
 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naturpleje  
på 

Randbøl Hede 
1998-2005. 

 
 

Af 
Hans Jørgen Degn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Udarbejdet for Randbøl Statsskovdistrikt, 2006. 



 2

Indledning. 
 
Det er efterhånden kendt af mange, at der er behov for naturpleje på 
heder, hvis de skal bevares som heder. Ellers vil de på langt sigt blive 
til græsstepper eller til skov. Der er da også gennem mange år mere el-
ler mindre rutinemæssigt udført naturpleje på mange heder af såvel an-
svarlige myndigheder (f.eks. amter og statsskovdistrikter) som af priva-
te lodsejere. 
 
Det kan naturligvis ikke undgås, at der hen ad vejen indhøstes erfarin-
ger – både gode og dårlige. Nogle af disse erfaringer deles med andre 
kolleger, ofte lidt tilfældigt. Andre erfaringer er utvivlsomt gjort flere 
gange uafhængigt af hinanden.  
 
Der har været megen fokus på den praktiske side af sagen. Hoved-
reglen er, at plejen er udført, men ikke beskrevet. Efterfølgende er ef-
fekten vurderet meget overordnet: Man har anlagt feltherreblikket, 
skuet ud over vidderne, og konstateret om der var kommet lyng eller ej. 
Nuancer kan gå tabt og viden kan blive begravet, fordi mere dybtgå-
ende registreringer ikke bliver foretaget og arkiveret. 
 
Dette notat er et forsøg på at sikre for eftertiden registreringer af den 
udførte pleje i forlængelse af tidligere optegnelser (Böcher 1941, Degn 
1996, Degn 1997). En meget kort beskrivelse af den nuværende til-
stand på de nyligt plejede arealer er også givet. Men en detaljeret un-
dersøgelse af effekten er ikke foretaget. Her mangler man bl.a. en 
grundlæggende diskussion om tidshorisonten: Vil man vurdere en ple-
jeindsats på effekten f.eks. 3 år, 13 år eller 30 år efter indsatsen ? 
 
 
Gennemgang af den udførte pleje, opdelt på plejemetoder. 
 
Afbrænding. 
 
Forår 2000.  
Et areal på ca. 3,2 ha øst for Studevejen (Figur 1, A) blev afbrændt i 
foråret 2000. Vegetationen var helt domineret af blåtop. Det er den og-
så i dag på den del, der ikke senere er blevet dækket af det supple-
rende blåtop-forsøg. 
 
Konklusionen er helt i overensstemmelse med Buttenschøn et al. (2005 
b), hvor behandlingen blev karakteriseret som ”at smide penge ud ad 
vinduet”. Der sås den velkendte opblomstring efter brand. Året efter 
afbrændingen var stråene i det afbrændte areal 1½ gange så høje som i 
det uberørte areal, der var flere af dem, og hver af dem producerede be-
tydeligt flere frø. 
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Figur 1. Afbrændte arealer på Randbøl Hede i perioden 1998-2005. 

Bogstaverne refererer til omtalen i teksten. 

 

 

Efterår 2001.  
To sammenhængende arealer umiddelbart syd for Staldbakkerne (Figur 
1, B) blev afbrændt sidst i august måned. Størstedelen af arealet var 
dækket af enten bølget bunke eller lyng, som var død på grund af blad-
billeangrebet i sommeren 2001. Areal ca. 18,3 ha tilsammen. Det øst-
ligste af de to arealer blev afbrændt på to forskellige dage, da vejret på 
den første ikke var tilfredstillende. 
 
I det vestligste af de to arealer er der kommet en del mere lyng, den er 
naturligvis yngre og mere livskraftig, og arealet fremstår nu som lyng-
hede. I det østligste areal er fordelingen af lyng-dominerede og græs-
dominerede arealer nogenlunde uændret. 
 
To andre sammenhængende arealer ca. 800 m syd for Kongenshøj (Fi-
gur 1, C) blev ligeledes afbrændt sidst i august måned. Det østlige var 
domineret af bølget bunke og lyng, mens det vestlige var domineret af 
blåtop og lyng. Lyngen var angrebet af lyngens bladbille. Areal ca. 
13,9 ha.  
 
I det østlige areal er der nu næsten overalt en god lyngvegetation,og 
arealet fremstår som et eksempel på en meget vellykket afbrænding, 
idet her findes en fin lynghede. I det vestlige areal var der et område 
med blåtop, men ellers lyng. Denne fordeling er uændret i dag, men 
lyngen er blevet forynget. 
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Forår 2002.  
Et stort areal, ca. 56 ha, strækkende sig fra syd for Stoltenbjerg og mod 
øst til Frederikshåbvej, blev afbrændt i begyndelsen af april måned 
(Figur 1, D). Her var næsten udelukkende lyng og bølget bunke. Nogle 
nye lyngplanter var her i blomst allerede i sensommeren samme år.  
 
I dag er lyng mange steder på vej til at blive dominerende, der er en del 
bølget bunke, og så er der en forbavsende kraftig opvækst af gyvel. I 
den vestlige del er der mange steder en mosaik af arealer domineret 
henholdsvis af bølget bunke og hedelyng. 
 
I samarbejde med Vejle Amt blev den 11. april afbrændt dele af to pri-
vate parceller øst for Frederikshåbvej (Figur 1, E). Areal ca. 4 ha, og 
det var blevet ryddet i 2001. Vegetationen var domineret af bølget 
bunke samt lyng, der var død på grund af angreb af lyngens bladbille.  
 
