
Life Hede  
– Genopretning af heder i Danmark 2011 - 2015
Naturstyrelsen gennemfører sammen med EU 

Kommissionen naturpleje på 6 store hedeom-

råder i Danmark. Projektet omfatter 4.371 ha der 

alle ejes af staten. Knapt halvdelen af hederne 

vil blive plejet i løbet af projektet.

De udvalgte heder i projektet er udpeget som 

Natura 2000 områder. Natura 2000 er beteg-

nelsen for et netværk af beskyttede naturom-

råder i EU. Områderne skal bevare og beskytte 

naturtyper samt dyre- og plantearter, der er 

sjældne, truede eller typiske for EU-landene. I 

Danmark har vi udpeget 252 Natura 2000-om-

råder og dækker tilsammen ca. 8% af landarealet.

Naturen på Hederne  
omkring Skovbjerg Bakkeø
Skovbjerg Bakkeø er et karakteristisk bakkeø-

landskab vest for den jyske højderyg. I områdets 

sydlige del ligger spredte klitter. Jordbunden 

består helt overvejende af morænesand og flyve- 

sandsområder (klitter).

Vegetationen domineres af hedelyng med ind-

slag af revling og andre dværgbuske. Vind og 

Sdr Vosborg Hede var tidligere Urfugle reservat, 

men arten regnes i dag for uddød i Danmark. 

I området findes flere egekrat, der er de sidste 

rester af de skove der engang dækkede hele 

området.

Hederne i Skovbjerg Bakkeø området blev  

fredet i 1949. Formålet med fredningen, 

er at sikre bevarelse af hede med enebær 

ved at undgå tilgroning, tilplantning og 

opførelse af forstyrrende elementer.  

Under Life Hede projektet plejes i alt ca. 

450 ha. Der foretages afbrænding af 

knapt 170 ha, rydning af knapt 150 ha, 

slåning af ca. 30 ha og endelig hegning 

og afgræsning af ca. 90 ha. 

Projektet er støttet af EU-LIFE, der er EU’s støtteordning til miljø- 

og naturområdet. LIFE-Natur støtter projekter, der bl.a. bidrager 

til oprettelsen af det europæiske netværk Natura 2000.

Natura 2000 er et økologisk netværk af beskyttede naturområder  

gennem hele EU. Netværket består af områder der er udpeget 

som habitat- og fuglebeskyttelsesområder.
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Nr. Vosborg Hede

Life Hede projektets  

hjemmeside

Henvisning til nærmere  

beskrivelse af Skovbjerg  

Bakkeø under projektet.

Dukatsommerfugl

Nr. Vosborg Hede adskiller sig væsentligt fra de 

andre heder i plantagen. Hvor disse er præget 

af sandflugt, og terrænet er uregelmæssigt og 

kuperet af klitformationer, så er Nr. Vosborg 

Hede derimod er et landskab med bløde og 

flade former på de to bakkeformationer. 

De fugtige partier på de laveste dele ser ander-

ledes ud end den mørke hede. Her findes arealer 

med mosevegetation, først og fremmest præget 

af græsarten blåtop. Flere steder på bakkekam-

mene ligger gravhøje. Fra de høje punkter har 

man i dag vid udsigt over egnens mange plan-

tager, der omgiver isolerede hederester som for 

eksempel Nr. Vosborg Hede.
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Life Hede  
– Genopretning af heder i Danmark 2011 - 2015
Naturstyrelsen gennemfører sammen med EU 

Kommissionen naturpleje på 6 store hedeom-

råder i Danmark. Projektet omfatter 4.371 ha der 

alle ejes af staten. Knapt halvdelen af hederne 

vil blive plejet i løbet af projektet.

De udvalgte heder i projektet er udpeget som 

Natura 2000 områder. Natura 2000 er beteg-

nelsen for et netværk af beskyttede naturom-

råder i EU. Områderne skal bevare og beskytte 

naturtyper samt dyre- og plantearter, der er 

sjældne, truede eller typiske for EU-landene. I 

Danmark har vi udpeget 252 Natura 2000-om-

råder og dækker tilsammen ca. 8% af landarealet.

Naturen på Hederne  
omkring Skovbjerg Bakkeø
Skovbjerg Bakkeø er et karakteristisk bakkeø-

landskab vest for den jyske højderyg. I områdets 

sydlige del ligger spredte klitter. Jordbunden 

består helt overvejende af morænesand og flyve- 

sandsområder (klitter).

Vegetationen domineres af hedelyng med ind-

slag af revling og andre dværgbuske. Vind og 

Sdr Vosborg Hede var tidligere Urfugle reservat, 

men arten regnes i dag for uddød i Danmark. 

I området findes flere egekrat, der er de sidste 

rester af de skove der engang dækkede hele 

området.

Hederne i Skovbjerg Bakkeø området blev  

fredet i 1949. Formålet med fredningen, 

er at sikre bevarelse af hede med enebær 

ved at undgå tilgroning, tilplantning og 

opførelse af forstyrrende elementer.  

Under Life Hede projektet plejes i alt ca. 

450 ha. Der foretages afbrænding af 

knapt 170 ha, rydning af knapt 150 ha, 

slåning af ca. 30 ha og endelig hegning 

og afgræsning af ca. 90 ha. 

Projektet er støttet af EU-LIFE, der er EU’s støtteordning til miljø- 

og naturområdet. LIFE-Natur støtter projekter, der bl.a. bidrager 

til oprettelsen af det europæiske netværk Natura 2000.

Natura 2000 er et økologisk netværk af beskyttede naturområder  

gennem hele EU. Netværket består af områder der er udpeget 

som habitat- og fuglebeskyttelsesområder.

Vind Hede

Life Hede projektets  

hjemmeside

Henvisning til nærmere  

beskrivelse af Skovbjerg  

Bakkeø under projektet.

Vind Hede er især kendt som reservat for ur-

fuglen. Der fandtes en bestand her frem til 1996. 

Urfuglen er nu erklæret uddød i Danmark. På 

trods af omfattende naturpleje på urfuglenes 

levesteder i 1980erne lykkedes det ikke at redde 

den danske bestand. Fortsat pleje af hederne 

vil dog sikre, at der stadig vil være egnede leve-

steder i Danmark, såfremt den tyske bestand 

vokser og breder sig til Danmark.
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Life Hede  
– Genopretning af heder i Danmark 2011 - 2015
Naturstyrelsen gennemfører sammen med EU 

Kommissionen naturpleje på 6 store hedeom-

råder i Danmark. Projektet omfatter 4.371 ha der 

alle ejes af staten. Knapt halvdelen af hederne 

vil blive plejet i løbet af projektet.

De udvalgte heder i projektet er udpeget som 

Natura 2000 områder. Natura 2000 er beteg-

nelsen for et netværk af beskyttede naturom-

råder i EU. Områderne skal bevare og beskytte 

naturtyper samt dyre- og plantearter, der er 

sjældne, truede eller typiske for EU-landene. I 

Danmark har vi udpeget 252 Natura 2000-om-

råder og dækker tilsammen ca. 8% af landarealet.

Naturen på Hederne  
omkring Skovbjerg Bakkeø
Skovbjerg Bakkeø er et karakteristisk bakkeø-

landskab vest for den jyske højderyg. I områdets 

sydlige del ligger spredte klitter. Jordbunden 

består helt overvejende af morænesand og flyve- 

sandsområder (klitter).

Vegetationen domineres af hedelyng med ind-

slag af revling og andre dværgbuske. Vind og 

Sdr Vosborg Hede var tidligere Urfugle reservat, 

men arten regnes i dag for uddød i Danmark. 

I området findes flere egekrat, der er de sidste 

rester af de skove der engang dækkede hele 

området.

Hederne i Skovbjerg Bakkeø området blev  

fredet i 1949. Formålet med fredningen, 

er at sikre bevarelse af hede med enebær 

ved at undgå tilgroning, tilplantning og 

opførelse af forstyrrende elementer.  

Under Life Hede projektet plejes i alt ca. 

