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1 Introduktion
1.1 Historie
I årene 1984 - 1987 gennemførte "Arbejdsgruppen Vedrørende Miljø og Fåreavl i Grønland" en
række biologiske og geografiske undersøgelser i Sydgrønland med det formål at studere de
naturgeografiske forudsætninger for fåreavlen samt dennes indflydelse på vegetationen. Som et led
i dette arbejde oprettedes et antal referenceområder (beskyttet mod græsning), som kunne danne
sammenligningsgrundlag for et lignende antal kontrolområder (udsat for græsning). Det botaniske
arbejde fra disse år er fremstillet i Rapport nr. 3, 6 og 12 fra Arbejdsgruppen. Arbejdet blev fortsat
i 1988, 1989, 1990, 1991 og 1992, men da "Arbejdsgruppen Vedrørende Miljø og Fåreavl i
Grønland" blev opløst ved udgangen af 1987, foregik samarbejdet direkte mellem Grønlands
Hjemmestyre (Erhvervsdirektoratet) og Biomedia. Jeg har i dette regi udarbejdet følgende
rapporter:
"Vegetations-overvågning i Sydgrønlands fåredistrikter 1988". August 1988.
"Vegetations-overvågning i Sydgrønlands fåredistrikter 1989". November 1989.
"Vegetations-overvågning i Sydgrønlands fåredistrikter 1990". September 1990.
"Vegetations-overvågning i Sydgrønlands fåredistrikter 1991". September 1991.
"Vegetations-overvågning i Sydgrønlands fåredistrikter 1992". Oktober 1992.
I samarbejde med Konsulenttjenesten vedr. Fåreavl og Grønlands Naturinstitut har jeg desuden
arbejdet i området i 1997 og 2004, som er rapporteret i:
"Vegetations-overvågning i Sydgrønlands fåredistrikter 1997". December 1997.
"Vegetations-overvågning i Sydgrønlands fåredistrikter 2004". December 2004.
I 2009 indgik en del af lokaliteterne omtalt i denne rapport – sammen med en række undersøgelser
på Akia nær Nuuk i en større undersøgelse ”Effects of large herbivores on the biodiversity of arctic
vegetation and soil microfauna”. Resultaterne fra disse undersøgelser ses i:
Aastrup P, Raundrup K, Feilberg J, Krogh PH & Schmidt, NM “Effects of large herbivores on
the biodiversity of arctic vegetation and soil microarthropods – Akia, West Greenland and
southern Greenland”. NERI 2010.
1.2 Analysemetoder
1.2.1 Områdedefinition
Der skelnes mellem følgende områder:
RE referenceområde, dvs. område skånes altid for græsning. Parentes antyder, at hegning ikke har
fundet sted som oprindeligt tiltænkt. Referenceområde svarer til ”exclosure”.
NK "nært" kontrolområde, dvs. nært på indmarken. Der græsses derfor tæt.
FK "fjernt" kontrolområde, dvs. fjernt fra indmarken. Det græsses derfor kun let om sommeren
IK "indmarks" kontrolområde, dvs. området ligger på en udyrket plads i indmarken. Det græsses
tæt en til to kortere perioder om året, især om efteråret.
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Referenceområder benævnes med et årstal efterfulgt af et romertal, f.eks. 84-II. Kontrolområder af
alle typer benævnes med et årstal efterfulgt af et bogstav, f.eks. 84-A. For ikke at tage fejl af
bogstaver og romertal benyttes "I", "V" og "X" kun som romertal.
1.2.2 Vegetationsanalyser
En vegetationsanalyse (veg.ana.) består i disse undersøgelser af følgende punkter:
a) Markering
Felter markeres i begge ender (eller alle hjørner) med metalpløkke. Pløkkene hamres ned i jorden,
så pladen er i eller lige under jordoverfladen. En målesnor udspændes. Den tjener til at fastlægge
analysepunkterne i felten og til hjælp til at erkende disse på fotografierne. Der anvendes mest felter
på 1 m x 20 m; men flere af de gamle felter er på 15 m x 15 m. Alternative metalmarkører af
forhåndenværende materiale (bolte, armeringsjern o.l.) er brugt flere steder.

