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1 Indledning
1.1 LIFE-Hede projektet og baggrunden for
denne publikation
Som naturtype regnes heden for truet og sårbar
– ikke kun i Danmark, men også på europæisk plan.
For at genoprette naturen på nogle af Danmarks
største hedeområder har Naturstyrelsen gennemført projektet LIFE RAHID ” Restoration of Atlantic
heaths and inland dunes in Denmark” (LIFE09
NAT/DK/000370) fra 2010 til 2016 med støtte fra
EU-LIFE. I det følgende benævnes projektet blot
”LIFE-Hede”.
”En hurtig og omfattende indsats er af afgørende
betydning for at vende hedernes udvikling og
genskabe en god bevaringsstatus. Dette sker ved
at genskabe gamle hedebiotoper samt skabe nye
potentielle biotoper i nærheden af de eksisterende.
Projektet er gennemført på 6 lokaliteter af national
betydning, og det totale projektareal er 6566 ha.”
(Naturstyrelsen 2016a).
I LIFE-Hede projektet har man arbejdet med en
række kendte metoder til drift af heden såsom

afbrænding, græsning, rydning og slet, men fokus
har også været på udvikling af nye metoder og
kombination af driftsmetoderne. Resultaterne af
dette arbejde er udgangspunktet for denne rapport,
som sammenstiller de seneste erfaringer med hedepleje i Danmark suppleret med nogle perspektiver
fra udlandet.

Fra Skovbjerg Bakkeø
(Vestjylland).

< Afbrænding af hede.

Denne publikation er en del af LIFE-Hede projektet
og er en metodehåndbog, der beskriver praktiske
metoder anvendt i LIFE-Hede projektet til at modvirke de forskellige trusler mod hederne. I projektet
er arbejdet med afskrælning, afbrænding, afhøstning, afgræsning, rydning, vand på heden og
dyrkning på heden. For hver metode er beskrevet
overvejelser omkring metodevalg, praktisk udførelse,
lovgivning, effekt samt økonomiske nøgletal.
Målgruppen for denne udgivelse er mennesker,
der beskæftiger sig professionelt med hedepleje,
f.eks. offentlige myndigheder som kommuner, men
også private rådgivere og entreprenører. Håbet er
at denne publikation gør det muligt at anvende de
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metoder, der er anvendt og beskrevet i LIFE-Hede
projektet. Der er tidligere publiceret materiale om
hedepleje, som kort omtales i de følgende afsnit.
1.2 Kort om hedeplejens historie i Danmark
Erkendelsen af, at pleje er nødvendig
I slutningen af 1800-tallet var mange videnskabsmænd overbeviste om, at hedernes vegetation
stammede direkte fra den tundravegetation, som
var indvandret lige efter afslutningen af den sidste
istid for mere end 10.000 år siden. Heden var altså
ren og uforfalsket natur. Først langt op i 1900-tallet
blev det videnskabeligt anerkendt, at hedens vegetation ikke er naturlig og evig uforanderlig, men at
den skyldes kulturpåvirkninger gennem århundreder eller årtusinder. I denne proces var Böcher’s
banebrydende arbejde fra 1941 om Randbøl Hede
et væsentligt skridt (Böcher 1941).
Som i så mange andre tilfælde gik der en række
år fra det tidspunkt, da nogle få videnskabsmænd
havde beskrevet sammenhængen, og indtil det
blev nogenlunde alment accepteret.
Den første, som skrev om naturpleje af hederne,
var Thamdrup (1958). Emnet var urfuglebestanden
og hedernes tilstand. Han refererede til, at man i
Holland havde set den samme nedgang i bestanden af urfugle som i Danmark, og derfor var
begyndt at afbrænde hederne på samme måde,
som man gjorde i Skotland af hensyn til jagten på
dalrype (Lagopus lagopus).
Samme år påbegyndtes på Ulborg statsskovdistrikt
et forsøg med forskellige indgreb for at bevare
hederne på distriktet, hvoraf nogle var reservater
for urfuglen. Resultaterne blev først publiceret en
del år senere (Johansen 1970). De indeholdt en
klar beskrivelse af, at når hederne tidligere ”var så
smukke, som de var, og så tilsyneladende urørte,
så var de smukke, fordi de ikke var urørte.” Hederne
havde været brugt til mange forskellige formål.
Omkring 1960 tog man enkelte andre steder lokale
initiativer for at sikre en gunstig tilstand af hederne
(Harrild Hede, Kompedal, Randbøl Hede, Tihøje).
Man kunne se, at lyngen blev gammel og blev erstattet af græsser. I de første år var den foretrukne
metode afbrænding af lyngen. Resultaterne var så
overbevisende, at de dels anviste en af metoderne
til pleje af heden, dels var de med til at sætte initiativer i gang endnu flere steder.

Det som havde den største praktiske effekt var
dog uden tvivl en stor undersøgelse af urfuglen
(Joensen 1967). Bestanden var dengang over
1.000 fugle om foråret. Også her blev det konstateret, at den oprindelige opfattelse af fredning
som noget passivt (”der må ikke gøres noget”)
kun sjældent var hensigtsmæssigt. Afbrænding
og anden pleje af hederne var nødvendig. Når det
var nødvendigt at iværksætte disse plejeformer,
var det fordi hederne ikke længere udnyttedes af
mennesket.
Denne undersøgelse medvirkede i meget betydelig grad til erkendelsen af, at heder kræver pleje
for at bevares. Når den havde så stor gennemslagskraft, skyldtes det to ting: Forfatteren havde
personlig kontakt til stort set alle administratorer,
ejere, o.l. af større hedearealer i Jylland. For det
andet havde langt størstedelen af disse ejere, administratorer, o.l. en personlig interesse i hedernes
tilstand. Det var urfuglen. Kokken var et særdeles
eftertragtet jagtbytte. En god tilstand af heden var
en af forudsætningerne for, at urfuglen trivedes.
1.2.1 Hedepleje i 1960-erne og 1970-erne
Fjernelse af træer var et stort tema, oftest var der
tale om bjergfyr. Når man fjerner den overjordiske
del af et nåletræ for eksempel ved fældning eller
afbrænding, behøver man ikke at bekymre sig
mere om det. Det skyder ikke nye skud fra stubben
eller roden, så det dør. Det er anderledes med
løvtræer, som villigt skyder fra roden efter at de
er fældet eller brændt. Der var dog ikke så mange
problemer med løvtræer som i dag. Et af problemerne i dag er den invasive art glansbladet hæg
(Prunus serotina). En kendt botaniker udtalte så
sent som i 1970-erne, at arten ikke formerede sig
i naturen. I dag er frøplanter bestemt ikke nogen
sjældenhed. Af andre løvtræer, som lokalt kan
være problematiske, kan nævnes birk, eg og
bævreasp (Holst-Jørgensen 1992).
Afbrænding var i de første år en af de mest
anvendte metoder til pleje af hederne, sikkert
efter inspiration fra bl.a. Skotland, hvor det var en
gammelkendt rutine.
Det er dokumenteret (Sørensen 2016) at afbrænding også indgik i det traditionelle danske hedebrug, som en metode til at skaffe frisk lyng til
fåregræsningen.
Ved hedeplejen blev der som regel afbrændt store
arealer på en gang, og for at kontrollere brandene
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blev der pløjet brede brandbælter omkring arealet.
Disse brandbælter kan stadig erkendes mange
steder.

bonden ikke plejede heden, men så lyngen som
en ressource, har harvning af lyngklædte arealer
formentlig ikke indgået i hans drift.

Afhøstning af lyng er måske den mest udbredte
metode til pleje af heden, hvor der er en uafbrudt
tradition fra hedebondens høst af lyng med lyngle
og op til moderne maskiner.

1.2.2 Hedepleje efter ca. 1980
Fjernelse af træer. Med hensyn til nåletræer er
der egentlig ikke sket så meget nyt. Det bør dog
nævnes, at nogle af de specialiserede maskiner til
afslåning af lyng og græs samtidig fjerner opvækst
af træer og buske med en stammediameter på
mindre end 10 cm. Med hensyn til løvtræer og
–buske har Forsvaret i sit driftskatalog (FBE 2013)
indført det princip, at løvtræer, herunder glansbladet hæg, ikke skal fældes, men rykkes eller graves
op med rode. På den måde undgår man nye skud
fra stub eller rod.

Såvel under 1. som 2. verdenskrig blev der slået
lyng til kreaturfoder. Og efter den tørre sommer
1959 solgte lodsejere i det vestlige Himmerland
foderlyng i hele lastbillæs (Brøndegaard 1987).
Når afhøstning efter ca. 1970 blev mere anvendt,
hænger det sammen med det sikkerhedsmæssige
hensyn. Man oplevede sommetider, at vejret gjorde
afbrænding umulig eller at afbrændingerne gik ud
af kontrol. Den risiko undgik man ved afhøstning.
I de første år efter at man begyndte at slå lyng af,
brugte man almindelige landbrugsredskaber. Det
kunne f.eks. være en mindre traktor med en skårlægger. Det afslåede materiale blev så efterfølgende
samlet op af en Pick-Up-presser og presset i de
velkendte små firkantede baller. Efterhånden blev
maskinerne større, og man kunne også presse
den afklippede lyng i bigballer med en vægt på op
mod et ton.
Man brugte også skovbrugsredskaber til afslåning,
såvel rotorklipper (”Texas”) som slagleklipper. Disse
maskiner knuser plantematerialet og efterlader det
som et tyk måtte på jordoverfladen. Efterhånden
blev de dog opgivet igen – stort set. Grunden var,
at man fandt ud af, at når det afslåede materiale
blev efterladt, hindrede det lyngen i at spire, mens
græsset bølget bunke sagtens kunne spire. I dag
ville man nok også have begrundet udfasningen
med, at det er vigtigt at fjerne næringsstoffer fra
heden.
Harvning skal også nævnes som en metode. Den
blev i de første år anvendt flere steder (Johansen
1970, Øvig 1980, Christensen 1981, Riis-Nielsen m.fl.
1991). Det anvendte redskab kunne være tallerkenharve, spadeharve, Hankmo-harve eller fjedertandsharve. Da harvningen alene ydermere ofte
resulterede i meget græs, en jævn jordoverflade
og forstyrrelse af morlaget, blev den efterhånden
opgivet som plejemetode.
De tidligere nævnte metoder er efterligninger
af hedebondens udnyttelse af heden. Da hede-

