
Feltskema til overdrev (inkl. Strandoverdrev) 
Basisregistrering af strukturelle forhold 

Starttid Stednavn StedID (autonr i Naturdata) Inventør Dato

Sluttid 

Arealet omfattet af 
NBL §3 

Arealet omfattet af 
HGL §7 

Ja Nej Ja Nej 

Hoved- 
naturtype 

Arealandel i 
pct. 

Grundighed:  1) Kikkert 
2) Ekstensiv
3) Intensiv

  Estimeret naturtilstand  
I) Høj, II) God, III) Moderat
IV) Ringe, V) Dårlig

Bemærkninger 

Angiv ved afkrydsning evt. forekomster af undertyper 
Den undertype arealet ønskes tilstandsvurderet efter angives med cirkel om 
Kalkoverdrev Surt overdrev Tørt overdrev  Habitattyper (angiv kode) 

Afgræsning og drift (angiv kategori 1-5) 
Arealandel med græsning/høslæt 

(1)  
0-5%

(2)  
5-10%

(3)  
10-30%

(4)  
30-75%

(5)  
75-100%

Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift 
(gødskning, sprøjteskader) 

(1) 
0% 

(2) 
1-10%

(3) 
10-25%

(4) 
25-50%

(5) 
50-100%

Vegetationsstruktur (angiv kategori 1-5) 
Arealandel uden vegetationsdække 

(1)  
0-5%

(2)  
5-10%

(3)  
10-30%

(4)  
30-75%

(5)  
75-100%

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm 
(1)  

0-5%
(2)  

5-10%
(3)  

10-30%
(4)  

30-75%
(5)  

75-100%
Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm 

(1)  
0-5%

(2)  
5-10%

(3)  
10-30%

(4)  
30-75%

(5)  
75-100%

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm 
(1)  

0-5%
(2)  

5-10%
(3)  

10-30%
(4)  

30-75%
(5)  

75-100%
Arealandel med dværgbuske 

(1)  
0-5%

(2)  
5-10%

(3)  
10-30%

(4)  
30-75%

(5)  
75-100%

Arealandel med vedplanter (kronedække) 
(1) 
0% 

(2) 
1-10%

(3) 
10-25%

(4) 
25-50%

(5) 
50-100%

Arealandel med forekomst af invasive arter 
(1) 
0% 

(2) 
1-10%

(3) 
10-25%

(4) 
25-50%

(5) 
50-100%

Naturtypekarakteristiske strukturer 
(Angiv kategori 1-3 for hver struktur) 

1:  ikke tilstede     2: spredt/rudimentært     3: udbredt/veludviklet 
Positive strukturer

p1 Store fritliggende sten, evt højryggede agre 
p2 Urterig vegetation med mange rosetplanter 
p3 Stejle uopdyrkelige skrænter, evt m. fårestier 
p4 Nedbidte træer og buske med fodpose 

Negative strukturer
n1 Kørespor, evt tegn på gødningsudbringning 
n2 Kraftig, mørkegrøn eutrofieret vegetation 
n3 Anvendelse af tilskudsfodring 
n4 Omsået med kulturgræsser/-kløver 

Hydrologi og kystsikring (for kystnære arealer angiv kategori) 
(1) Ingen kystsikring (2) Udprægede tegn på

zonering og naturlig
dynamik

(3) Tydelige tegn på
zonering og naturlig
dynamik.

(4) Kun svage tegn på
zonering og naturlig
dynamik.

(5) Ingen tegn på
zonering og naturlig
dynamik.

Drift/pleje 
Nuværende drift/pleje 

Trusler 

Hvis yderligere  plejeindsats er nødvendig angiv type  

Afbrænding/tørveskrælning  Øge afgræsning Bekæmpe invasive arter 
Slåning/høslæt  Mindske afgræsning  Nedsætte eutrofiering
Rørskær Hæve vandstand Ophøre gødskning 
Rydde vedplanter Ophøre dræning Ophøre tilskudsfodring 

Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats 
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Feltskema til overdrev, Artsregistrering 
Kode Arealtype Pct. Dok.felt 
A Relativ upåvirket areal   UTM-koordinater for dokumentationsfelt 

B Tydeligt påvirket areal   
    

X:  
 

Y: 

Typiske arter fra overdrev 
Hele arealet: angiv fund med arealkode A el B. (dominerende arter markeres med cirkel om) Dokumentationsfelt: angiv fund med X 

