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naturen har brug for en kærlig hånd 
– og konkret opmærksomhed. dan-
marks naturfredningsforening ønsker 
med Floratjek, at øge engagementet 
og nysgerrigheden til den spændende 
natur, der ligger derude.

de aktive medlemmer af danmarks 
Naturfredningsforening holder over 
hele landet øje med naturens tilstand 
og udvikling. denne viden danner 
grundlag for initiativer omkring fred-
ninger, naturpleje og -genopretning. 
floratjek er udformet så den er nem at 
bruge af alle, og det kræver ikke, at 
man har en stor botanisk viden. bare 
man er nysgerrig og har tid og lyst til 
at besøge naturen, når den er smuk-
kest og står i fuldt flor eller at gå på 
jagt efter de smukke, sjældne og inte-
ressante planter. ved at bruge flora-
tjek, kan du være med til at overvåge 
naturens tilstand i danmark.
danmarks Naturfredningsforening, fri-
villige, organiserede som uorganise-
rede kan og skal ikke overtage den of-
fentlige naturovervågning - og admi-
nistration fra kommunerne, men vi kan 
bidrage til at beskytte naturen ved at 
gøre opmærksom på, hvor naturen er 
trængt. 
lysåbne naturtyper – eng, hede, over-
drev, strandeng, mose og søer – er 
trængt som aldrig før. selv med en ge-
nerel beskyttelse i naturbeskyttelses-
loven lider naturen flere steder, og 

Forord

stikprøver viser, at der efterhånden er 
langt mellem naturarealer med høj 
kvalitet og stor biologisk mangfoldig-
hed. 
Naturbeskyttelsesloven stiller ingen 
krav til pleje af de beskyttede arealer.  
det betyder, at den karakteristiske na-
tur og de varierede naturtyper lang-
somt forsvinder. 

hvorfor Floratjek? 
for at få et indtryk af de lysåbne na-
turtypers tilstand, og for samtidig at 
få et godt grundlag for at sikre og for-
bedre kvaliteten af de lysåbne natur-
typer, igangsatte danmarks Natur-
fredningsforening i 2010 projekt 
floratjek. formålet er, at udvide kend-
skabet til de planter, der bedst karak-
teriserer forskellige lysåbne naturty-
per og at få folk ud i naturen og 
registrere tilstanden. dermed startes 
en slags overvågning af naturen.  efter 
et besøg i felten kan alle lægge deres 
oplysninger om et naturområdes til-
stand ind på et danmarkskort på dan-
marks Naturfredningsforenings hjem-
meside. Her kan alle klikke sig ind på 
kortet og læse om de registreringer, 
der er blevet udført for et pågældende 
område. ved at samle viden om store 
dele af de danske lysåbne naturtypers 
naturkvalitet ét sted opnår vi med ti-
den en stor naturkvalitets- og til-
stands database. denne viden kan 
bruges, hvis lokalafdelingerne i samar-

bejde med kommunen vil starte pro-
jekter med høslæt, kogræsserforenin-
ger eller andre naturplejeinitiativer på 
udvalgte arealer. ved at følge det/de 
samme områder år efter år med denne 
metode vil man se, at et simpelt ind-
greb som for eksempel høslæt og fjer-
nelse af det høstede hø i løbet af få år 
kan resultere i, at flere forskellige 
planter og smådyr indfinder sig på om-
rådet.    

derfor: med dette hæfte i hånden op-
fordres alle – også ikke-botaniknørder 
– til at foretage en første karakteristik 
af lysåbne naturområder i det lokale 
nærområde – gerne så mange som 
muligt! denne karakteristik kan så bru-
ges, dels af den aktuelle kommune til 
at prioritere og styrke bevaringsind-
satsen, dels af danmarks Naturfred-
ningsforening og andre natur-ildsjæle i 
den fortsatte kamp for at øge den 
danske naturs kvalitet. 
Hvis du så ender med at blive botanik-
nørd – ja, så er det jo ikke det værste, 
der kan ske! tak til danmarks Natur-
fredningsforenings folk i masnedøgade 
for udarbejdelsen af materialet, samt 
en stort tak til alle dem, der har done-
ret billeder til projektet. 

God fornøjelse!

Ib Johnsen er professor i bota-
nik og medlem af Naturfagligt 
Udvalg i Danmarks Naturfred-
ningsforening.
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Metode

Hvorfor står der sp. efter flere af 
de latinske plantenavne i blom-
steroversigten?

Sp. betyder sub-species, på 
dansk underart. Det skrives, hvis 
det ikke er muligt at skældne én 
underart fra en anden underart. 

I forbindelse med dette projekt, 
har vi valgt at skrive sp. efter de 
arter, hvor det ikke er så vigtigt, 
om man finder den ene eller den 
anden art. For eksempel står der 
for Gøgeurt, Dactylorhiza sp. – 
da alle Gøgeurt er karakteristi-
ske positivarter.  Derfor er det 
ikke så vigtigt, om du har fundet 
Maj-Gøgeurt eller Kødfarvet-Gø-
geurt.

Manual til brug af Arealinfo:

Find den på: 
www.dn.dk/floratjek   

Klik på ”Sådan gør du” – sidst i 
punkt 1 klikker du på linket til 
”Manual til brug af Arealinfo”.

floratjek er udviklet, så du ikke behøver have den store botaniske viden eller erfa-
ring for at kunne anvende den. tag ud i naturen med floratjek og de skemaer som 
hører til den naturtype du besøger og se, hvordan din natur har det. 

sådan gør du:

• find det/de naturområde(r) du vil besøge (for eksempel et § 3 område) på 
www.arealinfo.dk. på www.dn.dk/floratjek under ”sådan gør du”, ligger der 
en vejledning til, hvordan du bruger arealinfo. print evt. et kort og tag det 
med ud, når du besøger området. du kan bl.a. skrive noter på kortet (f.eks. 
hvor du fandt mange positivarter, et sted hvor der voksede mange invasive-
arter, eller andre særlige observationer). 

• udskriv registreringsskemaer på www.dn.dk/floratjek.

• besøg området.

• Gør dine iagttagelser og notér dine observationer, når du har udfyldt regi-
streringsskemaet. brug alt fra 5 min. til en time eller mere til at gennem-
trave området (alt efter områdets størrelse). eftersøg de plantearter, der 
er karakteristiske for naturtypen (positivarter), forekomsten af problemar-
ter og forekomsten af invasive arter. desuden kan du registrere tilgronin-
gen af træer og buske. 