Afbrænding sker nu stort set uden anlæggelse af
pløjede brandbælter. Standard er nu blevet slåning
af ret smalle brandbælter, ofte med slagleklipper,
eventuelt kombineret med anvendelse af intensiv
vanding fra en vandvogn. Den anvendes til forudgående udsprøjtning af vand for at afgrænse det
areal, som ønskes afbrændt, såvel som til slukning
af ild på uønskede steder.
Græsning foregår i dag på mange heder, bl.a. fordi
der kan ydes offentlige tilskud til græsning, og
fordi det har været den traditionelle anvendelse af
hederne. Der er forsøgt græsning med mange forskellige racer af både kreaturer, får og heste. Geder
er også anvendt enkelte steder (bl.a. Holst-Jørgensen 1992) og der er for nyligt lavet et 4-årigt forsøg
med geder (Buttenschøn 2010). Efter den stærke
stigning i bestanden af krondyr i de senere år kan
man adskillige steder også umiddelbart erkende
en effekt af græsning af vilde dyr, især krondyr. Det
gælder såvel i indhegnede dyrehaver som i det
åbne landskab.
Afhøstning af lyng og græs foretages i dag med en
række forskellige maskiner fra bl.a. landbruget, og
der er også udviklet specielle maskiner til naturpleje
(Fodgaard 2003, Hansen 2014). Som noget nyt er
det vist, at slåning kan anvendes til mere end at
forynge lyngen og fjerne revlingen. Ved gentagen
afslåning og fjernelse af frisk blåtop (græs) kan der
fjernes så mange næringsstoffer, at hedelyngen
igen indfinder sig og endda bliver dominerende
(Degn 2012).
Afskrælning af morlaget er her i landet først forsøgt i meget beskeden skala på Randbøl Hede,
men med meget overbevisende resultater. Som et
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eksempel kan nævnes, at et areal på ca. 1.150 m²
i 1996 blev afskrællet ned til mineraljorden (Degn
2005,b). Formålet var at forsøge genskabelse
af den tidligere vegetation med enkeltstående
lyngbuske og med laver og nøgen jordoverflade
imellem. Blot 11 år senere blev på det beskedne
areal på 0,014 % af hele hedens areal fundet 36 %
af samtlige arter af lav, som findes på hele heden
(Søchting & Degn 2015).
Der er for få år siden udviklet en ny dansk maskine,
som kan fjerne morlaget (Hansen 2014).
Genoptagelse af historisk drift ved udlæg af
marker i hedearealet er endnu kun blevet anvendt
få steder. Tilbageholdenheden skyldes for en stor
del, at en oppløjning ser ud som et voldsomt indgreb i en beskyttet eller fredet hede. Metoden bør
derfor kun ske med stor omtanke på arealer, som
tidligere har været pløjet (gamle marker, tidligere
plantager, brandbælter, o.l.).
På sådanne pløjede arealer vil der med årene
komme en succession af forskellige planter og de
tilknyttede insekter som sommerfugle, græshopper, m.v. Det vil give en biodiversitet, som er langt
højere end i den rene lynghede. På en tidligere
mark, som gik ud af drift i 1975, var der 9 år senere
42 plantearter på 1.150 m2 (Degn 2001). Tyve år
efter, at dyrkningen ophørte, var lyng så dominerende, at de færreste ville kunne se, at der var tale
om en tidligere mark.
1.2.3 Fremtiden
Der er næppe nogen tvivl om, at fremtiden vil
byde på andre og bedre maskiner til at udføre
naturpleje på hederne. Noget sværere er det at
anvise præcist hvad og hvordan. Så sent som i
2014 afprøvedes på Harrild Hede en ny metode til
fjernelse af morlaget (se afsnit 6.1 om afskrælning).
Græsning er i de senere år blevet genoptaget i
større omfang som følge af ændrede tilskudsregler.
Man kan håbe på et øget fokus på, hvordan græsning kan bidrage til at vedligeholde eller genoprette
stabile hedesamfund.
Der foreligger rigtig meget dansk og international
forskning der belyser effekten af græsning på hedevegetation, det der mangler er viden om græsningseffekten på jordbundsforsuring og eutrofiering.
En klar udfordring ligger i det materiale, som ved
pleje skal fjernes fra heden. Regulær hedelyng afslået med de rette maskiner kan sælges til tækkemænd til at lægge på mønningen af stråtage.
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Derved kan udgifterne reduceres eller helt ændres
til en beskeden indtægt. Men meget andet materiale (græs, førne og morlag) har igennem årene
nærmest udgjort et affaldsproblem. Der ligger
en klar udfordring i at dette organiske materiale
ændrer kategori fra, at være noget negativt affald
til at blive noget positivt biologisk materiale. Det
kan understøtte samfundets generelle slagord om
bæredygtighed, grøn politik, o.l. Om det så skal
være til forbrænding, biogas, jordforbedring, økologiske landmænds strøelse i stalde, el. lign., vil tiden
vise. Flere initiativer er taget, ofte på lokalt niveau.
Måske er det vejen frem, da det jo minimerer en af
omkostningerne, nemlig transporten.
1.3 Hedeplejebogen
Hedeplejebogen fra 1991 er første egentlige samlede
og meget omfattende bog om heden og dens
pleje. Den indeholder en gennemgang af en lang
række emner relateret til heden lige fra definition
og kulturhistorie over økologi, vegetation og dyreliv til plejemetoder, overvågning m.m. Bogen giver
et overblik over såvel den forskning som de plejeforsøg, som er foretaget indtil 1991.
1.4 Videnblade fra Institut for Geovidenskab
og Naturforvaltning
Videntjenesten formidler løbende aktuelle forskningsresultater fra Institut for Geovidenskab og
Naturforvaltning (tidligere Skov og Landskab) ved
Københavns Universitet til fagfolk, studerende
og andre, der arbejder med skov, landskab og
planlægning. Forskningsresultaterne præsenteres
først og fremmest i korte Videnblade, som er lavet,
så de skal kunne bruges i det daglige arbejde med
naturpleje. Videnblade om hedepleje omhandler
bl.a. konkrete emner som f.eks., bekæmpelse af
invasive arter, valg af græsningsdyr, afbrænding og
maskinel hedepleje.
1.5 Naturplejeportalen
Naturplejeportalen er rettet mod de ansvarlige for at
tilrettelægge og udføre naturpleje. Den indeholder
beskrivelser af naturtyper og den drift, pleje og
vedligeholdelse, der skal til at sikre og udvikle et
rigt plante- og dyreliv. Portalen omfatter primært
naturtyper beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3
samt egekrat og småbiotoper. Vægten lægges på
at stille præcise diagnoser for, hvad de konkrete
problemer på det givne areal er forud for valget af
plejemetode, samt at opstille præcise målsætninger
for resultaterne af plejen. Naturplejeportalen er
udarbejdet af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet for Naturstyrelsen.

2 Definition af Hede
2.1 §3 hede
”Heder omfatter arealer domineret af dværgbuske
samt græsheder domineret af græsser som blåtop
eller bølget bunke, der tydeligt har udviklet sig fra
dværgbuskheder. Heder findes dels som klitheder
langs kysten og på indsander, dels som heder, der
er udviklet på sure, næringsfattige jorder efter
skovrydning og udpining af jordbunden.” (Naturstyrelsen 2016b)
Plantevæksten spiller således en central rolle. De
dværgbuske, som især forekommer på danske
hedearealer, er hedelyng, revling, klokkelyng,
tyttebær, blåbær, mosebølle, hede-melbærris,
krybende pil og arter af visse. Hedevegetationen er
lavtvoksende, men på mange hedearealer udgør
buske og træer som eg, birk, bævreasp, gyvel, ene
og selvsåede nåletræer et væsentligt element i
vegetationen (By- og Landskabsstyrelsen 2009).
I nogle typer af hede udgør græsser, halvgræsser,
laver og mosser det dominerende element i plantevæksten, hvor der så stadig er et islæt af ovennævnte arter af dværgbuske. Især kan følgende
græsarter udgøre det dominerende element i
plantevæksten: Bølget bunke, fåresvingel, tandbælg, blåtop, sandskæg og katteskæg (By- og
Landskabsstyrelsen 2009).
2.2 Hedehabitatnaturtyper
Nedgangen i det samlede hedeareal i Europa og
forværring af hedernes tilstand har betinget, at en
række hedetyper er udpeget som habitatnaturtyper:
2140* Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede), 2310 Indlandsklitter med lyng og visse, 2320
Indlandsklitter med lyng og revling, 4010 Våde
dværgbusksamfund med klokkelyng og 4030
Tørre dværgbusksamfund (heder).
* angiver naturtyper, som EU prioriterer at beskytte
(Buchwald & Søgaard 2000).

I LIFE-Hede projektet er alle 6 projektområder indlandsheder. Indlandsheder findes i dag kun i Jylland.
På indlandshederne findes alle ovennævnte habitatnaturtyper, undtaget ”2140* Kystklitter med
dværgbuskvegetation (klithede)”. Successionen i
indlandsklitter er langt hurtigere end i kystegnene
og mange tidligere indlandsklitter gror til. Kystklitter er mindre sårbare, da det barskere klima medfører sandflugt, hvilket medfører at successionen
går langsomt.

Parti fra Sdr. Vosborg Hede
(Vestjylland).
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3 Hedens naturog kulturhistorie
3.1 Hedens oprindelse og udvikling
Tidligere har der været spekuleret meget over
oprindelsen af de europæiske heder, der blev
anset for at være en naturlig vegetationstype. I dag
anderkendes det, at udvikling af heder begyndte
for omkring 4000 år siden som et resultat menneskets brug fra bondestenalder, bronzealder, jernalder og fremefter i form af skovrydning, græsning,
tørveskæring og afhøstning af vegetationen til foder
og brændsel. Denne brug forhindrede skoven i at
komme igen (Webb 1998).
”Heden er opstået ved, at bønder har fældet skov
for at få landbrugsjord. Jorden er efter nogle år
blevet opgivet som ager, og lyngen er vandret ind.
Græssende dyr og slåning har forhindret heden i
at springe i skov igen. Græsningen og slåningen
har fjernet næringsstoffer fra jorden, hvilket har
skabt ideelle forhold for lyngplanterne, som trives
bedst under næringsfattige forhold. Heden havde
sin største udbredelse tilbage omkring 1750-1800.
Herefter er man igen begyndt at opdyrke og tilplante heden mere intensivt. Et arbejde Hedeselskabet tog aktiv del i fra midten af det 19.
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århundrede, hvor store dele af heden igen blev
forvandlet til skov og agerland. I dag finder man
hederne især i det vestjyske, både som små og
store arealer. De store arealer finder man på Borris
Sønderland, Lønborg hede og på bakkeøerne,
f.eks. ved Skovbjerg. ” (Naturstyrelsen 2016b).
3.2 Hedebondens drift
De plejemetoder, der anvendes på heden i dag
efterligner hedebondens drift af heden, blot er
målet i dag ikke udnyttelse af hedens resurser,
men størst mulig naturværdi. Fælles for moderne
plejemetoder og hedebondens drift er, at metoderne
kan bruges til at bevare hederne som heder.
Hedebondens drift bestod af græsning, lyngslæt
og tørveskær, dertil kom der tilsigtede og utilsigtede
brande, som kunne få katastrofale følger.
Til eksempel foregik afbrænding i Timring Sogn
med jævne mellemrum, et sted beskrevet årlig
ellers jævnlig. Dette blev gjort meget påpasseligt af
frygt for spredning, der forsagede store hede brande. En gammel landmand beretter om afbrænding

En rig hedegård,
med adgang til både
eng, ager og hede.

af hede i Nørre Omme sogn, som foregik hvert 3 år
for områder til fåregræsning (Sørensen 2016).
Hedebonden kunne tilføre de små opdyrkede
arealer lyngtørv fra omliggende arealer, måske fra
dobbelt så stort areal som det, der skulle opdyrkes.
Lyngtørven fra det samlede areal blev afbrændt og
askegødningen således koncentreret på 1/3 af det
samlede afskrællede areal.
Gennem afbrændingen fjernes størsteparten af
kvælstoffet mens fosfor bliver tilbage. Den effekt
opnår man ikke ved at fjerne vegetation og morlag.
Effekten var – ud over den høstede afgrøde – at
de afskrællede arealer blev indtaget af en-, to- og
flerårige urter og græsser, der formentlig har givet
et væsentligt næringstilskud til de græssende dyr.
I den moderne hedepleje bruges tilsvarende metoder. Afskrælning er grundlæggende det samme
som tørveskær og lyngslæt det samme som afhøstning.
Tørveskrælning er et radikalt indgreb, som hedebonden har benyttet på en lille procentdel af heden
hvert år, ca. 1 ha/år ud af 300-500 ha. Han gravede
tørv til brændsel, træk og asketørv, som indgik i
næringskredsløbet og var afgørende for hedebruget.
Hedebonden græssede heden med får året rundt,
mens ungkvæg og stude nogle steder græssede
heden om sommeren. Om vinteren blev der fodret
med foder bestående af lyng og hø.

Lyngen blev anvendt til foder, brændsel, tækning
m.m. Lyng blev slået med lyngle ved at hugge
lyngen over ved jordoverfladen. Tækkelyng blev
også plukket med hænderne.
Lyngtørv til brændsel (træk) blev gravet med en
såkaldt tørvespade. Tørvene målte omkring 50 x
40 cm. En gårds årlige forbrug af brændselstørv
udgjorde mellem 9.600 og 12.800 brændselstørv
svarede en årlig gravning af tørv på et areal mellem
0,19 og 0,26 ha.
Lyngtørv blev også gravet af og brugt som blandingsmateriale i møddinger sammen med staldgødning. Inden de havnede der kunne de udfylde
andre formål som dække på gårdspladsen, byggemateriale eller isolering.
Lyngtørv blev desuden brændt (asketørv) og
asken brugt som gødning.
Dyrkning af heden fulgte et ekstensivt mønster. I
heden kunne bønderne have en række små agre
(udmarksagre), som blev dyrket få år. Derefter lå de
udyrkede i mindst 20–30 år, hvor de tidligere agre
sprang i lyng igen.
I dag eksisterer hedebondekulturen ikke længere,
og mange tidligere hedeområder er nu tilplantet
med nåleskovsplantager eller drives som landbrug.
De hedeområder der stadig eksisterer, skal plejes
for at bestå.
Og de kulturhistorisk inspirerede hedeplejemetoder kan meget vel vise sig som de økonomisk
og biodiversitetsmæssigt mest rationelle.
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4 Biodiversitet på heden
Hederne er relativt artsfattige og er
domineret af arter, der er tilpasset
sur og mager jord. De er levested
for en række stærkt specialiserede
og sjældne plante- og dyrearter, bl.a.
sommerfugle og andre insekter. En
mosaik af levesteder med nøgne eller
vegetationsfattige sandflader, hedelyng i alle aldersklasser, græspletter,
hedekær og hedemoser, spredte
buske og træer er den betingelse for
det rigeste liv af smådyr på heden
(Jensen & Vestergaard 2007).

