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RESUMÉ 

I 2015 indledte Nationalpark Mols Bjerge et samarbejde med Den Danske Naturfond om arealerhvervelse fra en til-

budt landbrugsejendom ved Basballe. I 2017-18 var projektet klar med arealer fra en offentlig (Naturstyrelsen) og to 

private lodsejere. I maj 2018 blev der etableret én stor hegning med 90 ha med EU-støtte. Arealerne havde forskellig 

græsningshistorie op til den nye storfold, fra slet ingen (fx 20-årig brak, skovarealer, aske-ellesump), nogle kun med 

sommergræsning med heste, igen andre med længerevarende kvæggræsning. Alle dyr var dog væk i foråret 2018 

under færdiggørelse af ny hegnslinje. Fra 1. juni 2018 har arealet været helårs-afgræsset med minimal tilskudsfodring 

med mindst 0.3 dyreenhed/hektar og både kvæg (Dexter) og heste (islandske/shetlænder). Dyrene har i perioder 

gået med tyr og hingst, så der er tilgået afkom, men også fjernet dyr. 

Overvågningen af nektarblomster indgår i et aftalt overvågningsprogrammet i projektet. Data indgår i evaluering og 

eventuel revision af driften – her fx, da et for højt sommer-græsningstryk og/eller uegnede dyrearter (fx får) kan gå 

hårdt ud over blomstring, som regnes for en begrænsende ressource for mange af overdrevenes insekter. 

Vi har ikke kunnet finde afprøvede og anbefalede blomstermoniteringer, som samtidig er økonomisk overkommelige. 

Vi har derfor udviklet den anvendte metode selv udfra litteraturen. To store udfordringer er dukket op – med kun to 

årlige prøvetagninger kan årets vejr spille kraftigt ind, fx at forskyde blomstringstiden. Dette blev understreget i ba-

sisåret 2018, som var helt usædvanlig tør og varm. 

Optællingerne af blomster i hhv. 2018 og 2021 – og ekstraordinært i 2022 - er udført på 22 faste prøvetagningsflader 

og vedrører 20 udvalgte og vigtige insekt-blomster af arter, der alle var kendt fra Basballearealet. Kun 13 arter er fun-

det på fladerne hhv. ca. 1. juli og primo august i de to år. Samlet set var der en ikke uventet tilbagegang i den sam-

lede blomstring – især en næsten total eliminering af kulturarten Ager-Tidsel, men også en betydelig nedgang for den 

vigtige Blåhat. Nedgangen var størst i 2021, hvor der ved en fejl havde været et for højt græsningstryk. Efter at det 

var rettet, rettede tallene sig markant i 2022 – især dog fraregnet Ager-Tidsel, som næppe kommer tilbage på area-

lerne. Der udviklede sig gradvist en mere jævn fordeling af blomstringen mellem arterne – mindre af de dominerende 

arter, mere af de mere fåtallige arter. Det er tydeligt, at metoden ift de enkelte arter er meget følsom for, om tællin-

gen kommer tidligt, midt i eller sent i artens blomstring. Forhåbentlig jævner det sig i det samlede billede.  

Resultaterne skal dog ses pba flg.: (1) Hele senvinteren og foråret 2018 havde været uden græsning pga anlæg af ny 

storfold, hvorfor foldene 1. juni 2018, da dyrene kom på igen, var undergræssede (med meget uspist mad), men om-

vendt også tørkeramte. (2) Græsningstrykket var for højt i 2021, men rettet i 2022. Tolkning er dog udfordret af prø-

vetagning kun hvert 3die år og kun to prøvedatoer i et år ift et vejr, der varierer meget (specielt 2018, tab. 5).  

Vi føler os dog sikre på undersøgelsens kvalitative overordnede resultater (samlet tilbagegang med tilbagegang for en 

vigtige art som Blåhat, men også fremgang for visse arter). Set uden Ager-Tidsel har tallene rettet sig 100%. 

Både metoden og resultaterne vil på baggrund af dette blive diskuteret mellem parterne, men der vil næppe være 

ressourcer til en øget prøvetagning. 
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INDLEDNING 

Den Danske Naturfond & Nationalpark Mols Bjerge har aftalt et overvågningsprogram for biodiversitet og naturpleje 

på de fælles projektområder ved Basballe, domineret af beskyttede lysåbne naturtyper, overdrev og hede. Heri ind-

går overvågning af (de tre sidste hvert 3die år): 

• §3-beskyttede naturtyper med dokumentationscirkler 
• Åbne sandpletter og deres dynamiske flora 
• Tre særlige og truede planter (Opret Kobjælde, Lav Skozoner og Djævelsbid) 
• Gødningsbillefaunaen i græsningsdyrenes ekskrementer 
• Vigtige blomster som nektarkilder for blomsterbesøgende insekter. 

Denne rapport præsenterer den valgte overvågningsmetode sammen med data for de to første år, 2018 og 2021 

samt data fra en ekstraordinær registrering i 2022 efter nedsætning af et for højt græsningstryk i 2021. 

Formålet er ikke at give et repræsentativt billede af blomsterfloraen generelt, men udelukkende at overvåge ændrin-

ger i blomstringen af udvalgte urter, der har stor betydning for blomsterbesøgende insekter. Der har de seneste år 

været en stigende kritik af store dele af den naturpleje, der udføres med EU-plejegræstilskud og med produktionsdyr. 