• indberet dine resultater på danmarkskortet (under ”indberet din registre-
ring”). i feltet ”bemærkninger om området” er det vigtigt, at du noterer, 
hvilke positivarter du har fundet, og hvor dominerende de er i området. 

Husk: Gem dine registrerings- og oversigtsskemaer samt eventuelle kort for områ-
det. Næste gang du besøger området, kan du sammenligne med dine gamle ske-
maer og se, om der er sket en ændring på arealet.  

huskeliste - det skal du have med i felten:

• du kan udskrive et kort over det valgte område, du vil besøge på:  www.
arealinfo.dk. se faktaboks for en ”manual til brug af arealinfo”. kontakt en 
dN medarbejder, hvis du har spørgsmål.

• billedoversigt af blomsterne, afkrydsningsskemaer, der passer til den/de 
naturtype(r) du skal besøge, samt et oversigtsskema (alle skemaer finder 
du og printer fra www.dn.dk/floratjek - se de blå bokse til højre på hjemme-
siden).

• skriveredskaber.
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Metode

korrekt angivet naturtype? 
i virkelighedens verden er der en glidende overgang mellem de forskellige na-
turtyper, og nogle arealer kan i amternes tid være registreret som en anden 
naturtype, end de i virkeligheden er. Hvis et område tilsyneladende er en anden 
naturtype end den, myndighederne har registreret, bør du skrive det i skemaet 
under ”andre bemærkninger om området”, samt kontakte kommunen, så regi-
streringen kan blive rettet.

i en del tilfælde vil du måske have behov for at sætte kryds i forskellige farver i 
skemaet, f.eks. både grøn og gul. i sådanne tilfælde må du beslutte, om 
den samlede vurdering skal være enten grøn eller gul efter din bedste 
overbevisning. 

Husk, at grøn signalerer, at tilstanden er god, og der ikke er behov for pleje, 
og at rød signalerer at tilstanden er kritisk og måske truet eller, at naturty-
pen er forsvundet.  Gul er alt i mellem god og kritisk. 

beskrivelse af lokaliteten og bemærkninger om f.eks. de iagttagne arters hyp-
pighed, græsning, gødskning, tilskudsfodring, dræning osv., kan anføres i feltet 
”andre bemærkninger om området”. Hvis nogle af de nævnte invasive plantear-
ter forekommer i bestande, hvor der er behov for bekæmpelse, skal området 
karakteriseres som gul, selvom udfaldet af den øvrige vurdering er grøn. 

metoden kan i princippet benyttes til alle typer af lysåbne områder, også på 
områder der ikke er omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven. det kan f.eks. 
være på brakmarker, grøftekanter eller lysåbne småbiotoper, der ikke er store 
nok til at være omfattet af loven. småbiotoper, der er mindre end 2500 m2 er 
ikke omfattet af naturbeskyttelsesloven, medmindre de støder op til eller ind-
går i arealer med andre beskyttede naturtyper, og det samlede areal er 2500 
m2 eller derover. moser, der er under 2500 m2, er beskyttede, hvis de ligger i 
forbindelse med en beskyttet sø (over 100 m2) eller et beskyttet vandløb.

Årstid for registrering
det mest optimale tidspunkt for at undersøge overdrev og ferske enge er fra 
midt maj til midt juli. for moser og strandenge er det optimale tidspunkt fra 
midt juni til først i august. for heder er det bedste tidspunkt fra maj til august. 
er du en skarp plantekender, kan du dog registrere de fleste af plantearterne 
gennem hele året. 

Husk på at der er regler om adgang til naturen (læs dem på www.dn.dk/ad-
gang), med mindre der er særlige bestemmelser (f.eks. reservatbestemmelser), 
eller at områder er hegnet uden låger eller stenter, er der fri adgang til at fær-
des på udyrkede områder. det er dog altid en god idé at tale med lodsejeren, 
inden du besøger et område. Og hvis der ikke er adgang efter de gældende 
regler, skal du naturligvis altid spørge lodsejeren om lov først. 

GRØN, GUL og RØD 
- Tilstandsvurdering
Efter dit besøg i felten skal du ind-
berette din vurdering. Der er tre 
karakterer, du kan give området: 

 God tilstand = grøn prik på 
kortet

 Behov for naturgenopret-
ning = gul prik på kortet

 Stort behov for naturgenop-
retning = rød prik på kortet
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Iagttagelser – hvad skal du særligt kikke efter
truslerne mod de lysåbne naturtyper i danmark skyldes manglende græsning eller 
høslæt, tilførsel af næringsstoffer via luften, vand eller tilskudsfoder, direkte gødsk-
ning, dræning, invasion af danske, næringsstofkrævende arter (kaldet problemarter) 
og invasion af indslæbte plantearter (også kaldet invasive arter). alt dette medfører 
tilgroning af træer og buske og kan være med til at forringe naturkvaliteten. 

du skal derfor overordnet iagttage og vurdere fire forhold:

1 tilstedeværelse af karakteristiske og let kendelige positivarter (vigtigst).

2 tilgroningsgrad af træer og større buske (dværgbuske som hedelyng, revling osv. er 
undtaget). 

3 forekomst af problemarter.

4 forekomst af invasive arter. 

alle de nævnte positive plantearter er afbildet i danmarks Naturfredningsforenings 
floratjek. til alle de afbillede plantearter er der også skrevet lidt stikord om planten 
– højde, blomstringstid, voksesteder osv. 

Metode
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FERsK-Eng

På den ferske eng vokser der lave, lyskrævende arter, og area-
let er ferskvandspåvirket og derfor tit fugtigt. Man finder ty-
pisk enge i ådale eller andre lavninger, tit i forbindelse med 
vandløb eller søer. Men man kan også finde enge på bakke-
skråninger, hvor vand trænger op nede fra, også kaldet væld-
påvirkning. 
Enge er afhængige af høslæt, græsning eller oversvømmelse, 
for ikke at gro til i skov.
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Fersk-eng

7-65 cm.
blomstrer maj-juli.
Glat stængel.
blomster hvidlige-, lysviolette-, rød-
violette- eller rødlilla (til tider bleg-
gule) – oftest med mørke aftegnin-
ger på største blomsterblad.
på kalkrige jorde.
sjælden i Himmerland, vest- og øst-
jylland – spredt i resten af landet. 
(Gøgeurtfamilien)

gøgeurt 
(Dactylorhiza sp.) 

