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Indledning. 
 
I sidste halvdel af det tyvende århundrede er der sket store ændringer i 
vegetationen på Randbøl Hede: Den regulære lynghede er gået drastisk 
tilbage, fra 87 % i 1954 til blot 23 % i 1995 (Degn 1996). Samtidigt er 
blåtop-dominerede arealer øget fra næsten ingenting til omkring 300 ha 
(Degn 1997). Denne dokumentation er den del af undersøgelserne på 
Randbøl Hede fra midt i 1990-erne, som er blevet mest omtalt uden for en 
snæver faglig kreds. Resultaterne gengives blandt andet i Wilhjelm-
udvalgets store udrednings-arbejde (Ellemann 2001). Hovedårsagerne hertil 
er nok, at de illustrerer et problem med offentlig bevågenhed, nemlig næ-
ringsberigelsen af natur-arealer, og at resultaterne dækker en lang periode i 
stor skala. Der er ikke andre danske undersøgelser, som på de nævnte to 
parametre kan konkurrere med dem. 
 
Det er vigtigt at dokumentere hvordan blåtoppens ekspansion har været i en 
periode, hvor ammoniakdepositionen har været kraftigt stigende (1954 - 
slutningen af århundredet). Men når det konstateres, at depositionen til dan-
ske landområder i perioden 1989-2003 i gennemsnit er faldet ca. 22 % til 
typisk omkring 20 kg N pr. ha pr. år (Ellermann et al. 2004), er det lige så 
vigtigt at undersøge om denne reduktion har nogen konsekvenser for den 
videre ekspansion af blåtop.  
 
Metode og materiale. 
 
Der er foretaget kortlægning af dværgbusk-dominerede og blåtop-
dominerede arealer på Randbøl Hede i 2005. Metoderne er de samme, som 
er anvendt for dværgbuskhede i 1995 (Degn 1996) og for blåtop i 1996 
(Degn 1997). Begge typer af arealer er udtegnet ud fra luftfotos, optaget af 
Kort- og Matrikelstyrelsen 7. juni 2005. Efterfølgende er arealernes størrelse 
beregnet ved hjælp af planimeter.  
 
Siden det sidst publicerede kort fra 1996 har Kort- og Matrikelstyrelsen 
også fotograferet i år 2000, men i de fire forløbne år var der kun sket meget 
små ændringer, så dette år er ikke nærmere analyseret. Et privat firma har 
fotograferet i 2002, men har ikke kunnet levere fotos med en skarphed og 
kontrast, der var tilstrækkelig til at de kunne anvendes i dette projekt. 
 
Dværgbuskene er mørke, og kan let skelnes fra de helt lyse græsarealer. Der 
er kun mulighed for forveksling med bevoksninger af nåletræer samt med 
vandoverflader. Selv med begrænset øvelse kan der dog ses forskel, og ved 
vurderingen er der yderligere den fordel, at de to nævnte typer er lokaliseret 
på små og kendte områder. Den eneste ulempe i sammenhæng med kortlæg-
ningen af dværgbuskheden i 2005, er at kvaliteten af luftfotografierne ikke 
tillader at skelne mellem lyng- og revling-dominerede arealer. Det skyldes 
især, at de er gengivet med en farvetone, som afviger betydeligt fra andre 
optagelser i 1990-erne. På de nævnte ældre optagelser kan de to typer ad-
skilles med nogen øvelse og nogen usikkerhed.   
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Græs-dominerede arealer er helt lyse på luftfotos. Når kvaliteten er god, kan 
blåtop-dominerede arealer adskilles fra arealer, der er domineret af græs-
arten bølget bunke. På moderne farvefotos som for 2005 er bølget bunke 
grønlig med et gråligt skær, hvilket giver en meget mørk farvetone. Blåtop 
derimod er meget lysere, og farven er gullig til cremefarvet. Disse farver 
gælder for situationen om foråret, hvor flyfotograferinger normalt 
gennemføres. De ovennævnte kendetegn er kontrolleret i felten. 
 