450 ha. Der foretages afbrænding af 

knapt 170 ha, rydning af knapt 150 ha, 

slåning af ca. 30 ha og endelig hegning 

og afgræsning af ca. 90 ha. 

Projektet er støttet af EU-LIFE, der er EU’s støtteordning til miljø- 

og naturområdet. LIFE-Natur støtter projekter, der bl.a. bidrager 

til oprettelsen af det europæiske netværk Natura 2000.

Natura 2000 er et økologisk netværk af beskyttede naturområder  

gennem hele EU. Netværket består af områder der er udpeget 

som habitat- og fuglebeskyttelsesområder.

Idum Hede

Life Hede projektets  

hjemmeside

Henvisning til nærmere  

beskrivelse af Skovbjerg  

Bakkeø under projektet.

Idum Hede er foruden en spændende natur nok 

mest kendt for at rumme 30 gravhøje, og syv 

overpløjede høje. I 1903 udgravede National-

museet 10 af højene. I seks af dem var der grave 

fra stenalderen. 

Idum Å har været stemmet op adskillige steder 

med henblik på engvanding. En række kanaler, 

der var i brug op til 2. Verdenskrig, kan stadig 

ses på heden.
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Life Hede  
– Genopretning af heder i Danmark 2011 - 2015
Naturstyrelsen gennemfører sammen med EU 

Kommissionen naturpleje på 6 store hedeom-

råder i Danmark. Projektet omfatter 4.371 ha der 

alle ejes af staten. Knapt halvdelen af hederne 

vil blive plejet i løbet af projektet.

De udvalgte heder i projektet er udpeget som 

Natura 2000 områder. Natura 2000 er beteg-

nelsen for et netværk af beskyttede naturom-

råder i EU. Områderne skal bevare og beskytte 

naturtyper samt dyre- og plantearter, der er 

sjældne, truede eller typiske for EU-landene. I 

Danmark har vi udpeget 252 Natura 2000-om-

råder og dækker tilsammen ca. 8% af landarealet.

Naturen på Hederne  
omkring Skovbjerg Bakkeø
Skovbjerg Bakkeø er et karakteristisk bakkeø-

landskab vest for den jyske højderyg. I områdets 

sydlige del ligger spredte klitter. Jordbunden 

består helt overvejende af morænesand og flyve- 

sandsområder (klitter).

Vegetationen domineres af hedelyng med ind-

slag af revling og andre dværgbuske. Vind og 

Sdr Vosborg Hede var tidligere Urfugle reservat, 

men arten regnes i dag for uddød i Danmark. 

I området findes flere egekrat, der er de sidste 

rester af de skove der engang dækkede hele 

området.

Hederne i Skovbjerg Bakkeø området blev  

fredet i 1949. Formålet med fredningen, 

er at sikre bevarelse af hede med enebær 

ved at undgå tilgroning, tilplantning og 

opførelse af forstyrrende elementer.  

Under Life Hede projektet plejes i alt ca. 

450 ha. Der foretages afbrænding af 

knapt 170 ha, rydning af knapt 150 ha, 

slåning af ca. 30 ha og endelig hegning 

og afgræsning af ca. 90 ha. 

Projektet er støttet af EU-LIFE, der er EU’s støtteordning til miljø- 

og naturområdet. LIFE-Natur støtter projekter, der bl.a. bidrager 

til oprettelsen af det europæiske netværk Natura 2000.

Natura 2000 er et økologisk netværk af beskyttede naturområder  

gennem hele EU. Netværket består af områder der er udpeget 

som habitat- og fuglebeskyttelsesområder.

Østersande Hede

Life Hede projektets  

hjemmeside

Henvisning til nærmere  

beskrivelse af Skovbjerg  

Bakkeø under projektet.

Er man først nået hertil, venter der en oplevelse 

af et landskab af ganske speciel karakter.

Landskabet er formet af vinden, som har blæst 

det løse sand sammen i høje klitter. Nogle af klit-

terne er bevokset med hedevegetation, andre 

steder er der åbne vindbrud. Her flyttes der rundt 

på sandet, hver gang det blæser kraftigt.

I princippet adskiller disse klitter sig ikke fra klit- 

terne langs Vesterhavet, men alligevel ser de helt 

anderledes ud. Sandet er nemlig gult, hvilket 

viser, at det ikke blot er klitsand, der er blæst 

herind. Det stammer fra istidsaflejringer ligesom 

resten af landskabet på egnen.

De åbne vindbrud har deres helt specielle vege-

tation, forskellig fra den omgivende bedes. Kun 

få planter kan klare sig under de ustabile og 

barske forhold. Sand-hjælme, som er en karak-

teristisk plante i havklitterne, er en af dem.
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Krondyr

Stor Tornskade

Life Hede  
– Genopretning af heder i Danmark 2011 - 2015
Naturstyrelsen gennemfører sammen med EU 

Kommissionen naturpleje på 6 store hedeom-

råder i Danmark. Projektet omfatter 4.371 ha der 

alle ejes af staten. Knapt halvdelen af hederne 

vil blive plejet i løbet af projektet.

De udvalgte heder i projektet er udpeget som 

Natura 2000 områder. Natura 2000 er beteg-

nelsen for et netværk af beskyttede naturom-

råder i EU. Områderne skal bevare og beskytte 

naturtyper samt dyre- og plantearter, der er 

sjældne, truede eller typiske for EU-landene. I 

Danmark har vi udpeget 252 Natura 2000-om-

råder og dækker tilsammen ca. 8% af landarealet.

Naturen på Grene Sande
Størstedelen af plantagen Gyttegård Plantage, 

der ligger op til Grene Sande, er plantet i årene 

omkring 1900. Tilplantningen skete dels for at 

begrænse sandflugten i området, dels for at 

styrke udnyttelsen af naturressourcer. Tilplant-

ningen skete på bekostning af bl.a. arealer med 

hede. Life Hede projektet skal medvirke til at 

genskabe de åbne arealer med heden som den 

fremtrædende natur.

Meget af den plantage der fældes i Life Hede 

projektet er en del af den såkaldte Gyttegård 

Plantage. Det meste af plantagen er anlagt i 

1899. Plantagen har fået navn efter den senere 

ejer grosserer Andreas Petersens kone, hvis 

kælenavn var Gytte. Kort over området fra 1870 

viser en vidt udstrakt hede kun afbrudt af ganske  

få marker.  Grene Sande er en del af et ca. 600 ha 

stort naturområde. Området består af 

områder med hede, nåletræsplantager 

og områder med åbne indsander.  I Life 

Hede projektet her på Grene Sande plejes 

godt 110 ha, hovedsageligt ved at der  

ryddes træer på ca. 66 ha, ca. 40 ha vil 

blive brændt af og derefter indhegnet til 

græssende dyr.

Projektet er støttet af EU-LIFE, der er EU’s støtteordning til miljø- 

og naturområdet. LIFE-Natur støtter projekter, der bl.a. bidrager 

til oprettelsen af det europæiske netværk Natura 2000.

Natura 2000 er et økologisk netværk af beskyttede naturområder  

gennem hele EU. Netværket består af områder der er udpeget 

som habitat- og fuglebeskyttelsesområder.
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Grene Sande

Life Hede projektets  

hjemmeside

Life Hede projektet  

– projektområde Grene Sande

Dukatsommerfugl

Kortet, der er fra sidste halvdel af 1800-tallet, viser ud-

bredelsen af heden inden tilplantningerne begyndte.

Grene Å

Grene Å

Annexvej

Kærvej

M
os

ev
ej

M
os

ev
ej Løvlundvej

H
u
lb

ak
ke

ve
j

Trøllundvej

Golfbane

Ørnsbjerg

Bakkely

Klitvej

Grindstedvej

Grene 
Sande

Grene  Sande

Offentlig vej

Markvej/skovvej, 

motorkørsel ikke tilladt

Sti

Nåleskov

Løvskov

Eng

Mose

Klit

Have

Sø

Hede

Hede plejet med afbrænding

Areal ryddet for træer

Statsejet ejendom

P-plads

Infotavle

Hundeskov

Afmærkede vandreruter:

1,5 og 2,1 km

2,8 km

Her er du 

Miljøministeriet

Naturstyrelsen

Tlf : 7254 3000

www.naturstyrelsen.dk



Krondyr

Stor Tornskade

Life Hede  
– Genopretning af heder i Danmark 2011 - 2015
Naturstyrelsen gennemfører sammen med EU 

Kommissionen naturpleje på 6 store hedeom-

råder i Danmark. Projektet omfatter 4.371 ha der 

alle ejes af staten. Knapt halvdelen af hederne 

vil blive plejet i løbet af projektet.

