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Referenceområder. 
 
Det er velkendt, at heder skal plejes for at vedblive med at være heder, som er 
domineret af lyng og andre dværgbuske. Der kan dog også være gode grunde til 
i den fremtidige pleje af Randbøl Hede at lade nogle arealer gennemløbe den 
naturlige udvikling, så vidt muligt uden menneskelig påvirkning. Dette 
synspunkt er i overensstemmelse med Naturfredningsrådets (1989) anbefaling. I 
Degn (1996) er en række forskellige grunde diskuteret (pædagogisk, 
videnskabeligt, overvågning, kulturhistorie samt variation).  
 
Urørte referenceområder i hedevegetation er ellers kun beskrevet fra Nørholm 
Hede (Riis-Nielsen et al., 2005). For en bedre forståelse af processerne i 
hedevegetationens udvikling helt generelt er det meget vigtigt også på Randbøl 
Hede at fortsætte de igangsatte registreringer. De to heder er ikke ens. Nørholm 
Hede har stort set været uberørt af kulturindgreb siden 1913, mens Randbøl 
Hede har været udsat for en lang række indgreb, siden 1960 i form af planlagt 
naturpleje. Disse indgreb er dokumenterede, hvilket også er usædvanligt.  
 
I 1992 blev udarbejdet et kort over referenceområder (Degn 1996, fig. 3). De 
omfatter dels 7 arealer, som med ret stor sikkerhed ikke har været udsat for 
(væsentlige) indgreb siden ca. 1920, dels 5 arealer som har ligget urørt i meget 
lang tid, men som på et kendt tidspunkt tidligt i den omtalte periode har været 
udsat for en kendt påvirkning.  
 
I disse referenceområder blev udlagt 10 fikspunkter, som var udgangspunkt for 
placering af 17 sæt prøveflader. Fra hvert fikspunkt er udlagt en eller to linier, 
hvor vegetationen i 1992 blev registreret på 10 prøveflader på 1 m2. Da der kun 
er få arter til stede, mens disse til gengæld kan være ret dominerende, er det 
valgt som metode at anvende registrering af dækningsgraden af plantearterne. 
Dækningsgraden er angivet i en procentisk skala med 10 % intervaller efter 
Sørensen & Lægaard’s (1982) metode. Det betyder, at der i modsætning til den 
klassiske Hult-Sernander metode med en logaritmisk skala kan udregnes simple 
gennemsnit. For en nærmere beskrivelse af metoden og referenceområdernes 
placering se Degn (1996).  
 
Et af de udlagte referenceområder (nr. 1) blev i november 1992 afbrændt. Der 
således kun 9 referenceområder med 15 sæt prøveflader tilbage. Fikspunkterne i 
de resterende områder blev i 1992 markeret i marken med en nedgravet pæl af 
egetræ. I 2005 er de blevet indmålt ved hjælp af GPS. Koordinaterne er anført i 
skemaerne i Bilag 0.  
 
Registreringerne, som gengives i denne rapport, er foretaget i 2005. Hele 
metoden og placeringen af prøvefladerne var så vidt muligt den samme som i 
1992. Registreringerne blev gennemført fra primo juli til primo september 
2005, og således at det i de enkelte områder fandt sted på nogenlunde samme 
tidspunkt af året som i 1992. Da blev de med en enkelt undtagelse foretaget fra 
primo august til primo september. Grunden til også at fokusere på det 
tidsmæssige aspekt er, at forskellige arter i vegetationen udvikler sig med 
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forskellig hastighed i løbet af vækstsæsonen. Det betyder især noget, hvis der er 
et væsentligt islæt af græsser. Dværgbuske udviser langt mindre variation. Aerts 
(1989) viste, at den overjordiske biomasse af lyng varierer mindre end 50 % i 
løbet af et år, mens blåtop stiger med mere end en faktor 6 fra april til 
september. Det må antages, at dækningsgraden udvikler sig nogenlunde 
parallelt med biomassen.  
 
Også i 2003 foretoges tilsvarende registreringer. Resultaterne gengives dog ikke 
her. De giver ikke yderligere information, da de ligger meget tæt op ad 
resultaterne fra 2005, og i givet fald blot ville gøre kurverne mere komplekse. 
På den anden side viser ligheden mellem de to års resultater, at metoden ikke 
giver den store variation, som dækningsgradsanalyser ofte forbindes med. 
 
