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Sammenfatning og konklusion: 
 
”Bar jord”, d.v.s. en mineralsk jordoverflade uden væsentlig vegetation, 
er på heder et levested som huser helt specielle dyr og planter. Efter-
hånden gror sådanne pletter til, og der skal således hele tiden skabes nye 
for at bevare den biologiske mangfoldighed. Det er der efterhånden 
kommet mere fokus på, bl.a. i kriterierne for gunstig bevaringsstatus for 
EU-habitatnaturtyper. 
 
Fremgangsmåden er ikke nærmere belyst i vejledninger el.lign. En første 
analyse er derfor forsøgt i det følgende. Som forudsætning er taget, at 
”bar jord” ikke etableres på arealer uden tidligere jordbehandling. På 
Randbøl Hede betyder det, at en sådan analyse omfatter tidligere plan-
tager, pløjede brandbælter og marker. 
 
Tilsammen dækker de tre typer af arealer omkring 136 ha. Set i forhold 
til hedens samlede areal på omkring 800 ha udgør det tidligere kultive-
rede areal således omkring en sjettedel af heden. Forskellige problem-
stillinger gør, at ikke alle typer er lige oplagte som grundlag for etable-
ring af ”bar jord”. Der foreslås følgende prioritering: 
 
1. Pløjede brandbælter. Ingen er ældre end 1951. Pløjningen har været 

ret dybtgående. Nogle er stadig så ujævne, at kun pløjning er mulig. 
En fornyet jordbehandling vil ikke forhindre, at historien om brand-
bælterne kan fortælles. Det anbefales at behandle kortere stykker ad 
gangen, og så sprede dem geografisk og tidsmæssigt, så der på det 
lange sigt kommer en form for kontinuitet. 

2. Tidligere marker fra det tyvende århundrede. Marker, som er gået ud 
af drift før 1908, friholdes for indgreb af kulturhistoriske hensyn. 
Jordbehandlingen går ikke dybere end den tidligere pløjning. Vegeta-
tion og eventuelt morlag fjernes først for dels at give en jævn over-
flade lig den tidligere, dels for at fjerne næringsstoffer. Så vidt muligt 
følges de gamle afgrænsninger af arealerne for at forbedre mulig-
heden for fortsat at kunne fortælle historien. 

3. Tidligere plantager. De tydelige planteriller her gør det på den ene 
side lettere at fortælle historien, på den anden side gør den overvej-
elserne om valg af jordbehandling sværere. Her anbefales en lidt me-
re eksperimentel tilgang. Man kunne måske i første omgang begynde 
med at skrabe morlaget af de høje partier mellem plante-rillerne. 

 
Da ”bar jord” er et element i bevarelsen af de tørre dværgbuskheder, an-
befales det at behandle arealer nær hede, ikke i områder domineret af 
græsser. 
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Indledning.  
 
I de seneste år er der kommet meget mere fokus på betydningen af ”bar 
jord”. Dette begreb er et af elementerne i de kriterier  for gunstig beva-
ringsstatus for EU-habitatnaturtyper, der er opstillet af Danmarks Miljø-
undersøgelser (Søgaard et al. 2003). Det er derfor også relevant for 
Randbøl Hede, der er udpeget som habitatområde nr. 071. 
 
Den målbare enhed ”dækningsgrad af bar jord” skal opfylde kriteriet ”in-
den for den forventede variationsbredde for naturtypen i Danmark”. 
Denne formulering udmærker sig ikke ved stor præcision, men under 
bemærkninger er det angivet, at dækningsgraden af ”bar jord” gerne må 
være >20 % med nogle års mellemrum. Denne overraskende høje værdi 
understreger, at man helt sikkert vil se forskellige initiativer i de kom-
mende år for at øge forekomsten af dette element i hvert fald i EU-
habitatområderne.  
 
Biologisk: ”Bar jord” er så vigtig, fordi der til denne biotop er knyttet en 
lang række specielle dyr og planter. De er helt afhængige af de særlige 
livsvilkår, som gives her. Der tænkes her især på, at områder med bar 
jord har et varmere mikroklima end en sluttet vegetation med skygge. 
Det nyder for eksempel varmeelskende insekter og krybdyr godt af. Om-
råder med bar jord er også voksested for lyskrævende og langsomt vok-
sende planter som mange arter af lav. De vil blive skygget ihjel i den 
sluttede hedevegetation. 
 
