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Øget kvalitetskontrol
I de sidste år af  undersøgelsen vil 
kvalitetskontrollen blive yderligere 
intensiveret. Det er ikke fordi, in
ventørerne ikke gør deres arbejde 
godt nok. Tværtimod, så er det et 
imponerende arbejde på et højt 
fagligt niveau, der udføres. 

I et så floristisk bredt favnende 
projekt som AFD vil der imidler
tid altid være plantegrupper, man 
ikke er så fortrolig med, eller som 
ikke har den enkelte inventørs be
vågenhed. Det er bl.a. det, vi prø
ver at udjævne ved kvalitetskon
trollen. Der kan også være nye 
floristiske overraskelser, vi ønsker 
at få dokumenteret ordentligt for 
eftertiden.

2006 gav igen en langstrakt felt
sæson. Mange har været i felten 
igen i september og oktober, efter 
at sæsonens arbejde allerede var 
afleveret. Vi har sågar hørt om in
ventører, som har tænkt sig at tyv
starte 2007sæsonen her i vinter. 
Feltsæsonerne flyder efterhånden 
sammen. Landskabet er (i skriv
ende stund) stadig grønt, og man
 ge planter (og inventører?) kan 
ikke finde ud af, at det er vinter. 

Flere har indsendt deres feltrap
porter i så god tid, at vi har und
gået slip i indtastningen af  data. 
Det meste kom før den “officielle” 
frist 1. december, og pr. 1.2. har vi 
modtaget 475 rapporter fordelt 
på 57 inventører. Vi får nok 
“kun” 80 nye ruder ind i år, hvor 
vi i rekordåret 2005 nåede 100 
nyinventerede  ruder. Til gengæld 
når vi formodentlige mere end de 
60.000 fund, som blev registreret i 
2005. Der er allerede har lagt 
mere end 53.000 fund fra 2006 
ind i databasen, og vi har meget 
arbejde tilbage endnu.

Vestjylland er nu godt med
Fra i år afløses amtsoversigten af  
en tabel, der viser antallet af  
manglende ruder i de enkelte 
egne af  landet, når der i hver 10 
km kvadrat skal være undersøgt 
mindst 2 AFDruder (tabel 1). 
Der mangler således kun 117 refe
renceruder på landsplan, før vi 
når den ønskede dækning, flest i 

Vest- og Sydjylland. Af  disse er 
47 allerede booket til den føl
gende sæson. I oversigten er ikke 
medregnet de (forhåbentlig ikke 
mange) ruder, som eventuelt skal 
erstatte ruder, der opgives.

Statuskortet (fig. 1) nærmer sig 
da også et udseende, som svarer 
til det endelige resultat. Det ses, at 
vi omsider har fået Vestjylland op 
på et dækningsniveau, der ikke 
halter efter andre ”tynde” områ-
der i landet. Faktisk er hullerne 
på Øerne ved at være mere iøjne
faldende. 
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Målet i sigte.
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Fig. 1. Kort over indrapporterede 
(røde) og bookede (grå) reference
ruder.
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Kontrollen vil dels bestå i, at vi 
forsøger at identificere og få inven-
tørerne gjort opmærksom på så 
mange underrapporterede taxa, 
som muligt, dels i at få verificeret 
fund, som falder udenfor arternes 
forventede udbredelsesmønster. 
Det sker ved løbende granskning 
af  de foreløbige udbredelseskort, 
og inventørerne vil mærke kon
trollen gennem opfordringer til at 
være opmærksom på og lede efter 
særligt udvalgte arter og ved at 
blive bedt om ekstraordinære 
belæg. 

 
Flere underrapporterede 
taxa
KnudePileurt (Persicaria lapathifo-
lia ssp. lapathifolia) menes at være 
indigen på havstrand og søbred
der i Danmark (fig. 2). Den optræ-
der dertil også apofytisk (formo
dentlig delvis som indslæbte 
former) som ukrudt på (ofte vand
lidende) marker og på ruderat
bund.

Tabel 1. Oversigt over resterende refe
renceruder. Tallene angiver hvor 
mange ruder, der i hvert område 
mangler at blive inventeret, før mål
sætningen  mindst 2 AFDruder i 
hvert 10 kmkvadrat  er nået. 

Landsdel Mangler at blive…

indrap-
porteret

booket

Vendsyssel 7 6

Thy/Mors/
Salling

11 9

Himmerland 4 1

Østjylland 4 0

Vestjylland 34 20

Sydjylland 20 14

Fyn 13 6

Sjælland 13 7

Loll.-Falst./
Møn

5 1

Bornholm 6 6

Total 117 70

Fig. 2. KnudePileurt (Persicaria lapathifolia ssp. lapathifolia) på skalgrus
banker på kysten syd for Sæby i Vendsyssel. Foto: Per Hartvig, 18.8.2003.

