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RESUMÉ 

Nationalpark Mols Bjerge har i 2020 sammen med de frivillige i Biodiversitetsgruppen kortlagt alle bestande af 

strandengsarterne Jordbær-Kløver og Smalbladet Hareøre – arter i nationalparkens Top20-projekt (Tyve særlige og 

truede arter i Nationalpark Mols Bjerge). 

På alle større bestande er der også lavet registrering af de karplantearter, der ledsager de to arter – i dokumentati-

onscirkler med radius 5 m. Der er GIS-kortlagt Jordbær-Kløver på 7 lokaliteter med i alt 132 arealer og samlet ca. 10 

hektar (polygoner, vist på kort, fig. 4-9). Den sjældnere og rødlistede (NT, RL 2019) Smalbladet Hareøre trods grundig 

eftersøgning kun blev fundet og kortlagt på de to kendte lokaliteter, Ahl Nordstrand (877 planter) og Kalø (1.169 

planter), på 13 arealer med i alt ca. 0,3 ha og 2.046 planter. Den almindeligere og mere udbredte Jordbær-Kløver er 

kortlagt for at kende mulige nuværende og kommende habitater for den sjældne Smalbladet Hareøre. Det viser sig, 

jf. kort at give god mening, også selv om forekomsterne kun ligger tæt men sjældent overlapper – analyser af kort og 

ledsagefloraen viser, at Smalbladet Hareøre vokser på arealer nær Jordbær-Kløver, men lidt lavere i terrænet og sam-

men med lidt mere salttålende ledsagearter (Ellenberg S hhv. 2,4 (range 1,8 – 3,1) vs 1,75 (range 0,6 – 3,7). Det viser 

sig også i analysen af de kortlagte arealer ift modelleret havstigning (0,8 m i 2021-scenarie), hvor hhv. 77 og 21 % af 

de kortlagte artsforekomster oversvømmes.  

Der er fundet 54 arter i de 5 Hareøre-cirkler og 107 arter i de 13 Jordbær-Kløver-cirkler. Tabeller viser dels de talrige-

ste arter (hvoriblandt mange karakteristiske salttålende strandengsplanter fra den mellemste og øvre fugtige zone), 

de mest habitatkarakteristiske (men sårbare) arter samt de mest salttålende arter. I sammenligning med nationale 

data på strandenge er vores artsantal meget høje, men de ekstra arter er overvejende arter med ret lav artsscore, 

dvs ikke et- og tostjernearter. 

Oversvømmelse i det modellerede omfang (flytning af kystlinjen) vil dog være langt alvorligere for begge bestande, 

da de tydeligvis (se kortene) ikke vokser nær ved kystlinjen, men mindst 0,5 m over denne. Denne analyse er kun til 

illustration af denne naturforvaltningsproblemstilling og kan ikke tages som en reel modellering af konsekvenser og 

handlemuligheder. Generelt vil strandengenes mulighed for at flytte indad gavnes af at der ikke bygges diger, at der 

evt etableres rørunderføringer til højvand under veje og stier på dæmninger, at landbrugsjord mm i tide forberedes 

til overgang til strandeng og at strandengsfremmende tiltag fokuseres på områder med egnet terræn i baglandet. 

 

  



 

Naturrapporter fra Nationalpark Mols Bjerge 29 – MR Corvinius & J Reddersen 2020: Strandenge med Jordbær-Kløver og Smalbladet Hareøre             |   4 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE 

 
Resumé ............................................................................................................................................................................. 3 
1 Indledning & baggrund .................................................................................................................................................. 5 

1.1 Habitattypen Strandeng .......................................................................................................................................... 5 

1.2 Jordbær-Kløver (Trifolium fragiferum) .................................................................................................................... 6 

1.3 Smalbladet Hareøre (Bupleurum tenuissimum) ...................................................................................................... 7 

2 Metode: ......................................................................................................................................................................... 7 
2.1 Valg af arterne - Jorbær-Kløver & Smalbladet Hareøre: ......................................................................................... 7 

2.2 Lokaliteterne: .......................................................................................................................................................... 7 

2.3 Feltundersøgelserne: .............................................................................................................................................. 8 

2.3.1 Kortlægning af bestande: ................................................................................................................................. 8 

2.3.2 Registrering af associeret flora: ....................................................................................................................... 8 

2.4 Behandling af data - QGIS: ...................................................................................................................................... 8 

3 Resultater..................................................................................................................................................................... 10 
3.1 Kortlægning og analyse af arealer og bestande .................................................................................................... 10 

3.2 Udbredelse af bestande i relation til terræn & koter ........................................................................................... 11 

3.3 Hvilke planter følges med Jordbær-Kløver og Smalbladet Hareøre? .................................................................... 17 

3.3.1 Smalbladet Hareøre ....................................................................................................................................... 17 

3.3.2 Jordbær-Kløver: ............................................................................................................................................. 19 

4 Diskussion .................................................................................................................................................................... 22 
5 Tak ............................................................................................................................................................................... 23 
6 Litteratur ...................................................................................................................................................................... 23 
 

  



 

Naturrapporter fra Nationalpark Mols Bjerge 29 – MR Corvinius & J Reddersen 2020: Strandenge med Jordbær-Kløver og Smalbladet Hareøre             |   5 

 

1 INDLEDNING & BAGGRUND 

Nationalpark Mols Bjerge er oprettet med en bekendtgørelse, der fastslår at man skal beskytte og udvikle biodiversi-

teten og skabe mere sammenhængende natur (BEK 868, Miljø- og Fødevareministeriet), og især inden for flg. tre ho-

vednaturtyper – gammel løvskov, græsningsoverdrev/hede og kystnaturen. Det gør NPMB bl.a. ved at fokusere på 

”Særlige og truede arter og deres levesteder i NPMB” (Ejrnæs et al 2012) fra disse tre naturtyper. Den truede del af 

biodiversiteten rummer en for borgerne uoverskuelig mængde af primært ukendte arter, men viden hos og støtte og 

hjælp fra offentligheden, inkl. lodsejere og frivillige, er helt central. Derfor har vi valgt at give et mindre repræsenta-

tivt udvalg af sjældne arter tegne biodiversiteten – give mangfoldigheden krop og ansigt i projektet ”Top20 – tyve 

særlige og truede arter og deres levesteder i Nationalpark Mols Bjerge”. 