4.1 Planter
De karakteristiske arter på heden er dværgbuske
som hedelyng, klokkelyng og revling. Arter af visse,
som også er dværgbuske, findes i mindre mængder. Af græsserne er bølget bunke den hyppigste
art og blåtop er også meget almindelig. Mere spredt
forekommer lyng-snerre, gyldenris, lav skorsoner,
guldblomme, pille-star, øjentrøst, timian m.fl. (Jensen
& Vestergaard 2007, p. 219)
Af de mere sjældne plantearter kan desuden nævnes
plettet gøgeurt, vår-kobjælde og arter af ulvefod.
4.1.1 Hedelyng
Hedelyng er en såkaldt dværgbusk og karakterdannende for naturtypen hede (Naturstyrelsen
2016c). Hedelyng tilhører lyngfamilien. Hedelyng er
en stedsegrøn dværgbusk, der vokser på tør bund.
I august til september er heden farvet rødviolet af
små krukkeformede blomster, som sidder i klaser.
Kronerne bliver siddende efter afblomstring. Hedelyng er almindelig i Vest- og Nordjylland, på Bornholm samt hist og her i resten af landet. Hedelyng
vokser på heder, i moser, skov og overdrev. Hedelyng har en spændende livscyklus med kolonisering, vækst, forplantning og død, og samtidig er
hedelyng indikator for høj naturkvalitet, da den
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reagerer hurtigt på ændringer i det omgivende
miljø, f.eks. næringsstofpåvirkning (Naturstyrelsen
2016c).
4.1.2 Klokkelyng
Klokkelyng er en stedsegrøn kirtelhåret dværgbusk
på 10 – 25 cm. med nåleagtige blade. Vokser på
kalkfattig tørve- eller sandbund i hedekær, højmoser, fattigkær, klitheder og på søbredder (Mossberg & Stenberg 2003). Klokkelyng har hidtil været
den dominerende art i to danske naturtyper; våd
klitlavning og våd indlandshede (Strandberg m.fl.
2012). I 2010 stod det klart, at klokkelyngen var ved
at forsvinde fra de danske heder. På Vejrup Søhede
var der levende klokkelyng i 1999, mens klokkelyngen stod død i 2010 (Strandberg m.fl. 2012)
”NOVANA overvågningen viser, at dækningen med
klokkelyng er faldet signifikant i perioden 20042008 fra 28 % til 19 %. Blåtop dækker ca. 40 % og

Klokkelyng.

er dermed den mest dominerende art på klokkelyngheder. Forsuring er den mest sandsynlige
forklaring på, at klokkelyng er død eller døende på
de våde heder. Samtidig står det klart, at der ikke
findes sikker erfaring om pleje af våd hede med
klokkelyng som ikke samtidig virker forsurende.”
(Strandberg m.fl. 2012).
4.1.3 Revling
Revling er en stedsegrøn dværgbusk med nåleagtige blade og meget små vindbestøvede blomster.
Vokser på mager bund – på heder, moser, åbne
skove, vindbrud (Mossberg & Stenberg 2003).
Revling dominerer især hederne i de sene succesionsstadier hvor heden er blevet gammel. Revling
vokser i sær nord for Danmark og har sin sydgrænse i Nordtyskland. Revling tolerer salt og
vind, men tåler ikke for fugtig jord (Jensen &
Vestergaard, 2007). I forhold til hedelyng producerer revling færre og større frø end hedelyng, så
frøene kommer ikke så langt omkring (Jensen &
Vestergaard 2007). Når revling er spiret formerer
den sig overvejende ved rodslående skud. Revling
kan overvokse andre arter i en langsom proces.
Efter mange år kan revling danne et tykt tæppe. I
modsætning til lyng har revlingplanterne ikke en
maksimal alder, så revlingtæppet bevares i mange
år (Jensen & Vestergaard 2007). Revling er følsom
overfor brand, dyrenes tramp og anden færdsel.
Revling skades af frost eller tørke og kan da uddø
på større arealer. Et tæt tæppe af revling er derfor
tegn på, at heden har ligget hen uden forstyrrelser
gennem længere tid (Jensen & Vestergaard 2007).
4.1.4 Bølget Bunke
Bølget Bunke er en løst tuedannende græs, der
vokser på tør, næringsfattig bund, skove, rydninger,
heder (Mossberg & Stenberg 2003). Bølget bunke
er lav og langsomt voksende. Med tiden kan der
udvikles et op til 30 cm tykt førnelag af visne græstuer, der udelukker alt lys fra jordoverfladen og forhindrer andre arter i at etablere sig. På de østdanske
hede har bølget bunke mange steder udkonkurreret
hedelyngen (Jensen & Vestergaard 2007).
4.1.5 Blåtop
Blåtop er en flerårig, tæt tuedannende græs, der
vokser på fugtigt, ofte næringsfattig tørve- eller
sandbund. Søbredder, kær, skovsumpe, våde enge,
fugtige heder, grøfter. Blåtop er mere knyttet til et
tykt morlag end bølget bunke. Blåtop udvikler, i
lighed med bølget bunke, et tykt græsførne, der
hindrer spiring og etablering af andre arter. På de

danske heder udgør blåtop et voksende problem.
Trods en stor plejeindsats har blåtop bredt sig på
bekostning af hedelyng og andre dværgbusksamfund, på såvel fugtige såvel som mere tørre heder
som f.eks. på Randbøl Hede. Blåtop er ikke kun
et problem på de danske heder, men et generelt
problem i de nordvesteuropæiske hedesamfund
(Buttenschøn m.fl. 2005).
Blåtops dækning på Randbøl Hede og Hessellund
Hede på Flyvestation Karup er undersøgt vha.
luftfotos. Begge steder sås en markant fremgang
for blåtop fra 1954 til 2005/2006 (Degn 2015). I
England har pollenundersøgelse vist, at blåtop
tidligere ikke har haft så stor udbredelse som nu
(1999) (Buttenschøn m.fl. 2005).
Erfaringerne (anno 2005) samt resultater af udenlandske forskningsprojekter tyder på, at traditionelle
hedeplejemetoder med afbrænding, græsning
eller slåning ikke er tilstrækkelige til genoprette
dværgbusk dominerede hedesamfund på heder,
hvor blåtop har etableret dominans (Buttenschøn
m.fl. 2005). Blåtop kan overvokse revling og hedelyng. Blåtop kan dominere både den tørre hede og
hedemosen (Jensen & Vestergaard 2007).
4.2 Laver
På den tørre hede med moden hedelyng vokser
især hede-rensdyrlav og nogle få arter af bægerlaver. Erosion og slid fra færdsel skaber småbiotoper i form af vindbrud, hvor der vokser talrige
lavarter – ofte sammen med sandskæg. Laver og
mosser vil med tiden binde det flyvende sand, så
jordbunden bliver mere stabil. Efter at græsning,
afbrænding, tørveskæring eller anden udnyttelse
af hedearealer er ophørt, er udbredte lavflader
blevet sjældnere og græsning eller anden forstyrrelse synes at være en forudsætning for de
tidligere så rige lavforekomster (Jensen & Vestergaard 2007). Ved pleje i form af afbrænding eller
fjernelse af tørv skabes mulighed for en artsrig
succession, der typisk vil kunne påvises i 20-30 år
(Vestergaard & Alstrup 2015).
4.3 Fugle
Først omtales en række fuglearter, der i Danmark
kun findes på hederne. Dernæst omtales en række
arter, der enten er meget sjældne herhjemme
eller også kan findes i andre habitater end åben
lynghede.
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4.3.1 Urfugl
Urfuglen blev erklæret uddød i Danmark i 2001. De
sidste levesteder i Danmark var Kongenshus Hede
ved Viborg, Vind Hede og Randbøl Hede. Det formodes, at tilbagegangen skyldes en kombination
af manglen på urfuglens foretrukne levesteder,
åbne lyngheder og højmoser, samt et moderne
landbrug med store marker fri for ukrudt og insekter,
men der findes næppe en helt entydig forklaring
(DOF 2006).
4.3.2 Tinksmed
Danmark udgør sydgrænsen for tinksmedens udbredelse. Hovedudbredelsesområdet ligger i Skandinavien og Rusland. Den yngler i hede- og tørvemoser og ved småsøer og kær i hedeområder, hvor
vegetationen er lav. Gode ynglevilkår indebærer,
at der ikke er forstyrrelser i nærheden af reden i
yngleperioden. Det gavner også arten, at opvækst
af bjergfyr og andre træer og buske fjernes i nærheden af redestedet. I dag findes arten kun på
nogle spredte lokaliteter i det vestlige Jylland. Den
største bestand findes i Hanstedreservatet i Thy.
Naturpleje og naturgenopretning har stabiliseret
bestanden. Vandstandshævning i hedemoser
i Sønderjylland og rydning af bjergfyr i Thy har
gavnet arten (DOF 2006).
4.3.3 Natravn
Natravn yngler i hedeområder men også i fyrreskov på sandet bund. Området skal være relativt
åbent, men der må gerne være større træer, der
give gode betingelser for de nataktive insekter, som
natravnen lever af. I 1800-tallet var natravnen en
almindelig ynglefugl på de jyske heder. Tilbagegangen i hedearealet har betydet tilbagegang for
natravnen. Natravnen yngler som nævnt også i
åbne nåletræsbevoksninger og den danske bestand
på anslået 500-600 par menes at være rimelig
stabil (DOF 2006).
4.3.4 Stor tornskade
Stor tornskade yngler i Danmark kun i Jylland, især
på åbne hede- og moseområder med spredt bevoksning. Gode ynglesteder er militære øvelsesterræner, der holdes åbne ved pleje, bl.a. Karup,
Holstebro, Borris og Oksbøl. Sparsom og lav vegetation er et vigtigt habitatkrav for arten. (Birdlife
International 2015). Føden består om sommeren
af større insekter, padder, firben, mus og småfugle,
om vinteren især af mus og småfugle. Den danske
bestand tæller i dag kun få par og der har formentligt aldrig ynglet over 100 par i landet (DOF 2006).
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4.3.5 Andre fuglearter
Udover de ovennævnte fuglearter yngler, eller
har der tidligere ynglet, en række andre arter på
heden. Hedelærke yngler i nåleskovlysninger eller
marker med sandet jord omkranset af skov samt
heder og klitheder med hegn af træer eller spredte
træer og buske. Hjejle yngler på store hedearealer
med kort og sparsom lyngvegetation og helt uden
trævækst. Den yngler kun på få lokaliteter i det
nordlige og vestlige Jylland. Tranen yngler i store
moser, herunder hedemoser. Krav til ynglestedet
er, at det skal være uforstyrret og der skal være
vanddækkede arealer til redeplacering.
Desuden findes markpiber (kun åbent tørt klitterræn i kystområder), sandterne (søger føde over
land i åbne områder, yngler i hættemågekolonier),
krikand (hedemoser), stor regnspove (åbne moser,
hedemoser, enge og heder) og sortstrubet bynkefugl (klitter, heder, hedemoser, større lysninger i
nåletræsplantager) og vendehals (åben skov, hedeplantager).
Herudover yngler mange arter, der også kan træffes
i andre åbne naturtyper, også på hederne. De arter
man hyppigst støder på er sanglærke og tornirisk.
4.4 Padder og krybdyr
Den danske hede med tilhørende våde områder
og indlandsklitter er afgørende for spredningen og
overlevelsen af den jyske artsdiversitet af padder
og krybdyr. I fremtiden forventes flere af arterne i
det centrale Jylland primært at overleve på hederne,
da landbruget ofte er for intensivt for arter som
løgfrø, strandtudse og spidssnudet frø ligesom
hederne er vigtige for markfirben og hugorm.
Alle danske padder og krybdyr, der findes i Jylland
udtagen løvfrø og bjergsalamander har haft forekomster på de jyske heder. Løvfrøen kommer kun
i nærheden af de danske heder nær Vojens. Stor
vandsalamander er en typisk østjysk paddeart,
men den forekommer alligevel her og der på den
jyske hede, hvor heden ligger i nærheden af jorder
med ler eller sandblandet ler som for eksempel
Bjerlev hede i Vejle kommune og Slauggård plantage i Billund kommune.
I det følgende gennemgås hedens typiske padder
og krybdyr.