Fra fikspunktet og ud langs alle 15 linier der taget fotos af vegetationen til 
sammenligning med tilsvarende sæt fotos fra 1992. Originale fotos befinder sig 
på Randbøl Statsskovdistrikt. I denne rapport gengives kun to (Figur 8 og 10). 
 
Resultater. 
 
For hver af de 15 linier med 10 prøveflader er udfyldt et registreringsskema. 
Heri er dækningsgraden angivet i 10 % intervaller for hver enkelt art og 
prøveflade på 1 m2. Yderst til højre i skemaet er den relative dækningsgrad 
(DG) udregnet som summen af hver arts dækningsgrader divideret med 
summen af alle arters dækningsgrader.  
 
Oplysningerne om den relative dækningsgrad for de 15 linier på de 9 lokaliteter 
er samlet i Tabel 1. Her er til sammenligning også anført resultaterne fra 1992. 
Her er tilsammen på 15 x 10 prøveflader a’ 1 m2 kun fundet 28 arter af 
karplanter. Mosser og laver er slået sammen i de to nævnte grupper. 
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 2 (250 gr.) 2 (350gr.) 3 (175 gr.) 3 (391 gr.) 4   5 (0 gr.) 5 (300 gr.) 

 1992 2005 1992 2005 1992 2005 1992 2005 1992 2005 1992 2005 1992 2005 

Alm. hvene                   0         

Alm. star                 2 11         

Blåtop     0           1 2         

Bølget bunke 88 66 93 57 31 15 57 48 30 37 27 26 24 13 

Ene                     0       

Eng-rapgræs                             

Engelsk visse   1                         

Fåre-svingel   3             0   2       

Gederams                             

Hedelyng 8   3   1 3 2 8 9 2     0 2 

Hirse-star   0               10         

Håret visse   1                         

Klokkelyng                             

Krybende pil                       2     

Lav skorsoner                             

Lyng-snerre 1 9 0 4 0 0 0 8 6 9 0 1 0 1 

Majblomst                       0     

Mangeblom. frytle                   0         

Pille-star 0 0             1 2         

Revling         67 74 25 11 51 23 71 59 74 80 

Sand-star   1 0 0 0 0 1 1     1 9 0 1 

Skovstjerne   1 0 8               1   1 

Smalbl. mangeløv                             

Stilk-eg                             

Tormentil   1 0 1         0 0 0 1     

Tyttebær 1 14 2 30 0 1 2 2             

Tørst               1             

Vest. tuekogleaks 1                           

Laver 0       1   0           0   

Mosser 0 2   1 4 7 13 21 2 5 1 1 1 3 

 
 
 

Tabel 1. De relative dækningsgrader (udtrykt i procent) af planter  for 7 linier i områderne 2-5. 

Med fede typer er angivet værdierne fra 2005, mens værdierne fra 1992 står umiddelbart til venstre 

herfor og med normal skrifttype. 
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 6 (5gr.) 6 (361 gr.) 7   8   9 (0 gr.) 9 (200 gr.) 10 (300 gr.) 10 (350 gr.) 

 1992 2005 1992 2005 1992 2005 1992 2005 1992 2005 1992 2005 1992 2005 1992 2005 

Alm. hvene                         0   3 1 

Alm. star         0 1 1 1 0 0     0   3 14 

Blåtop         0 9 0 2 71 73 86 96 51 92 31 52 

Bølget bunke 25 22 4 4 2 2 1 1 8 6 11 2 38 4 46 31 

Ene                                 

Eng-rapgræs                         0       

Engelsk visse   0                             

Fåre-svingel                             2   

Gederams                             0   

Hedelyng 4 1 9 8 0   18 36                 

Hirse-star                                 

Håret visse   0 0                           

Klokkelyng           0 1 2 3 1             

Krybende pil                                 

Lav skorsoner                         0       

Lyng-snerre   2   1 0         1 0   5 2 8 2 

Majblomst                                 

Mangeblom. frytle                                 

Pille-star   1   1       0                 

Revling 62 66 87 78 94 75 75 47 16 16   0     1   

Sand-star 1 0 0     0 0           0 0 3   

Skovstjerne   1                 0   1   1 0 

Smalbl. mangeløv                               0 

Stilk-eg   0                             

Tormentil           0     0 0 1 0 0 0 0 0 

Tyttebær         2 12 2 6 0 2 1 1 0 0 0   

Tørst                                 

Vest. tuekogleaks         0   0 2 0 0             

Laver 3 0 1 9     0                   

Mosser 6 5 5   0 0 2 3 1 0 1 1 4 2 1 1 

 
 
