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Ex t remr i.gkær kan ka r ak t er i sere s ved , at der her f'or efi nd es et mef;8t
stort antal arter af bloEsterplanter.
Melet Kodriver

Den typiske form for fattigkær
egne

i

som

til de næringsfattige

d er f'or hoved 88geligt

Vestjylland.

Sump-Hullæbe,

Siv kan anføres

er idag knyttet

af Danmar-k og forekommer

istids hovedstilstandslinie

og Butblomstret

-,

vest for den sidste

Overgangsfattickæret

fore-

kommer også på sure jorder i andre dele af landet, men. da som m.ind re
afgrænsede

Rigkærene

områder.

er hovedsageligt

knyttet

til de næringsrJge

ringer i de østlige dele af Danmark. Overgangsrigskæret
udbredte kærtype
kalkholdige

her i letndet. Extremrigkæret

ferskvandsområde

vil vegetationszonernes
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ud br ec else
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l"emhannet

Lyse

Pil

Alm. Hjødurt
F'redløa
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, svar-ende

Zonation

til de

se ud som ang i vet i figll.r1.
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Siv
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Tagrør
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SvøllllWnde

Tuaindblad

YJ.tlr-Hal1gcløv

Br"d.bl.

l'dJ.l'ke

Vandaks
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FIGUR l.

er den mest

jordere

Ved et næringsrigt

SKOV

moræneaflej-

ved et overgpngsr1skEr

Smør- og Fedtmosen.

BVRrende til

De]v1B e!tsr M1kkelsBn

(2).
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BUN1Xl:RØDE

K:!.ldemoa

Kransn!lJ.a1ger
Alger
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Over Lade s et

tilgroning

selv, vil der med tiden ske

af dette. Figur l kan de r f'or dels opfattes

bliksbillede
udviklinGen

2.1

2~g

overg:angsrigkær til

som et øje·-

af en typisk mose og dels som en udviklingsserie,

hvor

går fre højre mod venstre.

,AP HATERIALE

INDSA~1LING

Indsamlingen

OG UDAHBEJDELSE

af planter for opstilling

i sommeren og senSO!l1Jl1eren
1980.
I~

AF F.LORM,IS'PE

\

af floraliste

Ved navng-i vningen af

blev foretaget
planter e r

'-

anvendt Rostrup
FloTalisten

(3).

er udarbejdet

samlet for hele Smør- og Fedtmoseområdet

og er delvis inddel t efter f'ug t i ghed sf'o r-ho Ld , svarende VLl fj_gu:c1.
fra denne regel er dog område 3t

Undtaget
adskiller

se figur 2, hvor planterne

sig markant i forhold til de øvrige kratmoseområder.

Område 3 betegnes

sur skovmose~ idet der her forefindes

bilndsplantcr) blandt andet tætte bestande

af tørvemosser,

kun findes spo rad i ak i de øvrige områder. Endvidere
nelsen overdrev

for de højtliggende

en del sur-

der eller

benyttes beteg--

tørre områder, der især findes

langs stianlæggene.
I n etur en er

der. en jævn overgang

andet, og dette betyder~

fra det ene plantesamfund

at nogle af arterne kan forekomme

samfund.• F'l.or-aLje t.en er udarbejdet

således, at en art kun

til
i

det

flere

er opstil-

let i det plantesa)!lfund, hvor den er mest karakteri8tisk.
I floralisten

er der udfor de enkelte arter angivet næringsgraden

den på gæ Ld ende arts typiske voksested.
næringsfattigt,

svagt næringsfattigt

ficering er anvendt

angiver
samf'und ,

og næringsrigt.

er henno Ld sv i s
Ved denne klassi-

(2).

Figu.r 2 er udarbejdet
i p Lan t esamf'und

Betegnelserne

af

på bagh'I'undaf f'Lo raLi s t en , og selve opdelingen

er f'o r e t age t efter

således en områdeinddGling

Nentz

(4).

Tallene

fra l t i I 11

af Smør- og Fedtmosen

i plante-
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3.

RESUL.TATEF?

3.1

FLORALISTE

I tabel l er floralisten

for det samlede

efter de retningslinier,

der er angivet

På grund af tørvejordens

høje vandindhold

jorden her kun lanesomt
sæsonen

derfor

generelt

fund. Datte forhold
teristiske

om forår8t.

DISKUSSION

4.1

S!lfOR-

afspejler

OG PEDTHOSENS

Ved s ammen Li.gni ng af
nævn t e kærtyper

i afs~it

e

opstillet

2.1.

kærsamfuncl.ene Gp'armes

i

kærsamfundene

starter vækst-

senere end i de mere tørbundspræcede

arter blomstrer

t;

I

o "

mo s e ornr-ac

sig i floralisten,

ssm-

hvor de ~est k&rak-

sent.

S'I'A'rUS

SON KERTYPB

Smør- og .F'ec1tmosensplantesamfund

er udelukkende

samfund. De tørre overdrev

benyttet

med de tidliEerc

de i'ustigbllndsp:·æged.eplante-

og skovpartierne

indgår s~ledes ikke i den~e

sammenligning.
Flo:r-alisten for Smør-og Fe dt mo sen omfatter
P38gede
k~,

plantesamfund.. Ifølge

mens 16 ar ter forekommer

(3)

kan 39 arter

---

i bsde

kær. 4_arte:r:z-e pz æ sent er-er-udpræget
kommer under

såvel suri:2om

som ikke er anført
:

morænelandskaber9

i (3),

71 ud af 82 artery

til ~'?rinF,srifP?