Ikke alle pløkke var af metal. Denne markeringspæl blev sat net i vegetationen i Ipiutaq i 1987 og
genfundet i 2012.
b) Fotografering
Felterne på 1 x 20 m fotograferes fra hovedhøjde i ca. 4 m afstand. Der tages 5 billeder jævnt
fordelt over feltet set fra siden samt 2 set fra enderne. Felterne på 15 x 15 m fotograferes fra størst
mulig højde. Her fotograferes 15 billeder ligeledes jævnt fordelt.
c) Skudtæthedsanalyse
Der tages 20 analyser jævnt fordelt over feltet. Der anvendes en "Raunkiær-cirkelpind" med
markeringer for 1,77 cm, 5,60 cm og 17,70 cm. Når pinden sættes i jorden og roteres beskrives
cirkler med radier på henholdsvis 1/1000 m², 1/100 m² og 1/10 m². Der startes med den mindste
cirkel. Alle arter, der er rodfæstet her, får 3 points. Dernæst bevæger man sig ud til det næste
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mærke, som begrænser den mellemste cirkel. De arter, som yderligere dukker op her, får 3 points.
Til sidst kigger man på den største cirkel. De arter, som først ses her, får 3 points.
Skudtætheden beregnes som gennemsnittet af alle 20 målinger.
d) Dækningsgradsanalyse
Der tages 4 dækningsgradsanalyser efter Pin-point metoden i hvert felt. Der anvendes en ramme
med et indvendigt mål på 90 cm x 90 cm. Rammen er opdelt i dm² ved hjælp af nylonsnor. Snor og
ramme tilsammen markerer 100 analysepunkter. Rammen anbringes i vegetationen. Det noteres
hvilke arter, der rammes af en tynd pind, som stikkes ned i hver af de 100 analysepunkter.
Dækningsgraden for feltet beregnes som gennemsnittet af alle 4 målinger.
e) Produktionsmåling
Der blev ikke taget ASP-prøver (Aerial Shoot Production) i 2012.
1.3 Arbejdet i 2012
Feltarbejdet blev udført af Katrine Raundrup - Grønlands Naturinstitut (24.7 til 9.8), Jacob NabeNielsen Nilsen - Aarhus University, Department of Bioscience (1.8 til 9.8) og Jon Feilberg (25.7 til
9.8).
Arbejdssæsonen var fra 24.7 - 09.8.2012. Under opholdet i Qaqortoq kunne vi bo på
Konsulenttjenesten i Qaqortoq. Vi siger mange tak til Anne Jensen fra Konsulenttjenesten.

Jacob og Katrine venter på afhentning i Eqaluit. Vejret var til tider værre end det ses på billedet.
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På vejen til Qorlortukasik passeres et floddal, der var næsten uden vegetation i 1980’erne.

De syv stationer, som vi besøgte i 2012. Der var planlagt en station i Qorlortorsuaq, men undervejs på turen fik vi
oplysning om, at et af felterne der var opdyrket. Derfor droppede vi den station.
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2 Resultater
I dette kapitel nævnes de vigtigste resultater fra 2012, og der gives en vurdering af vegetationen i
de besøgte områder. Resultaterne af dækningsgradsanalyserne for de vigtigste plantegrupper vises
grafisk. I Bilag 1 ses disse resultater i tabelform.

2.1 Ipiutaq
Området blev besøgt d. 25-27 juli. Der er 5 felter i området. Et er opdyrket og blev derfor ikke
analyseret. De øvrige fire blev genfundet og analyseret. Det var et referenceområde/exclosure (veg.
ana. 228), et indmarksfelt (veg. ana. 259), et nært kontrolfelt (veg. ana. 229) og et fjernt
kontrolfelt (veg. ana. 230). Da felterne ligger lidt spredt, er der vist to oversigtskort, ét af den
sydvestlige del og ét af den nordøstlige del.

