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Indledning 
Biomedia er af Slagelse kommune blevet bedt om at foretage en botanisk gennemgang af ca. 34 ha 

omkring Nysø og Gammelsø i Borreby Mose. Undersøgelsens formål er at afklare hvilke naturtyper 

og plantearter der forekommer i området, herunder især de sjældne arter. Med sjældne arter forstås 

plantearter der er opført på Danmarks rødliste, på Habitatdirektivets Bilag II eller IV eller som er en 

såkaldt A- eller B-art i Atlas Flora Danica projektet. Viden om områdets plantearter ønsker Slagelse 

Kommune at bruge i forbindelse med et engfugleprojekt i området. 

 

Sammenfatning 
I 2009 lavede Biomedia en botanisk gennemgang af Borreby Mose for Slagelse Kommune. 

Undersøgelsesområdet fremgår af figur 2. Der blev fundet i alt 163 arter, hvoraf 11 kan betragtes 

som sjældne eller halvsjældne. De græssede strandenge er den naturtype, der har den største 

udbredelse i området. Samtidig rummer strandengene også de største botaniske værdier. 

Overdrevene, de ferske enge, søerne og moserne, herunder områder med rigkær, rummer mange 

gode arter, men naturkvaliteten kan forbedres væsentligt ved optimering af naturpleje. Alle 

naturtyperne har et godt potentiale, fordi de indgår som dele af et stort sammenhængende 

naturområde. For hele undersøgelsesområdet gælder, at der er mulighed for forbedringer af 

naturplejen og derigennem en bedre udnyttelse af naturpotentialet. Det må forventes, at der kan 

opnås positive resultater allerede efter få års indsats. 

 

 
 

Figur 1. Kreaturer på græs i Borreby Mose. 
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Figur 2. Borreby Mose. Det undersøgte område er markeret med hvidt. Blå angiver den gravede Ørbæk Rende. 
 

Metode 
Biomedias botaniske undersøgelse af Borreby Mose foregik den 7. og 12. august 2009. 

Undersøgelsesområdet fremgår af figur 2. Området blev til opgavens brug inddelt i 10 delområder, 

som vist i figur 3. For de enkelte delområder er der lavet følgende: 

 

 Beskrivelse af delområdet 

 Beskrivelse af nuværende pleje 

 Plejeforslag 

 Floraliste med sjældne og naturtypekarakteristiske arter  

 GPS-punkter for sjældne arter, anslået bestandstørrelse og evt. kort beskrivelse af bestandens 

udbredelse 

 GPS-punkter for botanisk værdifulde partier og en kort begrundelse herfor  

 Landskabsbilleder 
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Områdets naturtyper 
 

Figur 3. Undersøgelsesområdets delområder og naturtyper. 

Undersøgelsesområdet i Borreby Mose indeholder naturtyperne overdrev, mose (kær), sø, fersk eng 

og strandeng (se figur 3). Strandengspartierne har varierende saltholdighed, som fra de salte 

områder langs kanterne af Nysø og Gammelsø går glidende over i mere fersk eng længst fra de 

oversvømmede partier. Undtagelser herfra er enkelte lavninger, der også rummer salttolerante arter, 

som følge af periodevis udtørring med efterfølgende opkoncentrering af salt. 

 

Naturtypen mose forekommer i flere forskellige former: rørsump, skovsump, og kær af varierende 

type. Et enkelt større parti nord for Ørbæk Rende, har præg af fattigkær med dominans af 

tørvemosarter (Sphagnum spp.), mens andre partier har præg af rigkær. 

 

Overdrev findes bl.a. på Kulhøj, som ligger centralt i det undersøgte område på begge sider af den 

nord-sydgående landevej. Desuden findes overdrev på den lysåbne del af den gamle, sydvendte 

kystskrænt lige nord for Gammelsø, samt i mindre partier syd for både Nysø og Gammelsø. 

 

Udover Nysø og Gammelsø er der flere mindre søer/vandhuller i den vestlige del af området. I disse 

søer blev der bl.a. set en stor bestand af Grøn frø (Rana esculenta). 
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Områdets botanik 
 

Introduktion 

 

I hele området er der i denne undersøgelse registreret 163 arter.  

 

Når man skal opgøre, hvor mange sjældne arter, der er i et område, er der flere forskellige mål for 

sjældenhed, man kan anvende. Vi har valgt at gennemsøge data for fredede arter, rødlistede arter, 

bilag II og IV-arter og A- og B-arter.  

 

Fredede arter er arter, der er fredet efter dansk lovgivning. Rødlistede arter er arter optaget på den 

danske rødliste i 2009. Bilag II og IV-arter er arter, der er optaget på bilag II og IV i EU´s 

Habitatdirektiv. A- og B-arter er kategorier, der er brugt i det danske kortlægningsprojekt Atlas 

Flora Danica. Her er A-arter de arter, der er sjældne på landsplan, mens B-arter er regionalt sjældne. 

 

I denne undersøgelse er der kun fundet én fredet art, nemlig grøn frø på lokalitet 202 samt ialt 11 

forskellige A- og B-arter (alle planter). Der er ikke fundet rødlistede arter, bilag II-arter eller bilag 

IV-arter. 

 

I figur 4 ses en oversigt over alle A- og B-arter fundet i området i denne undersøgelse. 

I figur 5 ses det totale artsantal samt antallet af A- og B-arter opgjort pr. lokalitet. I figur 6 ses for 

hver naturtype opgjort det totale antal arter pr. naturtype samt antallet af A-og B-arter.  

 

Dansk navn Latinsk navn A- eller B-art 

Kær-Svinemælk Sonchus palustris A 

Tykskulpet Brøndkarse Nasturtium officinale A 

Klæg-Siv Juncus ranarius B 

Smalbladet Kællingetand Lotus tenuis B 

Kær-Fnokurt Tephroseris palustris B 

Læge-Hundetunge Cynoglossum offinale B 

Strand-Skræppe Rumex maritimus B 

Tykakset Star Carex riparia B 

Vand-Ærenpris Veronica catenata B 

Blågrå Siv Juncus inflexus B 

Kærbregne Thelypteris palustris B 
Figur 4. Oversigt over A- og B-arter fundet i hele undersøgelsesområdet 

 

 

Lokalitet Antal arter Antal A- og B-arter 

101 28 2 

102 42 3 

103 8 0 

104 40 4 

105 5 1 

106 13 3 

107 5 0 

201 24 1 

202 23 1 

203 80 5 
Figur 5. For hver lokalitet er angivet totalt artsantal samt antal A- og B-arter 
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Naturtype Antal arter Antal A- og B-arter 

Sø 23 1 

Mose 60 6 

Overdrev 65 4 

Strandeng 120 9 
Figur 6. For hver naturtype er angivet totalt artsantal samt antal A- og B-arter 

 

 

Af kortet i figur 7 fremgår områder med særlige botaniske værdier eller sjældne arter samt punkter, 

hvor der er taget fotos.  