4.4.1 Løgfrø
Løgfrøen kræver tilstedeværelsen af vandhuller
med god vandkvalitet samt sandet jord at grave
sig ned i. Dette fandtes tidligere på landbrugsområder i den centrale Jylland, og langs hærvejen
men da kvaliteten af vandhuller er kraftig nedadgående i landbrugsområderne er arten i kraftig
tilbagegang her.

4.4.3 Spidssnudet frø
Arten har nogle af sine vigtigste forekomster i det
centrale Jylland i indlandsheder bl.a. i projektområdet omkring Randbøl Hede og nær Frederikshåb
Plantage. Arten kræver velplejede (lysåbne med
lav vegetation og åbent sand) hedesøer og hedemoser for at yngle. Den fouragerer i de fugtige dele
af den lysåbne hede.

Løgfrøen holder derimod stand på flere hedeområder som Bjerlev Hede og Frederikshåb Plantage
og 7 års søerne i Vejle kommune, Slauggård Plantage i Billund kommune meget tæt på LIFE projektområdet Randbøl hede. I Vejle kommune er arten i
kraftig tilbagegang i landbrugsområderne, og man
har valgt at indføre den til et statsligt hedeområde
ved Tinnet Krat for, at arten har et sikkert overlevelsessted også i den nordlige del af kommunen.

Man skal sørge for en naturlig hydrologi og gamle
grøfter skal lukkes, så der skabes temporære vandhuller samt store fugtige partier af hede og hedemose.

Udbredelsen af arten på den jyske hede kendes
kun delvist og bedst i Vejle og Billund kommuner,
men det vurderes, at arten har sine bedste overlevelseschancer på heden i det centrale Jylland.
Man skal sørge for at holde hedevandhuller lysåbne
og med en god vandkvalitet og sørge for åbent
sand på indlandsklitter eller gamle hedeagre.
4.4.2 Strandtudse
Strandtudsen kræver tilstedeværelsen af meget
flade temporære vandhuller med god vandkvalitet
samt sandet jord at grave sig ned i. Dette fandtes
tidligere på hederne i det centrale Jylland, men nu
findes strandtudse kun på heden Nordoe Heide
som er et nedlagt militærområde i Schleswig-Holstein, nord for Hamborg.. I det centrale Jylland har
arten overlevet i nogle få grusgrave, hvor den formodes at uddø. Arten kan formodentlig kun overleve i det centrale Jylland, hvis den genindføres til
velplejede heder med indlandsklitter. Klitheder og
klitter med åbent sand og naturlig dynamik er en
vigtige områder for strandtudsen langs kysten fra
Rømø, Fanø over Kallesmærsk Hede, klithederne i
Thy og op til Skagens Odde.
Arten er fundet i Kompedal i 2015.
Man skal sørge for at vedligeholde (holdes lysåbne
og med god vandkvalitet) temporære hedevandhuller og sørge for åbent sand på indlandsklitter
eller gamle hedeagre.

4.4.4 Markfirben
Arten trives kun på heder som har små eller større
partier med åbent sand. Det skyldes at arten skal
bruge sand til æglægning. Arten findes meget
lokalt på en del heder i det centrale Jylland.
Man skal sørge for lysåbne arealer med åbent sand
især i indlandsklitterne på hederne. Man skal ikke
fjerne alle buske og træer, da arten ofte løber i skjul
fra rovdyr under buske og træer. Lævirkningen er
vigtig når markfirben skal termoregulere.
4.4.5 Hugorm
Arten trives sporadisk på mange heder, og kan
lokalt forekomme i meget tætte bestande, hvis
fødemængden er til stede. Unge Hugorme spiser
mange frøer og det er derfor vigtigt med naturlig
hydrologi på heder og i hedemoser så bestanden
af spidssnudet og butsnudet frø er store.
Arten kræver områder med buske og læ som
spiller en rolle for at hugorme kan søge skjul for
rovdyr og regulere deres kropstemperatur.
4.5 Insekter
Der findes en række insekter, der er specialiseret
til at leve på heden, vi vil dog kun nævne sommerfuglen hedepletvinge. Hedepletvingen kendes på
sin spraglede tegning i sort, gul og orange. Den
har et vingefang på ca. 4 cm. Den findes nu kun få
steder i Nordjylland og er gået meget tilbage. Tidligere var arten udbredt i hele Danmark. Den lever
på fugtige heder og enge, hvor der ikke bruges
gødning. Desuden skal der være mange individer
af arten djævelsbid, som larverne lever af (Naturstyrelsen 2016d). Djævelsbid vokser, hvor der er
en åben, fugtig og kvælstoffattig bund.
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5 Trusler mod heden
5.1 Næringstilførsel
Atmosfærisk deposition af næringsstoffer har
medført udbredte ændringer af de europæiske
heder (Härdtle m.fl. 2006). Udledning er kvælstof
(NOx, NHy) og svovl (SOx) er de sidste 100 år øget
markant og har resulteret i en markant øget deposition af kvælstof og desuden forsuring af jorden.
Forsuring medfører øget udvaskning af base-kationer
(K+, Na+, Ca2+, Mg2+), hvilket reducerer jordens
bufferkapacitet. Øget forsuring ser ud til at have
forårsaget en markant hurtigere kemisk forvitring
af jordens mineraler (Vogels et al., 2015). Som et
resultat af forsuringen bliver næringskvaliteten af
vegetationen også ringere, da forsuring medfører
højere N:P forhold, hvilket påvirker både artsantal
og tæthed af planteædere og nedbrydere (Vogels
m.fl. 2015).
Næringsstoffer tilført fra luften er en af faktorerne,
der gør lyngen mere sårbar over for angreb fra
lyngens bladbille og på lang sigt vil næringstilførsel
til heden bevirke dominans af kvælstofelskende
græsser bl.a. blåtop og bølget bunke på bekost-
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ning af dværgbuske og andre arter knyttet til næringsfattigt miljø, med tab af biodiversitet til følge
(Vogel & Siepel 2013). I Holland er værtsplantespecialister så som perlemorrandøje, ensianblåfugl,
kommabredpande enten gået stærkt tilbage eller
uddøde (Vogels & Siepel 2013). Samme tendens
ses også i andre Vesteuropæiske lande. Følgearter,
der er afhængige af næringsfattige forhold, udviser
ofte den største tilbagegang. I Holland er markante
fuglearter som stor tornskade, vendehals og markpiber næsten forsvundet (Vogels & Siepel 2013).
5.2 Tilgroning
Heden er sårbar overfor tilgroning med træer, og
denne proces sker bl.a. ved indvandring af træer
fra omgivende plantager. Tilgroning bevirker, at
de særlige dyr og planter, der er tilknyttet heden
risikerer at forsvinde. Tilgroning med vedplanter,
er en del af den naturlige succession af de fleste
naturtyper, herunder heden, men det er bl.a.
accelereret på grund af opgivelse af gamle driftsformer med græsning og slåning, opdeling af heden
i mindre enheder og afvanding af våde hedemoser.

Hede med selvsået fyr.

Tilgroning fremmes af forstyrrelse af plantedækket
f.eks. plejeindgreb med afbrænding, slåning eller
afgræsning, hvor der ikke følges op i tilstrækkeligt
omfang (Buttenschøn & Buttenschøn 2015). Et
tæt plantedække af dværgbuske eller græsser
hæmmer tilgroningen, således som udviklingen på
Nørholm Hede viser. Her har den ca. 350 ha store
hede henligget under fri succession i snart 120
år. Omkring halvdelen af heden henligger stadig
som åben hede domineret af revling (Schmidt m.fl.
2015).
5.3 Unaturlig hydrologi
Dræning og den tiltagende markvanding på arealer op til hederne påvirker de hydrologiske forhold.
På mange heder er der på grund af tidligere tiders
anvendelse til græsning, slæt eller tørvegravning
ofte etableret afvanding ved gravede grøfter. Disse
grøfter kan med fordel sløjfes forudsat de ikke
afvander naboarealer.
Det største problem for hederne er dog nok dræning af landbrugs- eller plantagearealer, der ligger
tæt op ad hederne. Mindre pletter af lavtliggende
hedemosepartier og klokkelyngheder påvirkes
især af intensiv dræning.
5.4 Lyngens bladbille.
Lyngens bladbille er en naturlig del af hedens økosystem. Men den er samtidig en ubekendt faktor i
hedeplejen. Da dens angreb er uforudsigelige, kan
den ændre forudsætningerne for at gennemføre
planlagt pleje. Et angreb kan således ændre den
prioritering, der ligger i forvaltningen af et hedeareal.

Bladbillen lever både som larve og voksen udelukkende af lyng. Billerne angriber lyngplanterne forår
og efterår, men det er larvernes intense begnavning af lyngens blade i sommermånederne, der tilføjer lyngen de sværeste skader. Sidst på sommeren
forpupper larverne sig i jorden, og efter et par
uger kommer en ny generation af voksne biller
frem for at æde af lyngen, indtil fedtdepoterne er
fyldt op. Herefter går billerne i dvale i tørvejorden
under lyngplanterne, hvor de overvintrer. På lune
forårsdage kommer billerne frem fra overvintringen
og kan fortsætte angrebet på stedet, eller de kan
flyve videre til nye hedeområder. De angrebne og
delvist afløvede lyngplanter bliver karakteristisk
rødbrune og senere grå.
Erfaring fra angreb af Lyngens bladbille i bl.a. 2013
viser, at hvis foråret/forsommeren er varm og våd
kan den afløvede lyng overleve, men hvis foråret/
forsommeren er tør er der stor risiko for at lyngplanterne udtørrer og dør. Kvælstofindholdet i hedelyng øges når kvælstoftilførslen stiger (Sand-Jensen
2000). Der er eksempler på at omfanget af insektangreb er steget fordi planternes næringsindhold
giver en bedre fødeudnyttelse, tilvækst og ægproduktion.
Som nævnt er billen afhængig af tørven (mos) til
skjul, æglægning, forpupning samt overvintring.
Derfor kan man også opleve at brandbælter som
ofte slås, står uden bladbilleangreb lige ved siden
af uslået lyng som er stærkt angrebet af biller.
Store angreb på store ensartede arealer er kun
et problem, hvor heden er gammel – her er ofte
meget tørv til gavn for billen samt alderssvækket
(senil) lyng, som har sværere ved at modstå et
angreb. Ung lyng derimod regenererer som regel
efter et billeangreb.
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6 Plejemetoder og
erfaringer med brug af dem
Pleje af hederne i dag tager i høj grad udgangspunkt i efterligning af den historiske anvendelse
af heden, med løbende tilpasning til vore tiders
maskinpark og krav om effektiv udnyttelse af
ressourcer. I dette afsnit beskrives de tilgængelige
metoder med fokus på praktisk udførelse, anvendte
maskiner, muligheder og kendte begrænsninger
samt økonomi.
Valg af plejemetode afhænger af flere faktorer så
som det aktuelle og potentielle indhold af planteog dyrearter, men også arealets driftshistorie,
graden af eutrofiering og hvor tilgroet arealet er.
Hedepleje handler dels om at forynge vegetationen,
dels om at fjerne næringsstoffer fra heden i videst
mulig omfang, så den typiske hedevegetation kan
fastholdes. For mange næringsstoffer på heden
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ændrer vegetationen, så dækning af græsser
fremmes og lyngen trænges tilbage. De forskellige plejemetoder fjerner alle næring fra heden,
men i forskelligt omfang. På Lüneburger Heide i
Nordtyskland har man undersøgt, hvor effektiv de
forskellige plejemetoder var til at reducere indvirkningen af atmosfærisk deposition af næringsstoffer
(Härdtle, 2006). Mest effektiv var tørveskæring, hvor
der blevet fjernet en mængde kvælstof svarende til
89 års atmosfærisk deposition. Til sammenligning
svarede den mængde kvælstof der blev fjernet
ved slåning og afbrænding kun til 5 års atmosfærisk deposition (Härdtle, 2006).
Det er altså ikke tilstrækkeligt til at forhindre en
akkumulation af næringsstoffer, når man f.eks. slår
eller brænder med 10-15 års intervaller.

