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Indledning. 
 
I sommeren 1996 blev morlaget afskrællet på et areal med lynghede på 
Randbøl Hede lige nord for Slaugård Plantage. Plantedækket var tidligere 
præget af laver, men var under tilgroning med tæt lyngvegetation. Formålet 
var at genskabe den tidligere vegetation med enkeltstående lyngbuske og 
med laver og nøgen jordoverflade imellem.  
 
En sådan afskrælning ned til mineraljorden ser drastisk ud. Erfaringerne 
med denne plejemetode er yderst begrænsede i Danmark, men på langt sigt 
undgår man ikke denne eller lignende plejemetoder for at skabe den 
nødvendige variation i levesteder på heder. 
 
Den positive baggrund for denne konstatering er, at der til nøgne 
jordoverflader er knyttet en lang række specielle dyr og planter, som ikke 
kan leve i den sluttede hedevegetation. Derfor er der i de seneste år kommet 
meget mere fokus på betydningen af bar jord, blandt andet udtrykt i 
kriterierne for gunstig bevaringsstatus for naturtyperne i EU-habitat-
direktivet (Søgaard et al. 2003). Den målbare enhed ”dækningsgrad af bar 
jord” skal opfylde kriteriet ”inden for den forventede variationsbredde for 
naturtypen i Danmark”. Denne formulering udmærker sig ikke ved stor 
præcision, men under bemærkninger er angivet, at dækningsgraden af 
barjord gerne må være >20 % med nogle års mellemrum. Dette tal skal ikke 
op til overvejelse her, men det kan kort konkluderes, at næppe nogen dansk 
hede lever op til dette krav i dag.  
 
Den negative baggrund for den ovenstående konstatering er, at afskrælning 
og fjernelse af vegetation samt morlag har vist sig at være den eneste 
effektive metode til fjernelse af blåtop (Buttenschøn et al. 2005), som er 
under kraftig ekspansion (se kapitlet herom). 
 
Disse forhold understreger vigtigheden af at få effekterne af forsøget 
dokumenteret.  
 
Materiale og metoder. 
 
Det afskrabede areal ligger umiddelbart nord for Slaugård Plantage på 
vestsiden af Studevejen. Det er omkring 1.150 m2 stort. Arealet selv er fladt 
og er en typisk afblæsningsflade med en grovsandet overflade med en lille 
smule grus, omgivet af typiske flyvesandsformationer på omkring 1,5 
meters højde. Humuslaget blev i juni 1996 afskrabet effektivt med 
gummiged og fjernet (Figur 1). 
 
Der er udlagt 40 faste felter langs to linier, som løber fra hjørne til 
modstående hjørne. For i videst muligt omfang at undgå randvirkning er 
endepunkterne af de to linier ikke ført helt ud til kanten af det afskrabede 



 3

areal. Felterne er udlagt langs de to linier med ca. 2 meters mellemrum og er 
markeret ved små nedbankede egepæle ca. 3,5 x 3,5 cm i tværsnit. 
 
Til registrering af plantevæksten er anvendt den udvidede Raunkiær-
metode, som er beskrevet af Hald & Petersen (1992). Her registreres 
overvintrende skud inden for 4 koncentriske cirkler som omkranser arealer 
på henholdsvis 1 m2, 0,1 m2, 0,01 m2 og 0,001 m2. Radierne er tilsvarende 
på 56,4 cm, 17,8 cm, 5,7 cm og 1,8 cm. Arterne får ved rodfæstethed eller 
placering af overvintringsorganer inden for de nævnte cirkler tildelt 
værdierne henholdsvis 1, 2, 3 og 4. Ved registreringerne er centrum for de 
koncentriske cirkler placeret nøjagtig øst for hver af de 40 egepæle i den 
afstand, der udgøres af den største radius, d.v.s. 56,4 cm. Herved undgås den 
fejlkilde at skulle placere den mindste cirkel mere eller mindre oveni pælen. 
Registreringer er foretaget i årene 1997 – 2000 samt i 2005, i alle tilfælde i 
sidste halvdel af juli for at undgå den fejlkilde, der ligger i at planterne 
vokser i løbet af vækstsæsonen og dermed øger deres chance for at blive 
registreret. Den anvendte metode  er en frekvensmetode, hvor resultaterne 
angives i intervallet 0-4. 
 
