
Slutrapport 
om forsøg 
til bekæmpelse 
af blåtop 
på Randbøl Hede 
1999-2014 



Titel

Slutrapport om forsøg til bekæmpelse af blåtop på Randbøl Hede 1999-2014 

ISBN

978-87-93353-09-1

Tekst

Hans Jørgen Degn

Redaktion

Søren Rasmussen, Jesper Stenild og Jan Grundtvig Højland

Foto

Forsidefoto: Gert Hovgaard Rasmussen. Øvrige fotos: Hans Jørgen Degn, dog undtaget luftfoto side 7. 

Indeholder data fra Geodatastyrelsen, 2015  

Udgiver

Naturstyrelsen

Grafisk design

Glindvad Grafisk Design



Slutrapport om forsøg 
til bekæmpelse af blåtop 

på Randbøl Hede 
1999-2014 





Indhold

Sammenfatning 5

Indledning 6

Materiale og metoder 7

Resultater 9

Gennemgang af de enkelte behandlinger 11

Sammenligning af behandlingerne 20

Diskussion og konklusion 22

Litteratur 25



4   Slutrapport om forsøg til bekæmpelse af blåtop på Randbøl Hede 1999-2014  



Slutrapport om forsøg til bekæmpelse af blåtop på Randbøl Hede 1999-2014   5

Sammenfatning

I denne rapport præsenteres de endelige resul-

tater fra forsøg på Randbøl Hede med forskellige 

metoder til at bekæmpe blåtop på arealer, hvor 

denne var blevet dominerende. Hensigten var at 

undersøge, hvordan der kunne genskabes plante-

samfund af dværgbuske (bl.a. hedelyng).

Et forsøg blev startet i 1999 med 12 forskellige  

behandlinger eller kombinationer af behandlinger. 

Den sidste registrering af effekten på de tilbage-

værende felter blev foretaget i oktober 2014. I 

2003 blev anlagt et supplerende forsøg med 3 

behandlinger med nyudviklede maskiner. Her blev 

foretaget registrering i 2011. Efterfølgende blev 

arealet dog udsat for et kraftigt angreb af lyngens 

bladbille.

Afskrælning af morlaget viste sig som den eneste 

virkeligt effektive metode til at genskabe lyng- 

domineret hede. Nogle andre metoder producerede 

en del lyng i en kort årrække omkring 2006, men 

blåtoppen overtog snart dominansen igen. Dette 

understreger behovet for langvarige registreringer 

af sådanne undersøgelser. Nogle af konklusionerne 

fra afrapportering i 2006 holder ikke i længden. 

English summary: Final report on reduction of 

Purple Moor Grass 1999-2014

In this paper the final results are reported from ex-

periments on Randbøl Heath of different methods 

to reduce Purple Moor Grass on areas, where it had 

become dominant. The aim was to investigate how 

to recreate a vegetation of dwarf bushes (Heather).

One experiment was started in 1999 with 12 diffe-

rent treatments or combinations of treatments. 

Final recordings of the effect on remaining plots 

were done in October 2014. In 2003 a supplementary 

experiment with 3 treatments of newly developed  

machines was started. Recordings were done in 

2011. The next year all the Heather on the plots 

was eaten by Lochmaea suturalis though. 

Removal of the topsoil (mor) proved to be the only 

effective method to recreate heathland dominated 

by Heather. Some other methods produced a 

significant amount of Heather for a short period 

around 2006, but soon Purple Moor Grass became 

dominant again. This emphasizes the need for 

long-term recordings of such investigations. Some 

of the conclusions from 2006 do not last to-day.
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Blåtop udgør et stigende problem på de danske  

heder. Når man har fulgt hedernes udvikling gen-

nem en lang årrække, kan man ikke undgå at 

lægge mærke til, at græsarten nu er i fremmarch 

på steder, hvor den stort set ikke fandtes for 20-30 

år siden. At dette ikke beror på erindringsforskyd-

ning eller ønsketænkning, kan man overbevise sig 

om ved at se på serier af luftfotos , som dækker en 

længere periode. Blåtop er selv på sort-hvide fotos 

ret let at skelne fra den anden betydende græsart, 

bølget bunke. 

 

Denne mulighed for at dokumentere blåtoppens sti-

gende udbredelse gennem en periode ved hjælp 

af luftfotos er så vidt vides kun anvendt i  

to tilfælde: På Randbøl Hede (Degn 2006c) og 

Hessellund Hede på Flyvestation Karup (Degn 

2009). Begge viser en markant fremgang for blå-

toppen fra 1954 til 2005/2006.

De væsentligste problemer ved denne ekspansion 

er:

1. Hvor den først har etableret sig, får hedens 

typiske dværgbuske ingen chance for igen at 

indfinde sig. 

2. De traditionelle metoder til hedepleje med af-

brænding, afgræsning og afslåning er normalt 

ikke tilstrækkelige til at fjerne den. 

3. Arten har udvidet sin biotop og vokser nu også 

villigt på tørre dele af heden, hvor den tidligere 

ikke forekom. For eksempel ses den nu på Rand- 

bøl Hede på tørre flyvesandsaflejringer få meter 

fra afblæsningsflader, som ligger 1½-2 m lavere.

På den baggrund startedes i 1999 på Randbøl 

Hede et forsøg på at finde effektive metoder til at 

retablere dværgbusksamfund på heder, hvor blå-

top var blevet dominerende (Fig. 1). Hertil under-

søgtes traditionelle drifts- og plejemetoder såvel 

som kombination af sådanne (Buttenschøn et al. 

2005a,b). De sidste forsøgsbehandlinger blev først 

afsluttet i 2001, og de sidste registreringer i den 

nævnte rapport af effekten på vegetationen fore-

toges i 2003. Det kan ikke forventes, at vegetationen  

efter så kort en årrække har indstillet sig i en kon-

stant ligevægt. Registreringer blev derfor gentaget 

i sommeren 2006, dels for at dokumentere den 

videre udvikling, dels for i forlængelse heraf at  

undersøge, om der var grundlag for præciseringer 

af konklusionen fra den tidligere afrapportering 

(Degn 2006a). Denne rapport afsluttedes med 

bemærkningen: ”Hvordan vil disse prøvefelter se 

ud om f.eks. 5-10 år, og vil konklusionerne være de 

samme?”

Rapporten konkluderede, at den eneste effektive 

metode var en hollandsk maskine, som fjerner 

planter og morlag i én arbejdsgang. Metoden er  

effektiv, men også meget dyr. Et væsentligt billigere 

og mere skånsomt alternativ ville være ønskeligt. 

Denne konklusion begyndte at udkrystallisere sig 

allerede efter få år. 