Afhøstning af lyng
med Hedehøsteren.

Plejemetode

Fjernelse kg/ha/år:

Bemærkninger

Kvælstof

Fosfor

Styret fåregræsning, fårene
græsser 8 timer og flyttes
derefter til hvile- og natfolde

24,3

1,9

Årlig behandling.
Tallene stammer fra
Lüneburger Heide*

Græsning med får døgnet
rundt på arealet

16,1

1,4

Årlig behandling.
Tallene stammer fra
Lüneburger Heide*

Sommergræsning med
kvæg.
Græsningstryk ca. 0,3 DE/ha

5-8

Helårsgræsning

0- 5

Årlig behandling.
Tallene er beregnet ud fra
undersøgelser på Mols**

Tabel 1
Fra Naturplejeportalen
(Naturstyrelsen 2016b) om
pleje af heder.
*Tallene fra Lüneburger
Heide stammer fra en række
undersøgelser udført af
Härdtle m.fl. (2007). Lüneburger Universität. Depositionen på Lüneburger Heide
blev målt til 22,8 kg N/ha/år
og 0,3 kg P/ha/år.

Afbrænding

Ca. 10

0,1

Ved afbrænding med
10 års cyklus.
Tallene stammer fra
Lüneburger Heide*

Slåning

Ca. 10

0,4

Ved slåning med
10 års cyklus.
Tallene stammer fra
Lüneburger Heide*

Tørveskrælning

Ca. 60

2,7

Ved tørveskrælning med 30
års cyklus. Hvor der fjernes
i alt 1760 kgN/Ha ved en behandling.
Tallene stammer fra Lüneburger Heide*

6.1 Afskrælning
Total afskrælning fjerner humuslaget og næringsstofferne heri og blotter mineraljorden. Afskrælning kan betragtes som en nulstilling af heden,
hvorfra en ny succession starter på næringsfattigt
substrat. For hedebonden var afskrælning med til
at sikre, at der var hedelyng i alle aldersstadier. På
hedebondens tid kunne der afskrælles lyngtørv
med 50 års interval. Måske er det nødvendigt at
reducere tørvelaget oftere i vore dage, hvor næringstilførslen af især kvælstof er større.

6.1.1 Formål og overvejelser
Afskrælning bruges på arealer med tykt humuslag.
Afskrælning kan også anvendes til bekæmpelse af
blåtop på de mere tørre dele af heden. På Randbøl
Hede og Nørlund Hede er det vist, at afskrælning
kan genskabe dværgbuskdomineret hede med
indslag af mosser og laver på længere sigt (15 års
perspektiv). Ved afskrælning af blåtop skal man
være opmærksom på at komme så dybt, at man
også får fjernet tørvelaget. Det kan være en fordel
at afhøste blåtoptuerne inden afskrælning.

Ved tørveskrælning fjernes lyngtørv og morlag
helt eller delvist fra det øverste jordlag. Sammen
med tørven fjernes planternes rødder og udløbere
samt de fleste planters frødepoter. Lyngfrø er meget
små og findes i en større dybde end frø af f.eks.
blåtop. Ved tørveskrælning fjernes næringsstoffer,
samtidig med at der skabes gode betingelser for
lyngspiring.

Historik set fjernede man tørvelaget fordi man
havde brug for tørven. Typisk fjernedes 1 ha per
gård årligt. I dag er formålet med tørveskrælning
helt primært at vedligeholde eller genskabe
dværgbuskheden. Ved total afskrælning vil det ofte
medføre en monokultur af lyng og en varieret hedevegetation vil først indfinde sig efter 20–30 år. Ved
tørveskrælning skal man desuden være opmærk-

** Den årlige deposition på
Mols blev målt til ca. 15 kg
N/ha/år.
Der er mange variable faktorer, der påvirker næringsstofkredsløb, og effekten af
de forskellige processer er
langt fra kendt, ligesom der
savnes viden om naturtypernes tålegrænser ved
forskellig plejetilstand.
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som at man påvirker mange organismer, desuden
kan man nemt komme til at udjævne terrænet og
afhængigt af metode kan sten og kulturspor skades.
På dværgbuskheden har man derfor i LIFE-Hede
projektet arbejdet med metoder til mere skånsom
og varieret afskrælning. Med afskrælning til bart
sand af ca. 50 % og delvis afskrælning af tørv på
de øvrige 50 % af arealet, bevares variation og
vækstbetingelser for andre arter end hedelyng opretholdes og landskabet forstyrres mindre. Særlige
områder, med f.eks. guldblomme, ulvefod, myretuer eller andet, kan bevares ved at lade maskinen
køre uden om disse. Således bevares frøkilder, der
giver mulighed for, at planterne kan genindvandre
til de nyligt plejede arealer.

fremstår med blottet hvidt sand. På det resterende
areal står en del af tørvelaget endnu tilbage.
Metode 2. Harvning med efterfølgende opsamling, en skånsom metode til at fjerne morlag
På Harrild Hede er der i LIFE projektet arbejdet
på at udvikle en metode, hvor man ved et mindre
radikalt indgreb end fladeafskrælning blotter
mineraljord og fjerner næring, samtidig med at der
efterlades en større variation af mikrobiotoper efter
plejen. Man har fokuseret på gængse mindre maskiner for at holde omkostningerne nede og kunne
anvende metoden på mindre og mere kuperede
arealer.

1) Arealet afbrændes
6.1.2 Egnede arealer
Afskrælning, i den mest radikale udformning, vil
ødelægge geologiske og kulturhistoriske spor og
udjævne kuperet terræn. De tunge maskiner kan
volde problemer på fugtig bund, hvis traktoren
synker ned og laver dybe spor, kan maskinen ikke
få fat i selve sporene, og disse efterlades tydeligt
ubehandlede. Arealer med fugtig bund egner sig
ikke til afskrælning. Metoden bør ikke anvendes på
store arealer ad gangen, da der bør være mulighed
for hurtig genindvandring af flora fra de områder,
der ikke afskrælles.
Det er håbet at de mere skånsomme metoder, der
er udviklet under LIFE projektet (først og fremmest
metode 2 (tallerkenharvning og efterfølgende opsamling) under gunstige omstændigheder vil kunne
anvendes på arealer med visse kultuhistoriske spor.
I andet regi samarbejder Naturstyrelsen og Slotsog Kulturstyrelsen med at undersøge om dette vil
være muligt.
6.1.3 Metoder og Maskiner
Metode 1. Afskrælning med knuser med slagler
eller fast stødfræserlignende aggregat
Afskrælning med Bio-Pick-Up knuser med slagler
eller fast stødfræserlignende aggregat, med opsamling via transportør til tipvogn. Først afhøstes
og opsamles vegetationen (den er der efterspørgsel
på) og tipvognen tømmer læsset. Dernæst overkøres igen og tørvelaget afskrælles og opsamles
og tipvognen aflæsser tørven i en anden bunke.
Hvor Bio-Pick-Uppen har været anvendt i LIFE projektet har ordren til maskinføreren været at skrælle
så ca. 50 % af det bearbejdede areal efterfølgende
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2) Dernæst køres over med tallerkenharve,
som løsner morlaget i bånd
3) En hørive samler det løsnede materiale i
lange ranker
4) Det sammenrevne materiale samles op
med en strandrenser/ rabatsnegl / bio pickup
5) Materialet kan blandt andet anvendes
ved anlæg af fodboldbaner eller udnyttes
af private og offentlige institutioner i surbundsbede og køkkenhaver, eller bruges
til strukturforbedring på landbrugsjord.

Metoden er relativt skånsom overfor facetslebne
sten samt krybdyr og insekter. Metoden efterlader
en del af tørven på arealet, hvilket modvirker en
efterfølgende monokultur af lyng. Metoden er
smidig, der kræves ikke meget store plane arealer
– man kan f.eks. køre uden om klitter eller enebærbuske med både tallerkenharve, hørive og strandrenser, og disse maskiner påvirker stort set ikke
topografien. Selvom der efterlades en del tørv,
bliver der fjernet næring fra arealet og kradset op i
mineraljorden.
De praktiske erfaringer fra forsøget viser, at en god
afbrænding af arealet forud for den maskinelle behandling er vigtig. Harvningen og opsamlingen af
det løsnede tørvemateriale bliver ikke nær så effektiv, hvis der er mange rester af dværgbuske tilbage
på arealet. Desuden skal man være opmærksom

på, at hvis tørven er fugtig, dannes klumper, som
er besværlige at rive sammen. Opsamling med
rabatsneglen var effektiv, men omstændelig, da
traktoren med vognen skulle bakke efter sneglen.
Opsamling med strandrenser er effektiv, men
strandrenserens kapacitet til at rumme det opsamlede materiale er lille, så den skal tømmes tit.
En pick-up (opsamler) på bælter er under udvikling.
Så med alle maskintyper sker der hele tiden en
udvikling, så man bliver nødt til at følge udbuddet
for altid at kunne finde den bedste løsning.
Metode 3. Afskrabning med Muldsluffe
(Scraber), frontskovl eller tilsvarende.
En tredje form for afskrælning, som er afprøvet i
LIFE-Hede projektet, er afskrabning af tørvelag i
bunden af parabelklitter, for helt at blotte sandet.
Formålet er at skabe helt nøgne pletter på i forvejen
afføgne, magre arealer til gavn for bl.a. insekter.
Der blev brugt en såkaldt Muldsluffe (Scraber),
som kan skrabe helt i bund uden at knuse sten. En
gummiged med frontskovl vil kunne lave noget
tilsvarende.
6.1.4 Afskrælning af blåtop med hollandsk
hedeskræller
På blandt andet Randbøl Hede er der tidligere
foretaget forsøg med forskellige behandlinger af
heden, herunder afskrælning af blåtop. Afskrælningen blev foretaget i 1999 med en hollandsk
specialmaskine, som fjerner planter og morlag i en
arbejdsgang. Det afskrællede materiale blev fjernet
fra arealerne. Maskinen blev indstillet præcist til
kun at tage det øverste tørveholdige lag, men dog
under blåtoppens vækstpunkter. For en detaljeret
beskrivelse af metoden henvises til Buttenschøn et
al. 2005.

Tallerkenharve løsner morlaget. (Metode 2).

Materialet rives sammen med hørive. (Metode 2).

Opsamling af
sammenrevet tørv med
rabatsnegl. (Metode 2).
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Varieret vegetation med
hedelyng, star, bølget bunke,
fåre-svingel og få blåtop.

6.1.5 Timing
For at tage hensyn til dyre- og plantelivet på heden
udføres den radikale afskrælning, metode 1 i perioden fra oktober til april. Den mere skånsomme
metode, metode 2 forventes at kunne anvendes
fra september til april og efter dispensation også i
den mere tørre del af året.
Ved anvendelse af metode 1, kan der i frostvejr
opstå problemer med slagleklipperen, idet tørven
kan danne et is-panser, som forhindrer optimal
afskrælning. Ved metode 2 kan nedbør skabe et
problem. Er det fugtigt, kører harven nemt for dybt
og der følger for meget sand med, hvilket umuliggør effektiv sammenrivning.
6.1.6 Afsætning af restprodukter
Det afskrællede materiale er ved alle de her omtalte metoder til afskrælning tørv iblandet mere
eller mindre sand. Materialet kan anvendes som
jordforbedringsmiddel på landbrugsjorde eller i
skovbunden. Der er dog ikke umiddelbart noget
egentlig marked for det, men lokale landmænd har
været villige til at aftage det flere steder.

Harrild Hede: Tidligere blåtop domineret areal, afskrællet med afskrælningsmaskine for 2
vækstsæsoner siden. Bunker af afskrællet materiale ses i baggrunden.