B

n<?:cingsri~e og sv~gt nærinG:.~ri~e

svagt sure forhold.

angives

henføre

næringsfattige

af (4)

altså i næringsrige

del af arterne,

82 arter frE. de i'ui;tir;bund.s-

5 arter fore-

kær .:

De resterende

at være udbredt

kærtyper.

i

arter,

de østdanske

Langt den overvejende
s arnf'und

i de fugtigbundsprægede

er

"<;:"'

--

således repr25sentent.§:I'
for ri -kæ:estypen. Dette sammenl-loldt
nogle af

arterne

8.f (l) angives

mod extremrigkæret,
betyder,

nemlig Vinget Perikum,

at Smør- og Fedtmosen

I floralisten,

som ski11ea:cter for ove:r.gangsrigkæret
Lav-Ranunkel

samlet kan karakteriseres

tabel l, er der anført 196 registrerede

og Hjertegræs
som et .2.Y_er-

arter fra de

-
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Menyantes
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L.

trifoliata

I

x
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Caltha palustris

I

L.

F':Uget ]røncls81

Didens

Låddei.1Dueurt

Epilobium

Kattehale

Lythrum

salicaria L.

Kragefod

Comarum

palustre L.

Kær-Snerre

Galium palustre

Alm. Skjolddrager

Scutellaria

Sværtevæld

Lycopus

europaeus

Trævlekrone

Lychnis

flos-cuculi

Tigger-Hanunkel

Ranunculus

Tykbladet

Veronica

Ærenpris

tfipartita

I

1.

hirsutum 1.
x

L.

x

galericulata

L.

x

L.

Vejbred-Skeblad

Alisma plantago-aqu~tica

Vand-Pileurt

~olygonum

Kæ r--Ny s aa

Jalla ~alustris

Dynd-Padderok

Wquisetum

Kær-Hangeløv

Dryopteris

Alm.Sampstrå

Juncus articalaius

X

1.

leocharis
410pecurus

x

x

y.
X

(L.) A.Gray.
X
Y.

L.
(~.) R.& S.

X
X

X

X

X
X

geniculatus

8arex paniculata

x

~.

palustris

Knæbøjet

x

X

ef f'u su.s 1.

~riza media L.

Top-Star

1.

L.

thelypteris

Hjertegræs
Rævehale

x

L.

fluviatile

J~~cus oufonius

x

L.

amphibium

Tudse-Siv

x

L.

baccabunga
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L.
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Dun-Birk

Betula pubescens

Vorte-Bil.:'k

Betula pendula Beth.

Rød El

~lnus glutinosa

Grå Pil
Storbladet

I
!

Ehrh.

x

(L.) Gaertn.

x

Salix pentandra L.

x

Salix einerea L.

x

Frangula

x
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I

L.
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x
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L.
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Lav Ranunkel
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y.

Hetz.
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repens

X

L.
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x
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: e t aei. tes hybriclus
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s.i Lve c t.z i s

Rød Hestehov

(:j;.'.)

G. rI<!. 8:

Sch.

x

tetrapteruffiFr.

Blåtop

~quisetum pratense Ehrh.
.. l'
.
IT \ '1oen
ch
1'10lnla
coeru l ea \.lJJ.)
l',
, •

Eng-Rørhvene

Calamagrostis

110 se-Bunke

Deschampsia

Lund-Padderok

x
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x

L.
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x

canescens
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x
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(Wat.) Roth.

x
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Ncs8-Bølle

Va c c i.n i um ul[,;'inosumI,.

'I'r ane Bær

OZYCOCCU8

Rede Lyng

Calluni3,vu l.g ar- i s (L. ) Huil.

x

Kragefod

Comarum

x

Blåtop
Bølget

palustris

L.

palustre

coerulea
(L.' Moench.
Inolinia
DesohampsiB flexuosa (L.) Trin.

x:

\Eriol)11oI."um

x

,

Bunke

Smal bladet Kæruld

x

Pers.

/

angus t i.f oLium Hon ck ,

Stiv

S"t2.r

Carex

el8.ta All.

A Lm,

Sta'r

Carex

nigrs

(L.) Reich.
(Il<)

DryolJteris thelypteris

Sod Tørvemos .

Sph agrium

pap i Ll o sum

x

Skov Tørvemos

SphaGnum

girgen80hnii

x

Tervemos

Alm. TIlegmos
St Jomfruhår

I
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x
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x

Polytricum

formosum

x

Da.c r-anum

Brunfiltet

Mnium hornum

Stjernernos

scopari um

SKOV

Ask

Fraxinus

Ahorn
Bøg

4cer pseudoplatanus L.
Fagus si Lvat i ca I.J"

Alm. Eg

Quercus robur L.

Skov Fyr

excelsior

s i Lve s t r i.s

1.

IJ.

Skov Elm

Ulmus gI ab r a Euds.

Hassel

Corylus

Alm. Hyld

Sambucus nigra L.

Hestekastanie

Ae80ulu8

Sølv-Poppel

Populus

Syren

Syringa vulgaris

L.

Alm.Røn

Sorbus B~cuparia

L.

Rødgran

avellana L.
hippocasta!'Jum L.
alba L.

ieee abies (1.) H.Karet.

Yngle-Kirsebær

Cerasus

avium
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(L.) ~cench

lEble
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sp.

Ehrh.
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x
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Ru bu s c a e s ius

Rynket

Vinca

Snebær

Symphoricarpos

Vedbend

Hec1erB helix L.

Hvid Anemone

Anemone

Burre--Snerr8

Galium aparine

Druemunke

Actaea

Gla.t Due ur-t

Enilobium

Gederams

Chamaenerium

Fuglegræs

Stella.ria medie.

Have cTordbær

F'ra.gariasp.