Effekten med hensyn til at genskabe en lyngdomineret vegetation var 
ikke overbevisende. Afbrændingen var ikke perfekt. I dag er der tem-
melig meget bølget bunke og gyvel, og kun lidt lyng. 
 
Et areal på 26 ha syd for Staldbakkerne og syd for det i efteråret 2001 
afbrændte blev afbrændt den 12. april (Figur 1, F). Den dominerende 
plante var blåtop. Den østlige halvdel blev efterfølgende fræset i for-
året 2004. 
 
I dag er den vestlige del stadig stærkt domineret af blåtop.  
 
Forår 2003.  

Et lille areal (Figur 1, G) omkring Stoltenbjerg, Staldbakkernes østlig-
ste høje punkt. Omfatter også det åbne vindbrud på sydsiden af Stol-
tenbjerg, som er helt ubevokset og derfor ikke medregnes i areal-
opgørelsen. Areal ca. 2,3 ha. Afbrændingen blev foretaget i slutningen 
af marts måned. Vegetationen nord for Staldbakkerne var domineret af 
bølget bunke, på Staldbakkernes nordside af revling, og på sydsiden 
især af lyng.  
 
I dag er der en kraftig fremvækst af blåbær på den nordvendte skråning 
af klitten, hvor mikroklimaet givetvis er køligere end på sydsiden. Den 
sydvendte skråning er domineret af bølget bunke. 
 
Et stort areal på ca. 39 ha i hedens sydlige del blev afbrændt i slutnin-
gen af marts måned (Fig. 1, H). I det afbrændte område var der en mo-
saik af af arealer domineret af henholdsvis blåtop, bølget bunke og 
lyng.  
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Effekten er tydeligt opdelt efter udgangspunktet: Blåtop var før af-
brændingen dominerende på størstedelen af arealet, og den rege-
nererede hurtigt og kraftigt til den tidligere dominans. Tidligere lyng-
områder - som var få og små - blev forynget, og bølget bunke domine-
rer på afblæsningsfladerne.  
 
 

 
 
Figur 2. Tuer af blåtop, som er afbrændt sidst i marts 2003, og foto-

graferet 15. maj samme år. 
 

 

Forår 2004. 

Et areal nord for Stoltenbjerg (Figur 1, I) på ca. 4,6 ha blev afbrændt 
midt i april måned. Vegetationen her bestod her mest af bølget bunke 
og død lyng.  
 
I dag er den dominerende art bølget bunke, men der er en del 2-3 årige 
lyngplanter, som i løbet af få år vil fylde mere i vegetationen. Der er en 
bemærkelsesværdig hyppig forekomst af engelsk visse. 
 
To små arealer på nordsiden af Kirstinelysts marker (Figur 1, J) blev 
ligeledes afbrændt midt i april måned. Det samlede areal var ca. 3 ha. 
Vegetationen var domineret af bølget bunke og død lyng efter angreb 
af lyngens bladbille.  
 
I dag er det østligste af dem næsten udelukkende bølget bunke. Det 
gælder også for det vestligste areal, som dog også er præget af, at det 
nu indgår i et afgræsset område.   
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Det areal vest for Kirstinelysts marker, som blev fræset to gange i 
sommeren 2004, blev inden da afbrændt midt i april. Det er derfor ikke 
medtaget i arealberegning. 
 
Forår 2005. 

I foråret 2005 afbrændtes ca. 6 ha af et privat hedeareal øst for Frede-
rikshåbvej (Figur 1, K). Som en forberedelse til afbrænding var arealet 
blevet ryddet for trævækst i januar 2005. Vegetationen var domineret 
af død lyng i modsætning til arealet umiddelbart nord for som blev af-
brændt i foråret 2002. Det skyldes, at størstedelen af dette sydligste 
område var omfattet af den voldsomme brand midt på sommeren 1975, 
hvilket det nordligste ikke var. 
 
Det afbrændte areal er i dag domineret af bølget bunke.  
 
Afskrælning med den hollandske maskine. 
 
Behandlingen med denne maskine indgik i blåtopforsøget, men for at 
udnytte dens kapacitet fuldt ud i de 2 dage i maj 2000, hvor den var på 
Randbøl Hede, blev der behandlet yderligere 3 små arealer:  
 

 
Figur 3. Arealer, hvor der er udført andre former for naturpleje end 
afbrænding og græsning på Randbøl Hede i perioden 1998-2005. 

 
 
Mellem Slaugård Plantage og blåtopforsøget ved Studevejen skrælle-
des et smalt areal i retningen nord-syd (Figur 3, A). Det var på ca. 0,3 
ha. Omgivelserne var – og er – domineret af blåtop, og der er i dag en 
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skarp grænse til det behandlede areal, som nu er helt domineret af he-
delyng (Figur 4).  
 
 

 
 
Figur 4. Det mørke areal midt i billedet er helt domineret af hedelyng. 
Det var i maj 2000 helt domineret af blåtop som omgivelserne stadig er 

det, men det blev dengang afskrællet med den hollandske maskine. Fo-

toet er optaget i juni 2005. 

