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Flere tilføjelser til ”Fællesfoldens flora”,  
af Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen, nov. 2021 
 
Den nyeste Rødliste 2019 har medtaget en del flere plantearter, end vi har været opmærksom på. 
Det betyder, at der er adskilligt flere Nationalt rødlistede arter på Fællesfolden, end det fremgår af 
vores rapport. Det drejer sig om følgende arter, som altså skulle have stået under de Nationalt 
Rødlistede arter: 
 
 
Fåblomstret Kogleaks Næsten truet (NT) 
I rødlisten fra 2011 var den bedømt til at være ”Livskraftig” (LC), men nu anses den for at være 
”Næsten Truet”. Rødliste 2019 skriver, at ”den er formentlig forsvundet fra nogle af dens 
voksesteder”. I vores rapport står den som en ”sjælden positiv-art”. Vi fandt den i 
afvandingskanalen nævnt side 8. 
 
Sand-Rottehale Næsten truet (NT) 
Sand-Rottehale står i rapporten som en ”ualmindelig positiv-art”, men den er nu Nationalt 
rødlistet som ”Næsten Truet”. Den er blevet sjældnere siden sidste rødlistevurdering (2009), hvor 
den ansås for at være ”Livskraftig” (LC). Den står i klitterne udenfor hegnet i ret få eksemplarer. 
 
Smalbladet Hareøre Næsten truet (NT) 
I vores rapport står den som ”sjælden positiv-art”, men er altså Nationalt rødlistet som ”Næsten 
Truet”. Smalbladet Hareøre anses for at være i tilbagegang siden sidste rødlistevurdering i 2007, 
hvor den ansås for at være ”livskraftig” (LC). Den står på Fællesfolden hyppig og udbredt på 
strandengen imod syd i Harril-Rød Svingel zonen. 
 
Spidshale  Truet (EN) 
Spidshale står i rapporten som en ”sjælden positiv-art”, men den anses i Rødliste 2019 som 
værende ”Truet”. I sidste rødlistevurdering (2009) ansås den for at være ”Livskraftig” (LC) og den 
er simpelthen blevet sjældnere siden sidste rødlistevurdering.  Vi fandt den på strandengen i ret 
stort antal imod syd, skønsmæssigt 100 stk. 
 
Stor Skjaller  Næsten truet (NT) 
I rapporten står den blot i floralisten i ”Fællesfoldens flora indenfor hegnet”. Leth (2006) anser den 
som en ”hist-og-her positiv-art”, hvilket vi i øvrigt havde overset. Den anses nu som værende 
”Næsten Truet” i Rødliste 2019. I forrige Rødliste fra 2008 bedømtes den til at være ”Livskraftig” 
(LC).  Ifølge Rødliste 2019 er den i tilbagegang, især i Jylland. 
 
Strand-Nellike Næsten Truet (NT) 
I Rødlisten fra 2011 var den bedømt til at være ” Livskraftig” (LC). Nu anses den for at være 
”Næsten Truet”, og den er ifølge Rødlisten gået tilbage i hele Danmark. I Rapporten står den som 
en ”sjælden positiv-art”, og den står i hundredevis bredt ud mange steder i Fællesfoldens mere 
nordlige del. 
 



 
 
Tæppegræs  Næsten Truet (NT) 
I Rødlisten fra 2009 ansås den for at være ”Livskraftig”, men Rødliste 2019 skriver, at den er gået 
signifikant tilbage i dele af Danmark. Vi anså den i rapporten for at være en regionalt ”Næsten 
Truet” art, men det er den altså nationalt. Som nævnt fandt vi den i en lille vandansamling ret tæt 
på Nedre Halleby Å mod øst. 
 
Vibefedt   Næsten Truet (NT) 
I 2011 var Vibefedt rødlistet som ”livskraftig”, og nu er den altså ”Næsten Truet”. I rapporten står 
den som en regionalt ”Næsten Truet” art. Den har skiftet status pga. tilbagegang. Vi fandt den i 
afvandingskanalen nævnt side 8 sammen med de andre Nationalt rødlistede arter Fåblomstret 
Kogleaks og Tusindfrø og den regionalt rødlistede Rundbladet Soldug. Afvandingskanalen er en 
vigtig lille lokalitet på den store Fællesfold. 
 
 
Med disse rettelser er antallet af Nationalt Rødlistede arter på Fællesfolden, både udenfor og 
indenfor hegnet, på i alt 11 stk og ikke 3, som vi skrev. Fællesfolden er i sandhed en vigtig 
botanisk lokalitet. 