Normalt indeholder materialet meget sand og kan
derfor ikke bruges i forbrændingsanlæg eller som
strøelse til dyr. Man har gjort forsøg med at skrælle
lyngarealer af to omgange, således at maskinen
først tager alle de overjordiske plantedele og det
øverste af morlaget, som kan bruges som strøelse
og rodemateriale for kvæg, svin og økologiske
høns. Og i anden omgang tager maskinen, det
Afskrabning af bunden af parabelklit med Muldsluffe (Scraber).
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nederste af morlaget, som blev spredt ud i nærliggende skovbevoksninger.
Forsøg med udnyttelse af afskrællet materiale
i landbruget
Tre økologiske landmænd afprøvede afhøstet lyng
og afskrællet førne som strøelse og rodemateriale i
deres stalde gennem et år.
Den økologiske svineproducent anvendte lyngmaterialet som rodemateriale og iblandet dybstrøelsen af halm i stalden. Det var populært hos
slagtesvinene og holdt dem godt beskæftigede og
havde den bonuseffekt, at det udtørrer eventuelle
øresår efter bid, så de heler hurtigere.
Ægproducenten lagde lyngmaterialet ud i hønsegården. Det var godt udendørs rodemateriale
for hønsene og havde en drænende effekt, så
dannelsen af våde pytter mindskedes. Da lyngflisen opsamler en del af de næringsstofferne fra
hønsenes gødning, giver det mulighed for at fjerne
overskydende næring fra hønsegården og udnytte
dem til gødskning på markerne.
Mælkeproducenten havde en løsdriftsstald med
et underlag af komposterende materiale, hvor
lyngmaterialet ikke umiddelbart kunne indgå som
alternativ til træflis, fordi det indeholdt for meget
sand. Det blev derfor i første omgang soldet, så
sandet blev sorteret fra. Derefter benyttede man
kun den overjordiske andel uden sand, med en
noget bedre effekt. Det gav en god aroma i stalden,
og køerne var glade for det. Lyngen pakker sig
dog mere end træflis, og komposteringsmåtten
bliver mere kompakt, hvorved tilførslen af ilt til
komposteringsprocessen mindskes. Det blev løst,
ved at harve og tilføre ny lyng dagligt.

Afskrabet areal efter 2 vækstsæsoner i bunden af parabelklit. Muldslufen efterlader et meget
skarpt spor.

Afskrælning af tørvelag efter afhøstning med Bio-Pick-Up knuser.

Konklusionen på forsøget var, at det afhøstede
lyng og førne er velegnet som strøelse og rodemateriale til dyrene, hvis det ikke indeholder for
meget sand og indeholder minimum 55-60 procent tørstof.
Problematikken med at reducere indholdet af sand,
løste man ved at køre over arealerne to gang med
Bio-Pick-Up høsteren. I første omgang høstes de
overjordiske plantedele og det øverste af morlaget,
det giver et produkt med et minimum af sand, som
kan bruges i landbruget. Dernæst afskrælles det
nederste af morlaget som kan anvendes til jordforbedringsmiddel.
Areal afskrællet til 50% hvidt sand efter 2 vækstsæsoner.

Kilde: SKOVEN 5, 2014. og www.okologi.dk
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6.1.7 Effekt
Erfaringer viser, at hedelyng umiddelbart har en
positiv respons og spirer efter både metode 1 og
2. Ved metode 1 med skrælning af 50 % af arealet
til hvidt sand, spirer ny hedelyng de første år på
blottet mineraljord, og tilbagebleven hedelyng
samt andre hedeplanter skyder fra stødskud på
tørvepletter. Efter behandling med metode 2 spirer
hedelyng samt bølget bunke og diverse urter de
første år, og der er mosser og laver på arealet.
Metoden er ret skånsom overfor sten og krybdyr
og insekter. Metoden efterlader en del af tørven
på arealet, hvilket modvirker en efterfølgende
monokultur af lyng. Metoden er smidig, der kræves
ikke meget store plane arealer – man kan f. eks.
køre uden om klitter eller enebærbuske med både
tallerkenharve, rive og strandrenser. Maskinerne påvirker stort set ikke topografien. Selvom der efterlades en del tørv, bliver der kradset op i mineraljorden så lyng m.m. spirer flittigt, hvorimod der
ikke kommer mange rodskud.

Afskrællet tørvemateriale køres ud på vildtagre. Humusindholdet i tørven fremmer plantevæksten.

Erfaringer fra Harrild Hede og Randbøl Hede viser,
at guldblomme, cypres-ulvefod og mange andre
planter kommer igen efter afskrælning med både
Bio-Pick-Up og tallerkenharve.
Fra metode 3 er der ikke indsamlet data for effekten
endnu. Det er håbet at metoden vil give plads til
insekter, så som gravehvepse og der vil komme
mosser og laver på arealerne.
Afskrælningen i 1999 på Randbøl Hede blev foretaget i 3 prøvefelter. I år 2000 var vegetationsdækket
markant reduceret til nogle få procent og i 2 03 var
der stadig mindst 25 % bar jord i alle 3 prøvefelter.
Både blåtop og bølget bunket var fortsat til stede
i 2003 (Buttenschøn et al. 2005). I 2006 var der
stadig områder med bart sand mellem lyngbuskene, men det meste af overfladen var nu dækket af
mosser, laver og alger (Degn, 2015). I 2014 var dækningen af lyng stadig markant på omkring 80 %.

Bunke af afskrællet og knust tørvemateriale, som kan anvendes til jordforbedring og Rhododendrondyrkning.

6.1.8 Nødvendige tilladelser
Afskrælning kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 og skal vurderes i forhold til Natura
2000.
Kontakt det lokale museum først, for ikke at ødelægge kulturhistoriske spor som oldtidsagre, volde,
sandflugtsdiger og hulveje.
Afskrælning kan være i strid med en eventuel fredning af hederne (kendelse afsagt af Fredningsnævn).
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Cypres-Ulvefod få år efter afskrælning.

Metode 1
Afskrælning med knuser med slaglereller fast stødfræserlignende aggregat
Afskrælning af 50 % af arealet til hvidt sand og delvis afskrælning p
 å de øvrige 50 % og opsamling koster nemt 20.000 kr./ha plus flytning af afskrællet materiale. Det er en dyr metode,
men der skal tages i betragtning, at der går mange år imellem de enkelte indgreb.
Metode 2
Harvning med efterfølgende opsamling, e
 n skånsom metode til at fjerne morlag
Overkørsel med traktor med hhv. tallerkenharve og hørive og opsamling med strandrenser
koster ca. 5.000-6.000 kr./ha plus flytning af afskrællet materiale. Billigere metode, som er
mere skånsom, og sigter mere mod pleje af heden som biotop end blot lyngpleje. Metoden
er ny, så effekten på lang sigt er endnu uvis.
Metode 3
Afskrabning med Muldsluffe (Scraber), frontskovl eller tilsvarende
Udgift pr ha er svær at opgøre, da metoden kun laves på ganske små områder af gangen.
En maskine til mellem 500 og 1000 kr. i timen kan lave mange pletter på en time!

Mange af de gamle hedefredninger er status quo
fredninger, der reelt ikke giver mange muligheder
for aktiv hedepleje, det er derfor altid en god ide
at komme i dialog med Fredningsnævnet om at få
sanktioneret en langsigtet plejeplan for fredningen.
6.1.9 Økonomi
Udgiften pr. ha er afhængigt af forhold som terrænets overflade, arealets størrelse, udkørselsafstand, m3 materiale, m.m.
Udgifterne til afskrælning af blåtop på Randbøl
Hede er angivet til 23.600-29.500 kr./ha (Buttenschøn et al. 2005)

Tørveskrælning med
kraftig larvebåndsmaskine med frakører
udfører total afskrælning.
Som det klart ses er det
meget radikalt indgreb.
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6.2 Afbrænding
Oprindeligt har man i et vist omfang brugt afbrænding af heden til at vedligeholde og opnå bedre
græsning, da ung lyng spiret efter brand er bedre
foder end gammel lyng. Utilsigtede hedebrande
har dog ofte fundet sted, og brandene kunne vare
i flere dage. Derfor forsøgte man også i slutningen
af 1700-tallet at forbyde afbrænding.
Disse utilsigtede brande kunne være katastrofale
for hedebonden. Men de har på længere sigt også
haft stor betydning for at bevare hedens planter,
specielt på et tidpunkt i historien, hvor der ikke har
været noget frøpres fra andre pionerarter. Hvis
tørven også brændte af, har efterfølgende sandflugt skabt nye blottede arealer.
I dag er kontrolleret afbrænding en hyppigt anvendt
plejeform. Afbrænding forynger hedevegetationen.
Desuden fjernes næring til fordel for de nøjsomme
hedeplanter, især hvis afbrændingen er effektiv,
så tørven brændes delvist med. Tidligere pløjede
man brandbælter for at kontrollere ilden. I LifeHede projektet har Naturstyrelsen arbejdet med at
videreudvikle metoder, hvor ilden kontrolleres med
slåede brandbælter og vand.
Desuden har man på Randbøl Hede afprøvet gentagne afbrændinger som indgreb mod blåtop.
6.2.1 Formål og overvejelser
Afbrænding anvendes hvor den varierede hede er
truet af gammel uddøende hedelyng, tilgroning,
dominans af revling og dominans af blåtop, også
på de tørre arealer. Afbrænding er at betragte som
en vedligeholdende pleje. Selvom det umiddelbart
ser voldsomt ud nulstilles hedens vegetation ikke,
men er i stand til at skyde på ny. Målet med afbrænding er at forynge hedelyng, begrænse revling og
bølget bunke, brænde småtræer og på den måde
genetablere dværgbuskhede med hedelyng, klokkelyng og andre karakteristiske hedearter.
Ilden er et voldsomt indgreb overfor dyr og insekter
på heden, så det er vigtigt at tage hensyn til dem,
når man planlægger sin afbrænding. Hvis man
kender til sjældne arters skjul og bo, kan man styre
ilden udenom, det gælder for eksempel myretuer
og birkemusereder.
Netop det med kontrol af ilden har man haft fokus
på i LIFE-Hede projektet, og det er lykkedes at blive
så dygtig til at kontrollere Ilden, at det er muligt at
beskytte bl.a. enebær, hvor man tidligere undgik
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at brænde hedearealer, hvor der voksede enebær. Den effektive kontrol af ilden, gør det også
sikkerhedsmæssigt forsvarligt at afbrænde større
arealer ad gangen, selvom dette ud fra et biodiversitetsperspektiv ikke er ønskværdigt. I LIFE-Hede
projektet er der foretaget afbrænding på arealer
over 20 ha. Ved afbrænding af så store arealer
vanskeliggøres genindvandringen af hedeflora fra
omkringliggende, ikke afbrændte arealer.
Ved mosaikafbrænding forstås afbrænding af mindre
felter ad gangen over en årrække. Denne metode
har været den mest udbredte af hensyn til både
sikkerhed og variation på heden. Ved afbrænding
af større arealer i LIFE-Hede projektet har det dog
vist sig, at der stadig bevares variation, fordi der er
forskel på intensiteten af branden på forskellige dele
af det afbrændte areal afhængig af vejr, jordbund,
fugtighed og bevoksning. Bare pletter og vegetationsfattige områder, våde lavninger og, områder
med mosebølle brænder ikke med, ved afbrænding
i perioder hvor tørven er våd (typisk i marts måned).
Man kan afbrænde arealerne, så ilden løber med
eller mod vinden, såkaldt medvindsbrand kontra
modvindsbrand. Ved modvindsbrand breder ilden
sig langsomt og er nemmere at kontrollere, mens
medvindsbranden forløber hurtigt. Disse faktorer
kan udnyttes i kombinationen til at skabe en sikker
og effektiv brand.
Der er ikke indikation i praksis for at modvindsbrand brænder dybere, der opnås umiddelbart

Resultat af september
afbrænding – partier
hvor humuslaget
er brændt igennem.