 
 
Syd for blåtopforsøget ved Mergelsporet ved det såkaldte forforsøg 
blev to arealer i forlængelse af hinanden afskrællet på lignende måde 
(Figur 3, B). Det samlede areal var 0,5 ha. Effekten var også her dra-
stisk. På de afskrællede arealer står der i dag en tæt lyngdomineret ve-
getation, mens de omgivende og uberørte arealer er helt domineret af 
blåtop.  
 
Umiddelbart vest for Mergelsporet og på nordsiden af det ovennævnte 
afskrællede areal blev et lille areal behandlet uden for det egentlige 
forsøg. Først blev vegetationen afsvedet med en traktormonteret gas-
brænder, derefter blev jorden behandelt med såkaldte gåsefodslapper i 
det såkaldte forforsøg. Areal kun ca. 0,2 ha. Der er nu en del lyng, men 
dog ikke så tæt monokultur som på de afskrællede arealer. 
 
Blåtopforsøget. 
 
Fra efteråret 1999 til sommeren 2001 blev der iværksat 12 forskellige 
behandlinger eller kombinationer af behandlinger (Buttenschøn et al. 
2005). Hver behandling gentoges 3 gange, så der i alt var 36 felter af 
størrelsen ca. 40 x 50 m. De placeredes således, at 12 af dem var vest 
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for Mergelsporet (Figur 3, C) og 24 vest for Studevejen (Figur 3, D). 
Af praktiske grunde blev etableret 10 m brede brandbælter ved felter 
med afbrænding. De to forsøgsområder beslaglagde således i alt ca. 8 
ha. 
 
Resultaterne for perioden til og med vækstsæsonen 2003 er afrappor-
teret (Buttenschøn et al. 2005), men i nogle af felterne er det let at se, 
at der er sket en yderligere udvikling siden da. Den foretagne afrappor-
tering kan siges at vedrøre de allerførste år i en succession. For nogle 
af felterne synes det oplagt, at den endelige tilstand ikke var nået i 
2003 og ej heller er nået i dag. Derfor besluttedes det at gentage regi-
streringerne i 2006. De er afrapporteret i notatet herom, hvor der kan 
læses nærmere. 
 
Konklusion: De eneste virkeligt effektive metoder er afskrælning (uan-
set foregående afbrænding) og pløjning – altså temmeligt radikale me-
toder. Almindeligt anvendte metoder som græsning, slåning og af-
brænding alene blev placeret under kategorien ”smide penge ud ad 
vinduet”. Kombinationer af to metoder kan måske forbedres, men på 
nuværende tidspunkt er resultaterne ikke overbevisende.  
 
Supplerende blåtopforsøg. 
 
Efter starten af blåtopforsøget er der i Ringkøbing Amt udviklet to nye 
metoder, som muligvis kunne være interessante. Dels en fræser som 
destruerede tuerne af blåtop, dels en hedehøster som afslog og fjernede 
materiale til og med den øverste del af førnen. Det blev derfor besluttet 
at afprøve dem som et supplement til det oprindelige forsøg, da det al-
lerede inden afrapporteringen stod klart, at de fleste af de afprøvede 
metoder kun havde en begrænset effekt.  
 
I 2003 blev der anlagt to ekstra forsøgsområder i tilknytning til de to 
oprindelige områder. De supplerende forsøgsområder lå dels nord for 
området ved Mergelsporet (Figur 3, E), dels øst for området ved Stu-
devejen (Figur 3, F). Arealet er ca. 1,2 ha. Hvert sted anlagdes 3 felter 
af samme størrelse som i blåtopforsøget (ca. 40 x 50 m). I sommeren 
2003 blev det nordligste felt fræset, det mellemste afslået med hedehø-
steren og det sydligste først afhøstet og derefter fræset. Kun i det vest-
lige areal blev pleje og registrering fortsat i de følgende år. Fræsningen 
blev foretaget i 2003 (2 gange) og 2004, mens afhøst-ningen blev gen-
taget hvert år midt i juli måned. Vegetationens ”før”-tilstand blev regi-
streret i 2003, og udviklingen hvert år fra 2004 og frem. Resultaterne er 
afrapporteret i notat herom.  
 
Konklusion: Fræseren har ikke været effektiv, da mange små stumper 
af tuer har overlevet, og de forventes at dominere i løbet af få år. Afslå-
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ning med hedehøsteren og efterfølgende fjernelse af materialet hvert år 
har svækket blåtoppens vækst synligt, og dermed givet plads for en 
jævn fremgang for nyspiret hedelyng. 
 
Fræsning. 
 
Et større areal på ca. 12,2 ha vest for Kirstinelysts marker (Figur 3, H) 
blev behandlet med den nyudviklede blåtop-fræser sidst i maj og igen i 
juli 2004. Udgangspunktet var en vegetation helt domineret af blåtop 
(Degn 1997, fig. 7). Arealet var blevet afbrændt i foråret 2002 samt i 
foråret 2004.  
 
I dag ses nogle steder døde, ituslåede tuer af blåtop, mens andre frag-
menter af tuer har overlevet og vil med tiden udvikle sig til større tuer. 
Vegetationen er i dag præget af, at den eksisterende vegetation er ble-
vet reduceret meget væsentligt eller helt slået ihjel, og at der for-
mentlig også sker en vis frigivelse af næringsstoffer fra det fræsede 
morlag (gederams). Der ses pletter domineret af mangeblomstret frytle, 
lyng-snerre og pille-star, så vegetationen kan ikke kaldes særlig hede-
præget. 
 