 
 
Tabel 1 (fortsat). De relative dækningsgrader (udtrykt i procent) af planter for linier i områderne 6-

10. Med fede typer er angivet værdierne fra 2005, mens værdierne fra 1992 står umiddelbart til 

venstre herfor og med normal skrifttype. 
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Som det ses, er langt de fleste af arterne særdeles sparsomt forekommende. De 
tre arter revling, bølget bunke og blåtop udgør den overvejende del af 
vegetationen, hele 79 % af de 10 m2 x 15 linier = 150 m2. Det er illustreret i 
Figur 1, hvor de tre arters dækningsgrad er angivet for hver enkelt linie. 
Summen af andre arter – herunder hedelyng - er også vist på figuren, men som 
det ses, udgør de i reglen en underordnet andel af vegetationen. I gennemsnit 
dækker andre arter de resterende 21 % af prøvefelterne. 
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Figur 1. Den relative dækningsgrad for arterne revling, bølget bunke og blåtop 

for de 15 linier ved områderne 2 - 10, ordnet fra venstre mod højre i samme 

rækkefølge som i Tabel 1. 

 
 
Den ovennævnte figur viser den aktuelle tilstand i hedevegetation af høj alder, 
de fleste har ligget urørt i hvert fald siden 1920. Eftersom tilstanden blev 
registreret også i 1992, er det oplagt at undersøge om vegetationens 
sammensætning har ændret sig i den mellemliggende periode. Det er gjort i 
Figur 2 – 6 for de 5 arter hedelyng, revling, tyttebær, bølget bunke og blåtop. 
Linierne viser udviklingen opgjort for hver af de 9 områder, d.v.s. i 3 tilfælde 
for en enkelt linie, i de resterende 6 tilfælde som et gennemsnit af to linier. Der 
er ikke vist kurver og signaturforklaring for de områder, hvor de pågældende 
arter ikke fandtes eller var næsten fraværende. 
 
Hedelyngen spiller overalt i disse gamle vegetationer en underordnet rolle (Fig. 
2). Med undtagelse af lokalitet 8, hvor dækningsgraden fra 1992 til 2005 stiger 
fra 18 % til 36 %, overstiger dækningen i ingen andre tilfælde 8 %. 
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Figur 2. Udviklingen i den relative dækningsgrad af hedelyng i perioden 1992-

2005. 

 

 

Revling (Fig. 3), der ofte regnes som en meget stabil klimaksvegetation 
(=slutprodukt), udviser tilbagegang på 3 lokaliteter (nr. 4, 7 og 8). Mest 
bemærkelsesværdig er tilbagegangen på den urørte lokalitet 7, hvor revling er 
faldet i dækningsgrad fra 94 % til 75 %. Her er i stedet fremgang for blåtop og 
tyttebær (Fig. 7 og 8). De to andre lokaliteter med tilbagegang (nr. 4 og 8) er 
tidligere marker, men gået ud af drift før 1930, hvorfor de ikke kan tillægges 
helt samme vægt i en diskussion om  udviklingen af meget gammel vegetation. 
På 3 andre lokaliteter (nr. 3, 5 og 6) er dækningen uændret, mens revling på de 
3 resterende lokaliteter kun forekommer i ganske beskedent omfang eller slet 
ikke. 
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Figur 3. Udviklingen i den relative dækningsgrad af revling i perioden 1992-

2005. 
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Tyttebær (Fig. 4) registreredes i 2005 på 2 lokaliteter med betydeligt større 
dækning end tidligere: På lokalitet 2 er den i perioden 1992 til 2005 gået frem 
fra 2 % til 22 %, og på lokalitet 7 fra 2 til 12 %. Tyttebær er ikke nogen stærk 
konkurrent, som kan fortrænge andre arter, så spørgsmålet er, hvilke arter der 
ved deres forsvinden har givet plads til den. På den første lokalitet faldt bølget 
bunke fra 91 % til 62 %, på den anden faldt revling fra 94 % til 75 %. På de 
øvrige lokaliteter var dækningsgraden både i 1992 og 2005 under 4%. 
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Figur 4. Udviklingen i den relative dækningsgrad af tyttebær for perioden 

1992-2005. 