 

Arterne er alle iøjnefaldende og repræsenterer både karplanter, svampe, leddyr og fugle, hører alle til i en af natio-

nalparkens tre hovednaturtyper (se Werling & Reddersen, in prep. a & b). En af de første aktiviteter i Top20-projektet 

er kortlægning af hver af de tyve arter, inkl. bestandsstørrelser, trusler og forvaltningsmuligheder, som da vil kunne 

danne baggrund for lodsejerhenvendelser om naturplejeprojekter. Det foregår foreløbigt især via de dygtige frivillige 

i nationalparkens Biodiversitetsgruppe. 

Blandt Top20-arterne er nogle strengt kysttilknyttede – her artsparret Jordbær-Kløver/Smalbladet Hareøre fra den 

beskyttede naturtype ”strandeng”, og som denne rapport handler om. Herudover er flere arter pga kysternes jord-

bundsdynamik oa forhold helt eller delvist kystudbredte i praksis – det gælder således Knop-Nellike (Reddersen et al. 

2020), Smalbladet Klokke, Blå Anemone og Aks-Ærenpris. Rapporten kombinerer data på geografisk udbredelse (GIS), 

bestandsoptællinger og undersøgelser af den (associerede) flora, der findes sammen med disse to arter.  

1.1 Habitattypen Strandeng 

Strandenge er en sårbar lysåben naturtype, som er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3, så der må ikke foreta-

ges ændringer af områdets tilstand. De strandenge, der behandles her svarer til EU-habitattypen 1230. Følgende be-

skrivelse af §3-naturtypen Strandeng bringes i citat fra ”Naturplejebogen” (Møller & Jensen 1993): ”Strandengen er 

en karakteristisk dansk naturtype, som er delvist kulturbetinget. Strandenge defineres generelt som engstrækninger 

ved kysten, der tidvist overskylles med saltvand, og begrebet omfatter bredt taget dels strandenge i snævrere bota-

nisk forstand, dels strandrørsump [ugræsset/uslået højstaudevegetation, red. bem.] og strandoverdrev [strandengens 

tørreste og minimalt salt-påvirkede del, red. bem.]. Skal strandengen bevares, er der mange steder behov for beskyt-

telse og forskellige former for naturpleje, især i form af ekstensiv græsning eller høslæt. … Marsk er betegnelsen for 

strandenge ved tidevandskyster, dvs her i landet ganske overvejende ved Vadehavet.”  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/868
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”Strandengens fugleliv nyder international bevågenhed. Men også deres særegne planteliv begrunder den nationale 

interesse for at beskytte denne naturtype, som er så godt repræsenteret her i landet. Strandengens lave og relativt 

beskyttede [mod bølgeslag, red.] aflejringsflade, bestående af fint ler og silt opblandet med varierende mængder 

sand og grus, er forholdsvis rig på næringsstoffer, og der suppleres løbende ved oversvømmelserne med havvand [der 

medbringer ler, fint organisk materiale og tangopskyl, red. bem.]. Denne kombination danner grundlag for en frodig 

produktion af plantemateriale. 

Den typiske strandeng består af forskellige, veldefinerede plantesamfund … som resultat af jordbundens forskellige 

niveauer af saltholdighed og fugtighed samt variationer i oversvømmelseshyppighed inddeles vegetationen i fem typi-

ske zoner (figur 14.2a). Ekstensiv græsning eller høslæt bevarer strandengen som en lavtvoksende og lysåben natur-

type. Tidevandsrender – loer og prieler – samt småsøer og saltpander bidrager til den varierede mosaikstruktur”. 

 
Figur 1 (Fig. 14.2 fra Møller & Jensen 1993): Skema over plantesamfundene på strandengskyst ved brakt (mellem-salt) hav. 

Når man på figuren går mod lavere kote vil biotopen generelt have øget fugtighed, øget frekvens af overskylning og 

sedimentafsætning, øget saltindhold, som vil skabe en zonering af vegetationen og dens arter. 

EU-habitatnaturtypen beskrives således (Habitatbeskrivelser, ver. 1.05, maj 2016 side 10): ”1330 Strandenge Naturty-

pen har flg. karakteristiske arter: harril-siv, kryb-hvene, rød svingel, strand-annelgræs, strand-malurt, alm. kvik, stiv 

kvik, engelskgræs, kødet hindeknæ, rødbrun kogleaks, slap annelgræs, spyd-mælde, kilebæger-arter, strand-asters, 

strand-bede, gåse-potentil, strand-kamille, strand-mælde, sandkryb, strandtrehage, strand-vejbred, sumpstrå-arter, 

udspilet star og udspærret annelgræs. I strandsumpen vil endvidere tagrør og strand-kogleaks ofte være almindelige, 

visse steder ledsaget af blågrøn kogleaks, vild selleri eller samel. Øvrige arter der indikerer naturtypen under danske 

forhold: jordbær-kløver, hindebæger-arter, smalbladet kællingetand, strand-rødtop, samel, liden tusindgylden og 

strand-tusindgylden. Almindelige arter for naturtypen under danske forhold: engelsk kokleare, læge-kokleare, fjern-

akset star, sylt-star og strand-svingel”. Se mere i Vestergaard (2007). 

1.2 Jordbær-Kløver (Trifolium fragiferum) 

Jordbær-Kløver er en lavtvoksende, flerårig urt med nedliggende vækst og indtil 30 cm. lange, rodslående skud. Vege-

tativt kan den ofte forveksles med Hvid-Kløver, der ofte findes sammen med Jordbær-Kløver i de mindst saltpåvir-

kede dele af forekomsterne – idet Hvid-Kløver tidvist kan mangle småbladenes lyse V-mærke. Findes derfor lettest i 

sensommeren, hvor ”jordbærret” er veludviklet. Kløverbladenes småblade er smalt ægformede, glatte til svagt hå-

rede, mørkegrønne og oftest med tydeligt krummede bladstrenge. Fodfligene ved bladbasis er hindeagtige og spidse. 
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Blomsterhovedet er rundt med små, hvidlige til lyserøde blomster (juli-aug.). Bægeret er håret med sylformede tæn-

der og bliver efter blomstringen oppustet, så blomsterhovedet kan minde om et lille, blegt jordbær. Bælgen med 1-2-

frø er indesluttet i det luftfyldte bæger, som spredes med vinden og på vandet (Frederiksen et al. 2006). 

Almindelig på afgræssede strandenge i hele landet, men fx også på slåede stier i ugræssede strandenge. I Den Danske 

Rødliste er arten kategoriseret LC., dvs. ikke er vurderet som truet. 