Bekymringen er, at det kan motivere dyreholder til at levere 

• et for lavt/ingen græsning om vinteren, hvor man i naturplejen ellers ønsker en markant græsning på ved-

planter for at imødegå tilgroning af lysåbne blomster- og insektrige naturtyper 

• og omvendt et for højt græsningstryk om sommeren, især i kontrolperioden for ordningen ”fast lavt græs-

ningstryk” (juni-juli-august), der ofte har ført til et meget lavt niveau af blomstring. Ringe blomstring er ikke 

alene dårligt for planternes frøproduktion, men også dårligt for blomsterbesøgende insekter som vilde bier, 

svirrefluer, biller og sommerfugle, da blomstring menes at kunne være en kritisk ressource. 

Drift, målsætninger og naturpleje i projektområdet er beskrevet i Plejeplanen (Henriksen 2018). Arealerne afgræsses 

med helårsgræsning, med minimal tilskudsfodring, med både køer og heste og (under Plejegræstilskud) med fast lavt 

græsningstryk, nedsat til minimum 0,3 dyreenhed/ha plus afkom. 

Blomsterovervågningens formål: 

Blomsterovervågningens formål er at støtte en løbende vurdering og eventuel revision af græsningstrykket og dets 

mulige indflydelse på udbuddet af vigtige nektar- og pollenblomster, for den meget rige fauna af blomsterbesøgende 

insekter i Mols Bjerges lysåbne naturtyper. 

I Basballe-projektet skal græsningstrykket (jf. ovenfor) sammen med valg af græsningsdyr generelt balanceres mel-

lem en vintergræsning tilstrækkelig hård til at holde tilgroning m vedplanter mm nede og en sommergræsning, der er 

let nok til ikke kritisk at reducere blomstring og frøsætning, generelt og hos vigtige arter  

Denne afvejning kompliceres dog af, at arealernes bæreevne og produktivitet varierer stærkt i rum og tid – ift ter-

ræn, jordbund, naturtyper, produktivitet, vegetationens foderværdi og – ikke mindst – vejret (fx tørke i vækstsæson, 

temperaturer i foråret, snelæg om vinteren). 

Tilgroning kan i princippet overvåget ret let via luftfotos og vegetationshøjde. Derimod er det svært simpelt at be-

dømme blomstringen. Dette er målet med nærværende overvågning og rapport. 
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Fig. 1: Den østvendte skråning (østdel af matr. 9a) er generelt blomsterrig – både nektarplanter optalt i denne overvågning 
(Blåhat, Blåmunke) og andre (fx Alm. Kongepen, Gul Snerre, Mark-Krageklo). Her ligger Plot #13 (se fig. 4). 

METODER: 

Metode – udlægning af 5m-cirkler: 

Der er medio juni 2018 udlagt, positionsbestemt og afmærket 22 faste overvågningspunkter, hvor der ved hver op-

tælles blomsterenheder indenfor en 5m-cirkel med centrum i punktet. Udlægningen er ikke tilfældig, men dette vur-

deredes som uden betydning, da data alene skal fange relative ændringer over tid. Ved udlægningen af punkter er 

det derimod tilstræbt at placere punkter (1) på visse udvalgte arealer med forskellig driftshistorie, (2) med god geo-

grafisk spredning og (3) repræsentation af de valgte nektarplanter, jf. kort, fig. 4, s. 16.  

Da store arealer har lav forekomst af de valgte nektarplanter, blev punkterne lokalt udlagt, hvor der er en markant 

forekomst af en-flere arter af de valgte nektarplanter (se nedenfor) – især Blåhat, Djævelsbid, Rød/Bugtet Kløver, 

Alm. Kællingetand og Blåmunke. Vi tilstræbte, at disse arter forekom i mindst 2-3 af cirklerne.  

Af praktiske årsager undgik vi arealer med generende vedplanter eller åbenlyst under tilgroning.  

De 22 faste overvågningspunkter er dokumenteret via 

1. GPS-position (WGS84, decimal) bestemmes med god nøjagtighed  
2. et nedbanket 30-40 cm Ø 6mm rundjern (genfindes m metaldetektor)  
3. to fotos, (1) et nærbillede af 5m-cirkel (med tydelig visning af centrum) og (2) et ift landskab (notere kom-

pasretning, fra hvor foto er taget). 



Naturrapporter fra Nationalpark Mols Bjerge nr 35– Reddersen & Petersen 2021: Nektarblomster i Basballe-projektet 2018, 2021 og 2022                          |   6 

 

Valg af arter og tælleenheder: 

Udvælgelsen af arter, hvis blomster tælles, er inspireret af Clausen et al. (1998, 2001), Dover (1996) og Szigeti et al. 

(2016). Her var der trukket på erfaringer og data (Holbeck et al. 2000) om, hvilke blomster der var særligt foretrukne 

blandt vigtige blomsterbesøgende insekter, især dagsommerfugle. Dette er især blå, lilla og violette blomster samt 

udvalgte gule blomster. 

Herfra kommer også inspiration til at tælle ”funktionelle blomsterenheder” fremfor enkeltblomster. Det varierer der-

for mellem kurv, hoved, skud og klase. Det er i princippet muligt at tælle alle enkelt-blomster, eventuelt endda korri-

gere for arternes forskellige nektarproduktion og insekternes præferencer mm. (Rita Buttenschøn, pers. komm., sept. 

2021). Vi vurderede dog, at dette dels ville gå ud over antal og areal af prøveflader og dels næppe ville forbedre over-

vågningens billede af relativ udvikling. 

Herudfra er udvalgt 20 arter, som vi vidste forekom på arealerne (Bilag 1, s. 17). Visse relevante arter er fravalgt især 

pga sæson – fx er Håret Høgeurt og Knold-Ranunkel almindelige på arealerne, men er helt afblomstret på tælle-dato-

erne hhv. primo juli og august. Hedelyng er en vigtig nektarplante, men fravalgt, da den dels ikke skønnes særlig sår-

bar ift græsningen og dels kan være næsten uoptællelig. Brombær kan være en vigtig nektarplante, men kan om-

vendt ligesom Gyvel være mål for aktiv naturpleje, fx slåning, og dermed uhensigtsmæssig som mål for græsningens 

effekt på nektarblomsterne. 

