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I 1992 satte Dansk Botanisk Forening 
sig for at udføre et storslået botanisk 
projekt: At kortlægge alle naturligt 

forekommende og forvildede karplanter 
med oplysning om bl.a. deres udbredelse 
og status. Glæden voksede og voksede 
i takt med at det storstilede projekt – 
Atlas Flora Danica (AFD) – skred frem. 
Kulminationen på 23 års arbejde blev 
udgivelsen af et smukt tre-bindsværk i 
2015. 

Hele den tilhørende database 
med registreringer af danske planter er 
efterfølgende blevet redigeret og i 2016 
blev den offentlig tilgængelig. Det store 
datasæt venter nu bare på at blive brugt; 
i forskningen, naturforvaltningen og til 
fornøjelse - men hvordan, hvornår og til 
hvad? 

Atlas Flora Danica-
databasen kan være med 
til at opkvalificere den 
danske naturforvaltning 
og vores viden om de 
danske naturarealer både 
nu og fremadrettet.
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Der er mange muligheder for at dykke 
ned i den digitale blomsterverden 
og lade sig inspirere til sit næste 
projekt eller finde dokumentation på 
tilstedeværelsen af en art på given 
lokalitet, men AFD har dog - trods 
sit storslåede omfang - også sine 
begrænsninger.

AFD’s styrker og svagheder
AFD’s helt store styrke er, at det 
findes! Landsdækkende data, der er 
sammenligneligt på tværs af landsdele, 
kommunegrænser og regioner, er selv 
i 2017 ikke en selvfølgelighed inden 
for særlig mange områder. At den 
store mængde data samtidig er både 
kvalitetssikret af dygtige botanikere, 
offentligt tilgængelig og gratis, er 

en skattekiste for folk med interesse 
for botanik - det være sig privat eller 
professionelt. AFD har desuden data 
i mange områder, der ikke tidligere 
er lavet offentlige registreringer i, fx 
naturområder i private skove.

Registreringerne er relativt 
præcise, da de kan henføres til felter i 
et 100 m registreringsgrid. Til trods for 
at en art ikke er angivet med et sæt 
præcise koordinater, kan de enkelte 
artsfund dog alligevel være til at finde 
igen i felten, hvis de stadig står der. 
Databasen er nemlig udstyret med 
meget fine bemærkninger til det 
eksakte fundsted i form af detaljerede 
beskrivelser om fx afstand og retning fra 
nogle genkendelige landemærker.

AFD’s primære svaghed er, 

at databasen ikke bliver opdateret 
løbende, samt at de fleste arter pga. 
inverteringsmetoden kun er registreret 
én gang pr. 5 km rude, nemlig første 
gang de blev observeret. Senere 
observationer af en art, der allerede var 
observeret i ruden, er kun medtaget 
for sjældne eller på anden måde 
bemærkelsesværdige arter. Da de 
første registreringer blev foretaget i 
1992, kan fund i databasen dermed 
være mere end 20 år gamle, og det 
er ikke muligt at få et fund i en given 
rude yderligere kvalificeret efter første 
registrering. En del ruder er desuden 
uden registreringer, da de ikke blev 
udvalgt til inventering. 

Om Atlas Flora Danica
Det har taget 23 år og 1 million 

fundoplysninger fordelt på 
ca. 3.000 plantearter at lave 

Atlas Flora Danica (AFD).

AFD består af en 
kvalitetssikret, digital database med 

floraregistreringer fra hele landet samt et 
rigt illustreret bogværk.