Derfor besluttedes det i 2003 at supplere forsøget 

med tre nye behandlinger, som var udviklet i den 

mellemliggende tid. Afrapporteringen skete separat 

i 2006 (Degn 2006b), og senere med resultater fra 

2011 (Degn 2012).

Den foreliggende rapport skal sikre en samlet 

afrapportering og vurdering, og betragtes som 

afslutning på forsøgene med vægt på de lang-

sigtede effekter. Arealerne er således ikke længere 

bundet af hensynet til, at de ikke kan røres, men de 

kan nu indgå i den fremtidige naturpleje.

Figur. 1. En vegetation  
helt domineret af blåtop 
illustreres af dette foto af  
et ubehandlet kontrolfelt  
(nr. 31) i 2014.

Indledning
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Materiale og metoder

Figur 2. Placeringen af 
prøvefelterne 13-36 i den 
vestlige del af Randbøl Hede 
(den store rektangel). De 
supplerende 3 felter ligger  
i det lille areal øst derfor.  
Studevejen løber imellem 
dem. 

De 4 afskrællede felters 
tætte lyngvegetation ses 
som en tydelig mørk firkant. 
Man vil også bemærke, at 
mange af de andre felter 
ikke synligt adskiller sig fra 
de omgivende, ubehandlede 
felter.

Luftfoto 2014.

Materiale og metoder for det oprindelige forsøg 

er udførligt beskrevet i Buttenschøn et al. (2005a), 

hvorfor kun hovedlinjerne gengives i det følgende. 

Flere detaljer om det supplerende forsøg fremgår 

af Degn (2006b).

Prøvefelterne

Det oprindelige forsøg bestod af 12 forskellige  

behandlinger eller kombinationer af behandlinger. 

Der blev udlagt 36 prøvefelter i to områder. Det 

østlige områdes 12 felter blev afbrændt i foråret 

2012, så de udgår. De er dog besigtiget i 2014 for  

at se, om deres nuværende tilstand kan bidrage  

til den endelige konklusion. 

Den resterende del af dette forsøg ligger vest for 

Studevejen, og har 24 felter med numrene 13-36 

(Fig. 2).

I 2003 blev der udlagt 3 nye felter til det supple-

rende forsøg øst for Studevejen, lige over for det 

oprindelige forsøg. Størrelsen af de enkelte felter i 

begge forsøg er ca. 40 x 50 meter.

Da registreringen skulle gennemføres først i oktober 

2014, viste det sig, at adskillige af prøvefelterne var 

blevet afslået kort forinden. Det drejede sig om felt 

28, 35 og 36 i det oprindelige forsøg. I det supple-

rende forsøg var de to nordlige felter samt den 

nordligste del af det sydlige felt blevet afslået. Regi-

strering kunne derfor ikke gennemføres.



8   Slutrapport om forsøg til bekæmpelse af blåtop på Randbøl Hede 1999-2014  

Behandlingerne

Der er afprøvet følgende 15 behandlinger eller 

kombinationer af behandlinger:

Bag den er monteret en opsamler, som transpor-

terer det afslåede materiale op i en standardvogn. 

Registrering af vegetationen

Vegetationen er analyseret ved hjælp af dæknings-

gradsanalyser i permanente flader på 1 m2. I hvert 

forsøgsfelt er udlagt 10 flader langs den diagonal, 

der er nærmest på retningen øst-vest. De enkelte 

plantearters dækning i 1 m2-fladerne er registreret 

v.hj.a. en lineær skala med 10 % intervaller (100%, 

90%, 80%, o.s.v.). De nederste 10 % af skalaen er  

dog yderligere opdelt i 5 %, 2 % og 1 %. Værdien  

1 % er anvendt, blot arten er til stede, også selvom 

dækningen ikke når 1 %, d.v.s. dækker et areal på  

10 x 10 cm. Den procentiske skala tillader udreg-

ning af gennemsnit for de enkelte felter. Dette 

gennemsnit er det resultat, som angives i denne 

afrapportering (Tabel 1 m.v.). Et 0 angiver, at den 

pågældende art har været til stede i mindst et af 

analysefelterne, men at gennemsnittet har været 

for lavt til at give værdien 1 %.

Metoden har mange fordele, selvom den ikke er 

almindeligt anvendt (Sørensen & Lægaard 1982). 

Den er hurtig, felternes placering er meget tæt på 

at være konstant, det er forholdsvist let og præcist 

at opdele dækningen i 10 cm brede baner i en  

kvadratmeter, og resultater kan udregnes som 

gennemsnit, hvilket ikke er muligt med den logarit-

miske skala i den klassiske Hult-Sernander-metode.

Der er i alle tilfælde foretaget registrering af vege-

tationen, umiddelbart inden forsøgene blev iværk-

sat, d.v.s. august 1999 og maj 2003. Derefter er de 

i det oprindelige forsøg gentaget i 2000, 2002, 

2003 og 2006. I det supplerende forsøg er de 

gentaget i 2004, 2005, 2006 og 2011. I 2011 om-

fattede registreringen dog kun de tre dominerende 

arter hedelyng, blåtop og bølget bunke. Disse  

resultater indgår derfor ikke i Tabel 1, men ses på 

de respektive figurer. Den afsluttende registrering 

er foretaget medio oktober 2014, men kun af det 

oprindelige forsøg.

Fra den seneste af de foregående registreringer i 

2006 og til i dag er der gået så lang tid, at det ikke 

kan udelukkes, at vegetationen kunne have gennem- 

gået stadier, som man ikke ser i dag. For eventuelt 

at opfange sådanne ændringer, er der undersøgt 

supplerende materiale. Dels luftfotos hvert andet 

år, som kan ses på www.arealinfo.dk, dels en syste- 

matisk verbal beskrivelse af felterne fra 21. juni 2010 

(HJD) med angivelse af dominerende art/arter, dels 

mere tilfældige notater.

K Kontrol (ingen indgreb)

G Græsning med kvæg (ekstensiv af- 

græsning med skotsk højlandskvæg juni- 

november 2003 og 2004)

S Slåning (slagleklipper 2 gange, ingen op-

samling)

H Stubharvning (Bovlund grubber med 2 

gåsefodslapper, harvet på kryds)

F Fræsning (en gang med 3 m Howard  

industrifræser)

B Afbrænding (de to felter blev afbrændt 

hhv. september og april)

T Tørveskrælning (hollandsk specialmaskine, 

bortkørsel af materialet)

SG Slåning efterfulgt af græsning

BG Afbrænding efterfulgt af græsning

BF Afbrænding efterfulgt af fræsning

BP Afbrænding, pløjning og rugdyrkning 

(pløjet med 1-furet plov)

BT Afbrænding efterfulgt af tørveskrælning 

(afskrælning med gummiged, bortkørsel 

af materialet)

N Hedefræser (specialfræser med L-formede 

skær, maj 2003 og juli 2004)

SN Slåning og hedefræser (slåning og fræs-

ning maj 2003 og juli 2004)

E Hedehøster (tæt afslåning og fjernelse af 

materialet i august 2003-2005).