Ipiutaq, sydvest. Referenceområde veg. ana. 228 og indmarksfelt veg. ana. 259 er indtegnet.
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2.1.1 Veg. ana. 228. Referencefelt/exclosure, RE 86-XI
Der er aldrig opsat særligt hegn, som oprindeligt tænkt. Området er imidlertid nogenlunde
beskyttet mod græsning ved et indmarkshegn, kyst og stejle klipper, hvorfor det formodes at
fungere som exclosure. Vegetationen er frodig dværgbuskhede.
Feltet blev genfundet vha. fotografier. GPS-koordinater i endepunkter og midtpunkter for alle
dækningsgradsfelter blev noteret. Endepunkter blev tillige markeret med metalpløkke.

Ipiutaq, referencefelt/exclosure veg. ana. 228, alle år. Dækningsgrad i %. TB = Træer og buske,
DB = Dværgbuske, GU = Græsagtige urter, ØU = Øvrige urter, MO = Mos, LA = Lav, FØ =
Førne (dødt organisk materiale), UB = Ubevokset (jord eller sten).
Dværgbuskvegetationen er ved at være fuldt restitueret. Det medfører lavere andele af øvrige
kategorier.

Veg. ana. 228 set mod nord (tv.) og mod syd (th.).
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2.1.2 Veg. ana. 259. Indmarksfelt, IK 87-H
Dette felt udsættes for afgræsning forår og især efterår, mens det sommer og vinter er stort set
ugræsset.
Feltet blev genfundet vha. fotografier og træpløkke. GPS-koordinater i endepunkter og
midtpunkter for alle dækningsgradsfelter blev noteret. Endepunkter blev tillige markeret med
metalpløkke.

Ipiutaq, indmarksfelt veg. ana. 259, alle år. Dækningsgrad i %. TB = Træer og buske, DB =
Dværgbuske, GU = Græsagtige urter, ØU = Øvrige urter, MO = Mos, LA = Lav, FØ = Førne
(dødt organisk materiale), UB = Ubevokset (jord eller sten).
Dværgbuske taber terræn over årene, mens græs- og urtevegetation øges, dvs. at græsningstrykket
øges.

Veg. ana. 259 set mod nordvest (tv.) og mod sydøst (th.).
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Vegetationen ved veg. ana. 229 (side 11). Analyse-snoren ses i forgrunden. Lav dværgbuskhede.

Ipiutaq, nordøst. Nært kontrolfelt 229 og fjernt kontrolfelt 230 er indtegnet.
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2.1.3 Veg. ana. 229. Nært kontrolfelt, NK 86-S
Denne græsli ligger tæt uden for indmarkerne og græsses derfor hårdt om sommeren.
Feltet blev genfundet vha. fotografier og træpløkke. GPS-koordinater i endepunkter og
midtpunkter for alle dækningsgradsfelter blev noteret. Endepunkter blev tillige markeret med
metalpløkke.

Ipiutaq, nært kontrolfelt veg .ana. 229, alle år. Dækningsgrad i %. TB = Træer og buske, DB =
Dværgbuske, GU = Græsagtige urter, ØU = Øvrige urter, MO = Mos, LA = Lav, FØ = Førne
(dødt organisk materiale), UB = Ubevokset (jord eller sten).
Dværgbuske havde det generelt skidt i området. Sommeren 89 var meget våd. Det er formentlig
grunden til den større mængde lav og den ringere mængde græsser dette år, idet græsserne var
saftige og formentlig blev ædt i større udstrækning i 1989 end i de øvrige år..

