
Restoration of Atlantic heaths and inland dunes 
in Denmark  

Vejledning i overvågning af målsatte naturtyper i r elation til 
gennemførte aktiviteter – LIFE Hede. 

Feltarbejde: 
De 6 projektområder er inddelt i 13 forskellige delområder, således at hvert delområde 
udgør en samlet enhed. Moniteringsområder er udlagt så at de tilsammen dækker de 
arealer, der berøres af en eller flere aktiviteter i løbet af projektets løbetid. Indenfor hvert 
moniteringsområde, er der udlagt et antal nord/sydgående transekter, med en indbyrdes 
afstand på mellem 200 og 500 meter. På disse transekter er der afsat et antal 
prøvepunkter, men en indbyrdes afstand på 100 meter. Afstanden mellem transekterne og 
prøvepunkterne er fastsat således at der i princippet findes prøvefelter indenfor alle 
aktivitetsarealer. Antallet af prøvefelter indenfor de enkelte moniteringsområder ses i 
nedenstående tabel. Kort over moniteringsområder og prøvepunkter ses i kortbilag 1- 6. 
 
Moniterings 
Område 

Transect 
Afstand 

Areal i 
ha. 

Antal 
Prøvefelter  

Harrild 1 500 613,1 125 
Harrild 2 500 571,8 123 
Harrild 3 400 37,8 9 
Harrild I alt  1222,7 257 
Klosterheden 1 300 57,1 18 
Klosterheden 2 200 11,9 5 
Klosterheden 3 300 37,2 13 
Klosterheden I alt  106,2 36 
Lønborg Hede 500  353,3 69 
Randbøl Hede 500  687,9 134 
Skovbjerg 1 500 226,1 48 
Skovbjerg 2 500 856,6 177 
Skovbjerg 3 300 88,2 29 
Skovbjerg I alt  1170,9 254 
Store Raabjerg 1 300 23,6 7 
Store Raabjerg 2 300 90 28 
Store Raabjerg I alt   113,6 35 
Prøvefelter I alt  3654,6 785 
Tabel: Moniteringsområder og antallet af prøvefelter 
 
Indenfor hvert prøvefelt, foretages en række vegetations- og strukturanalyser. Disse 
analyser gennemføres indenfor en 5 m. cirkel omkring prøvepunktet. 
Alle registreringer foretages på Mobil-GPS-enhed. Udbyder stiller en forud programmeret 
GPS-enhed til rådighed for arbejdet. Denne enhed skal anvendes, med mindre andet 
aftales. Såfremt tilbudsgiver ønsker at beskæftige flere personer på opgaven samtidig, 
skal alle personer bruge Mobil-GPS-enhed med funktionalitet svarende til den udbyder 
stiller til rådighed. Supplerende GPS-enheder stilles ikke til rådighed af NST. 
Til fotodokumentation skal anvendes digitalt kamera, med et objektiv med ”normal” 
brændvidde. Dvs. billedgengivelse skal svare til den måde som det menneskelige øje 
opfatter virkeligheden på, optikken må hverken forstørre eller formindske 
billedgengivelsen. 
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Lokalisering af prøvefelterne 
Prøvepunkterne (midtpunktet for prøvefeltet) lokaliseres ved hjælp af GPS, hvor de på 
forhånd er lagt ind. Prøvefelter udlægges ikke  på befæstet areal (vej, p-plads ol.), dyrket 
areal (areal der omlægges) eller en permanent vanddækket overflade. Såfremt der 
indenfor et givent moniteringsområde frasorteres mere end 10% af prøvefelterne pga. 
ovenstående, udlægges et antal, svarende til de frasorterede, nye tilfældigt udlagt 
prøvefelter, indenfor det givne moniteringsområde. 
 

Vegetationsanalyser i prøvefeltet  
Formålet med analyserne er at indsamle data om vegetationens artssammensætning og 
arternes dækningsgrader. Derudover skal der foretages en række vurderinger af 
strukturelle forhold og påvirkningsfaktorer. 
 
Udgangspunktet for analyserne er udvalgte dele af ”Tekniske anvisninger til overvågning 
af terrestriske naturtyper, version 1.06, 15-05-2009”, (TA) hvortil der henvises i 
tvivlstilfælde. 
 
Alle analyser foretages indenfor en 5m cirkel, der afsættes med centrum i prøvepunktet. 
 

Registrering af naturtype. 
Naturtypen i prøvefeltet angives, modificeret således at: 
”4000” – angiver tør blåtop-monokultur, dvs. ikke på tidvis våd eng. 
”6000” – angiver bølget bunke-monokultur, dvs. ikke på ”artsrigt surt overdrev”. 
Ellers angives naturtypen i henhold til TA. 
 

Registrering af arter. 
Alle plantearter indenfor prøvefeltet registreres til følgende taksonomiske niveau. 
Artsregistreringen foretages generelt ekstensivt, dog ofres dværgbuske, og andre hede 
typiske arter en særlig opmærksomhed. 

