

saltkoncentration (Henriksen, 2015). 

 

Øvrige vandhuller i fredningsområdet 

På Næssets nordøstside vurderes grønbroget tudse at have ynglet i 1960’erne og senest i 

1994/95. Lige nord for Næsby vurderes arten af have ynglet i 1960’erne. Anbefalingen er, at 

der etableres græsning ved lokaliteten. Ved Svalegården er der registreret 3 vandhuller. Det 

vurderes at der var ynglesucces i alle tre vandhuller i 1960’erne. I 1994/95 og frem til 2008 er 

arten observeret i vandhullerne, men der er ingen sikker ynglesucces. I vandhul ved Enghave 

vurderes arten at have ynglet i 1960’erne og senest i 1994/95. Anbefalingen er, at der 

etableres græsning ved lokaliteten (Henriksen, 2015).  

 

                                                           
1 7 / angives som maksimal koncentration for ynglesucces (Henriksen, 2015). 

Grønbroget tudse er en sjælden art, som igennem en periode har været i kraftig 

tilbagegang og flere steder er arten helt forsvundet. Den samlede danske bestandsstørrelse 

blev i 2002 vurderet til ca. 17.000 dyr. Overordnet har vandhulsprojekter bevirket, at 

bestanden er stabiliseret, men det dækker over store udsving. Visse steder er bestandene 

vokset til tusindvis af dyr på enkelte lokaliteter, andre steder er arten forsvundet eller 

reduceret til meget små bestande. Grønbroget tudse er fredet og omfattet af 

Habitatdirektivets bilag IV. Da er pt. ikke er i netto-tilbagegang, og da den danske 

totalbestand ligger over 10.000 dyr, opfylder arten ikke trusselskriteriet og er derfor 
vurderet ikke truet (Rødlisten). 