Ved tre lejligheder (juli 2021, juli & august 2022) er der hurtigt registreret ”øvrige blomster på tokimbladede urter” 

inden for 5m-cirklen med notering af art og en blomsterhyppighed på en subjektiv skala 1-3. De er scoret fra centrum 

af cirklen uden at gennemgå arealet, hvorfor meget lave og småtblomstrende arter ofte vil være overset (fx Blød/Li-

den Storkenæb, Markarve, Læge-Ærenpris).  

Optælling oa registrering: 

I hver 5m-cirkel optælles for hver af de valgte arter det samlede antal ”blomsterenheder” (jf Bilag 1). Hvor der er 

mange blomster, optælles 5m-cirklen i lagkage-segmenter. Kurve, blomstrende skud, hoveder og klaser optælles, 

hvis der blot kan ses 1 åben blomst. Samtidig estimeres i hver cirkel ved det 1ste af de to besøg, dels dækningsgrad 

(%) af vedplanter samt vegetationshøjden af urte/græslaget. 

Dækningsgrad (%) estimeres visuelt og samlet for cirklen (lodret projektion; nærmeste 0.1% i interval 0-2, nærmeste 

1% i interval 2-20, nærmeste 5% i interval 20-100). Til vedplanter medregnes egtl. træer og buske, men også fx Gyvel, 

Brombær mm. Her indtænkes kronens tæthed, så fx 1 m2 krone kun tæller ½ m2, hvis den kun er ca. halvdækkende. 

Der noteres samtidig dominerende arter. I 2018 blev det gjort ved begge besøg. 

Vegetationshøjden (cm) bestemmes ved 4 målinger (W, N, E, S) i 5m-cirklens periferi – som den højde over jorden, 

hvor vegetationen dækker 50% af en 1m lys tommestok. Væltet vegetation rejses. I 2018 er vegetationshøjden dog 

pga tørken og det lave græs målt lodret ned i vegetationen. 

To tællinger i hvert overvågningsår, hhv. juli og august: Der indgår to tællinger i hvert overvågningsår, primo juli og 

primo august. Primo juli er blomstringstid for Blåhat og hovedflyvetid for mange af overdrevenes dagsommerfugle. 

Primo august rammer sent blomstrende arter som Djævelsbid, Smalbl. Høgeurt, Knopurt sp. og Tidsel sp.: 
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• I 2018 – med særligt varmt og tørt forår og sommer med fremskyndet blomstring - er tællingerne hhv. 21-
22. juni og 12.-13. juli (tidligt pga ferie). 

• I normale år tilstræbes tællingerne udført hhv. primo juli (fx Blåhat) og medio august (Djævelsbid), i 2021 
således 8-9. juli og 11-13. august, i 2022 6.-7. juli og 10.-11. august. 

Gennemførelse af overvågningerne: 

Tællepunkterne 1-22 opsøges vha GPS. Metalpæl i centrum findes herefter vha fotos og metaldetektor. Udlægning af 

punkter, nedbankning af jernpæle og to blomstertællinger i 2018 er udført af Hanne Henriksen (Mols Consulting). 

Overvågningen i både 2021 og 2022 udførtes 1ste gang af Erik Aude (HabitatVision) og Jens Reddersen, 2den gang af 

Jens Reddersen & Thomas Stampe Petersen. Hver gang er det mislykkedes at finde 1-2 jernpæle, og tællepunkter er 

da lokaliseret bedst muligt alene via GPS og fotos. 

Materialeliste til feltarbejdet: (1) Pæl og minimum 2 snore til markering af ”lagkageudsnit” af 5m-cirkel, (2) 6 stk 50 

cm hvide plastic-afmærkningsstokke, (3) vandfast skriveunderlag, skriveredskab mm & fortrykte dataregistreringsark, 

(4) GPS med indlagte positioner på faste målepunkter, (5) metaldetektor m ekstra batterier, (6) kompas (evt mobil), 

(7) lys 1-2 m tommestok og (8) luftfotos over hele området med prøvefelter samt fotos over nære omgivelser. 

Data: 

Data på blomsterenheder (BE) er oftest summeret over 1.-2. tællegang til ”overvågningsår”. Selvom tælletal er meget 

klumpet fordelt – meget store tælletal på ganske få plots – er der kun beregnet simple gennemsnit (gns. BE/plot). 

Dertil er der for hver art beregnet antal plots med forekomst af arten (Plot-frq). 

Udviklingen i græsningstrykket: 

Græsningstrykket er ikke beregnet for de første to halvår 2018-19, hvor Basballe-folden var underopdelt i en nordlig 

del (med Dexter-kvæg i helårsgræsning) og en sydlig del (med islandske heste, der blev taget af i mid- og senvinter), 

og hvor dyrene endnu ikke havde adgang til den sydligste skovparcel på 11 ha. 

Fra foråret 2019 har dyreholder indberettet antal dyr, fordelt på dyreart (hest, kvæg) og aldersgruppe.  Aldersgrup-

per er brugt til at omregne antal dyr til ”antal storkreaturer” (SK) og ”kg græsningsdyr pr. ha” (kg/ha) via kalv/føl < 

6mdr., ungdyr 6-24 mdr og voksne dyr > 24 mdr med faktor hhv. *0, *0,6 og *1,0 (Rita Buttenschøn, pers. medd.). 

Til beregning af græsningstryk kg/ha er der brugt anerkendte værdier for de pågældende racer, her hhv. Galloway 

(350 kg, dog 600 kr for foldtyr) og Shetlandspony (150 kg). Ved omregning til areal er der ikke kun brugt det tilskuds-

bærende areal på 66,24 ha, men hele foldens 90 ha inkl. diverse løv- og nåleskov, krat etc. 