 

 

 
Figur 7. Områder med sjældne arter eller særlige botaniske værdier er her angivet med blå stjerner, mens fotopunkter er 

angivet med røde prikker. 
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Beskrivelse af naturtyper 
 

Strandeng og fersk eng 

Den salttolerante strandengsflora er relativt godt repræsenteret i området med arter som Kveller/ 

Salturt (Salicornia europaea), Jordbær-Kløver (Trifolium fragiferum), Vingefrøet Hindeknæ 

(Spergularia media), Fladtrykt Kogleaks (Blysmus compressus), Sandkryb (Glaux maritime), Harril 

(Juncus gerardii), Strand-Kogleaks (Schoenoplectus maritimus), Strand-Skræppe (Rumex 

maritimus), Klæg Siv (Juncus ranarius), Sylt-Star (Carex otrubae) og Strand-Trehage (Triglochin 

maritime). Borreby Mose har en kendt forekomst af den sjældne Kær-Fnokurt (Tephroseris 

palustris), som også blev registreret flere steder ved denne undersøgelse. Kær-Fnokurt optræder i 

Borreby Mose på mudrede flader med lav konkurrence fra flerårige arter.  

 

           
Figur 8. Tuet, græsset strandeng.                     Figur 9. Kær-Fnokurt (Tephrosis palustris). 
 

Den ferske eng forbinder strandengspartierne med mindre vandhuller. Mellem den ferske eng og de 

dyrkede arealer, der ligger op til undersøgelsesområdet, er der hhv. skrænter eller levende hegn. 

Området er uden sjældne arter eller særligt botanisk værdifulde partier, men vurderes alligevel at 

have et godt botanisk potentiale. 

 

Overdrev 

Overdrevene i området rummer bl.a. karakteristiske arter som Almindelig Pimpinelle (Pimpinella 

saxifraga), Liden Klokke (Campanula rotundifolia), Gul Snerre (Galium verum), Almindelig 

Hvene (Agrostis capillaris) og Hulkravet Kodriver (Primula veris). Ingen af overdrevene rummede 

sjældne arter på undersøgelsestidspunktet. Tilstedeværelsen af de karakteristiske arter indikerer dog, 

at jordbunden og driftshistorien giver mulighed for veludviklede overdrev med mere karakteristisk 

flora, hvis området får den rette drift og pleje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 10. Græssende får på Kulhøj. 
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Mose 

I det undersøgte område af Borreby Mose er der fundet forskellige typer mose: tilgroede 

rigkærspartier, skovsump, rørsump, pilekrat samt næringsfattige partier med tørvemos og 

fattigkærspræg. 

 

I de næringsfattige partier ses forekomster af Kærbregne (Thelypteris palustris) samt Kattehale 

(Lytrum salicari) og Dusk-Fredløs (Lysimachia thyrsiflora). Potentialet for disse partier ligger i en 

fortsat udvikling og vækst af tørvemosarterne (Sphagnum spp.). Herved gives der mulighed for at et 

fattigkær kan udvikles, med de tilhørende planter, svampe, insekter og andet dyreliv der er tilknyttet 

næringsfattigt substrat. For at denne udvikling kan forløbe, kræver det imidlertid at oversvømmelse 

med næringsrigt vand fra Ørbæk Rende undgås. 

 

I kanterne af rørsumpen, på overgangen mod rigkær, ses flere steder den 3 meter høje Kær-

Svinemælk (Sonchus palustris), som er sjælden, men netop karakteristisk i veludviklede, kystnære 

moser med rørsump eller anden højurtevegetation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 11. Blomstrende Kær-Svinemælk (Sonchus palustris). 
 

I områdets rigkærspartier vokser bl.a. Top-Star (Carex paniculata), Blågrøn Star (Carex flacca), 

Trævlekrone (Lychnis flos-cuculi), Blågrå siv (Juncus inflexus) samt Kabbeleje (Caltha palustris). 

Hvis der etableres ekstensiv græsningsdrift med kreaturer i partierne, er der potentiale for 

indvandring af flere karakteristiske rigkærsarter, herunder orkidéer. Alternativt til græsning kan der 

laves høslæt med skærende redskab (ikke slagleklipper!) og fjernelse af det afklippede materiale. 

 

Området med skovsump forekommer nord for Ørbæk Rende udfor området benævnt ”Borren” på 

topografiske kort. Sumpen ligger for foden af en moræneskrænt. De største naturmæssige værdier 

her vil kunne opnås hvis moderne forstlig drift undlades, og træerne får lov at stå og ligge til 

naturligt henfald.  

 

Sø 

Områdets småsøer ligger alle vest for Borrebyvej, der gennemskærer området. Søerne er relativt 

lav- og klarvandede, og der er set Grøn frø i dem alle. Brinkerne var i det store og hele pænt 

afgræssede og vandspejlet lysåbent, dog kunne græsningstrykket godt øges noget ved brinkerne af 

de to nordligste søer. 

 

Langs søbrinkerne blev der set strandengsplanter som Jordbærkløver (Trifolium fragiferum) og 

Harril (Juncus gerardii) og desuden den ikke helt almindelige Blågrøn Gåsefod (Chenopodium 
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glaucum), der typisk vokser bl.a. på strandenge og i strandrørsump. Desuden blev der registreret 

Strand-Skræppe (Rumex maritimus), der er regionalt sjælden i Danmark. 

 

I søerne blev der set deciderede vandplanter som Svømmende Vandaks (Potamogeton natans)og 

den ikke helt almindelige Stor Andemad (Spirodela polyrhiza). Den sydligste af småsøerne er 

sandsynligvis vældpåvirket, hvilket arterne Tykskulpet Brøndkarse (Nasturtium officinale)og Skov-

Kogleaks (Scirpus sylvaticus) indikerer.  