1.3 Smalbladet Hareøre (Bupleurum tenuissimum) 

Smalbladet Hareøre er et relativt utypisk medlem af skærmplantefamilien (ligesom Mandstro og Vandnavle). Den er 

enårig, lille og spinkel og bleggrøn, bliver max. ca. 35 cm høj, med forgreninger og med små linjeformede blade. 

Blomsterne er gullige, ca. 0,5 mm og sidder i små 1-3-blomstrede skærme som er omgivet af sylformede svøbblade 

med blomstring juli-september. Den kan – især for små spredte bestande - let overses, hvor man ikke forventer at 

finde arten eller specifikt ser efter den. 

Arten er ret sjælden og findes på m.el.m. tørre og afgræssede strandenge, meget ofte på engmyretuer  (Frederiksen 

et al. 2006). Har tidligere ikke været rødlistet (LC), men i seneste 2019-rødliste vurderet som (NT) pga tilbagegang. 

 

 

2 METODE: 

2.1 Valg af arterne - Jorbær-Kløver & Smalbladet Hareøre: 

Valget af artsparret Jordbær-Kløver og Smalbladet Hareøre udspringer af nationalparkens Top20-projekt ”Tyve sær-

lige og truede arter og deres levesteder i Nationalpark Mols Bjerge”. Her er der både karplanter, svampe, leddyr og 

fugl og de repræsenterer tre hovednaturtyper overdrev, gammel løvskov og kystnaturen. 

Smalbladet Hareøre er valgt som den ”særlige og truede art”, der imidlertid er uanselig og (som enårig urt) ephemer i 

sin forekomst. Derfor har vi valgt den karakteristiske, formidlingsegnede og mere almindelige Jordbær-Kløver som en 

indikatorart til eftersøgning og kortlægning af mulige voksesteder for Smalbladet Hareøre. 

2.2 Lokaliteterne: 

De to arter er naturligvis eftersøgt ud fra eksisterende viden – dels fra Syddjurs Kommunes kortlægning af §3-natur-

typen Strandeng, dels fra Naturbasens registreringer af de to arter og dels fra Biodiversitetsgruppens egen viden og 

erfaring med arterne og naturtypen. Der er yderligere i 2020 fundet (af andre) en lille forekomst af Jordbær-Kløver 

ved Femmøller-Lyngsbæk Strand. Lige uden for nationalparken er der bestande ved Helgenæs NW (Kongsøre mm), 

og ved Mågeøen (Følle Strand), muligvis også ved Knebel Vig (Skellerup Å) og Skødshoved Nordstrand. 

Vi mener derfor, at vi har eftersøgt arterne på alle sandsynlige betydelige voksesteder inden for Nationalpark Mols 

Bjerges afgrænsning. Bortset fra en sent fundet og meget lille bestand af Jordbær-Kløver ”Egens Tjæregryde”, lige 

vest for udmundingen af Kolå, mener vi således at have fundet og undersøgt alle bestande af de to arter i national-

parken. Lokaliteterne Egens Tjæregryde og Femmøller-Lyngsbæk Strand vil blive kortlagt og undersøgt i 2021. 
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2.3 Feltundersøgelserne: 

2.3.1 Kortlægning af bestande: 

Feltundersøgelserne er udført via vekslende hold af de meget flora- og feltkyndige personer i nationalparkens Biodi-

versitetsgruppe (). 

Afgrænsningen af bestandene blev i felten indtegnet på print af Orthofotos 2018 i A3-format, typisk ca. 1:2500. Selv 

ret små bestande blev indtegnet som separate ”polygoner”. Omvendt blev meget store flader med forekomster tit 

indtegnet som én stor polygon, i enkelte tilfælde blev tydelige større flader inde i sådan en stor bestand indtegnet 

med ”fravær af arten” (markeret med x). Detaljeringsgraden af hhv. små forekomster og fravær af arten inde i poly-

goner afhang meget af, om disse detaljer faldt sammen med tydelige terræn- eller bevoksningsændringer. Det bety-

der, at der er en del subjektivitet i formgivning og detaljering af bestandsafgrænsninger i felten, fx markering af ”hul-

ler” i større fladeudbredelser  – detaljeringen er klart størst ved små isolerede bestande. 

2.3.2 Registrering af associeret flora: 

Der er på hver forekomst-lokalitet (se nedenfor og Fig. 2) udført 1-3 flora-analyser (afh. af størrelse og fragmente-

ring) vha af en modificeret Raunkjær 5m-cirkel. Centralt i den pågældende kerne-bestand blev en metalpløk smidt 

bagover skulderen, hvorefter pløkkens spids blev boret i jorden, hvor den lå. Hertil hæftedes en snor med markerin-

ger sv.t. radier ca. 6, 17, 56, 178 og 500 cm (sv.t. cirkler med areal 0.01, 0.1, 1, 10 og 78.5 m2). Cirklerne blev under-

søgt indefra og ud og arter kun registreret i den cirkel, de først forekom i, og da scoret (på fortrykte ark) med hyppig-

hed hhv. 5, 4, 3, 2 og 1. I mange tilfælde er også små nye planter og vegetative græsser og starer identificeret til art. 

Flora-data er indtastet i vegetationsdatabasen TurboVeg med artslisten Scandinavia (Hennekens & Schaminée 2001), 

hvorfra der også er hentet værdier for artsscore (overdrev) (-1) til 7 og for Ellenberg S (1-10, centraleuropæisk, sup-

pleret med UK-værdier). Herfra eksporteret til Excel. 

 

2.4 Behandling af data - QGIS: 

Datagrundlaget er de ovennævnte Orthofotos samt floralister fra 5m-cirklerne. Områder tegnet i felten på Orthofo-

tos, blev georefereret over i QGIS, hvor områderne blev tegnet over til et polygon-lag for hver af de to arter. Alle po-

lygoner er tilknyttet til en ”lokalitet” – en subjektiv men velafgrænset lokalitet, klart adskilt fra andre lokaliteter. Flo-

ralisterne fra 5m-cirkler er alle tilknyttet cirklernes centrum som et GPS-punkt og overført til QGIS med tilhørende 

lokalitet. 

Smalbladet Hareøre på Ahl voksede ovenpå tuer af Gul Engmyre, som i felten er registreret individuelt ofte meget 

tæt på hinanden. Hvor de har ligget tættere end 2 m, er de slået sammen til én polygon, da der alligevel ikke er så 

stor præcision i feltindtegning og overførsel til GIS-kort. 

I hvert polygon-lag er der inde i attributtabellen blevet tilføjet både lokalitet og areal. I QGIS er brugt analyseværktøj 

Sum-Analyse, til beregning af antal polygoner, arealer oa. statistikker, totalt og pr. lokalitet.  