Knoldet

Scrophularia

Brunrod
Lmbe Lø s

mi n c r

Urtica

Skov-Salat

Lac

Skvdlderkål

AeBopodium

'I'u s

i.ndst r Le
å

L.

L.

augus t if oLd.um (l.•)Scop.

(L.)

Cy r

nodosa

Ajuga reptans

t uc

L.

montanum

Stor Næld.e

Storkenæb

sp.

spicata L.

Lunaria

Balsamin

L.

nemorosa

Nåneskulpe

Stinkende

_

1~

Liden Sing:roøn

Småblomstret

.__
.

Rosa rugosB Thunb.
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Krybende

betegnelse

L.

L

rediviva

L.

dioeca L.
a

mu r a l i s

Fr-e

podagraria

Impatiens

parvi~lora

s ,

L.
DC.

r obe r t i anum LI.

Geranium
Telekia

(L.)

speciosa

(Schreb.)

Baumg.

(L.) Ker-G.

Alm. Guldstjerne

Gages lutea

Dan sk Ingefær

t\TUm ma cu La

Skov-Hu Ll.æb e

Epipsctis

Æ~gbladet FliglJæbe

\Listera ovsta (L.) R.Br.

tUfli

IJ.

helleborine(L.)

Alm.Rapgræs

POB

tri vial:i.
s L.

Lund Hapgræs

POB

ne mo r a Li s I,.

Gr.
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Engriflet

Hvidtjørn

Crataegus

monogyna

Ager-·Svinemælk

SO!1ci·msarvensis

Ager-Stedmoderblomst

Viol8. arvensis

Jacq.

1.

Hurr.
Scop.

Ager-'ridsel
Aften-Pragtstjerne

~elandrium

album (Mill.) Garcke

Alm. Ager-:nåne

4.grimoma e upat.or i a L.
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La t i n ske

betegnelse

betegnelse

AIT'l,Knopurt

-centaur038jacea L.

Alm. Kællingetand

Lotus

corniculatus

L.

Achillea millifolium L.
'
Sonehus oleraceus L.

AJm. Røllike

Aim. Svinemælk
Alm. Torskemund

Linaria

vulgaris

Mill.

Bakketidsel

Carlina

vulgaris

L.

Bellis

Bellis

Blæresmelde

Silene cucubalus

pern0is

1.

Blåklokke

ICr~pan,,'"

:Djæve:Lsbid

ISUCCi •• ,pratensiS

CilH

Eng-Gedeskæg

.•...

'.,.(,...Ld.
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.!..
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I
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. V
l
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L.

Mill.

-'\TUSSilago'farfara 1.

Forskel~igbladet

TidsslCi,rsium

heterophyllum

Glat Vejbred

Plantago

Grå J3Yl'Cke

Artemisia

Gul Fladbælg

Lathyrus

Gul 3n03rre

Galium vsrum 1.

Gul Ee eed.a

Reseda

Gyldenris

forviJ.d.et

major 1.

pratensis

lutea L.

Solidago

gigantea

GaIeopsis

Hindbæl'

Rubus

Hvid Kløver

Trifolium

Hvid Snerre

Galium mollugo

Hvid Stenkløver

Melilutus

Horsetidsel

eirsium

Korsknap

Glechoma

Kruset

Cardus

Mill.

idaens L,

L.

re~ens
L.

alba Med.

(Savi)'Ten.

vulgare

L.

hederacea

crispus L.

Euphrasia

Hark-Krageklo

pnonis

l1oskus-Katost

MaIve mOGchata

officinelis

repens

Vicia eracea

IvIælkebøtte

Taraxacum

Ny s e=Rø Ll ike

Achillea

Pastinak

Pastinaca

Perikuill

Ait.

speciosa

Læge-Øjentrøst

Prikbladet

L.
L.

vuIgaris

Hamp-Hanekro

Tidsel

(L.) Bill.

L. coll.

L.
L.

L.

vulgare

L.

ptarmica

L.

sativa L.

B;ypericum ~e:rforatum L.
I
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I Echi ..

SJ.angc:hoved

vulgarc L.
Rhinanthus serot i.nus (Schonh
UJIl

Stor Skj aL'le r-

Aster trifolium
Ve j ._p iJ. eurt

Polygonum

Vi.ld Gulerod

Dau c us

l~lm•. Hvene

Agrostis

Alm.

Agropyrum

Kvik

Lelium

L.

aviculare

tenuis

Sibth.

repens

perenne

}?løjsgræs

Heleus

Hund egz æs

Dactylis

Ager Padderok
Håret Star

lanatus

1 •.

glomerata

Anthoxanthum
Equisetum

(L.) Beauv.

10

Avan8, e La t i o r L,

Gulaks

L. coll.

c ar-o t a IJ.

Dr-aphav r'e

Vellugtende

.

L.

odoratum

arvenss 1.

icarex hirta 1.

L.

•. )

Ob

o r-ny

undersøgte

lokaliteter.

hed. må betegnes

I

forbindelse

Dette medfører,

med Hovedstadsrådets

af moser (5)

registrering

blevet undersøgt

denne undersøgelse

opregner

er

den 7.august 1980. Rapporten

fra

85 arter i området og giver samtidig en

kV2.1i t.e t.s vur-deri.ng af mo ser-ne, Smørrnosen ;:mg'ives~';O;I! væ ren de

af stor botanisk

interesse

p.g.a. artsrigdom

højeste trin på en firetrins
botanisk

som hel-

som en meget artsrig lokalitet.

Smør- og Fedtmosen
f'Lo r i s t isk

at Smør- og Fedtmosen

skala. Fedtmosen

og klassificeres
angives

til næst-

~om værende ~f

interesse ~ 3.trin.