RESULTATER 

Antal blomsterenheder, totalt og arter: 

Samlet set (Tab. 1) er der optalt langt (2-4 x) flere blomsterenheder (BE) i 1ste græsningsår 2018 (5.225 BE) ift både 

4de og 5te græsningsår 2021-22 (hhv. 1.578 og 2.711 BE ). Det gjaldt for både 1ste (3.490 vs 1.173 og 2.000) og 2den 

(1.730 BE vs. 405 og 711 BE) tællegang (Tab. 3). Gns. BE var således i 2018-22 på 118, 36 og 62. Denne overordnede 

udvikling var dog helt styret på store udsving i få dominerende arter og helt specielt i udviklingen i Ager-Tidsel i gan-

ske få plots (jf nedenfor). 
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Af de 20 forud udvalgte arter er de 13 arter fundet blomstrende (Tab. 1): Bugtet Kløver, Ager-Tidsel og Blåhat med 

ca. 3.100 - 1.400 BE – Blåmunke, Alm Kællingetand, Djævelsbid og Rød-Kløver med ca. 800 - 250 BE, Farve-Visse, En-

gelsk Visse, Smalbl. Høgeurt og Stor Knopurt med 60 - 16 BE, og endelig Rundbælg og Horse-Tidsel med under 5 BE. 

Hele 7 af de udvalgte arter blev ikke fundet blomstrende i de 22 faste 5m-cirkler: Kær-Tidsel, Kruset Tidsel, Læge-Ok-

setunge, Slangehoved, Smalbl. Timian, Alm. Merian og Alm. Knopurt. 

I 2018 var tre blomster helt dominerende (i alt 94%), nemlig Ager-Tidsel, Blåhat og Bugtet Kløver med hhv. 52, 22 og 

20% af alle blomsterenheder. Kun Blåmunke, Djævelsbid og Smalbl. Høgeurt nåede også over 1%.  

I 2021 var billedet noget anderledes. Uden den store dominans af Ager-Tidsel var nu hele 6 blomster helt domine-

rende (i alt 96%), nemlig Bugtet Kløver (31%), Blåmunke (20%), Alm. Kællingetand (17%), Rød-Kløver (12%), Djævels-

bid  og Blåhat (begge 8%). Denne sammensætning ændrede sig ikke markant i 2022, hvor de samme 6 arter var helt 

dominerede (i alt 98,4), nemlig Bugtet Kløver (56%), Blåmunke (14%), Alm. Kællingetand (9%), Rød-Kløver (3%), Djæ-

velsbid (13%) og Blåhat (4%). 

Der var ikke mange forekomster af de udvalgte nektar-arter: Det samlede antal forekomster af disse arter i plots 

(Plot-frq, 3die-sidste linje) gik fra lavt (36) i 2018 til lidt højere i 2021-22 (hhv. 44 og 42), sv. t. 1,6 og 2,0 og 2,0 art pr. 

plot. Blåhat var den mest udbredte (Plot-frq) nektarblomst og i begge år fordelt over halvdelen af plots. Denne vig-

tige nektarblomst var dog også gået meget tilbage (Gns. BE/plot hhv. 27, 3 og 3) men i alle år med blomstring i 

mange plots, hhv. 14, 12 og 11 plots i 2018, 2021 og 2022. Andre udbredte arter var Blåmunke, Rød-Kløver, Bugtet 

Kløver og Alm. Kællingetand. 

Tabel 1: Oversigt over udviklingen i BlomsterEnheder (Gns. BE/plot) fra 2018 til 2021 (både 1ste og 2den tælling) sammen 
med arternes %-andel af alle arters BE (Pct.) og antal af de 22 plots, hvor arten forekom i blomst (Plot-frq). 

 
2018 2021 2022 2018-22  

Gns. Pct. Plot-frq Gns. Pct. Plot-frq Gns. Pct. Plot-frq Sum 
Bugtet Kløver  24,3 20,4 6 11,1 30,8 5 34,6 56,1 3 3.075 
Ager-Tidsel 61,2 51,5 3 0,3 0,8 1 0,5 0,9 1 2.730 
Blåhat 26,5 22,3 14 2,8 7,7 12 2,5 4,0 11 1.394 
Blåmunke 1,8 1,5 4 7,1 19,8 9 8,5 13,7 10 763 
Alm. Kællingetand 0,8 0,7 3 6,1 17,1 7 5,7 9,3 6 556 
Djævelsbid 1,4 1,2 1 3,0 8,4 2 7,8 12,7 1 540 
Rød-Kløver 0,2 0,1 1 4,3 12,0 6 1,6 2,6 6 268 
Farve-Visse 0 0 0 1,1 3,2 1 0,2 0,4 1 60 
Engelsk Visse 1,1 0,9 1 ≈0 0,1 1 0,1 0,2 2 53 
Smalbl. Høgeurt 1,2 1,0 1 0 0 0 ≈0 ≈0 1 52 
Stor Knopurt 0,4 0,3 1 0 0 0 0,0 0,0 0 16 
Rundbælg 0 0 0 0,1 0,3 1 0,0 0,0 1 5 
Horse-Tidsel 0,1 ≈0 1 0 0 0 0,0 0,0 0 2 
Total 118,8 100 36 35,9 100 45 61,6 100 43 72,1 
Total (-Ager-Tidsel) 57,6 48,5 33 35,6 99,2 44 61,1 99,1 

 
42 51,4 

 Total 5.225   1.578   2.711   9.514 
 

Ager-Tidsel var altså her reduceret fra 52% i 2018 til kun knap 1% i 2021-22. Trods stor blomstringsdominans fore-

kom Ager-Tidsel i 2018 kun på tre plots (Plot-frq), nr. 7, 20 og 22 (hhv. 34, 624 og 2.036 BE), i 2021-22 alene i nr. 20 
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(hhv. 12 og 24 BE). Hos Ager-Tidsel var det ikke kun blomsterne, der var bidt af – planterne var også reduceret mar-

kant. Fraregner man blomster fra Ager-Tidsel (Tab. 1, næstnederste linje, er udviklingen helt anderledes, nemlig ned-

gang fra 2018 til 2021 i gns. BE fra 58 til 36, men så en opgang til oprindeligt niveau i 2022 (61). 

