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Forord 

Rapporten er udarbejdet som studieretningsprojekt på. 2. semester på uddannelsen til 

Professionsbachelor i Jordbrug Natur og Miljø, på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. 

Rapporten udspringer af Tarup-Davinde I/S ønske om at beskytte Maj-gøgeurten i forbindelse med 

etableringen af det nye Fælles Mødested, samt informere besøgende om området. 

Stor tak til Isabel Ebbesen som er naturvejleder for Tarup-Davinde I/S, for at sætte tid af til, at vise 

mig området, være med til et interview samt besvare mails. 
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Resumé  

Tarup-Davinde I/S forvalter et stort naturområde, hvor de både tilgodeser naturen og prøver at 

skabe rekreative muligheder. I forbindelse med etableringen af det nye Mødested, skal forventes det 

at antallet af besøgende i området vil stige. I midten af mødestedet ligger en gård, som bliver 

omdrejningspunktet. Ved siden af den, ligger et området med den fredede Maj-gøgeurt. Tarup-

Davinde I/S ønsker at området bliver plejet for at give Maj-gøgeurten de bedste levevilkår. Desuden 

ønsker Tarup-Davinde I/S, at de besøgende bliver informeret om Maj-gøgeurten fredning samt 

betydning for områdets biodiversitet. 

Området er i risiko for at gro til i krat, og det anbefales derfor at gøre brug af geder og får til 

afgræsning. De kan holde krattet nede, og dermed holde området lysåbent.  

De besøgende i området skal informeres ved at der opstilles informationstavler i og udenfor 

området. 

Tiltagenes effekt på området vurderes ved at gøre brug af bestandsoptælling af Maj-gøgeurten hvert 

år. Der vurderes på informationsskiltenes effekt, ved brug af spørgeskemaer til de besøgende. 

 

 

Abstract 

Tarup-Davinde I/S is managing a big naturearea, were both nature and recreational opportunities 

are important. Reletation to the etablishing the new common meetingplace, it is expectet that the 

amount of visitors will increase. In the middle of the areal a estate is sited, and next to that you will 

find the area with the protected Maj-gøgeurt. Tarup-Davinde I/S want the areal to be taken care of, 

so the Maj-gøgeurt has the best possible conditions of life. Tarup-Davinde I/S also want to inform 

the visitor about the importanse of the Maj-gøgeurt, and how it matters for the areas biodiversity. 

The area are in risk of become overgrown. Because of that the recommendation is to use goats and 

sheeps to keep down the vegetation. That will keep the area open for the light to come. 

The visitors in the areas has to be informed about the area with the use of a informationsboard. 

They will be put up outside of the area and in the beginning of the area. 

For the measure of the initiatives with the animals, Tarup-Davinde has to count the Maj-gøgeurt 

every year. To measure the satisfaction with the amount of information in the area, the visitors will 

be asked to answer a questionnaire. 
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1. Indledning 
 

Ifølge Naturstyrelsen peger en undersøgelse fra 2013 på, at danskernes ønsker til naturen er mere og 

bedre natur. Når det handler om, hvad der motiverer danskerne til flere besøg i naturen, viser 

undersøgelsen at det er vigtigt med fred og ro, at kunne knytte familiebånd og at dyrke motion(1). 

Naturstyrelsens undersøgelse viser desuden, at de besøgende ønsker at blive informeret om hvilke 

muligheder de har, for at kunne bruge naturen. De besøgende ønsker også information og viden om 

naturen, for bedre at kunne forstå de begrænsninger der kan være. Det kan for eksempel være en 

begrænsning i form af et område der lukkes for besøgende, i en periode hvor der er ynglende fugle 

eller blomstrende urter, der skal beskyttes(1). 

 

Tarup-Davinde området er beliggende ca. 12 km sydøst for Odense. Det er et område som består af 

gamle grusgrave som sidenhen er blevet levested for mange forskellige arter. Den omkringliggende 

natur som består af skov, krat og lysåben natur danner desuden levested for de mange arter samt 

friluftslivets udfoldelse. Området forvaltes af Tarup-Davinde I/S der både planlægger tiltag for 

bevarelse af naturen for at højne dennes biodiversitet, men også for besøgendes muligheder for 

oplevelser(2). Tarup-Davinde I/S har stort fokus på tilgængelighed samt formidling, hvilket har ledt 

til udarbejdelsen af en Struktur- og Helhedsplan. Denne plan løber til 2050 og opdeler hele Tarup-

Davinde området i mindre delområder. For hvert delområde er der lagt forskellige planer(3). 

I et af delområderne skal der været et nyt fælles Mødested som skal etableres i 2021. Det skal være 

her man ankommer som ny besøgende til området, for at finde informationer, deltage i 

arrangementer eller låne udstyr. Det er også her der bliver afholdt lejrskoler, og der ligger en 

grejbank som jævnligt bruges af skoleklasser til undervisning. Ved siden af grejbanken ligger der et 

lidt afsides område, hvor der vokser Maj-gøgeurt som er en fredet vild orkidé(4). Dette område skal 

plejes, så bestanden af Maj-gøgeurten fortsat opretholdes. Derudover forventer Tarup-Davinde I/S 

at antallet af besøgende vil stige grundet de mange nye tiltag i området. Det er derfor vigtigt at 

informere de besøgende om hvordan man færdes i området samt hvilken betydning Maj-gøgeurten 

har. 
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1.1. Problemformulering 
 

Hvordan forvalter Tarup-Davinde I/S området med Maj-gøgeurt der ligger ved det nye Mødested? 

- Hvordan skal området plejes så Maj-gøgeurten har de bedste levevilkår? 

- Hvordan skal de besøgende informeres om færdsel og Maj-gøgeurtens betydning for 

biodiversitet i området? 

 

1.2. Afgrænsning 
 

Jeg afgrænser mig fra at undersøge jordkvaliteten samt vurdere den økologiske tilstand i området 

med Maj-gøgeurt. Idet at Maj-gøgeurten lever i området kan det indikere at området har en god 

tilstand, da det er det Maj-gøgeurten normalt kræver. Der afgrænses også fra at undersøge om der er 

andre indikatorarter i området end Maj-gøgeurt, da dette ikke er relevant for dette projekt. 

Derudover afgrænser jeg mig fra at undersøge præcis hvilke forskellige arter det er der forekommer 

i området, som kan være en trussel i forhold til tilgroning. 