En anden f Lor i sti sk undersøgel se er udført af

Graversen

(6)

<

He r i op-

regnes 61 arter for Smør,- og Fedtmoseområde t.

4.2

DEN LOKALE

VARIATION

Sm0r~ og Fedtmosen
overgangsrigkær

l PLAlJ'J1EIUrES

adskiller

udover,

UD3HEDE1SE

sig ikke væsentligt

a t der indenfor dette

fra e.ndre danske

moseområde

er e n tyde-·

lig lokal vari.at i on , Af figu.r 2 fremgår det? at de enkelte typer af
plantesamfund

ligger i en blandet mosaik mellem hinanden.

lig variation

viser s i g, når man sammenholder

cering i f'ocho Ld til tilløbene

Ay

:s

og C,

se

En \rcnf,ent-

en vegetetionstypes

pla-

figur 3~ og v2,ydbevffigel-

serne i Smørmosen.

Område l
I Smørmosens

sydlige del ligger et

tagrørssumpe

i

forbindelse

med mange srnåsøer. I søerne findes en rig

flora, hvor både vandskudszone
af de mere utilgængelige
seklo.

stort område med sammenhængende

og flydebladszone

forefindes.

finder man den k væ La t o f'f Lk ser-errd
e blågrønalge

Rørsumpen

optræder ved næringsfattige

domineres

Sidstnævnte

der omkr-anser søerne

f

--

søstationer,

No st oc pr-un if'crme , som

forhold.

af Tagrør, Eredbladet

forekommer

tre

småsøer findes således den særprægede Kreb-

I station 21, som den eneste af de undersøgte

fortrinsvis

I

Dunhammer

og Sø-Kogleaks.

kun s porad.isk i de øvrige rørsumpe • Kr-a t mo sen 9
dominere s af Vorte-Birk,

Hød-El og Femh2nne t Pil.

Dette er arter, som ellers kun findes i de mest nærjngsrige

kær. I den

15

, Bagsværd
iadusl Iri]:
r r. VCfrr~r
t

FIGUR 3~

';..1:.'"I')

sydlige del af kratmosen
ret

----

hvor den

.

Al t i alt repræsenterer

og- tilløbsvandet
dingsproces

O!IlI'2.d.e

l de mest typiske

har i nogen grad gennemgået

ved at passere

de ~ellemliggende

p Lan t e samf'und

en rensnings-

f:C8

og opblan-

Q~rAdet.

2

øst for orn~&de l ud mod Hillerødmotorvojen
haver, hvor udformningen

er p~virket

Den naturlige

plantevækst

Femhannet

t

i

af kanaler

og Almindelig

repræsente~et

smag. Det

og fældning

dette område er en krEtmos8

Pil, Eng-Rørhvene

er flydebladsplanterne

ligger en række privabejede

af ejernes personlige

kommer bl.a. til udtryk ved opgravning

Rød-El

overdrev,

Fo~skellig-bladet, Tidsel kan t:l'2ffC8.,

sjæle.ne

Område

findes et h0jtligge~de

af tr~er.

med Vcrte-Bir~J

F'r-e dLø s , I

s t at Lon 26

ved Frøbid og Stor An~ernadJ mena

der in4en vandskuc1splanter findes. Fra rør sumpen kan nævnes T2gr0r)
o

Bredbladet

Som en

Dunha~ner,

skar-p

k orrt ra s t til

terer det udprægede
i

område

Kær-Svovlrod

3. Dette

de to føromtalte

overgangsrigkær,

i

Måling

på nogle

pH-værdier

at de fleste

stD~ioner

områder,

står den sure skovmose~

stationer

har en pH-værdi,

på 7,07.

visende henholdsvis
på 5,95, hvilket

giver en pH-værdi

der bef.!;ge
z e pr-æsen-

forskellig

der fir-des
fra alle

Smør- og Fedtmosen.

tet og med et gennemsnit

3 pH-målinger

Mærke.

område er på flere mAder Karkant

de andre lokaliteter

af

og Bredbladet

i

Smcrrnosen, se tabel 2, viser,

der ligesr tæt ved Deutralpnnk-

I den sure skovmose

er dEr foretaget

6,35, 5985 og 5,65, som i gennemsnit
er ca. l pH-grad

lavere end for de

andre målestationer.

I danske jordbundstyper

er der en samKen~æng

lem jordens

og dens næringsindhold.

Denne D2mmenhæng

pH-værdi

b er-c en de på de

udvaskningen

~el-

er bl.a.

'tilstedeværende mi kr oor-gan i smer samt opløselighedE:n og

af jordens næringssalte.

med en pH-værdi
mose må betegnes

Generelt kan det siges, at jord

mindre end 6,5 er næringsfattig,

hvorfor den sure skov-

som sddan.