5-20 cm.
blomstrer maj. 
krybende jordstængel.
blade siddende i få-bladet roset, 
næsten helt glatte. 
blomst bleg rødviolet/blålig med 
mørke årer.
på fugtig bund.
spredt i hele landet.
(violfamilien) 

VIol
(Viola sp.) 

25-60 cm.
blomstrer august-september.
blomst blå (sjældent rødviolet/hvid), 
halvkugleformet.
på fugtig, ofte næringsfattig bund.
almindelig i hele landet.
(kartebollefamilien)

djæVelsbId
(Succisa pratensis) 

20-70 cm.
blomstrer maj-juni.
blomst gul og næsten kuglefor-
met.
på fugtig, næringsrig bund.
temmelig sjælden, spredt i 
Jylland, fyn og sjælland – i øvrigt 
sjælden.
(ranunkelfamilien)

engbloMMe 
(Trollius europaeus) 

KaraKteristisKe 
og let Kendelige positivarter 
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15-40 cm.
blomstrer juni-august.
Håret på blade og stængel. 
stængel opret.
knop lyserød – efter udspringning 
blå med gul bikrone.
på fugtig-våd muldbund/nærings-
rig bund.
almindelig i hele landet (- læsø).
(rubladfamilien)

eng/suMp-ForgleMMIgej 
(Myosotis palustris/ laxa)    
 

15-30 cm.
blomstrer maj-juni.
blade hjerte/nyreformede savtak-
kede, glinsende.
blomst solgul.
på fugtig bund.
almindelig i størstedelen af 
landet.
(ranunkelfamilien)

eng-kabbeleje 
(Caltha palustris)

20-40 cm.
blomstrer maj-juni.
lodret jordstængel med sideskud. 
stængel cylindrisk og hul. 
blomst hvid-lysviolet.
på tør til fugtig bund.
almindelig i det meste af landet. 
(korsblomstfamilien)

eng/suMpkarse 
(Cardamine pratensis/pratensis 
ssp. paludosa)        

20-30 cm.
blomstrer maj-juni.
blomst gul-rød, nikkende, klokke-
formet.
stængel rødbrun, småhåret.
på fugtig næringsrig bund.
almindelig i hele landet. 
(rosenfamilien)

eng-nellIkerod 
(Geum rivale)

Fersk-engKaraKteristisKe 
og let Kendelige positivarter 
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30-45 cm.
blomstrer juni-juli.
løst tueformet.
på tør-fugtig, åben kalkfattig, 
leret bund, især på skrænter.
temmelig almindelig i hele landet.
(Græsfamilien)

hjertegræs 
(Briza media) 

30-80 cm.
blomstrer juni-august.
vokser langs jorden og har 
opstigende stængel.
blomster sidder sammen 2-3 stk. 
på fugtig bund. 
almindelig i Jylland og Nordøst-
sjælland. ellers spredt i landet. 
(rosenfamilien)

krageFod 
(Potentilla palustris)

80-180 cm.
blomstrer juli-august.
stængel hul, glat, forneden rødlig. 
blomster hvidlige (sjældent rødlige).
på fugtig-våd, mager bund.
almindelig i østjylland og på øerne. 
spredt i Nord- og vestjylland.
(rosenfamilien)

Nb: ved tvivl med andre skærmplanter 
undlad at krydse af.

kær-sVoVlrod 
(Peucedanum palustre) 

80-150 cm.
blomstrer juli-august.
blomst rødviolet.
stængel slank, rødlig-mørkerød. 
hele planten tæt besat af torne.
blade i roset - mørkegrøn over-
side, bleggrøn, håret underside.
på fugtig bund.
temmelig almindelig i hele landet. 
(kurveblomstfamilien)

kær-tIdsel 
(Cirsium palustre) 

Fersk-engKaraKteristisKe 
og let Kendelige positivarter 
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10-30 cm.
blomstrer juni-august.
blade siddende omkring 
stænglen. 
Blomst gul med 4 kronblade.
på fugtig-våd, mager, gerne tørve-
rig bund. 
almindelig i hele landet. 
(rosenfamilien)

torMentIl 
(Potentilla erecta) 

20-50 cm.
blomstrer juni-juli.
blomst lilla/blåviolet, let 
genkendelig med slidsede blade.
på fugtig bund.
temmelig almindelig i hele landet.
(Nellikefamilien) 

træVlekrone 
(Lychnis flos-cuculi) 

Fersk-engKaraKteristisKe 
og let Kendelige positivarter 



12

STRAND-ENg

Planterne på strandengen danner et mere eller mindre sam-
menhængende vegetationsdække af græsser og urter, der har 
tilpasset sig det fugtige og saltpåvirkede miljø. 
Strandengen er lavtliggende, og ligger som en overgang mel-
lem havet og det bagved liggende land, og ligger oftest langs 
beskyttede kyster.
Strandengen har tidligere været brugt til afgræsning af krea-
turer, noget som i dag stort set mangler på vores strandenge. 
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10-30 cm.
blomstrer maj-september.
linjeformede blade.
blomst lilla/lyserød halvkugle-
formet. 
velduftende.
på saltholdig jord.
almindelig i hele landet.
(Hindebægerfamilien)

engelskgræs
(Armeria maritima) 

20-50 cm.
blomstrer juli-august.
står i klynger/grupper.
Cylendrisk stængel og 
rendeformede blade.
på våd lerjord.
meget almindelig i hele landet. 
(sivfamilien)

harrIl
(Juncus gerardii)   

10-30 cm.
blomstrer juli-september.
stængel ofte grenet fra over mid-
ten.
blomsterstand tæt med 6-8 (2-3) 
blomsterstande.
på våd, dyndl bund.
temmelig sjælden, kendt på 
øerne (- bornholm).
(Hindebægerfamilien)

hIndebæger
 (Limonium sp.)