 

Især de to nordligste søer vil have gavn af, at græsningstrykket øges, således at brinkvegetationen 

holdes lav. 

 

 

Bemærkelsesværdige plantefund 

I de lave, græssede, saltprægede partier er Firkløft (Cotula coronopifolia) udbredt (se figur 12). 

Denne art har, pånær enkelte ældre fund omkring det sydvestlige Fyn, frem til 2005 kun været kendt 

fra få steder langs Jyllands vestkyst. Men i forbindelse med DEVANO-kortlægningen, blev den i 

2005 registreret under en gennemgang af kyster og holme ved Lolland. Registreringer fra Borreby 

Mose, under samme projekt, samme år, er uden omtale af arten. Det formodes derfor at den er 

indvandret til Borreby Mose mellem 2005 og 2009. 

 

Figur 12. Blomstrende Firkløft (Cotula coronopifolia). Figur 13. Læge-Hundetunge 

Cynoglossum officinale) med 

delfrugter. 
 

Den sjældne Kær-Fnokurt (Tephroseris palustris) er fundet i stort antal i området. Arten er en 

ansvarsart, og overvåges hvert 6. år i NOVANA-programmet. Kær-Fnokurt er især fundet på de 

blottede, tidvis oversvømmede arealer langs bredderne af Nysø. Der blev desuden fundet en enkelt 

plante ved Gammelsø. Arten findes typisk på sumpet bund ved søer, på ruderater og i tørvemoser, 

og den er generelt ustadig (”meteorisk”), dvs. den skifter voksested fra år til år. 

 

Læge-Hundetunge (Cynoglossum officinale), fundet i delområderne 101 og 105, er en gammel 

lægeplante indført til Danmark i middelalderen. Den kan tolkes som et levende fortidsminde, der 

har tilknytning til områdets lange historie, som Borreby Gods også vidner om.  
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De 10 delområder 
I dette afsnit gives en detaljeret gennemgang af delområderne i undersøgelsen.  

For kort over delområder og naturtyper se figur 3 i starten af rapporten. 

 

Delområde 101 

 

Delområde 101 
Dato 7.8.2009 

Inventør Anders N. Michaelsen 

Foto_ID IMG_055, IMG_056, IMG_057 

Naturtype(r) Overdrev 

 

Beskrivelse af delområdet 

Sydvendt, græsdomineret skrænt mellem dyrket mark og mose, med få enkeltstående træer. 

Overgangen til mosen nedenfor er ikke skarp og almindelige arter knyttet til mosefloraen er udeladt 

fra artslisten. 

 

Nuværende pleje 

Ingen. 

 

Plejeforslag 

Græsning er en oplagt mulighed. Der kan etableres en sammenhængende fold, hvor et naboareal 

inddrages. Dette kunne være en del af mosen nedenfor eller marken ovenfor eller begge dele. 

Eutrofiering og frøspild fra marken har en markant negativ effekt på overdrevsskrænten. Det ses 

f.eks. som partier med meget Draphavre, Stor Nælde eller Raps. Derfor er det ønskeligt, at der 

etableres en bufferzone til marken, som nu går helt hen til kanten af overdrevsskrænten. En 

bufferzone kunne f.eks. indgå i en græsningsfold med overdrevet, eller man kunne etablere en 

udyrket bræmme i form af et kørespor, som slås årligt. 

 

Arter 

Følgende arter er registreret i området: 

 

Dansk navn Latinsk navn 

Ager-Padderok Equisetum arvense 

Ager-Snerle Convolvulus arvensis 

Almindelig Hvidtjørn Crataegus laevigata 

Almindelig Kvik kollektiv art Elytrigia repens 

Almindelig Torskemund Linaria vulgaris 

Draphavre Arrhenatherum elatius 

Eng-Gedeskæg kollektiv art Tragopogon pratensis 

Eng-Rapgræs kollektiv art Poa pratensis 

Engriflet Hvidtjørn Crataegus monogyna 

Farve-Reseda Reseda luteola 

Filtet Burre Arctium tomentosum 

Horse-Tidsel Cirsium vulgare 

Hvas Randfrø Torilis japonica 

Håret Star Carex hirta 

Korbær Rubus caesius 

Korsknap Glechoma hederacea 

Kruset Tidsel Carduus crispus 

Læge-Hundetunge Cynoglossum officinale 
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Mark-Rødtop Odontites vernus 

Mellembrudt Star Carex divulsa ssp. leersii 

Prikbladet Perikon Hypericum perforatum 

Raps Brassica napus ssp. napus 

Rød Svingel Festuca rubra 

Skov-Stilkaks Brachypodium sylvaticum 

Spidskapslet Star Carex spicata 

Stor Nælde Urtica dioica 

Tykakset Star Carex riparia 

Vild Løg Allium oleraceum 

 

Sjældne arter 

Herunder ses de sjældne arter i området, deres bestandsstørrelse og placering. GPS-punkterne er 

angivet i UTM zone 32U wgs84. 

 

Art, dansk navn  Latinsk navn Bestand GPS-punkt 

Læge-Hundetunge Cynoglossum officinale Spredt på hele skrænten 

101-500 stk. (heraf kun 10-

15 blomstrende i 2009). 

x:0645672 

y:6122609 

Tykakset Star Carex riparia Sammenhængende bestand 

på >1000 stk. i en radius af 

5-10 meter fra GPS-punktet, 

formentlig betinget af lidt 

væld i skrænten. 

x:0645692 

y:6122572 

 

 

Der er ikke fundet særligt botanisk værdifulde partier i området. 
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Delområde 102 

 

Delområde 102 
Dato 7.8.2009 

Inventør Anders N. Michaelsen 

Foto_ID IMG_058, IMG_059, IMG_060, IMG_061 

Naturtype(r) Højstaudemose, fattigkærspartier 

 

Beskrivelse af delområdet 

Rørsump domineret af omkring 2 meter høje Tagrør. Langs områdets nordlige kant, langs grøften 

på vestsiden samt langs den bredere kanal i øst- og sydkanten ses dog en mere lavtvoksende 

bræmme. Partier af mere åben og lavtvoksende fattigkærsvegetation med sphagnumbund ses i 

områdets sydlige halvdel. 