 
Kun for to områder ses markante ændringer af dækningsgraden af bølget bunke 
(Fig. 5). I område 2 og 10 ses store fald i hyppigheden. I område 2 forsvinder 
rundt regnet en tredjedel af den bølgede bunke på blot 13 år (fra 91 % til 62 %). 
Den eneste art med markant fremgang her er tyttebær. I område 10  falder 
hyppigheden fra 42 % til 18 %. Her er det blåtop, som vinder stærkt frem, idet 
den går fra 41 % til 72 %. For de resterende områder er der kun mindre 
ændringer. 
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Figur 5. Udviklingen i den relative dækningsgrad af bølget bunke i perioden 

1992-2005. 



 9

 
Den mest markante ændring med hensyn til blåtop (Fig. 6) er en stigning i 
område 10 fra 41 % til 72 %. Det er ret dramatisk på kun 13 år. Her falder 
bølget bunke fra 42 % til 18 %. Mindre stigninger i hyppigheden af blåtop ses i 
område 7 og 9. Her ses fald i henholdsvis revling og bølget bunke. 
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Figur 6. Udviklingen i den relative dækningsgrad af blåtop i perioden 1992-

2005. 

 
 
Ovenfor er de vigtigste 5 arter gennemgået. I det følgende vil de enkelte 
områder blive diskuteret. Som en illustration ses på side 11 og 12 fotografier fra 
1992 og 2005fra to områder, hvor der er sket en markant udvikling i denne 
periode. 
 
Område 2. Bølget bunke var i 1992 helt dominerende (91%). Den er nu gået 
tilbage til 62 %. Lyngen dækkede kun 6 % af felterne, men er nu helt 
forsvundet, formentlig på grund af angrebet af lyngens bladbille i 2001. I 2003 
noteredes, at lyngen var død. En række arter har nydt godt af bølget bunkes 
tilbagegang, men kun med beskedne frekvenser (fåre-svingel, lyng-snerre, 
skovstjerne, m.v.). Kun tyttebær optræder med større hyppighed end tidligere, i 
gennemsnit 22 %. Ingen af disse arter synes på nogen måde i stand til at 
udkonkurrere den bølgede bunke, de er altså ikke årsagen til bølget bunkes 
tilbagegang. De er nærmere virkningen deraf, idet forklaringen efter alt at 
dømme er, at græsarten er død og derved har givet mere plads til de andre arter. 
Det er også under registreringen i 2005 noteret, at der sås død bølget bunke. 
 
Område 3. Den dominerende art er revling. Det billede, som tallene tegner, 
bliver dog lidt uklart fordi der i den ene linien indgår både indlandsklit og et 
fladt område domineret af bølget bunke. Lille tilbagegang for både revling og 
bølget bunke, og ganske beskedne fremgange for hedelyng, lyng-snerre og 
mosser. 
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Område 4. En meget mosaik-agtig vegetation. Er derfor ikke til at placere i den 
efterfølgende gruppering af ret ensartede vegetationer. Kraftig tilbagegang for 
revling, som er erstattet af alm. star, bølget bunke og hirse-star. 
 
Område 5. Revling er helt dominerende (70%), og der er ikke sket større 
ændring heri. Bølget bunke underordnet element (20%) med ubetydelig 
tilbagegang. 
 
Område 6. Både revling (72%) og bølget bunke uændret (13%), andre arter er 
af mindre betydning. 
 
Område 7. Her fandtes i 1992 kun 3 arter med en dækningsgrad på mindst 1 %: 
Revling 94 %, bølget bunke og tyttebær hver 2 % (Figur 7). I 2005 er revlingen 
reduceret til 75 %, mens tyttebær og blåtop er gået frem (Figur 8). 
 