10-30 cm.
blomstrer juli-august.
rødlig blomsterstængle.
blomster lyserøde, bæger op-
pustet efter afblomstring.
blade glatte og fint savtakkede,  
kan have svag, rød v-formet af-
tegning.
på fugtig, salt- og næringsrig 
bund.
almindelig i hele landet.
(Ærteblomstfamilien)

jordbær-kløVer 
(Trifolium fragiferum) 

strand-engKaraKteristisKe 
og let Kendelige positivarter 
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5-30 cm.
blomstrer august-september.
Nedliggende, opstigende eller 
opret sukkulent.
til tider stærkt grenede stængler.
på saltpåvirkede arealer. 
almindelig i hele landet.
(salturtfamilien)

kVeller/salturt
(Salicornia europaea) 

15-60 cm.
blomstrer juni-september.
blomsten har blåviolet randkrone 
og gul skivekrone.
på våd bund.
almindelig ved kysterne, sjældent 
i indland.
(kurvefamilien)

strand-asters
(Aster tripolium)    

30-110 cm.
blomstrer juli-august.
stængel skarpt 3-kantet.
danner tætte bestande.
på dyndbund/strandrørsump.
almindelig langs kysterne i hele 
landet.
(Halvgræsfamilien)

strand-kogleaks
(Bolboschoenus maritimus)

15-60 cm.
blomstrer august-september.
urt-halvbusk.
danner tætte bestande. 
Grå-hvidfiltet overalt, stærkt 
aromatisk duft.
blomst grønlig-rødgul.
på næringsrig, stenet bund.
spredt ved de indre farvande og 
langs den jyske vestkyst.
(kurvblomstfamilien)

strand-Malurt
(Artemisia maritima)                

strand-eng

foto mangler

KaraKteristisKe 
og let Kendelige positivarter 
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15-80 cm.
blomstrer juni-august.
korte jordstængler. 
tueformet.
på våd-fugtig bund.
almindelig i hele landet ved 
beskyttede kyster. sjældent inde i 
landet.
(trehagefamilien)

strand-trehage
(Triglochin maritimum) 

10-30 cm.
blomstrer juli-september.
blade i roset, grågrønne, 
linjeformede, kødfulde, glatte blade 
– ofte sortplettede.
blomster sidder i 3-7 cm lange aks.
støvknapper kraftigt gule.
på grus eller lerjord.
meget almindelig overalt i landet.
(vejbredfamilien)

strand-Vejbred 
(Plantago maritima) 

5-30 cm.
blomstrer juli-september.
blade sidder i roset, stængel 
få-grenet.
blomst lille violet.
på fugtig bund (åben, 
leret/sandet bund)
spredt i hele landet i kystnære 
områder (sjælden indland).
(ensianfamilien)

tusIndgylden
(Centaurium sp.)  

strand-engKaraKteristisKe 
og let Kendelige positivarter 
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OVERDREV

Overdrev er populært sagt en ”tør eng”, der er skabt ved afgræs-
ning. Overdrevet er karakteriseret ved en blanding af græsser og 
lav urtevegetation på tørre, oftest bakkede, åbne områder, hvor 
man ikke kan pløje. Typisk vil der vokse buske som Enebær, Tjørn 
og Slåen, der er tolerante overfor græsning på overdrevet. De 
mest værdifulde overdrev har en lang græsningshistorie, og er 
aldrig blevet oppløjet.
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20-100 cm.
blomstrer juli-september.
stængel grenet.
blomst rødviolet/mørk rødviolet.
blade mørkegrønne, grågrønne, ru. 
på tør åben sandet bund (evt. 
tør-fugtig muldrig bund).
almindelig i hele landet.
(kurvblomstfamilien)

knopurt 
(Centaurea sp.)     

10-40 cm.
blomstrer maj-august.
stængel glat, opret, 4-kantet, 
brunstreget.
blade siddende modsat hinanden, 
ustilkede, savtakkede. 
blomst gul, siddende i endestillet 
klase – til tider med et mindre blå-
violet mærke på blomsten.
på fugtig bund. 
spredt i hele landet.
(læbeblomstfamilien)

skjaller
(Rhinanthus sp.) 

5-25 cm, dværgbusk.
blomstrer juli-august.
Håret stængel, mere el. mindre 
4-kantet.
stærk aromatisk duft.
blomst rødlig/lilla.
tør, åben, sandet eller grusbund.
almindelig i det meste af Jylland, 
Nordsjælland og bornholm.
(læbeblomstfamilien)

tIMIan
(Thymus sp.)

5-20 cm.
blomstrer maj.
krybende jordstængel. 
Næsten helt glatte blade i 
fåbladet roset.
blomst bleg rødviolet/blålig med 
mørke årer.
på fugtig bund.
spredt i hele landet.
(violfamilien)

VIol
(Viola sp.) 

oVerdreVKaraKteristisKe 
og let Kendelige positivarter 
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10-20 cm.
blomstrer juni-august.
Nedliggende til opstigende 
stængel.
blomst rødlilla med en mørk ring. 
inders på bladene.
kronblade tandende.
tør, kalkfattig, sandet bund.
almindelig i hele landet (- anholt).
(Nelikefamilien)

bakke-nellIke 
(Dianthus deltoides)

10-40 cm.
blomstrer maj-juni.
tueformende.
blomsterstand er en dusk.
dufter af kumarin (duften af 
nyslået hø).
tør fugtig bund.
meget almindelig i hele landet.
(Græsfamilien)

Vellugtende gulaks 
(Anthoxanthum odoratum)  

15-30 cm.
blomstrer juli-september.
blade gråfiltet, smalle, tiltrykte op 
af stænglen. 
blomster sidder i tætte stande, 
kraftig gul-orange.
på tør, åben mager bund.
spredt på øerne, djursland og 
midtjylland – i øvrigt sjælden.
(kurvblomstfamilien)

gul eVIghedsbloMst 
(Helichrysum arenarium)   

oVerdreV

25-60 cm.
blomstrer august-september.
blomst blå (sjældent rødviolet/
hvid), halvkugleformet.
fugtig, ofte næringsrig bund.
almindelig i hele landet.
(kartebollefamilien)

Nb: kan forveksles med blåhat, skabiose 
sp. eller blåmunke. disse arter er også posi-
tivarter.  

djæVelsbId
(Succisa pratensis) 

KaraKteristisKe 
og let Kendelige positivarter 
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30-45 cm.
blomstrer juni-juli.
løst tueformet.
tør-fugtig, åben kalkfattig, leret 
bund, især på skrænter.
temmelig almindelig i hele lan-
det.
(Græsfamilien)