De udvalgte heder i projektet er udpeget som 

Natura 2000 områder. Natura 2000 er beteg-

nelsen for et netværk af beskyttede naturom-

råder i EU. Områderne skal bevare og beskytte 

naturtyper samt dyre- og plantearter, der er 

sjældne, truede eller typiske for EU-landene. I 

Danmark har vi udpeget 252 Natura 2000-om-

råder og dækker tilsammen ca. 8% af landarealet.

Naturen på Grene Sande
Størstedelen af plantagen Gyttegård Plantage, 

der ligger op til Grene Sande, er plantet i årene 

omkring 1900. Tilplantningen skete dels for at 

begrænse sandflugten i området, dels for at 

styrke udnyttelsen af naturressourcer. Tilplant-

ningen skete på bekostning af bl.a. arealer med 

hede. Life Hede projektet skal medvirke til at 

genskabe de åbne arealer med heden som den 

fremtrædende natur.

Indlandshederne var tidligere vidt udbredte. 

Med skovrydning og landskabsudnyttelse i  

yngre stenalder og senere blev der skabt  

grundlag for store arealer med hedenatur på  

de sandede og næringsfattige arealer i Midt-  

og Vestjylland. Frem til midten af 1800-tallet  

var heden den almindeligste naturtype i disse 

landsdele. Grene Sande er en del af et ca. 600 ha 

stort naturområde. Området består af 

områder med hede, nåletræsplantager 

og områder med åbne indsander.  I Life 

Hede projektet her på Grene Sande plejes 

godt 110 ha, hovedsageligt ved at der  

ryddes træer på ca. 66 ha, ca. 40 ha vil 

blive brændt af og derefter indhegnet til 

græssende dyr.

Projektet er støttet af EU-LIFE, der er EU’s støtteordning til miljø- 

og naturområdet. LIFE-Natur støtter projekter, der bl.a. bidrager 

til oprettelsen af det europæiske netværk Natura 2000.

Natura 2000 er et økologisk netværk af beskyttede naturområder  

gennem hele EU. Netværket består af områder der er udpeget 

som habitat- og fuglebeskyttelsesområder.
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Krondyr

Life Hede  
– Genopretning af heder i Danmark 2011 - 2015
Naturstyrelsen gennemfører sammen med EU 

Kommissionen naturpleje på 6 store hedeom-

råder i Danmark. Projektet omfatter 4.371 ha der 

alle ejes af staten. Knapt halvdelen af hederne 

vil blive plejet i løbet af projektet.

De udvalgte heder i projektet er udpeget som 

Natura 2000 områder. Natura 2000 er beteg-

nelsen for et netværk af beskyttede naturom-

råder i EU. Områderne skal bevare og beskytte 

naturtyper samt dyre- og plantearter, der er 

sjældne, truede eller typiske for EU-landene. I 

Danmark har vi udpeget 252 Natura 2000-om-

råder og dækker tilsammen ca. 8% af landarealet.

Naturen på Harrild Hede
Når man står midt på Harrild Hede får man nemt 

det indtryk at heden er uendelig. Landskabet 

bølger svagt med en vekselvirkning mede de 

storeflader af hede. Her ser man indlandsklitter, 

fugtige lavninger med mose eller småsøer og 

åløb. De store plantager der omgiver hederne 

blev plantet omkring 1790-1800, og var dermed 

nogle af de ældste hedeplantager i Jylland.

Netop den store afveksling mellem plantage og 

åbne naturområder gør at der er et rigt plante- 

og dyreliv i området. Harrild Hede er især kendt 

for en stor bestand af Kronvildt. Men også for 

mange ynglende par af Natravne. Natravn er 

meget svær at opdage på grund af dens fan-

tastiske camouflagedragt. Men i yngletiden i 

begyndelsen af juni høres hannens særegne 

”sang”, der af nogen betegnes som lyden af en 

knallert i det fjerne. I gode år kan Natravnen 

få to kuld, og så genoptager hannen sin sang i 

midten af juli.

Harrild Hede er del af et næste 3000 ha 

stort naturområde. Selve heden udgør 

knapt 1000 ha, resten er hovedsageligt 

plantager, fugtige områder med moser 

og en del andre mindre naturtyper.

I plejen af heden foretager Naturstyrelsen 

afbrænding på godt 100 ha, og man slår 

og høster knapt 90 ha. På ca. 60 ha har 

man vurderet at en afskrælning er nød-

vendig for komme af med tilpas meget 

næring og den tykke tørv.

Projektet er støttet af EU-LIFE, der er EU’s støtteordning til miljø- 

og naturområdet. LIFE-Natur støtter projekter, der bl.a. bidrager 

til oprettelsen af det europæiske netværk Natura 2000.

Natura 2000 er et økologisk netværk af beskyttede naturområder  

gennem hele EU. Netværket består af områder der er udpeget 

som habitat- og fuglebeskyttelsesområder.

Harrild Hede

Life Hede projektets  

hjemmeside

Natravn

Illustrationer: Stig Bachmann Nielsen/Naturplan

Life Hede projektet  

– projektområde Harrild Hede

Lige op ad vejen kan man se to eksempler på 

den pleje, der er udført i Life Hede projektet. Øst 

for vejen er der udført slåning og lidt længere 

fremme, vest for vejen er der foretaget afbræn-

ding af heden.
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Life Hede  
– Genopretning af heder i Danmark 2011 - 2015
Naturstyrelsen gennemfører sammen med EU 

Kommissionen naturpleje på 6 store hedeom-

råder i Danmark. Projektet omfatter 4.371 ha der 

alle ejes af staten. Knapt halvdelen af hederne 

vil blive plejet i løbet af projektet.

De udvalgte heder i projektet er udpeget som 

Natura 2000 områder. Natura 2000 er beteg-

nelsen for et netværk af beskyttede naturom-

råder i EU. Områderne skal bevare og beskytte 

naturtyper samt dyre- og plantearter, der er 

sjældne, truede eller typiske for EU-landene. I 

Danmark har vi udpeget 252 Natura 2000-om-

råder og dækker tilsammen ca. 8% af landarealet.

Naturen på Harrild Hede
Når man står midt på Harrild Hede får man nemt 

det indtryk at heden er uendelig. Landskabet 

bølger svagt med en vekselvirkning mede de 

storeflader af hede. Her ser man indlandsklitter, 

fugtige lavninger med mose eller småsøer og 

åløb. De store plantager der omgiver hederne 

blev plantet omkring 1790-1800, og var dermed 

nogle af de ældste hedeplantager i Jylland.

Netop den store afveksling mellem plantage og 

åbne naturområder gør at der er et rigt plante- 

og dyreliv i området. Harrild Hede er især kendt 

for en stor bestand af Kronvildt. Men også for 

mange ynglende par af Natravne. Natravn er 

meget svær at opdage på grund af dens fan-

tastiske camouflagedragt. Men i yngletiden i 

begyndelsen af juni høres hannens særegne 

”sang”, der af nogen betegnes som lyden af en 

knallert i det fjerne. I gode år kan Natravnen 

få to kuld, og så genoptager hannen sin sang i 

midten af juli.

Harrild Hede er del af et næste 3000 ha 

stort naturområde. Selve heden udgør 

knapt 1000 ha, resten er hovedsageligt 

plantager, fugtige områder med moser 

og en del andre mindre naturtyper.

I plejen af heden foretager Naturstyrelsen 

afbrænding på godt 100 ha, og man slår 

og høster knapt 90 ha. På ca. 60 ha har 

man vurderet at en afskrælning er nød-

vendig for komme af med tilpas meget 

næring og den tykke tørv.

