
Overvågning af grisegræsning 
 
Kortlægning 
Indledningsvis foretages en detaljeret kortlægning af de naturtyper og plantesamfund, der findes i 
området inden grisegræsningen starter. 
 
Kortlægningsmetoden følger metoderne til afgrænsning af lokaliteter og vurdering naturtyper, der er 
beskrevet i den tekniske anvisning til besigtigelse af naturarealer omfattet af 
Naturbeskyttelseslovens § 3 (Fredshavn m.fl. 2010b). Med udgangspunkt i nyeste luftfoto foretages 
en feltbesigtigelse af arealet, hvor de terrænskel og farveforskelle, der kan erkendes på luftfoto 
undersøges. Der foretages en detaljeret opdeling og afgrænsning af den aktuelle udbredelse af de 
forekommende hovednaturtyper, deres undertyper (jnf. Fredshavn m.fl. 2010b) og evt. en yderligere 
opdeling i de almindeligt forekommende plantesamfund i undersøgelsesområdet (eks. arealer 
domineret af rørgræs, høj sødgræs, kæmpe-bjørneklo etc). 
 
Overvågning 
Overvågningen foregår i 3 tilfældigt udlagte prøvefelter indenfor hvert af de kortlagte arealtyper 
(undertyper og plantesamfund) eller et udvalg af disse. Prøvefelterne har centrum i tilfældigt 
placerede prøvepunkter, eksempelvis som tilfældige skæringspunkter i et 10 x 10 m referencenet 
(Fredshavn m.fl. 2008).  
 
Overvågningen omfatter registreringer af vegetationens artsammensætning og strukturparametre i 
prøvefelter, der består af en central ramme på 0,5 x 0,5 m og i dataindsamlingscirkel med radius 5 
m, der begge har centrum i det tilfældigt udvalgte prøvepunkt (se nedenstående tabel over 
overvågningsparametre).  
 
Registreringerne i 5m cirklerne følger den tekniske anvisning til kortlægning af terrestriske 
naturtyper (Fredshavn m.fl. 2010a) og besigtigelse af naturarealer omfattet af 
Naturbeskyttelseslovens § 3 (Fredshavn m.fl. 2010b), hvilket sikrer at der kan beregnes et mål for 
naturtilstanden. Registreringen af strukturparametrene kan anvendes til at beregne et strukturindeks, 
der beskriver arealets strukturelle tilstand og dermed omfanget af negative påvirkninger på arealet. 
Ud fra den systematiske udarbejdede artsliste i 5 m cirklen kan der udarbejdes et artsindeks, der 
beskriver den aktuelle biologiske tilstand på arealet. Den samlede naturtilstand for arealet beregnes 
ud fra struktur- og artsindeks (jnf. Fredshavn m.fl. 2010c). 
 
Registreringerne i rammerne omfatter udvalgte parametre fra den tekniske anvisning til 
overvågning af terrestriske naturtyper (Fredshavn m.fl. 2008), hvilket sikrer at udviklingen af 
særligt udvalgte parametre kan overvåges. I modsætning til NOVANA programmet foretages der 
ikke registrering af arternes dækningsgrader ved pin point metoden. 
 
Prøvefelterne lokaliseres i felten ved hjælp af en håndholdt GPS, hvor de på forhånd tilfældigt 
udvalgte prøvepunkter er indlagt som way-points. 
 
Oversigt over overvågningsparametre. Sidste kolonne refererer til de tekniske anvisninger til 1) besigtigelse af § 3 
arealer (Fredshavn m.fl. 2010b) og 2) overvågning af terrestriske naturtyper (Fredshavn m.fl. 2008). 
Overvågningsparametre Rammer  

0,25 m2 
5 m cirkler 
78,5 m2 

Metodebeskrivelse 

Artssammensæt ning     
Floralister (fuldstændige) X x 1, 2 



Vegetationsstruktur     
Arealandel uden vegetationsdække (bar jord, 
sand, vand..)  