Tilstanden i dag sammenlignet med tidligere: ”Bar jord” er i dag en ud-
præget mangelvare på Randbøl Hede. Det eneste regulære vindbrud i en 
klit findes ved Staldbakkernes østlige ende. Herudover er der ganske små 
pletter på nogle veje og stier. Endvidere nogle af arealerne, hvor blåtop-
pen er forsøgt bekæmpet, men ikke den del som er fræset og som derfor 
har en meget løs overflade. 
 
Situationen for 50 år siden (luftfotos 1954) var den, at 
- der var langt flere vejspor 
- der var flere vindbrud 
- en del af arealerne, hvor der under besættelsen blev afgravet lyngtørv, 

var stadig åbne. 
 
Behov for analyse: Det ovenstående peger på, at der er et behov for at se 
nærmere på 
- hvor 
- hvordan 
- og med hvilke hensyn 
der kan etableres bar jord på Randbøl Hede. Dette er forsøgt i det neden-
stående. For en første afgrænsning er der taget udgangspunkt i at, jom-
fruelig jord (d.v.s. hvor der ikke er kendskab til tidligere jordbe-handling) 
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ikke berøres. Endvidere skal der tages hensyn til kultur-historiske værdi-
er. Den sidste formulering er fleksibel, og kan diskuteres. 
 
Denne første afgrænsning betyder, at den nedenstående analyse vil om-
fatte 3 slags arealer, nemlig tidligere plantager, tidligere pløjede brand-
bælter og tidligere marker. 
 
1. Tidligere plantagearealer. 
 
Ud fra luftfotos og gamle målebordsblade 1:20.000 er der fremstillet et 
kort over tidligere plantagearealer på Randbøl Hede (Fig. 1). På arealerne 
med numrene 1, 2, 3 og 5 er der gravet jordbundsprofiler til nærmere be-
skrivelse. Her er på jordoverfladen tydelige spor efter planteriller og lig-
nende. Område 4 ikke er medtaget i denne undersøgelse fordi denne 
plantage er anlagt på en meget kuperet klit. Plantningen her har ikke ef-
terladt synlige spor, og må også derfor være foretaget ved gravning af se-
parate plantehuller til hvert enkelt træ.  
 
De ovennævnte lokaliteter er besigtiget den 27. juli 2005. Foruden under-
tegnede deltog geolog Vagn Jensen med ekspertise i jordbunds-forhold 
og naturskoleleder Søren Andersen med den skovbrugsmæssige eksperti-
se. 
 

 
 
 

Figur 1. Tidligere plantager på Randbøl Hede. 

 
 
 
1. Honolulu Plantage. 
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Plantagen har haft en omskiftelig historie. Den blev først anlagt i 1902, 
og er brændt i 1927 og igen i 1947. Herefter blev den ikke gentilplantet. 
Allerede på målebordsbladet fra 1908  dækkede den ca. 49 ha. Det er det-
te areal, som er vist på Figur 1. I 1929 meddeler Det danske Hede-
selskab, at ca. 45,1 ha er tilplantet. På Geodætisk Instituts kort i 
1:200.000, som er rettet i 1939, er plantagens omfang ændret væsentligt i 
forhold til kortet fra 1908. Det er nu en rektangel i retningen nordøst-
sydvest, og arealet er opmålt til ca. 66 ha. I Hedeselskabets Tidsskrift 
1948, side 64, er det fredskovspligtige areal opgivet til 78,4 ha. Det er ik-
ke forsøgt i felten at konstatere, om hele det fredskovspligtige areal i rea-
liteten nogensinde har været tilplantet. 
 
Det undersøgte profil ligger på en klit øst for Studevejen og syd for det 
supplerende blåtop-forsøg. UTM-koordinater 32 U 0508616, 6167886. 
 
Afstand mellem planterillerne ca. 2 m. Formentlig anlagt med en tolne-
plov, som har skåret ned og lagt de herved fremkomne tørv ud til begge 
sider. 
 