Da blåtopfræseren i maj 2003 var på Randbøl Hede for at indgå i det 
supplerende blåtop-forsøg benyttedes lejligheden til at behandle yder-
ligere to smalle arealer (Figur 3, G) på en afblæsningsflade syd for blå-
topforsøget ved Studevejen uden forudgående fjernelse af plante-
materialet. Det samlede areal er ca. 0,6 ha. Vegetationen var domineret 
af bølget bunke og hedelyng, som var død p.gr.a. angreb af lyngblad-
biller i 2001 og 2002. 
 
Vegetationen er i dag domineret af bølget bunke med temmelig stor 
hyppighed af lyng-snerre. 
 
Græsning. 
 
Afgræsningen af Jægerlysts arealer øst for Mergelsporet startede i 1975 
(Degn 1996). Det areal, som på Figur 5 er angivet med A, var græsset i 
1997 (Degn 1996), og her er græsningen fortsat til i dag, dog med vari-
ationer i græsningstryk og dyrerace. Der har også været enkelte æn-
dringer i områdets afgrænsning, blandt andet blev indhegningen udvi-
det i forbindelse med afgræsning af de østligste 3 af prøvefelterne i blå-
top-forsøget fra oktober 2000 (se Fig. 5, C). Her sker stadig en regel-
mæsig afgræsning. 
 
Fra april 1988 og op til i dag er arealet blevet afgræsset af en Hereford 
ammeko-besætning, og græsningstrykket har været 0,5 – 0,6 kreatur pr. 
ha. Dyrene har typisk gået på arealet fra maj til primo december. I åre-
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ne 2001 – 2003 er græsningen fortsat senere på året end tidligere (Nis 
Thomsen, mdtl. medd.). 
 
Denne indhegning blev i 1998 eller 1999 udvidet mod nord med arealet 
E på Figur 5. 
 
I forbindelse med, at indhegningen på Kirstinelysts marker blev slået 
sammen med den ældste indhegning A, blev et areal på nordsiden af 
markerne også omfattet af indhegningen i 1999 (Fig. 5, F). Kirstine-
lysts marker er i øvrigt som tidligere ikke omfattet af disse under-
søgelser, da de er undtaget fra fredningsbestemmelserne.  
 
 

 
 
Figur 5. Afgræssede arealer på Randbøl Hede i perioden 1998-2005. 

Bogstaverne refererer til teksten. 
 
 
I foråret 2004 blev et smalt areal i en længde af lidt over 700 m langs 
Frederikshåbvej hegnet fra, så kreaturerne ikke længere har adgang 
dertil (Fig. 5, G). Areal ca. 13,5 ha. Baggrunden var, at der sås en del 
nyetablerede lyngplanter og en del meget nedbidt lyng. Lyngen var så 
lav, at arealerne var udpræget græsdominerede. Hensigten var at under-
søge, om de kunne ændres til lyngdominerede arealer ved at forhindre 
nedbidningen. 
 
Indtrykket efter blot tre vækstsæsoners frahegning er, at de nedbidte 
lyngplanter udviser en imponerende vækst. Der er al mulig grund til at 
tro, at store dele af arealet om ganske få år vil være domineret af lyng, 
og at græsset – især bølget bunke – vil være undertrykt. 
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Afgræsning fortrinsvis vest for Mergelsporet startede i 1997 (Degn 
1997) på et mindre areal end i dag (Figur 5, B). Da behandlingen af 
den nordøstligste række på 6 af blåtop-forsøgets felter ved Studevejen 
også omfattede afgræsning, blev det nødvendigt at udvide denne ind-
hegning mod vest (Figur 5, D), så kreaturerne havde fra juni 2001 ad-
gang til disse prøvefelter. Det har de stadig, men afgræsningen må be-
tegnes som sporadisk, da dyrene mest opholder sig omkring vand-
hullerne (drikkevand) centralt på heden samt på den tidligere mark 
umiddelbart nord for Kongenshøj. Nis Thomsen (in lit.) skønner, at 
maksimalt 10 dyr har afgræsset D i kortere perioder, mens B har været 
jævnt afgræsset af 20-30 dyr i perioden maj – november/december. 
Racen er skotsk højlandskvæg. 
 
På det lille private areal nordvest for Kongenshøj, som på Figur 9 i 
Degn (1997) blev angivet med F, er græsningen ophørt ca. 1999. 
 
Hedehøsteren. 
 
Ud over at hedehøsteren har været anvendt i det supplerende blåtop-
forsøg (se ovenfor), er den anvendt i følgende områder: 
 
Ved det supplerende blåtop-forsøg ved Studevejen blev en bræmme på 
ca. 6 m rundt om de 3 parceller afhøstet midt på sommeren 2004 og 
2005 for at formindske frøspredningen fra de omgivende arealer og ind 
på forsøgsparcellerne. Denne bræmme er ikke indtegnet på kort. Des-
uden blev et areal på ca. 0,8 ha øst for parcellerne afhøstet på samme 
tidspunkter (Figur 5, I). 
 
Umiddelbart vest for Studevejen (Fig. 5, J) ses stadig planteriller efter 
en lille plantage på ca. 1,4 ha. Arealet var helt domineret af bølget 
bunke, og den nordlige halvdel (ca. 0,7 ha) blev afhøstet med hede-
høsteren i 2005. I dag står der bølget bunke tilbage i planterillerne, 
mens de høje partier der imellem er ubevoksede. 
 