 

hjertegræs 
(Briza media) 

15-75 cm.
blomstrer august-september.
stedsegrøn dværgbusk. 
blomster rosa. 
på tør åben, mager bund.
meget almindelig i hele landet.
(lyngfamilien)

hedelyng 
(Calluna vulgaris) 

10-60 cm.
blomstrer juli-august.
blade smalle, sidder i krans om 
stænglen.
blomster meget små, gule og  
velduftende.
tør, åben og mager bund.
almindelig i hele landet.
(krapfamilien)

gul snerre 
(Galium verum) 

10-30 cm.
blomstrer april-maj.
blade dunhåret, siddende i roset.
blomst gul med orange pletter 
inderst på bladene – vellugtende.
på næringsrig bund.
almindelig på øerne, øst- og 
Nordjylland, sjælden i resten af 
landet.
(kodriverfamilien)

hulkraVet kodrIVer 
(Primula veris)  

oVerdreVKaraKteristisKe 
og let Kendelige positivarter 
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5-30 cm.
blomstrer maj-juni
blade i roset, med udløbere.
blade spredt langhårede på oversi-
den, bladunderside tæt hvidfiltet.
tæppedannende.
blomst gul.
på tør og sandet bund.
almindelig i hele landet.
(kurvblomstfamilien)

håret høgeurt
(Pilosella officinarum)  

50-70 cm.
blomstrer maj-juni.
Groft tandede blade.
dufter svagt aromatisk. 
blomst hvid-flødefarvet (til tider 
rødlige).
på tør, åben, sandet, kalkrig bund.
spredt i danmark 
(- vestjylland). 
(rosenfamilien)

knoldet Mjødurt 
(Filipendula vulgaris) 

15-25 cm.
blomstrer maj-juni.
blade siddende i roset - langstilk-
ede, nyreformede, rundtandede. 
blomster hvide.
på tør, sandet bund.
almindelig i hele landet. 
(stenbrækfamilien)

kornet stenbræk 
(Saxifrage granulata)  

10-30 cm.
blomstrer juli-september.
blade roset stillede, aflange ofte 
skinnende med stive, stikkende 
torne.
på kalkrig bund, især nordvendte 
skrænter.
spredt i landet 
(- i vest- og sydjylland). 
(kurvblomstfamilien)

laV tIdsel 
(Cirsium acaule)   
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oVerdreVKaraKteristisKe 
og let Kendelige positivarter 
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10-40 cm.
blomstrer juli-september.
stængel glat, spinkel, opstigende.
stængelblade smalle, tilspidsede.
blomst blå-blålilla.
på tør, sandet eller leret bund.
almindelig i hele landet.
(klokkefamilien)

lIden klokke
(Campanula rotundifolia)

10-30 cm.
blomstrer juni-juli
tueformet, tæppedannende.
Blade smalle, siddende i 6-bladet 
krans om stænglen.
blomst hvid, sorte frugter efter 
afblomstring. 
på tør, mager, åben bund.
temmelig almindelig i hele landet.
(krapfamilien)

lyng-snerre
(Galium saxatile)

5-30 cm.
blomstrer juli-august.
stængel håret, krybende til opret.
blade modsatte, ægformede, 
håret og fint savtakkede.
Blomst med 4 kronblade, blålig/
blålilla/blegblå.
tør, mager, humusrig bund. 
almindelig i det meste af landet.
(maskeblomstfamilien)

læge-ærenprIs
(Veronica officinalis)

20-70 cm.
blomstrer juli-september.
blade næsten glatte, tydeligt 
prikkede. velduftende.
blomster i bundter - rosa (sj. hvidl).
stængel spinkel, håret, rødlig.
på tør kalkholdig bund.
almindelig på sjælland, spredt på 
fyn, bornholm, Nord- og østjylland, 
sjælden i vestjylland. 
(læbeblomstfamilien)

alMIndelIg MerIan 
(Origanum vulgare)

oVerdreVKaraKteristisKe 
og let Kendelige positivarter 
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10-30 cm.
blomstrer juni-august.
blade siddende omkring 
stænglen. 
Blomst gul med 4 kronblade.
på fugtig-våd, mager, gerne tør-
verig bund. 
almindelig i hele landet. 
(rosenfamilien)

torMentIl 
(Potentilla erecta) 

10-20 cm.
blomstrer juli-august.
blomster blå-rødviolette, sjældent 
bleg rosa eller hvidlige.
blomsterstand med 10-40 blomster.
stængel ugrenet.
på tør-fugtig, åben, kalkfattig, 
sandet eller humusrig bund.
almindelig i vestjylland, ellers 
spredt i hele landet. 
(mælkeurtfamilien)

Mælkeurt 
(Polygala sp.)

8-20 cm.
blomstrer april-maj.
Hele planten tæt håret, blade i 
basal roset.
blomst enlig, nikkende, klokkefor-
met, mørkviolet.
på tør og sandet bund.
spredt i Nord- og østjylland og på 
øerne (- lolland og falster).
(ranunkelfamilien)

nIkkende kobjælde 
(Pulsatilla pratensis)

15-50 cm.
blomstrer maj-juli. 
stængel rødbrun med klæbrige om-
råder. 
blade ved basis med sammenfil-
trede, hvide hår.
blomster rosa, samlet i en tæt-
blomstret, klaselignende top.
på tør kalkfattig bund.
sjælden i vestjylland og lolland 
falster. spredt i resten af landet.
(Nellikefamilien)

tjærenellIke
(Viscaria vulgaris) 

oVerdreVKaraKteristisKe 
og let Kendelige positivarter 
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HEDE

Heden kan opdeles i to typer: Den der er domineret af dværgbu-
ske (bl.a. hedelyng og klokkelyng) og en mere græsdomineret 
hede med Blåtop og Bølget Bunke. 
Der vokser generelt ikke så mange forskellige plantearter på 
heden, og planterne er tilpasset den sure, næringsfattige og 
magre jord. De fleste heder ligger på opgivet agerjord, som er 
blevet udpint af korndyrkning.  Hederne har brug for pleje for 
ikke at springe i skov. Enten ved græsning, slåning eller afbræn-
ding.  Heder er meget sårbare overfor gødning, da hedeplan-
terne er tilpasset den udpinte næringsfattige jordbund.
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25-60 cm.
blomstrer august-september.
blomst blå (sjældent rødviolet/
hvid), halvkugleformet.
på fugtig, ofte næringsfattig 
bund.
almindelig i hele landet.
(kartebollefamilien)

Nb: kan forveksles med djævelsbid, blåhat og ska-
biose sp. disse er også positivarter.

djæVelsbId
(Succisa pratensis) 

10-40 cm. 
blomstrer maj-juni. 
Halvbusk med grentorne (engelsk-visse) 
(Håret- eller farve-visse: uden torne). (Håret-visse: 
hårede grene og underside af blade. farve-visse: 
glatte eller randhårede blade).

på tør, åben, mager bund.
temmelig almindelig i midt- og vest-
jylland, spredt i resten af Jylland og 
på fyn, ellers manglende.
nb: kan forveksles med gyvel. 
Visse er dog langt mindre.
(Ærteblomstfamilien)

VIsse
(Genista sp.)