 

Der vil ikke blive lavet økonomiske overslag over projektets omkostninger, da det ikke er det 

primære fokus for om løsningsforslagene kan lade sig gøre. Økonomien for Tarup-Davinde I/S er 

begrænset af at de skal søge penge fra fonde, hvorfor det vil være en prioritering af pengene om 

dette projekt vil blive udført i virkeligheden. 
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2. Undersøgelsesdesign 
 

2.1. Videnskabsteoretisk perspektiv 
 

Min videnskabsteoretiske tilgang er socialkonstruktivistisk, da jeg tror på at både os selv og vore 

omgivelser er konstruktioner som vi løbende skaber. Virkelighedssynet i socialkonstruktivismen er 

at vi skaber virkeligheden gennem vores adfærd, oplevelser og sprog. Det synes naturligt, men i 

virkeligheden handler det om, at vi har opnået en enighed om at det er sådan det er(5). 

Ifølge socialkonstruktivisterne er der ikke som sådan en ”bogstavelig betydning”, hvorfor der heller 

ikke er en reference til virkeligheden. Sproget er metaforisk, fordi den ikke afspejler verden, men 

udtrykker noget om verden. Den forståelse vi har af hinanden, kommer i kraft af de sprogspil, vi er 

fælles om. Sprogspil er Wittgensteins begreb, som bruges til at forklare, hvordan det vi siger giver 

mening. Vi bruger forskellige sprogspil alt efter hvilken kontekst vi er i. Vi skaber derfor verden i 

fællesskab, ved alle vore sprogspil i vores kommunikation(5). 

Kommunikationen om benyttelse og beskyttelse af naturen skaber forståelsen og vigtigheden af 

hvordan vi bruger naturen, og hvad der skal prioriteres i denne. Sprogspillet og fortællingen der 

bruges ved orkidéerne, giver en fælles forståelse for vigtigheden af området(5). 

 

 

2.2. Undersøgelsesmetode 
 

I dette projekt gør jeg brug af forskellige metoder til at indsamle viden. Jeg har lavet en 

feltundersøgelse med bestandsoptælling af Maj-gøgeurt og et interview af Isabel Ebbesen, som er 

ansat ved min problemejer Tarup-Davinde I/S. Både bestandsoptællingen og interviewet er 

primærdata, da det er en viden jeg selv har indsamlet. Derudover har jeg indsamlet viden fra 

rapporter og undersøgelser fra blandt andet Danmarks Miljøundersøgelser, Naturstyrelsen, 

Friluftsrådet og Københavns Universitets Videnstjeneste. 

 

Tarup-Davinde I/S ønske om en løsning til hvordan området med Maj-gøgeurten skal plejes samt 

hvordan de besøgende skal informeres om området, går forud for etableringen af det nye Fælles 

Mødested. Denne etablering opnår jeg viden om igennem Tarup-Davinde I/S Struktur- og 

helhedsplan(3). Informationer om den nuværende brug af området samt planerne for brug af 

området i fremtiden, er opnået igennem et interview(6). Det er sket ved et ustruktureret interview af 
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Isabel Ebbesen fra Tarup-Davinde I/S. Interviewet foregik den 15. maj ude i området med Maj-

gøgeurten. Her fik jeg set området og fik informationer om problemstillingen samt planerne for 

området (bilag 2). Interviewet blev lavet med Isabel Ebbesen, fordi hun en af de ansatte I Tarup-

Davinde I/S og er medansvarlig for etablering og forvaltning af området(6). 

Interviewet var som nævnt ustruktureret, men med henblik på at opnå informationer om det 

pågældende område, samt hvilket ønske Tarup-Davinde I/S har til dette projekt. 

Interviewet har jeg kvalitetssikret, ved efterfølgende mailkorrespondens med Isabel Ebbesen, for at 

sikre enighed om projektets omfang, informationer og problemstilling. 

 

Jeg kunne have lavet et interview med nogle af de besøgende i Tarup-Davinde området, for at opnå 

en viden om hvad de besøgende ønsker for området. Men jeg har i stedet valgt kun at interviewe 

Isabel Ebbesen, da planerne for området allerede er fastlagt, og Tarup-Davinde I/S ønsker hjælp til 

at få løst denne problemstilling forud for etableringen af det fælles Mødested. 

Interviews med de besøgende i Tarup-Davinde området kan eventuelt laves efterfølgende, for at få 

en evaluering af de tiltag der skal laves. Dermed kan man opnå viden om hvordan tiltagene opleves, 

og om der er noget der skal ændres på. 

 

 

Billede 1 - Området tæt på Mødestedet med Maj-gøgeurt opmålt i Kortinfo 

https://drift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Odense&Page=Kortopslag 
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Området hvor orkidéerne vokser er cirka 290 m2 stort, og er allerede markeret med pæle af Tarup-

Davinde I/S. Pælene skal blive stående i nogle år imens man følger bestandens udvikling, for at 

kunne holde øje med om orkidéerne spreder sig. Da der ikke tidligere er lavet en bestandsoptælling 

i netop dette område, var denne optælling den første. 

 

Optællingen af Maj-gøgeurten foregik ved at jeg inddelte området i mindre og mere overskuelige 

områder, og så blev hver plante talt. Opdelingen af områderne var ikke systematisk, hvilket ikke er 

nødvendigt for optællingen. Opdelingen blev blot brugt for bedst at kunne overskue hvilke planter 

der var talt og manglede at blive talt. Alle planter der kunne vurderes til at være Maj-gøgeurt blev 

talt med. Det var både dem i blomst, men også de af planterne der var helt små og med kun et par 

blade synlige. Dette vurderede jeg ved, at jeg kunne se de karakteristiske lilla prikker der er på Maj-

gøgeurtens grønne blade. Jeg kunne endvidere sammenligne de lilla-prikkede blade, med de blade 

der var på de blomstrende Maj-gøgeurter i området. 

 

 

Det præcise antal af Maj-gøgeurt er ikke 

nødvendig at vide. Det der er relevant her, er at 

kunne konstatere om der er en bestand og have 

en god nok fornemmelse af bestandens 

størrelse, til at kunne holde øje med dens 

udvikling(7). 

Jeg lavede desuden en beskrivelse af området, 

for at give en forståelse af hvilken slags 

område der er tale om, samt for at kunne 

vurdere hvordan det skal plejes fremadrettet. 

Beskrivelsen er lavet ved at tage billeder og 

nedskrive noter om området (bilag 1). 

Vegetation i området er forskellig selv inden 

for det afmærkede område hvor Maj-gøgeurten 

vokser. Den nordlige del af området er især 

skyggebelagt af træer og med en stor vækst af 
Billede 2 - Nordlige del af området. Foto: Louise Andersen 
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brændenælder. Den sydlige del af området er mere lysåbent, og har også en større mængde af Maj-

gøgeurt end den nordlige del (bilag 1). 

 

  

Billede 3 - Sydlige del af området. Foto: Louise Andersen 

 

Jeg gør brug af to forskellige GIS-programmer til at undersøge områdets udvikling igennem en 

årrække samt om området er omfattet af nogle registreringer der er relevant for dette projekt. 