Placeringen af de 12 førstnævnte behandlinger er 

beskrevet i Buttenschøn et al. (2005a). Her findes 

også mere detaljerede oplysninger om den præcise 

udførelse af de forskellige behandlinger, de anvendte 

maskiner, og tidspunktet for behandlingen.

De 3 supplerende behandlinger er foretaget på et  

mindre areal lidt øst for det oprindelige forsøg (Fig. 2).  

Der er anvendt to nyudviklede maskiner (Fodgaard  

2003). Den ene er den såkaldte ”hedefræser”. Den 

har L-formede specialskær, som skærer under tuerne  

og smider dem op i luften. Efter to eller tre behand-

linger om foråret tørrer tuerne ud i løbet af som-

meren, og derved dør de vækstpunkter, der findes  

ved basis af hvert enkelt strå. Den anden kaldes ”hede- 

høsteren”. Forreste del er udviklet ud fra en såkaldt 

brakmarksknuser. Den kan fjerne vegetationen tæt-

tere ned mod jordoverfladen end traditionelle slå-

maskiner. Sågar en del af mosset i bunden fjernes. 

http://www.arealinfo.dk
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BP BF B F K S SG BT T H

13 14 15 17 18 19 20 21 22 23

Alm. hvene 0          

Alm. star       0    

Blåtop 6 87 93 83 70 81 69 0 1 87

Bølget bunke 7 3 3 4 9 3 12 0  3

Børste-siv           

Engelsk visse 0     0  0 0  

Eng-rapgræs 0          

Fåre-svingel     0      

Hedelyng 78 3  5 13 3 5 86 93  

Hirse-star     0      

Håret visse           

Klokkelyng           

Krybende pil     0  0 0   

Lyng-snerre 2 0 0 1 1 2 2 0  0

Mangebl. Frytle           

Pille-star 0   0 1  0 0 1 0

Sand-hvene           

Skovstjerne     0 0     

Tormentil 0 1 0 1 1 1 0 0  0

Tyttebær 0  0 0 1 5 2   0

Øret pil 0          

Mosser 3 1 1 2 1 3 4 2 1 5

Laver       0 1 1  

Alger           

Barjord        1   

De samlede registreringer af vegetationen på alle 

undersøgte felter i 2014 ses i Tabel 1. Helt overordnet 

viser tabellen, at man har at gøre med en temmelig 

artsfattig biotop. I de 200 m2 prøveflader er der 

tilsammen kun registreret 21 arter. 

Ved den nedenstående gennemgang af de enkelte 

behandlinger er kun resultaterne fra en del af de 

Resultater

Tabel 1. Den procentiske 
dækningsgrad for karplanter 
i 2014 i prøvefelterne 13-23 i 
blåtopforsøget. I øverste ræk-
ke ses koderne for behand-
ling. Et 0 angiver, at arten har 
været til stede i mindst et af 
analysefelterne, men at gen-
nemsnittet har været for lavt 
til at give værdien 1 %.
Til sidst dækning af mosser, 
laver, alger og barjord.

24 felter fra det oprindelige forsøg taget i betragt-

ning. Hovedformålet ved forsøgets start var at 

afprøve plejemetoder til bekæmpelse af blåtop, 

hvor denne var dominerende. Ved registreringen 

af vegetationen i 1999 før der blev iværksat pleje 

viste det sig, at ikke alle 36 felter var domineret af 

blåtop. Randbøl skovdistrikts udlægning af de to 

områder var ikke optimal. Derfor er i gennemgangen 
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G BT T H F S K SG BP BF

24 25 26 27 29 30 31 32 33 34

Alm. hvene    0 1 0 0  1  

Alm. star           

Blåtop 87 0 2 67 16 71 71 86 58 77

Bølget bunke 15 0 0 7 4 3 8 2 6 1

Børste-siv  0 9        

Engelsk visse  0   0      

Eng-rapgræs           

Fåre-svingel     4 5 0    

Hedelyng 0 84 67 14 66 7 1  30 18

Hirse-star           

Håret visse  1  0 0      

Klokkelyng   2        

Krybende pil           

Lyng-snerre 1 0 0 0 3 2 1 1 2  

Mangebl. frytle  0         

Pille-star 0 0 1 0 1 1  0 0 0

Sand-hvene     0      

Skovstjerne           

Tormentil 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0

Tyttebær 1 0  1  1 9 1  0

Øret pil           

Mosser 7 9 7 2 3 6 5 3 1 1

Laver  2 1 0 0      

Alger   3        

Barjord  2         

Tabel 1 (fortsat). Den pro-
centiske dækningsgrad for 
karplanter i 2014 i prøvefel-
terne 24-34 i blåtopforsøget. 
I øverste række ses koderne 
for behandling. Et 0 angiver, 
at arten har været til stede i 
mindst et af analysefelterne, 
men at gennemsnittet har 
været for lavt til at give vær-
dien 1 %. Til sidst dækning 
af mosser, laver, alger og 
barjord.

kun medtaget de felter, hvor dækningsgraden for 

blåtop før behandlingerne var større end 50 %.  

Det er det samme udgangspunkt, som er benyttet 

i Buttenschøn et al. (2005b) og i Degn (2006a,b).

I gennemgangen af de enkelte behandlinger om-

tales kun de tre mest betydende arter: 

• blåtop, eftersom det er dens reaktioner på 

forskellige behandlinger, der undersøges

• hedelyng, hvis genindvandring er det bagved-

liggende formål med selve undersøgelsen

• bølget bunke, som er den tredje betydende art, 

og som indgår i konkurrenceforhold med de to 

ovenstående.

Alle andre arter er kvantitativt ganske underordnede, 

som det også ses i Tabel 1. 

For hver behandling er udviklingen for de 3 be-

tydende arter vist i et søjlediagram for de år, hvor 

der er foretaget registrering. 
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Felterne 18 og 31 var udlagt som kontrolfelter. Kun 

felt 18 havde mere end 50 % dækning af blåtop 

ved forsøgets start, og kun resultaterne herfra ind-

går i Fig. 3.

Den tilsyneladende reduktion af vegetationen i 

2000 ser umiddelbart lidt mærkelig ud, men det 

er ved registreringen noteret, at der er mange  

kørespor i feltet. 