 

Naturrapporter fra Nationalpark Mols Bjerge 29 – MR Corvinius & J Reddersen 2020: Strandenge med Jordbær-Kløver og Smalbladet Hareøre             |   9 

 

Derefter blev der downloadet højdekurver fra kortforsyningen for hver lokalitet for at kunne analysere forventede 

fremtidige havstigninger. Kategorierne blev arrangeret som følgende: med 20 cm spring ml. 0 og 2 m samt <0m og 

>2m, og farverne er arrangeret fra blå, lys orange, lys gul til grøn (se figurer). 

Fra Miljøstyrelsen (https://mst.dk/service/miljoegis/klimatilpasning/ ) er der hentet et tema med havstigning 010-

100cm fra 2016 til illustration af effekter af havstigninger på de kortlagte lokale bestande. Her har vi på linje med Eb-

bensgaard (2019) valgt forudsigelsen ”0,8 m havstigning i år 2100”. Ud fra højdemodellens linjetema er der håndteg-

net polygoner med højdeinterval 0 – 0,8m, hvorefter bestandsarealer beliggende højere end 0,8 m er beregnet.  

  

 
Figur 2: Oversigt over dele af Nationalpark Mols Bjerge med de syv lokaliteter (rød, område kun skitseret og her forstørret), 
hvor der er fundet og kortlagt Jordbær-Kløver. Orange pil viser lokaliteter med fund af Smalbladet Hareøre.  

  

https://mst.dk/service/miljoegis/klimatilpasning/
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3 RESULTATER 

3.1 Kortlægning og analyse af arealer og bestande 

Tabel 1 viser alle arealer med Jordbær-Kløver fordelt på syv lokaliteter med 132 polygoner og et areal på ca. 10 ha. 

De tre største lokaliteter, Kalø, Strands og Ahl har samlet 8,4 ha (83% af hele det kortlagte areal). Antal planter er 

ikke optalt. Kortlagte polygoner for arten ses lokalitetsvist på figs. 4-9. 

Tabel 1: Oversigt over kortlagte arealer (polygoner) med Jordbær-Kløver på de seks fundlokaliteter samt total.  

Polygon Total Kalø Strands Ahl Egens Følle B Øer&Gh Kolå 
Antal (polygoner) 132 32 50 19 6 8 16 1 
Sum (m2) 100.576 48.714 18.570 16.582 7.846 5.876 2.968 20 
Median (m2) 70 41 30 103 80 621 159 20 
Min. (m2) 2 2 6 9 40 169 35 20 
Max. (m2) 21.006 21.006 5.179 6.503 7.329 1.901 470 20 
Rest v. 0.8m i 2021 79.542 42.392 15.149 10.697 7.463 1.224 2.596 20 
Hav-dækket 2021 (%) 21 13 18 35 5 79 13 0 

 

Tabel 2 viser alle arealer med Smalbladet Hareøre fordelt på de kun to lokaliteter, Ahl og Kalø. Her er registreret 13 

polygoner med et samlet bestands-areal på ca. 0,3 ha. De to lokaliteter rummer ca. samme areal med arten, og også 

ca. samme antal planter, hhv. 877 og 1.101, i alt 2.046 planter. Ved Kalø sås tre delbestande med hhv. 52, 1.049 

(halvøen) og 68 planter (borgøen) som alle fandtes på strandengsfladen. Ved Ahl Nordstrand var planterne altid på 

tuer af Gul Engmyre og fordelt på to delområder, hhv. Ahl NW (342 pl.) og Ahl SE (535 pl.) og i alt 10 polygoner. 

 

  
Figur 3a-b: (a) Jordbær-Kløver vokser ofte ligesom Hvid-Kløver i flader med forgrenede, jordstrygende udløber, der tåler 
græsningsdyrenes bid og tråd. Uden for blomstring og frøsætning kan arterne være svære at adskille, hvis Hvid-Kløver’ens 
småblade ikke har lyst V-mærke. Efter blomstring danner de opblæste bægre et karakteristisk rødhvidt ”jordbær”.               
(b) Smalbladet Hareøre er dels sjælden dels overses den nemt, da den er meget lille og uanseelig med lange smalle græslig-
nende blade. De små skærmes 1-3 gule blomster og den grenede vækstform afslører dog arten, der ofte vokser på områder 
med helt lav vegetation og med delvist åben jordbund. 
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Tabel 2: Oversigt over kortlagte arealer (polygoner) med Smalbladet Hareøre  på de to fundlokaliteter samt total.  
Statistik Total Ahl Kalø 
Antal (polygoner) 13 10 3 
Sum (m2) 3.526 1.773 1.753 
Median (m2) 88 77 225 
Min. (m2) 19 19 33 
Max. (m2) 1.495 742 1.495 
Antal planter 2.046 877 1.169 
Rest v. 0.8m i 2021 857 254 603 
Hav-dækket i 2021 (%) 76 86 66 

 

 

3.2 Udbredelse af bestande i relation til terræn & koter 

Kortene fig. 4-9 viser de kortlagte arealer med de to arter. Det fremgår tydeligt, at Jordbær-Kløver næsten aldrig vok-

ser helt ude ved kysten, og ofte når ret langt ind i land væk fra kysten – en del ligger i det lyse 1m-bælte. Flere steder 

(fx Følle Bund, Kalø, Strand Gunger og Ahl) har polygonerne markante aflange former, bestemt af terrænformer med 

vej, grøft, dige eller gamle strandvolde, loer, åløb etc. 

Heller ikke Smalbladet Hareøre når ud til kystlinjen, men overlapper omvendt næsten ikke med Jordbær-Kløver – er 

måske på lidt lavere og oftere oversvømmet (forstyrret?) terræn. Tabel 1-2 viser hvor meget (m2) af de nuværende 

forekomster, der ikke oversvømmes ved 0.8 m havstigning , samt andelen (%) der oversvømmes. At Smalbladet Hare-

øre er på lavere terræn illustreres af, at hele 76% af forekomsterne ligger under 0.8m-grænsen, kun 21 % for Jord-

bær-Kløver. 