Vest for det store areal vest for Kirstinelysts marker, som blev fræset i 
2004, blev blåtoppen i sommeren 2005 afhøstet i en bræmme på om-
kring 6 meters bredde for at reducere frøspredning ind på det fræsede 
areal. Denne bræmme er ikke indtegnet på kort. 
 
Rydning af opvækst. 
 
I vinteren 1998-99 blev mindre grupper og spredt opvækst af især 
bjergfyr på Staldbakkerne ryddet og knust med slagleklipper. Materi-
alet blev herfor efterladt på stedet.  
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I vinteren 2001/2002 blev selvsået trævækst på den nordligste del af 
arealet øst for Frederikshåbvej ryddet og flishugget. Størstedelen af 
dette ryddede areal blev derefter afbrændt i foråret 2002 (Fig. 1, E), 
men det omfatter længst mod øst og omgivet af plantage også ca. 2 ha, 
som ikke blev afbrændt (Figur 3, K).  
 
I januar 2005 blev ryddet yderligere ca. 13,7 ha syd for det ovenstå-
ende. Heraf blev ca. 6 ha brændt efterfølgende brændt i 2005 (Fig. 1, 
K), hvorfor det kun ryddede areal udgør ca. 6,7 ha (Figur 3, L). Det 
fremstår i dag domineret af bølget bunke, men der ses stadig de døde 
lyngstængler fra den tidligere kraftige lyngvegetation. 
 
Efteråret 2004 blev et smalt areal mellem to gamle brandbælter ved 
nordsiden af Slauggård Plantage ryddet for en ret tæt og gammel op-
vækst af især fyr og gran (Figur 3, M). Længden er ca. 1,1 km, og den 
gennemsnitlige bredde omkring 30 m, hvorfor arealet er ca. 3,3 ha. Det 
fældede materiale blev deponeret på det sydlige brandbælte for at af-
faldne nåle ikke skulle medføre en berigelse med næringsstoffer på he-
den. Materialet blev flishugget i efteråret 2005. 
 
Samlet oversigt over plejeindsats 1998-2005. 
 
Kortene Figur 1, 3 og 5 giver et umiddelbart indtryk af hvor store dele 
af Randbøl Hede, der er plejet i perioden 1998-2005. For at få en mere 
præcis kvantitativ oversigt over omfanget er der foretaget følgende 
sammentælling: 
 
1. Arealet af afbrændte områder i ovenstående oversigt er opgjort. Dog 
er arealer, som er brændt i flere år efter hinanden, kun medregnet en 
gang. Hvis arealer først er brændt og derefter plejet samme år på anden 
vis (in casu fræset) er det kun den ene behandling, som er medregnet. 
 
2. Rydning af arealer er kun medregnet, hvor denne behandling – indtil 
videre – er den eneste. Hvor den er efterfulgt af afbrænding, er kun det 
afbrændte areal medregnet.  
 
3. Afgræssede arealer er ikke medtaget. De blev heller ikke medtaget i 
Degn (1996). Når  det blev valgt at fastholde denne beslutning her, 
skyldes det flere forhold:  
 

• Ønsket om at lave en opgørelse over plejeindsatsen, som kan 
sammenlignes med den tidligere fra 1996, der omfatter perio-
den 1954-1996.  

• Græsningspåvirkningen (kaldet græsningstryk) er svær at kvan-
tificere. Arealet kan naturligvis opmåles, mens der mangler op-
lysninger om antal dyr og udbindingsperiode.  
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• Konklusionen med hensyn til græsningens effekt var uændret: 
Græsning har ikke nogen egentlig restaurerende effekt, men 
kan under de rette forhold have en vedligeholdende effekt.  

 
4. I blåtop-forsøget  er der sket fradrag for 0-felter og 10 m brede ube-
handlede bræmmer bl.a. ved afbrændte felter. 
 
Med disse begrænsninger er størrelsen af de plejede arealer på Randbøl 
Hede i årene 1998-2005 opgjort til ca. 212 ha, hvoraf størstedelen er 
afbrændt, nemlig ca. 175 ha. Langt størstedelen af plejen er udført og 
financieret af Randbøl Statsskovdistrikt, men i opgørelsen er også med-
taget pleje på privatejede, fredede arealer udført af distriktet som en-
treprenør for Vejle Amt.  
 
Ud fra Degn (1997) kan størrelsen af  plejede arealer i årene 1996 og 
1997 opgøres til ca. 18 ha.  
 
Dette betyder, at der i de 10 år fra 1996 til 2005 (begge år inklusive) i 
alt er foretaget naturpleje af ca. 230 ha. Set i relation til Randbøl Hedes 
totale størrelse på ca. 800 ha er der i perioden i gennemsnit plejet  ca. 
2,9 % pr. år.  
 
Diskussion. 
 
Degn (1996) konkluderede, at plejeniveauet i perioden 1954-1995 ikke 
havde været tilstrækkeligt til at fastholde og genskabe de store sam-
menhængende hedearealer, som fandtes i 1954. I gennemsnit var der 
blevet plejet 2,0 % af arealet om året i denne periode.  
 