Floresammensætningen

i

område

den mindre næringskrævende

3 afspejler netop dette forhold, idet

Vorte-Birk

dominerer

området. 1igele~e8

17

pH

2

4

overfladen

7 20 .

bunden

7,20

overfla.den

7 ~04 /
6s98
6992

O,S

li

dybde

bunden

10

bunden

6,90
7,10
7 ~14

o ve r-f'L aden

6f90

bunden

71°5

overfladen

7,00

bunden

7 03

overfladen

0,5

12

17

0,5

21

li

ID

dybde

t

dybde

overfladen

26

j

°15

m dybde

bunden

7,40
7,15
7,30
6,85

Sur Skovmose

22

overfladen

grøft

overfladen

vandhul

overfladen

TABEL 2.

pH-måling
i

den 2/10 1980 på nogle udvalgte

Srrørmosen

stationer

18

findes der her mange placter~

som kun findes sporadisk

i mosen , bJ..a,~Tørst, XraGefcd. o.:;
Blåto~<
=

-

område 3, er Mosebølle,

Tranebær

Ar t er , s on

og Hedelyng.

andre steder
er

kln;

Endvidere

f,JIDdej;_

er der i dette
der

område
netop

i

er hjemmehørende,: i

andre omr-åd er af

S"(JTe

skovmoser og kun findes

Sm0r~ og Fed tmo sen , De-t skal

Ei tte:cs0G.Hats}<ygge s Almindelig
teristiske

f;~oorndisk

j.

de

endelig bemæ rk e s , a t

Fredløs og EnG-Hør.hvene f der er k ar ak-

for rigkærene , mang ler h e.c,

/

Område,_..-.".."..L.4

___

I .tilknytning

den an18.€;te øst-ve s t gående sti

til

e r der blevet

opgra~·

vet nogle søer, og i en af disse, station 12, finder men Krensnålealger som bundgrøde.Disse
Udfra chloridmålingerne

tåler ikke større tilførsler

mosen md det antages~ at denne

i

isoleret og er uden direkte påvirkning
søer i område
teret ved

4

~ør,

fra til10bsva~d.

findes både vandskudszone

b L, a. Bu t b Lad e t Vandaks,

S~m!neILdp Vandaks

c

af næringssalt.
ligg8r

de 0vrige

I

og flydebladszone~

'I'o rnfr-øe t Hornbl2.d,

Søerne er omkr-an se t af

S0

repræsen-

H-.hd Xken§e

og

en r ø.rsump , h vor man !'inder

3r::dbladet M~rke og Låd dan Dwmrt,
7

L-

bc--'~s -

Ved søens østlige ende ligger en blandet
Ahorn~ mens man ved stiens vestlige
arealer,

tværgående

Vandskudszonen

der rummer arter som

i den østlige del af Smørmosen mellem de

stier. Her er vegetationen

af tilløbsvandet

på szstationerne

i

høj grad.

fra tilløb A og tilløb B.

og fly-debJ.adszonen er mindre artsrig her end i områ-

der, der J.igger længere fra udløbene.
like er de mest udbredte

planter

Tornfrøet

Hornhlad

finder man overhovedet

Søerne er omkranset

.i kk e højere

og Vandrøl---------..,.
o

i vandskudszonen

nerer over den Hvide Ake.nde. I enkel te af søerne

05 ~Akande
9

domi-

station l t 4 og 10,

va.ndplanter..

af en en sar te t tagrørSSUI'1p~der næ st en udelukkende

består af Tagrør og Br-edb Lad et Dunhammer.
kratmose,

og

ende, op mod de frie landbrugs-

finder lysåbne arealer med overdrev,

Dette område er beliggende

påvirket

skov med bl.a. MirRbel

der består af Vorte-Birk

Hø.rsumpen går jævnt over i

og Gra Pil med en und8rveg~tation

z.f Enz··RøX'hvene~ Bi t t.e
r s ød lJe.tskygge og: Almindelig

mest ar-t sf'at t i.ge i Smørmo aen ,

Området må be t egn es s om (let

Område
----

JI'Ijødurt.

6

Området består af sko v , der i den vestlige
brugsarealerne
forskelli~e

vest for Smørmosen.

del erænser op til

Skovbevoksningen

treer og buske. bl.a. Skov-Elm,

vende Ask, med sidstnævnte
området bærer tydeligt
således Mahognia,

præg af at være nedlagt

består af mange næringskrævende
Skvalderkål,

Feber-Nellikerod

indeholder

mange

Hassel og den næringckræ-

som den dominerende.

Snebær og TusindEtr&le.

Lmd-,

Den vestlige

del af

have, OG her ser man

Undervegetationen

arter som bl.a. Almindelig

i

skoven

Fuglegræs,

og Stor Nælde.

Den Lso Le rede sø ved station 2 har en meget arterig og s2'lrpræEetvege··

----

tation både i selve søen og langs bredden.
Svømmende

Vandaks,

Dunhammer

br-æmme me d dynd

og Knæbøjet

bredden

findes

en

og Gul Iris. Ved denne

rør sump me d 'I'agrør,

8m2,1
S0

træffes h8r Al-

ser man yderligere

eng, der rummer a.rter som Tigger-Ranunkel,

en

;':i"\'ærtcvælcl

Rævehale.

Denne del af Smørmosen
ubetydelige

søen findes Kransnålalger,

og som det eneste sted i Smørmosen

l]jndelig B'lær-e rod , Langs
Bredbladet

I

s t ørl er op til Værebrovej ,

områder med kærvegetation.

og

her I'o rekomme r- kun

Som helhed kan omJ:'åd.et
betegnes

som skov og overdrev.

Dele af omr~det har tidligere

været udlagt

som private haver, hvilket

endnu kan erkend.es på bevoksningent

idet der stadig findes mange ~amle

frugttræer.

er endnu udlagt til kolonihave-

Et areal ved Værebrovej

formål.

Område 8

-----

Arealet

i Fedtmosen

nord for Værebro å er i den østlige del et tør-

bundsrræget

plantesamfund. med høje staud.er såsom Hindbæ:r og Cyldenris,

afvekslende

med Hvidtjørnskrat.