X X 1, 2 

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm   X 1 
Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm   X 1 
Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm   X 1 
Arealandel med dværgbuske   X 1 
Arealandel med vedplanter (kronedække)  x 1 
Arealandel med invasive arter (angives både 
samlet og for hver enkelt art) 

 X 1 

Vegetationshøjde x  2 
Afgræsning og drift     
Arealandel med græsning/høslæt  X 1 
Arealandel med tydelige påvirkninger af 
landbrugsdrift 

 X 1 

Naturtypekarakteristiske strukturer     
Positive og negative strukturer  X 1 
Hydrologi og kystsikring     
Afvanding  X 1 
 
Overvågningsparametre 
Artssammensætning 
Der foretages en systematisk registrering af alle arter som er rodfæstede indenfor rammen og en 
supplerende liste over arter, der forekommer i den omgivende 5 m cirkel. På registreringsskemaet 
angives om arten er fundet i ramme eller 5 m cirkel.  
 
Vegetationsstruktur 
Arealandel uden vegetationsdække (bar jord, sand, vand) registreres særskilt for rammen og den 
omgivende 5 m cirkel. De øvrige vurderinger af arealandele registreres for 5m cirklerne. De 
invasive arters dækning angives som en samlet dækning og arealandelen er hver enkelt art (som i 
TA for habitattypekortlægningen, Fredshavn m.fl. 2010a).  
 
Metoderne er beskrevet i afsnit 3.2 i Fredshavn m.fl. (2010b) 
 
Registrering af vegetationshøjde 
Vegetationshøjden er et udtryk for urtelagets tæthed og højde og er en stærk indikator for 
eutrofiering og ophørt græsning.  
 
Metoden er beskrevet i afsnit 4.1.a i Fredshavn m.fl. (2008) 
 
Arealandel med græsning/høslæt og tydelige påvirkninger af landbrugsdrift 
I felten vurderes, på en skala fra 1-5, hvor stor en andel af arealet, hvor der foretages en gunstig 
afgræsning eller pleje med høslæt. En gunstig, ekstensiv afgræsning kan godt efterlade partier med 
højere vegetation til glæde for fx insekter eller fugle. Et for højt græsningstryk vil vise sig ved 
meget tæt, lav nedbidt vegetation uden blomstrende arter og tydelige partier med optrådt jord. Et for 
lavt græsningstryk viser sig ved større partier med høj vegetation, ofte med kraftige vinterstandere 
og begyndende eller fremskreden tilgroning med vedplanter.  
 



I felten vurderes, på en skala fra 1-5, hvor stor en andel af arealet, der er tydeligt påvirket af 
landbrugsdrift.  
 
Metoderne er beskrevet i afsnit 3.4 i Fredshavn m.fl. (2010b) 
 
Naturtypekarakteristiske strukturer  
Foruden de generelle kvalitetselementer er der for hver naturtype udvalgt en række karakteristiske 
strukturer, der enten ses på veludviklede og typiske forekomster af naturtypen under mere eller 
mindre upåvirkede forhold (positive strukturer) eller på stærkt påvirkede forekomster af naturtypen 
(negative strukturer). De naturtypekarakteristiske strukturer varierer, som navnet antyder, fra 
naturtype til naturtype. 
 
Metoderne er beskrevet i afsnit 3.5 i Fredshavn m.fl. (2010b) og strukturerne er angivet på 
registreringsskemaerne for de enkelte hovednaturtyper. 
 
Hydrologi og kystsikring 
Ud fra luftfotos og en vurdering i felten angives på en skala fra 1-5, hvor stor effekt afvanding eller 
vandindvinding har på vegetationens sammensætning af arter.  
 
Metoderne er beskrevet i afsnit 3.6 i Fredshavn m.fl. (2010b) 
 
Overvågningsfrekvens 
Der foretages en overvågning af naturtilstanden før grisegræsningen starter. Overvågningen 
gentages efter et år, for at sikre en dokumentation af den umiddelbare effekt af grisenes afgræsning 
og forstyrrelser af undersøgelsesområdets plantesamfund. Første års data kan bruges til at evaluere 
forstyrrelsernes betydning for de eksisterende naturværdier. Herefter overvåges effekten af grisenes 
græsning og forstyrrelser hvert andet år. Hvis grisegræsningen ophører, vil det være værdifuldt at 
følge vegetationens udvikling i en kortere årrække.   
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