På det Grønske areal (sydvest) blev der i perioden 1960-1985 i gen-
nemsnit plejet ca. 5,9 % om året. Dette vurderedes i 1996 at have været 
tilstrækkeligt til at sikre store lyngdominerede arealer.  
 
Den nye opgørelse over naturpleje i perioden 1996-2005 viser, at der i 
denne periode i gennemsnit er plejet ca. 2,9 % pr. år. Isoleret set kan 
dette tal være ret uinteressant, det skal holdes op imod vegetations-
udviklingen i samme peride, som er beskrevet iandre notater. Når man 
betragter hele Randbøl Hede samlet er vegetationens udvikling negativ: 
Arealet domineret af dværgbuske falder, mens græsser (herunder blå-
top) dominerer på stadig større områder. Vedrørende artsantallet er det 
indtrykket, at der er sket en fortsat tilbagegang for mange arter, men 
behandlingen af data er endnu ikke færdiggjort. 
 
Så den overordnede konklusion er, at et plejeniveau på 2,9 % pr. år un-
der de nuværende forhold ikke er tilstrækkeligt til at genskabe og fast-
holde tidligere tiders store sammenhængende lyngdominerede arealer. 
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Den automatiske reaktion herpå vil naturligt være, at hvis man vil 
standse tilbagegangen for lyngheden, må plejeindsatsen øges. Det er 
indiskutabelt. Øgningen kan enten være kvantitativ (=pleje større area-
ler eller pleje oftere) eller kvalitativ (=anvende mere indgribende me-
toder). Hvad angår det sidste, konkluderedes det i Degn (1996), hvor 
længe effekten af de forskellige plejemetoder gør sig gældende. Det 
voldsomste indgreb (afgravning af lyngtørv under 2. verdenskrig) var 
også det, der satte sig de mest varige spor.  
 
Også andre forhold spiller ind, når det skal vurderes, hvordan man op-
når de ønskede resultater. Der er f.eks. forskel på de forskellige meto-
ders indvirkning på vegetationen, og økonomiske forhold spiller også 
en rolle. I det følgende vurderes ganske kort de forskellige plejemeto-
der. Det gøres på baggrund af beskrivelserne af resultaterne i den oven 
for stående gennemgang samt generelle erfaringer.  
 
Afbrænding har i nogle tilfælde givet glimrende resultater. Det ses især 
i område B og C på Fig. 1. Her findes i dag 5 vækstsæsoner efter af-
brændingen en tæt og livskraftig lyngvegetation. Udgangspunktet var 
her bølget bunke og død lyng. 
 
I andre tilfælde med samme udgangspunkt er resultaterne ikke helt så 
overbevisende (Figur 1, E, G, H).  
 
I atter andre tilfælde har den afbrændte vegetation været helt domineret 
af blåtop. Resultaterne (f.eks. område A og F på Fig. 1) er helt i over-
ensstemmelse med konklusionen i Buttenschøn et al. (2005 b): ”At 
smide penge ud ad vinduet”. 
 
Randbøl Skovdistrikt har i to notater til Randbøl Hede-gruppen opgjort 
udgifterne til afbrændinger efter 2000. Den gennemsnitlige pris pr. ha 
ligger på ca. 600,- kr. Det er samme niveau som de 550,- kr angivet i 
Buttenschøn et al. (2005). 
 
Afskrælning. Er uden tvivl en særdeles effektiv metode, i blåtop-
forsøget klart vurderet som den mest effektive metode. Den genskaber 
lynghede på arealer, der var fuldstændigt domineret af blåtop. Da ind-
grebet også omfatter fjernelse af morlaget, reduceres jordens indhold af 
plantenæringsstoffer betragteligt, og der skabes – i hvert fald i en år-
række – en blottet mineralsk jordoverflade. Her er passende leve-vilkår 
for en række planter og dyr, som ikke kan overleve i hverken den etab-
lerede lynghede eller i blåtop-steppen.  
 
Som et konkret eksempel kan nævnes almindelig ulvefod. Der blev i 
1987 fundet et enkelt eksemplar ved hedens sydkant, men arten blev 
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slet ikke genfundet midt i 1990-erne (Degn 1996). I 2005 fandtes et 
enkelt eksemplar nær Mergelsporet. Men i sommeren 2006 registre-
redes i et af blåtopforsøgets afskrællede felter mere end 20 nyetable-
rede eksemplarer. En del af dem døde desværre i den meget tørre juli 
måned senere samme år. 
 
Afskrælning er langt den dyreste plejeform. Hvad enten der anvendes 
den hollandske maskine eller gummiged beløber udgifterne sig til 
23.000-30.000,- kr pr. ha. 
 
Afslåning med traditionelt maskineri som skiveslåer er ikke anvendt i 
den beskrevne periode, men bør alligevel nævnes her som en af meto-
derne til hedepleje. Den er effektiv til fornyelse af lyngvegetation, når 
denne blot ikke er blevet så gammel, at regeneration ved rodskud er re-
duceret eller helt udebliver. Det er yderligere en forudsætning, at det 
afslåede materiale fjernes. 
 
Prisen er favorabel. Hvis der er tale om en tæt og levende vegetation af 
lyng, kan materialet presses i baller og give et beskedent overskud. 
 