Områdu
Længere mod vest i Fedtmosen

find.es et lavereliggende

kratmoseområde,

I den midterste

del af Fedtmosen
o

finder meD i forbindelse

søerne

illod

-

et større r-ø r sumpcmr ane •
Or.'lråde
11
-'-'~-----"'Den øvrige del af Fedtrnosen er næsten
over i blandings skov domineret
stierne

af Bævreasp

Gyldenris

skovområderne,

lagt

o

hvilket

kan erkendes

af de egentlige

nogle pu.nkter ændret

f'o

moseområder

i

1965 (9)

samme år. Kommunen

i

for

havde anmodet

til rekreative

bestemmelser

fra 1965 har de kcrnmunaLt ejede

I!parkanJæg me d offentlig

for afgørende

at

kan ifølge

opholdsmulighE'dernE

Indirekte

kan en sådan udnyttelse

lige

grund

i

81'

henholdsvis

f'orudsæ tn i.nger

fOT

indhold

i

f r ezrton i ng e r

fredningsbestemme1~

bs s-cem:ne
l serne o pr-e t t.e pa r-ki.nd.r
e t n i nge r J

forbedrer

toning ændres

aoge.DC".

ændre mosernes

stadig bee;rænsede på grttno_af det øvrige
s er rie , Kommunen

som GJ.adsaxe komrr::une

grad kunne udnyttes

de ændrede

muligheder

blev på

af be st emrneI>-

r må L, Ifølge

af

højere

1944 af

om en ændring

i

Vegetationen

af

er under-

område t i

fredningsbestemmelser

de arealer,

at området

a.r eaLer idag status

Smør- og Fedtmossn

som 'bLev pålagt

således

Kommunens

yderkanterne

i

hvor man ser mange unge træer og buske.

oprindelige

serne,

bl.a. med Pastinak,

at veclplan"cerne er i frslTl-

tegn paf

en række fredningsbestemmelser,

overtog

Langs

P.t;. VEGETATIONEN

3}:ADER

Hovedparten

af urterne,

som g~r

og Draphav:re.

Der er for I'edtmosen som helhed
gang på bekostni~g

kratmose,

~å de tørre steder.

findss bælter med overdrevsvegetation,

AJ.mindelig Knopurt,

4.3

udelukkende

og den rekreative

udnyttelse

være medvirkende

som

af omradet.

til, at mosernes

lre~-

s Li.dt ag e på vegetationen"

Sæørmosen

a t rac dst

å

ug Fedtmosen

har generelt

forskel-

sLi.dt age i f'oz b i.ndeI se me d en :c ek.l" ea t i.v

21

tt

udny

e

Ls

af

e

omr-åd

e

rne

e

De store sammenhængende

rørsumpe

Smørmosen

i

særpr,-,;€;'
es: be t Ln ge t af , at

gængeJ.ige, os orn-åd et s Ile turnæssige
ikke udsættes

for kortsigtede

er idag stort set util-

indgrebg

som indirekte

området

vil bevirke

øget

slidtage på vegetationen.
Overdrevssamfundene

i Fedtmosen,

som er karakteriseret

af høje græsser og lave tjørnekrHtt
dygtige overfor
området.

slidtage

En udriy t t eLs e af

på at bevare moserne

er i langt højere

forbindelse

i

nemlig

disse cznr-åde r til

fang,tilgroningen

tillader

at maserne

gr2.d modstands-

med en rekreativ

i overensstemmelse

ningsbestemmelser~

ved forekomsten

udnyttelse

af

f'o rmå L vil tH6e s t gt e

nævnte

med det overordnede

mål i fred-

skal bevares uforandret

det om-

i

det.

SBltskader
nå bevoksnin~en
~-----~-----~
I

sommerperioden

kan man i Smørmosen

træe~ med beskadiget
s.i dste halve

iagttage

flere udgåede

træer og

løv. Dette forhold er især blevet bemærket

snes år i.følge oplysninger

i den

fra Glaclsaxe kommune s sta6.s-

gartners kontor.

Træerne kan
ændringer

enten væz e gået

ud på grund af ælde eller på gz-und 2,1'

i vækstbetingelserne.

Da det både er unge og ældre træer,

der har lidt skad e , må det arrt ag e s , at skaderne
med tilledningen

af overfladevand

Eillerødmotorvejen

Antages detf

fra Bagsværd

og ikke kun som værende

skal ses i sammenhæng
industrikvarter

en naturlig

at skaderne på træerne er forårsaget

og

følge af alder.

af det tilledte

overfladevand,

k an dette enten skyldes en cene:rel vend st and ss t Lgn i.ng

eller henføres

til en eventuel

tilledte

stoffer.

sættes i relation

Skader på grund af vandstandsstigninger
til ~loakeringen

blev f'æ rd i.gkLoake r-et i 1952
der var færdigbygget

t

burde kunne

industrikvarter,

der

og til bygn i ngen af Hill sy.'<>dmotorvejen,
strækning

af Smørmoseområdet

upub1., kan der ikke iagttages

fladevand

af Bagsværd

på den pågældende

Sammen Li gne n man fotokort

udbredelse.

toxisk effekt af de med overfladevandet

nogen markant

Det mA således antages,
opvejes af en forøget

i 1956.

f r-a 1945

ændring

at den forøgede

afstrømning

og fra 1978
i

t

smtvandenes

tilførsel

af over-

til Væreb:c'o2.• Når dette

22

så må det formodes,
ænd r i ng e.r

$

Mest sandsynligt
effel~ter

at træerne ikke er gået ud på grund af vand3tands-

er det at sætte træernes død i relation

S0m følge

af

stoffer

i det

tilled

te

I de senere år er man blevet mere opmærksom
der på beplantningen
vinteren.