Profil: 
 5 cm morlag / førne 
15 cm blegsand 
70 cm gult sand med 9 udfældningslag (højere indhold af organisk stof, 
morlag) 
65 cm blegsand med ca. 8 morlag 
5-10 cm al. 
  
Profilen viser tydeligt, at der har været gentagne tilfælde af sandflugt i 
området. Allaget i bunden af hullet viser, at der på et tidligt tidspunkt har 
været hede gennem en længere periode. Forskellen mellem det gule og 
det grå lag sand (begge flyvesand) skyldes formentlig iltningsforhold. 
Lyse, gule, velafgrænsede pletter kan f.eks. skyldes iltning ved trærød-
der. 

 
 

2. Lille plantage vest for Studevejen. 
 
Arealet er omkring 1,4 ha og ligger på et plant areal op ad Studevejen 
umiddelbart syd for en klitformation, som strækker sig i retningen NV-
SØ. UTM-koordinater 32 U 0509218, 6168662. 
 
Afstanden mellem planterillerne er uregelmæssig, 1,75-2,0 m. Anlæggel-
sen er formentlig også her sket med en tolne-plov.  
 
Morlaget fra den oppløjede tørv kan ses som sorte striber på begge sider 
af furen, mens furens bund går direkte ned i blegsandet. Under et 10 - 20 
cm tykt blegsandslag et sort allag. Herunder gulbrunt sand (højt indhold 
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af mangan). Endnu længere nede bleggult sand med udfældnings-
horisonter. Sandet indeholder mere silt end i den første lokalitet, d.v.s. 
det har næppe været vindtransporteret. 
 

 

 
 

Figur 2. Jordbundsprofil fra den lille plantage ved Studevejen. Midten af 

planterillen er fordybningen ca. en tredjedel fra billedets venstre kant. 

Til begge sider for denne ses de sorte striber fra de ompløjede morlag i 

det grå blegsand. 

 
 
3. Plantage lige syd for Staldbakkerne.  
 
Et areal på ca. 0,6 ha som fremstår med meget tydelige planteriller i Ø-V-
gående retning. Afstanden mellem dem er ca. 1,6 m og de er selv i dag 
næsten 70 år efter rydningen af plantagen ca. 20 cm dybe. UTM-
koordinater 32 U 0510620, 6169132. 
 
Allaget ligger i en dybde af ca. 70 cm. Over det er der kun blegsand, men 
intet morlag. Der sås en svag antydning af, at de øverste 20-25 cm  af 
blegsandet var lidt mørkere. Der udkastedes den teori, at der kunne være 
tale om et dyrkningslag. Det ville betyde, at plantagen i sin tid var anlagt 
på tidligere mark og ikke i hede. Det var dengang og 1930-erne en ret 
almindelig fremgangsmåde ved nyanlæg.  
 
Denne teori er efterfølgende blevet bekræftet af informationer på ældre 
kort. Ifølge målebordsblade var der hede i 1870, men mark i 1908. Den 
senere historie er, at kendelsen af 18. november 1930 fra Frednings-
nævnet for Vejle amt omtaler arealet således: ”- - som i de senere Aar er 
blevet tilplantet”. Ifølge Overfredningsnævnets kendelse af 19. november 
1932 gav loven ikke mulighed for at kræve plantagen fjernet. En af initia-
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tivtagerne til fredningssagen, Wm. Berthelsen, lavede imidlertid en frivil-
lig aftale med ejeren om plantagens fjernelse, og det skete i 1938. 
 
 
5. Lille plantage syd for Kirstinelysts marker. 
 
Størrelsen var omkring 0,7 ha, og det ligger på et meget plant areal. 
UTM-koordinater 32 U 0511221, 6167884. 
 
Profil: 
 2 cm mor / førne 
 18 cm blegsand (pløjelag) lidt mørkere end blegsandet nedenunder 
 17 cm lysere blegsand 
 20 cm allag 
herunder gult, gruset sand med silt. Sten optræder i dybde over 50 cm 
(d.v.s. også i den nederste del af allaget). 
 
Også her viste det sig, at teorien om at plantagen var plantet på tidligere 
mark blev understøttet ved at se på forhistorien. Ifølge målebordsblade 
var der hede i 1870, men mark i 1908. På luftfotografiet fra 1954 er der 
ung plantage. 