 

 
 
Figur 1. Det afskrabede areal næsten et år efter behandlingen (foto juli 

1997). 

 
 
Metoden har ikke senere vundet større udbredelse. Grunden til, at den blev 
valgt ved starten af denne overvågning i 1997 var, at den indgik i det 
dengang foreliggende udkast til nationalt overvågningsprogram (Miljø- og 
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Energiministeriet 1997). Dette overvågningsprogram blev imidlertid ikke 
iværksat. Senere er NOVANA-programmet udviklet til overvågning af bl.a. 
naturen på land, og dette program anvender helt andre metoder. Det er 
imidlertid valgt at fortsætte her med den oprindelige metode, da resultater 
indsamlet med to så vidt forskellige metoder ikke kan sammenlignes. 
Metoden er med den store cirkel på 1 m2 også velegnet til at registrere 
meget sparsomt forekommende arter.  
 
Resultater. 
 
Resultaterne fra registreringerne på det afskrabede felt gennem perioden 
1997-2005 ses i tabel 1. For mosser er de to arter Polytrichum juniperinum 
og P. piliferum registreret som Polytrichum sp. Endvidere er stjerne-
bredribbe (tidligere kaldet vestlig bredribbe) Campylopus introflexus 
registreret separat, mens alle andre arter af mos er registreret under 
kategorien ”mos i øvrigt”. På samme måde er alle arter af lav slået sammen, 
da mange af dem endnu kun forekommer som de unge stadier kaldet 
primærthallus, som er vanskelige eller umulige at bestemme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 1. Frekvensen for karplanter, mosser og laver i perioden 1997-2005 

på et areal, hvor morlaget blev afskrabet i sommeren 1996. 

 
 
 
Det mest iøjnefaldende resultat er artsfattigheden. Gennem hele perioden er 
der på 40 stk. 1 m2-felter i alt kun fundet 7 arter af karplanter. Og der er ikke 
nogen tendens til, at artsantallet stiger efterhånden som successionen skrider 
frem – tværtimod. Men de ganske beskedne tal i de første to år for pioner-
arterne rødknæ og skov-brandbæger giver ikke basis for nøjere konklu-
sioner. Ni år efter indgrebet er antallet af karplanter 4. Den enlige 
registrering af vår-kobjælde i 2005 tælles ikke med i dette tal, da der er tale 

 1997 1998 1999 2000 2005 

Bølget bunke 0,40 0,68 1,15 1,05 0,73 

Hedelyng 1,33 3,03 3,51 3,64 3,68 

Håret visse 1,35 1,05 1,00 1,41 1,03 

Mangeblomstret frytle 0,08 0,10 0,05 0,05  

Pille-star 0,35 0,45 0,60 0,49 0,53 

Rødknæ 0,03 0,18    

Skov-brandbæger  0,05    

Vår-kobjælde     0,03 

Polytrichum sp. 0,03 0,33 0,90 0,90 2,10 

Campylopus introflexus     0,88 

Mos i øvrigt   0,05  0,90 

Lav   0,08 0,10 1,98 
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om et udplantet individ (se kapitlet om vår-kobjælde). Endelig må det 
nævnes, at enkelte selvsåede eksemplarer af bjerg-fyr er fjernet fra arealet 
og heller ikke er talt med. Formålet med forsøget skulle derfor rettelig 
præciseres til at undersøge vegetationens udvikling på et afskrællet areal, 
som aktivt forhindres i at gro til med selvsået trævækst. 
 
For de 3 vigtigste arter af karplanter, hedelyng, bølget bunke og håret visse, 
vises udviklingen i løbet af perioden grafisk på Figur 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 2. Udviklingen i den frekvensmæssige forekomst for de tre vigtigste 

karplanter på det afskrabede areal efter behandlingen i 1996. 