Ipiutaq, veg. ana. 229 (NK) set mod sydvest (tv.) og mod nordøst (th.)
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2.1.4 Veg. ana. 230. Fjernt kontrolfelt, FK 86-T
Denne hede ligger et godt stykke fra indmarkerne og græsses derfor ret let om sommeren.
Feltet blev genfundet vha. fotografier fra de to tidligere undersøgelser. GPS-koordinater i
endepunkter og midtpunkter for alle dækningsgradsfelter blev noteret. Endepunkter blev tillige
markeret med metalpløkke.

Ipiutaq, fjernt kontrolfelt veg. ana. 230, alle år. Dækningsgrad i %. TB = Træer og buske, DB =
Dværgbuske, GU = Græsagtige urter, ØU = Øvrige urter, MO = Mos, LA = Lav, FØ = Førne
(dødt organisk materiale), UB = Ubevokset (jord eller sten).
Området er nogenlunde stabiliseret som en let græsset hede. Den våde sommer i 1989 har ikke
påvirket dækningsgraden af græsser m.m. i nær samme grad som i det nærliggende veg. ana. 229.

Ipiutaq, veg. ana. 230 (FK) set mod øst (tv.) og mod vest (th.).
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2.2 Akia
Området blev besøgt d. 29 juli. Der blev oprettet to felter i området i 1986. Få år efter ophørte
driften på øen.
Begge felter blev genfundet. Det var et referenceområde/exclosure (veg. ana. 220) og et nært
kontrolfelt (veg. ana. 219).
Lokalisering uden brug af GPS var vanskelig på denne lokalitet. Den lille sø, der skimtes til højre
var til stor hjælp. Ved besøget blev felterne lokaliseret med GPS.

Akia. Referencefelt (exclosure) veg.a ana. 219 og nært kontrolfelt veg. ana. 220 er indtegnet.
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2.2.1 Veg. ana. 219. Nært kontrolfelt, 86-M
Dværgbuskhede på veldrænet bund.
Feltet blev genfundet vha. markeringspæl og fotografier og fra 1986. GPS-koordinater i
endepunkter og midtpunkter for alle dækningsgradsfelter blev noteret. Endepunkter blev tillige
markeret med metalpløkke.

Akia, nært kontrolfelt veg. ana. 219, begge år. Dækningsgrad i %. TB = Træer og buske, DB =
Dværgbuske, GU = Græsagtige urter, ØU = Øvrige urter, MO = Mos, LA = Lav, FØ = Førne
(dødt organisk materiale), UB = Ubevokset (jord eller sten).
Dværgbuske går frem, mens alle andre kategorier går tilbage, dvs. græsningstrykket nu er lavt.

Akia. Veg. ana. 219 (NK) set mod sydvest (tv.) og mod nordøst (th.)
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2.2.2 Veg. ana. 220. Referencefelt/exclosure, 86-VIII
Dværgbuskhede. Referenceområde var ikke – og har åbenbart aldrig været – indhegnet.
Feltet blev genfundet vha. fotografier fra 1986. GPS-koordinater i endepunkter og midtpunkter for
alle dækningsgradsfelter blev noteret. Endepunkter blev tillige markeret med metalpløkke.

Akia, referencefelt/exclosure veg. ana. 220, begge år. Dækningsgrad i %. TB = Træer og buske,
DB = Dværgbuske, GU = Græsagtige urter, ØU = Øvrige urter, MO = Mos, LA = Lav, FØ =
Førne (dødt organisk materiale), UB = Ubevokset (jord eller sten).
Dværgbuske går frem, mens alle andre kategorier går tilbage, dvs. græsningstrykket nu er lavt

Akia. Veg. ana. 220 (RE) set mod nordvest (tv.) og mod sydøst (th.)
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2.3 Tasiluk
Området blev besøgt d. 30 juli. Der blev oprettet 3 felter i området i 1986. Et referencefelt, et nært
kontrolfelt og et fjernt kontrolfelt. Referencefeltet var indhegnet nogle få år omkring 1989.
To felter blev genfundet og analyseret. Det var et referenceområde/exclosure (veg.ana. 216) og et
fjert kontrolfelt (veg.ana. 217). Det tredje felt veg.ana. 215 (NK) blev ikke besøgt i 2012.
Vegetationen er mager fjeldhede, der bærer tydelige præg af tidligere tiders overgræsning.