 

   
 

Figur 3. Jordbundsprofil fra plantagen syd for Kirstinelysts marker. Det 

mørkegrå pløjelag ses tydeligt over det lysere grå blegsand, især i hullets 

venstre halvdel. 

 

 

 
 
 
Konklusion: 
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På alle 4 undersøgte lokaliteter kunne planterillerne erkendes på jord-
overfladen. De er dog ikke mere iøjnefaldende end at de fleste menne-
sker, som ikke på forhånd kendte arealernes forhistorie, næppe ville læg-
ge mærke til dem. 
 
Jordbearbejdningen ser ikke ud til at have været særligt dybtgående. Der 
er ikke set nogen tegn på, at der for eksempel er foretaget grubning 
(brydning af allag) eller dybdepløjning. 
 
To af profilerne viser tydelige pløjelag af ca. 20 cm’s tykkelse. Det er 
mørkere end det underliggende ikke ompløjede blegsand på grund af hø-
jere indhold af organisk materiale fra morlaget. Opblandingen er sket 
mange gange gennem en årrække, og det organiske materiale er derfor 
helt opblandet i blegsandet i modsætning til f.eks. profilet fra lokalitet 2. 
Her er morlaget kun vendt en enkelt gang og kan derfor stadig ses som en 
sort stribe i jordbundsprofilet. Man kan med nogen ret sige, at den kultur-
påvirkning som tidligere marker har været udsat for er mere gennem-
gribende end den som tidligere plantager har været udsat for, selvom den 
ikke på samme måde kan erkendes på jordoverfladen. 
 
Tilsammen dækker de 5 tidligere plantagearealer mindst 53 ha, idet Ho-
nolulu Plantage kun er medregnet som 49 ha.  
 
2. Brandbælter. 
 
Især i ældre tid var brandbælter ganske brede og anlagt ved pløjning. De 
ses derfor meget tydeligt på luftfotos, også i en lang årrække. 
 
Luftfotos over Randbøl Hede fra perioden 1945-2000 er derfor analyseret 
for forekomsten af brandbælter. Efterfølgende er nogle af brandbælterne 
besigtiget i felten for at fastslå deres karakter. På Fig. 4 er vist de tidlige-
re brandbælter på Randbøl Hede, som er anlagt ved pløjning. Det ældste 
brandbælte stammer fra 1951 (længst mod nordøst), og de fleste  (i det 
tidligere Grønske areal) er fra 1960-erne. 
 
 Følgende kategorier er ikke medtaget: 
 
1. En enkelt eller nogle få plovfurer eller smalle brandbælter mindre end 

2-3 m brede. De omfatter kun et beskedent areal. 
2. Brandbælter anlagt ved fræsning. En sådan jordbehandling er i prin-

cippet ikke særligt dybtgående, og en stor del af jordoverfladen er ik-
ke dækket af mineraljord, men af døde plantedele og førne. 

3. Brandbælter som er mere eller mindre løbende vedligeholdt også i de 
senere år (især langs hedens sydkant). 
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Figur 4. Pløjede brandbælter af mere end 2-3 meters bredde på Randbøl 

Hede. 
 
Den samlede længde af de viste brandbælter er næsten 15 km. Hvis der 
regnes med en gennemsnitlig bredde på 10 m, bliver det samlede areal af 
pløjede brandbælter ca. 15 ha. Nogle af dem kan stadig tydeligt erkendes 
i terrænet. 
 
3. Tidligere marker. 
 
Især i den østlige halvdel af Randbøl Hede har der tidligere været en del 
opdyrkede marker. Det var faktisk denne accelererende opdyrkning, som 
var baggrund for at heden blev fredet i 1932. Man kunne forudse, at den-
ne store samlede strækning ellers ville blive helt fragmenteret og til sidst 
forsvinde. Ved fredningen standsedes yderligere nyopdyrkning, og enkel-
te mindre marker blev taget ud af drift. 
 