Udviklingen i blåtops ekspansion siden 1954 er tidligere kortlagt ret 
detaljeret (Degn 1997). Det er derfor valgt at fortsætte denne tidsserie ved at 
gentage registreringen af arealer, som er domineret af denne art. Som 
diskuteret i Degn (1997) er det ved feltobservationer vurderet, at dæknings-
graden af blåtop i de indtegnede områder normalt er over 80 %. 
 
Mange vil sikkert sige, at sådanne blåtop-dominerede arealer ikke længere 
er hede. Det gælder, hvis man ser på en skematiseret præsentation af 
planternes relative dækningsgrad (Figur 1). I forbindelse med forsøget med 
bekæmpelse af blåtop (Buttenschøn et al. 2005) blev der udregnet værdier 
for planternes dækningsgrad på en ”standard-kvadratmeter” af de 170 
blåtop-dominerede (>50%) prøvefelter a` 1 m2 (Degn, upubliceret). Som det 
ses på Figur 1, er der en total dominans af græsserne, især blåtop. Hedelyng 
og de resterende 13 andre plantearter dækker tilsammen kun 4 % af over-
fladen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 1. Den relative dækningsgrad for hedeplanter på de prøvefelter i 

blåtop-forsøget (Buttenschøn et al. 2005), der var domineret af blåtop 

(>50%). ”13 arter” omfatter typiske hedeplanter, der oftest kun var til stede 

i et enkelt eksemplar. 

 
 
Naturtypen er ikke let at slå op i en nøgle. Nogle mener, at det som vil sætte 
standarden for vor opfattelse af naturtyper i de kommende år, er det system 
af naturtyper som ligger til grund for den terrestriske del af NOVANA-

Bølget bunke 13 arter 

Blåtop 

Lyng 
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programmet til naturovervågning. Opfattelsen af naturtyper i dette program 
er baseret på CORINE (Anon. 2003). Ifølge CORINE er arealer karakte-
riseret af bølget bunke et (degradation product) efter tør hede (naturtype 
4030). De defineres som ”artsrig overdrev eller græshede på mere eller 
mindre sur bund” (naturtype 6230). Hvis den tørre hede (4030) derimod 
udvikler sig til blåtop-vegetation, finder man overhovedet ikke denne 
naturtype i CORINE. Logikken er svær at få øje på !   
 
I det nordiske system af vegetationstyper (Påhlsson 1994) er der beskrevet 
en græshede-type ved navn bølget bunke-hede-type (5.1.3.1), som passer 
udmærket på forholdene på Randbøl Hede. En type af vegetation, der blot 
nogenlunde ligner de blåtopdominerede arealer, som er beskrevet i denne 
rapport, findes derimod ikke i dette system. 
 
Også hvis man ser på disse arealer på det landskabelige plan, må der hos 
mange mennesker forventes en modvilje eller reservation mod at bruge 
ordet heder for sådanne arealer, som er vist på Figur 2. 
 
 

 
 
Figur 2. Et landskab, som over store flader er helt domineret af blåtop. 
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Resultater. 
 
Kortet i Figur 4 viser udbredelsen i 2005 af dværgbusk-dominerede arealer 
på Randbøl Hede. Til sammenligning i den senere diskussion vises udbre-
delsen i 1954 (Figur 3) (= Figur 8 i Degn, 1996) umiddelbart oven over. For 
de mellemliggende år findes i Degn (1996) hele 9 udbredelseskort over 
dværgbuskhede. 

 
 
Figur 3. Udbredelsen af dværgbusk-dominerede arealer på Randbøl Hede i 

1954 (Degn 1996, Figur 8). 

 
Figur 4. Udbredelsen af dværgbusk-dominerede arealer på Randbøl Hede i 

2005. 

 
Arealet domineret af dværgbuske udgør i 2005 ca. 123 ha. Størstedelen her-
af er domineret af hedelyng, men der er også mindre arealer med meget 
kraftig dominans af revling. De to vegetationstyper kan ikke adskilles på de 
tilgængelige luftfotos fra 2005. 
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Kortet i Figur 6 viser udbredelsen af blåtop-dominerede arealer på Randbøl 
Hede i 2005. Tilstanden er i Figur 5 sammenlignet med tilstanden i 1954 (= 
Figur 1 i Degn 1997). For 6 tidspunkter i den mellemliggende periode findes 
kort over tilstanden i Degn (1997).  