Tasiluk. Referencefelt (exclosure) veg. ana. 216 og fjernt kontrolfelt veg. ana. 217 er indtegnet.
Nært kontrolfelt (veg. ana. 215 nær stalden i Tasiluk) blev ikke besøgt i 2012.
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2.3.1 Veg. ana. 216. Referencefelt/exclosure, RE 86-VII
Dette felt udsættes desværre for en vis afgræsning, da hegnet mod øst er fjernet.
Vegetationen er mager dværgbuskhede.
Feltet blev genfundet vha. fotografier og metalpløkke. GPS-koordinater i endepunkter og
midtpunkter for alle dækningsgradsfelter blev noteret.

Tasiluk, referencefelt/exclosure, veg.ana. 216, alle år. Dækningsgrad i %. TB = Træer og buske,
DB = Dværgbuske, GU = Græsagtige urter, ØU = Øvrige urter, MO = Mos, LA = Lav, FØ =
Førne (dødt organisk materiale), UB = Ubevokset (jord eller sten).
En vis stabilisering kan ses, da dværgbuske går frem mens laver, førne og ubevokset går tilbage.
Hvorfor mosdækninger er fordoblet er svært at sige.

Tasiluk. Veg. ana. 216 (RE) set mod syd (tv.) og mod nord (th.).
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2.3.2 Veg. ana. 217. Fjernt kontrolfelt, FK 86-K
Vegetationen er mager dværgbuskhede.
Feltet blev genfundet vha. fotografier og metalpløkke. GPS-koordinater i endepunkter og
midtpunkter for alle dækningsgradsfelter blev noteret.

Tasiluk, fjernt kontrolfelt, veg. ana. 217, alle år. Dækningsgrad i %. TB = Træer og buske, DB =
Dværgbuske, GU = Græsagtige urter, ØU = Øvrige urter, MO = Mos, LA = Lav, FØ = Førne
(dødt organisk materiale), UB = Ubevokset (jord eller sten).
Der er ikke tydelige tendenser i denne dataserie.

Tasiluk. Veg. ana. 217 (FK) set mod sydvest (tv.) og mod nordøst (th.)
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2.4 Arpatsivik
Området blev besøgt d. 31 juli. Der blev oprettet 3 felter i området i 1986. Et referencefelt, et nært
kontrolfelt og et fjernt kontrolfelt. Referencefeltet var indhegnet fra 1986. Fårehold ophørte for ca.
5 år siden.
To af felterne blev udlagt som kvadrater, det tredje som linje.
To felter blev genfundet og analyseret. Det var et referenceområde/exclosure (veg.ana. 202) og et
nært kontrolfelt (veg.ana. 203). Det tredje felt veg.ana. 218 (FK) blev ikke besøgt i 2012.
Vegetationen er dels frodig dværgbuskhede, dels mere mager dværgbuskhede.

Arpatsivik. Referencefelt/exclosure veg. ana. 202 og nært kontrolfelt veg. ana. 203 er indtegnet.
Fjernt kontrolfelt (veg. ana. 218 på østsiden) blev ikke besøgt i 2012.
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2.4.1 Veg. ana. 202. Referencefelt/exclosure, RE 86-I
Dette felt har været effektivt indhegnet gennem årene for så vidt angår punkt 1-15. Pkt. 16 er lige
skåret af hegnet.
Vegetationen er frodig dværgbuskhede.
Feltet blev genfundet vha. fotografier og træpløkke. GPS-koordinater i hjørnepunkter og
midtpunkter for alle dækningsgradsfelter blev noteret.