Kirstinelyst blev ikke omfattet af fredningen og lå i mange år som en 
dyrket enklave i heden (se f.eks. Fig. 5). Gården blev købt af staten i 
1984, hvorefter dyrkningen ophørte. På mange af markerne har der i de 
forløbne 20 år udviklet sig en værdifuld overdrevslignende vegetation. 
Kirstinelyst er ikke indgået i denne analyse, men her kan givetvis også 
findes egnede arealer, hvor der tages hensyn til de eksisterende værdier. 
 
På kortet Figur 5 er indtegnet tidligere marker ud fra en række forskellige 
kilder: 
1. Målebordsblade 1:20.000 fra 1870 og 1908. 
2. T. W. Böcher, 1941: Vegetationen paa Randbøl Hede. 
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3. Luftfotos fra perioden 1945-2000. 
4. Kendelser fra Fredningsnævnet for Vejle Amt 1930 og Overfred-

ningsnævnet 1932. 
5. Besigtigelser i felten. 
 

 
 
Figur 5. Tidligere marker på Randbøl Hede, dog er markerne  ved Kir-

stinelyst uden for fredningen ikke markeret. Marker, som er gået ud af 

drift før 1908, er markeret med en stjerne.  

 

 

Det samlede areal indtegnet på kortet udgør omkring 68 ha, men det må 
tages i betragtning at det omfatter en periode på omkring 130 år. Det har 
ikke alt sammen været mark samtidigt. Yderligere er der en mulighed for, 
at der findes endnu ældre dyrkede arealer. Böcher giver i sin bog en be-
skrivelse af arealer syd for Kirstinelysts marker (Dyerhaug Agre). Her 
ses stadig grænser i vegetationen, som passer med kortet fra 1800, og 
Böcher mener at det er spor efter dyrkning helt tilbage i 1700-tallet. 
 
De allerældste marker påkalder sig særlig kulturhistorisk interesse. Både 
i felten og på luftfotos kan ofte ses agerrender med en afstand på omkring 
20 m. Disse render ligger lidt lavere og markeres ofte af blåtop. Marker-
ne kan minde lidt om højryggede agre. Her bør ikke foretages jordbe-
handling. 
 
De nyere marker, som f.eks. illustreret ved jordprofil nr. 3 og 5, afslører 
sig i et jordprofil ved, at der i de øverste 20-30 cm er sket en fuldstændig 
opblanding af morlag og blegsand i pløjelaget. 
 
For at muliggøre en eventuel skelnen mellem marker af høj alder og mere 
moderne marker fra det tyvende århundrede er de marker, som allerede er 



 11

gået ud af drift før 1908, markeret med en stjerne. Marker uden denne 
markering er altså gået ud af drift i perioden 1908-1935. Det sidstnævnte 
tal dækker over, at marken umiddelbart nord for Kongenshøj ikke blev 
fjernet ved fredningen i 1932, men i 1935 ved en frivillig aftale mellem 
ejeren og Wm. Berthelsen.  
 
Ved opgørelsen af det tidligere markareal er der flere væsentlige fejlkil-
der som for eksempel: 
- Der findes arealer, som er opdyrket efter udarbejdelsen af et kort og 

igen gået ud af drift inden det næste kort, og som derfor ikke bliver 
fanget af korttegningen. 

- Luftfotos afslører nogle dyrkede arealer, som ikke findes på kort, 
men ikke alle. Ved undersøgelse i felten er fundet yderligere arealer. 

- Der er nogle marker, især fra kortet 1908, hvor det i felten er vanske-
ligt at forestille sig, at de har været dyrket. Der kan være tale om ku-
perede arealer, eller gamle vejspor fører upåvirket tværs over det an-
givne areal. Forklaringen kan måske ligge i korttegnernes brug af 
signaturer. Markerne er adskilt fra lyngen ved en fin stiplet linie, som 
egentlig blot betyder vegetationsgrænse. Men der findes ikke nogen 
signatur for tørt græsningsareal, og signaturen for eng dækker våde 
arealer. Marker er arealer uden signatur. Så måske er nogle af de 
formodede marker i virkeligheden tørre græsningsarealer uden for 
omdrift. 

- Der er enkelte steder, hvor det er vanskeligt at finde nogen anden for-
klaring på arealernes afgrænsning end simpel fejl under opmåling el-
ler indtegning. 

 
 