Arealinformation bruges som oversigtskort til at se hvordan områdets tilvoksning har udviklet sig. 

Kortinfo - Odense Kommune bruges til at undersøge hvordan området er registreret. Den viden jeg 

får herfra er sekundærdata, da jeg ikke selv har lavet disse registreringer(6). 
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3. Tarup-Davinde området 
 

3.1. Tarup-Davinde I/S 
 

Tarup-Davinde Naturområde består af rene grundvandssøer, som er resultatet af ca. 100 års 

grusgravning. Det menneskeskabte område omfatter grundvandsøerne, som er indrammet af 

overdrev, krat og småskove. Det er et område hvori der er natur i forskellige aldre, og der bliver 

fortsat gravet grus og sten nogle steder, samt lavet mere natur. Der er opstået et spændende og 

værdifuldt plante- og dyreliv omkring de ældre søer(8). Området har både en stor naturmæssig 

betydning, men også en stor rekreativ betydning der giver de besøgende mange muligheder for 

sport og friluftsliv(3). 

 

Tarup-Davinde I/S er et interessentselskab som er oprettet i samarbejde mellem Odense Kommune 

og Fåborg-Midtfyn Kommune. Bestyrelsen består derfor af politikere fra de to kommuner(9). 

Tarup-Davinde området forvaltes af naturvejledere som er ansat på Naturskolen Åløkkestedet. 

Naturskolen blev startet i 1997 og ligger i Hudevad by lidt øst for Odense på Fyn. Naturskolens 

kontor står for den administrative del og koordineringen af aktiviteter i området(10). 

Naturvejlederene står for oplevelser og faglig formidling omkring mange forskellige dele af 

områdets natur, historie og geologi. Derudover afholder de store og små aktivitetsdage med 

friluftsliv og teambuilding i områdets natur(2). 

 

I december 2009 fik Tarup-Davinde I/S lavet en Struktur- og Helhedsplan. Den er udarbejdet af 

GBL Gruppen for By og Landskabsplanlægning APS, som er en tegnestue som i 2014 blev opkøbt 

af Rambøll(11). Struktur- og helhedsplanen gælder for årene frem til 2050, og skal danne grundlag 

for arbejdet med at udvikle hele området omkring landsbyerne Tarup, Davinde, Birkum og Sdr. 

Nærå. Området skal være en regional rekreativ attraktion(3). Tarup-Davinde I/S vision er at 

området skal være Fyns største landskabsområde med søer med naturværdi af høj kvalitet. Det skal 

endvidere være et område der tiltrækker og motiverer alle til et aktivt og varieret friluftsliv. Hele 

området er ca. 1400 ha hvoraf Tarup-Davinde I/S ejer ca. 200 ha, som er offentligt tilgængeligt(3). 

Ifølge Struktur- og helhedsplanen er målet, at der på langt sigt skal være 200.000-400.000 

besøgende pr. år. Omdrejningspunkterne for den fremtidige udvikling skal være leg og læring i 
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naturen. Muligheden for bynære fritidsaktiviteter skal fremmes og samtidig skal der lægges et stort 

fokus på at pleje, bevare og fremme naturværdier i området(3). 

For at tilgodese friluftslivets mange forskellige aktiviteter, har planlægningen i Struktur- og 

helhedsplanen været med fokus på en lave en funktionsopdeling mellem aktiviteter der er svært 

forenelige. På samme tid arbejdes der med, at skabe en synergi i de enkelte dele af områderne(3). 

 

 

3.2. Det nye Fælles mødested 
 

I Struktur- og helhedsplanen handler ét af de funktionsinddelte områder, om at skabe et fælles 

mødested. Det skal være med til at samle området, og også fungere som en indgang til området for 

de besøgende, som kommer til området for første gang. Det er placeret på det der kaldes 

hovedgrebet, som sikrer en linje igennem området. Det er placeret her, fordi det er vigtigt, at 

placeringen er central og er med til at skabe en fysisk forbindelse midt igennem området(3). 

 

 

Billede 4 - Kort over Tarup-Davinde området hvorpå Mødestedet fremgår (3) 
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Mødestedet har en områdestørrelse på ca. 190 ha. Den fremtidige plan for mødestedet er, at der skal 

plantes rundt omkring det, så det fremstår som et særligt sted med en anderledes beplantning end 

det øvrige område. Der skal i beplantningen dannes nicher, lommer og lysninger som bruges til 

områdets funktioner og aktiviteter. Naturindholdet skal være robust og tåle en høj grad af rekreativ 

udnyttelse. Området vil kræve et højere plejeniveau end de andre delområder(3). 

Mødestedet skal give mulighed for overnatning og udlån at eventuelt lejet udstyr og det er herfra de 

arrangerede ture skal starte(3). På nuværende tidspunkt ligger der allerede det der kaldes 

grejbanken. Det bruges af skoleklasser til at komme og få undervisning i naturen og der er mulighed 

for at bruge udstyr og faciliteter på den gård grejbanken ligger i. I forbindelse med planerne og 

etableringen af det nye fælles mødested, skal denne gård renoveres i 2021 (bilag 2). I delområdet 

hvor Mødestedet skal være, er der for cirka to år siden observeret Maj-gøgeurt. I det følgende vil 

dette område blive omtalt ”området ved Mødestedet”. 
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4. Pleje af området med Maj-gøgeurt 
 

4.1. Maj-Gøgeurt 
 

I området ved Mødestedet er der observeret én slags 

orkidé. Der er tale om Maj-gøgeurt (Dactylorhiza 

majalis). Maj-gøgeurten er en flerårig urt som især 

kendes på dens blosterakse som er cylindrisk og 

tætblomstret med purpurrøde blomster. I blomsten er 

læben svagt 3-fliget, 10-14 mm bred, med et groft 

mønster og svagt tilbagebøjede sideflige. 

Blomsteraksets tykkelse kan variere i både tykkelse 

og længde. Bladene er tilspidset ægformede, bredest 

på midten og med stængelomfattende basis. På 

oversiden af bladene er der store mørke pletter, og 

undersiden er grønne. Størrelsen på planten kan 

variere efter hvor gunstige kårene er. Derfor kan 

planterne til tider været ret små og bladende 

afvigende.  

Maj-gøgeurten blomstrer i maj-juni, men kan konstateres på bladene og karakterer i 

blomsterstanden til hen i juli(12). 

 

Maj-gøgeurten er en af de mest almindelige orkidéer i Danmark, men den er alligevel gået stærkt 

tilbage(4). Årsagen til dette kan findes i opdyrkningen af de områder som gøgeurten lever i. Den 

trues desuden af ændringer i landbrugsdriften, som fx ophørt græsning, gødskning, opdyrkning, 

tilplantning og afvanding(13). 