 

Nuværende pleje 

Ingen. 

 

Plejeforslag 

Med nogle års indledende rørskær i den nordlige halvdel kan der skabes mere lys og luft som kan 

udvide listen af rigkærsarter. Som vedligeholdende pleje kan man efterfølgende enten etablere en 

græsningsfold til kvæg eller fortsætte med høslætsdrift. Man bør dog være forberedt på, at der 

kræves en relativ stor indsats for at få flere rigkærsarter til at indvandre. 

 

Arter 

Følgende arter er registreret i området: 

 

Dansk navn Latinsk navn 

Almindelig Skjolddrager Scutellaria galericulata 

Ask Fraxinus excelsior 

Bittersød Natskygge Solanum dulcamara 

Blågrøn Kogleaks Schoenoplectus tabernaemontani 

Bredbladet Dunhammer Typha latifolia 

Burre-Snerre Galium aparine 

Bævreasp Populus tremula 

Dynd-Padderok Equisetum fluviatile 

Eng-Kabbeleje Caltha palustris 

Eng-Rørhvene Calamagrostis canescens 

Frynset Tørvemos Sphagnum fimbriatum 

Grå-El Alnus incana 

Gul Fladbælg Lathyrus pratensis 

Gul Iris Iris pseudacorus 

Gærde-Snerle Calystegia sepium 

Gåsepotentil Argentina anserina 

Hjortetrøst Eupatorium cannabinum 

Høj Sødgræs Glyceria maxima 

Håret Star Carex hirta 

Jordbær-Kløver Trifolium fragiferum 

Kattehale Lythrum salicaria 

Kors-Andemad Lemna trisulca 

Kryb-Hvene Agrostis stolonifera 

Kvalkved Viburnum opulus 
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Kærbregne Thelypteris palustris 

Kær-Dueurt Epilobium palustre 

Kær-Svinemælk Sonchus palustris 

Kær-Svovlrod Peucedanum palustre 

Liden Andemad Lemna minor 

Lådden Dueurt Epilobium hirsutum 

Sideskærm Berula erecta 

Smalbladet Dunhammer Typha angustifolia 

Stor Nælde Urtica dioica 

Strand-Kogleaks Schoenoplectus maritimus 

Sværtevæld Lycopus europaeus 

Sylt-Star Carex otrubae 

Tagrør Phragmites australis 

Toradet Star Carex disticha 

Tykakset Star Carex riparia 

Udspærret Tørvemos Sphagnum squarrosum 

Vand-Mynte Mentha aquatica 

Vand-Pileurt Persicaria amphibia 

 

Sjældne arter 

Herunder ses de sjældne arter i området, deres bestandsstørrelse og placering. GPS-punkterne er 

angivet i UTM zone 32U wgs84. 

 

Art, dansk navn  Latinsk navn Bestand GPS-punkt 

Kær-Svinemælk Sonchus palustris 101-500 stk., spredt i mosen 

og hovedsaligt langs de 

mere åbne kanter. 

x:0645409 

y:6122959 

Kærbregne Thelypteris palustris >1000 stk., meget talrig 

hvor vegetationen i mosen 

er mere lavtvoksende og 

hvor Tagrør ikke dominerer. 

x:0645280 

y:6122916 

Tykakset Star Carex riparia 50-100 ved punktet og 

spredt ud fra skrænten 

x: 0645402 

y: 6122779 

 

 

Botanisk værdifulde partier 

De botanisk interessante partier i delområdet fremgår af nedenstående tabel. GPS-punkterne er 

angivet i UTM zone 32U wgs84 

 

Områdebeskrivelse GPS-punkt 

Mindre fattigkærsprægede partier omkring GPS-punktet og mod sydøst. 

Sådanne partier rummer ofte sjældnere arter. 

x:0645280 

y:6122916 
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Delområde 103 

 

Delområde 103 
Dato 12.8.2009 

Inventør Anders N. Michaelsen 

Foto_ID IMG_070, IMG_071, IMG_072 

Naturtype(r) Overdrev 

 

Beskrivelse af delområdet 

Morænebakke (Kulhøj) med tæt nedgræsset vegetation og spredte partier med højtvoksende 

vegetation af Stor-Nælde og Ager-Tidsel. Dominans af Almindelig Hvene. Vegetationsløse 

erosionsfelter på østsiden afslører at bakkens jordbund er grusholdig og fattig på muld. Området har 

således godt overdrevspotentiale med den rette drift og pleje. 

 

Nuværende pleje 

Fåregræsning. 

 

Plejeforslag 

Græsningstrykket bør nedjusteres. Der bør etableres kreaturgræsning evt. i form af samgræsning 

med fårene. 

 

Arter 

Følgende arter er registreret i området. 

 

Dansk navn Latinsk navn 

Almindelig Hvene Agrostis capillaris 

Almindelig Knopurt Centaurea jacea 

Almindelig Pimpinelle Pimpinella saxifraga 

Almindelig Røllike Achillea millefolium ssp. millefolium 

Gul Snerre Galium verum 

Hvid Snerre Galium mollugo 

Liden Klokke Campanula rotundifolia 

Vild Kørvel Anthriscus sylvestris 

 

 

Der er ikke fundet sjældne arter eller særligt botanisk værdifulde partier i området. 
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Delområde 104 

 

Delområde 104 
Dato 12.8.2009 

Inventør Anders N. Michaelsen 

Foto_ID IMG_062, IMG_069, IMG_073, IMG_074, IMG_0239, IMG_0240, 

IMG_0241, IMG_0242, IMG_0243, IMG_0244, IMG_0245, IMG_0249 

Naturtype(r) Strandeng 

 

Beskrivelse af delområdet 

Strandengsareal langs den åbne vandflade af Nysø og Gammelsø. Vegetationen er af vekslende 

højde. Her ses både helt lav grønsvær, ankelhøj og småtuet vegetation samt tilgroede 

højstaudesamfund i skridthøjde. Der forekommer en del partier med gode arter, men også større 

partier som er botanisk trivielle trods en god struktur. Dette kan skyldes, at arealet har et forhøjet 

næringsniveau, som er ugunstigt for den naturlige flora. 

