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Hvad er et overdrev?
Et overdrev er et tørt og ofte næringsfattig græsareal, som 
man typisk finder på bakkede arealer eller skråninger. Veg-
etationen domineres af græsser og bredbladet urter. Selvom 
naturtypen kan opstå naturligt på f.eks. skrænter med meget 
erosion, er de fleste overdrevsarealer opstået som et resultat 
af tidligere tiders landbrugsdrift.
Før landboreformerne udgjorde overdrevene landsbyernes 
fælles græsningsarealer, som var for svære at opdyrke pga. 
vanskeligt terræn eller mager jord.

Overdrevene blev derfor brugt til græsning, og fik ikke tilført 
gødning igennem mange år - i nogle tilfælde århundreder.

Denne vedvarende græsning udpinte jorden og skabte nogle 
specielle betingelser for planter og dyr.

Vegetationen på overdrevet er således tilpasset de nærings-
fattige forhold og dyrenes græsning.

En sjælden naturtype 
Før landboreformerne i 1800-tallet var en stor del af Dan-
mark dækket af overdrev, men udviklingen i landbruget har 
betydet at overdrevene enten er blevet opdyrket, gødsket 
eller er groet til pga. manglende afgræsning. I dag udgør 
overdrevene derfor kun ca. 0,6 pct. af det samlede danske 
areal.

På et overdrev kan man finde op til 50 plantearter pr. m2, 
og overdrevet er dermed en af de mest artsrige naturtyper, 

vi har i Danmark. 
Mange af de 
sjældne planter i 
Danmark hører til 
her. De mange for-
skellige planteart-
er skaber desuden 
levested for mange 
insekter. 

Således er en stor del 
af de ca. 18.000 danske 
insektarter knyttet til 
overdrevet, bl.a. mere 
end halvdelen af de dan-
ske sommerfuglearter.

Pleje af overdrev
I dag er mange overdrev truet af tilgroning eller næringsst-
ofbelastning fra omgivelserne.

Afgræsning
Det er vigtigt at bevare græsningen på overdrev. Uden 
dyrenes afgræsning begynder højtvoksende græsser og urter
at dominere, som efterfølges af vedplanter, og til sidst 
springer området i skov. Udviklingen vil ske på bekostning
af de oprindelige overdrevsarter.

Høslæt
Høslæt har traditionelt ikke været foretaget på tørre over-
drev, men kan alligevel være en mulighed på arealer, hvor der 
er en stor baggrundstilførsel af kvælstof, eller som har været 
gødet. Ved fjernelse af det afslåede plantemateriale fremmes 
udpiningen af jorden.

Undgå sprøjtning, omlægning og gødsk-
ning
Påvirkning med sprøjtegifte og næringsstoffer fra tilgræns-
ende landbrugsarealer har en negativ effekt på overdrevets 
dyr og planter. Planter, som kan udnytte de ekstra nærings-
stoffer til hurtig vækst, vil udkonkurrere de oprindelige lang-
somt-voksende plantearter, som er tilpasset lav næringsstof-
tilgængelighed.

Grænser overdrevsarealet direkte op til marker i drift, kan 
braklagte randzoner eller udyrkede bræmmer mindske på-
virkningen fra næringsstoffer og pesticider.

Overdrev

Et overdrevslandskab. Foto: Thyge Nygaard

En rest af et overdrev midt i land-
brugsnaturen.
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Karakteristiske planter på overdrevet Problemarter

Opret kobjælde

Afhængig af græsning. Planten 
er svagt giftig og undgås 
derfor af de græssende dyr. 
Blomstrer fra starten af maj.

Håret høgeurt.
Foto: Casper Lindemann

En af de mest almindelige ar-
ter på overdrevet. Den findes 
også ofte, hvor der i øvrigt er 
en tør og sandet bund. Med 
blomst er den 8-20 cm høj.

Liden klokke

Blomstre i juli til september. 
Den trives på både kalkrig og 
sur bund. Ses også ofte i grøfte-
kanter.

Ene. Foto: Thyge Nygaard

Et mindre naturligt indslag 
af karakteristiske vedplanter, 
hører også hjemme på over-
drevet. Det giver variation i lev-
esteder for insekter og fugle. 
Karakteristiske vedplanterne 
på overdrev er f.eks. hvidtjørn, 
skovæble og ene.

Italiensk gyvel er et stort prob-
lem på mange overdrev, hvor 
den helt fortrænger de andre 
planter. Kun geder er i væsen-
tlig grad i stand til at æde af 
den. Ved kraftig opvækst kan 
maskinel rydning være nødv-
endigt. Vær i øvrigt opmærk-
som på, at gyvel-frøene kan 
spredes med dyrene mellem 
græsgange.

Gyvel

Rynket rose er indført fra det 
nordøstlige Asien. Den er 
vanskelig at bekæmpe ved 
slåning, da den breder sig ved 
rodløbere og hurtigt skyder 
igen. Får og især geder æder 
bladene af rynket rose, men 
har dog svært ved at græsse 
etablerede bestande ned.

Rynket rose. 
Foto: Casper Lindemann

Glansbladet hæg er indført fra 
USA og har derfor ikke mange 
naturlige fjender i Danmark. 
Den spredes let og er et stort 
problem på overdrev og i 
skovene.
Den skyder hurtigt fra 
stødene, hvis den skæres ned, 
og kan derfor være svær at få 
bugt med. Den skal slås genta-
gende gange for at svækkes.

Glansbladet hæg