Da ingen af de to arter dog i dag findes helt ud til kystlinjen, vil formentlig hele de nuværende forekomster af begge 

arter forsvinde – i bedste fald rykke tilsvarende ind i landet på højere terræn. Vi må dog understrege, at hele denne 

simple modellering kun skal illustrere kvalitativt en sandsynlig trussel mod Strandeng som naturtype og Jordbær-Klø-

ver og Smalbladet Hareøre som strandeng-arter i Nationalpark Mols Bjerge. Det er langt mere komplekst og usikkert, 

hvor store havstigningerne bliver hvornår, og i hvilken grad arterne kan nå at tilpasse sig/flytte i tid og rum ift lokale 

terrænforhold, arealudnyttelse og de kyst- og natursikrende tiltag, der kunne følge så store havstigninger. 
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Figur 4-9 (nedenfor side12-16): Kort over de kortlagte bestande af hhv. Jordbær-Kløver (vinrød) og Smalbladet Hareøre 
(brungul). Kalø-kortet er opdelt i den nordlige halvø og den sydlige borgø. Grundkortet er Højdemodellen hentet fra Kortfor-
syningen nov. 2020. Herpå er med farveskala vist terræn over Dansk Normal Nul. Fremskrivning af havstigning på 0.8 m i 
2021 (Ebbensgaard 2019) er vist med gullig farve. Lyseblå cirkler viser midtpunkt af floraundersøgelsernes 5m-cirkler. 
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3.3 Hvilke planter følges med Jordbær-Kløver og Smalbladet Hareøre? 

3.3.1 Smalbladet Hareøre 

Der er indsamlet data fra i alt 5 5m-cirkler for Smalbladet Hareøre-forekomster fra de kun to fundlokaliteter, Kalø 

Slotsruin og Ahl Nordstrand og her fundet i alt 54 arter. To uid. taxa (hhv. Sagina spp. og Taraxacum officinale coll. er 

ikke inddraget). Med kun 5 5m-cirkler er materialet naturligvis meget spinkelt. 

Tabel 1 viser de 21 mest hyppigt forekommende arter med en gns. hyppighed ≥ 1, hvor de hyppigste både rummer 

egentlige strandengsarter som Smalbladet Hareøre, Strand-Vejbred, Kryb-Hvene og Engelskgræs, men også generali-

ster fra tørbund og/eller kulturbund som Rød Svingel, Alm. Hvene og Alm. Rajgræs. Jordbær-Kløver er med på listen 

men ikke i toppen (Gns. Hypp. 1,4 og forekom i 2 ud af 5 cirkler). Flere arter tåler meget trafik (turister, køer mm), 

især Alm. Rajgræs, Hvid-Kløver og Jordbær-Kløver. 

Det er naturligvis ikke overraskende, at Smalbladet Hareøre optræder med høj hyppighed – det medfører af udlæg-

ningen af 5m-cirkler på Hareøre-forekomsterne. 

Tabel 1: Oversigt over 21 arter med Gns. Hypp. ≥ 1 ud af i alt 54 arter fundet i 5m-cirkler i 2020 på 5 forekomster af Smalbla-
det Hareøre på 2 lokaliteter. 
Dansk navn Videnskabeligt navn AS-Strandeng Ellenberg-S Gns. Hypp. 
Rød svingel Festuca rubra 3 2 4,0 
Smalbladet hareøre Bupleurum tenuissimum 6 3 3,8 
Strand-vejbred Plantago maritima 4 7 3,6 
Almindelig hvene Agrostis capillaris 3 0 3,0 
Kryb-hvene Agrostis stolonifera 3 0 3,0 
Engelskgræs Armeria maritima 4 6 3,0 
Almindelig rajgræs Lolium perenne -1 0 3,0 
Spyd-mælde Atriplex latifolia 3 0 2,4 
Eng-rapgræs coll. Poa pratensis 2 0 2,4 
Blågrøn svingel Festuca rubra ssp. juncea 3 2 2,4 
Almindelig hønsetarm, s. lat. Cerastium fontanum 2 1 2,0 
Hvid-kløver Trifolium repens 1 1 2,0 
Almindelig kvik Elytrigia repens 0 0 2,0 
Harril-Siv Juncus gerardii 4 7 1,8 
Kødet hindeknæ Spergularia salina 4 9 1,8 
Markarve Arenaria serpyllifolia 2 0 1,8 
Vellugtende gulaks Anthoxanthum odoratum 4 1 1,4 
Høst-borst Leontodon autumnalis 3 0 1,4 
Jordbær-kløver Trifolium fragiferum 3 4 1,4 
Blød hejre, s. lat. Bromus hordeaceus 2 1 1,0 
Sandkryb Glaux maritima 4 7 1,0 

 

Strandengspræget med salttålende arter er fremhævet i Tabel 2 (Ellenberg S ≥ 2), men det er også tydeligt, at mange 

af de mest salttålende arter optræder ret fåtalligt, hvor kun Kødet Hindeknæ, Strand-Vejbred, Harril-Siv, Engelskgræs 

og Jordbær-Kløver er rimeligt hyppige på voksesteder for Smalbladet Hareøre. Gns. vægtet Ellenberg S for de 5 5m-

cirkler er 2,4 (range 1,8 – 3,1). Man kan se at alle arter, der er vist som typiske arter henover salt-gradienten (jf. fig. 1 

ovenfor) er repræsenteret (Kveller, Strand-Annelgræs, Harril-Siv og Rød-Svingel), men med størst hyppighed af de to 

sidste, dvs fra den øvre ende af salt-gradienten. 
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Tabel 2: Oversigt over 22 arter med tilknytning til saltpåvirket bund (Ellenberg S ≥ 2) ud af i alt 54 arter fundet i 5m-cirkler i 
2020 på de fem forekomster af Smalbladet Hareøre. 
Dansk navn Videnskabeligt navn AS-Strandeng Ellenberg-S Gns. Hypp. 
Kødet hindeknæ Spergularia salina 4 9 1,8 
Kveller Salicornia europaea 5 9 0,6 
Strand-annelgræs Puccinellia maritima 5 8 0,6 
Vingefrøet hindeknæ Spergularia media 5 8 0,6 
Strand-gåsefod Suaeda maritima 5 8 0,6 
Strand-trehage Triglochin maritima 4 8 0,4 
Strand-vejbred Plantago maritima 4 7 3,6 
Harril-Siv Juncus gerardii 4 7 1,8 
Sandkryb Glaux maritima 4 7 1,0 
Strand-mælde Atriplex littoralis 2 7 0,4 
Engelskgræs Armeria maritima 4 6 3,0 
Fjernakset star Carex distans 4 5 0,0 
Jordbær-kløver Trifolium fragiferum 3 4 1,4 
Dansk kokleare Cochlearia danica 5 4 0,2 
Smalbladet hareøre Bupleurum tenuissimum 6 3 3,8 
Blågrøn rapgræs Poa pratensis ssp. irrigata 2 3 0,2 
Rød svingel Festuca rubra 3 2 4,0 
Blågrøn svingel Festuca rubra ssp. juncea 3 2 2,4 
Knude-firling Sagina nodosa 4 2 0,6 
Strand-svingel Festuca arundinacea 3 2 0,6 
Strand-kogleaks Schoenoplectus maritimus 3 2 0,2 
Strand-tusindgylden Centaurium littorale 5 2 0,2 