samme effekt af medvindsbrand, som brænder
ved meget høj temperatur. I praksis kan man også
bruge sidevindsbrand.
Hvad der betyder mere for også at få brændt tørven af, er fugtighedsforholdene på arealet. Så hvis
målet er at være sikker på at også tørven bliver
brændt af, skal afbrænding ideelt ske i sommermånederne. Dette er dog ikke tilladt med de
gældende regler. Sikkerhedsmæssigt er sommerafbrænding også problematisk. Risikoen for at ilden
breder sig til arealer, der ikke ønskes afbrændt
er stor, og der kan være behov for brandvagter i
mange dage.
6.2.2 Egnede arealer
Det er oplagt at brænde arealer med senil lyng,
revling og blåtop. I princippet kan man anlægge
den betragtning, at ”hvis det kan brænde, så
brænd det” (men selvfølgelig efter en faglig vurdering), det vil ofte være det billigste, hvis man først
har anskaffet udstyret til afbrænding.
Svagt tilgroede områder med mindre træer og
buske kan ”ryddes” via afbrænding. Erfaringen er, at
arealer, hvor træerne har grønne grene til grunden
med bund-vegetation under, kan brændes med,
hvorimod arealer, hvor træerne står så tæt, at der
ikke er bundvegetation og ikke grønne grene hele
vejen ned, ikke bør brændes med men kræver
rydning først, da effekten ellers bliver for ringe.
Afbrænding er den bedste, og lige nu den eneste,
plejemetode på kuperede arealer eller andre
steder, hvor man ikke kan køre med maskiner.
Metoden kan også anvendes ved forekomst af
hjulspor, oldtidsagre og andre kulturhistoriske spor,
hvor fysisk bearbejdning og kørsel med maskiner
er i konflikt med bevarelsesinteresser. Man skal
være opmærksom på, at afbrænding kræver tilladelse, hvor der er sten med kulturhistorisk værdi,
f.eks. gravhøje.
Det er muligt at foretage kontrolleret afbrænding
af arealer fra få hektar og til 50-60 hektar. Oftest
afbrændes flere små eller et stort areal på en dag.
Det er etablering af brandbæltet, som tager længst
tid, så jo større arealer – jo billigere per hektar.
Ønsket om mosaik kontra økonomiske hensyn
styrer størrelsen på de arealer som afbrændes.
I LIFE-Hede projektet er blevet afbrændt dværgbuskheder fra få ha op til 20-30. På små isolerede

hedearealer med gammel og halvdød (bladbilleangreb) lyng, har afbrænding af op til 25 % af
arealet forekommet. Dette er ikke tilfældet på de
store hedeflader. På hede domineret af blåtop har
man på Randbøl Hede i forbindelse med afprøvning af gentagen afbrænding som radikalt indgreb
afbrændt større arealer.
Afbrænding på fortidsminder
På hederne er gravhøje langt den mest almindelige
type af fortidsminder. Af museumslovens § 29 e
fremgår: ”Der må ikke foretages ændring i tilstanden
af fortidsminder.” Slots- og Kulturstyrelsen har vurderet, at en afbrænding er en ændring af et fortidsminde. Den nævnte paragraf er dog ikke noget
absolut forbud. Ifølge loven er det muligt at opnå
dispensation til afbrænding. De lokale museer
administrerer forståeligt nok denne bestemmelse
temmelig restriktivt, af frygt for at det vil skade
eventuelle genstande fra oldtiden, som ligger nær
jordoverfladen.
Imidlertid er forholdene under afbrænding af
lynghede klarlagt i en klassisk skotsk undersøgelse
(Hobbs & Gimingham 1984). Resultatet viser klart,
at den maksimale opvarmning af jorden ved en afbrænding af lyngen er 70° C blot 1 cm under jordoverfladen. Det skal ses i sammenhæng med, at de
øverste ca. 5 cm af en jordprofil på heden består af
organisk materiale (lyngtørv, morlag). Da morlaget
som en tommelfingerregel vokser ca. ½ mm i tykkelse om året, vil det altså meget groft regnet højst
være omkring 100 år gammelt. Eventuelle kulturspor som potteskår, flintredskaber, o.l. vil derfor
ligge nede i de mineralske jordlag under morlaget.
Disse jordlag berøres ikke målbart af opvarmning
ved en afbrænding af lyng og lignende.
På hederne kan dog også findes andre typer af
fortidsminder, især vejanlæg (hjulspor), jorddiger
og agerspor. De er kun omfattet, når ejeren har
modtaget særskilt meddelelse om deres tilstedeværelse. De skal i øvrigt også som udgangspunkt
være mindst 100 år gamle. Praksis er dog at
hjulspor, jorddiger, agerspor og lignende frit kan
afbrændes i henhold til museumsloven.
Men der er en god ide at få dette afklaret med
det lokale museum første gang et areal skal plejes
med afbrænding. En fordel i relation til den type
kulturspor er jo, at afbrænding er en meget velegnet metode på arealer, hvor tunge maskiner ikke
må anvendes.
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6.2.3 Timing
Hedeafbrænding foregår oftest i det tidlige forår
før første april, inden fugle og smådyr begynder at
yngle. Vejret er meget bestemmende for, hvornår afbrænding kan gennemføres. Det er bedst
at brænde efter nogle dage med tørvejr. Og det
må ikke blæse for meget, for så er ilden svær at
styre. Forårsafbrænding er kun praktisk muligt på
enkelte dage i perioden fra ultimo februar til 1. april.
Nogle år er der kun ideelle forhold til at brænde 5
dage i marts måned.
Optimalt vejr er vind på 2-6 sekundmeter og solskin, så det tørrer. I marts er det så muligt at starte
kl. 10, når duggen er fordampet. Om efteråret
kan man tidligst starte kl. 12, og afbrænding må
kun foretages, mens det er lyst, så tiden er knap.
Havgus kan endda udskyde starttidspunkt især i
Vestjylland.

Afbrænding i sensommeren og om efteråret kan
være sværere at kontrollere, hvis tørven er meget
tør. Og brandvagt kan være nødvendig i mange
timer, hvilket kan øge omkostningerne. Men som
det ses på fotoet nederst side 26 kan det også give
en øget variation i regenerationen. På en del af det
viste areal er lyngtørven mere eller mindre intakt,
på andre dele er lyngtørven brændt væk helt ned
til sandet.
Så alt i alt kan der kun opfordres til, at man i højere
grad end i dag forsøger sig med afbrænding først i
september. I ”The lowland heathland management
handbook” (Gimingham 1992) fra English Nature er
konklusionen: ”Well managed fires in autumn result
in at least as good, if not better, heather regeneration as in early spring, and do not seem to have any
particular disadvantages.”

Om foråret, hvor heden er våd, er det begrænset
hvor meget af tørven som afbrændes. Ved de
få afbrændinger man har gennemført om efteråret i september måned, er humuslaget brændt
igennem i partier, og man har haft problemer
med at slukke branden, fordi den ulmer i det tørre
tørvelag.

Antænding af brandbælte

V IND

Der kan måske oven i købet være sådan, at en
afbrænding finder sted på et tidspunkt, da en
del af næringsstofferne endnu befinder sig i den
overjordiske del af vegetationen af blåtop. Omkring 1. september begynder blåtoppen at trække
næringsstofferne, især fosfor, ned i rodsystemet
(se også side 42). Hvis nogle af disse næringsstoffer fra asken bliver udvasket, ville jorden blive mere
næringsfattig, hvilket jo er et overordnet mål for
hedepleje.

ILD

Skitse over princippet i metode til afbrænding af større arealer i medvindsbrand.
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Kontrol med traktor og vandsprøjte

Afbrænding om efteråret (efter 1. september) er
ikke anvendt i større omfang, men burde ofres
større opmærksomhed bl.a. på baggrund af, at der
som omtalt oven for ofte kun er få dage om foråret, hvor forholdene tillader afbrænding. I begyndelsen af september kan der ofte være perioder
med tørvejr og høj sol, hvor forholdene er gunstige.
Man skal ikke lade sig narre af, at vegetationen
stadig er levende. Selv grøn blåtop kan brænde på
det tidspunkt.

Kontrol med traktor og vandsprøjte

Forårsafbrænding er nemmere at kontrollere, fordi
tørven er fugtig, og kræver ikke omfattende brandvagt efterfølgende, men kan være mindre effektiv.
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Ilden til brandbælte startes
fra den ene ende og brandbæltet etableres langs to
parallelle linjer. Efterfølgende
antændes hovedbranden
som en medvindsbrand.

Ilden får lov at brænde
langs siderne på tværs
af vindretningen.

6.2.4 Metoder
For at sikkerheden er på plads, er det vigtigt at
planlægge afbrændingen nøje og kun brænde af,
når vindforholdene tillader det, se afsnit ”Timing”.
Derudover skal der indhentes tilladelser, varsles
og skiltes. I det følgende beskrives den praktiske
udførelse af afbrændingen på arealet.
Metode til afbrænding af større arealer
Naturstyrelsens metode til kontrolleret afbrænding
af større arealer benytter traktor med vandspreder
og sprøjte til at kontrollere ilden.
Mandskab: Minimum 6-8 mand som har radiokontakt, heraf 1 afbrændingsleder, 1 brandvagt og
2 traktorførere.

Enebær sikres med vandbælte.
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På ydersiden efterslukkes
med vandvognen.

Først kan man evt. slå et brandbælte om arealet
med en grenknuser umiddelbart før afbrændingen
skal finde sted. Næste skridt er at antænde en linje
rundt i kanten på indersiden af det netop slåede
brandbælte, så ilden brænder langsomt ind i arealet herfra og kan kontrolleres. Når ilden har bredt
sig nogle meter ind i arealet som skal afbrændes,
er det tid at efterslukke det netop afbrændte
område på indersiden af det slåede brandbælte.
Små røgfaner afslører hvor ilden ulmer i tørvelag,
græstuer eller i halvrådne træstød. Når der er
etableret et tilstrækkeligt bredt brandbælte, kan
man gentage processen på en ny strækning. Når
brandlinjen er etableret i læsiden, kan man herfra
arbejde sig op mod vinden i hurtigere tempo. Ilden
kontrolleres her let med vandslange og man bliver
ikke udsat for røg. Risikomomenterne er pludselige
skift i vindretning eller ulmende ild i kanten af brandbæltet. Underjordiske musereder med tørt græs
eller frønnede træstubbe kan gløde i lang tid og
pludselig blusse op ved tilførsel af ilt. Undervejs
styres ilden udenom f.eks. enebærbuske og myretuer ved at sprøjte vand på dem.

Ringen er sluttet, de to køretøjer mødes.

Når arealet er afbrændt efterslukkes om nødvendigt med vand, traktor og evt. brandvagt etableres.
Det kan tage op mod 4-6 timer at etablere brandbæltet og kantbranden, som sikrer kontrol med
ilden, mens medvindsbranden kan være overstået
på ½ time.
Det færdige resultat med ubrændte arealer, på begge sider af den afbrændte tunge, som
slynger sig ind midt på heden.
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Når tilstrækkeligt
brede brandbælter er
etableret, slippes ilden
løs i medvind eller sidevind.

Metode til kontrolleret afbrænding af mindre
arealer med manuel kontrol af ilden
Mandskab: Minimum 5 mand, heraf 1 afbrændingsleder og 1 brandvagt.

Ved slukning af ild med branddasker er det vigtigt
at anvende rolige, bestemte bevægelser og fokusere på, at flammerne skal kvæles og ikke daskes.

VI ND

Herefter antændes branden som en modvindsbrand i den modsatte ende af arealet, og siderne
kontrolleres løbende af mandskab med branddaskere, efterhånden, som ilden arbejder sig frem
over arealet. Det er afgørende, at ilden er slukket
helt bagved, før man bevæger sig fremad.

Sidekontrol med branddaskere

Første skridt er at etablere brandbælte, der hvor
ilden skal stoppe. Det kan gøres ved at slå en
bræmme og starte en modvindsband på indersiden af denne, som slukkes med branddaskere,
når brandbæltet er etableret. I kuperet terræn
er det nemmest at slukke ilden på en bakketop,
hvor ilden mister energi. Man kan også udnytte
allerede afbrændte områder og fugtige lavninger
som brandbælte. I barfrost skal man dog være
opmærksom på, at græs i hedemoserne kan være
tørt, og derfor ikke fungerer som brandbælte.

ILD

Sidekontrol med branddaskere

Principperne i denne afbrændingsmetode er de
samme som ved afbrænding af de store arealer,
blot kontrolleres ilden her alene ved hjælp af det
slåede/afbrændte brandbælte og brug af branddaskere.

Antænding

Brændt brandbælte
Slået brandbælte

Skitse over princippet i metode til afbrænding af mindre arealer i modvindsbrand.
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Ilden styres
med branddaskere.

Det ser sort ud – fugten
på heden skaber variation.