 

 
 
Figur 5. Udbredelsen af blåtop-dominerede arealer på Randbøl Hede i 

1954 (Degn 1997, Figur 1). 

 
 
 
 

 
 
Figur 6. Udbredelsen af blåtop-dominerede arealer på Randbøl Hede i 

2005.  

 
 



 7

Arealet af blåtop-dominerede områder på Randbøl Hede i 2005 er beregnet 
til 327 ha. Dette tal dækker ikke al blåtop, men kun de arealer som er defi-
neret som  dominerede af denne art, jævnfør afsnittet om metoder og mate-
rialer. Blåtop gror også i blanding med andre arter, især bølget bunke. 
 
Siden 1996 er der gennemført et større forsøg med forskellige plejemetoder 
til fjernelse af blåtop (Buttenschøn et al. 2005), dels et forforsøg hertil, dels 
et efterfølgende supplerende forsøg. Hertil kommer, at der på forsøgsbasis 
er påbegyndt en pleje mod blåtop syd for Staldbakkerne med en metode 
med fræsning udviklet i Ringkøbing Amt (Fodgaard 2003). En del af de 
tidligere blåtop-dominerede arealer er på denne måde i dag ændret til noget 
andet. I blåtop-forsøget er nogle felter ændret til lyng-dominans, i det nyligt 
fræsede område er der endnu kun et meget sparsomt vegetationsdække. 
Disse arealer, som tilsammen beslaglægger et areal på ca. 16 ha, ville natur-
ligvis uden denne pleje fortsat være dækket af blåtop.  

 
For at sammenfatte arealudviklingen på Randbøl Hede fra 1954 til 2005 i én 
figur er Figur 7 fremstillet. Udviklingen i de blåtop-dominerede arealer 
vises med 7 værdier fra perioden 1954-2005 fra Degn (1997) plus den 
værdi, som ovenfor er beregnet for 2005. Kurven over dværgbuskhedens 
udvikling har ikke helt den samme tidsmæssige opløsning. Her haves kun 
værdier for 1954 og 1995 (Degn 1996) samt den værdi, som er beregnet 
ovenfor for 2005. 
 
Det resterende areal er ikke opmålt, men er differencen op til hedens totale 
areal på ca. 800 ha. Det kaldes her bølget bunke, da en meget stor del af det 
er domineret af denne græsart, men der er også bølget bunke og blåtop i 
blanding, samt græsarealer med et beskedent islæt af dværgbuske. Det om-
fatter også nogle år helt nyplejede arealer uden vegetation. Et eksempel er 
det fræsede areal på ca. 14 ha lidt syd for Staldbakkerne, som blev fræset i 
2004 for at fjerne blåtop. Endelig omfatter det også resterende naturtyper 
som for eksempel vandhuller, mose, åben klit, vejspor, o.l. Denne kategori 
er næsten konstant og dækker kun små arealer, i alt kun 1-2 % af heden, alt 
efter hvor snævre definitionerne er. 
 



 8

0

100

200

300

400

500

600

700

800

19
54

19
61

19
68

19
75

19
82

19
89

19
96

20
03

H
a

Blåtop Bølget bunke Dværgbuske
 

 
Figur 7. Udviklingen i fordeling af de 3 arealtyper dværgbuskhede, bølget 

bunke og blåtop på den ca. 800 ha store Randbøl Hede i perioden 1954-

2005. 

 
 
Diskussion og konklusion. 
 
Den aktuelle situation. 

 
Randbøl Hedes tilstand i 2005, forstået som hede domineret af især hede-
lyng over store arealer, er miserabel. I dag er kun omkring 15 % af heden 
domineret af dværgbuske. Store sammenhængende strækninger af ½-1 kilo-
meters udstrækning findes faktisk kun på Staldbakkerne, som det ses på 
Figur 4, og her er en stor del af dværgbuskene endda revling. 
 
Det, som karakteriserer Randbøl Hede i dag, er store områder beklædt med 
græsser. Blåtop dominerer på 40 % af arealet (Fig. 7). Hertil kommer lige så 
stor en del af heden domineret af bølget bunke alene eller af de to græsarter 
i blandet bestand. Tilsammen betyder det, at omkring 80 % af Randbøl 
Hede i dag har karakter af græshede – hvis man kan bruge ordet hede om 
sådanne udstrakte arealer helt domineret af græsser, jfr. bemærkningerne på 
side 3-4. 
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Udviklingen fra 1954 til i dag. 