15-45 cm, dværgbusk.
blomstrer maj-juni.
grønne, kantede grene. blade sav-
takkede, frisk grøn over/underside.
blomster grønlige-rød, enkeltvise, 
kugleformet. Bær violet frugtkød. 
(mose-bølle: brune grene. frugtkød 
hvidt).
på fugtig mager bund.
almindelig i Jylland, sjælden i 
resten af landet.
(lyngfamilien)

blåbær 
(Vaccinium myrtillus) 

5-50 cm.
blomstrer i juli-september.
flere, opstigende, ofte grenede 
stængler.
blade bølgede, stivhårede.
på mager, lysåben bund, især nær 
kysten.
almindelig i hele landet (- sydlige 
øer).
(klokkefamilien)
Nb: kan forveksles med djævelsbid, blåhat og ska-
biose sp. disse er også positivarter.

blåMunke
(Jasione montana) 

hedeKaraKteristisKe 
og let Kendelige positivarter 
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15-75 cm.
blomstrer august-september.
stedsegrøn dværgbusk. 
blomster rosa. 
på tør åben, mager bund.
meget almindelig i hele landet.
(lyngfamilien)

hedelyng 
(Calluna vulgaris) 

30-60 cm.
blomstrer juni-juli.
blade siddende i roset.
blomster/kurvene orangegul, 5-7 
cm bred.
på mager, åben, kalkfattig, sandet 
eller humusbund.
spredt i Jylland, sjælden i øvrige 
danmark (- lolland-falster og 
bornholm). 
Fredet.
(kurvblomstfamilien)

guldbloMMe 
(Arnica montana)

5-15 cm.
blomstrer maj-juni.
dværgbusk, stedsegrøn. 
blade tydeligt netformet mønster 
på underside.
blomster hvide-blegrosa, krukkefor-
mede, endestillede.
på tør, åben, sandet/gruset bund. 
temmelig almindeilg i vest- og Nord-
jylland, i øvrigt kun i Nordsjælland.
(lyngfamilien)

hede-MelbærrIs 
(Arctostaphylos uva-ursi)

10-25 cm.
blomstrer juli-august. 
stedsegrøn, dværgbusk.
blomst rosa, klokkeformet.
Nåleformede blade der sidder i en 
4-bladet krans om stænglen. 
på fugtig sandet eller tørvebund.
almindelig i vest- og Nordjylland, 
også på sjælland. 
(lyngfamilien)

klokkelyng 
(erica tetralix)
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hedeKaraKteristisKe 
og let Kendelige positivarter 
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Mose-pors
(Myrica gale)

10-40 cm.
blomstrer maj-juni.
med mælkesaft.
blomst gul 5-6 cm bred– ydre 
kronblade 
meget lange.
blade tydeligt siddende i roset, 
strenget.
på fugtig-tør bund.
temmelig sjælden i vestjylland, i 
øvrigt sjælden.
(kurvblomstfamilien)

laV skorsoner 
(Scorzonera humilis) 

15-35 cm.
blomstrer juni-juli.
tæppedannende.
blade oftest siddende i krans om 
stænglen (6-bladt krans).
blomst hvid, sorte frugter efter 
afblomstring.
på tør, mager, åben bund. 
temmelig almindelig i hele landet.
(krapfamilien)

lyng-snerre 
(Galium saxatile)

10-80 cm, busk.
blomstrer maj-juni.
blade mørkegrøn overside, blågrøn 
underside. grene brune. 
blomster enkeltvis, hvid-blegrøde, 
krukkeformede. Bær lyst frugtkød. 
på fugtig, mager tørvebund.
(blåbær: grønne grene, 
frugtkød violet.)
almindelig i vest- og Nordjylland, 
sjælden i resten af landet.
(lyngfamilien)

Mose-bølle 
(Vaccinium uliginosum)

hede

1-1,5 m høj busk.
blomstrer marts-april/maj.
aromatisk duft.
5-15 mm lange rakler (grøn -> 
røde).
på fugtig, mager bund.
almindelig i vest-, midt- og Nord-
jylland, ellers spredt i landet.
(porsfamilien)

KaraKteristisKe 
og let Kendelige positivarter 
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10-30 cm.
blomstrer juni-august.
blade siddende omkring 
stænglen. 
Blomst gul med 4 kronblade.
på fugtig-våd, mager, gerne 
tørverig bund. 
almindelig i hele landet. 
(rosenfamilien)

torMentIl 
(Potentilla erecta) 

10-30 cm. 
blomstrer juni-juli.
stedsegrøn, dværgbusk.
blomst rosa, krukkeformet, ende-
stillet på stilk.
blade spredte, lancetformede, 
mørkegrønne – sølvgrå og glat 
underside.
sjælden, flere steder i Jylland.
(lyngfamilien)

rosMarInlyng 
(Andromeda polifolia)  

10-30 cm.
blomstrer marts-april.
dværgbusk, stedsegrøn.
blade tætstillede, græsgrønne.
hvidlig stribe på bladunderside. 
uanselige blomster. 
frugt sortrød, kødfuld med sten.
på tør-fugtig, åben, mager bund.
meget almindelig i Nord- og vestjyl-
land. spredt i resten af landet.
(lyngfamilien)

reVlIng 
(Empetrum nigrum)
 