Der kan måske anes et mønster om, at arter der er høje og har markante højtsiddende blomster går tilbage (Ager-

Tidsel, Blåhat, Smalbl. Høgeurt og Horse-Tidsel), mens lave arter med lavtsiddende blomster går frem. Djævelsbid går 

dog afgørende imod dette mønster. 

Generelt (Gns. BE/plot) gik Ager-Tidsel, Blåhat og (delvist) Bugtet Kløver tilbage, mens Djævelsbid, Rød-Kløver, Blå-

munke og især Alm. Kællingetand gik frem. De øvrige frem- og tilbagegange var af mere tilfældig karakter - hos arter, 

der kun forekom fåtalligt og i 1-2 plots. Markante ændringer sås stort set kun i antal BE, mens antallet af arter i 

blomst (S), antal arter hvor BE eller antal forekomster i plots gik frem/tilbage ikke viste iøjnefaldende ændringer (Tab. 

3, øverste halvdel), hverken indenfor 1. eller 2. tælling. 

Det var beklageligt, at ydre forhold gav en lidt tidlig 2den tælling i 2018 og en lidt sen tælling i 2021. De lavere tælle-

tal i 2021 kunne være en effekt af, at specielt 2den tælling i 2021 lå sent. Derfor er udviklingen 2018-21 analyseret 

for hhv. 1ste og 2den tælling hver for sig (Tab. 3) og med inddragelse af de øvrige vegetationsmål. 

Mens der som nævnt var stor forskel i de totale antal Blomsterenheder (Sum BE), er der kun meget lille forskel i flere 

andre mål (Tab. 3), nemlig Antal arter totalt (S), antal arter hvor Sum BE gik hhv. frem/tilbage, og antal arter hvor an-

tallet af prøvefelter, arten forekom i (PlotFrq), gik hhv. frem/tilbage. 

  

  
Fig. 2a-d: Insekter på nektar- og pollenjagt i blomster (2a-c Blåhat, 2d Blåmunke), dels Pimpinelle-Køllesværmer (2a), Blåhat-
Jordbi (2b; med lilla Blåhat-pollen i bagbenets skinnebenskurv), Blåhat-Langhornsmøl (2c) og Violetrandet Ildfugl (2d). 
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Øvrige blomster: 

De supplerende registreringer af hele 39 øvrige og ikke-overvågede planters blomster ses af Tabel 2.  

Tabel 2: Blomstring primo juli 2021, primo juli 2022 og medio august 2022 hos ikke-overvågede arter, registreret groft fra 
centrum i hver Plot 1-22 med skønnet hyppighed 1-3 og hyppigheder simpelt summerede. Arter er sorteret efter (aftagende) 
antal blomster over alle 22 plots og alle3 datoer. 

  Jul. 2021 Jul. 2022 Aug. 2022 Samlet 
Arter >10 %:     
Alm. Kongepen 25 33 26 84 
Arter >5 %:     
Gul Snerre 7 18 10 35 
Hvid-Kløver 12 13 9 34 
Alm. Pimpinelle 7 8 17 32 
Liden Klokke 8 7 17 32 
Mark-Krageklo 15 9 8 32 
Alm. Røllike 7 6 17 30 
Arter >1 %:     
Grøn Høgeskæg 2 11 8 21 
Eng-Brandbæger 6 10 4 20 
Hedelyng 0 0 20 20 
Græsbl. Fladstjerne 3 10 4 17 
Hare-Kløver 4 2 11 17 
Bakke-Nellike 2 3 3 8 
Brombær coll. 1 6 1 8 
Gul Evighedsblomst 2 2 2 6 
Håret Høgeurt 1 5 0 6 
Alm. Gyldenris 1 0 4 5 
Blød/Liden Storkenæb 0 3 2 5 
Tormentil 1 2 2 5 
Arter <1 %:     
Ager-Snerle 1 3 0 4 
Alm. Hønsetarm 0 3 1 4 
Gul Kløver 2 2 0 4 
Knavel sp. 0 0 3 3 
Alm. Mælkeurt 0 2 0 2 
Alm. Stedmoder 0 1 1 2 
Lyng-Snerre 0 2 0 2 
Læge-Ærenpris 0 2 0 2 
Muse-Vikke 0 1 1 2 
Tveskægget Ærenpris 0 2 0 2 
Alm. Brunelle 0 0 1 1 
Hanekro sp. 0 0 1 1 
Hvas Randfrø 0 0 1 1 
Høst-Borst 0 0 1 1 
Kantet Perikon 1 0 0 1 
Kaprifolium 0 1 0 1 
Knoldet Mjødurt 0 1 0 1 
Mørk Kongelys 1 0 0 1 
Nikkende Limurt 0 0 1 1 
Torskemund 0 0 1 1 
Sum AndreArter 109 168 177 454 
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Der var i alt registreret 39 arter i denne lille ekstra-registrering. Det ses, at den mest blomstrende ”øvrige arter” sam-

let 2021-22 er Alm. Kongepen (>10 %), efterfulgt af Gul Snerre, Hvid-Kløver, Alm. Pimpinelle, Liden Klokke, Mark-Kra-

geklo og Alm. Røllike. Ligesom Djævelsbid er blomstrer sent blandt de optalte arter, er der markant sent-blom-

strende ”øvrige arter”,  især Hedelyng, Liden Klokke og Alm. Pimpinelle. 