Projektet er støttet af EU-LIFE, der er EU’s støtteordning til miljø- 

og naturområdet. LIFE-Natur støtter projekter, der bl.a. bidrager 

til oprettelsen af det europæiske netværk Natura 2000.

Natura 2000 er et økologisk netværk af beskyttede naturområder  

gennem hele EU. Netværket består af områder der er udpeget 

som habitat- og fuglebeskyttelsesområder.

Harrild Hede

Life Hede projektets  

hjemmeside

Natravn

Illustrationer: Stig Bachmann Nielsen/Naturplan

Life Hede projektet  

– projektområde Harrild Hede

Her på Kanten af den nordlige del af Harrild 

Hede er der flere fugtige lavninger med mange 

spændende planter. Overgangen mellem de 

tørre hedeområder og de fugtige lavninger 

med småsøer og moser, giver en stor variation  

i plante- og dyrelivet.
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Krondyr

Life Hede  
– Genopretning af heder i Danmark 2011 - 2015
Naturstyrelsen gennemfører sammen med EU 

Kommissionen naturpleje på 6 store hedeom-

råder i Danmark. Projektet omfatter 4.371 ha der 

alle ejes af staten. Knapt halvdelen af hederne 

vil blive plejet i løbet af projektet.

De udvalgte heder i projektet er udpeget som 

Natura 2000 områder. Natura 2000 er beteg-

nelsen for et netværk af beskyttede naturom-

råder i EU. Områderne skal bevare og beskytte 

naturtyper samt dyre- og plantearter, der er 

sjældne, truede eller typiske for EU-landene. I 

Danmark har vi udpeget 252 Natura 2000-om-

råder og dækker tilsammen ca. 8% af landarealet.

Naturen på Harrild Hede
Når man står midt på Harrild Hede får man nemt 

det indtryk at heden er uendelig. Landskabet 

bølger svagt med en vekselvirkning mede de 

storeflader af hede. Her ser man indlandsklitter, 

fugtige lavninger med mose eller småsøer og 

åløb. De store plantager der omgiver hederne 

blev plantet omkring 1790-1800, og var dermed 

nogle af de ældste hedeplantager i Jylland.

Netop den store afveksling mellem plantage og 

åbne naturområder gør at der er et rigt plante- 

og dyreliv i området. Harrild Hede er især kendt 

for en stor bestand af Kronvildt. Men også for 

mange ynglende par af Natravne. Natravn er 

meget svær at opdage på grund af dens fan-

tastiske camouflagedragt. Men i yngletiden i 

begyndelsen af juni høres hannens særegne 

”sang”, der af nogen betegnes som lyden af en 

knallert i det fjerne. I gode år kan Natravnen 

få to kuld, og så genoptager hannen sin sang i 

midten af juli.

Harrild Hede er del af et næste 3000 ha 

stort naturområde. Selve heden udgør 

knapt 1000 ha, resten er hovedsageligt 

plantager, fugtige områder med moser 

og en del andre mindre naturtyper.

I plejen af heden foretager Naturstyrelsen 

afbrænding på godt 100 ha, og man slår 

og høster knapt 90 ha. På ca. 60 ha har 

man vurderet at en afskrælning er nød-

vendig for komme af med tilpas meget 

næring og den tykke tørv.

Projektet er støttet af EU-LIFE, der er EU’s støtteordning til miljø- 

og naturområdet. LIFE-Natur støtter projekter, der bl.a. bidrager 

til oprettelsen af det europæiske netværk Natura 2000.

Natura 2000 er et økologisk netværk af beskyttede naturområder  

gennem hele EU. Netværket består af områder der er udpeget 

som habitat- og fuglebeskyttelsesområder.

Harrild Hede

Life Hede projektets  

hjemmeside

Natravn

Illustrationer: Stig Bachmann Nielsen/Naturplan

Life Hede projektet  

– projektområde Harrild Hede

Følg den gule vandrerute ud til de imponerende 

indlandsklitter midt på heden, Du kommer også 

forbi flere af de områder, hvor der er foretaget 

pleje.
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Krondyr

Life Hede  
– Genopretning af heder i Danmark 2011 - 2015
Naturstyrelsen gennemfører sammen med EU 

Kommissionen naturpleje på 6 store hedeom-

råder i Danmark. Projektet omfatter 4.371 ha der 

alle ejes af staten. Knapt halvdelen af hederne 

vil blive plejet i løbet af projektet.

De udvalgte heder i projektet er udpeget som 

Natura 2000 områder. Natura 2000 er beteg-

nelsen for et netværk af beskyttede naturom-

råder i EU. Områderne skal bevare og beskytte 

naturtyper samt dyre- og plantearter, der er 

sjældne, truede eller typiske for EU-landene. I 

Danmark har vi udpeget 252 Natura 2000-om-

råder og dækker tilsammen ca. 8% af landarealet.

Naturen på Harrild Hede
Når man står midt på Harrild Hede får man nemt 

det indtryk at heden er uendelig. Landskabet 

bølger svagt med en vekselvirkning mede de 

storeflader af hede. Her ser man indlandsklitter, 

fugtige lavninger med mose eller småsøer og 

åløb. De store plantager der omgiver hederne 

blev plantet omkring 1790-1800, og var dermed 

nogle af de ældste hedeplantager i Jylland.

Netop den store afveksling mellem plantage og 

åbne naturområder gør at der er et rigt plante- 

og dyreliv i området. Harrild Hede er især kendt 

for en stor bestand af Kronvildt. Men også for 

mange ynglende par af Natravne. Natravn er 

meget svær at opdage på grund af dens fan-

tastiske camouflagedragt. Men i yngletiden i 

begyndelsen af juni høres hannens særegne 

”sang”, der af nogen betegnes som lyden af en 

knallert i det fjerne. I gode år kan Natravnen 

få to kuld, og så genoptager hannen sin sang i 

midten af juli.

Harrild Hede er del af et næste 3000 ha 

stort naturområde. Selve heden udgør 

knapt 1000 ha, resten er hovedsageligt 

plantager, fugtige områder med moser 

og en del andre mindre naturtyper.

I plejen af heden foretager Naturstyrelsen 

afbrænding på godt 100 ha, og man slår 

og høster knapt 90 ha. På ca. 60 ha har 

man vurderet at en afskrælning er nød-

vendig for komme af med tilpas meget 

næring og den tykke tørv.

Projektet er støttet af EU-LIFE, der er EU’s støtteordning til miljø- 

og naturområdet. LIFE-Natur støtter projekter, der bl.a. bidrager 

til oprettelsen af det europæiske netværk Natura 2000.

Natura 2000 er et økologisk netværk af beskyttede naturområder  

gennem hele EU. Netværket består af områder der er udpeget 

som habitat- og fuglebeskyttelsesområder.

Harrild Hede
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hjemmeside

Natravn
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Life Hede projektet  

– projektområde Harrild Hede

Følg den gule vandre rute og du vil komme frem 

til rester efter et tidligere agerbrug. Under vejs  

vil du kunne se eksempler på hvordan henholds-

vis høst og afbrænding har påvirket heden. 
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Krondyr

Life Hede  
– Genopretning af heder i Danmark 2011 - 2015
Naturstyrelsen gennemfører sammen med EU 

Kommissionen naturpleje på 6 store hedeom-

råder i Danmark. Projektet omfatter 4.371 ha der 

alle ejes af staten. Knapt halvdelen af hederne 

vil blive plejet i løbet af projektet.

De udvalgte heder i projektet er udpeget som 

Natura 2000 områder. Natura 2000 er beteg-

nelsen for et netværk af beskyttede naturom-

råder i EU. Områderne skal bevare og beskytte 

naturtyper samt dyre- og plantearter, der er 

sjældne, truede eller typiske for EU-landene. I 

Danmark har vi udpeget 252 Natura 2000-om-

råder og dækker tilsammen ca. 8% af landarealet.