 

Tilstanden i dag er den foreløbige kulmination af en (dramatisk) udvikling 
gennem det sidste halve århundrede. I 1954 var lyngen næsten enerådende. 
Den dækkede omkring 700 ha ud af hedens totale areal på ca. 800 ha. 
Græsser og andre vegetationstyper måtte nøjes med de resterende 100 ha. 
Udviklingen er startet allerede i begyndelsen af den periode, som denne 
undersøgelse dækker. Tilbagegangen for dværgbuskhede og fremgangen for 
blåtop er jævnt fremadskridende. Der er intet som tyder på, at fremgangen 
for blåtop er aftagende i de senere år. Der kan altså ikke ses nogen effekt af, 
at kvælstofdepositionen er reduceret med 22 % i perioden 1989 – 2003 
(Ellerman 2004).  
 
Ekspansionen for blåtop-dominerede arealer skyldes, at arten er begyndt at 
vokse under vækstforhold, hvor den tidligere ikke groede. I forskellige 
danske floraværker er artens voksested angivet som variationer over temaet 
”- tørvebund i hedemoser, fugtige heder, -” (Hansen 1981). I en stor under-
søgelse af vegetationen på 400 områder i 50 jyske heder i 1970-1971 blev 
det konkluderet, at ”- Molinia seems to prefer wet and strongly acid sites 
with - - - a thick mor layer with much accumulation of nutrients, -” (Hansen 
1976).  
 
Denne generelle beskrivelse af danske forhold passer også med de tidligere 
forhold på Randbøl Hede. Böcher’s (1941) sammenfattende beskrivelse, 
som refererer til forholdene i den sidste halvdel af 1930-erne, lyder således: 
”Den forekommer dels dominerende over store Flader paa Gammel Fittings 
Arealer (dyrkede arealer fra 1700-tallet, HJD), dels som Molinia-Randbe-
voksning om de fleste Kær og Smaasøer, dels i sommertørre Kær.” Denne 
beskrivelse falder helt i tråd med det billede man får fra de ældste, men 
fremragende, luftfotos fra 1954. 
 
Men sådan er forholdene ikke i dag på Randbøl Hede. Blåtop gror nu mange 
steder oppe på toppen af de klitter, som især findes i den sydvestlige del af 
heden. Her er landskabet en mosaik af lavtliggende, plane afblæsningsflader 
med gruset overflade og omgivende klitter, hvor det afføgne sand er blæst 
op. Begge elementer er særdeles tørre. Klitternes kanter kan være temmelig 
stejle, og kan nå en højde af adskillige meter på en vandret distance af 
samme størrelsesorden. Der er ikke noget fugtig hede over sådanne steder. 
 
Hvorfor ekspanderer blåtop ? 

 

Denne beskrivelse er ikke nogen forklaring, men måske et skridt på vejen til 
at identificere en forklaring. Når man skal lede efter en årsag til denne 
ændring, skal man finde en påvirkning, som har været jævnt stigende i det 
halve århundrede, som kurven over blåtop i Figur 7 viser. En oplagt kandi-
dat er nedfaldet af kvælstof fra atmosfæren. Ellermann (in press) viser en 
jævn stigning i depositionen af kvælstof fra ca. 10 kg N omkring 1950 til 
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den maksimale værdi på ca. 20 kg N omkring 1980. Herefter falder depo-
sitionen en smule.  
 
En lang række hollandske undersøgelser fra 1980-erne og begyndelsen af 
1990-erne peger på, at kvælstofnedfaldet fra atmosfæren er årsag til blå-
toppens succes.  
 
En intakt og livskraftig lyngvegetation kan faktisk klare sig i konkurrencen 
med blåtop selv ved ret højt nedfald af kvælstof, d.v.s. 20-25 kg N pr. ha pr. 
år (Aerts et al. 1990, Aerts 1993 a).  
 
