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Illustration E3.21.3            

Bognavn  Undersøg naturen
Kunde Nucleus forlag
Tegner Elin Steffensen

Naturtype Typiske arter Beskrivelse Udbredelse i Danmark

A. Vegetation af kveller eller 
andre enårige strandplanter 
der koloniserer mudder og 
sand.

Kveller, strandgåsefod, 
strandfirling, knudefirling, 
dansk kokleare, smalbladet 
hareøre, spidshale, kødet 
hindeknæ.

Karakteriseres af kvellerva-
de, men også saltpander og 
andre arealer med pionerve-
getation af enårige planter 
som strandgåsefod eller 
strandfirling indgår.

Pletvis langs dele af de 
danske kyster, men kun i 
Vadehavet findes den i mere 
sammenhængende ud-
strækning.

B. Vadegræssamfund. Vadegræs. Flerårig græsvegetation 
bestående af pionergræsset 
vadegræs som kan kolonise-
re mudderflader ved kyster 
med høj saltholdighed.

Vadegræs findes især i 
Vadehavet, men kan fx også 
findes i Mariager Fjord i 
Østjylland.

C. Strandenge (Atlanter-
havs-strandeng).

Harril, krybhvene, rød 
svingel, strandannelgræs, 
strandmalurt, alm. kvik, stiv 
kvik, engelskgræs, kødet 
hindeknæ, rødbrun kogle-
aks, strandmælde.

Plantesamfund som jævnligt 
oversvømmes af havet, fx 
ved vinterstorme. 
Der forekommer ikke vege-
tation af salttålende græsser 
og urter. 
Naturtypen omfatter mange 
undertyper, fx strandsump.

Strandenge findes især ved 
fjorde og vige samt langs 
kyster med lavvandede 
områder. Store, veludviklede 
strandenge findes mange 
steder i Danmark. Interna-
tionalt karakteriseres denne 
naturtype som Atlanter-
havs-strandeng.

D. Forstrand og begyndende 
klitdannelser.

Strandkvik, marehalm, 
strandarve, sandhjælme, 
østersøhjælme.

Den øvre tørre del af sand-
strand der omlejres af vind.
De første stadier i dannelse 
af klitter på den øvre strand 
eller forklitter ved foden af 
de høje klitter.

Naturtypen findes langs 
kyster der i særlig grad er 
udsat for havets og vindens 
kræfter.
Den findes især langs 
Jyllands nord- og vestkyst, 
Læsø, Anholt, Vadehavsøer-
ne, Nordsjællands kyst og 
Bornholms sydkyst.

E. Enårig vegetation på 
grusede/stenede strande/
strandvolde.

Strandsennep, sodaurt, 
mældearter, pileurtarter, 
hestetunge, alm. kvik, gåse-
potentil, strandhornskulpe, 
strandmandstro.

Enårig vegetation på gruse-
de/stenede strande/strand-
volde, opskyllet aflejres 
typisk som små volde og er 
rigt på kvælstofholdigt,  
organisk materiale.
Visse flerårige arter hører 
med til plantesamfundet.

Findes almindeligt langs 
kyster i de indre danske 
farvande som er udsat for 
en vis bølgepåvirkning fra 
havet.

F. Flerårig vegetation på 
stenede strande.

Strandkål, strandarve, mare-
halm, strandfladbælg, alm. 
kvik, alm. røllike, strandbe-
de, strandlimurt.

Flerårig vegetation på 
stenede strande som i visse 
tilfælde kan udgøre store 
komplekser af gamle strand-
volde.

Kyster langs Kattegat, 
 bælterne og Østersøen.