Naturen på Harrild Hede
Når man står midt på Harrild Hede får man nemt 

det indtryk at heden er uendelig. Landskabet 

bølger svagt med en vekselvirkning mede de 

storeflader af hede. Her ser man indlandsklitter, 

fugtige lavninger med mose eller småsøer og 

åløb. De store plantager der omgiver hederne 

blev plantet omkring 1790-1800, og var dermed 

nogle af de ældste hedeplantager i Jylland.

Netop den store afveksling mellem plantage og 

åbne naturområder gør at der er et rigt plante- 

og dyreliv i området. Harrild Hede er især kendt 

for en stor bestand af Kronvildt. Men også for 

mange ynglende par af Natravne. Natravn er 

meget svær at opdage på grund af dens fan-

tastiske camouflagedragt. Men i yngletiden i 

begyndelsen af juni høres hannens særegne 

”sang”, der af nogen betegnes som lyden af en 

knallert i det fjerne. I gode år kan Natravnen 

få to kuld, og så genoptager hannen sin sang i 

midten af juli.

Harrild Hede er del af et næste 3000 ha 

stort naturområde. Selve heden udgør 

knapt 1000 ha, resten er hovedsageligt 

plantager, fugtige områder med moser 

og en del andre mindre naturtyper.

I plejen af heden foretager Naturstyrelsen 

afbrænding på godt 100 ha, og man slår 

og høster knapt 90 ha. På ca. 60 ha har 

man vurderet at en afskrælning er nød-

vendig for komme af med tilpas meget 

næring og den tykke tørv.

Projektet er støttet af EU-LIFE, der er EU’s støtteordning til miljø- 

og naturområdet. LIFE-Natur støtter projekter, der bl.a. bidrager 

til oprettelsen af det europæiske netværk Natura 2000.

Natura 2000 er et økologisk netværk af beskyttede naturområder  

gennem hele EU. Netværket består af områder der er udpeget 

som habitat- og fuglebeskyttelsesområder.

Harrild Hede

Life Hede projektets  

hjemmeside
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Life Hede projektet  

– projektområde Harrild Hede

Følg den gule vandrerute mod nord op til de  

imponerende indlandsklitter midt på heden.  

Under vejs vil du flere steder se hvordan af-

brænding har påvirket heden.
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Krondyr

Life Hede  
– Genopretning af heder i Danmark 2011 - 2015
Naturstyrelsen gennemfører sammen med EU 

Kommissionen naturpleje på 6 store hedeom-

råder i Danmark. Projektet omfatter 4.371 ha der 

alle ejes af staten. Knapt halvdelen af hederne 

vil blive plejet i løbet af projektet.

De udvalgte heder i projektet er udpeget som 

Natura 2000 områder. Natura 2000 er beteg-

nelsen for et netværk af beskyttede naturom-

råder i EU. Områderne skal bevare og beskytte 

naturtyper samt dyre- og plantearter, der er 

sjældne, truede eller typiske for EU-landene. I 

Danmark har vi udpeget 252 Natura 2000-om-

råder og dækker tilsammen ca. 8% af landarealet.

Naturen på Harrild Hede
Når man står midt på Harrild Hede får man nemt 

det indtryk at heden er uendelig. Landskabet 

bølger svagt med en vekselvirkning mede de 

storeflader af hede. Her ser man indlandsklitter, 

fugtige lavninger med mose eller småsøer og 

åløb. De store plantager der omgiver hederne 

blev plantet omkring 1790-1800, og var dermed 

nogle af de ældste hedeplantager i Jylland.

Netop den store afveksling mellem plantage og 

åbne naturområder gør at der er et rigt plante- 

og dyreliv i området. Harrild Hede er især kendt 

for en stor bestand af Kronvildt. Men også for 

mange ynglende par af Natravne. Natravn er 

meget svær at opdage på grund af dens fan-

tastiske camouflagedragt. Men i yngletiden i 

begyndelsen af juni høres hannens særegne 

”sang”, der af nogen betegnes som lyden af en 

knallert i det fjerne. I gode år kan Natravnen 

få to kuld, og så genoptager hannen sin sang i 

midten af juli.

Harrild Hede er del af et næste 3000 ha 

stort naturområde. Selve heden udgør 

knapt 1000 ha, resten er hovedsageligt 

plantager, fugtige områder med moser 

og en del andre mindre naturtyper.

I plejen af heden foretager Naturstyrelsen 

afbrænding på godt 100 ha, og man slår 

og høster knapt 90 ha. På ca. 60 ha har 

man vurderet at en afskrælning er nød-

vendig for komme af med tilpas meget 

næring og den tykke tørv.

Projektet er støttet af EU-LIFE, der er EU’s støtteordning til miljø- 

og naturområdet. LIFE-Natur støtter projekter, der bl.a. bidrager 

til oprettelsen af det europæiske netværk Natura 2000.

Natura 2000 er et økologisk netværk af beskyttede naturområder  

gennem hele EU. Netværket består af områder der er udpeget 

som habitat- og fuglebeskyttelsesområder.

Harrild Hede

Life Hede projektets  

hjemmeside

Natravn
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Life Hede projektet  

– projektområde Harrild Hede

Følg den røde rute frem gennem plantagen ud 

på heden. Bemærk at plantagen blev plantet så  

sent som efter 2. verdenskrig og var indtil da hede  

ligesom heden syd for plantagen.  Ude på heden 

finder du 6 jordstykker, der har været udsat for 

forskellige typer af pleje. Her sammenligner vi 

hvordan de enkelte indgreb påvirker heden.
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Krondyr Stor Tornskade

Life Hede  
– Genopretning af heder i Danmark 2011 - 2015
Naturstyrelsen gennemfører sammen med EU 

Kommissionen naturpleje på 6 store hedeom-

råder i Danmark. Projektet omfatter 4.371 ha der 

alle ejes af staten. Knapt halvdelen af hederne 

vil blive plejet i løbet af projektet.

De udvalgte heder i projektet er udpeget som 

Natura 2000 områder. Natura 2000 er beteg-

nelsen for et netværk af beskyttede naturom-

råder i EU. Områderne skal bevare og beskytte 

naturtyper samt dyre- og plantearter, der er 

sjældne, truede eller typiske for EU-landene. I 

Danmark har vi udpeget 252 Natura 2000-om-

råder og dækker tilsammen ca. 8% af landarealet.

Naturen på Lønborg Hede
Lønborg Hede er speciel ved at rumme skiftende  

områder med en tør hede type og områder  

med fugtige heder. Flere steder er der opstået 

små vandhuller efter tidligere tørvegravning. 

Lønborg Hede er en vigtig botanisk lokalitet 

med flere sjældne planter, der er anført på den 

danske rødliste.

Tidligere var Lønborg Hede også en vigtig fugle-

lokalitet, her ynglede bland andet den sjældne 

Tinksmed, Hedehøg og Mosehornugle. Tranen 

er en af de specielle fugle, det er muligt at op-

leve på heden.

Her i den nordlige del af heden findes flere små 

lavvandede områder. Flere af disse har den sær-

lige botaniske dannelse der kaldes hængesæk. 

Hængesæk betyder at der vokser planter ud 

over vand. Det ligger lige som et flydende lag. 

Hængesæk kan dannes af forskellige planter, 

men her på Lønborg Hede er det hovedsageligt 

dannet af tørvemosser.

De offentligt ejede dele af Lønborg Hede 

er udpeget som habitatområde og udgør 

359 ha af et større naturområde. Private 

jordtilliggender kiler sig ind i området fra 

nordvest. Heden er helt omgivet af land-

brugsarealer mod nord og syd, mens der 

mod sydøst og vest findes skov og natur-

arealer. Store dele af heden blev fredet i 

1970 på baggrund af sine naturværdier og 

uforstyrrede landskaber.

Indsatsen for at bevare heden som natur-

type på Lønborg Hede omfatter primært 

afbrænding på ca. 130 ha og rydning af 

spredt opvækst af træer og buske på knapt 

100 ha. For at bevare landskabet som åbne 

arealer domineret af dværgbuske, så ind-

hegnes omkring 200 ha til græsning.