Bogværket, der i fysisk form består af 3 
bind, beskriver fundne arter, underarter 
og varieteter, samt for den enkelte art 

bl.a. udbredelse, hvornår den er kommet 
til landet og foretrukne voksesteder. 
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Muligheder i naturforvaltningen 
AFD er et nyttigt redskab til at kvalificere en eventuel 
udvidelse af Natura2000-udpegningerne, men databasens 
naturforvaltningsmæssige potentiale stopper ikke her. 
Nedenfor er listet nogle af vores bud på andre oplagte 
områder, hvor AFD kunne tænkes inddraget, men i bund og 
grund er det kun fantasien der sætter grænser:

Udpegning af nye § 3-områder
Det er oplagt at sammenligne sjældne arter (A- og B-arter) fra 
AFD-databasen med § 3-laget i Danmarks Arealinformation. 
Områder med mange A- og B-arter, der ikke ligger inden for 
allerede eksisterende § 3-områder, vil kunne give et praj om, 
at det er arealer, der muligvis bør undersøges med henblik 
på § 3-status. 

Opkvalificering af § 3-registreringerne i de enkelte kommuner
AFD-registreringerne kan supplere de observationer, 
der er lavet i forbindelse med § 3-registreringerne. Da 
§ 3-registreringerne er øjebliksbilleder af områder - og 
desværre ofte er lavet under tidspres - er artslisterne fra disse 

registreringer sjældent udtømmende. Her kan AFD-data i høj 
grad være med til at opkvalificere viden om områderne.

Kommunale naturkvalitetsplaner
Flere kommuner har lagt en strategi for deres natur i en 
naturkvalitetsplan. Her ser vi, at AFD-data kan bidrage til at 
kvalificere værdisætningen af naturområderne. Der er med 
rette stor fokus på arter listet på habitatdirektivets bilag 
IV, fredede plantearter, særlige orkideer samt rødlistede 
arter af fx guldsmede og sommerfugle. Der er dog mange 
plantearter, der ikke er fredede, men som er pressede i den 
danske natur. Dem giver AFD-databasen nu bedre mulighed 
for at lokalisere og dermed også inddrage i naturplanlægning 
og -forvaltning.

Opgradering af naturplejeplaner
Tilstedeværelsen af A- og B-arter ville også kunne være 
med til at kvalificere oplysninger om et område, som 
ville være interessant i forbindelse med definering af 
nye områder til fx igangsættelse af naturpleje- eller 
naturgenopretningsprojekter.
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Brug af AFD i praksis
I forbindelse med vedtagelsen af den politiske aftale om 
Naturpakken i maj 2016 blev det besluttet, at alle Danmarks 
Natura 2000-områder skulle gennemgås med henblik på en 
eventuel revision af afgrænsningerne. På den baggrund gik 
Rudersdal Kommune i gang med at undersøge muligheden 
for at udvide Natura 2000-område nr. 139 – Øvre Mølleådal, 
Furesø og Frederiksdal Skov til også at omfatte områderne 
Næsset, Malmmosen og Luknam, der ligger øst for Furesø. 
Se kort 1 og 2, der viser den eksisterende afgrænsning og den 
foreslåede udvidelse.

Natur360 blev i den forbindelse i januar 2017 bedt om 
at udarbejde et notat med kortbilag og faglige begrundelser 
for en evt. udvidelse. Det var derfor nødvendigt at indsamle 
viden om naturtyper og arter i områderne for at kunne give de 
bedst mulige faglige begrundelser for, om det eksisterende 
Natura 2000-området ville blive begunstiget af en udvidelse.

Udgangspunktet for notatet var oplysninger 
liggende på den fælles offentlige database Miljøportalen. 
Her ligger bl.a. artsregistreringer foretaget i forbindelse 
med Naturbeskyttelsesloven § 3 og de nationale 
overvågningsprogrammer NOVANA og DEVANO.
Næsset og Luknam er en blanding af privat og kommunalt ejet 

skov, som desværre ikke er omfattet af hverken § 3, NOVANA 
eller DEVANO. Der var derfor ikke mange informationer at 
hente på Miljøportalen mht. artsfund. Det var derfor vigtigt at 
kunne finde andre kilder til dokumentation af bl.a. plantearter 
med særlig bevaringsstatus, og datasættet fra AFD blev i den 
forbindelse inddraget.