Fræsning. I blåtop-forsøget indgik fræsning med en industrifræser som 
en af behandlingerne, såvel med som uden forudgående afbrænding. I 
begge tilfælde gav det indtil 2003 nogen fremgang for hedelyng, men 
ingen reduktion af blåtop (Buttenschøn et al. 2005). I 2006 var der 
kommet en del lyng, men en tæt vegetation af blåtop og hedelyng 
mangler væsentlige egenskaber for at kunne kaldes hede.  
 
I det supplerende blåtop-forsøg og i et stort areal vest for Kirstinelysts 
marker er anvendt en specielt udviklet blåtop-fræser. Vegetationen her 
har kun haft 4 sæsoner til at udvikle sig, men det ser desværre ud til, at 
blåtoppen vil komme til at dominere igen. 
 
Selvom fræsningen umiddelbart ser lovende ud i visse tilfælde, skal 
man dog ikke lade sig forblænde af, at der kommer mere lyng. Arts-
diversiteten er stadig ganske lav. Det som mangler er de arter, som er 
afhængige af næringsfattige forhold og en lysåben vegetation: De typi-
ske hedeplanter. I grunden er det ikke særligt overraskende, for fræs-
ningen fjerner ikke næringsstoffer, tværtimod frigøres der sand-
synligvis flere næringsstoffer gennem nedbrydning af det morlag, som 
bliver eksponeret. Derfor kan metoden ikke anbefales i større udstræk-
ning i sin nuværende form. 
 
Der er ikke mange arealer at udregne et gennemsnit for, men udgiften 
for indsatsen i 2004 var ca. 1.800,- kr. pr. ha. Entreprenør Erik Nielsen 
oplyser, at udgiften til 3 behandlinger med blåtopfræseren ligger i stør-
relsesordenen 4.000-4.500,- kr. 
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Græsning. Det er ganske store arealer på Randbøl Hede, som er blevet 
afgræsset i de senere år. Nogle arealer er afgræsset i 30 år. Helt gene-
relt må man sige: Uden den helt overbevisende effekt. Vegetationen i 
indhegningerne er helt domineret af græsser. Kun to steder giver ud-
viklingen grobund for en vis optimisme.  
 
I et område umiddelbart vest for Frederikshåbvej (Figur 5, G) ophørte 
græsningen med udgangen af 2003. Her er lyngen stærkt på vej til at 
blive dominerende igen.  
 
Det andet område er de østlige prøvefelter af blåtop-forsøget ved Mer-
gelsporet samt naboområdet ud til Mergelsporet. Her blev i 2002 af-
græsset meget intensivt i en kort periode: 4 ha blev græsset i 3 dage af 
60 hereford ammekøer med 40 kalve. Her står i dag en ret tæt, men 
nedbidt lyng på de arealer, som tidligere var domineret af bølget bun-
ke. Hvis dette areal får fred for dyrene, vil lyngen ligesom på areal G 
på Figur 5 snart igen dominere. 
 
Regnskabet for afgræsning kan opstilles på flere måder. Udgiften for 
skovdistriktet består primært i opsætning af hegn og sikring af van-
dingsmuligheder. Udgifterne vil være meget afhængige bl.a. af ind-
hegningens størrelse og form. Tilsynet med dyrene påhviler dyre-
holderen. 
 
Hedehøster. Denne maskine er en ny konstruktion, og dens virkning 
ved en årlig gentagen afhøstning af blåtop kan derfor kun ses på et en-
kelt prøvefelt i det supplerende blåtop-forsøg ved Studevejen. Man må 
derfor være lidt forsigtig med konklusioner. Til gengæld ser resultater-
ne lovende ud. Andelen af hedelyng er steget støt fra 0 % i 2003 før 
den første afhøstning til 12 % i 2006.  
 
Ulempen er den samme som for fræsningen: Artsdiversiteten er stadig 
ganske lav. Det som mangler er de arter, som er afhængige af nærings-
fattige forhold. De typiske hedeplanter. I grunden er det ikke særligt 
overraskende, for afhøstningen berører ikke den største del af nærings-
stofpuljen, der ligger i jorden. Der fjernes kun den del, som er til stede 
i plantematerialet. Man kan sagtens forestille sig, at der tværtimod fri-
gøres flere næringsstoffer gennem nedbrydning af det morlag, som bli-
ver eksponeret. Så metoden kan ikke anbefales i større udstrækning på 
nuværende tidspunkt. 
 
Hedehøsteren er på Randbøl Hede kun brugt eksperimentelt, så nogen 
normalpris kan ikke udregnes. Entreprenør Erik Nielsen oplyser, at ud-
giften normalt ligger i størrelsesordenen 2.500-3.500,- kr. 
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Overordnet konklusion. 
 
På trods af den indsats m.h.t. naturpleje, som er foretaget i en årrække, 
er det vanskeligt at forestille sig nogen, som vil mene, at tilstanden og 
udviklingen af naturen på Randbøl Hede er god. Eller blot tilfreds-
stillende. Det gælder hvad enten man ser på området i forhold til de 
forventninger man kan have til det som en af landets store fredede he-
der, som et EU-habitatområde, som et statsejet naturområde, eller helt 
uafhængigt heraf blot som et område, der tidligere var et flot stykke na-
tur. 
 