Men der sker fra tid til anden sammenbrud i lyngvegetationen af forskellige 
årsager. Det er velkendt, at lyngen i en alder af 25-40 år dør af alderdom 
(bl.a. Gimingham 1972). Fysiologiske stress-påvirkninger som for eksempel 
tørke og frost kan også slå lyngen ihjel eller svække den (Caporn et al. 
1994, Power et al. 1998, Berdowski 1993, Van der Eerden et al. 1991). Her 
kommer den øgede deposition af kvælstof både i jord og luft ind i billedet, 
idet den gør planterne mere følsomme over for sådanne påvirkninger (Ber-
dowski 1993). Endelig kan angreb af lyngens bladbille slå lyngen ihjel 
(Brunsting & Heil 1985, Heil & Diemont 1983). Også denne bille favori-
seres af øget kvælstofnedfald, idet koncentrationen af kvælstof i bladene 
bliver højere (Bobbink & Heil 1993, Heil & Bruggink 1987). Den bedre 
kvalitet af føden medfører bedre overlevelse for larverne, og øget vægt og 
æglægning hos de voksne biller (Brunsting & Heil 1985, Power et al. 1998, 
Van der Eerden et al. 1991). Angrebene bliver derfor både hyppigere og 
kraftigere (Brunsting & Heil 1985). 
 
Berendse (1990) og Bobbink et al. (1992) fandt, at det luftbårne kvælstof 
som blev afsat på heder med hedelyng eller klokkelyng, blev akkumuleret i 
planter og lyngtørv (morlag). Frigivelsen af kvælstof fra lyngheden lå på et 
lavt niveau, så længe lyngen var dominerende. Derfor steg mængden af 
ophobet organisk stof i forhold til antallet af år efter at morlaget var totalt 
fjernet ved afskrælning. I den ældste vegetation (alder ca. 50 år) var blåtop 
blevet dominerende, og frigivelsen af kvælstof var steget voldsomt, fordi 
humuslaget blev nedbrudt (mineraliseret). Frigivelsen var mere end 100 kg 
kvælstof pr. ha. pr. år, hvilket overstiger tilførslen fra atmosfæren selv i 
Holland. I Jylland ligger den årlige tilførsel på 14-20 kg pr. ha pr. år 
(Ellermann et al. 2005).  
 
Også en dansk undersøgelse viser årsagssammenhængen i relation til 
mineraliseringen. Nielsen et al. (2000) fra Hjerl Hede viser, at lyngens død 
p.gr.a. angreb af lyngens bladbille medfører nedbrydning af morlaget, 
således at der fra gødskede parceller året efter angrebet udvaskes kraftigt 
forøgede mængder af bl.a. ammoniak og ammonium. Stofferne udvaskes 
dog ikke ned til undergrunden, men kun til den øverste del af al-laget. Her-
fra kan det hentes af rødderne fra nye planter. På denne hede findes ikke 
blåtop, men bølget bunke (HJD obs.), så det er altså ikke blåtoppens inva-
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sion, der er årsagen til nedbrydningen. Men hvad der mere præcist forår-
sager nedbrydningen er ikke undersøgt. 
 
K. E. Nielsen (mdtl. medd.) har selv den hypotese, at det skyldes mikrobiel 
aktivitet, bl.a. ved nedbrydning af svampehyfer (mykorrhiza). Biomassen af 
svampehyfer i morlaget er givetvis betydelig, om end der ikke foreligger 
konkrete målinger eller beregninger herover. En anden – og ikke 
konkurrerende – mulighed er nedbrydning af rodnettet fra de døde lyng-
planter. Det er velkendt, at en meget stor del af dette findes i de øverste cm 
(=morlaget) (Gimingham 1972). En stor del af rodbiomassen består af 
hårrødder, som er let nedbrydelige.    
 
Ingen regel uden undtagelser. 

 
Så forholdsvist simpel som beskrevet ud fra de hollandske resultater er 
sammenhængen dog næppe altid. I det mindste her i Danmark viser for-
skellige observationer i felten, at det ikke altid går så galt, som de holland-
ske undersøgelser synes at vise. Det er ikke altid sådan, at lyngen dør, og 
blåtoppen bliver dominerende (endnu da). Der er en del eksempler på, at 
lyng kan efterfølge lyng. 
 