 

Nuværende pleje 

Den vestlige ende græsses af får, den østlige del er ugræsset og har formentlig ligget ugræsset hen i 

en årrække. Der græsses derudover ret massivt af gæs, især på arealer som i forvejen har lav, 

nedbidt vegetation. Den lave vegetationshøjde vedligeholdes enten af fårene (i den vestlige del) 

eller af gæssene selv (mindre områder i den østlige del). Græsningstrykket er derfor ret uens fordelt 

over området. 

 

Plejeforslag 

Græsningstrykket bør justeres ned i den nuværende fåregræssede del og op i den vestlige, 

ugræssede del. Der bør desuden etableres samgræsning med kreaturer, da dette vil virke 

forbedrende på arealets vegetationsstruktur. Kreaturer vil græsse mere ligeligt fordelt over området 

end fårene gør, og også på arealer med arter som Høj Sødgræs. Endvidere vil kreaturernes 

anderledes græsningsmønster i sig selv være et positivt tiltag. På lidt længere sigt kan 

artsdiversiteten dermed forøges. 

 

Hvis det er muligt, kan der inden kreaturgræsning etableres, foretages et indledende slæt på områder 

med højtvoksende græs og kraftig, vissen førne. Dette vil dels give lys og luft til mere lavtvoksende 

arter, dels vil det forbedre græssets foderværdi. Det er vigtigt at det afhøstede materiale fjernes fra 

området. 

 

Arter 

Følgende arter er registreret i området: 

 

Dansk navn Latinsk navn 

Ager-Padderok Equisetum arvense 

Almindelig Hønsetarm Cerastium fontanum ssp. vulgare var. vulgare 

Almindelig Kvik kollektiv art Elytrigia repens 

Almindelig Rajgræs Lolium perenne 

Blågrøn Kogleaks Schoenoplectus tabernaemontani 

Eng-Forglemmigej Myosotis scorpioides 

Eng-Rapgræs kollektiv art Poa pratensis 

Eng-Rævehale Alopecurus pratensis 

Fladtrykt Kogleaks Blysmus compressus 

Fliget Brøndsel Bidens tripartita 

Glanskapslet Siv Juncus articulatus 
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Gåsepotentil Argentina anserina 

Harril Juncus gerardii 

Hestehale Hippuris vulgaris 

Hvid-Kløver Trifolium repens 

Høst-Borst Leontodon autumnalis 

Jordbær-Kløver Trifolium fragiferum 

Klæg-Siv Juncus ranarius 

Knold-Star Carex nigra var. recta 

Knæbøjet Rævehale Alopecurus geniculatus 

Kruset Skræppe Rumex crispus 

Kryb-Hvene Agrostis stolonifera 

Kær-Guldkarse Rorippa palustris 

Lav Ranunkel Ranunculus repens 

Manna-Sødgræs Glyceria fluitans 

Mose-Bunke Deschampsia cespitosa 

Sandkryb Glaux maritima 

Sideskærm Berula erecta 

Smalbladet Kællingetand Lotus tenuis 

Stor Nælde Urtica dioica 

Strand-Kogleaks Schoenoplectus maritimus 

Strand-Skræppe Rumex maritimus 

Sumpkarse Cardamine pratensis ssp. paludosa 

Sump-Snerre Galium uliginosum 

Tudse-Siv Juncus bufonius 

Vand-Mynte Mentha aquatica 

Vand-Pileurt Persicaria amphibia 

Vejbred-Skeblad Alisma plantago-aquatica 

Vingefrøet Hindeknæ Spergularia media 

  

Sjældne arter 

Herunder ses de sjældne arter i området, deres bestandsstørrelse og placering. GPS-punkterne er 

angivet i UTM zone 32U wgs84. 

 

Art, dansk navn  Latinsk navn Bestand GPS-punkt 

Kær-Fnokurt Tephroseris palustris Umiddelbart øst for lokalitet 

104 i den nordligste ende blev 

der taget dette GPS-punkt for 

Kær-Fnokurt. Arten var 

imidlertid vidt udbredt på de 

blottede, tidsvis 

oversvømmede arealer. Der er 

derfor kun taget et enkelt GPS-

punkt for arten øst for vejen. 

x: 0645229 

y: 6122054 

Smalbladet Kællingetand Lotus tenuis 100-500 ved punktet samt 

spredt pletvis langs 

vandkanten 

x: 0645139 

y: 6122730 

Klæg-Siv Juncus ranarius 100-500 ved punktet samt 

spredt pletvis langs 

vandkanten 

x: 0645139 

y: 6122730 

Strand-Skæppe Rumex maritimus 50-100 ved punktet samt 

enkelte steder længere sydvest 

på lokalitet 104 

x: 0645170  

y: 6122793 
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Botanisk værdifulde partier 

De botanisk interessante partier i delområdet fremgår af nedenstående tabel. GPS-punkterne er 

angivet i UTM zone 32U wgs84 

 

Områdebeskrivelse GPS-punkt 

Lav strandengsvegetation med mange karakteristiske arter indenfor et lille 

areal. 

x: 0645139 

y: 6122730 
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Delområde 105 

 

Delområde 105 
Dato 12.8.2009 

Inventør Anders N. Michaelsen 

Foto_ID IMG_0248 

Naturtype(r) Skrænt med overdrev 

 

Beskrivelse af delområdet 

Tilgroet, mindre overdrevsskrænt langs sydsiden af Gammelsø. Skrænten ligger op mod et dyrket 

markareal. Størstedelen af overdrevet er domineret af høj græsvegetation, men der er også plantede 

Rød-Gran på skrænten. Overdrevsarterne forekommer kun pletvist i vegetationen, der ellers er 

domineret af Draphavre. 

 

Nuværende pleje 

Ingen. 

 

Plejeforslag 

Græsning med får eller kreaturer. 

 

Arter 

Følgende arter er registreret i området: 

 

Dansk navn Latinsk navn 

Draphavre Arrhenatherum elatius 

Engriflet Hvidtjørn Crataegus monogyna 

Hulkravet Kodriver Primula veris 

Læge-Hundetunge Cynoglossum officinale 

Rød-Gran Picea abies 

 

 

Sjældne arter 

Herunder ses de sjældne arter i området, deres bestandsstørrelse og placering. GPS-punkterne er 

angivet i UTM zone 32U wgs84. 