Dragsted

rCgD":Tance

på de skader, der optræ-

langs vore veje som følge af vejsaltD~ngen

(1) angiver således skadepåvirkninger

ved 1% chloridindhold

af bladenes

tørstofvægt.

projekt blev der i oktober 1980 foretaget
indholdet

på nogle stationer i Smørmosen.
chloridindhold

Resultatet

på ca. 0.5% af bJadenes

om

på træer

I forbindelse

en undersøgelse

levende grønne blade af forskellige

i

til toxiske

med dette

af chlorid-

plantearter,

indsamlet

af disse mklinge~ vis~e et

tørvægt. Dette forholdsvis

lave indhold antages at skyldes det sene tidspunkt

på året for ind-

sam.l Lngen af blade. Ch lorid i.ndhoLd e t i mosen var på dette tidspunkt'
minimum. Træernes
forbindelse

død kan med en vis sandsynlighed

med den saltpåvirkning,

alliLevel

de har været udsat for, da det

forøgede brug af sal t netop falde:c sammen med de begyndende
o

ser af skader pa træerne. Det er rimeligt
fremmede
miut

faktorer

ia[,ttagel

.•

at antage, at andre m i Lj ø-....

stoffer i det tilledte ovarfladevand,

kan være medvirkende

sættes i

ved træernes

som f.eks. bly og cadforriLgede

vækstbetiL-

gelser.

Olie i vandfasen
vedkommende
kraftigt

påvirker

de organismer9

kan det registreress

olieforurenede

bladsplanter.

at stationer,

der ligger nær det

tilløb A, ikke har vegetation

Dette kan formodentlig

film på planternes

der lever her. For Smørmosens

bladoversider

af højere flyde-

sættes i forbindelse

hindrer optagelsen

af CO

med, at olie2

og dermed

fotosyntesen,

4.4

PREIvr'l'IDIG

UDVIKIJHTG

REGULEQENDE
'1'0 faktorer

spiller

I l"iOSERNES PL1JrrESAEFUl'JD

UDEN

INDGEEB

en vigtig' rolls'led

der, ændring,

som p.lant.eaamf'und

ved ferske

vande kan gennemgå

heden a f d i sse forhold

5,

i figur

der delvis

l

tidens

løb. Det er henholdsvis

KP.n op a'ti Lle s skema

er udarbejdet

efter

t t sk som vist

i

stedets

figur

tf og

(2).

Aftagende

!
I

Tørt

eutrof

Tiltagende
fugtigbed

FIGUR 4

Aftagende

Sucoession

for

pLant e s araf'und ved

tiJ tagende

fugtighedsforhold

næringssalte

/"

hængesæk --hed.emos:"--pilekratmose

oligotrof

/
vandhUl~
Y'ørtmmp-.-kær--ellekratmose.-veutrof

l~ _

Aftagende
fugtighed

FIGUH

5

Succession
aftagende

foX' plantesamfund
fugtighedsforhold

ved
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Forsumpcj.ngen i Sæør- og FedtD0sS0Drådet
gz-undvands eti.gn.i.nge r , 'rilledning

af

fren~ommer

ikke som f0169 af
mcse omr åde t liied-

cve r-f'Lad evan d til

fører helle):'.i kk e ~ at der he r f'Lnder en cen0rel vand s t and sst i gn irig sted ,
UI1Clersådanne forhold. vil
virki,

aflejringer' på sø bun den og på mo sef'Laden be-

at disse efterhånden

hæves. Der vil efterhånden

ning af vandhullet,

hvorved det

fund vi} afløse det

andet.Slutresultatet

o:o.rådet omdannes

ene

ske en tilcro-

mere t øz-bundspr-æged e p.l.an'te samvil hlive, at en stor del af

til en ensartet kratmoGe.

Udviklingen

Srnørnosen

i

uden regule:cende indgreh vil derfor følge udv.ik Lange n i successions--

CO ~
...
-a r r-em t' Q2,_.ne.Lsen

al. k'r-a cmo sen
.r;>

der kunne ske tørvedannelse,
og bliver util~~ngelig
medføre en udvikling
dermed en overgang

ro

().

lorego.r l et

nær

•

i

t
~I
ng er..r. 8.+-"
v "'(;lf;~ orarao.e ~ v.ir
Ij

hvorved næringsstofferne

for de fleste plantearter.

til sur næringsfattig

forhold og

pilekratrnos9 med få blomster-

vedkommende

kan denne tendPDs er-

Dette område kan derfor betragtes

sLut st ad i.um for Smø r-mo sen i udviklingen

De øvrige omr§der i Smør- og Fedtmosen
Udviklingen

fol' et

kul turpåvirket

t1iv8 en alkalisk næringsrig
i

størstedelen

floristiske

analyse

åf

5.1

SLf'fI'1ENFATHING
OG KONKLUSION'

omfatter

vandområder
skellighed

standen

i

er i det nuværende

overdrev,

af nærværende

stadium et bevaringsværdigt

9

dyndeng,

og

rørsump

v and skuds zone og bund g'rød e , Denne

for-·

plantesamfund. k an fremover kun opr-e t ho Lde s, dersom vancl,-

mosen fortsat

holdes

af fugtieb'..mc1splantesamfundene
stancl.~

ind?,rel!

hvilket idag kan erkendes

set på baggrund

skov~ kratmose,

med flydebladszone
af

til kr-atn.o se,

området.

I,ON/{LUSION

samfund

S0

er ida~ under kulturpåvirkning.

ellekratmose,

5,

Sm0r- og Fedtmosen

fra

en ringe

son det naturlige

kær vil ud en regulerende

af Snør- og Fedtmosen

•

Dette vil så~edes

kendes i område 3, den sure skovmose. Rer er kun fore~ået
kulturpåvirkning.