10-20 cm. 
blomstrer juli-august.
tueformet. 
Grågrønne, sammenlagte blade.
Bladskeder vinrøde.
på tør, åben sandbund.
kendt fra hele landet, almindelig 
i Jylland, spredt på øerne (- Ærø).
(Græsfamilien)

alMIndelIg sandskæg 
(Corynephorus canescens)
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hedeKaraKteristisKe 
og let Kendelige positivarter 
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4-8 cm.  
blomstrer juni-juli.
spinkel, stedsegrøn. 
Overfladiske, krybende, trådtynde 
grene. 
blomster lyserøde/røde, siddende 
enkeltvise.
røde sure bær, sidder enkeltvis.
almindelig i vest- og Nordjylland, 
sjælden i resten af landet.
(lyngfamilien)

tranebær 
(Vaccinium oxycoccus)

5-25 cm. 
blomstrer maj-juni.
dværgbusk, stedsegrøn, tæppe-
dannende.
blade glinsende, mørkegrøn over-
side, underside mat bleggrøn.
blomster hvide eller lyserøde, kruk-
keformede, siddende få sammen. 
bær hvide ->røde.
på tør-fugtig, mager bund.
almindelig i vest- og Nordjylland, 
sjælden i resten af landet.
(lyngfamilien)

tyttebær 
(Vaccinium vitis-idaea) 

hedeKaraKteristisKe 
og let Kendelige positivarter 
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KALKRIg- Og KALKFATTIg MOSE 

Moser er naturligt forekommende på våde arealer og i Floratjek de-
ler vi moserne i kalkrige og kalkfattige moser. Typisk rummer de 
kalkrige moser mange arter og de kalkfattige få arter. Tørvemos-
ser, også kaldet Spagnum, trives i den kalkfattige mose og kan 
med tiden opbygge en svamp af dødt plantemateriale.

Mange moser er i dag truet af tilgroning med grove urter, græsser 
og træer. Dette sker, fordi moserne generelt modtager for mange 
næringsstoffer samt bliver udsat for dræning.
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10-40 cm.
blomstrer maj-august.
stængel glat, opret, 4-kantet, 
brunstreget.
blade siddende modsat hinanden, 
ustilkede, savtakkede. 
blomst gul, siddende i endestillet 
klase – til tider med et mindre blå-
violet mærke på blomsten.
på fugtig bund. 
spredt i hele landet. 
(læbeblomstfamilien)

skjaller
(Rhinanthus sp.) 

7-65 cm.
blomstrer maj-juli.
Glat stængel.
blomster hvidlige-, lysviolette-, rød-
violette- eller rødlilla (til tider bleg-
gule) – oftest med mørke aftegnin-
ger på største blomsterblad.
på kalkrige jorde.
sjælden i Himmerland, vest- og 
østjylland – spredt i resten af 
landet. 
(Gøgeurtfamilien)

gøgeurt
(Dactylorhiza sp.) 

5-15 cm.
blomstrer maj-juni.
blomster lys rødlilla, siddende i 
fåblomstret aks.
på fugtig, mager bund.
almindelig i vest- og Nordjylland, 
spredt i østjylland og bornholm. 
meget sjælden i resten af landet.
(maskeblomstfamilien)

troldurt
(Pedicularis sp.)

75 til 200 cm.
blomstrer i juli-august.
danner store bevoksninger. 
strå hul, foroven 3-kantet. 
blade skarpt savtakkede i randen.
på våd, kalkrig dyndbund.
meget sjælden i østjylland, 
sjælden i resten af landet.
(Halvgræsfamilien)

hVas aVneknIppe 
(Cladium mariscus)

kalkrIg Mose KaraKteristisKe 
og let Kendelige positivarter 
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30-45 cm.
blomstrer juni-juli.
løst tueformet.
på tør-fugtig, åben kalkfattig, 
leret bund, især på skrænter.
temmelig almindelig i hele lan-
det.
(Græsfamilien)

hjertegræs 
(Briza media) 

25-60 cm.
blomstrer august-september.
blomst blå (sjældent rødviolet/
hvid), halvkugleformet.
på fugtig, ofte næringsfattig 
bund.
almindelig i hele landet.
(kartebollefamilien)

djæVelsbId
(Succisa pratensis) 

15-40 cm.
blomstrer juni-juli.
stængel 1 mm tyk, spinkel.
blade 1-2 mm brede, bløde, 
kødede. 
på våd-fugtig, næringsrig bund.
almindelig i hele landet.
(trehagefamilien)

kær-trehage 
(Triglochin palustre) 

15-25 cm.
blomstrer juli-september.
blade nyre-hjerteformede i roset.
stængel glat.
Blomst let genkendelig med fem 
store, hvide, ”årede” kronblade.
på åben, fugtig-våd bund.
sjælden i hele landet.
(leverurtfamilien)

leVerurt 
(Parnassia palustris) 

kalkrIg Mose KaraKteristisKe 
og let Kendelige positivarter 
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10-30 cm.
blomstrer juni-august.
blade siddende omkring 
stænglen. 
Blomst gul med 4 kronblade.
på fugtig-våd, mager, gerne tørve-
rig bund. 
almindelig i hele landet. 
(rosenfamilien)

torMentIl 
(Potentilla erecta) 

15-40 cm.
blomstrer i juli.
blomsterstand med 4-15 blomster.
blomst hvidlig, største blomster-
blad med røde og gule tegninger.
på fugtig, kalkrig bund.
spredt i Nordvestjylland, sjælden på 
fyn, lolland og østjylland, 
meget sjælden i resten af landet.
Fredet
(Gøgeurtfamilien)

suMp-hullæbe
(Epipactis palustris)

10-40 cm.
blomstrer maj-juni.
blomst hvid-rødlig.
Hanlige blomsterhoveder 4 cm 
brede, hunlige 1-2 cm brede. 
lange underjordiske udløbere.
på fugtig-våd , oftest kalkrig 
bund.
spredt i det meste af landet 
– sjælden i Nordjylland.
(baldrianfamilien)

tVebo baldrIan 
(Valeriana dioica)

7-18 cm.
blomstrer maj-juli.
blade i roset, klæbrige, skinnende, 
lysegrønne.
blomst blåviolet. blomsterstilk 
kirtelhåret og klæbrig.
kødædende.
på fugtig-våd, åben, sand- eller 
tørvebund.
sjælden på sjælland og lolland-
falster. spredt i resten af landet.
(blærerodfamilien)