 

Art, dansk navn  Latinsk navn Bestand GPS-punkt 

Læge-Hundetunge Cynoglossum officinale 10 stk. på overdrevsskrænt x: 0645544 

y: 6122090 

 

 

Der er ikke fundet særligt botanisk værdifulde partier i området. 
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Delområde 106 

 

Delområde 106 
Dato 12.8.2009 

Inventør Anders N. Michaelsen 

Foto_ID IMG_0246 

Naturtype(r) Rigkær 

 

Beskrivelse af delområdet 

Rigkæret ligger ved østenden af Gammelsøs åbne vandflade, og er en mindre del af et større 

engareal. Arealet er vældpræget, lettere saltpåvirket og rummer en karakteristisk flora af kærplanter. 

I sin nuværende tilstand er vegetationen relativt højtvoksende og under tilgroning med højere 

græsser. På sigt vil området formodentlig gro til i Tagrør. 

 

Nuværende pleje 

Ingen. 

 

Plejeforslag 

Afgræsning med kreaturer. 

 

Arter 

Følgende arter er registreret i området: 

 
Dansk navn Latinsk navn 

Bidende Ranunkel Ranunculus acris 

Bittersød Natskygge Solanum dulcamara 

Blågrøn Star Carex flacca 

Blågrå Siv Juncus inflexus 

Dunet Dueurt Epilobium parviflorum 

Dynd-Padderok Equisetum fluviatile 

Kabbeleje Caltha palustris  

Gul Fladbælg Lathyrus pratensis 

Høj Sødgræs Glyceria maxima 

Kær-Fnokurt Tephroseris palustris 

Top-Star Carex paniculata 

Trævlekrone Lychnis flos-cuculi 

Vand-Ærenpris Veronica catenata 

 

Sjældne arter 

Herunder ses de sjældne arter i området, deres bestandsstørrelse og placering. GPS-punkterne er 

angivet i UTM zone 32U wgs84. 

Art, dansk navn  Latinsk navn Bestand GPS-punkt 

Kær-Fnokurt Tephroseris palustris Arten er set, men der er kun 

taget eet GPS-punkt øst for 

vejen, da den var vidt udbredt. 

For GPS-punkt øst for vejen, 

se lokalitet 104. 

- 

Blågrå Siv Juncus inflexus 5 store tuer i rigkær  x: 0645720 

y: 6122197 

Vand-Ærenpris Veronica catenata 10-50 stk. i rigkær x: 0645713 

y: 6122179 

 

Der er ikke fundet særligt botanisk værdifulde partier i området. 
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Delområde 107 

 

Delområde 107 
Dato 12.8.2009 

Inventør Anders N. Michaelsen 

Foto_ID IMG_0247 

Naturtype(r) Rørsump, pilekrat 

 

Beskrivelse af delområdet 

Vegetationen er domineret af Tagrør, i den østlige del er der desuden pilekrat. Arealet har potentiale 

som rigkær, da det ligger i forlængelse af et rigkærsparti umiddelbart vest for området. 

 

Nuværende pleje 

Ingen. 

 

Plejeforslag 

Afgræsning med kreaturer. Man kan overveje at starte med rørskær for at give lys og luft til de mere 

lavtvoksende arter, og for at forbedre foderværdien af vegetationen. Det er vigtigt at det afhøstede 

materiale fjernes fra området. 

 

Arter 

Følgende arter er registreret i området. 

 

Dansk navn Latinsk navn 

Almindelig Hyld Sambucus nigra 

Almindelig Skjolddrager Scutellaria galericulata 

Grå-Pil Salix cinerea 

Gærde-Snerle Calystegia sepium 

Tagrør Phragmites australis 

 

 

Der er ikke fundet sjældne arter eller særligt botanisk værdifulde partier i området. 
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Delområde 201 

 

Delområde 201 
Dato 7.8.2009 

Inventør Anne-Marie C. Bürger 

Foto_ID IMG_065, IMG_066, IMG_067, IMG_068, IMG_1354, IMG_1360, IMG_1366 

Naturtype(r) Overdrev/eng 

 

Beskrivelse af delområdet 

Højereliggende, kreaturgræssede overdrevs- og engpartier, som bl.a. også inkluderer Kulhøj mod 

øst. Området længst mod nord har den højeste vegetation. Flere steder sås tuer og store sten.  

 

Nuværende pleje 

Hele området ligger i en græsningsfold som afgræsses af 21 kvier. Områdets mange gæs benytter 

også arealet til græsning. 

 

Plejeforslag 
Da vegetationen fremstår høj flere steder kan græsningstrykket øges lidt. Afgræsses området ujævnt, fordi 

dyrene foretrækker en form for vegetation frem for en anden, kan man inddele folden i to i en periode, og 

lade dem græsse først på den ene del, siden på den anden. Senere på sæsonen kan man så åbne for græsning 

på hele arealet. 

 

Arter 

Følgende arter er registreret i området: 

 

Dansk navn Latinsk navn 

Ager-Snerle Convolvulus arvensis 

Ager-Tidsel Cirsium arvense 

Draphavre Arrhenatherum elatius 

Almindelig Hundegræs Dactylis glomerata 

Almindelig Hvene Agrostis capillaris 

Almindelig Hønsetarm Cerastium fontanum ssp. vulgare var. vulgare 

Almindelig Knopurt Centaurea jacea 

Almindelig Kongepen Hypochoeris radicata 

Almindelig Kællingetand Lotus corniculatus 

Almindelig Rajgræs Lolium perenne 

Almindelig Røllike Achillea millefolium ssp. millefolium 

Blød storkenæb Geranium molle 

Cikorie Cichorium intybus 

Eng-Brandbæger Senecio jacobaea 

Fløjlsgræs Holcus lanatus 

Græsbladet Fladstjerne Stellaria graminea 

Horse-Tidsel Cirsium vulgare 

Hvid Snerre Galium mollugo 

Kommen Carum carvi 

Krybende Potentil Potentilla reptans 

Lancet-Vejbred Plantago lanceolata 

Pyrenæisk Storkenæb Geranium pyrenaicum 

Smalbladet Kællingetand Lotus tenuis 

Stor Nælde Urtica dioica 
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Sjældne arter 

Herunder ses de sjældne arter i området, deres bestandsstørrelse og placering. GPS-punkterne er 

angivet i UTM zone 32U wgs84. 