For 2006 er summen af de 3 dominerende arter 

lavere end de foregående år. Det gælder også for 

mange af de følgende behandlinger, hvor der var 

en markant forskel mellem dækningen af alle kar-

planter tilsammen i blåtopdominerede felter. I 1999 

var summen 100 %, mens den for de samme felter 

i 2006 var 90 %. I disse summer er ikke medtaget  

felter, som blev skrællet eller pløjet, og hvor plante-

dækket endnu i 2006 ikke er fuldt udviklet. Hvis 

værdien for blåtop i 2006 forøges med 10 % kan 

man næppe tale om nogen sikker tilbagegang for 

blåtop. Specielt fordi den største værdi fra 1999 

er registreret i sidste halvdel af august på grund 

af bevillingsmæssige forhold. Og det er kendt fra 

Holland (Aerts 1989), at biomasse – og dermed 

dækningsgrad – vokser jævnt fra april til september. I 

Danmark begynder væksten dog først i maj måned.

Desværre er prøvefeltet ret heterogent. Der er bl.a. 

en lille klit domineret af blåtop, og der er lavere 

afblæsningsflader, hvor bølget bunke tidligere var 

dominerende. Lyngen har især erstattet den bøl-

gede bunke. Det kan forklare forekomsten af en 

mindre andel lyng, men er irrelevant i forhold til 

projektets formål om bekæmpelse af blåtop.

Figur 3. Kontrol. 
Udviklingen i dækningen af lyng, bølget bunke og blåtop på kontrolfelt nr. 18 i perioden  
1999-2014.
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Figur 5. Slåning.
Udviklingen i dækningen af lyng, bølget bunke og blåtop på det afslåede felt i perioden 
1999-2014.

Figur. 6. Et slået felt (nr. 19) i 2014. Ingen nævneværdig forskel 
mellem dette og et ubehandlet kontrolfelt (Fig. 1).

Græsning med kvæg (G)

Felterne 24 og 28 blev afgræsset med kvæg. Begge 

felterne havde ved forsøgets start næsten totalt 

dække af blåtop. 

Græsning med kvæg som enkeltbehandling har i 

realiteten ikke medført nogen ændring i de få år, 

hvor græsningen foregik. Man kan næppe heller 

påstå, at der er sket nogen varig påvirkning af den 

14-årige periode. Når man så på vegetationen ude 

i terrænet, mens græsningen foregik, er det dog 

ikke overraskende. Græsningstrykket var meget 

beskedent. Felterne lå nemlig i det alleryderste 

hjørne af en meget stor indhegning. Som det er 

anført i Degn (2006d) skønnede den ansvarlige 

skovfoged, at maksimalt 10 dyr har afgræsset om-

kring 25 ha i kortere perioder. Dyrene opholdt sig 

mest i nærheden af vandhuller centralt på heden. 

Græsningen standsede få år efter starten af forsøget.

Slåning (S)

Felterne 19 og 30 blev slået med slagleklipper uden 

opsamling. Felt 19 havde ved forsøgets start mere 

end 50 % dækning af blåtop. Data fra felt 30 indgår 

derfor ikke i Fig. 5.

En sammenligning af udgangspositionen for 15 år 

siden med den nuværende tilstand viser ingen sikker 

ændring. Det mest iøjnefaldende delresultat er re-

gistreringen i 2006, da der var 34 % hedelyng. Den 

er så forsvundet igen. Det viser med al ønskelig 

tydelighed nødvendigheden af at drage sine kon-

klusioner ud fra lange tidsserier. 

Figur 4. Græsning.
Udviklingen i dækningen af lyng, bølget bunke og blåtop på det afgræssede felt i perioden 
1999-2014. 
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Stubharvning (H)

Felt 23 og 27 blev stubharvet med en Bovlund 

grubber. Begge felter havde mere end 50 % dæk-

ning af blåtop ved forsøgets start. Resultaterne i 

Fig. 7a er derfor de gennemsnitlige værdier for de 

to felter.

Her ses en af de mest spektakulære og uventede 

udviklinger op til 2006. Indtil 2003 skete der ikke 

meget. Blåtoptuerne var ikke døde af behandlingen,  

men små lyngplanter havde etableret sig på små 

pletter, hvor mineraljorden var blevet blottet. Disse 

planter groede så kraftigt, at lyngen i 2006 var helt 

dominerende (Fig. 7a). Det ville næppe kunne lade 

sig gøre, hvis ikke stubharvningen har svækket 

tuerne af blåtop. Den kraftige mekaniske behand-

ling af jorden kan måske samtidigt have medført 

frigivelse af næringsstoffer fra morlaget. Selvom 

der var en del lyng, ville man dog næppe kalde 

blandingen af blåtoptuer og store lyngbuske for 

lynghede (Fig. 7b og 26). 

Figur 7a. Stubharvning. 
Udviklingen i dækningen af lyng, bølget bunke og blåtop på de 2 stubharvede felter i perioden 
1999-2014. Behandlingen fandt først sted i oktober 2000, d.v.s. efter registrering af vegetationen.

Figur 7b. Stubharvning medfører en besynderlig blanding af blåtoptuer og lyngbuske i kraftig 
vækst. Vegetationen skjuler den voldsomt forstyrrede jordoverflade.
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Fræsning

Blåtop Bølget bunke Lyng

Fræsning (F)

Felterne 17 og 29 blev fræset. Kun felt 17 havde ved 

forsøgets start mere end 50 % dækning af blåtop. 

Resultaterne i Fig. 8 viser udelukkende udviklingen 

i felt 17.

Den første del af udviklingen på det fræsede felt 

minder meget om stubharvningen (se ovenfor), 

bortset fra at fræsningen skete før registreringen i 

2000, hvilket tydeligt ses på blåtoppens dækning. 

I årene 2002 og 2003 har behandlingen ikke med-

ført de store ændringer. Først i 2006 viser der sig 

en forskel: På det fræsede felt er der stort set lige 

meget lyng og blåtop. Det er dog ikke jævnt for-

delt. Den ene halvdel af arealet er en afblæsnings-

flade, hvor lyngen dominerer. Den anden halvdel 

ligger lidt højere og består af flyvesand. Her domi-

nerer blåtoppen.

Vegetationens sammensætning i 2014 er stort set 

den samme som ved udgangspunktet.

Afbrænding (B)

Felterne 15 og 35 blev afbrændt. Ved forsøgets 

start havde felt 15 hele 95 % dækning af blåtop. 

Umiddelbart før registreringen i 2014 blev felt 35 

afslået, hvorfor det udgår. men resterne af vege- 

tationen viser dog samme tilstand som felt 15, 

nemlig total dominans af blåtop. Resultaterne i  

Fig. 9 stammer således kun fra felt 15.