Projektet er støttet af EU-LIFE, der er EU’s støtteordning til miljø- 

og naturområdet. LIFE-Natur støtter projekter, der bl.a. bidrager 

til oprettelsen af det europæiske netværk Natura 2000.

Natura 2000 er et økologisk netværk af beskyttede naturområder  

gennem hele EU. Netværket består af områder der er udpeget 

som habitat- og fuglebeskyttelsesområder.

Lønborg Hede

Life Hede projektets  

hjemmeside
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Krondyr

Stor Tornskade

Life Hede  
– Genopretning af heder i Danmark 2011 - 2015
Naturstyrelsen gennemfører sammen med EU 

Kommissionen naturpleje på 6 store hedeom-

råder i Danmark. Projektet omfatter 4.371 ha der 

alle ejes af staten. Knapt halvdelen af hederne 

vil blive plejet i løbet af projektet.

De udvalgte heder i projektet er udpeget som 

Natura 2000 områder. Natura 2000 er beteg-

nelsen for et netværk af beskyttede naturom-

råder i EU. Områderne skal bevare og beskytte 

naturtyper samt dyre- og plantearter, der er 

sjældne, truede eller typiske for EU-landene. I 

Danmark har vi udpeget 252 Natura 2000-om-

råder og dækker tilsammen ca. 8% af landarealet.

Naturen på Lønborg Hede
Lønborg Hede er speciel ved at rumme skiftende  

områder med en tør hede type og områder  

med fugtige heder. Flere steder er der opstået 

små vandhuller efter tidligere tørvegravning. 

Lønborg Hede er en vigtig botanisk lokalitet 

med flere sjældne planter, der er anført på den 

danske rødliste.

Tidligere var Lønborg Hede også en vigtig fugle-

lokalitet, her ynglede bland andet den sjældne 

Tinksmed, Hedehøg og Mosehornugle. Tranen 

er en af de specielle fugle, det er muligt at op-

leve på heden.

Her i den sydlige del af heden findes to tidligere 

mergelgrave. Merglen blev anvendt til at ændre 

den sure jordbund under heden, så man kunne 

opdyrke den. Ved søerne er der en fin udsigt ind 

over heden.

De offentligt ejede dele af Lønborg Hede 

er udpeget som habitatområde og udgør 

359 ha af et større naturområde. Private 

jordtilliggender kiler sig ind i området fra 

nordvest. Heden er helt omgivet af land-

brugsarealer mod nord og syd, mens der 

mod sydøst og vest findes skov og natur-

arealer. Store dele af heden blev fredet i 

1970 på baggrund af sine naturværdier og 

uforstyrrede landskaber.

Indsatsen for at bevare heden som natur-

type på Lønborg Hede omfatter primært 

afbrænding på ca. 130 ha og rydning af 

spredt opvækst af træer og buske på knapt 

100 ha. For at bevare landskabet som åbne 

arealer domineret af dværgbuske, så ind-

hegnes omkring 200 ha til græsning.

Projektet er støttet af EU-LIFE, der er EU’s støtteordning til miljø- 

og naturområdet. LIFE-Natur støtter projekter, der bl.a. bidrager 

til oprettelsen af det europæiske netværk Natura 2000.

Natura 2000 er et økologisk netværk af beskyttede naturområder  

gennem hele EU. Netværket består af områder der er udpeget 

som habitat- og fuglebeskyttelsesområder.

Lønborg Hede

Life Hede projektets  

hjemmeside

Illustrationer: Stig Bachmann Nielsen/Naturplan
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Krondyr

Life Hede  
– Genopretning af heder i Danmark 2011 - 2015
Naturstyrelsen gennemfører sammen med EU 

Kommissionen naturpleje på 6 store hedeom-

råder i Danmark. Projektet omfatter 4.371 ha der 

alle ejes af staten. Knapt halvdelen af hederne 

vil blive plejet i løbet af projektet.

De udvalgte heder i projektet er udpeget som 

Natura 2000 områder. Natura 2000 er beteg-

nelsen for et netværk af beskyttede naturom-

råder i EU. Områderne skal bevare og beskytte 

naturtyper samt dyre- og plantearter, der er 

sjældne, truede eller typiske for EU-landene. I 

Danmark har vi udpeget 252 Natura 2000-om-

råder og dækker tilsammen ca. 8% af landarealet.

Naturen på Randbøl Hede
Tidligere var Randbøl Hede en del af et stort 

hedeområde, meget større end det man kan 

opleve i dag. Randbøl Hede er dog stadig en af 

de største indlandsheder i Danmark. 

I 1932 blev Randbøl Hede fredet. Det var dengang  

den største fredningssag i Danmark.  Fredningen  

sigtede efter at bevare heden sådan som den 

så ud. Fredningen forbød derfor ny bebyggelse, 

beplantning, dræning, grøftning, opdyrkning 

eller indhegning. Fredningen søgte også at be-

skytte lyngen mod høstning eller afbrænding. 

Fredningen viste sig ikke at have den effekt som 

man ønskede. Hvis heden skal bevares, må den 

udsættes for de samme påvirkninger, som da 

hedebønderne dyrkede den. Men metoderne 

er nutidige. Lyngspaden er udskiftet med store 

maskiner, når lyngtørven skal skrælles af. Slå-

maskiner har afløst lyngleen, når lyngen skal 

slås. Og der sidder ikke længere en hyrde og 

holder øje med de græssende dyr. De holdes 

samlet af elektriske hegn. 

Den fredede del af Randbøl Hede omfatter  

ca. 750 ha – heraf ejer staten ca. 650 ha. I 

Life Hede projektet her på Randbøl Hede 

plejes godt 200 ha, hovedsageligt ved at 

arealerne brændes af, eller ved at man 

skræller den øverste tørv af. Dette følges 

op ved at arealerne indhegnes og krea-

turer afgræsser arealerne.

Projektet er støttet af EU-LIFE, der er EU’s støtteordning til miljø- 

og naturområdet. LIFE-Natur støtter projekter, der bl.a. bidrager 

til oprettelsen af det europæiske netværk Natura 2000.

Natura 2000 er et økologisk netværk af beskyttede naturområder  

gennem hele EU. Netværket består af områder der er udpeget 

som habitat- og fuglebeskyttelsesområder.

Randbøl Hede

Life Hede projektets  

hjemmeside

Illustrationer: Stig Bachmann Nielsen/Naturplan
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Her fra p-pladsen kan du følge Vorbasse Studevej 

ud på heden ud til blandt andet Staldbakkerne. 

Det højeste punkt er Stoltenberg, der med sine 

88 m giver en flot udsigt over heden. 

Life Hede projektet  
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Krondyr

Life Hede  
– Genopretning af heder i Danmark 2011 - 2015
Naturstyrelsen gennemfører sammen med EU 

Kommissionen naturpleje på 6 store hedeom-

råder i Danmark. Projektet omfatter 4.371 ha der 

alle ejes af staten. Knapt halvdelen af hederne 

vil blive plejet i løbet af projektet.

De udvalgte heder i projektet er udpeget som 

Natura 2000 områder. Natura 2000 er beteg-

nelsen for et netværk af beskyttede naturom-

råder i EU. Områderne skal bevare og beskytte 

naturtyper samt dyre- og plantearter, der er 

sjældne, truede eller typiske for EU-landene. I 

Danmark har vi udpeget 252 Natura 2000-om-

råder og dækker tilsammen ca. 8% af landarealet.

Naturen på Randbøl Hede
Tidligere var Randbøl Hede en del af et stort 

hedeområde, meget større end det man kan 

opleve i dag. Randbøl Hede er dog stadig en af 

de største indlandsheder i Danmark. 

I 1932 blev Randbøl Hede fredet. Det var dengang  

den største fredningssag i Danmark.  Fredningen  

sigtede efter at bevare heden sådan som den 

så ud. Fredningen forbød derfor ny bebyggelse, 

beplantning, dræning, grøftning, opdyrkning 

eller indhegning. Fredningen søgte også at be-

skytte lyngen mod høstning eller afbrænding. 