 
 
Hedelyng er tidligt til stede, allerede i 1997 med en frekvens på 1,33. Alle 
de registrerede planter var fremkommet efter spiring af frø. Uden for 
cirklerne sås på forsøgsarealet enkelte lyngplanter, som skyldtes skud fra 
basis af stammen af tidligere planter. Frekvensen stiger hurtigt, og er i 2005 
steget til 3,68. For at illustrere, hvad dette tal betyder, kan der henvises til 
metodens definitioner: Værdien 4 betyder at arten er til stede med skud 
inden for alle 40 cirkler med radius r = 1,8 cm. Hvis kun værdien 3 var 
opnået, ville arten være til stede i alle cirkler med r = 5,7 cm. 
 
Håret visse var den anden nogenlunde almindelige art i 1997 med en 
frekvens på 1,35. Så vidt det kunne konstateres, var alle de registrerede 
planter skud fra gamle planter, hvor det meste af de overjordiske dele var 
fjernet ved afskrabningen. Frekvensen er nogenlunde konstant, måske med 
en tendens til et svagt fald i de senere år. 
 
Bølget bunke ligger også på et nogenlunde konstant niveau omkring 1. 
Værdien 1 betyder, at arten i gennemsnit forekommer i hver cirkel med et 
areal på 1 m2, men ikke i så ofte, at den repræsenteres i de mindre cirkler. 
Mange af de observerede tuer viser tydeligt, at vækstbetingelserne langtfra 
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er optimale for arten. De er små, skrantende, udvikler sig næsten ikke, og 
der ses endda nogle døde tuer. 
 
Bar jord er også vigtig som en biotop, hvor for eksempel laver kan etablere 
sig. Dels er mange lavarter afhængige af en mineralsk jordoverflade for at 
kunne vokse, dels vokser laver generel så langsomt at de kun kan klare sig i 
konkurrencen hvor der er så næringsfattigt, at andre planter udvikler endnu 
langsommere. I Figur 3 vises udviklingen i løbet af perioden 1997-2005 for 
laver totalt samt for de to mosser Polytrichum juniperinum og P. piliferum, 
som er nogle af de første og karakteristiske arter der indvandrer på tørre og 
vegetationsfattige jordoverflader på heder. Som forventet viser resultaterne, 
at især laverne kun etablerer sig ganske langsomt. 
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Figur 3. Udviklingen i den frekvensmæssige forekomst på det afskrabede 

areal efter behandlingen i 1996 for laver (totalt) samt de to mosser 

Polytrichum juniperinum og P. piliferum (samlet). 

 

 
 
Diskussion 
 
I en diskussion af resultaterne af den foretagne afskrabning af morlaget er 
det vigtigt at fastholde fokus på formålet med dette praktisk anlagte forsøg. 
Det var at se på, om plejemetoden var velegnet til at skabe bar jord som en 
biotop på heden. Hvis man ikke holder fokus på det, kan man let komme til 
at fokusere på et andet iøjnefaldende resultat, nemlig at metoden også er god 
til at  genskabe lynghede. Dette aspekt vil blive omtalt sidst i afsnittet. 
 
Desværre foreligger der ingen præcise registreringer af vegetationens 
sammensætning før indgrebet. Men en gennemgang af den urørte vegetation 
på naboarealer på afblæsningsflade viser, at hedelyngen er dominerende og 
at der er en ret høj hyppighed af håret visse. I det nordiske system til 
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klassificering af plantesamfund skal vegetationen henføres til visse–
hedelyng-typen (5.1.1.4) (Påhlsson 1994).  
 
Håret visse er den nøjsomste af vore visse-arter. Böcher (1943) anfører, at 
”The greatest constancy and shoot density is attained in dry heaths where 
the humus layer is thin or absent, - -“. Ellenberg et al. (1991) placerer den 
også i deres oversigt over planternes indikatorværdier i den allerlaveste 
klasse med  værdien N=1 for kvælstof, som defineres således: ”Stickstoff-
ärmste Standorte anzeigend.” Området må karakteriseres som et af de mest 
fattige og tørre på Randbøl Hede. 
 