I denne gennemgang skal der ikke tages stilling til konsekvenserne i.f.t. 
de forskellige udfordringer, der ligger i fredningskendelse, driftsplan, 
EU-habitatstatus, m.v. Men det er ganske klart, at f.eks. gennem-
førelsen af Natura-2000 planen fra 2009 vil medføre ganske væsentlige 
formelle og bindende udfordringer hvad angår plejen. Modsætningen 
mellem den beskrevne tilbagegang og direktivets helt centrale ord ”op-
retholde eller genoprette” kan – sagt helt kort – ikke forenes med den 
fortsatte tilbagegang, der er sket også i forhold til tilstanden i 1990-
erne.  
 
Den følgende gennemgang kunne helt populært siges at være et forsøg 
på – hvis man glemmer formalia - at give overordnede svar på spørgs-
målet: Hvad kan man gøre for at forbedre naturen på Randbøl Hede ? 
Den ovenstående gennemgang af plejemetoder kan sammen med omta-
len af blåtopforsøgene og notatet om barjord pege på hensigts-mæssige 
metoder, både i relation til den maksimale effekt, ressource-forbrug, 
”holdbarhed”, m.v.  
 
Tilstanden på store dele af Randbøl Hede er i dag sådan, at en ordinær 
hedepleje ikke er tilstrækkelig til at sikre lyngheden. Der er opsamlet et 
betydeligt efterslæb. For at genskabe heden må der iværksættes en bå-
de mere intensiv og dyrere naturgenopretning. 
 
Men Randbøl Hede er stor. Det er næppe realistisk at forvente bevil-
linger til en decideret genopretning overalt inden for en kort årrække. 
Derfor må indsatsen prioriteres. En hensigtsmæssig tilgang til en plan-
lægning kunne være at anvende ”Brandmandens lov”, som den  i rela-
tion til naturplaner er beskrevet af Tybirk (2002) og Høgsberg (2001). I 
korte træk handler den om at indsatsen i forhold til tid prioriteres såle-
des:  
 

a. Bevare og redde det endnu uskadte  
b. Reducere skadelig påvirkning udefra  
c. Pleje og genoprette naturen 
d. Etablere nye naturområder 
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Disse principper kan i modificeret form konkretiseres sådan for Rand-
bøl Hede: 
 
1. Fokus på pleje af eksisterende dværgbuskhede, og det som ret let 

kan genskabes som sådan, f.eks. arealer domineret af bølget bunke. 
Konsekvensen af dette kan være, at indsatsen mod de store arealer 
af stærkt blåtop-domineret græssteppe startes langsomt op. Skaden 
herved er dog næppe heller så stor. Naturgenopretning af sådanne 
arealer kan formentlig gennemføres med lige så gode resultater om 
nogle år som i dag. 

 
2. Fokus på akut truede dyre- og plantearter er et omdiskuteret emne. 

Et af problemerne er, at så snart man bevæger sig bort fra de mest 
populære grupper som fugle og blomsterplanter, bliver det nærmest 
pinligt klart, hvor uhyre sporadisk vor viden er. Det gælder deres 
forekomst, men også deres krav til levestedet. En alt for snæver fo-
kusering på enkelte arter er næppe i almindelighed nogen holdbar 
løsning. Udfordringen består i at indarbejde i plejen, at en hede be-
står af en masse vidt forskellige underbiotoper med hver deres spe-
cielle dyr og planter. Der er forskel i jordbund, eksponering mod 
solen, fugtighedsforhold, forhistorie, plejepåvirkning, m.m. Ved at 
sikre en bred variation af biotoper sikrer man sandsynligvis leve-
steder for et artsrigt dyre- og planteliv. 

 
3. Indsatsen prioriteres geografisk således, at der sker en gradvis ud-

videlse af dværgbuskheden ud fra de eksisterende kerneområder. 
Hensigten er hurtigst muligt at skabe større samlede lyngdomi-
nerede arealer, ikke en plet lyng hist og pist. 

 
4. Det helt overordnede princip ved valg af metoder er at fjerne flest 

mulige næringsstoffer. Hvis naturtypen hede ekstremt kort skal ka-
rakteriseres med blot 2 ord, er disse dværgbuske og nærings-fattig. 
Det er selve forudsætningen. Konsekvensen er, at metoderne vil 
være mere drastiske end man er vant til at se (afskrælning, barjord, 
m.v.). 

 
5. Plantevæksten er også udsat for påvirkninger udefra. Her tænkes 

især på nedfaldet af kvælstof, der giver mere næringskrævende ar-
ter som f.eks. græsser en fordel i konkurrencen over for typiske he-
deplanter, der er tilpasset næringsfattige forhold. Stigende tilførsel 
vil give øget akkumulering. Det kan kun i nogen grad modvirkes 
ved at fjerne mere, altså dyrere, hyppigere og kraftigere plejeind-
greb. Den mest langsigtede og bæredygtige løsning vil naturligvis 
være at reducere tilførslen. Det vil kræve en indsats ud over den 
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nuværende både af kommunal, statslig og international art, og lig-
ger langt uden for distriktets muligheder. 

 
6. Begræns den fremtidige indsats ved at tænke tilstrækkeligt langt 

frem. Et af eksemplerne er at få slået lyngarealer, mens lyngplan-
terne endnu har en alder, hvor de producerer nye skud. Et andet ek-
sempel er glansbladet hæg. Den er endnu ikke noget iøjnefaldende 
element på heden, men det kan være en fornuftig investering at 
fjerne de få eksemplarer ude på heden inden de når en alder, hvor 
de fungerer som nye spredningscentre for frø, som er rykket ud på 
heden. 