Listen tjener især det formål at illustrere, hvilke blomster, der findes i de undersøgte plots, men ikke tælles. 

Vegetationsstruktur: 

Der var visse forskelle i vegetationsstrukturen (Tab. 3), hvor estimeret vedplantedække ser ud til at øges (4,8%, 5,5% 

og 6,0%) og vegetationshøjde mindsker (10,2cm, 6,8 cm og 6,7 cm). Kun i 2018 er disse strukturmål målt ved både 1. 

og 2. besøg, hvor de er ret ens. 

I busklaget er det primært Gyvel og Brombær og i trælaget over bidehøjde primært Dun-Birk og Alm. Eg, der bidrager 

til vedplantedækket og – på nær Eg - tydeligvis også netop til øgningen i vedplantedækket. Selv helårsgræssende 

kvæg og heste kan ikke begrænse Gyvel, Brombær og Birk i de mængder, de forekommer i mange tidligere plantage-

områder på Syddjurs. Dette gælder selvom græsningen synes at have reduceret vegetationshøjden i urtelaget. 

Tabel 3: Udviklingen 2018, 2021 og 2022 for Blomsterenheder og Vegetationsstruktur på 22 prøveflader, hhv. 1ste og 2den 
tælling i – Antal Blomsterenheder (BE Sum), Antal arter (S), Antal arter med hhv. fremgang og tilbagegang, totalt (∑BE) og i 
antal prøvefelter med arterne (PlotFrq). nd (ingen data) 

 1ste tælling 2den tælling 
 2018 2021 2022 2018 2021 2022 
Blomsterenheder:       
BE Sum – alle arter 3.490 1.173 2.000 1.730 405 711 
Antal arter, S 8 8 9 9 7 9 
Sum: arter frem 2018-21/22  +5 +5  +4 +6 
Sum : arter tilbage 2018-21/22   -6 -6  -6 -5 
PlotFrq: arter frem 2018-21/22  +5 +4  +4 +5 
PlotFrq: arter tilbage 2018-21/22  -4 -6  -6 -5 
Vegetations-struktur:       
Vedplantedække % 4,8 5,5 6,0 4,8 nd nd 
Vedplantedække % (interval) 0 - 20 0 - 23 0-23 0 - 20 nd nd 
Vegetationshøjde cm 10,2 6,8 6,7 8,8 nd nd 
Veg.højde cm (interval) 3,8 - 30 2,3 - 11 1 - 11 1,5 - 22 nd nd 

 

Græsningstryk: 

Der var en gradvis øgning af græsningstrykket henover perioden forår 2019 til og med sommeren 2021, jf Tabel 4. I 

de to første halvår er det ret stabilt. Et offentligt udbud af ny græsningsaftale medførte fra foråret 2020, at der kom 

heste på igen og nu på hele arealet. Igennem 2021 steg græsningstrykket, både antal storkreaturer SK og kg/ha, dels 

pga tilgangen af heste og tilgang af kalve/føl født på arealerne, der gradvist bliver ungdyr og voksne. I sommeren 

2021 var græsningstrykket åbenlyst for højt (slog også igennem i blomstringen), og en del dyr blev taget af, hvorefter 

græsningstrykket faldt til ca. det halve (SK 57,8 til 27,8) og var lavt henover vinteren 2021-22, efterfulgt af en lille 

stigning over sommeren 2022. 
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Tabel 4: Græsningstrykket i Basballefoldens 90 ha over sæson og årene 2019-22 (§ særlige forhold i 2018, jf tekst). Under 
helårsgræsning uden tilskudsfodring er græsningstryk nedsat til 0,3 DE/ha. Dyrene opdelt i aldersklasser til beregning af 
græsningstryk, hhv. ”antal storkreaturer” (SK) og ”kg græsningsdyr pr. hektar” (kg/ha). 

 Kvæg (Dexter) Heste (Shetland)                Begge 
Antal dyr, alder >24 

md 
6-24 

md 
<6 

md 
SK >24 

md 
6-24 

md 
<6 

md 
SK SK kg/ha 

Sommer 2018 (§)           
Vinter 2018-19 (§)           
Sommer 2019 27 4 8 29,4    0 29,4 117 
Vinter 2019-20 26 8 8 30,8    0 30,8 123 
Sommer 2020 28 16 16 37,6 10   10 47,6 166 
Vinter 2020-21 30 8 7 34,8 10   10 44,8 155 
Sommer 2021 38 18 18 48,8 9  5 9 57,8 208 
Efterår 2021 15 8 9 19,8 8  4 8 27,8 93 
Vinter 2021-22 10 3  11,8 8 4  10,4 22,2 66 
Forår 2022 15 5  18,0 8 4  10,4 28,4 90 
Sommer 2022 29   29,0 6 4  8,4 37,4 130 
Efterår 2022 24   24,0 6 2  7,2 31,2 108 

 

DISKUSSION 

Samlet må vi konstatere en negativ udvikling i blomsterressourcen for blomsterbesøgende insekter, idet det totale 

antal blomsterenheder faldt med en faktor 2-4. Det skyldtes dog alene en markant nedgang i blomstringen hos 1-2 

meget dominerende arter, dels kulturarten Ager-Tidsel, dels – desværre - også den vigtige art Blåhat. Det samlede 

antal blomster minus Ager-Tidsel rettede sig dog fuldstændigt i 2022, hvor det – målt på blomstertallet alt for høje 

2021-græsningstryk - var nedsat betydeligt. 