agermåne, almindelig (K)   katteskæg (S*) siv, lyse- (S)   
ahorn ()   klokke, liden (*) skabiose, due- (K**)   
bakketidsel (K*)   kløver, bugtet (*) skjaller, liden (*)   
blæresmælde (K)   kløver, fin () skræppe, kruset (#)   
blåbær (S*)   kløver, gul () slåen ()   
blåhat (*)   kløver, hare- () sneglebælg, humle- (K)   
blåmunke (S*)   kløver, hvid- (#) snerle, ager- (K)   
blåtop (S)   kløver, rød- () snerre, burre- (K#)   
borst, høst- ()   knopurt, almindelig (K*) snerre, gul (*)   
brandbæger, eng- ()   knopurt, stor (K*) snerre, hvid ()   
brunelle, almindelig (*)   kodriver, hulkravet (K*) snerre, lyng- (S*)   
bunke, bølget (S)   kongepen, almindelig (S) star, almindelig (S*)   
bunke, mose- (S)   krageklo, mark- (K*) star, blågrøn (*)   
bynke, grå- (K#)   kvik, almindelig (#) star, hare- (S*)   
bynke, mark- ()   kællingetand, almindelig (*) star, hirse- (S*)   
Camptothecium lutescen(K*)   kørvel, vild (K#) star, håret ()   
coll., brombær ()   limurt, nikkende (K*) star, pigget (*)   
Dicranum scoparium (S*)   løg, sand- (K*) star, pille- (S*)   
djævelsbid (S**)   løg, vild (K*) star, sand- (S*)   
draphavre (K#)   markarve (K) star, spidskapslet ()   
dværgbunke, tidlig (S*)   merian (K**) star, vår- (**)   
dværgbunke, udspærret (*)   mjødurt, knoldet (K**) stenbræk, kornet (*)   
eg, almindelig (S)   mælkebøtte, fandens (#) stenurt, bidende (K*)   
ene (S*)   mælkebøtteslægten () storkenæb, blodrød (K**)   
engelskgræs, strand- (*)   mælkeurt, almindelig (**) storkenæb, blød (#)   
engelskgræs, vej- ()   nellike, bakke- (*) svingel, bakke- (*)   
enghavre, almindelig (**)   nellikerod, feber- (K) svingel, eng- ()   
enghavre, dunet (K*)   nælde, stor (#) svingel, fåre- (S*)   
fladbælg, gul ()   okseøje, hvid (K) svingel, rød ()   
fladbælg, krat- (S*)   padderok, ager- () svingel, strand- (K)   
fladstjerne, græsbladet (*)   perikon, kantet () syre, almindelig ()   
flipkrave (S*)   perikon, prikbladet () syre, dusk- ()   
fløjlsgræs ()   pil, krybende (S*) tandbælg (S**)   
frytle, mangeblomstret (S*)   pimpinelle, almindelig (*) tidsel, ager- (#) Bilag IV-arter 
frytle, mark- (*)   Pleurozium schreberi (S) tidsel, horse- (K#) Hasselmus 
gederams (S#)   potentil, krybende (K) tidsel, kær- (S*) Birkemus 
gulaks, vellugtende (*)   potentil, mat (K**) tidsel, lav (K**) Odder  
gulerod (K)   potentil, sølv- () timian, bredbladet (K**) Enkelt månerude 
gyldenris, almindelig (S*)   rajgræs, almindelig (#) timian, smalbladet (**) Fruesko 
gyvel (S#)   randfrø, hvas (K) tjærenellike (*) Mygblomst 
gåsepotentil ()   ranunkel, bidende () tormentil (S**) Vandranke 
hedelyng (S*)   ranunkel, knold- (*) torskemund, almindelig () Liden najade 
hejre, blød ()   ranunkel, lav (#) tusindfryd (#) Gul stenbræk 
hestegræs, krybende (S)   rapgræs coll., eng- () vejbred, dunet (K*) Grøn buxbaumia 
hindbær (S#)   rapgræs, almindelig (#) vejbred, glat (#) Blank seglmos 
hjertegræs (**)   rapgræs, eng- () vejbred, lancet- () Stor vandsalamander 
hundegræs, almindelig ()   rapgræs, enårig (#) vikke, muse- (*) Klokkefrø 
hvene, almindelig (S)   rapgræs, fladstrået (K) vikke, smalbladet () Spidssnudet frø 
hvene, kryb- ()   rejnfan (K#) vikke, tofrøet (#) Springfrø  
hvene, sand- (S*)   Rhytidiadelphus squarro (S) viol, hunde- (S**) Løgfrø  
hvidtjørn, almindelig (*)   rose, blågrøn () viol, håret (K*) Strandtudse 
hvidtjørn, éngriflet ()   rose, glat hunde- (K) visse, engelsk (S*) Grønbroget Tudse  
Hypnum cupressiforme (S*)   rottehale, eng- () voldtimian (K*) Løvfrø  
høgeurt, håret (*)   rottehale, glat (K**) ærenpris, læge- (S*) Markfirben 
høgeurt, smalbladet (S*)   rottehale, knold- (K*) ærenpris, mark- () Eremit  
hønsetarm, almindelig ()   rundbælg (*) ærenpris, tveskægget () Stellas mosskorpion 
hønsetarm, femhannet (*)   rødknæ (S) Hedepletvinge  
hør, vild (K*)   røllike, almindelig () Sortplettet blåfugl  
jordbær, bakke- (K*)   rørhvene, bjerg- (S) Stor kærguldsmed 
kalkkarse, stivhåret (K*)   Scleropodium purum () Grøn kølleguldsmed  
kamgræs, almindelig (*)   siv, knop- (S) Grøn mosaikguldsmed  
K: fortrinsvis kalkholdig bund S: fortrinsvis sur bund , #: problem-/invasivart, *: positivart **: særlig værdifuld positivart

Indikatorarter er fremhævet.  2 eller flere indikatorarter er tegn på A-arealer (god naturtilstand) 
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