Fredningen viste sig ikke at have den effekt som 

man ønskede. Hvis heden skal bevares, må den 

udsættes for de samme påvirkninger, som da 

hedebønderne dyrkede den. Men metoderne 

er nutidige. Lyngspaden er udskiftet med store 

maskiner, når lyngtørven skal skrælles af. Slå-

maskiner har afløst lyngleen, når lyngen skal 

slås. Og der sidder ikke længere en hyrde og 

holder øje med de græssende dyr. De holdes 

samlet af elektriske hegn. 

Den fredede del af Randbøl Hede omfatter  

ca. 750 ha – heraf ejer staten ca. 650 ha. I 

Life Hede projektet her på Randbøl Hede 

plejes godt 200 ha, hovedsageligt ved at 

arealerne brændes af, eller ved at man 

skræller den øverste tørv af. Dette følges 

op ved at arealerne indhegnes og krea-

turer afgræsser arealerne.

Projektet er støttet af EU-LIFE, der er EU’s støtteordning til miljø- 

og naturområdet. LIFE-Natur støtter projekter, der bl.a. bidrager 

til oprettelsen af det europæiske netværk Natura 2000.

Natura 2000 er et økologisk netværk af beskyttede naturområder  

gennem hele EU. Netværket består af områder der er udpeget 

som habitat- og fuglebeskyttelsesområder.

Randbøl Hede

Life Hede projektets  

hjemmesideHer fra Naturrum Kirstinelyst er der direkte ad-

gang til Randbøl Hede. Følg den gule rute ud på 

heden, ruten fører dig både til indlandsklitterne 

Staldbakkerne og gennem fine naturområder.
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Krondyr

Life Hede  
– Genopretning af heder i Danmark 2011 - 2015
Naturstyrelsen gennemfører sammen med EU 

Kommissionen naturpleje på 6 store hedeom-

råder i Danmark. Projektet omfatter 4.371 ha der 

alle ejes af staten. Knapt halvdelen af hederne 

vil blive plejet i løbet af projektet.

De udvalgte heder i projektet er udpeget som 

Natura 2000 områder. Natura 2000 er beteg-

nelsen for et netværk af beskyttede naturom-

råder i EU. Områderne skal bevare og beskytte 

naturtyper samt dyre- og plantearter, der er 

sjældne, truede eller typiske for EU-landene. I 

Danmark har vi udpeget 252 Natura 2000-om-

råder og dækker tilsammen ca. 8% af landarealet.

Naturen på Randbøl Hede
Tidligere var Randbøl Hede en del af et stort 

hedeområde, meget større end det man kan 

opleve i dag. Randbøl Hede er dog stadig en af 

de største indlandsheder i Danmark. 

I 1932 blev Randbøl Hede fredet. Det var dengang  

den største fredningssag i Danmark.  Fredningen  

sigtede efter at bevare heden sådan som den 

så ud. Fredningen forbød derfor ny bebyggelse, 

beplantning, dræning, grøftning, opdyrkning 

eller indhegning. Fredningen søgte også at be-

skytte lyngen mod høstning eller afbrænding. 

Fredningen viste sig ikke at have den effekt som 

man ønskede. Hvis heden skal bevares, må den 

udsættes for de samme påvirkninger, som da 

hedebønderne dyrkede den. Men metoderne 

er nutidige. Lyngspaden er udskiftet med store 

maskiner, når lyngtørven skal skrælles af. Slå-

maskiner har afløst lyngleen, når lyngen skal 

slås. Og der sidder ikke længere en hyrde og 

holder øje med de græssende dyr. De holdes 

samlet af elektriske hegn. 

Den fredede del af Randbøl Hede omfatter  

ca. 750 ha – heraf ejer staten ca. 650 ha. I 

Life Hede projektet her på Randbøl Hede 

plejes godt 200 ha, hovedsageligt ved at 

arealerne brændes af, eller ved at man 

skræller den øverste tørv af. Dette følges 

op ved at arealerne indhegnes og krea-

turer afgræsser arealerne.

Projektet er støttet af EU-LIFE, der er EU’s støtteordning til miljø- 

og naturområdet. LIFE-Natur støtter projekter, der bl.a. bidrager 

til oprettelsen af det europæiske netværk Natura 2000.

Natura 2000 er et økologisk netværk af beskyttede naturområder  
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som habitat- og fuglebeskyttelsesområder.

Randbøl Hede

Life Hede projektets  

hjemmesideHer fra Naturrum Kirstinelyst er der direkte ad-

gang til Randbøl Hede. Følg den gule rute ud på 

heden, ruten fører dig både til indlandsklitterne 

Staldbakkerne og gennem fine naturområder.

Life Hede projektet  

– projektområde Randbøl 

Illustrationer: Stig Bachmann Nielsen/Naturplan

Dukatsommerfugl

Sanglærke

Kongenshøj

M
ergelsporet

Vorbas
se

 Studev
ej

Fr
ed

er
ik

sh
åb

ve
j

Bøgvadvej

Sdr. Almstokvej

Stoltenbjerg 88 m

Staldbakkerne

Naturrum
KirstinelystRandbøl  Hede

Offentlig vej

Markvej/skovvej, 

motorkørsel ikke tilladt

Sti

Nåleskov

Overdrev

Have

Mose

Toilet

Handicaptoilet

Shelter

Madpakkehus

Afmærkede vandreruter:Sø

Hede

Hede plejet med afbrænding

Hede plejet med rydning

Statsejet ejendom

Fortidsminde

P-plads

Infotavle

1 km

3,5 km

10 km

Her er du 

Miljøministeriet

Naturstyrelsen

Tlf : 7254 3000

www.naturstyrelsen.dk

0 1 km



Krondyr

Life Hede  
– Genopretning af heder i Danmark 2011 - 2015
Naturstyrelsen gennemfører sammen med EU 

Kommissionen naturpleje på 6 store hedeom-

råder i Danmark. Projektet omfatter 4.371 ha der 

alle ejes af staten. Knapt halvdelen af hederne 

vil blive plejet i løbet af projektet.

De udvalgte heder i projektet er udpeget som 

Natura 2000 områder. Natura 2000 er beteg-

nelsen for et netværk af beskyttede naturom-

råder i EU. Områderne skal bevare og beskytte 

naturtyper samt dyre- og plantearter, der er 

sjældne, truede eller typiske for EU-landene. I 

Danmark har vi udpeget 252 Natura 2000-om-

råder og dækker tilsammen ca. 8% af landarealet.

Naturen på Randbøl Hede
Tidligere var Randbøl Hede en del af et stort 

hedeområde, meget større end det man kan 

opleve i dag. Randbøl Hede er dog stadig en af 

de største indlandsheder i Danmark. 

I 1932 blev Randbøl Hede fredet. Det var dengang  

den største fredningssag i Danmark.  Fredningen  

sigtede efter at bevare heden sådan som den 

så ud. Fredningen forbød derfor ny bebyggelse, 

beplantning, dræning, grøftning, opdyrkning 

eller indhegning. Fredningen søgte også at be-

skytte lyngen mod høstning eller afbrænding. 

Fredningen viste sig ikke at have den effekt som 

man ønskede. Hvis heden skal bevares, må den 

udsættes for de samme påvirkninger, som da 

hedebønderne dyrkede den. Men metoderne 

er nutidige. Lyngspaden er udskiftet med store 

maskiner, når lyngtørven skal skrælles af. Slå-

maskiner har afløst lyngleen, når lyngen skal 

slås. Og der sidder ikke længere en hyrde og 

holder øje med de græssende dyr. De holdes 

samlet af elektriske hegn. 

Den fredede del af Randbøl Hede omfatter  

ca. 750 ha – heraf ejer staten ca. 650 ha. I 

Life Hede projektet her på Randbøl Hede 

plejes godt 200 ha, hovedsageligt ved at 

arealerne brændes af, eller ved at man 

skræller den øverste tørv af. Dette følges 

op ved at arealerne indhegnes og krea-

turer afgræsser arealerne.

Projektet er støttet af EU-LIFE, der er EU’s støtteordning til miljø- 

og naturområdet. LIFE-Natur støtter projekter, der bl.a. bidrager 

til oprettelsen af det europæiske netværk Natura 2000.