 

Forekomsten af arter sårbare overfor forstyrrelser af levestedet ses i Tabel 3. Der er kun 2 tostjernearter, nemlig 

Smalbladet Hareøre og Tandbælg (AS=6) og 21 etstjerne-arter. Kun Smalbl. Hareøre er hyppig blandt arter med høj 

artsscore – øvrige hyppige arter skal findes blandt Artsscore 4-arterne, især Strand-Vejbred, Engelskgræs, Kødet Hin-

deknæ, Harril-Siv, Vellugtende Gulaks og Sandkryb. Gns. ArtsScore for de 5 5m-cirkler er 2,9 (range 2,6 - 3,1). 

Tabel 3: Oversigt over 23 et- og to stjernearter fra §3-naturtypen Strandeng (Artsscorer hhv. 4-5 og 6-7) ud af i alt 54 arter 
fundet i 5m-cirkler i 2020 på de fem forekomster af Smalbladet Hareøre. 
Dansk navn Videnskabeligt navn AS-Strandeng Ellenberg-S Gns. Hypp. 
Smalbladet hareøre Bupleurum tenuissimum 6 3 3,8 
Tandbælg Danthonia decumbens 6 0 0,8 
Kveller Salicornia europaea 5 9 0,6 
Strand-annelgræs Puccinellia maritima 5 8 0,6 
Vingefrøet hindeknæ Spergularia media 5 8 0,6 
Strand-gåsefod Suaeda maritima 5 8 0,6 
Dansk kokleare Cochlearia danica 5 4 0,2 
Strand-tusindgylden Centaurium littorale 5 2 0,2 
Strand-vejbred Plantago maritima 4 7 3,6 
Engelskgræs Armeria maritima 4 6 3,0 
Kødet hindeknæ Spergularia salina 4 9 1,8 
Harril-Siv Juncus gerardii 4 7 1,8 
Vellugtende gulaks Anthoxanthum odoratum 4 1 1,4 
Sandkryb Glaux maritima 4 7 1,0 
Knude-firling Sagina nodosa 4 2 0,6 
Almindelig kællingetand Lotus corniculatus 4 0 0,6 
Strand-trehage Triglochin maritima 4 8 0,4 
Tidlig dværgbunke Aira praecox 4 0 0,4 
Bakke-svingel Festuca brevipila 4 0 0,4 
Græsbladet fladstjerne Stellaria graminea 4 0 0,2 
Fjernakset star Carex distans 4 5 0,0 
Sand-star Carex arenaria 4 1 0,0 
Gul snerre Galium verum 4 0 0,0 
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Der var meget stor forskel på voksestederne for Smalbladet Hareøre på de to fundlokaliteter. Mens arten ved Kalø 

voksede på jævnt terræn på strandengsfladerne, voksede arten ved Ahl på de her meget veludviklede tuer af Gul 

Engmyre, der til de fleste tider er over terræn, veldrænede og derfor tørre. 

3.3.2 Jordbær-Kløver: 

Der er indsamlet data fra i alt 13 5m-cirkler for Jordbær-Kløver fra de 6 undersøgte fundlokaliteter, og her fundet 107 

arter. To uid. taxa (hhv. Sagina spp. og Taraxacum officinale coll er ikke inddraget). 

Tabel 4 viser de 28 mest hyppigt forekommende arter med en gns. hyppighed ≥ 1 (17) og ≥ 0,75 (11), hvor de hyppig-

ste både rummer egentlige strandengsarter som Jordbær-Kløver, Harril-Siv, Kryb-Hvene, Sylt-Star, Strand-Vejbred, 

Strand-Trehage og Sandkryb, men også generalister fra tørbund og/eller kulturbund som Rød Svingel, Høst-Borst, 

Mælkebøtte, Hvid-Kløver og Alm. Rajgræs. Flere arter tåler meget trafik (turister, køer mm), især Mælkebøtte, Hvid-

Kløver, Alm. Rajgræs og Glat Vejbred. 

Det er naturligvis ikke overraskende, at Jordbær-Kløver optræder med høj hyppighed – det medfører af udlægningen 

af 5m-cirkler centralt i forekomsterne af arten. 

Tabel 4: Oversigt over 28 arter med Gns. Hypp. ≥ 0,75 ud af i alt 107 arter fundet i 5m-cirkler i 2020 på de 13 forekomster af 
Jordbær-Kløver på 6 lokaliteter. 
Dansk navn Videnskabeligt navn AS-Strandeng Ellenberg-S Gns. Hypp. 
Jordbær-kløver Trifolium fragiferum 3 4 5,00 
Rød svingel Festuca rubra 3 2 3,62 
Kryb-hvene Agrostis stolonifera 3 0 3,38 
Gåse-potentil Argentina anserina 3 1 3,00 
Harril-Siv Juncus gerardii 4 7 2,38 
Høst-borst Leontodon autumnalis 3 0 2,38 
Mælkebøtte Taraxacum officinale coll. Ej def. Ej def. 2,31 
Hvid-kløver Trifolium repens 1 1 2,23 
Almindelig rajgræs Lolium perenne -1 0 2,23 
Eng-rapgræs coll. Poa pratensis 2 0 2,08 
Bidende ranunkel Ranunculus acris 3 0 2,08 
Fjernakset star Carex distans 4 5 1,38 
Almindelig kongepen Hypochoeris radicata 3 1 1,23 
Krybende potentil Potentilla reptans 3 0 1,23 
Eng-svingel Festuca pratensis 2 0 1,15 
Glat vejbred Plantago major -1 0 1,00 
Almindelig kamgræs Cynosurus cristatus 4 0 1,00 
Strand-kogleaks Schoenoplectus maritimus 3 2 0,92 
Sylt-star Carex otrubae 4 1 0,92 
Fløjlsgræs Holcus lanatus 2 1 0,85 
Strand-vejbred Plantago maritima 4 7 0,85 
Strand-trehage Triglochin maritima 4 8 0,85 
Lancet-vejbred Plantago lanceolata 3 0 0,85 
Almindelig hønsetarm, s. lat. Cerastium fontanum 2 1 0,77 
Tagrør Phragmites australis 3 0 0,77 
Håret star Carex hirta 2 0 0,77 
Horse-tidsel Cirsium vulgare -1 0 0,77 
Sandkryb Glaux maritima 4 7 0,77 