Disse to arter med vigende blomstertal forekom helt forskelligt. Ager-Tidsel er en udpræget kulturart, der forekom i 

uhyre stort tal og med mange blomster før og (i 2018) lige efter græsningen blev indledt. Selv om arten kun forekom 

på tre ikke-tidligere afgræssede delarealer (Tab. 1, Plot-Frq), dominerede de mange blomster på de mange planter på 

disse tre prøvefelter hele datasættet. Trods tornene på Ager-Tidsel blev de bidt næsten totalt ned, både blomster og 

rosetterne med grundblade, og både i 2021 med højt græsningstryk og i 2022 med mere normalt græsningstryk. Vi 

forventer derfor ikke, at Ager-Tidsel overhovedet kommer tilbage. 

Hvis vi derfor ser bort fra kulturarten Ager-Tidsel, er billedet anderledes: Her ser vi først en tilbagegang fra 2018, lige 

efter græsningsstart til det for høje græsningstryk i 2021 på 38% BE. Ved normalisering af græsningstrykket stiger 

”gns. antal blomsterenheder, excl. Ager-Tidsel” til et niveau lidt over startåret 2018 (Tab. 1, næstnederste række). 

Der skete dog også en markant og beklagelig tilbagegang for den vigtige nektarplante Blåhat, der modsat Ager-Tidsel 

forekom langt mere udbredt og spredt på ikke alt for næringsfattige og tørre naturarealer (Plot-Frq 11-14). Tilbage-

gangen var ikke uventet (Buttenschøn, pers. komm. 2021), og man ser da også ofte rigtblomstrende Blåhat i den hø-

jere vegetation lige uden for hegnede naturarealer, også i Mols Bjerge. 

Blåhat har sammen med Djævelsbid og Smalbladet Høgeurt meget høje blomsterstilke og højtsiddende blomster, der 

derfor er meget tilgængelige for selektiv græsning. Der må afgjort være forskel i smagen, for mens der meget ofte sås 
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afbidte blomster på Blåhat, forekom dette næsten aldrig på den nærtbeslægtede søsterart Djævelsbid. Øvrig over-

vågning af udvalgte planter i folden (Reddersen et al. 2022) viste således også en 2-3 x øgning i antallet af planter af 

Djævelsbid over perioden 2018-2021. 

Udviklingen for resten af arterne var mere uklar, både frem og tilbage (Tab. 2). Der er også en øget variation i blom-

stringen, med flere arter der blomstrer i flere prøvefelter (upubl. res.). Græsningen har ikke skabt tilbagegang i ved-

plantedækket (træer, buske inkl. Brombær og Gyvel), snarere en lille øgning, men har reduceret vegetationshøjden. 

Problematisk basisår 2018? Vi vurderer, at den betydelige samlede tilbagegang fra 2018 til 2021/2022 kan have rod i 

problemer med 2018 som basisår. Blomstertællingerne blev udført tidligt i 2018 – 1x 21-22. juni, 2x 12.-13. juli – hvil-

ket var velvalgt ift det rekord varme og tørre vejr, hvor blomsternes udvikling var stærkt fremskyndet. Græsningen 

med kun netop 0,3 DE/ha var dog først begyndt 1. juni (hhv. 3 og 6 uger før de to tællinger) efter en lang hvileperiode 

i vinter-forår 2017-2018, hvor gamle hegn blev nedtaget og nye opsat. I denne hvileperiode må fodermængderne 

være bygget op til et usædvanligt højt niveau, og det formelle græsningstryk i sommeren 2018 havde derfor næppe 

nået at sætte sig igennem i vegetationen og blomstringen. Blomstringen i sommeren 2018 kan derfor have været 

urealistisk højt. Det havde været ideelt med en basis blomster-overvågning i sommeren 2018, hvor græsningen var 

kommet i gang allerede i det tidlige forår, fx 1. april.  

 
Fig. 3: Dexter-kvæg ankommer til Basballe 1. juni 2018. I foråret 2018 var der slet ingen dyr i Basballe. Spredte gamle 
småhegninger blev fjernet for at etablere den nye 90 ha fold. Her var den tørre og varme sommer sat ind. Svære tider for 
både planter og (måske) blomstring, ligesom sæsonen var forud for kalenderen. Alt med mulig indflydelse på blomstringen. 
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Der er en betydelig viden om, hvilke præferencer forskellige græsningsdyr har ift plantearter (fx Buttenschøn 2007). 

Således græsser heste meget græs, får meget tokimbladede urter inkl. blomster og geder vedplanter inkl. bark. Men 

den viden fokuserer primært på plantearternes løv (blade), og i tilfældet med Blåhat ser det ud til, at græsningen pri-

mært rammer blomsterskuddene og ikke de basale bladrosetter. Generelt er det erfaringen af helårsgræsning uden 

tilskudsfodring fremmer antallet af planter og blomstringen hos tokimbladede rosetplanter (Morten DD Hansen m.fl., 

Molslaboratoriet), hvoraf mange er vigtige nektarplanter. Men i år med mange græsningsdyr kan græsningen altså 

også forskyde blomstringen betragteligt imellem arterne. I vores tilfælde tilbagegang for Ager-Tidsel, Blåhat og Rød-

Kløver, fremgang for Djævelsbid, Bugtet Kløver, Blåmunke og Alm. Kællingetand. 