..,

bindes i tørven

fra eutrofe forhold til oligotrofe

se fi~lr 5. For Smørmosens

planter,

-

på det nuværende

niveau, da eksistensen

netop er helt afhængig af denne vand-

25

! omr~det

re:pr8s8ntante

kan Smør- og Fedtmosen

o"'\lergang"sriG'kær med e n

bestemt

af påvirkningen

ty-delig

som helhed karaktetiseras

lokal

vax i.at

Lon ,

der

fra det tilladte overfladevand.

findes den sure skovmose,
kan

På basis af fugtig-

f02~ fugtigrmndspJ.antesB!dundene.

bundsplantesBcfundene
som et

196 erter, hvoraf de 82 arter er

so~ helhed er der funde

de Lv Ls

er

Herudover

som har en speciel artssammen2ætning

og

riatu r Li.gt s Lu t udv i.kLf.ng ss t ad i.um f'c r entrådet

1)etl~3gtes s om et

uden kulturpåvirkning.

En opretholdelsG

af SGør- og Fedtmosen

tinget af kul turindgreb ~ som f. eks.
t i.cnen, høhø

som kær vil fremover være be-

kontrolleret

stni ng samt oI}gTavning(=J~'
for opretholdelse

dybde. I modsat fald. vil moseområdet

Siden 2.Verdenskrig

og

det tydeligt erkendes,
Denne udvikling

af småvandenes

gro til.

har der ikke fundet tørvegrevning

cg s ammen l.Lgne s ældre

af V2[;'ete,->

besLæ:ci.ng

ste~ i om~&detr

nyere luftfotogre.fier af rn0800!Hl'80.8t, k an

at mosen er ved. at gro til med træbevokEni~g.

vil for vådområdernes

vedkommende

mister deres særpræg oS bliver ensartet kratmose.
finder de~ o~så en tilgroning

sted, hvilket kan

bevirke,

e~ disse

I de t0r~e omrAder

erkendes i randparti-

erne ud mod de lysåbne arealer, hvor skov og kratbevoksning
på bekostning

af mere lyskrævende

Får udviklingen

uhindret

vil den nuværende

det tilledte overfladevand
der betinger
bevirker

ikke kunne opretholdes.

fra befæstede

succession,

Ligeledss

har

~realer ikke e~ ~valitet~

af et rigt varieret

opretholdelsen

si~

arter.

lov til at følge den naturlige

udformning

breder

liv i mosen. Således

stoffer i det tilledte ovez-fLad ev and , at p Lan t esamf'undene i.

de berørte mosehuller,

hurtigere

klare, ændrer ka~akter

henlmod et artsfattigt

Vegetationen

Smør- og Fedtmosen

i

ninger for at modstå

end den naturlige

se af området. En udnyttelse

kan for-

kær.

har endvidere

slidtage i forbindelse

udvikling

forskellige

med en rekreativ

af omr~det til rekreative

forudsætudnyttel-

foruål,

som

tager sigte på at bevare maserne i Qverenssternnelse med fredningsbestemmelserne

samtidig medr

vi l me s t heD sigt

Vegetationen
standsdygtige

S rnæs

sigt

at opholdsrnulighederne i området forbedres,

klJ.J.1T18
fere gå i Fe dt.mo sens

o ve r-dr-e v s riamf'und

er her præget af græsser og lave tjørnekrat,
overfor

slidtage.

(I

som er mod-

I"'·~·-·--._..---- .
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L

INDLEDNiNG

Florasammensætningen

ved udpræget

bestemt af indholdet

af

pågældende

vand

en højmose.

inddeles
k

Hoser

vand I'or-syn
i ngen

hvor

J

er

forsyner

delvis
det

ledearter~

som kun

men mangler

opdeles

Extremfattigkær,

i

i

af såvel

regn-

og gr-und vand

Jensen

t

(l).

og de dertil hørende plante-

s ved hjælp af indikatorarter •

sez-e

reGnvand,

dækkes

til nyere dansk terminologi,

forekommer

fund, eller det kan være skillearter,

Kærene

der

til føre s nær i.ngs f'a ttigt

efter næringsindhold,

ar-akt ez i

kan e n t en vær-e
samfund

vand~

udelukkende

benævnes kær i henhold

aamf'und

det

i

ti.lstrømmende næ:r-ingsholcligtoverflad evarid

SOD

Kærene

næringssalte

jordbundsforhold

område.

Et moee omr-åde , der
kaldes

fugtige

Lnd

i bestemte

som forekommer

r-arbe'r

Lke.t.c

p Lant e s am-

i nogle plante-

an dre ,

følgende

typer:

der er a r t s f'a t t Lg-t og d.omi ne r-es af halvgræsser
og tørvemosser.

Som skillearter

typer kan nævn ee Smalbladet

mod andre kær-

DUEhammer

1

Sod 'Iørye·"

mos oG Tranebær

Over-gangsf'a ttigkær

adskiller

sig

fra extremfsttigkær

ved et

større antal af græsser og tokinbladede
Bukkeblad,

Kragefod

'Pil genGæld

arter.

og Kærticlsel træffes her.

forekommer

de ikke i etat udprægede
'cræffes mange

ex t r enf'a t t i gkæz-, YderJigere

tørve-

mosser i ove rgangs I'at t.Lgkare t
Overgangsrigkær

adskiller

sig fra fattigkærene

bladede a rter spi Iler
end i fattigkærene,

og tørvemosser

rolle

er mindre

Lav Ranwlkel,

og Rød-El kan nævnes

mod fattigkærer:..e.

at tokim-

en ine re dominerende

hyppige. Vinget Perikum,
Hjertegræs

v ed ,

Vild Hør,

som skilIsarter