Allerede kort efter afbrændingen skød blåtop- 

tuerne nye skud. I 2006 var der kommet en smule 

lyng (11 %), men stadig var alle 3 felter helt domineret 

af blåtop. Forekomsten af lyng i 2006 skyldes små 

lyngplanter, der i 2003 havde etableret sig mellem 

blåtoptuerne. Her var førnelaget brændt, og havde 

efterladt blottet jordoverflade, hvor lyngen kunne 

spire. Disse planter var i 2006 vokset betydeligt i 

omfang. I 2014 var de forsvundet igen.

Figur 9. Afbrænding. 
Udviklingen i dækningen af lyng, bølget bunke og blåtop i det afbrændte felt i perioden 
1999-2014.

Figur 8. Fræsning.
Udviklingen i dækningen af lyng, bølget bunke og blåtop på det fræsede felt i perioden 
1999-2014. 
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Figur 10. Tørveskrælning.
Udviklingen i dækningen af lyng, bølget bunke og blåtop på de tørveskrællede felter i perio-
den 1999-2014. 

Tørveskrælning (T)

Felterne 22 og 26 blev afskrællet med en hollandsk 

specialmaskine. Kun felt 26 have mere end 50 % 

dækning af blåtop ved forsøgets start. Men da på-

virkningen er så indgribende, og effekten på felt 22 

fuldstændig ligner den på felt 26, er begge felter 

medtaget. Resultaterne i Fig. 10 er et gennemsnit 

af de to felter.

Denne behandling fremstår lige som i 2003 og 

2006 som den klart mest effektive metode. Man 

kan måske undre sig over, at dækningen af lyng 

ikke er vokset stærkere fra 2003 til 2006. Men for 

det første sås der i 2006 kun få steder helt unge 

lyngplanter, langt de fleste af planterne havde  

etableret sig i de første 1-2 år efter afskrælningen. 

Og for det andet var længden af årsskuddene på 

de 5-6 år gamle planter beskeden i forhold til lyng-

planter i god vækst. Det hænger utvivlsomt sammen 

med, at størstedelen af puljen af næringsstoffer er 

fjernet ved fjernelse af morlaget. 

I 2006 var der på de afskrællede felter stadig  

masser af ”gaps” mellem lyngbuskene, hvor sandet 

var blottet. I dag er udbredelsen af bar jord kun om-

kring en procent. Der er stadig huller i vegetations- 

dækket mellem lyngbuskene, men det meste af 

overfladen er nu dækket af mosser, laver og alger.

Slåning efterfulgt af græsning (SG)

Felt 20 og 32 blev afslået med slagleklipper og 

efterfølgende afgræsset med kvæg. Kun felt 32 

havde mere end 50 % dækning af blåtop ved for-

søgets start. Resultaterne i Fig. 12 stammer derfor 

kun fra felt 32.

Det er ovenfor konstateret, at græsning alene ikke 

havde nogen effekt. Effekten af den kombinerede 

behandling afviger ikke meget fra effekten af slå-

ning alene. Den første halvdel af perioden var der 

formentlig en beskeden tilbagegang for blåtop, 

men det kan ikke siges at gælde for hele perioden.

Figur 11. Effekten af tørveskrælning er særdeles tydelig, og ses til venstre. Til højre et stubhar-
vet felt.

Figur 12. Slåning, græsning.
Udviklingen i dækningen af lyng, bølget bunke og blåtop 
i feltet med slåning og efterfølgende græsning i perioden 
1999-2014. 
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Afbrænding efterfulgt af græsning (BG)

Felt 16 og 36 blev afbrændt og efterfølgende af-

græsset med kreaturer. Felt 16 havde den mest 

udpræget forkerte placering i forhold til forsøgets 

primære formål. Det lå op ad en klitskråning, og 

havde før starten af forsøget kun 1 % blåtop, men 

70 % hedelyng. Felt 36 havde mere end 50 % dæk-

ning af blåtop, men var ved registreringen i 2014 

for nyligt afslået, hvorfor det udgår. Fig. 13 viser 

derfor kun udviklingen på felt 36 efter afbrænding 

og græsning indtil 2006.

På trods af afslåningen kunne det dog konstateres, 

at felt 36 havde været helt domineret af blåtop. Af 

de 24 % lyng, som fandtes i 2006, kunne der ikke 

ses mere end enkelte døde lyngstængler.

Luftfotos fra hvert andet år i perioden 2006-2012  

afslører også kun begrænsede mængder af dværg-

buske.

Det er ovenfor konstateret, at afgræsning alene 

ikke giver nogen effekt. Derimod giver afbrænding 

nogen lyng. Dette synes at svare til effekten af den 

kombinerede behandling. Blåtop har ikke med sikker- 

hed ændret sig gennem perioden. Det ser ud som 

om lyngen indtil 2006 breder sig på bekostning af 

bølget bunke.

Afbrænding efterfulgt af fræsning (BF)

Felt 14 og 34 blev afbrændt og efterfølgende fræset. 

De havde begge ved forsøgets start mere end 50 

% dækning af blåtop, varierende fra 81 % til 97 %. 

Resultatet i Fig. 14 er gennemsnitstal for de to felter.

Denne behandling var der ikke megen tiltro til efter 

registreringen i 2003. Der var stadig 91 % dækning 

af blåtop og kun 5 % lyng. I 2006 var blåtoppen 

reduceret til 67 %, mens lyngen dækkede 21 %. 

Denne ekspansion af lyng er sket ved individuel 

vækst af de enkelte små lyngplanter, som i 2002 

og 2003 havde etableret sig mellem blåtoptuerne, 

hvor førnelaget var fjernet ved afbrændingen. Kun 

få havde troet, at de små planter ville overleve i 

konkurrencen med blåtop. 

I 2014 er blåtop på et uændret niveau. Den er 

isprængt en smule lyng, men slet ikke i et omfang, 

der kan få en til at tænke på lynghede.

Figur 14. Afbrænding, fræsning.
Udviklingen i dækningen af lyng, bølget bunke og blåtop i de 2 felter, som blev afbrændt og 
derefter fræset i perioden 1999-2014. 

Figur 13. Afbrænding, græsning.
Udviklingen i dækningen af lyng, bølget bunke og blåtop på feltet med afbrænding efterfulgt 
af afgræsning i perioden 1999-2006.
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Afbrænding, pløjning og rugdyrkning (BP)

Felt 13 og 33 blev afbrændt, pløjet og efterfølgende 

tilsået med rug. Kun felt 33 havde mere end 50 % 

dækning af blåtop ved forsøgets start, hvorfor re-

sultaterne i Fig 15 kun omfatter dette felt.