Udfra et rewilding-perspektiv er det ikke uventet eller unaturligt, at græsningsdyrenes bestande varierer med føde-

grundlaget og græsningstrykket, og at blomstringen dermed kan variere betydeligt mellem årene. Men dette er na-

turligvis en udfordring ift en overvågning, der af ressourcemæssige årsager kun foregår hvert 3die år – det bedste vi 

kan gøre er da at dokumentere græsningstrykket. Her skal man blot huske, at græsningstrykket målt i DE/ha jo kan 

have meget forskellig effekt på tørre næringsfattige arealer, alt efter nedbør og temperaturer. Her forsøger vi at ba-

lancere mellem et relativt højt vintergræsningstryk for at holde Gyvel, Brombær og Birk i skak og et relativt lavt som-

mergræsningstryk at bevare en rig blomstring hos de vigtigste nektarplanter. 

Vi anerkender, at det er problematisk uden videre at sammenligne og summere blomsterenheder på tværs af ar-

terne, da vi bruger funktionelle blomsterenheder, der indeholder meget forskellige antal blomster og blomster af 

uens størrelse, hvor der igen kan være store forskelle i nektarproduktionen (Gottlieb 2022). 

Vejret kan variere meget betydeligt og påvirke dels blomstringen og dels effekten af græsningstrykket: 

(1) Af praktiske årsager vil man typisk udføre de to sommer-prøvetagninger på fast kalenderdato, mens blomstrings-

tidspunkter snarere er temperaturbestemt (graddage). Prøvetagning på faste datoer kan reelt kan ramme blomstrin-

gen forskelligt – i 2018 nåede vi dog fremskyndet prøvetagning. Vi har også prøvet at imødegå dette ved at summere 

over to prøvetagninger og ved at medtælle blomsterstande, der blot har den mindste blomstring. 

(2) Selve vejret, fx varme og tørke, kan påvirke årets samlede blomstring uanset tidspunktet. Her var der faktisk i 

2018 meget afvigende vejr (jf Tab. 5) med rekordhøje temperaturer og mange solskinstimer og meget lav nedbør, 

mens 2021-22 var mere almindelige år. Naturen og blomstring må have været meget tidligere i 2018, ligesom både 

blomstringsmængden og blomstringsperioden kan have være sol- og tørkepåvirket. 

Tabel 5: Oversigt over udviklingen fra 2018, 2021 og 2022 via DMI’s Vejrarkiv. Middeltemperatur og Nedbør 2018-21 er for 
station Aarhus Lufthavn og Soltimer er for station Ødum, hvor alle data i 2022 (mrk. *) er fra ”Syddjurs Kommune”. 

 2018 2021 2022* 2018 2021 2022* 2018 2021 2022* 
 Gns. T Sol Nedbør 
April 9,1 5,8 6,6 181 244 253 35,8 24,3 24,4 
Maj 16,1 10,8 11,8 364 133 223 14,6 122,2 42,9 
Juni 17,8 17,2 15,6 298 243 231 12,0 22,4 44,4 
Juli 20,6 19,4 17,0 350 203 231 7,0 72,8 51,2 
Gns. 15,9 13,3 12,8 298 206 235 17,4 60,4 40,7 
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Revision af metodik: 

Vi har valgt – både af praktiske og biologiske årsager – kun at overvåge et udvalg på 20 vigtige nektarblomster, hvoraf 

vi kun har fundet de 13, og det er i sig selv uproblematisk, så længe vi kun sammenligner internt i overvågningens 

tidsserie. Vigtige nektararter, som vi ikke har med, er som nævnt ovenfor Hedelyng (svær at kvantificere) samt Brom-

bær og Gyvel (fravalgt, da de ofte er uønskede og derfor tid- og stedvist reguleres). 

Skulle der ændres i metodik og/eller øge på blomster-overvågningen, bør prioriteringen være (1) inddragelse af yder-

ligere et par arter i overvågningen, fx Hedelyng, (2) prøvetagning hyppigere end hver 3die år, (3) en metode til at 

vægte arternes ”funktionelle” blomsterenheder indbyrdes, (4) timing af de to prøvegange ift fænologi-dato i stedet 

for kalender-dato og (5) bedre mål for vegetationshøjden/græsningseffekten på urtelaget, der pt er for ufølsom på 

de korte vegetationshøjder.  
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Figur 4: Luftfoto af “Basballe-trekanten” og placeringen af de 22 faste overvågnings-plots. Udvalgte matrikler eller del-ma-
trikler fik fra starten udlagt 2 (eller 1, pkt. 22) overvågningsplots, så punkterne er godt geografisk spredt. 

Bilag 1: Feltskema Basballe-trekanten  - Udvalgte arter og tælleenheder: 

Dato: ………………….  Naturtype: ………………………..   Observatør: ………………         Punkt-ID: …………….     
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GPS (WGS84, dec.): …………………N ………………….E               Foto-nos: ……………  …………… (set fra:                   ) 

Vedplantedækning: ………. %          Veg-højde:  …..…. cm     …..…. cm     …..…. cm      ..……. cm  

Bemærkninger, fx ift punktet. 

ART Tælle-Enhed Deltællinger i 5 m-cirkel Sum 

Blåhat Kurv   

Blåmunke Kurv   

Djævelsbid Kurv   

Kløver, Rød Hoved   

Kløver, Bugtet Hoved   

Knopurt, Alm. Kurv   

Knopurt , Stor Kurv   

Oksetunge, Læge- Svikkelbærende 
grundskud 

  

Tidsel, Ager- Kurv   

Tidsel , Horse- Kurv   

Tidsel , Kruset Kurv   

Tidsel , Kær- Kurv   

Høgeurt, Smalbla-
det 

Kurv   

Slangehoved Svikkelbærende 
grundskud 

  

Timian sp. Blomstrende 
skud 

  

Merian Blomstrende 
skud 

  

Kællingetand Blomstrende 
skud 

  

Visse, Farve- Klase   

Visse, Engelsk Klase   

Rundbælg Hoved   
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