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Introduktion

Råstofgravenes naturværdier

Til trods for et stort fokus på bevarelsen af
den biologiske mangfoldighed og
naturkvaliteten er tilbagegangen i biodiversitet fortsat med uformindsket styrke.
Fra mange sider efterspørges tiltag, som
uden for store samfundsøkonomiske
omkostninger kan medvirke til at bremse
tilbagegangen.

• En meget blomsterrig flora, ofte med
sjældne planter, herunder en række
orkideer og andre fredede arter.
• Sjældne padder og krybdyr, herunder
ikke mindst strandtudse, stor vandsalamander og markfirben (Habitatdirektivets
bilag IV).
• Et unikt fugleliv med bl.a. digesvale,
lille præstekrave, stenpikker og en sjælden
gang biæder og stor hornugle.

Naturhistorisk Museum har i 2009 undersøgt en række råstofgrave på det sydlige
Djursland, ligesom museets historiske
samlinger er blevet gennemgået for
tidligere fund fra råstofgrave for dels
at dokumentere råstofgravenes potentiale
som refugier og hot spots med stor
biodiversitet, dels at undersøge, om de
forvaltes hensigtsmæssigt.

• Et uhyre rigt insektliv med et hav
af sjældne arter. Op til 60% af Danmarks
rødlistede insekt- og edderkopper i det
åbne land kan findes i råstofgravene og på
lignende arealer.

Diskussion
Resultater

Et lignende billede har vist sig i andre europæiske undersøgelser. I Tjekkiet har en
meget stor undersøgelse over adskillige år
vist, at 10% af samtlige fundne arter i kalkgrave er rødlistede, og at 14% af alle arter
må betragtes som værende tørketilpassede specialist-arter – en gruppe af dyr og
planter, som er i kraftig tilbagegang overalt i Europa (Tropek et al. 2010). I en undersøgelse i grusgrave i Tyskland var hele 40%
af de fundne dyre opført på den regionale
rødliste (Schiel & Rademacher 2008).

Undersøgelsen demonstrerer entydigt råstofgravenes enorme potentiale som refugium med stor biodiversitet.
Den rige forekomst af sjældne smådyr i
råstofgravene på Djursland afspejler klart,
at området generelt rummer en meget
høj biodiversitet og derfor har et enormt
naturindhold. Sikring af denne natur efter
endt udnyttelse af gravene er formentlig
det nemmeste, billigste og bedste, man
kan gøre for at bevare dele af den biologiske mangfoldighed i Danmark.
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Der er ikke nogen tvivl om, at råstofgravenes store værdi og potentiale beror på, at
udgravningerne blotter en jomfruelig mineraljord, hvor der hverken forefindes næringsstoffer eller plantefrø. Her er der tale
om såkaldt primær succession, som ellers
er et særsyn i den danske natur og naturligt kun findes på kystskrænter samt på nyopståede øer. I modsætning til sekundær
succession, hvor der i forvejen kan være
plantefrø, svampesporer og smådyr til stede, sker nyspiringen af pionerplanter kun
yderst langsomt i takt med frøspredningen
fra omgivelserne. Derfor går der mange år,
før der er akkumuleret så stor en næringspulje, at et tæt plantedække kan etableres.
I hele denne periode kan nye plantearter
nemt etablere sig, og diversiteten kan nå
at blive overordentlig stor.

Hvorfor er råstofgravene
så gode?
• Jomfruelig mineraljord uden plantefrø
og kvælstof –› langsom naturlig succession
af planter og mosser –› blomsterplanter
trives, mens vildtvoksende græsser
og urter har svært ved at etablere sig.
• Varmt sand, sten og grus + blomsterplanter –› et mylder af varmeelskende
insekter –› masser af krybdyr.
• Ofte lavvandede vandhuller med helt
rent vand –› fremragende levesteder for
insekter og padder.
• Råstofgrave er dynamiske – der blottes
konstant ny, jomfruelig jord, hvor successionen af planter kan begynde fra bunden.
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Tabel 1. Forekomst af rødlistede smådyr i udvalgte
råstofgrave, hvor deres rødlistestatus følger
kategorierne sårbar (VU, vulnerable),
næsten truet (NT, near threatened)
og utilstrækkelige data (DD, data deficient).
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Den hidtidige praksis med planering og påfyldning af muld
bør omlægges, og generelt bør følgende anbefalinger – i
prioriteret rækkefølge – følges, hvis man har sikring af biodiversiteten som mål:
• Ingen påfyldning af næringsrigt muldlag. Det vil få smådyr og sjældne blomster til at forsvinde, og plantevæksten
vil blive artsfattig.
• Ingen udsætning af ænder eller karper i vandhullerne,
da sjældne invertebrater og paddeyngel vil forsvinde, og
næringsbelastningen vil medføre algeopblomstring.
• Etablering af små, lavvandede vandhuller med flade
brinker – heraf må nogle gerne være temporært udtørrede.
• Kun begrænset planering af de stejleste, eventuelt farlige
skred. Skrænterne sikrer, at næringsstofferne ”løber af”, ligesom der i de næste mange år vil kunne iagttages en stadig
nedskridning og deraf følgende nulstilling af successionen.
• Ingen udsåning af plantefrø eller tilplantning med skov.
Den naturligt indvandrende vegetation vil – uanset
nærheden til nærmeste frøkilder – ubetinget have en
højere naturkvalitet end udplantede arter.
• Med 5-10 års mellemrum bør visse flader afskrabes,
således at der skabes rum for ny, primær succession.
• Store sten og blokke bør spredes ud, således at der
skabes masser af skjulesteder for smådyrsfaunaen.
Eventuelt kan små ”varder” af sten tjene til skjul
og levesteder for småpattedyr, padder og krybdyr.
Det skal understreges, at disse anbefalinger ikke nødvendigvis bør gælde hele råstofgrave, men godt kan begrænses til de dele, der fx ligger længst væk fra publikum eller
andre interesser.
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