Gøgeurten lever på en fugtig kalkholdig bund. Den er især glad for fugtige enge og moser. Men den 

kan også optræde som pionerplante fx i gamle grusgrave med kalkholdigt grus eller når området er 

opnået et naturstadie, der giver gode nok betingelser for gøgeurten. Området ved Mødestedet er et 

græsareal tilstødende en gammel grusgrav. Området er ikke registreret som §3-beskyttet natur 

(bilag 3), selvom det ofte er de naturtyper som gøgeurten knytter sig til. Det kan dog konstateres, at 

Billede 5 - Maj-gøgeurt i blomst i Tarup-Davinde. Foto: 

Louise Andersen 
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området har de rette betingelser for gøgeurter, når Maj-gøgeurten lever der, da det er en indikatorart 

for god tilstand(4). 

På den nyeste rød-liste fra 2020 er Maj-gøgeurten registreret som ikke-truet. Ifølge Naturbasen er 

Maj-gøgeurten på nuværende tidspunkt fundet 2.798 steder i Danmark(12). 

Maj-gøgeurten er fredet under Habitatdirektivet som omfatter mere end 200 naturtyper og 700 arter 

af planter og dyr. Habitatdirektivet er sammen med fuglebeskyttelsesdirektivet EU’s to 

naturbeskyttelsesdirektiver, som pålægger medlemslandene at bevare en række arter og naturtyper, 

som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene(14). 

I Danmark opretholdes kravet fra EU om bevarelse af arter og naturtyper blandt andet ved BEK nr. 

867 af 27/06/2016: Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje at 

tilskadekommet vildt(15). Bekendtgørelsen omfatter fuglearter som i vild tilstand har deres 

naturlige ophold på medlemslandenes område i Europa samt de dyr og planter der fremgår af bilag 

1, 2 og 3. I bekendtgørelsens kapitel 3 §11 fremgår det at der er ”… forbud mod opbevaring, 

transport, handel eller bytte, udbud til salg eller bytte, overdragelse, konservering eller udstilling af 

enheder, der er indsamlet i naturen”(15). I bekendtgørelsens bilag 2 ”Fredede planter” står der på 

listen ”Orkidéer (Orchidaceae spp.), alle arter”(15). Maj-gøgeurten tilhører Orkidéfamilien, hvilket 

betyder den er fredet under Bekendtgørelsens bilag 2(12). 

 

Orkidéfamilien lever i symbiose med svampe, hvilket er en forudsætning for plantens vækst. Disse 

svampe er rådsvampe (saprofytter) eller svampe der lever på trærødder, hvor de danner 

ektomykorrhiza(16). Svampene overfører organisk materiale til planterne fra de levende 

trærødder(16), eller fra førne som er den øverste del af jordbunden, hvilket især består af dødt 

plantemateriale(17). Dog kan rådsvampe til tider være specifikke i forhold til, hvilket substrat de 

foretrækker. De kan i laboratoriet dyrkes på meget forskelligt organisk materiale. Men i naturen vil 

konkurrencen fra andre svampe gøre, at de kun klarer sig på materiale af en bestemt opløsningsgrad 

og sammensætning(16). 

Hver orkidé producerer mange meget små frø, der let kan sprede sig med vinden. Men frøene er så 

små, at de ikke har oplagringsnæring nok til at spire af sig selv. Når frøet skal spire sker det ved, at 

det får leveret næring, som svampen har optaget. På den måde danner frøet og svampen en lille 

knold, der sætter rod og senere blade, stængel og blomster(18). Desuden er svampen nødvendigt for 

orkidéen gennem hele dens levetid, fordi svampens besiddelse af orkidéen, giver orkidéen adgang 
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til næringsstoffer og mineraler der ellers ikke ville være tilgængelige. Det betyder også, at 

orkidéerne kan overleve i jorden i flere år uden at den, sætter blade over jordoverfladen(19). 

 

Orkidéerne er en interessant artsgruppe i forhold til naturbeskyttelse og forvaltning, da dens 

tilstedeværelse fortæller noget om naturkvalitet(19). God naturkvalitet er væsentligt for at sikre 

biodiversitet. Biodiversitet er alt liv på jordkloden, alt lige fra dyr, planter, svampe, bakterier og 

andet levende både i vand og på land. FN definerer biodiversitet som ”Mangfoldigheden af levende 

organismer i alle miljøer, både på land og i vand, samt de økologiske samspil, som organismerne 

indgår i. Biodiversitet omfatter såvel variationen indenfor og mellem arterne som mangfoldigheden 

af økosystemer”(20). 

Økosystemer omfatter samarbejdet mellem de levende organismer og deres fysiske omgivelser. 

Økosystemer kan både betragtes som hele jorden i ét stort system, men en naturtype som en skov 

ses også som et økosystem, der endvidere kan rumme andre eller dele af andre økosystemer(20). 

I alle økosystemer foregår der dynamiske vekselvirkninger mellem de ikke-levende (abiotiske) og 

de levende (biotiske) elementer. De er afhængige af hinanden for at kunne udgøre de 

funktionsmæssige enheder i vekselvirkningerne. Eksempler på disse fysiske, kemiske og biologiske 

processer er iltens, vandets og næringsstoffernes kredsløb, jordbunddannelse og regulering af klima 

på både mikro- og lokalniveau. De tjenester der kommer ud af økosystemerne er vigtige for 

mennesket, da det er med til at rense vand og luft, regulere klimaet, genanvende næringsstoffer, 

vedligeholde jorden og bidrage med fødevarer(20). 

Økosystemernes overlevelse afhænger af biodiversiteten, som er under pres. Det er den blandt andet 

grundet intensivering af landbruget og urbanisering, klimaændringer, overudnyttelse, forurening og 

arter som konkurrerer med den oprindelige flora og fauna. Maj-gøgeurten er en af de planter der er 

med til at øge biodiversiteten, fordi den vidner om god naturtilstand, men også grundet de arter der 

er knyttet til den, som for eksempel svampe, bier og sommerfugle(20). 

Det er en lang række forskellige insekter lige fra sommerfugle til bier, sværmere og myg som 

bestøver orkidéerne. Dermed er både insekterne afhængige af orkidéernes tilstedeværelse og 

omvendt. Den bestand der skal være tilstede for at bestøve, er med til at højne biodiversiteten i 

området(21). 
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4.2. Pleje af området 
 

Tilstedeværelsen af større dyr spiller en stor rolle for orkidéernes trivsel. De gavner indirekte 

orkidéerne ved at spise af træer og buske og dermed fastholde et varieret og lysåbent landskab. Rent 

evolutionært er de vilde arter vi har, udviklet i samspil med de store dyr. Deres bevægelse rundt i 

landskabet, har også været med til at skabe nye levesteder. Hvis området tæt på det nye Mødested 

gror til og bliver overskygget, er der risiko for at Maj-gøgeurten ikke kommer over jordoverfladen 

og sætter blomst. Som tidligere nævnt vil det have store konsekvenser for biodiversiteten(19). 