VIbeFedt 
(Pinguicula vulgaris)

kalkrIg Mose KaraKteristisKe 
og let Kendelige positivarter 
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kalkFattIg Mose
(HøJmOser (tørvemOser) OG fattiGkÆr)

15-75 cm.
blomstrer august-september.
stedsegrøn dværgbusk. 
blomster rosa. 
på tør åben, mager bund.
meget almindelig i hele landet.
(lyngfamilien)

hedelyng 
(Calluna vulgaris) 

10-25 cm
blomstrer juli-august 
stedsegrøn, dværgbusk.
blomst rosa, klokkeformet
Nåleformede blade der sidder i en 
4-bladet krans om stænglen. 
på fugtig, sandet eller tørvebund.
almindelig i vest- og Nordjylland, 
også på sjælland. 
(lyngfamilien)

klokkelyng 
(Erica tetralix)   

10-30 cm 
blomstrer juni-juli.
stedsegrøn, dværgbusk.
blomst rosa, krukkeformet, ende-
stillet på stilk.
blade spredte, lancetformede, 
mørkegrønne – sølvgrå og glat un-
derside.
sjælden, flere steder i Jylland.
(lyngfamilien)

rosMarInlyng 
(Andromeda polifolia)  

10-15 cm.
blomstrer juni-august.
blade 1-2 mm brede, blågrønne.
enlig til løst tueformede.
på våd, nærringsfattig bund,
tæmmelig sjælden i Jylland, 
meget sjælden i resten af landet. 
(Halvgræsfamilien)

hVId næbFrø 
(Rhynchospora alba)  

foto mangler

KaraKteristisKe 
og let Kendelige positivarter 
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1-1,5 m høj busk.
blomstrer marts-april/maj.
aromatisk duft.
5-15 mm lange rakler (grøn -> røde).
på fugtig, mager bund.
almindelig i vest-, midt- og Nordjyl-
land, ellers spredt i landet.
(porsfamilien)

Mose-pors
(Myrica gale)

10-15 cm (3-5 cm).
blomstrer juli-august.
blade landstilkede med kirtelhår.
blomst hvidlig, kun åben i solskin.
kødædende.
på fugtig-våd, tørverig bund.
vest- og Nordjylland  – ellers 
sjælden.
(soldugfamilien)

soldug
(Drosera sp.) 

4-8 cm.  
blomstrer juni-juli.
spinkel, stedsegrøn. 
Overfladiske, krybende, trådtynde 
grene. 
blomster lyserøde/røde, siddende 
enkeltvise.
røde sure bær, sidder enkeltvis.
almindelig i vest- og Nordjylland, 
sjælden i resten af landet.
(lyngfamilien)

tranebær 
(Vaccinium oxycoccus)

10-30 cm, tæt-tueformet.
blomstrer marts-april.
tæt tueformet.
på våd, næringsfattig tørvebund.
almindelig i Nord- og vestjylland, 
spredt i resten af landet.
(Halvgræsfamilien) 

tue-kæruld 
(Eriophorum vaginatum)  

kalkFattIg Mose
(HøJmOser (tørvemOser) OG fattiGkÆr)

KaraKteristisKe 
og let Kendelige positivarter 
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plante i reglen lysegrøn, men til 
tider også grønlig brun-rødlig i 
topskuddene.
på næringsfattig bund, meget 
fugtig.
almindelig i hele landet.
(tørvemosfamilien)

tørVeMos
(Sphagnum sp.)  

kalkFattIg Mose
(HøJmOser (tørvemOser) OG fattiGkÆr)

KaraKteristisKe 
og let Kendelige positivarter 
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INVASIVE ARTER

Invasive arter dækker bl.a. over plantearter, der er kommet 
fra en anden del af verden og har fået fodfæste i naturen, 
hvor de fortrænger hjemmehørende arter.  Eksempler på inva-
sive planter i Danmark er kæmpe-bjørneklo og rynket rose. 
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InVasIVe arter

2-3 (4) m høj.
blomstrer juni-juli.
stængel hul, spredt rødplettet, op 
til 10 cm i diameter. blomster hvide, 
siddende i store skærme – midter-
ste skærme op til 50 cm i diameter.
tæt bestanddannende.
almindelig i hele landet.
gIFtIg – berøring af blade og saft 
giver kraftig sviende udslæt ved 
kontakt med sol. 
(skærmblomstfamilien)

 

kæMpe-bjørneklo 
(Heracleum mantegazzianum)

1-2 (3) m høj.
blomstrer september-oktober.
stængel ofte rødlig.
blade 5-12 eller 15-30 cm brede.
kæmpe-pileurt: blade med rød 
midterribbe.
blomster gulgrønne. 
temmelig almindelig i hele landet.
(pileurtfamilien)

japansk/kæMpe-pIleurt 
(Fallopia japonica/sachalinensis)          

0,5-1,5 m høj.
blomstrer juni-juli.
tæt filthårede grene med tætsid-
dende torne og stive stikkende 
hår.
blomst rosa/mørkerosa/hvide.
tæt bestanddannende.
frugt: hyben, rødorange.
almindelig i hele landet ved 
kysterne.
(rosefamilien)

rynket rose 
(Rosa rugosa)

Op til 1,5 m høj.
blomstrer august-oktober.
blade takkede, glatte, undersiden 
svagt hårede.
stængel glat eller med korte hår.
blomst gul, siddende i stor topfor-
met stand.
almindelig i hele landet.
(kurveblomstfamilien)

sIldIg/kanadIsk 
gyldenrIs 
(Solidago gigantea/canadensis)               
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Op til 15 m høj (busk/træ).
blomstrer maj-juni.
blade på oversiden glinsende mør-
kegrøn, glat, fint savtakkede.
bark velduftende.
blomst hvid, siddende i klaser.
frugt mørkerød/sort.
på manger jord.
Hyppig plantet i læhegn og 
forvildet.
(rosenfamilien)

glansbladet hæg 
(Prunus serotina) 

10-40 cm.
blomstrer marts-maj.
blade op til 70 cm brede, gråfiltet 
underside.
blomsterstand rødlig med bleg-
røde kroner.
planter temmelig almindelige på 
øerne på fugtig bund – langs åer 
og søbredder. 
(kurveblomstfamilien)

rød hestehoV 
(Petasites hybridus) 

InVasIVe arter
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InVasIVe arter
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