Område 8. Er utypisk for gammel hedevegetation ved at indeholde en del 
hedelyng, denne art har endda øget sin frekvens fra 18 % i 1992 til 36 % i 2005.  
 
Område 9. Helt domineret af græsser: Blåtop 79 % i 1992 til 85 % i 2005, mens 
der har været en tilsvarende tilbagegang for bølget bunke (10 % til 4 %). 
 
Område 10. Tilstanden og udviklingen svarer meget godt til område nr. 9, om 
end mængden af blåtop (endnu?) er lidt mindre. Blåtop er gået frem fra 41 % til 
72 %, og bølget bunke har haft en tilsvarende tilbagegang fra 42 % til 18 % i 
perioden 1992-2005 (Fig. 9 og 10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11

 
 
 

 
 
Figur 7. Område 7, august 1992. Det lyse græs er bølget bunke. 

Revling er helt dominerende. 

 

  

 
 
Figur 8. Område 7, august 2005. Blåtop har indfundet sig, og ses som den 

kraftige grønne græsart.   
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Figur 9. Område 10, 350o, august 1992. Det lysegule, dominerende græs er 

bølget bunke. 

 

 

 

 
 
Figur 10. Område 10, 350o, august 2005. Bølget bunke (=de lysegule toppe) er 

meget reduceret i forhold til 1992, mens blåtop (frisk grøn farve) er gået 

tilsvarende frem. 
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Diskussion. 
 
I en vurdering af de beskrevne ændringer i vegetationen er det vigtigt at holde 
sig for øje, at det der indtil videre er beskrevet, for 7 ud af de 9 områder er 
udviklingen fra det 72. år til det 85. år, hvor områderne ikke i disse 85 år har 
været udsat for kendte (væsentlige) indgreb. Antallet af år er endda 
minimumstal, idet der her ikke er tale om en succession, som starter fra en 
anden – måske ubevokset – tilstand. Områderne var allerede hede i 1920. De to 
resterende områder er tidligere marker, som er gået ud af drift før 1930. 
 
Ændringerne i successioner er normalt størst i de første år efter successionens 
start. Efter mindst trekvart århundrede ville man forvente, at der havde indstillet 
sig en ligevægt, eller at ændringerne i hvert fald var beskedne. Helt overordnet 
er den mest overraskende konklusion derfor, at der i mange af områderne er 
sket ret store ændringer i nogle af de dominerende arters dækningsgrad i den 
beskrevne periode, som i forhold til de 85 år er en kort årrække.  
 
Når man skal karakterisere de undersøgte vegetationer, falder de i to klart 
adskilte grupper med hensyn til dominerende planteart. Disse to grupperinger 
repræsenterer samtidigt de to udviklingsretninger for urørt lynghede, som kan 
iagttages på Randbøl Hede. 
 
Revling. Repræsenteres af områderne 5, 6, 7 og 8 samt linie 175o i område 3. 
Gennemsnitligt to tredjedele af arealerne er dækket af revling. Den eneste 
anden betydende art er bølget bunke. De fleste øvrige arter optræder med en 
hyppighed på 2 % eller mindre. 
 
Vegetationen svarer til Böcher’s  (1941) ”Subclimax-Heden: Empetrum – 

Vaccinium vitis-idaea – Heden.” Ved betegnelsen klimaks-vegetation forstås 
den vegetation, som udvikler sig i et bestemt klima og på normal jordbund uden 
menneskelig påvirkning. Når Böcher bruger betegnelsen subklimaks er det fordi 
han mente, at hedejorden er så forarmet gennem kulturindgreb, at en stabil 
subklimaks-vegetation nås og ikke det teoretiske klimaks, som er skov.  
 
Lyngheden kan blive erstattet af revling, når lyngen dør af alderdom, tørke, 
frost eller angreb af lyngbladbiller. Det kan direkte iagttages, hvordan døde 
lyngbuske efter et angreb af lyngbladbiller står som visne skeletter i en måtte af 
revling, som ikke levner lyngfrøene nogen chance for at etablere sig.  
 