Selvom orkidéerne er følsomme og krævende urter, kan de godt trives med menneskelig aktivitet. 

Den skal blot være skånsom. Årsagen til dette kan findes frem til ca. 1950, hvor driften med 

græssende dyr, var tilpas tæt på et landskab med vilde planteædere(19). 

 

Området med Maj-gøgeurten er cirka 290 m2 (bilag 4). Området ligger tæt på en af de søer, der 

tidligere har været grusgrav. Søen er cirka 40 år gammel og der har ikke tidligere været nogen form 

for naturpleje i området. Vegetation i området består af græs, træer, brændenælder og krat-

vegetation (bilag 1). Det er et stort problem for Maj-gøgeurten, og den risikere at forsvinde fra 

området, hvis det gror til(4). 

Selvom området ikke er registreret som beskyttet under §3 i naturbeskyttelsesloven, er området 

alligevel registret som overdrev i Odense Kommunes system på Kortinfo (bilag 5). Det kan 

endvidere konstateres på ortofoto fra Arealinformation, at området har været lysåbent siden 1995, 

hvilket er det ældste kort tilgængeligt i databasen. Det har ændret sig igennem årene og området har 

fået mere og mere vegetation (bilag 6). Det er dog først fra omkring år 2012, at området kan siges 

næsten ikke at have været lysåbent mere (bilag 7). Som det både fremgår af ortofoto fra 2018 (bilag 

8) og det nyeste fra 2019 (bilag 9) samt fra fysisk vurdering af området, er området næsten groet til, 

dog med en lille lysåbning midt i området, hvor bestanden af Maj-gøgeurten vokser (bilag 1). Det 

kan ud fra ovennævnte kortmateriale samt viden om Maj-gøgeurtens levested konstateres, at 

området skal plejes på en sådan måde, at det holdes lysåbent(19). 

Grundet forhistorien til levesteder for orkidéer, vil det være optimalt at gøre brug af græssende dyr, 

da det også et den form for pleje der har skabt levested for orkidéer førhen. Det skal dog være dyr 

der gider at spise brændenælder og krat. Det vil får og især geder gerne(22). 
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Tarup-Davinde I/S har gode erfaringer med at bruge geder og får som græssere. De bliver allerede 

brugt i det tilstødende område kaldet Sletten. Her lever den beskyttede Strandtudse (Epidalea 

calamita), som ligesom Maj-gøgeurten, trues af tilgroning. 

I området med Maj-gøgeurten vil får og geder passe særligt godt ind som græssere, da de spiser det 

meste slags vegetation. Ifølge figur 1 består gedens føde hovedsageligt af vedplanter og græs. 

Faktisk består i gennemsnit 60% af gedens føde af træer og buske. Geden er langt den mest 

effektive kratrydder når det kommer til husdyr(22). Fårets kost består mest af græs og urter ifølge 

figur 1. Fåret græsser i en lavere højde end geden gør, og de to dyrearter vil derfor komplimentere 

hinanden godt i forhold til at kunne få fjernet den uønskede vegetation i området(22). 

 

 

Figur 1 - Husdyrs fødevalg opgjort på årsbasis (22) 

 

Inden dyrene lukkes ind i området, skal Maj-gøgeurten være færdig med at blomstre. På den måde 

kan man sikre sig at gøgeurten har nået at sprede sine frø, inden dyrene kommer og æder den.  
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Derfor kan der laves en indhegning om området med Maj-gøgeurt, som støder til indhegningen på 

Sletten. Det vil give mulighed for at kunne holde dyrene fra Maj-gøgeurt området fra starten af året 

og til efter Maj-gøgeurtens blomstring i omkring juli. Det kan dog ikke med sikkerhed siges præcist 

hvornår Maj-gøgeurten er færdig med at blomstre, hvorfor dette skal sikres inden dyrene må 

komme derind. 

Det er vigtigt at holde øje med udviklingen i området og kontrollere om vegetationen bliver holdt 

nok nede, til at området holdes lysåbent. Hvis ikke det er tilfældet, kan det være at dyrenes område 

skal begrænses, så de holder sig mere i Maj-gøgeurt området. Derudover kan det vise sig at blive 

nødvendigt at gøre brug af for eksempel en le for manuelt at fjerne vegetationen. Det kan også være 

en mulighed at der skal gøres brug af en motorsav til at fælde nogle af de større træer(22). 

Det kan med tiden vise sig, at der er brug for andre græssende dyr som for eksempel kvæg. Det vil 

blive relevant, hvis områdets krat er græsset så hårdt ned, og det i stedet vil være græs der bliver en 

trussel mod Maj-gøgeurten. Det vil kvæg være den bedste til at holde nede(22). 

 

 

4.3. Optælling/overvågning af plantebestand 
 

For at kunne holde øje med om naturplejetiltaget, har en positiv effekt og ikke en negativ effekt på 

Maj-gøgeurtbestanden, skal der laves en årlig optælling af bestanden. 

Den første optælling af bestanden blev lavet den 20. maj 2020, hvor bestanden blev talt til 1413 

planter af Maj-gøgeurt (bilag 10). Dette tal vil formentlig ikke være det præcise antal, da 

usikkerheden ved sådan en optælling er stor. Men som der er beskrevet i metodeafsnittet, er det 

præcise antal ikke så vigtigt. Så længe bestanden er konstateret til en vis størrelse, kan der de 

efterfølgende år holdes øje med hvordan bestanden udvikler sig. Derudover er området markeret 

med pæle i jorden. Det hjælper med synligt at kunne holde øje med om bestanden udvider sig i takt 

med, at området bliver mere lysåben som følge af græsningen. Derudover hjælper pælene med at 

sørge for, at det er i samme område bestandsoptællingen foregår fremover. 

Denne bestandsoptælling skal laves hvert år efterfølgende på samme tidspunkt. Udover de nye tiltag 

i området er der andre faktorer der kan spille en rolle for udviklingen af Maj-gøgeurt bestanden. 

Vejret har en stor betydning, og hvis vejret er anderledes end det har været i foråret 2020, kan det 

betyde at bestanden enten er mindre eller større. Det kan også have en betydning for hvor store 
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urterne har nået at vokse sig, og om de er i blomst på det tidspunkt. Denne usikkerhedsfaktor kan 

ikke undgås, når det handler om, at lave undersøgelser i den frie natur(7). 