Arpatsivik, referencefelt/exclosure, veg.ana. 202, alle år. Referenceflet 202. Dækningsgrad i %. TB
= Træer og buske, DB = Dværgbuske, GU = Græsagtige urter, ØU = Øvrige urter, MO = Mos,
LA = Lav, FØ = Førne (dødt organisk materiale), UB = Ubevokset (jord eller sten).
Dækningsgraden viser en forbedring i forhold til de tidligere analyser. Flere buske og dværgbuske,
færre græsser og urter.

Arpatsivik. Veg. ana. 202 (RE) fra punkt 2 mod nord.
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2.4.2 Veg. ana. 203. Nært kontrolfelt, NK 86-B
Feltet ligger ca. 200 m øst for veg. Ana. 202. Feltet blev genfundet vha. fotografier og træpløkke.
GPS-koordinater i hjørnepunkter og midtpunkter for alle dækningsgradsfelter blev noteret.

Arpatsivik, nært kontrolfelt, veg.ana. 203, alle år. Dækningsgrad i %. TB = Træer og buske, DB =
Dværgbuske, GU = Græsagtige urter, ØU = Øvrige urter, MO = Mos, LA = Lav, FØ = Førne
(dødt organisk materiale), UB = Ubevokset (jord eller sten).
Dækningsgraden viser en kraftig forbedring i forhold til de tidligere analyser. Flere buske og
dværgbuske, færre græsser og urter.

Arpatsivik. Veg. ana. 203 (NK) fra punkt 2 mod nord.
20

2.5 Eqaluit
Området blev besøgt d. 3. august.
Der blev oprettet 1 nært kontrolfelt i området i 1985 (veg. ana. 319) og et referencefelt i 1986 (veg.
ana. 221). Referencefeltet var indhegnet fra 1986. Fårehold ophørte for ca. 10 år siden. Siden da har
et mindre antal får fra Qanisaartut græsset i området.
Begge felter blev udlagt som linjer.
Begge felter blev genfundet og analyseret i 2012.
Vegetationen er græsli i begge felter.

Eqaluit. Referencefelt/exclosure 221, nært kontrolfelt 319 og stald er angivet.
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2.5.1 Veg. ana. 221. Referencefelt/exclosure, RE 86-IX
Hegnet omkring feltet skønnes at være nogenlunde intakt.
Vegetationen er græsli.
Feltet blev genfundet vha. fotografier og metalpløkke. GPS-koordinater i endepunkter og
midtpunkter for alle dækningsgradsfelter blev noteret.

Eqaluit, referencefelt/exclosure, veg. ana. 221, alle år. Dækningsgrad i %. TB = Træer og buske,
DB = Dværgbuske, GU = Græsagtige urter, ØU = Øvrige urter, MO = Mos, LA = Lav, FØ =
Førne (dødt organisk materiale), UB = Ubevokset (jord eller sten).
Her spores en svag ændrig i retning af færre dværgbuske og urter, men flere mosser.

Eqaluit. Veg. ana. 221 (RE) set mod nordøst (tv.) og mod sydvest (th.)
22

2.5.2 Veg. ana. 319. Nært kontrolfelt, 85-E
Vegetationen er græsli.
Feltet blev genfundet vha. fotografier og metalpløkke. GPS-koordinater i endepunkter og
midtpunkter for alle dækningsgradsfelter blev noteret.
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Eqaluit, nært kontrolfelt, veg .ana. 319, alle år.. Dækningsgrad i %. TB = Træer og buske, DB =
Dværgbuske, GU = Græsagtige urter, ØU = Øvrige urter, MO = Mos, LA = Lav, FØ = Førne
(dødt organisk materiale), UB = Ubevokset (jord eller sten).
Her spores en svag ændrig i retning af flere dværgbuske og græsagtige urter.