De 3 vigtigste konkrete konklusioner fra denne registrering er følgende: 
 
1.  Afskrabning er en ganske udmærket metode til at skabe bar jord – i det 
mindste for en årrække.  
 
Fjernelse af morlaget medfører fjernelse af en meget stor del af de 
tilgængelige plantenæringsstoffer på arealet. I Holland er det fundet, at 
planteproduktionen på afskrællede arealer kun er lidt over halvdelen 
værdien på afbrændte arealer (Diemont & Voshaar 1994). Der er ikke 
målinger af produktionen på forsøgsfeltet på Randbøl Hede, men visuelt er 
det tydeligt, at lyngplanterne er betydeligt lavere og er vokset langsommere 
end man ville have forventet hvis vegetationen var blevet afslået eller 
afbrændt.  
 
En sådan effekt kan holde sig længe. Som et eksempel kan nævnes et af de 
arealer, hvor lyngtørven blev afskrællet til beklædning af flyverskjul i 1943-
1944. Såvel det afskrællede som det omgivende areal (som begge ligger på 
afblæsningsflade) blev afbrændt samtidigt i 1960, og afslået samtidigt i 
perioderne 1970-1972 og 1983-1985 (Degn 1996). Sidst i 1970-erne var 
lyngen på det afskrællede areal kun ca. halvt så høj som på det ikke-
afskrællede areal. Selv i dag fremstår det afskrællede areal med en meget 
højere andel af lyng end det omgivende areal. Her er en del bølget bunke. 
 
2. Over en periode på noget der indtil videre ligner en halv snes år, er der 
skabt en jordoverflade af mineraljord uden vegetationsdække. Mange 
insekter er afhængige af sådanne forhold. Desværre er der ikke foretaget 
systematiske registreringer heraf, men der er på arealet bemærket brun 
sandspringer Cicindela hybrida, boer af 2 arter af solitære bier, et par arter 
af gravehvepse, samt edderkoppen rørkartespinder (Eresus sandaliatus, 
tidligere E. niger). Disse arter er typiske for nøgne jordoverflader på heden 
og findes ikke i den sluttede hedevegetation. Foreløbig ser det ud til, at der i 
endnu en årrække vil være de åbne pletter i vegetationen, som er 
nødvendige for sådanne arter. 
 
3. Også mange arter af lav er afhængige af en sådan overflade af mineraljord 
uden vegetationsdække. Laver er nok den mest truede plantegruppe i 
Danmark, blandt andet fordi der kun i begrænset omfang findes de 
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nødvendige muligheder for at de kan etablere sig. Dernæst fordi de lave og 
langsomt voksende laver er konkurrencesvage i forhold til den hurtigere og 
højere voksende hedelyng, som skygger dem bort.  
 
Resultaterne viser, at laverne også er langsomme til at kolonisere sådan et 
nyt område (Figur 3). I 2000, d.v.s. 4 år efter afskrabningen, er frekvensen 
af laver kun 0,10. Det svarer til, at der kun er observeret lav i 4 ud af 40 
cirkler på 1 m2. I 2005 var frekvensen 1,98, hvilket svarer til at der blev 
fundet lav i hver eneste cirkel på 0,1 m2. Mange af laverne forekom endnu 
kun som primærthallus, der ligger som en skorpe eller blade på 
jordoverfladen. Først senere i udviklingen udvikles de oprette, velkendte 
skud. Artsbestemmelse er derfor ikke forsøgt, men der blev i 2005 
observeret mindst 4 arter.  
 