I år 2020 blev bestandsoptællingen lavet den 20. maj. Derfor bør de fremtidige bestandsoptællinger 

laves på cirka samme tidspunkt på året. Denne dato er valgt, fordi det er midt i Maj-gøgeurtens 

blomstringstid, hvorfor der er stor chance for at urterne er synlige og genkendelige. 

Som beskrevet i metodeafsnittet er optællingen lavet helt simpelt ved at tage det markerede område, 

og inddele det i mindre områder for at gøre det mere overskueligt. Derefter er hver enkelte Maj-

gøgeurtplante blevet talt. Dette er uanset hvor stor den er, og om den er i blomst. Maj-gøgeurten 

konstateres på dens grønne blade med lilla pletter, hvilket er synligt allerede når den kommer op 

over jordoverfladen. Bestanden af urterne står ofte tæt, hvorfor det kan være svært at skelne de 

enkelte planter fra hinanden(4). 

 

En anden faktor der kan spille ind på bestandsoptællingen kan være metoden der bruges(7). 

Miljøministeriet laver naturovervågninger under Danmarks Miljøundersøgelser og har lavet flere 

overvågninger af orkidéer. Ved denne metode opgøres antallet af skud ved at optælle enten det 

totale antal individer i en bestand eller en delmængde af bestanden fastlagt ved et permanent udlagt 

prøvefelt. Størrelsen af lokaliteten afhænger af det område der samlet skønnes at kunne påvirkes 

negativt, i form at de trusler der kan forekomme for arten. Lokaliteten kan omfatte dele af én eller 

flere delbestande af arten(7). Hvis det vælges at lave et prøvefelt, skal dette være permanent 

markeret, for at sikre sig at det er samme område der laves bestandsoptælling i. Derfor er størrelsen 

heller ikke afgørende. Prøvefeltet skal fastlægges et sted hvor der forekommer mange individer af 

den orkidéart der ønskes overvåget. Der skal gerne forekomme 50-100 individer af orkidéen i 

feltet(7). 

Metoden til bestandsoptælling/-overvågning fra Danmark Miljøundersøgelser kunne godt være en 

mulighed at bruge i området med Maj-gøgeurt tæt på Mødestedet. Der er allerede nu anlagt et 

prøvefelt, men som markerer hele bestanden. Dette prøvefelt ville kunne laves mindre og omfatte et 

område hvor der forekommer mange individer af Maj-gøgeurten. Prøvefeltets størrelse vil være 

mere overskueligt, men vil stadig give et godt indblik i bestandens udvikling. Dog fremgår det af 

Danmarks Miljøundersøgelser at sådan en overvågning skal foregå over en årrække for at give et 

retvisende billede af udviklingen. Men ved at gøre brug af et mindre prøvefelt end det nuværende, 

vil en faktor som for eksempel den person der laver optællingen, ikke spille en lige så stor rolle, da 

det er et mindre og mere overskueligt område optællingen skal foregå i(7). 
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Foruden de pæle der i området for at markere bestanden af Maj-gøgeurt. Kan der gøres brug af 

GPS-koordinater til området. De ses på billede 6. 

 

 

Billede 6 - GPS-koordinater plottet på kort i Danmarks Arealinformation 
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5. Information til besøgende om færdsel i området 
 

5.1 Besøgsadfærd i naturen 
 

Brugen af naturen varierer meget fra person til person. Nogle besøger naturen dagligt for eksempel i 

form at hundeluftning, mens andre har en enkelt årlig skovtur. Naturstyrelsen har i 2012 lavet en 

undersøgelse af friluftslivets samfundsværdi. I denne er der blandt andet undersøgt hvad danskernes 

motiver er for at tage ud i landskabet. Det beskrives at det for eksempel kan være at nyde 

landskabet og naturens lugte og lyde(1). 

I forhold til hvad der kan motivere befolkningen til at besøge naturen oftere, svarer respondenterne i 

undersøgelsen, at de ønsker mere og ”bedre” natur og flere naturområder(1). Præcis dette arbejder 

Tarup-Davinde I/S på, ved at pleje naturområdet samt give flere muligheder for aktiviteter og 

friluftsliv(3). 

Ifølge Naturstyrelsen vil de besøgende have større chance, for at få tilfredsstillet deres behov og 

ønsker, hvis de kender mulighederne for oplevelser og aktiviteter i naturen. Disse informationer kan 

være tilgængelige på forskellige måder. Nogle søger informationer på internettet allerede inden de 

tager ud i naturen. Informationstavler og -foldere er gode muligheder for at give information til de 

besøgende, når de er ankommet til naturen. Tal fra Naturstyrelsens undersøgelse viser, at flere og 

flere er tilfredse med information i form af tavler og foldere(1). 

Udover at kunne informere de besøgende om hvilke muligheder de har i naturen, kan disse 

informationsmåder bruges til at bidrage til en større forståelse af det forvaltningsmæssige i naturen. 

Det kan være lige fra opfattelsen til hegning af nyplantet skovarealer, afbrænding af heder og 

midlertidig lukning af arealer af hensyn til ynglende fugle. Naturstyrelsens undersøgelse viser, at de 

besøgende i naturen i langt højere grad accepterer sådanne tiltag, hvis de forstår baggrunden. Det vil 

også være med til at øge tilfredsheden med naturoplevelsen(1). 
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5.2. Kommunikationsplanlægning 
 

I området med Maj-gøgeurten skal de 

besøgende informeres både om hvordan de 

må færdes i området, men også hvorfor 

Maj-gøgeurten er vigtig at passe på. Dette 

skal gøres med en/flere informationstavler, 

da det som nævnt i ovenstående, er en 

informationsform som flere og flere 

besøgende i naturen er tilfredse med(1). 

For at udarbejde informationstavlen, samt 

planlægge hvor mange der skal være samt 

hvor den/disse skal stå bruges en model 

om kommunikationsplanlægning(23). 

Kommunikationsplanlægnings-modellen 

bruges endvidere til at planlægge og 

udvikle kommunikationen i en 

arbejdsproces. Der er 6 trin som er; valg af 

kommunikationsmålgruppe, målsætninger for 

kommunikationen, udarbejdelse af budget, design af budskab, valg af kommunikationskanal og 

promotion og måling af kommunikationseffekt(23). Der vil dog ikke blive udarbejdet et budget for 

dette projekt. Se afsnittet med afgrænsning. 

 

 

5.2.1. Valg af kommunikationsmålgruppe 
 

Det er nødvendigt at vælge en målgruppe for at kunne planlægge kommunikationen(23). Ifølge 

Tarup-Davinde I/S kommer der besøgende i næsten alle aldre i området. De besøgende der kommer 

til Mødestedet kan både være der for at opnå information om muligheder, gå en tur eller i 

forbindelse med et undervisning forløb(2). 