De hollandske undersøgelser går hele tiden ud fra at, lyngen dør efter f.eks. 
bladbille angreb. Det er måske rigtigt i Holland, men i hvert fald ikke i 
Danmark. Sommetider kommer der en ny generation af lyngplanter i gaps 
mellem gamle lyngplanter, som dør. Det sker især hvor morlaget er tyndt 
(Riis-Nielsen 1996). Sommetider regenererer lyngplanter efter fysiologiske 
stress-påvirkninger, og sommetider overlever de et angreb af bladbiller, 
også selvom planterne blev helt afløvede. En af de bestemmende faktorer 
for overlevelsen er lyngens alder. Jo yngre lyng, jo højere chance for over-
levelse. 
 
Et af de basale problemer i forbindelse med hedeplejen er, at flere former 
for denne naturpleje – som er nødvendig for at forynge lyngvegetationen – 
også slår lyngen ihjel, eller i hvert fald fjerner de overjordiske dele af 
planterne (især afbrænding og afslåning). Sommetider overlever lyngen en 
så radikal påvirkning, andre gange ikke. Derved kan man formentlig komme 
til at øge mængden af tilgængelige plantenæringsstoffer (herunder N). Det 
kan favorisere blåtoppen, hvilket er observeret ved flere lejligheder. På den 
måde kan effekten komme i konflikt med hensigten. Det er et paradoks. 
 
Det ovenstående skal ikke tages som et argument for ikke at udføre hede-
pleje. Hvis man stoppede med det, ville man være sikker på en yderligere 
forringelse af hedens tilstand. Og der kan påvises steder på Randbøl Hede, 
hvor man tydeligt kan se den positive effekt af pleje: En skarp grænse 
mellem lyngen, hvortil der blev afslået sidste gang, og blåtoppen, hvor der 
ikke blev slået. 
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Den ovenstående beskrivelse af forholdene på Hjerl Hede giver måske også 
en af de mulige forklaringer på, at blåtop ikke altid her i landet bliver 
dominerende efter lyng. Blåtoppen er i realiteten fraværende ved forsøgs-
området, der er ingen oplysninger om tidligere forekomst som kunne have 
bidraget til en frøpulje i jorden, og dens frø har ingen bygningstræk som 
forbindes med spredning over længere afstande. Også på Randbøl Hede er 
der områder, hvor fraværet af blåtop kan forklares på denne måde. Det 
gælder den nordøstlige del. På trods af, at der inden for de sidste 20-30 år 
har været store arealer hvor lyngen er død af alderdom, afbrænding med 
efterfølgende voldsom opblomstring af bølget bunke, samt efter angreb af 
bladbiller, kan der kun findes ganske få planter af blåtop i dette område (se 
også Figur 7 i Degn 1997).  
 
Hvis først blåtop har overtaget dominansen, er der ingen vej tilbage – 
undtagen ved menneskets aktive indgriben. Blåtoppen har flere egenskaber, 
som gør at den herefter kan holde konkurrenter væk. Den producerer mere 
dødt og levende plantemateriale end konkurrenterne (Aerts 1989, Aerts 
1993). Det gør dækket af levende og døde blade i en sammenhængende 
blåtopdomineret vegetation så tæt, at der intet lys kommer ned til jordover-
fladen til frø eller andre plantearter. Den er også bedre til at holde på 
næringsstofferne, idet den i september – november trækker den største del af 
plantens kvælstof og fosfor ned i de løgformede, basale stængeldele samt 
rødderne (Aerts 1989, Aerts 1993, Morton 1977). Den har endvidere den 
største biomasse af rødder, hvilket gør den mest effektiv til at udnytte øget 
tilførsel af næringsstof (Aerts 1993 a). Og endelig er der en høj minerali-
sering af morlaget under blåtop, som øger tilgængeligheden af kvælstof, 
som igen giver en højere produktion af biomasse, som igen giver en øget 
mængde af dødt plantemateriale, som igen giver en øget mineralisering 
(Berendse et al. 1989, Berendse 1990). Alt dette gør den i stand til at 
fortrænge mindre effektive arter. Der er tale om en positiv feed-back 
mekanisme, som gør dominansen af blåtop vedvarende.  
 