Metoden blev i sin tid valgt for at efterligne ældre 

tiders hedebønders opdyrkning af midlertidige 

agre ude i heden. Set i bagklogskabens skærende 

klare lys var selve behandlingen for så vidt korrekt 

nok, men forudsætningen var ikke den samme 

som dengang. Udgangspunktet for hedebønderne 

var lynghede, mens felterne derimod i 1999 var do-

mineret af blåtop. Det gav en dårlig pløjning, hvor 

nogle af tuerne ikke blev vendt helt rundt og dermed 

overlevede. En del af blåtoppen i de følgende år 

stammer herfra, en anden del fra frøplanter. Rugen 

etablerede sig stort set ikke, så de første 1-2 år var 

der masser af nøgen jordoverflade, hvor især lyngen 

kunne etablere sig. I 2006 var mere end halvdelen 

af feltet dækket af lyng, men det er nu faldet til 30 

%. Arealet vil dog næppe blive kategoriseret som 

lynghede (Fig. 16).

Afbrænding efterfulgt af tørveskrælning (BT)

Felt 21 og 25 blev afbrændt og efterfølgende af-

skrællet med gummiged. Kun felt 21 havde ved 

forsøgets start mere end 50 % dækning af blåtop, 

hvorfor resultaterne i Fig. 17 kun omfatter dette felt. 

Afbrænding og efterfølgende afskrælning med 

gummiged er en særdeles effektiv metode til at 

genskabe lyngens dominans. Der er ikke i 2014 

eller tidligere nogen sikker forskel mellem denne 

metode og afskrælning alene, men med den hol-

landske metode. Lyngen kom senere i gang med 

kombinationsmetoden, men det kan også skyldes, 

at skrælningen er foretaget et år senere. 

Figur 15. Afbrænding, pløjning, rug.
Udviklingen i dækning af lyng, bølget bunke og blåtop i perioden 1999-2014 i det felt, som blev 
afbrændt, pløjet og tilsået med rug.

Figur. 16. Felt nr. 33, som blev afbrændt, pløjet og tilsået med rug. Bjergfyrrene står uden for 
feltet.

Figur 17. Afbrænding, skrælning.
Udviklingen i dækningen af lyng, bølget bunke og blåtop i 
perioden 1999-2014 i det felt, som blev afbrændt i efteråret 
1999 og skrællet med gummiged i 2001.
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Hedefræser 2 år (N)

Det nordligste felt (39) i det supplerende forsøg 

blev fræset med hedefræseren sidst i maj 2003 og 

igen i juli 2004. Det skete i intakt græsvegetation. 

Græsbladene viklede sig ind imellem fræserens 

skær, og gjorde maskinen mindre effektiv. To år 

efter den sidste behandling var der da også kun 8 % 

lyng i dette felt (Fig. 19), mod 21 % hvor vegetationen 

først blev afslået (Fig. 20). 

Da registreringen i 2014 skulle gennemføres, viste 

det sig, at feltet var blevet afslået kort forinden. 

Heldigvis var skaden ikke så stor. Der findes data 

fra 2011, som viser dominans af hedelyng (Fig. 19). 

Nærbillede af vegetationen ses på Fig. 22.

Det blev dengang anbefalet, at lyngen skulle afslås 

og fjernes, da man herved med et enkelt indgreb 

kunne fjerne 2-3 gange så stor biomasse som ved 

at fjerne blåtop. Inden det blev foretaget, kom der 

næste år et angreb af lyngens bladbille. I 2014 var 

blåtoppen til stede over alt, og der sås stadig de 

døde stængler af lyngen (Fig. 23). De kommende 

år vil helt sikkert vise fremgang for blåtop.

Hedefræser efter afslåning 2 år (SN)

Det sydligste felt (37) i det supplerende forsøg blev 

afslået, materialet fjernet og feltet derefter fræset 

med hedefræseren sidst i maj 2003 og igen i juli 

2004.

Som det ses ved en sammenligning af Fig. 19 og 

20 var hedefræseren betydeligt mere effektiv, når 

vegetationen blev afslået før fræsningen. Der var 

kun halvt så meget blåtop i denne behandling, og 

til gengæld mere hedelyng.

En del af feltet var afslået ved registreringen i 2014, 

og data blev derfor ikke indsamlet. Medvirkende til 

denne beslutning var også, at lyngen, som fandtes 

i 2011, var gået ud året efter, og nu stod som døde 

grene (Fig. 23). Om få år vil blåtoppen atter blive 

dominerende, hvis der ikke foretages fornyede pleje- 

indgreb.

Figur. 20. Slåning, hedefræser. 
Udviklingen i dækningen af lyng, bølget bunke og blåtop 
i perioden 2003-2011 i det felt, som blev behandlet med 
hedefræseren i 2003 og 2004 efter at materialet var afslået 
og fjernet.

Figur. 18. Landskabsbillede fra 2011 af de tre felter behandlet med hedefræser og hedehøster.

Figur. 19. Hedefræser.
Udviklingen i dækningen af lyng, bølget bunke og blåtop i perioden 2003-2011 i det felt, som 
blev behandlet med hedefræseren i 2003 og 2004.
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Figur. 21. Hedehøster, 3 år.
Udviklingen i dækningen af lyng, bølget bunke og blåtop i perioden 2003-2011 i det felt, som 
blev behandlet med hedehøsteren i årene 2003- 2005.

Figur. 22. Nærbillede af vegetationens sammensætning på det hedehøstede areal i 2011.

Figur. 23. Foto fra samme areal i 2014 efter angreb af lyngens 
bladbille i 2012. Blåtop vil snart komme til at dominere igen.

Hedehøster 3 år (E) 

Det midterste felt i det supplerende forsøg (38)

blev afslået med hedehøsteren 3 år i træk i august 

i årene 2003-2005. Afslåningen var meget tæt 

på jordoverfladen, og materialet blev fjernet for at 

fjerne næringsstoffer.

Da registreringen i 2014 skulle gennemføres, viste 

det sig, at feltet var blevet afslået kort forinden.  

Heldigvis var skaden ikke så stor. Der findes data 

fra 2011, som viser dominans af hedelyng (Fig. 21). 

Det blev dengang anbefalet, at lyngen skulle afslås 

og fjernes, da man herved kunne fjerne 2-3 gange 

så stor biomasse end ved at fjerne blåtop. Inden 

det blev foretaget, kom der næste år et angreb af 

lyngens bladbille, som dræbte lyngen (Fig. 23). 

Konklusionen om denne metodes effekt bliver  

derfor baseret på udviklingen fra 2003 til 2011.  