Friluftsrådet har i oktober 2014 lavet en undersøgelse om danskernes brug af naturen(24). Der er 

4995 personer over 15 år der har deltaget i undersøgelsen, som ifølge Friluftsrådet er repræsentativt 

fordel på køn, alder, geografi og uddannelse(24). Undersøgelsen viser at to ud af tre danskere 

Figur 2 - Model for kommunikationsplanlægning (23) 
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bruger naturen mindst hver uge - hele året rundt. Det er de ældre der bruger naturen oftere end det 

er de unge. Det er derfor svært at definere en præcis målgruppe, men det kan konstateres at hvis de 

besøgende er ankommet til området, er det fordi der er en vis interesse for naturen. Denne interesse 

kan være på mange forskellige niveauer og blive set fra forskellige syn(24). Derfor vil målgruppen 

være meget åben og skal kunne rumme alle aldre, køn og interessenter. Men da der er tale om en 

tavle som informationsform, forventes det at de besøgende kan læse(23). 

 

 

5.2.2. Målsætninger for kommunikation 
 

Modellen for kommunikationsplanlægning bruges ofte i tilfælde af en virksomhed der ønsker at 

sælge et produkt. I dette tilfælde vil Tarup-Davinde ønske at ”sælge” deres produkt til de besøgende 

i form af en naturoplevelse, men på samme tid ”sælge” en information og viden om området. Ved 

dette ”salg” menes der ikke at det skal koste noget, men at de besøgende skal vælge at besøge 

området og være interesseret i viden om det(23). 

Målsætningen med denne kommunikation vil være at de besøgende opnår en god oplevelse i 

området. Der er desuden en målsætning om at kunne give de besøgende en information og læring 

om områdets pleje og beskyttelse af Maj-gøgeurten. 

 

 

5.2.3. Design af budskab 
 

Når budskabet skal designes, skal det ske ud fra virksomhedens ønske om den forventede reaktion 

hos kunden(23). Altså i dette tilfælde, skal budskabet designes så den reaktion der opnås hos de 

besøgende, stemmer overens med de målsætninger der er sat. Budskabets appel har afgørende 

betydning for om det kommer til at ske(23). Overordnet kan dette budskab bestå af tre former for 

argumenter. Det er de tre retoriske appelformer: logos, patos og etos(23). For at nå den ønskede 

reaktion hos de besøgende i området med Maj-gøgeurt skal der gøres brug af patos og etos. Patos 

handler om at nå de besøgendes reaktion med en følelsesmæssig appel. Det kan være argumenter 

som glæde og lykke, hyggeligt og socialt samvær med familie og venner og succes og leg. Etos skal 

bruges til at opnå de besøgendes reaktion med moraliserende argumenter. Det kan for eksempel 

handle om at appellere til hvad der er rigtig og forkert(23). 
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5.2.4. Valg af kommunikationskanal og promotion 
 

Den slags kommunikation som Tarup-Davinde I/S vil bruge til de besøgende, er en 

massekommunikation. Da det allerede konstateret at målgruppen er bred, og at målet er at de 

besøgende skal opnå et kendskab og en viden(23). Måden Tarup-Davinde kommer ud med denne 

kommunikation på et via owned media. Det er grundlæggende fordi det medie de skal bruge, er et 

de ejer selv. De skal ikke købe sig til for eksempel tv-annoncering eller reklamer på 

mobilplatforme. Det vigtige ved Tarup-Davindes kommunikationskanal i området med Maj-

gøgeurt, er at den er til stede der hvor det er relevant. Med det menes der, at kommunikationen skal 

ske i/omkring området med Maj-gøgeurt for at opnå de ønskede målsætninger(23). 

 

 

5.2.5. Måling af kommunikationseffekt 
 

Efter budskabet er formidlet til målgruppen, skal Tarup-Davinde undersøge, om den ønskede 

målsætning er opnået. Dette kan måles ved at bruge en markedsundersøgelse(23). Denne skal 

afdække en række spørgsmål som for eksempel:  

- Hvor mange har set budskabet? 

- Hvordan opfattes budskabet? 

- Hvad har de besøgende opnået af information/viden om området? 

- Hvilken betydning har budskabet for de besøgende færdsel fremover? 

 

Ved at gøre brug af en markedsundersøgelse kan virksomheden nå ud til mange respondenter og på 

den måde opnå et retvisende billede af resultatet. Denne undersøgelse kan laves ved at udsende 

spørgeskemaer på Tarup-Davinde I/S hjemmeside og Facebookside. Det kan også være en 

mulighed at have printede spørgeskemaer tilgængelige i området med Maj-gøgeurt eller ved 

Mødestedet, og på den måde sikre sig at opnå svar fra de respondenter der har oplevet området, og 

som har oplevelsen frisk i hukommelsen(23). 
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5.3. Informationsskilte 
 

For at oplyse de besøgende om at der er et område med Maj-gøgeurt, skal der være en 

informationstavle lidt udenfor området (billede 7). Denne skal vække en interesse og indeholder 

både patos og etos. Patos bruges i form af den første sætning og sætningen der beskriver hvordan 

blomsten ser ud. Det skaber en spænding og en interesse for at gå hen til området og se gøgeurten. 

Etos bruges i sætningen med, at de besøgende skal passe på hvor de træder. Den appellerer til at 

besøgende vil ”gøre det rigtige”, og dermed passe på allerede når de ankommer til området(23). 

 

 

Billede 7 - Informationstavle til at lede besøgende hen til området 
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I starten af området med Maj-gøgeurt skal der også stå en informationstavle (billede 8). Denne skal 

give en information og læring om områdets pleje og betydning, som der står beskrevet i 

kommunikationsplanlægningen(23). 

På denne tavle forekommer der også brug af patos og etos til at give de besøgende budskabet. Patos 

bruges i form af den læring der er i informationerne på tavlen(23). Det kan enten være kendt eller 

ny viden alt efter hvem det er der besøger området. Etos bruges især ved at forklare at Maj-

gøgeurten er fredet, så det appellerer til at de besøgende ikke beskadiger urten. Den viden de opnår 

om hvor sårbar og speciel Maj-gøgeurten er, appellerer også til at de besøgende ved hvad der er 

rigtig og forkert at gøre(23). 

 

 

Billede 8 - Informationstavle til indgangen af området 

 

 

 

 



 29 

På nedenstående billede (billede 9) ses området hvorpå der er indtegnet nogle polygoner. Det store 

blå polygon markerer Sletten, som er der hvor Strandtudserne lever. Det er også et af de områder 

hvor gederne og fårene går og græsser. Det lille blå polygon markerer området med Maj-gøgeurt. 