Vi valgte at målrette vores søgning på A- og B-arterne 
(se faktaboks `Databasens indhold´) for at øge fokus på arter 
af særlig dansk bevaringsværdi.  Datasættets opbygning 
gjorde det nemt og hurtigt at finde frem til en række særlige 
arter fundet i området, og søgningen gav en liste på i alt 23 
forskellige arter. Disse arter blev vist på kort, for at give et 
visuelt overblik over, hvor de forskellige arter er fundet inden 
for det pågældende område, se kort 3. Bemærk at hvert punkt 
kan repræsentere flere arter, da alle fund inden for et felt i 100 
m registreringsgriddet er henført til ét punkt.

24. marts indleverede Rudersdal Kommune sine input 
til Miljø- og Fødevareministeriet, hvor materialet nu ligger 
til videre behandling. Justeringsforslagene, baseret på det 
indsendte materiale, sendes efterfølgende i offentlig høring 
i sommeren 2017.
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Databasens indhold
Atlas Flora Danica præsenterer 

registreringerne i 5 km-ruder, og 
landet er inddelt i 2.228 af disse ruder. 

Alle ruder er efterfølgende, i forbindelse 
med inventeringen, inddelt i et 100 m 

registreringsgrid, som alle fund er 
angivet i forhold til.

Den digitale database indeholder for 
hvert fund blandt andet oplysninger om 
artens danske og videnskabelige navn, 

funddato og inventør, geografisk 
placering/lokalitet samt beskrivelse af 

biotopen fundet er gjort i.

Alle planter er desuden kategoriseret 
i forhold til fx udbredelse, hvoraf vi 

primært har fokuseret på 
kategori A: Sjældne, fredede og/eller 

rødlistede arter og B: Sjældne arter, som 
lokalt kan være almindelige.

Fremtidens AFD
Når man gentagne gange bruger 
en bestemt database, bliver man 
opmærksom på, hvad man godt kunne 
tænke sig af forbedringer, forandringer 
og udvidelser - kort sagt hvordan man 
skaber en “drømmedatabase”. 

Vi har derfor tilladt os at drømme 
lidt om udviklingen af AFD, og her 
melder sig et altoverskyggende ønske 
om, at data løbende bliver opdateret. 
En løbende opdatering vil mindske 
risikoen for at AFD bliver forældet og vil 
åbne op for helt nye typer af projekter, 
såsom udbredelsesændringer for de 
enkelte arter over tid mm.

Derudover kan man også drømme 
om, at de ruder, der endnu ikke er blevet 
registreret, blev det. Dette for bl.a. at 
kvalificere udbredelseskortene, så der 
ikke var tomme/uregistrerede felter. 
Men også for, at man som myndighed 
ikke rammer tomme felter, når man 
udsøger data på en meget mindre skala. 
Enkelte ruder på 5 x 5 km2 kan hurtigt 
dække adskillige gode naturområder, 
hvor der ikke er blevet indsamlet data. 
Her misser man derfor potentielt viden 
i nogle naturforvaltningsmæssige 
beslutninger.

Slutteligt vil le det være 
vidunderligt hvis registreringerne 
fremadrettet blev helt præcise, frem 
for henført til en registreringsrude, så 
de enkelte fund let kunne knyttes til et 
specifikt naturområde.

Vi er selvfølgelig klar over, at det 
ikke er noget man “bare lige gør”, og 

at der allerede er lagt store mængder 
frivillige AFD-kræfter, der ville være helt 
essentielle i en fremadrettet udvidelse 
af databasen.

De store mængder af data giver rig 
mulighed for at benytte dem i mange 
former for naturforvaltningsmæssige 

opgaver. Fremadrettet håber vi at bruge 
databasen i flere opgaver og projekter 
som grundlag for kvalificering af 
områder og prioritering af tiltag. 

Vi kan i hvert fald varmt 
anbefale andre at bruge AFD-data 
i forbindelse med både de daglige 
forvaltningsmæssige opgaver og 
de spændende processer, hvor nye 
projektidéer formes og udvikles. h

Forfatternes kontaktoplysninger:
Natur360 Ivs
www.natur360.dk
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