 

Art, dansk navn  Latinsk navn Bestand GPS-punkt 

Smalbladet 

Kællingetand 

Lotus tenuis 100-500 stk. for foden af 

Kulhøj. 

x: 645.028 

y: 6.122.723 

 

 

Der er ikke fundet særligt botanisk værdifulde partier i området. 
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Delområde 202 

 

Delområde 202 
Dato 7.8.2009 

Inventør Anne-Marie C. Bürger 

Foto_ID IMG_1342, IMG_1343, IMG_1344, IMG_1345, IMG_1346, IMG_1365, 

IMG_1367, IMG_1368 

Naturtype(r) Vandhul 

 

Beskrivelse af delområdet 

Tre mindre, forholdsvis klarvandede søer/vandhuller i strandeng. I alle søerne er der set Grøn Frø, 

arten har tilsyneladende en stor bestand i området.  

 

Det sydligste vandhul har vældparti i kanten mod syd. Bredzonen er botanisk værdifuld med en 

artsrig flora og mange naturlige, karakteristiske arter samlet på et lille areal. Vandhullet bruges som 

vandingshul af kvæget, hvilket betyder at bredzonen er knoldet og lysåben.  

 

Nuværende pleje 

Hele området ligger i en græsningsfold som afgræsses af 21 kvier. Områdets mange gæs benytter 

også arealet til græsning. 

 

Plejeforslag 

Da vegetationen fremstår høj flere steder kan græsningstrykket øges lidt. Afgræsses området 

ujævnt, fordi dyrene foretrækker en form for vegetation frem for en anden, kan man inddele folden i 

to i en periode, og lade dem græsse først på den ene del, siden på den anden. Senere på sæsonen kan 

man så åbne for græsning på hele arealet. 

 

Arter 

Følgende arter er registreret i området: 

 

Dansk navn Latinsk navn 

Almindelig Sumpstrå Eleocharis palustris ssp. vulgaris 

Bidende Pileurt Persicaria hydropiper 

Blågrøn Gåsefod Chenopodium glaucum 

Blågrøn Kogleaks Schoenoplectus tabernaemontani 

Butbladet Skræppe Rumex obtusifolius 

Eng-Rævehale Alopecurus pratensis 

Glanskapslet Siv Juncus articulatus 

Grøn frø Rana esculenta 

Gåsepotentil Argentina anserina 

Harril Juncus gerardii 

Hestehale Hippuris vulgaris 

Hvidmelet Gåsefod kollektiv art Chenopodium album coll. 

Jordbær-Kløver Trifolium fragiferum 

Kors-Andemad Lemna trisulca 

Kryb-Hvene Agrostis stolonifera 

Lancetbladet Ærenpris Veronica anagallis-aquatica 

Manna-Sødgræs Glyceria fluitans 

Skov-Kogleaks Scirpus sylvaticus 

Stor Andemad Spirodela polyrhiza 

Strand-Skræppe Rumex maritimus 
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Svømmende Vandaks Potamogeton natans 

Tykskulpet Brøndkarse Nasturtium officinale 

Vand-Pileurt Persicaria amphibia 

Vand-Snerre Galium palustre ssp. elongatum 

 

Sjældne arter 

Herunder ses de sjældne arter i området, deres bestandsstørrelse og placering. GPS-punkterne er 

angivet i UTM zone 32U wgs84. 

 

Art, dansk navn  Latinsk navn Bestand GPS-punkt 

Tykskulpet 

Brøndkarse 

Nasturtium 

officinale 

>1000 i vandhul med 

vældparti i kanten mod syd 

x: 0644949 

y: 6122637 

Strand-Skræppe Rumex maritimus 4 stk. i kant af vandhul mod 

syd. 

x: 0644949 

y: 6122637 

 

Botanisk værdifulde partier 

De botanisk interessante partier i delområdet fremgår af nedenstående tabel. GPS-punkterne er 

angivet i UTM zone 32U wgs84. 

 

Områdebeskrivelse GPS-punkt 

Område omkring vandhul med vældparti er et botanisk værdifuldt parti, 

grundet den artsrige flora med mange naturlige, karakteristiske arter samlet 

på et lille areal. Endvidere bruges vandhullet som vandingshul af kvæg, 

hvilket betyder at bredzonen er knoldet, holdes lysåbent, afgræsses og er et 

godt sted for padder. 

x: 0644949 

y: 6122637 
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Delområde 203 

 

Delområde 203 
Dato 7.8.2009 

Inventør Anne-Marie C. Bürger 

Foto_ID IMG_1347, IMG_1349, IMG_1353, IMG_1355, IMG_1356, IMG_1357, 

IMG_1358, IMG_1359, IMG_1361, IMG_1362, IMG_1363, IMG_1364 

Naturtype(r) Strandeng 

 

Beskrivelse af delområdet 

Strandeng med losystem. Mod Nysø ses mudderbanker med mulighed for indvandring af planter. 

Strukturen på arealet er knoldet pga. græsning med kvæg, og flere steder ligger store sten. Den 

hyppigst oversvømmede del af området er også den mest botanisk interessante. 

 

Den lavestliggende del af strandengszonen består af plantesamfund med Gåsepotentil, Strand-

Skræppe, Glat Vejbred, Udspærret Annelgræs, Firkløft og Lancetbladet Ærenpris. 

 

Nuværende pleje 

Hele området græsses af 21 kvier, som også blev set græsse Tagrør på den anden side af Nysø. 

Områdets mange gæs benytter også arealet til græsning. 

 

Plejeforslag 

Da vegetationen fremstår høj flere steder kan græsningstrykket øges lidt. Afgræsses området 

ujævnt, fordi dyrene foretrækker en form for vegetation frem for en anden, kan man inddele folden i 

to i en periode, og lade dem græsse først på den ene del, siden på den anden. Senere på sæsonen kan 

man så åbne for græsning på hele arealet. 