Den røde linje viser hvordan de besøgende skal gå fra gården med grejbanken, ned til området med 

Maj-gøgeurt. Det første af skiltene (billede 7) skal placeres ved den af de orange prikker der er 

længst til højre. Det er her de besøgende bliver gjort opmærksomme på området og hvad det 

indeholder. Det andet informationsskilt (billede 8) skal placeres ved den orange prik der er længst 

til venstre, som også er helt nede ved området med Maj-gøgeurt. 

 

 

Billede 9 - Kort over området fra Danmarks Arealinformation med indtegning af sletten, området med Maj-gøgeurt, sti og 

informationsskilte  



 30 

6. Diskussion 
 

Tarup-Davinde I/S ønsker at få flere besøgende i hele området, og at de besøgende også kommer 

hen i området med Maj-gøgeurt. Menneskelige aktivitet i naturen kan have forskellige betydning alt 

efter hvordan aktiviteten er og hvilken slags område der er tale om. Når man har at gøre med en 

orkidé der er fredet, og som er meget følsom overfor påvirkning, burde området så helt lukkes af for 

besøgende? Tarup-Davinde er et stort naturområde, hvor der burde være rigeligt plads til forskellige 

friluftsaktiviteter og muligheder for at opleve natur i de andre delområder. 

Til ovenstående spørgsmål skal der overvejes nogle forskellige faktorer som handler om 

prioritering. Udover at Tarup-Davinde området er til, for at skabe natur og levesteder til mange 

forskellige arter, er det også et rekreativt område. Begge dele vægtes højt i planlægningen og 

etableringen af områderne. 

Friluftsrådet peger på at der skal ske en afbalancering af friluftsliv og forstyrrelseshensyn, og at det 

handler om tilrettelæggelse. Det er essentielt at have kendskab til hvordan forskellige arter reagerer 

på forskellige typer af forstyrrelser, og hvilken effekt det kan have på bestandsniveaet(25).  

Hvis ikke der bliver gjort noget i området, vil Maj-gøgeurten have en stor risiko at for at forsvinde 

fra området. Så det vil altid handle om en balancegang der skal findes, ved at afprøve tiltag og 

efterfølgende evaluere på disse(25). 

Hvilken betydning det har for Maj-gøgeurten, at det kommer besøgende i området, vil først kunne 

vurderes når der begynder at komme aktivitet. Forstyrrelsen i området kan både forekomme fra de 

besøgende, men også gederne og fårene kan risikere have en uønsket effekt. 

Hvis de foreslåede løsningsforslag med græssende dyr og informationstavler viser sig at være godt 

for området, kan Tarup-Davinde I/S med fordel gøre brug af løsningerne andre steder i 

naturområdet, hvor der også er orkidéer. Det kan endvidere være muligt at bruge løsningen til andre 

arter, der har samme ”problemstilling”. 
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7. Konklusion 
 

I 2018 observerede Tarup-Davinde I/S Maj-gøgeurten i området ved det nye mødested. Tarup-

Davinde I/S ønsker og forventer, at der kommer flere besøgende til området, hvorfor det er vigtigt 

at give en fyldestgørende information og viden om færdsel i området. Grunden til at der forventes 

en stigning i antallet af besøgende er på grund af etableringen af det nye fælles Mødested i 2021. 

Det anbefales at området med Maj-gøgeurt holdes lysåbent, da det er på den måde gøgeurten har de 

bedste levevilkår. Men da den nuværende forvaltning af området har været uden plejetiltag, er 

området ved at gro til i krat. Derfor skal der gøres brug, af de geder og får der græsser i det 

tilstødende område Sletten. Geder og får æder gerne krat og buske og er derfor gode til vegetationen 

i området med Maj-gøgeurt. Det er af samme grund vigtigt, at dyrene først lukkes ind på området, 

når Maj-gøgeurten er færdig med at blomstre og sprede sine frø, ellers vil dyrene æde gøgeurten 

inden den når at formere sig. 

For at sørge for at de besøgende passer på Maj-gøgeurten når de er i området, skal de besøgende 

informeres om vigtigheden af Maj-gøgeurten, og at den er med til at højne biodiversiteten i 

området. Dette skal gøres ved at sætte to informationsskilte op, da det ifølge Naturstyrelsens 

undersøgelse om friluftsliv i 2013, er noget naturens besøgende er tilfredse med(1). Der skal være et 

der leder hen til området, og så skal der stå et ved indgangen til området. Disse skal indeholde viden 

om at Maj-gøgeurten er fredet og ikke må plukkes eller graves op. De skal endvidere indeholde en 

læring om hvad der gør Maj-gøgeurten speciel. 

 

Disse tiltag skal vurderes ved at lave en bestandsoptælling/overvågning hvert år. På den måde kan 

man vurdere om tiltagene har en positiv eller negativ effekt på Maj-gøgeurtens bestand i området. 

Derudover kan man vurdere på de besøgendes oplevelse af området ved at udsende et spørgeskema 

enten elektronisk eller i papirform ude i området. 
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8. Perspektivering 
 

Maj-gøgeurten og andre vilde orkidéer kan opleves flere forskellige steder i Danmark. Men der er 

også flere steder hvor det har været problematisk for bestandene, at der er besøgende der færdes i 

området. For eksempel oplevede foreningen FanøNatur i 2019, at der var blevet opgravet en masse 

Maj-gøgeurt på Fanø. De er derfor nødt til fremover at være ekstra opmærksomme på de to andre 

lokkationer på Fanø hvor Maj-gøgeurten vokser(26). I Rold skov har der været flere lignende 

situationer. Den sjældne orkidé Fruesko (Cypripedium calceolus) er flere gange blevet fjernet fra 

området. Naturstyrelsen havde allerede opsat hegn i området, for at beskytte orkidéerne, men det 

har ikke været nok(27). Det er heldigvis langt fra alle steder at der foregår sådanne hærværk på de 

truede orkidéer. Men lige så snart områder med orkidéer bliver tilgængelig for offentligheden kan 

der være en risiko forbundet med det(1). 

Ifølge Naturstyrelsens undersøgelse fra 2013(1), vil de besøgende i naturen gerne informeres om 

naturen og arternes betydning. Ved at sikre sig at de besøgende i naturen opnår en viden om 

fredninger og beskyttelse af arter, kan man bedre sikre sig mod opgravning eller plukning af 

orkidéerne, såfremt det er sket på grund af uvidenhed. 

Dette kan undersøges ved brug af spørgeskema til de besøgende, hvor man kan spørge dem om de i 

forvejen vidste at orkidéen var fredet. 

For at sikre en endnu bedre mulighed for at informere de besøgende, kan informationsskiltene med 

fordel bruges i andre områder i Tarup-Davinde, hvor der også forekommer bestande af orkidéer 

eller andre truede plantearter. Løsningen kan også bruges i andre naturområder for eksempel de 

ovennævnte på Fanø og i Rold Skov, hvis ikke det allerede er afprøvet. 
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