Blåtop dækkede i uforstyrret tilstand 85 %, og der 

var ingen lyng. I 2011 var blåtoppen reduceret til 

18 %, mens der var kommet 78 % lyng (Fig. 21). Et 

nærbillede af vegetationen i 2011 ses på Fig. 22.
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Sammenligning  
af behandlingerne

Resultaterne fra de forskellige behandlinger hvad 

angår blåtop er sammenstillet i Figur 24. Som et 

udtryk for effekten er det beregnet, hvor mange 

procentpoint den oprindelige mængde blåtop er 

blevet reduceret i forhold til ”før”-situationen i 1999 

(2003). Denne formulering svarer til de biologiske 

realiteter: De forskellige behandlinger fjerner en  

varierende del af de etablerede tuer af blåtop, men i 

de fleste felter er der yderst beskeden nyetablering 

af blåtop.

 

Figur 24. Reduktion af blåtop.
Søjlediagram der viser, hvor stor en reduktion af dækningen 
af blåtop i perioden 1999-2014 (2003-2008), der er opnået 
med forskellige metoder. Bogstaverne under søjlerne er de 
samme, som er anført i listen side XX og i overskrifterne til 
gennemgangen af de enkelte behandlinger.
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Figur 25. Forøgelse af lyng.
Søjlediagram, der viser hvor stor en forøgelse af lyngens 
dækning i perioden 1999-2014 (2003-2008), der er opnået 
med forskellige metoder. Bogstaverne under søjlerne er de 
samme som anført i listen side XX og i overskrifterne til gen-
nemgangen af de enkelte behandlinger.
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De inkluderede felter havde ved starten mere end 

50 % dækning af blåtop. Resultaterne viser udvik-

lingen i en ca. 14 år lang periode, for hedefræseren 

og hedehøsteren dog kun 8 år.

De metoder, som meget klart skiller sig ud som 

værende effektive til at fjerne blåtop, er følgende: 

Tørveskrælning med og uden forudgående af-

brænding, samt hedefræser (med og uden forud-

gående afslåning) og hedehøster. For de øvrige 

metoder er ændringerne så små, at der ikke kan 

drages nogen konklusion. De kan sagtens tilskrives 

tilfældigheder. 

Fjernelse af blåtop var det umiddelbare formål 

med forsøget (første trin), men det egentlige for-

mål var at genskabe en vegetation domineret af 

hedelyng. Effekten af de forskellige behandlinger 

med hensyn til at forøge hedelyngens hyppighed 

på blåtopdominerede felter ses i Figur 25. I store 

træk svarer det til, hvor meget lyng der findes i 

dag, da hedelyngen i de blåtopdominerede felter 

ved forsøgets start kun forekom i ubetydeligt om-

fang (max. 8 %). Men for en ordens skyld skal det 

dog præciseres, at forøgelsen er lig med den nu-

værende mængde minus mængden ved starten.

De behandlinger, som giver langt den største for-

øgelse af dækningen af lyng, er præcist de samme, 

som viste den største effektivitet med hensyn til 

at fjerne blåtop: Tørveskrælning med og uden for-

udgående afbrænding, samt hedefræser (med og 

uden forudgående afslåning) og hedehøster. Også 

her er ændringerne så små for de øvrige metoder,  

at der ikke kan drages nogen konklusion. Det gælder 

f.eks. kontrolfeltet, hvor der er kommet 13 % mere 

lyng. Det unddrager sig umiddelbart forklaring.

Behandlingernes effekt på den tredje af de bety-

dende arter, bølget bunke, vises ikke. Den gennem-

snitlige dækningsgrad for bølget bunke var i 2014 

kun 4,5 %. Og rent plejemæssigt er den slet ikke 

så problematisk som blåtoppen. Den er relativt let 

at slippe af med, og den er ikke konkurrencestærk 

som blåtop.
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Sammenligning af metoderne

De seneste afrapporteringer og vurderinger blev 

foretaget i 2006 (Degn 2006a,b). Siden da er der 

for nogle behandlingers vedkommende sket store 

og uventede ændringer af vegetationen, for andre 

er der sket forbavsende lidt. Dengang indplaceredes 

de 12 anvendte behandlinger i 4 grupper, ordnet 

efter hvor stor effekt den pågældende behandling 

havde. De samme principper og grupper anvendes 

her. Endvidere inddrages de 3 metoder, som an-

vendtes fra 2003 og frem til 2011. Kriterierne er, om 

blåtoppen fjernes eller reduceres for en længere 

årrække, og om hedelyngen derved får mulighed  

for at genvinde sin tidligere dominans. De 4 grupper 

er:

1. Uden effekt

2. Ikke generelt acceptabel

3. Kan måske forbedres

4. Effektivt

Diskussion og konklusion

Placeringen og vurderingen af de 11 anvendte be-

handlinger plus de 3 fra det supplerende forsøg 

bliver sammenfattende:

1. Uden effekt

Græsning (G) 

Slåning (S)

Fræsning (F)

Afbrænding (B)

Slåning, græsning (SG)

2. Ikke generelt acceptabel

Stubharvning (H)

Selvom Denne behandling havde fået 73 % lyng i 

2006, diskvalificeres den først og fremmest, fordi 

jordoverfladen efterlades meget ujævn, og ikke 

lever op til forventningerne i et naturområde. Des-

uden udebliver langtidseffekten.

Figur 26. Vegetationen i 
2006 i et af de stubharvede 
felter.
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Afbrænding plus pløjning og udsåning af rug (BP) 

Af hensyn til kulturspor o.l. bør denne metode kun 

anvendes på tidligere pløjede arealer (Degn 2005). 

Men den kan være relevant i forbindelse med at 

skabe barjord, en af de målbare enheder i rapporten 

”Kriterier for gunstig bevaringsstatus” (Søgaard et al. 

2003) .

3. Kan måske forbedres

Afbrænding plus fræsning (BF)

Er for så vidt allerede forbedret ved den senere ud-

vikling af hedefræseren.

Hedefræser (N)

Rent praktisk er der sket det, at hedefræseren ikke 

længere findes. Men selvfølgelig kan den genskabes.  

Det vil være en væsentlig forbedring, hvis det 

sker på en sådan måde, at det løsnede materiale 

opsamles, så der fjernes næringsstoffer. Fjernelse 

af vegetationen før fræsningen gør behandlingen 

mere effektiv.

Slåning og hedefræser (SN)

Se ovenstående.

Hedehøster (E) 

Resultaterne fra perioden 2003-2011 ser lovende 

ud. Kan sikkert forbedres ved at fjerne lyngen, når 

der er opbygget en stor biomasse af denne. Der-

ved fjernes endnu flere næringsstoffer.