Natura 2000 er et økologisk netværk af beskyttede naturområder  

gennem hele EU. Netværket består af områder der er udpeget 

som habitat- og fuglebeskyttelsesområder.

Randbøl Hede

Life Hede projektets  

hjemmeside

Dukatsommerfugl

I 1932 blev der anlagt et mergelspor tværs over 

heden. På sporet kørte vogne med mergel fra 

Østervig Mergelleje ved Fitting, ca. 4 km mod 

syd herfra. Merglen blev brugt til forbedring af 

hedens sure jorde. Et godt middel til dette er at 

tilføre kalk i form af mergel. Herfra p-pladsen kan 

du følge grusvejen, Mergelsporet, ind i området.  

Life Hede projektet  

– projektområde Randbøl 
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Harrild Hede i sommertiden -  inden lyngen blomstrer. 

Heden er menneskeskabt
Heden er ikke opstået naturligt, men 
som følge af menneskets virke. 
Da oldtidens bønder fældede skoven, 
gav træerne ikke længere ly for regnen, 
og næringsstofferne i de øverste jordlag 
blev derfor udvasket. Udvaskningen var 
især stor på de sandede jorde i Vestjyl-
land, som derfor ikke var egnet til tradi-
tionelt agerbrug. På disse jorde opstod 
heden. 

På trods af svære betingelser tilpassede 
bønderne sig, og en særlig hedebonde-
kultur opstod. Det var hedebøndernes 
måde at drive landbrug på som udpinte 
hedejorden og på den måde bevarede 
heden som en nærringsfattig land-
skabs- og naturtype.

Heden havde sin største udbredelse i 

1700-tallet, hvor omkring en trediedel af 
Jylland var dækket af hede. 

Heden idag
idag eksisterer hedebondekulturen ikke 
længere, og mange tidligere hedeom-
råder er nu tilplantet med nåleskovs-
plantager eller drives som landbrug.

De hedeområder der stadig eksisterer, 
skal plejes for at bestå.

Som naturtype regnes heden for truet 
og sårbar — ikke kun i Danmark, men 
også på europæisk plan.

LIFE hedeprojektet
I 2012-2015 gennemføres et stort
naturplejeprojekt på 6 offentligt ejede
hedearealer i Midt- og Vestjylland.
Projektet ledes og gennemføres af 

Naturstyrelsen.
Der er afsat 30 mio. kr. til at pleje eller
genskabe hedearealer på det samlede
projektområde på 6500 ha. Udgifterne
betales af Miljøministeriet og EU’s LIFE 
program, med 15 mio. kr. fra hver.

I projektet indgår store dele af
Harrild Hede sammen med arealer
på Skovbjerg Bakkeø, Randbøl Hede,
Store Råbjerg, Lønborg Hede og
Klosterheden.

Plejeforsøg på hedeparceller
Foran dig ser du 6 små forsøgsparceller, 
hvor du kan læse mere om og sam-
menligne effekten af de forskellige pleje-
metoder, der anvendes i LIFE hedepro-
jektet. Disse 6 forsøgsparceller er anlagt 
på tidligere lynghede.

Revling med (sort)bær.

Vegetationen på heden består typisk af 
dværgbuske som hedelyng, tyttebær og 
revling. 
Disse dværgbuskes blade er opbygget på 
en måde så der kun fordamper meget lidt 
vand fra dem - en egenskab der er livs-
nødvendig i dette lysåbne landskab, hvor 
sol og vind har stor magt.

Plejeforsøg på heden

Miljøministeriet
Naturstyrelsen
Tlf : 7254 3000
www.naturstyrelsen.dk

Projektet er støttet af EU-LIFE, der er EU’s
støtteordning til miljø- og naturområdet.
LIFE-Natur støtter projekter, der bl.a. bidrager til 
oprettelsen af det europæiske netværk Natura 
2000.

De store, jyske heder er — sammen med mange 
andre betydningsfulde, danske naturområder — 
udpeget som en del af EU’s fælles naturnetværk,
Natura 2000.
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Fræsning er en god plejemetode i områder, hvor 
den tuedannende græs, blåtop, bliver for domi-
nerende.

Moderne hedepleje

Hedeparcel 1: Afbrændt og fræset

I marts 2012 blev denne hedeparcel afbrændt. 
I maj 2012 blev arealet fræset. 
Metoden har været anvendt som hedepleje flere steder i Vestjylland 
med skiftende succes.
Der fjernes ikke næring fra arealet — bortset fra det der eventuelt 
udvaskes.
Det er ikke planen at anvende metoden i større stil her i Life Hede 
sammenhæng.

Kontrolleret afbrænding anvendes især på bakkede/ujævne arealer. 

Miljøministeriet

Naturstyrelsen

Tlf: 7254 3000

www.naturstyrelsen.dk



Ved skælpløjning vendes lyngtørven.

Hedebondens agerbrug efterlignes

Hedeparcel 2: Afbrændt og tilsået

Afbrændt marts 2012 og derefter skrælpløjet. 
Pløjet forår 2013 og derefter halvdelen tilsået  med rug i april og 
anden halvdel med boghvede i juni. 
Høstet og fjernet i efteråret 2013, og umiddelbart efter tilsåning af 
rug og i juni 2014 såning af boghvede. Denne gang bytter boghvede 
og rug parcelhalvdel i forhold til paceringen ved høsten.
Ideen er at fjerne næringsstof fra arealet, hvorefter det igen kan 
ligge som hede i mindst 50 år.

Miljøministeriet

Naturstyrelsen

Tlf: 7254 3000

www.naturstyrelsen.dk



En moderne lynghøster på arbejde

Hedebondens høst af 
lyng efterlignes

Hedeparcel 3: Høstet og fjernet

Lyngen blev afhøstet i marts 2012.
Den afslåede vegetation er fjernet.
Metoden svarer til hedebondens hjemkørsel af lyng til brændsel, 
tækning, sengehalm, vinterfoder til får m.m.
Oftest skyder planterne fra de intakte rødder, og blomstrer igen 
samme år.

Lyngen blomstrer typisk i august-september

Miljøministeriet

Naturstyrelsen

Tlf: 7254 3000

www.naturstyrelsen.dk



Ingen behandling

Hedeparcel 4: Ingen behandling

Det er altid nødvendigt at beholde en referenceparcel hvor der 
ingen behandling sker. Man kan derved  se hvordan forsøgsparcellerne 
sandsynligvis havde udviklet sig uden indgreb.

Miljøministeriet

Naturstyrelsen

Tlf: 7254 3000

www.naturstyrelsen.dk



Lyngtørven fjernes

Hedeparcel 5: Afskrællet

Vegetation er fjernet og det meste lyngtørv er skrællet af. 
Ordren til traktorføreren var: “Sand skal kun være synligt på ca. 50% af arealet, ellers fjernes der for 
meget sand og arealet bliver næsten planeret”.
Metoden svarer til hedebondens brug af lyngtørv til brændsel og byggemateriale m.m. 

Hedebonden anvendte lyngtørven til mange formål. Bl.a. blev tørven stablet opad husmuren på yder-
siden for at holde kulde og regn ude.
Lyngtørven anvendtes også til opsamling af husdyrenes ajle og møg og endte via møddingen på 
marken.

Lyngtørven skrælles effektivt af 

Miljøministeriet

Naturstyrelsen
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www.naturstyrelsen.dk



Heden afbrændes

Hedeparcel 6: Afbrændt

Afbrændt marts 2012.
Hedebonden afbrændte hvert år små arealer for at 
holde lyngen vital — den nyspirede lyng var nemlig 
bedre foder til de hyrdede får.
Forårsafbrænding går normalt ikke ned i lyngtør-
ven da den er fugtig.
De fleste planter skyder fra de gamle rødder og 
blomstrer samme år.

På den afbrændte og golde hede vil der hurtigt komme ny vegetation.  

For at undgå at flammerne breder sig uønsket, 
slås en brandlinje hvorpå der efterfølgende 
spredes vand.

Miljøministeriet

Naturstyrelsen
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