 

Strandengspræget med salttålende arter er fremhævet i Tabel 5 (Ellenberg S ≥ 2), men det er også tydeligt, at mange 

af de mest salttålende arter optræder ret fåtalligt, hvor kun Strand-Trehage, Harril-Siv, Strand-Vejbred, Fjernakset 

Star og Jordbær-Kløver er rimeligt hyppige. Gns. vægtet Ellenberg S for de 5 5m-cirkler er 1,75 (range 0,60 – 3,71). 
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Man kan også her se at alle arter, der er vist som typiske arter henover salt-gradienten (jf. fig. 1 ovenfor) er repræ-

senteret (Kveller, Strand-Annelgræs, Harril-Siv og Rød-Svingel), men igen med størst hyppighed af de to sidste, dvs fra 

den øvre ende af salt-gradienten. 

Tabel 5: Oversigt over 25 arter med tilknytning til saltpåvirket bund (Ellenberg S ≥ 2)  ud af i alt 107 arter fundet i 5m-cirkler i 
2020 på de 13 forekomster af Jordbær-Kløver på 6 lokaliteter. 
Dansk navn Videnskabeligt navn AS-Strandeng Ellenberg-S  Gns. Hypp. 
Kveller Salicornia europaea 5 9  0,08 
Strand-trehage Triglochin maritima 4 8  0,85 
Strandasters Tripolium vulgare 4 8  0,31 
Strand-annelgræs Puccinellia maritima 5 8  0,08 
Vingefrøet hindeknæ Spergularia media 5 8  0,08 
Harril Juncus gerardii 4 7  2,38 
Strand-vejbred Plantago maritima 4 7  0,85 
Sandkryb Glaux maritima 4 7  0,77 
Strand-mælde Atriplex littoralis 2 7  0,31 
Engelskgræs Armeria maritima 4 6  0,23 
Fjernakset star Carex distans 4 5  1,38 
Enskællet sumpstrå Eleocharis uniglumis 4 5  0,38 
Jordbær-kløver Trifolium fragiferum 3 4  5,00 
Dansk kokleare Cochlearia danica 5 4  0,46 
Smalbladet kællingetand Lotus tenuis 4 4  0,31 
Kær-trehage Triglochin palustris 5 3  0,23 
Blågrøn rapgræs Poa pratensis ssp. irrigata 2 3  0,23 
Havtorn Hippophaë rhamnoides 3 3  0,15 
Tykbladet mælde Atriplex glabriuscula 3 3  0,08 
Rød svingel Festuca rubra 3 2  3,62 
Strand-kogleaks Schoenoplectus maritimus 3 2  0,92 
Strand-tusindgylden Centaurium littorale 5 2  0,54 
Strand-svingel Festuca arundinacea 3 2  0,54 
Knude-firling Sagina nodosa 4 2  0,38 
Blågrøn svingel Festuca rubra ssp. juncea 3 2  0,23 

 

Forekomsten af arter, der er sårbare overfor forstyrrelser af levestedet, er vist i Tabel 6. Der er her slet ingen tost-

jerne-arter, men 40 etstjerne-arter. Ingen arter med AS=5 er særligt hyppige, blandt arter med AS=4 er Harril-Siv, 

Fjernakset Star, Alm. Kamgræs, Sylt-Star, Strand-Vejbred, Strand-Trehage og Sandkryb nogenlunde hyppige. Gns. 

vægtet ArtsScore for de 5 5m-cirkler er 2,65 (range 2,1 - 3,5). 

Tabel 7 viser antallet af arter (ikke hyppigheds-vægtet) i 5m-cirkler for hhv. Smalbladet Hareøre og Jordbær-Kløver 

samt for danske strandenge (H1330, Fredshavn 2012). Det er små tal, men det samlede artsantal er meget højere i 

vores data, hvilket dog ikke afspejles i antallet af *- og **-arter, hvorimod der er markant flere problemarter. 

Både for Smalbladet Hareøre og Jordbær-Kløver gælder, at den beskrevne flora tydeligvis rummer en del variation i 

miljøforholdene – fra saltpåvirket til ikke-saltpåvirket og fra fugtig til tør bund. En 5m-cirkel vil ofte rumme både hø-

jere- og lavere-liggende partier på den eller ret jævne strandengsflade, hvor selv ret små terrænspring kan betyde 

store ændringer i gennemsnitlige jordbundsforhold – de kan fx være engmyretuer, strandvolde og/eller tilgroede 

erosionsgrøfter fra tidevand. 
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Tabel 6: Oversigt over 40 et- og to stjernearter fra §3-naturtypen Strandeng (Artsscorer hhv. 4-5 og 6-7)  ud af i alt 107 arter 
fundet i 5m-cirkler i 2020 på de 13 forekomster af Jordbær-Kløver på 6 lokaliteter. 
Dansk navn Videnskabeligt navn AS-Strandeng Ellenberg-S Gns. Hypp. 
Liden tusindgylden Centaurium pulchellum 5 1 0,62 
Strand-tusindgylden Centaurium littorale 5 2 0,54 
Dansk kokleare Cochlearia danica 5 4 0,46 
Kær-trehage Triglochin palustris 5 3 0,23 
Spids øjentrøst, s. lat. Euphrasia stricta 5 0 0,15 
Kveller Salicornia europaea 5 9 0,08 
Sandskæg Corynephorus canescens 5 0 0,08 
Bidende stenurt Sedum acre 5 1 0,08 
Almindelig knopurt Centaurea jacea 5 0 0,08 
Strand-annelgræs Puccinellia maritima 5 8 0,08 
Vingefrøet hindeknæ Spergularia media 5 8 0,08 
Harril Juncus gerardii 4 7 2,38 
Fjernakset star Carex distans 4 5 1,38 
Almindelig kamgræs Cynosurus cristatus 4 0 1,00 
Sylt-star Carex otrubae 4 1 0,92 
Strand-vejbred Plantago maritima 4 7 0,85 
Strand-trehage Triglochin maritima 4 8 0,85 
Sandkryb Glaux maritima 4 7 0,77 
Glanskapslet siv Juncus articulatus 4 1 0,38 
Knude-firling Sagina nodosa 4 2 0,38 
Enskællet sumpstrå Eleocharis uniglumis 4 5 0,38 
Mark-rødtop Odontites verna 4 0 0,31 
Smalbladet kællingetand Lotus tenuis 4 4 0,31 
Strandasters Tripolium vulgare 4 8 0,31 
Engelskgræs Armeria maritima 4 6 0,23 
Vandnavle Hydrocotyle vulgaris 4 1 0,23 
Pigget star Carex pairaei 4 0 0,23 
Dynd-padderok Equisetum fluviatile 4 0 0,23 
Gul snerre Galium verum 4 0 0,15 
Almindelig kællingetand Lotus corniculatus 4 0 0,15 
Muse-vikke Vicia cracca 4 1 0,15 
Mellembrudt star Carex divulsa ssp. leersii 4 0 0,15 
Vellugtende gulaks Anthoxanthum odoratum 4 1 0,08 
Tidlig dværgbunke Aira praecox 4 0 0,08 
Sand-star Carex arenaria 4 1 0,08 
Fladstrået siv Juncus compressus 4 1 0,08 
Gul iris Iris pseudacorus 4 0 0,08 
Blågrå siv Juncus inflexus 4 1 0,08 
Blågrøn star Carex flacca 4 1 0,08 
Almindelig brunelle Prunella vulgaris 4 0 0,08 