Eqaluit. Veg. ana. 319 (NK) set mod øst (tv.) og mod vest (th.).
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2.6 Vatnahverfi, Skyggesø
Området blev besøgt d. 5. august.
Der blev oprettet et referencefelt i området i 1987 (veg. ana. 256). Referencefeltet blev indhegnet
efter 1997.
Vegetationen er græsli (i birkeskov)

Skyggesø. Referencefelt/exclosure veg .ana. 256 er angivet.
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2.6.1 Veg. ana. 256. Referencefelt/exclosure, RE 87-II
Hegnet omkring feltet skønnes at være nogenlunde intakt. Tidligere birkeskov, nu nærmest græsli.
Feltet blev genfundet vha. fotografier og metalpløkke. GPS-koordinater i endepunkter og
midtpunkter for alle dækningsgradsfelter blev noteret.

45
40
35
30
1987
25

1990

20

1997

15

2012

10
5
0
TB

DB

GU

ØU

MO

LA

FØ

UB

Skyggesø, referencefelt/exclosure, veg. ana. 256, alle år. Dækningsgrad i %. TB = Træer og buske,
DB = Dværgbuske, GU = Græsagtige urter, ØU = Øvrige urter, MO = Mos, LA = Lav, FØ =
Førne (dødt organisk materiale), UB = Ubevokset (jord eller sten).
Her spores en svag ændrig i retning af flere dværgbuske og græsagtige urter.

Skyggesø, veg. ana. 256 (RE) set mod syd (tv.) og mod nord (th.).
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2.7 Vatnahverfi, Hestespor Sø
Området blev besøgt d. 6. august.
Der blev oprettet et referencefelt i 1987 (veg. ana. 250) og et fjernt kontrolfelt (veg.ana. 251)
Kontrolfeltet blev indhegnet efter 1997 og har altså siden fungeret som exclosure (selv om det
egentlig var meningen at veg. ana. 250 skulle have været indhegnet).
I dette område fjernt fra fåreholdersteder er der relativ let sommergræsning. Vegetationen er frodig
dværgbuskhede.
Begge felter blev udlagt som linjer og begge felter blev genfundet og analyseret i 2012.

Hestespor Sø. De to linjefelter 250 og 251 er indtegnet.
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2.7.1 Veg. ana. 250. Fjernt kontrolfelt (tidligere referencefelt) 87-I
Dette område er udsat for fri græsning. Vegetationen er dværgbuskhede.
Feltet blev genfundet vha. fotografier og metalpløkke. GPS-koordinater i endepunkter og
midtpunkter for alle dækningsgradsfelter blev noteret.
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Hestespor Sø, fjernt kontrolfelt, veg. ana. 250, alle år. Dækningsgrad i %. TB = Træer og buske,
DB = Dværgbuske, GU =Græsagtige urter, ØU = Øvrige urter, MO = Mos, LA = Lav, FØ =
Førne (dødt organisk materiale), UB = Ubevokset (jord eller sten).
Dette felt, som ikke er inhegnet, viser en stor ændring i retning af mere dværgbuskhede. Det er
især Kirte-Birk der går frem. Græsningstrykket i området må være faldet.

Hestespor Sø, veg. ana. 250 (FK) set mod vest (tv.) og mod øst (th.).
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2.7.2 Veg. ana. 251. Referencefelt (tidligere fjernt kontrolf.) 87-A
Dette område er indhegnet efter 1997 og altså nu referencefelt/exclosure.
Feltet blev genfundet vha. fotografier og metalpløkke. GPS-koordinater i endepunkter og
midtpunkter for alle dækningsgradsfelter blev noteret.
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Hestespor Sø, referencefelt/exclosure, veg. ana. 251, alle år. Dækningsgrad i %. TB = Træer og
buske, DB = Dværgbuske, GU =Græsagtige urter, ØU = Øvrige urter, MO = Mos, LA = Lav, FØ
= Førne (dødt organisk materiale), UB = Ubevokset (jord eller sten).
Næsten stabil dværgbuskhede med stort indslag af urter. Svag tendens mod mere dværgbuskhede.

Hestespor Sø, veg. ana. 251 (RE) set mod vest (tv.) og mod øst (th.).
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