 

Arter 

Følgende arter er registreret i området: 

 

Dansk navn Latinsk navn 

Ager-Mynte Mentha arvensis 

Ager-Padderok Equisetum arvense 

Ager-Tidsel Cirsium arvense 

Almindelig Hønsetarm Cerastium fontanum ssp. vulgare var. vulgare 

Almindelig Kamgræs Cynosurus cristatus 

Almindelig Knopurt Centaurea jacea 

Almindelig Kongepen Hypochoeris radicata 

Almindelig Rajgræs Lolium perenne 

Almindelig Røllike Achillea millefolium ssp. millefolium 

Almindelig Star Carex nigra var. nigra 

Almindelig Sumpstrå Eleocharis palustris ssp. vulgaris 

Blød Hejre Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus 

Blågrøn Gåsefod Chenopodium glaucum 

Blågrøn Kogleaks Schoenoplectus tabernaemontani 

Bredbladet Dunhammer Typha latifolia 

Butbladet Skræppe Rumex obtusifolius 

Fin Kløver Trifolium dubium 

Firkløft Cotula coronopifolia 

Fladtrykt Kogleaks Blysmus compressus 

Fliget Brøndsel Bidens tripartita 
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Fløjlsgræs Holcus lanatus 

Glanskapslet Siv Juncus articulatus 

Glat Vejbred Plantago major 

Gul Fladbælg Lathyrus pratensis 

Gåsepotentil Argentina anserina 

Harril Juncus gerardii 

Hestehale Hippuris vulgaris 

Hjortetrøst Eupatorium cannabinum 

Horse-Tidsel Cirsium vulgare 

Hvid-Kløver Trifolium repens 

Hvidmelet Gåsefod kollektiv art Chenopodium album coll. 

Håret Star Carex hirta 

Jordbær-Kløver Trifolium fragiferum 

Klæg-Siv Juncus ranarius 

Knudet Pileurt Persicaria lapathifolia ssp. lapathifolia 

Knæbøjet Rævehale Alopecurus geniculatus 

Kruset Skræppe Rumex crispus 

Kryb-Hvene Agrostis stolonifera 

Kveller Salicornia europaea 

Kær-Fnokurt Tephroseris palustris 

Kær-Guldkarse Rorippa palustris 

Kær-Ranunkel Ranunculus flammula 

Kær-Trehage Triglochin palustris 

Lancetbladet Ærenpris Veronica anagallis-aquatica 

Lancet-Vejbred Plantago lanceolata 

Lav Ranunkel Ranunculus repens 

Liden Andemad Lemna minor 

Lyse-Siv Juncus effusus 

Læge-Oksetunge Anchusa officinalis 

Lådden Dueurt Epilobium hirsutum 

Manna-Sødgræs Glyceria fluitans 

Mose-Bunke Deschampsia cespitosa 

Rød Svingel Festuca rubra 

Rød-Kløver Trifolium pratense 

Sandkryb Glaux maritima 

Sideskærm Berula erecta 

Slangehoved Echium vulgare 

Smalbladet Kællingetand Lotus tenuis 

Strandasters Tripolium vulgare 

Strand-Kamille Tripleurospermum maritimum 

Strand-Kogleaks Schoenoplectus maritimus 

Strand-Mælde Atriplex littoralis 

Strand-Skræppe Rumex maritimus 

Strand-Svingel Festuca arundinacea 

Strand-Trehage Triglochin maritima 

Strand-Vejbred Plantago maritima 

Sværtevæld Lycopus europaeus 

Sylt-Star Carex otrubae 

Tagrør Phragmites australis 

Tigger-Ranunkel Ranunculus sceleratus 

Toradet Star Carex disticha 

Tudse-Siv Juncus bufonius 
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Tusindfryd Bellis perennis 

Tykskulpet Brøndkarse Nasturtium officinale 

Udspærret Annelgræs Puccinellia distans 

Vand-Mynte Mentha aquatica 

Vand-Pileurt Persicaria amphibia 

Vand-Snerre Galium palustre ssp. elongatum 

Vand-Ærenpris Veronica catenata 

Vingefrøet Hindeknæ Spergularia media 

  

 

Sjældne arter 

Herunder ses de sjældne arter i området, deres bestandsstørrelse og placering. GPS-punkterne er 

angivet i UTM zone 32U wgs84. 

 

Art, dansk navn  Latinsk navn Bestand GPS-punkt 

Strand-Skræppe Rumex maritimus 500-1000 i losystem der er 

tidvis oversvømmet. 

x: 0644631 

y: 6123077 

Strand-Skræppe Rumex maritimus >1000 i lysåben saltpåvirket 

lav vegetation mod nord, 

Nysø, oversvømmes tidvis. 

x: 0645028 

y: 6122763 

Vand-Ærenpris Veronica catenata >1000 i lysåben saltpåvirket 

lav vegetation mod nord, 

Nysø, oversvømmes tidvis. 

x: 0645028 

y: 6122763 

Smalbladet 

Kællingetand 

Lotus tenuis >1000 i lysåben saltpåvirket 

lav vegetation mod nord, 

Nysø, oversvømmes tidvis. 

x: 0645028 

y: 6122763 

Klæg-Siv Juncus ranarius >1000 i lysåben saltpåvirket 

lav vegetation mod nord, 

Nysø, oversvømmes tidvis. 

x: 0645028 

y: 6122763 

Kær-Fnokurt Tephroseris 

palustris 

1 stk. på en knold i optrådt 

areal 10 m fra vandet. 

x: 0644737 

y: 6123215 

Tykskulpet 

Brøndkarse 

Nasturtium 

officinale 

>1000 i lavereliggende 

strandengsparti omkring 

vandhul 

x: 0644940 

y: 6122618 

 

 

Botanisk værdifulde partier 

De botanisk interessante partier i delområdet fremgår af nedenstående tabel. GPS-punkterne er 

angivet i UTM zone 32U wgs84. 

 

Områdebeskrivelse GPS-punkt 

Botanisk værdifuld grundet sammenhængende fugtig lavning i strandeng, 

domineret med Kryb-Hvene, samt stor udbredelse af Jordbær-Kløver og 

mange tuer af Sylt-Star. 

x: 0644972 

y: 6122655 

Lysåben, lav, saltpåvirket vegetation mod nord. Hele stykket langs vandet 

med flade banker og tuet, græsset vegetation er botanisk interessant som 

veludviklet plantesamfund med mange karakteristiske arter. 

x: 0645028 

y: 6122763 

 

 

 