• Karplanter og karsporeplanter: Såvel vegetative som blomstrende individer 
bestemmes til art. 

• Bladmosser: Registreres som ”bladmos”. Dog registreres Campylopus introflexus 
på artsniveau. 

• Tørvemosser: Registreres som ”tørvemos” 
• Levermosser: Registreres som ”levermos” 
• Laver: Registreres i grupperne: 

o Cladonia sp. ”bægerlaver” 
o Cladina sp.: ”rensdyrlaver” 
o Lichenes sp.: ”andre laver” 

 

Registrering af dækningsgrad. 
En arts dækningsgrad angiver, hvor stor en andel af prøvefladen der dækkes, når artens 
overjordiske dele projiceres lodret ned på jordoverfladen. Arternes dækningsgrad indenfor 
prøvefeltet skønnes visuelt, og angives i m2. 
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• Dækningsgrad for følgende kategorier fastsættes: 

o Dværgbuske 
� Hedelyng (Calluna vulgaris) 
� Revling (Empetrum nigrum) 
� Klokkelyng (Erica tetralix) 
� Blåbær (Vaccinium myrtillus) 
� Mose-bølle (Vaccinium uliginosum) 
� Hede-melbærris (Arctostaphylos uva-ursi) 
� Tyttebær (Vaccinium vitis-idaea) 
� Rosmarinlyng (Andromeda polifolia) 
� Engelsk visse (Genista anglica) 
� Håret visse (Genista pilosa) 
� Farve-visse (Genista tinctoria) 

o Græsser: 
� Blåtop (Molinia caerulea) 
� Bølget Bunke (Deshampsia flexuosa) 

o Vedplanter – træer og buske, henført til art. 
� Under 1m højde 
� Over 1m højde 

o Permanent vanddækket arealer. 
o Andele af prøvefeltet uden  vegetation: Registreres i grupperne 

� Uomsat/ufuldstændigt omsat organisk materiale. 
� Mineraljord. 

 

Registrering af påvirkningsfaktorer, mm. 
Indenfor prøvefeltet foretages en vurdering af om nedenstående forhold gør sig gældende 
for en betydende del af prøvefeltet (mere en 1/3 af arealet). 

• Driftsmæssige aktiviteter registreres 
o Græsning med husdyr. 
o Slæt (fjernelse af materiale). 
o Afbrænding. 
o Rydning af træer og buske. 
o Andet (f.eks. fræsning, pløjning, afskrælning etc.) 

• Alder på Hedelyng 
o < 5 år 
o 5-10 år 
o >10 år 

• Angreb af lyngens bladbille. Bestemmes i de 5 meter cirkler hvor der findes 
hedelyng.  

o 1: Ingen angreb 
o 2: Let angreb: 1-10%, af lyngen angrebet. 
o 3: Middel angreb: 10 – 75%, af lyngen angrebet. 
o 4: Kraftige angreb: >75%, af lyngen angrebet. 

 

Fotodokumentation: 
I hvert prøvepunkt optages to landskabsbilleder, i retning henholdsvis nord og syd. 
Fotodokumentationen udgør et visuelt bidrag til vegetationsbeskrivelsen af transekten. 
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Overvågningsturnus: 
Moniteringen foretages efter følgende turnus. 

• 2012: Initialovervågning, indsamling af data fra samtlige prøvepunkter. 
• 2013: Midtvejsovervågning, indsamling af data fra områder hvor der er 

gennemført projektaktiviteter. Data indsamles fra 300 
prøvepunkterne selektivt udvalgt, fra alle moniteringsområder.  

• 2015: Afsluttende overvågning, indsamling af data fra samtlige 
prøvepunkter. 

 

Overvågningstidpunkt: 
• Initialovervågningen gennemføres i vinteren 2011-2012. Den skal være afsluttet 

senest 30. april 2012. 
• Midtvejsovervågningen i 2013, skal gennemføres i perioden august – oktober og 

være afsluttes senest 31. oktober 2013 
• Den afsluttende overvågning i 2015, skal gennemføres i perioden august – oktober 

og være afsluttes senest 31. oktober 2015 
 

Rapportering: 
Følgende produkter afleveres til Naturstyrelsen, Kronjylland: 

• Områdevis GPS-filer med alle registrerede feltdata. 
• Områdevis fotos. 
• Feltlogbog, med oplysninger om navn på registrant og tidspunkt for feltarbejdet. 

 
Rapporteringen skal være Naturstyrelsen, Kronjylland i hænde senest 1 måned efter at 
overvågningen skal være afsluttet. 



Moniteringsområde - Harrild Hede
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Moniteringsområde - Lønborg Hede
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Moniteringsområde - Skovbjerg Bakkeø

1171 ha. - 254 punkter
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Moniteringsområde - St. Råbjerg 

114 ha. - 35 punkter

Naturstyrelsen
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