Fig. 3. Foreløbigt udbredelseskort over KnudePileurt (Persicaria lapathifolia 
ssp. lapathifolia). Planten er fundet i de grønne ruder men (endnu?) ikke i de 
grå. Den spredte, og samtidig noget klumpede udbredelse er erfaringsmæssigt 
et tegn på, at kortet er meget mangelfuldt.
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Fig. 4. Udbredelseskort over Linnæa (Linnaea borea
lis). a) TBUkort gengivet fra A. Hansen: TBU nr. 17, 
BT. 47 (1951).  

b) Foreløbigt AFDkort over fund 19922006. Arten er 
fundet i de grønne ruder men ikke i de grå.

Fig. 5. Linnæa. Foto: P. Hartvig.



URT 31:1 • februar 2007 35

De få verificerede fund af  Knu-
 dePileurt i AFD (62 ruder) kunne 
tyde på, at den er relativt sjælden 
(fig. 3). På den anden side er det 
et meget lille antal inventører, 
som er ansvarlig for størstedelen 
af  fundene. Dette er en af  de typi
ske indikationer på underrappor
tering.

Der er da også mange inventø
rer, som tilsyneladende ikke er for
trolige med planten, idet de fleste 
af  de belæg, der indsendes som 
KnudePileurt, viser sig at være 
Bleg Pileurt (Persicaria lapathifolia 
ssp. pallida) eller FerskenPileurt (P. 
maculosa). Problemet er, at den ha
bituelt ligner de to sidstnævnte 
meget almindelige taxa, især Fer
skenP. KnudePileurt kan sikrest 
adskilles fra Bleg Pileurt på sin 
mindre, ved basis afrundede nød 
(nødden er hos Bleg P. m.el.m. af
fladet ved basis), og fra Fersken-
Pileurt på de kortere frynser på 
fodfligene samt de krog-formet 
tilbageløbende nerver på bloster
bladene. “Knuderne” ved stæng
elleddene skal man ikke lægge 
vægt på. Alle de ovenfor omtalte 
pileurter har m.el.m. opsvulmede 
stængelledbaser. 

Linnæa (Linnaea borealis)
I anledning af  Linnés 300 års fø
deår må en passende gestus være 
at bringe et kort over de forelø
bige fund af  Linnæa i AFDunder
søgelsen. Ved sammenligning 
med TBUkortet ses det, at vi 
mangler arten fra mere end 2/3 
af  de lokaliteter, hvorfra den var 
kendt indtil 1951 (fig. 4), og det 

passer dårligt med, at man i 1951 
anså den for at være i fremgang 
herhjemme. De få AFDfund kan 
delvis forklares ved, at vi kun har 
lavet halvdelen af  de ca. 2220 ru-
der i landet, men sikkert også ved, 
at det er en art, der er vanskelig 
at finde, og som man ofte kun fin-
der efter tip fra lokalkendte. Det 
gælder således mine egne ruder. 
Det kan også være, at den faktisk 
er i tilbagegang og forsvundet fra 
tidligere kendte lokaliteter.

Har man kendskab til vokseste
der, hvor Linnæa er set efter 
1991, og hvor lokaliteten ikke alle
rede synes registreret på AFDud
bredelseskortet, opfordres man til 
at indsende oplysninger til sekreta
riatet. Gerne med så nøjagtige 
data, som muligt. Så bringer vi et 
nyt opdateret kort i et senere num
mer af  Urt i år. Det kan måske 
kaste lys over sagen.

Inventeringsugen i Blåkilde 
2006
Årets inventeringsuge blev for tre
die gang i træk afholdt i Vestjyl

Fig. 6. Foreløbigt udbredelseskort 
over HedeMelbærris (Arctostaphy
los uvaursi), en art med hovedudbre
delse i de vestjyske hedeområder og 
fundet flere gange under inventerin
gen af Borris Skydeterræn. Arten er 
fundet i de grønne ruder men ikke i 
de grå.

land, nærmere i Blåkilde ved 
Tarm. De 18 deltagende inventø-
rer var fordelt på 8 hold, som 
hver inventerede 12 ruder. 3 
hold arbejdede på skydeterrænet 
på Borris Sønderland, andre op 
til 40 km fra Blåkilde. Borrishol
dene fik en flot oplevelse (især os 
”Køwenhavnere”) men måtte 
også erfare, at der hurtigt blev 
langt mellem de nye arter. Inven
teringsugen 2007 vil igen blive 
henlagt til Vestjylland. Det bliver 
uge 29 i Rydhave nær Holstebro.

Tak til inventørerne
Til sidst en varmt tak til  inventø
rerne for det kæmpearbejde, de 
igen i år har leveret for projektet.
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