4. Effektivt

Afbrænding plus tørveskrælning (BT)

Tørveskrælning (T)

Bedømmelse vanskelig

Afbrænding efterfulgt af græsning (BG)

Det eneste tilbageværende felt var desværre slået 

ved registreringen i oktober 2014. Analyser af luft-

fotos af de to relevante felter afslører et vist islæt  

af lyng i 2008, 2010 og 2012, men slet ikke nogen  

sammenhængende vegetation domineret af dværg- 

buske.

Det faktum, at nogle af behandlingerne ikke er  

kategoriseret som effektive på trods af, at lyngens 

andel forøges væsentligt i en årrække (især om-

kring 2006), kræver en nærmere forklaring. Vege-

tationen er en tæt blanding af blåtop og lyng i 

kraftig vækst. Det kan være få, store lyngbuske og 

gamle, intakte tuer af blåtop (Fig. 26), eller det kan 

være en mere tæt blanding af mindre individer 

(Fig. 22). Når de enkelte buske er holdt op med at 

vokse, vil det kun gå tilbage. Og på et tidspunkt vil 

lyngen dø og igen overlade dominansen til blåtop-

pen. 

Ydermere er denne tætte blanding af de to arter 

ikke en kendt vegetationstype fra heder. Selvom 

vegetationstyper er et uudtømmeligt diskussions-

emne, giver den beskrevne sammensætning og 

tilstand af vegetationen ikke levebetingelser for 

andre af hedens karakteristiske plantearter, og ej 

heller mikrohabitater for karakteristiske hededyr. 

Derfor vil det ikke her blive kaldt lynghede eller 

habitatnaturtype 4030, Tørre dværgbusksamfund 

(heder).

Konklusion

Ved en gennemgang af de 15 forskellige behandlinger 

kan der drages flere tværgående konklusioner:

A. For nogle af behandlingerne er konklusionen i 

2014 ganske anderledes end i 2006. Dengang var 

der f.eks. i felter med kun en af behandlingerne 

slåning, fræsning eller stubharvning 34-73 % hede-

lyng. Dengang et rimelig positivt resultat med hen-

syn til at producere lyng. I dag har de tre behand-

linger i gennemsnit 6 % hedelyng.

Den længere periode har virkelig sat nogle ting i 

perspektiv. Resultaterne understreger til fulde, hvor  

vigtigt og rigtigt det var at gentage registreringerne 

så forholdsvis længe efter iværksættelsen. Proces-

serne i naturen er langvarige. At få viden om den 

langsigtede effekt af naturpleje kræver to ting. 

Dels en faglig erkendelse af, at de første år efter en 

anlægsfase kan være ret uinteressante i det lange 

perspektiv. Dels en bevillingsmæssig erkendelse af 

samme sag. 

B. Tilstanden i dag understreger også, at det er for 

snævert kun at se på, om de forskellige metoder 

giver en større procent af hedelyng for en kort 

årrække. Formuleringen skal nok være lidt mere 

præcis: Hvilke metoder genskaber den dværgbusk-

dominerede hede? Man kan måske sige, at f.eks. de 

ovennævnte metoder i en kort årrække givet mere 

lyng, men de har ikke genskabt den lyngdomine-

rede hede.



24   Slutrapport om forsøg til bekæmpelse af blåtop på Randbøl Hede 1999-2014  

Her springer de tørveskrællede felter straks i øjnene. 

Her var dækningen af hedelyng i 2014 i gennem-

snit på 82 %. Herudover var der nyetablering af 

mindst 5 arter af lav, samt helt usædvanligt mange 

kloner af almindelig ulvefod. Den har etableret sig 

på de afskrællede felter efter at have været helt 

forsvundet fra Randbøl Hede i en årrække.

C. Der var i 2006 overraskende mange felter med 

forholdsvis megen lyng. Men mere overraskende 

var det, at det meste er forsvundet igen i 2014. 

Man kunne tro, at det skyldtes angreb af lyngens 

bladbiller som i det supplerende forsøg i 2012. Men 

det er ikke tilfældet. I det oprindelige forsøg er der 

i dag både levende lyng, lyng ædt af bladbiller i 

sommeren 2014, og lyng død for flere år siden efter 

angreb af bladbiller.

Forklaringen skal nok nærmere søges i lyngplan-

ternes vækst. I felterne uden afskrælning blev der 

observeret voldsom vækst med årsskud på 10-15 

cm’s længde. Det er velkendt, at kraftigt voksende 

lyng med gode næringsforhold ikke opnår samme 

alder som lyng, der gror på meget mager jord. Så 

forklaringen kan simpelthen være, at disse lyng-

planter hurtigt har nået en alder, hvor de er blevet 

svækket af alder. Det stemmer udmærket overens 

med, at lyngen på de næringsfattige, tørveskræl-

lede felter er livskraftige i dag med deres kun 3-4 

cm lange årsskud.

D. For bedre at forstå, hvorfor nogle af metoderne 

har haft en meget markant effekt på lyng og blå-

top, er det nødvendigt at se på, hvordan de mest 

effektive behandlinger har påvirket planterne som 

individer.

I de tørveskrællede felter er fjernet både vegeta-

tion og langt de fleste næringsstoffer. Fra de helt 

nære omgivelser spredes uden tvivl mængder af 

frø fra både blåtop og bølget bunke ud på prøve-

feltet hvert år. Men niveauet af næringsstoffer er 

blevet så lavt, at de ganske få planter, som spirer 

frem, bliver små og forhutlede eksemplarer, som 

ikke udvikler sig normalt.

Hedefræseren slog størstedelen af blåtoptuerne 

ihjel, men fjernede ikke næringsstoffer. Når det  

forholdsvist hurtigt lykkedes for lyngen at blive  

dominerende, kan det måske være fordi blåtoppen 

er langsommere til at etablere sig (igen).

Hedehøsteren virkede kun ved, at der i løbet af de 

tre år blev fjernet næringsstoffer. Vækstpunkterne  

i tuerne blev ikke berørt mekanisk. Det kunne  

efterhånden direkte observeres, at strå og blad-

mængde af blåtop blev markant mindre. Så effekten 

må tilskrives ændrede konkurrenceforhold mellem 

lyng og blåtop under mere næringsfattige forhold.

E. Der kan være mange gode grunde til at udvikle 

nye metoder til bekæmpelse af blåtop (mindre ud-

gifter, større effektivitet, etc.). I en sådan proces kan 

det være nyttigt at holde sig overvejelserne i pkt. D  

for øje. Virker en metode ved at fjerne individer af 

blåtop, ved at fjerne næringsstoffer, eller begge 

dele?
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