 
 

 
 
Figur 4. Det afskrabede areal 9 år efter indgrebet. Mellem de langsomt 

voksende lyngbuske ses stadig åbne pletter med bar jord, mos eller lav. 
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Af de ganske få danske undersøgelser af successionen på afskrællede heder 
kan kun Buttenschøn et al. (2005) bruges til sammenligning med de 
foreliggende resultater. For de øvrige er registreringerne enten foretaget 
mange år efter indgrebet (Schmidt & Riis-Nielsen 2005), eller også har 
jordbund eller vegetationens sammensætning været en ganske anden 
(Böcher & Jørgensen 1972).  
 
I Buttenschøn et al. (2005) blev afprøvet to metoder til afskrælning, dels 
afskrælning med en hollandsk maskine i maj 2000, dels afbrænding i 
efteråret 1999 med efterfølgende afskrælning med gummiged i juni 2001. 
Til at registrere vegetationens udvikling blev her anvendt en procentisk 
dækningsgrad. Denne metode gør det muligt at beregne arealet af bar jord. 
Ud fra ikke offentliggjorte data er dækningsgraden for bar jord for de 6 
afskrællede felter udregnet på følgende måde: Summen af alle plante-
arternes dækningsgrader er udregnet. Forskellen mellem dette procenttal og 
100 % (=prøvefladernes areal) er antaget at være den andel, som ikke er 
dækket af plantevækst, d.v.s. bar jord. Resultaterne er vist på Figur 5. Det er 
ikke overraskende, at dækningen af bar jord er faldende efterhånden som 
vegetationen indvandrer på den nøgne jordoverflade. Men selv den tredje 
sæson efter afskrælning af den hollandske maskine er 34 % af 
jordoverfladen stadig uden vegetation. 
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Figur 5. Dækningsgraden af bar jord i forsøget med bekæmpelse af blåtop 

(Buttenschøn et al. 2005) i de første år efter behandlingen. Serien betegnet 

NL er behandlet med den hollandske maskine til afskrælning af hedetørv, 

mens serien FM er afbrændt og efterfølgende afskrællet med gummiged. 
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Som det blandt andet fremgår af Figur 5 er den etablerede bare jord ikke en 
konstant tilstand på et areal. I så fald skulle det f.eks. harves hvert eller hvert 
andet år. Det er et kraftigt engangsindgreb med en midlertidig virkning. I 
løbet af en årrække vil arealet have en faldende andel af bar jord for til sidst 
at gro til med f.eks. hedelyng.  
 
De nævnte procentiske dækningsgrader kan kun vanskeligt sammenlignes 
med de afrapporterede data fra dette forsøg, hvor planternes hyppighed 
angives som en frekvens. Begge undersøgelser viser dog klart, at metoden 
afskrabning af morlaget er effektiv til at genskabe lynghede. Denne 
konklusion styrkes blot af, at det gælder uanset om udgangspunktet før 
behandlingen var et areal domineret af hedelyng (dette forsøg) eller blåtop 
(Buttenschøn et al. 2005). 

 
Som tidligere nævnt er tilstanden bar jord ikke permanent, men noget der 
varer en årrække. Selv på sådanne helt nøgne jordoverflader begynder 
vegetationen snart at indvandre. På længere sigt (d.v.s. senere i succes-
sionen) viser forsøget, at metoden er ganske udmærket til at genskabe eller 
forynge en lyngdomineret vegetation. En frekvens på 3,68 i 2005 viser, at 
lyngen er til stede næsten overalt. Genskabelse af lynghede kan derfor 
udmærket være et andet formål med skabelse af bar jord, som blot opfyldes 
i et senere stadium end de bare jordoverflader. 
 
Vegetationens langsommere udvikling på grund af lavt niveau af nærings-
stoffer er baggrund for argumentationen i Degn (1996), at man ikke blot 
skal se på udgiften til de forskellige former for pleje, men også indregne den 
periode, som effekten varer. Ved sammenligninger bør udgiften beregnes 
som kr. pr. ha pr. år. I Degn (1996) er det skønnet, at effekten af afskrælning 
varer mere end dobbelt så længe som de mere almindeligt anvendte metoder 
til hedepleje: afslåning og afbrænding. 
 