 

 
Tabel 7: Oversigt over gns. antal arter, *- og **-arter samt problemarter i 5m-dokumentationscirkler på strandeng hhv. i 
vores datasæt og nationalt i Habitattype 1330 (Fredshavn 2012). 

 Smalbladet Hareøre 
(N=5) 

Jordbær-Kløver 
(N=13) 

Strandeng 
H1330 

Antal arter 5m-cirkel 25,00 25,00 11,54 
Problemarter (-1) 1,20 2,23 0,38 
*-arter 7,80 6,85 5,13 
**-arter 1,40 0,00 0,20 
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4 DISKUSSION 

Det er lykkedes at få kortlagt alle større og mange mindre bestande af Jordbær-Kløver – på nær nogle små nyopda-

gede ugræssede forekomster ved Femmøller Strand. Der er en del yderligere arealer, kortlagt som ”strandeng” af 

stat og kommune, hvor arten er eftersøgt men ikke fundet – det vil typisk være ugræssede arealer med højtvoksende 

salttålende stauder (Strand-Kogleaks, Tagrør, Kær-Svinemælk, Strand-Aster, Strand-Mælde etc.) eller mere tørre are-

aler typisk med Engelskgræs. I 2021 gennemføres for en sikkerheds skyld en eftersøgning langs Ebeltoft Vig fra Bo-

gens Strand til Vibæk Strand. De kortlagte arealer med Jordbær-Kløver er tilstrækkeligt præcise til at danne grundlag 

for en overvågning – i al almindelighed men især ift eventuelle havstigninger. 

Smalbladet Hareøre er kun fundet på de to lokaliteter, hvor den var kendt i forvejen (Ahl og Kalø), men forekom-

sterne her er for første gang detaljeret kortlagt ift udbredelse og bestandstørrelser. Vi vurderer, at de to bestande er 

rimeligt stabile og sikre, da begge i 2020 rummede hhv. ca. 875 og 1.200 planter og begge steder fordelt over et 

større område. Vi tror, vi har fundet samtlige nuværende bestande, da den er eftersøgt grundigt på de sandsynligste 

andre levesteder – efter et godt søgebillede var etableret ved Kalø og Ahl. 

Dette er et godt udgangspunkt for fremtidig overvågning. Som enårig art med langlivet frøpulje kan år-til-år-variatio-

ner slet ikke fortolkes ift artens trivsel og naturpleje – dette kræver længere tidsserier og analyser af langtidstrends 

(Reddersen et al 2019). Analyserne viste klart at arten findes lidt lavere i terrænet ift Jordbær-Kløver, dvs tættere ved 

kysten og oftere overskyllet. Vi ved dog ikke, om det skyldes artens højere tolerance over for jordvandets saltindhold 

eller mange enåriges behov for fysiske forstyrrelser for at skabe lys og plads til spiring og etablering. I det ret lille 

flora-datasæt ses dog en lidt højere salttolerance i den associerede flora hos Smalbladet Hareøre ift Jordbær-Kløver 

(Ellenberg S hhv. 2,4 (range 1,8 – 3,1) vs 1,75 (range 0,6 – 3,7). Kun ved Ahl sås et typisk dansk mønster i forekomsten 

– at arten gror på tuer af Gul Engmyre i det opgravede sand. Smalbladet Hareøre forekommer her ikke jævnt over de 

viste polygoner, men på engmyretuer inden for disse polygoner. 

Som ledsageflora sås en typisk strandengsflora med elementer fra den midterste og øvre men stadig fugtige strand-

eng. Ud over Smalbladet Hareøre var der kun få sjældnere arter. Der var generelt mange arter pr. 5m-cirkel, langt 

flere end i nationale data, men herunder også flere negative arter og kun lidt flere stjernearter – dvs. at forskellen 

primært lå i flere mindre sårbare generalistarter. 

Kortene med højdekurverne og analyser af effekt af havstigning er primært udført med illustrativt og rent kvalitativt 

formål. Vi valgte et lidt dramatisk men bestemt realistisk 0,8m i 2021-scenarie anvendt af Ebbensgaard (2019), men 

denne Limfjords-undersøgelse bliver nu opskaleret og uddybet til en national analyse hos COWI (Ebbensgaard 2020, 

pers. komm.). Vores GIS-kortlægninger gør det fremover let at integrere data i nye og mere avancerede analyser. 

Strandengene er tydeligvist meget udsatte overfor havstigninger, selvom kun hhv. 21 og 76% af arternes forekomster 

vil ligge under ny kystlinie, for begge arter vokser noget højere og dermed et stykke væk fra kystlinien. Her er det helt 

usikkert hvor og hvor hurtigt, strandengene kan flytte sig baglæns ind i baglandet – afhængigt af terræn, driftshisto-

rie, nuværende og kommende barrierer i form af hævede stier, veje, bebyggelse og diger. 
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5 TAK 

En kæmpetak til Biodiversitetsgruppen i Nationalpark Mols Bjerge for deres flid, dedikation og høje faglighed i det 

tidskrævende og tidvist meget monotone kortlægningsarbejde. Tak til private lodsejere for tilladelse til færdsel ved 

kortlægning på strandengene. Tak til Lars Bruun, Syddjurs Kommune, og Erik Aude & Thorild Vrang Bennett, Habitat-

Vision for gode råd ift Excel- og GIS-arbejdet. 
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