Normalt forventer man, at det vil være svært for andre plantearter at etablere sig 
i en tæt og sammenhængende vegetation af revling. Måtten af  grene med 
grønne blade øverst og bladløse grene længere nede kan være 10 cm tyk eller 
endog mere. En af de få planter, som man ser etablere sig, er egen som i sit 
store agern har så megen oplagsnæring, at det kan sende en kimrod ned til 
jordoverfladen og blade op til lyset, og derved sikre plantens videre vækst.  
 
Derfor var det overraskende, at blåtoppen i område 7 har øget sin dækning fra  
0 % til 9 %, og har været i stand til at gøre det i en vegetation, som i 1992 
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bestod af 92 % revling. For at blåtoppens meget mindre frø kan etablere sig, 
kræves der for det første at der dannes huller i revlingmåtten ved at dele af 
planten dør, for det andet at frøene kan spire selvom der kun kommer meget lidt 
lys ned til dem. Hvad det første angår, er revlingen følsom over for frost især i 
forbindelse med stærk vind, som forårsager udtørring (Bell & Tallis 1973). 
Revling er også følsom over for udtørring om sommeren. Eksempelvis 
iagttoges det ved undersøgelsen i 1992 (Degn 1996), at der var tydelige 
tørkeskader på revlingen (Fig. 11). Begge disse påvirkninger kan få dele af en 
revlingplante til at gå ud og tabe bladene uden at hele planten dør. Hvad det 
andet punkt angår, anfører Grime et al. (1981), at spiringen af blåtoppens frø 
faktisk er bedre ved lav lysintensitet end ved fuldt lys. 
 
 

 
 
Figur 11. Tørkeskader på revlingen i august 1992. Område 6, 361o. 

 
 
Bølget bunke og blåtop. Den anden udviklingsrække er, at græsserne overtager 
dominansen. Repræsenteres af område 2, 9 og 10 samt linie 391o  i område 3. 
Ifølge den almindelige erfaring er der næsten altid bølget bunke til stede i en 
lynghede i vegetativ og undertrykt form, og den får så chancen for at blomstre 
op, når lyngen dør. Som det ses i område 2 kan bølget bunke blive meget 
dominerende med en fekvens på 91 % i 1992. Men som resultaterne fra område 
10 viser, kan den i løbet af blot 13 år også falde fra 42 % til 18 %, og blåtoppen 
øges endnu mere fra 41 % 72 %. Det man ser her er, at bølget bunke erstattes af 
blåtop senere i successionen. 
 
Det fænomen, at bølget bunke går ud, er ikke beskrevet i litteraturen. Det er 
heller ikke et almindelig kendt fænomen på samme måde som hedelyngens 
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velkendte død på grund af alder. Man har ikke nogen forklaring, men 
observationerne her svarer ganske til, hvad der er beskrevet i de 
hedeplejeforsøg, som Böcher anlagde i 1937 (Degn, upubl. manus.). 
 
Udviklingsretningen for græsserne beskrives traditionelt som hedelyng – bølget 
bunke – blåtop. Men i de senere år har man på Randbøl Hede set at en blåtop-
domineret vegetation kan udvikle sig direkte efter hedelyng. Det gælder også på 
voksesteder, hvor man normalt ikke tidligere ville vente at finde blåtop, f.eks. 
på højtliggende steder, selv på indlandsklitter.  
 
I  relation til beskyttelsen af heder er der det uheldige ved blåtoppen, at den kan 
blive meget dominerende, og at der ikke er iagttaget eksempler på, at blåtoppen 
er gået tilbage, hvor den først har etableret sig. Blåtoppen må betragtes som et 
slutstadium, som ofte afløser bølget bunke. 
 
Når blåtoppen ikke etablerer sig i område 2, hvor bølget bunke går drastisk 
tilbage, kan det sagtens være et spørgsmål om manglende frøspredning til 
området. Det giver plads til at f.eks. tyttebær opnår en dækning på 22 %.  
 
De ovenfor diskuterede referenceområder kunne kaldes de biologiske 
referenceområder. Der er også i Degn (1996) foreslået områder udpeget som 
referencer af kulturhistoriske årsager. Det indebærer hensyn i driften / plejen og 
eventuelt indarbejdelse i en kommende driftsplan for området, men der er ikke 
nogen registrering af vegetationsudviklingen. (s. 17-18) 

 


