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Udsåning? 
- tænk før du sår 



Overordnede principper for  
”assisted migration” 

1. Natur er sjovere, hvis det kommer af sig selv 
2. Vi har grundlæggende ændret artspuljen på 

landskabsniveau 
3. Planterne er fundamentet for resten af 

biodiversiteten 



Beslutningsnøgle om udsåning 

1. Hvad er arealet disponeret til? 
a. by eller infrastruktur → 2 
b. natur → 6 
c. blomsterstriber der kan sløjfes/pløjes igen inden 

for kort tid → 10 
 



2. Hvilke kilder til frøspredning findes i 
nærheden? 

a. Er de tæt på → lad arterne finde vej selv. 
Eller høst frø/hø/jord på kildearealerne og overfør til det nye areal → 
3 

b. Er der lidt længere til spredningskilder → høst 
frø/hø/jord på kildearealer og overfør til det nye 
areal → 4 

c. Er der ingen mulige kilder, køb frø fra 
kommercielle producenter → 5 



Peberholm 



Peberholm 



Peberholm 



Peberholm 

• næringsfattig jordbund 
• isolation fra det eutrofe 

landbrugslandskab 
• størrelse 



3. Kan effekten af den kulturperiode som arealet 
har været igennem modvirkes aktivt? 
(vigtigt for overvejelser om arter) 

a. Kan der lukkes dræn for at genskabe naturlige 
vandforhold? 

b. Kan næringsberigelse modvirkes ved at afrømme 
topjord? 

c. Kan etablerede kulturplanter (især fodergræsser) 
og plantagetræer begrænses, så der bliver 
etableringsmuligheder på de tilkommende arter? 

d. Kan et passende forstyrrelsesregime indføres, fx 
græsning eller høslæt? 



4. Kan effekten af den kulturperiode som arealet 
har været igennem modvirkes aktivt? 
(vigtigt for overvejelser om arter) 

a. Kan der lukkes dræn for at genskabe naturlige 
vandforhold? 

b. Kan næringsberigelse modvirkes ved at afrømme 
topjord? 

c. Kan etablerede kulturplanter (især fodergræsser) 
og plantagetræer begrænses, så der bliver 
etableringsmuligheder på de tilkommende arter? 

d. Kan et passende forstyrrelsesregime indføres, fx 
græsning eller høslæt? 



5. Køb af frø 
a. fra producenter, der skifter deres moderplanter ud 

ofte, så der ikke udvikles 'monstrøse' haveformer 
af arterne 

b. fra danske producenter 



6. Hvilke kilder til frøspredning findes i 
nærheden? 

a. Er de tæt på → lad arterne finde vej selv 
b. Er der lidt længere til spredningskilder → høst 

frø/hø/jord på kildearealer og overfør til det nye 
areal 

c. Er der ingen mulige kilder, køb frø fra 
kommercielle producenter 

Brug biologisk fagekspertise til at analysere om 
der er arter – evt rødlistede arter - der er helt 
forsvundet fra lokalområdet, som med de nye 
forbedrede levestedsforhold vil kunne 
genindføres fra kilder lidt længere væk. 



H. Mortensen Nordostsjællands Flora (1872) 

Mortensen, H. (1872). 
"Nordostsjællands Flora." 
Botanisk Tidsskrift 5(1): 8-
168. 



10.Blomsterstriber 
a. Er jorden næringsrig → så enårige planter med 

nektarrige blomster, som blod-kløver og 
honningurt. Så plantearter som ikke tiltrækker 
oligolektiske bier og specialist-herbivore insekter, 
d.v.s. så ikke hjemmehørende arter eller deres 
nærmeste slægtninge. 

b. Er jorden næringsfattig → lad ruderatplanterne 
komme af sig selv. 



tak! Tak! 
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