Branddaskeren må ikke løftes for højt, så kan man
komme til at tilføre ilt og sprede gløder, så ilden
breder sig.
Ilden løber over arealet under kontrol frem til slukningsbrandbæltet, hvor den stoppes.
Når arealet er afbrændt efterslukkes om nødvendigt,
og brandvagt etableres. Forlad aldrig et rygende
område!
Vær opmærksom på, at tørt græs er meget letantændeligt, og at ilden spreder sig hurtigere i tørt
græs end i dværgbuskhede. Brænd derfor altid
blåtop og andet græs mod vinden.
Lige efter afbrænding.
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Huskeliste ved afbrænding
Forberedelse
• Indhent de nødvendige tilladelser (se afsnittet ”Nødvendige tilladelser”)
• Afklar forsikringsforhold før afbrænding (se afsnittet ”Nødvendige tilladelser”)
• Uddan mandskab, førstehjælpskursus og brandslukningskursus
• Udstyr klargøres og afprøves (se udstyrsliste)
• Informer offentligheden ved annoncering af periode for afbrænding
Umiddelbart før branden
• Udarbejd kort og luftfoto over de arealer, som konkret skal afbrændes
• Informer Brandmyndighed og lokale aktører
• Informer offentligheden via presse og sociale medier
• Afklar kommandoveje, udnævn brandansvarlig og brandvagt
• Sikrer kommunikation, ved at udarbejde opdaterede telefonlister

Klargøring af afbrændingsstedet
• Den brandansvarlige har ansvaret, tager beslutning om afbrænding og afmelding, sikrer
overblikket og dirigerer folk samt beslutter omfanget af brandvagt
• På afbrændingsstedet oprettes materiale- og samlingsplads samt passage og flugtveje sikres
• Området afsøges, så evt. bevoksninger, planter og dyreopholdssteder kan sikres
• Brandbælter sikres
• Vurder vindretning og vindstyrke

Afbrænding
• Foretag forbrænding/prøvebrænding
• Vurder antal optændinger afhængig af de givne forhold
• Start afbrænding
• Før kontrol med brandbælter og hold løbende overblik
• Gennemfør nødvendig efterslukning
• Hold mandtal

Efter afbrænding
• Brandvagt etableres som opsyn eller tilsyn
• Brandvagten tager ansvaret efter afbrænding og tilkalder hjælp i form af brandvæsen eller
kollegaer i tilfælde af problemer
• Afmeld branden til Brandmyndighed
• Fjern opsatte skilte

Gentagne afbrændinger af blåtop
I LIFE-Hede projektet afprøves gentagne årlige
afbrændinger, som en metode til at bekæmpe
blåtop. Umiddelbart giver gentagen afbrænding af

blåtop lyngen en fordel, fordi mineraljord blottes
når det visne materiale rundt om tuen brænder
væk, så lyngen kan spire. Og nogle steder undermineres tuerne tydeligt efter brænding 3 år i
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Afbrænding af
mindre fyrrebuske
frigiver næring fra aske
og nålelag, med spiring
af nitrofile arter til følge.

træk, med spiring af lyng og tyttebær i centrum
af tuerne. Men vil blåtop igen få overtaget, hvor
der stadig er meget næring i jorden? Forsøget går
også ud på at undersøge, om gentagen afbrænding kombineret med massiv målrettet græsning
af blåtop har en effekt, hvis blåtoptuer bides helt
ned og trædes i stykker?
6.2.5 Effekt
Den intensitet, de enkelte dele af arealet brændes
med, vil altid variere som følge af vind, fugtighed,
vegetation og topografi. Der er næsten altid pletter
som ikke brændes. Resultatet af afbrænding vil
derfor være en mosaik af mikrobiotoper og tilgodese livsbetingelser for mange af hedens planter og
dyr. Hedeplanterne kan overleve brand og kvitterer
positivt, og erfaringerne fra praksis viser, at sjældne arter som guldblomme og cypres-ulvefod viser
kraftig vækst kort efter brand.
Modvindsbrand kontra medvindsbrand
Der er ikke indikation i praksis for at modvindsbrand brænder dybere, der opnås umiddelbart
samme effekt af medvindsbrand, som brænder
ved meget høj temperatur. I praksis kan man også
bruge sidevindsbrand.
Effekt på næringsindhold
Afbrænding af lynghede fjerner forholdsvis meget
kvælstof og kun lidt fosfor, sammenlignet med andre
plejemetoder. Den aske som forbliver på arealet
medfører en umiddelbar næringsberigelse af det
øverste morlag, som bl.a. tyttebær og græsser
udnytter.
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Mindre fyrrebuske brænder med.

Effekt på træopvækst
Nåletræer brændes væk og bekæmpes effektivt,
hvis under 1-1,5 m, men frøspiring initieres også.
Løvtræer går også umiddelbart ud, men skyder
oftest fra stød igen. Det gælder blandt andet birk,
eg og bævreasp. Små nåletræer dør ved afbrænding, men der vil efter afbrænding ofte være en
række buske og træer tilbage på heden, som ikke
er døde, derfor anbefales det at rydde arealerne
efterfølgende. Enten manuelt, hvis det er få og
små f.eks. bjergfyr, hvor det er vigtigt at hugge de
nederste grene, ellers skyder de igen. Ellers med
grenknuser, som let knuser de mindre buske (ca. ¾
m). Det knuste ved vil rådne i løbet af få år.

Hedelyng spirer
efter afbrænding.

Hvis der er træer tilbage på arealet, bør de også
ryddes og køres ud. Til gavn for natravn kan man
lade enkelte eksemplarer af skovfyr, som er en
hjemmehørende art, stå.
Til nyligt opspirede træer, der ikke har et veludviklet
rodsystem kan med fordel anvendes et redskab til
manuel optrækning af træer, en såkaldt ”Extractigator”. Fordelen ved at trække træerne op fremfor
at skære dem ned er, at de er fjernet en gang for
alle. Vælger man blot at skære løvtræer ned, skyder
de igen fra stubben og rodsystemet vokser, hvilket
vanskeliggør en eventuelt senere optrækning.
Effekt på hedeplanter
Yngre planter af hedelyng skyder som regel nye
skud fra de nederste dele af stammerne efter
afbrænding. Disse nye skud starter plantens livscyklus helt forfra, så den fra det tidspunkt igen har
en forventet levetid på 25-40 år. Desuden fjernes
der ved afbrænding ofte større eller mindre dele af
førnelaget (det uomsatte lag af døde plantedele),
hvilket blotter mineraljord og eventuelt kompakt
tørv og giver langt bedre spiringsmuligheder for
frø af lyng og lignende.

Rosmarinlyng trives fint efter afbrænding og blomstrer især anden vækstsæson efter brand.

Ældre lyngplanter har en meget reduceret evne til
at producere nye skud fra stubben. Man er derfor
meget mere afhængig af en effektiv afbrænding,
som fjerner det døde plantemateriale, der forhindrer fremkomsten af nye lyngplanter. Ældre
lyngplanter som er angrebet af lyngens bladbille
dør oftest ved afbrænding.
Benbræk, klokkelyng og kæruld i blomst et år efter afbrænding.
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Andre dværgbuske som f.eks. tyttebær, mosebølle
og klokkelyng skyder også nye skud fra basis af
stammerne. Mange urteagtige planter, som har
deres overlevelsesknopper nede i jorden eller i
jordoverfladen, overlever også en afbrænding
(f.eks. plettet gøgeurt, tormentil og sand-star). Desuden viser erfaringer i LIFE-Hede projektet, at arter
som guldblomme og cypresulvefod viser positiv
respons på afbrænding.
Derimod dør revling ved afbrænding. Den er i
øvrigt heller ikke særlig hurtig til at formere sig ved
frø. Dens taktik er overlevelse og evt. dominans
gennem en meget højere alder end konkurrenterne,
hvor den så breder sig ganske langsomt ved udløbere. Man har i et konkret eksempel fastslået,
at en revlingplante havde opnået en alder på 140
år ved at tælle årringe (Good 1927). Pletvis afbrænding på et revlingdomineret areal vil give
en mosaik af revling og spirende lyngplanter.

Cypress-ulvefod et år efter afbrænding.

De to dominerende græsarter på hederne klarer
sig vidt forskelligt i forhold til brand. En god afbrænding kan fjerne langt størstedelen af en
bevoksning af bølget bunke. Denne art er så til
gengæld hurtig til at kolonisere arealet igen ved
frø, men hvis lyngen spirer, vil den bølgede bunke
efter få år igen blive af underordnet betydning.
Blåtop påvirkes ikke nævneværdigt af en enkelt
brand. Dens tuer er meget kompakte, og plantens
vækstpunkter ved basis af stråene er særdeles
godt beskyttede mod en kortvarig opvarmning.
Allerede kort efter branden skyder nye blade frem
af tuen.
Mossen stjerne-bredribbe, som er en invasiv art,
kan dominere de første år efter afbrænding af
områder med revling, efter nogle år spirer lyng i
revnerne i mosset, så den hindrer ikke regeneration
af hedelyng, men den er et problem, fordi den er
så dominerende at den udkonkurrerer hjemmehørende mosser og laver.
Indvandring af flora og fauna på arealerne efter
afbrænding er en problemstilling, der har været
drøftet med en del af ekspertgruppen i LIFE-Hede
projektet. En af konklusionerne er, at det er afstanden fra den ikke afbrændte hede til det fjerneste
punkt på den brændte hede der har betydning,
mere end det er størrelsen på det afbrændte areal.
Så ved afbrænding i striber på 50-100 m bredde
kunne man ikke se noget problematisk i at afbrænde
endog ganske betydelige arealer.

36 Pleje af heder og indlandsklitter i Danmark – en metodehåndbog

Kigger man nærmere efter, dominerer hedelyng i bunden.

Et eksempet til illustration, afbrænder man 100 x
100 meter (1 ha) vil der den længste afstand fra
ubrændte hede til et afbrændt areal være 50 m.
Afbrænder man 10 ha i form af en bane på 100
x 1000 meter vil den længste afstand være den
samme, altså 50 m.
Gentagen afbrænding af blåtop på Randbøl Hede
I LIFE-Hede projektet er der undersøgt en teori
om, at afbrænding af blåtop 4 år i træk om foråret
kunne reducere blåtoppen.
Flere steder er det observeret, at mange blåtoptuer er døde og lyngen spirer, men der kan på
nuværende tidspunkt ikke siges noget om effekten
på længere sigt.
Der kan nemlig på de afprøvede arealer findes
både eksempler på at der er en tydelig effekt, og
på at der næsten ingen effekt har været.

Boost af bølget bunke efter afbrænding.

Så der er behov for en opfølgende grundig monitering for at kunne afgøre effekten af metoden.

Udstyr til afbrænding
• Brandsikker dragt, handsker, hjelm, læder sikkerhedsstøvler
• Røgmasker og friskluftsmasker
• Førstehjælpsudstyr
• Brandtæpper
• Pulverslukkere
• Branddaskere
• Storm tændstikker
• Håndbåren flammekaster + tændvæske (benzin/diesel) og brugsanvisning
• Motorsav
• Traktor med frontlæsser/lyngslåer
• Traktor nr. 2 med vandvogn og sprøjte / Traktorer med marksprøjte og slangerulle
• Rørtang til åbning af brandhaner
• Værkstøjskasse med reservedele
• Ekstra brandslanger og tilhørende slangekoblinger + stor slange til brandhane
• Kæde til bjergning af køretøjer
• Stor donkraft + bjælker
• Radioer med fuldt opladet batteri
• Telefoner og telefonlister
• Luftfoto over området
• Oplysningsskilte til offentlig vej om “Hedeafbrænding”
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Metoden må på det nuværende tidspunkt betragtes
som et muligt redskab i værktøjskassen, men kan
ikke stå alene, når det gælder om at reducere dominansen af blåtop.
6.2.6 Udstyr
Afbrænding er farligt, både for mandskab og maskiner. Dertil kommer faren for at en brand breder
sig ukontrollabelt til naboarealer. Derfor er der en
række krav til udstyr og sikkerhedsudstyr. Og hvis
udstyret ikke er på plads, skal man ikke give sig i
kast med afbrænding!
Nedenfor er en liste over det udstyr Naturstyrelsen
har anvendt ved afbrændingerne i LIFE-Hede projektet. Den omfatter både personligt sikkerhedsudstyr, kommunikationsapparater, antændings- og
brandslukningsudstyr samt værktøj og reservedele,
som det er vigtigt at have med, så man kan løse
opståede problemer hurtigt og på stedet.

Skiltning til offentligheden.

Traktor nr. 2 er primært tænkt som en sikkerhed,
hvis traktor nr. 1 skulle sætte ud.

Flammekaster tæt på.

Kontrolleret antænding med håndbåren Panama flammekaster med lang lanse. .

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder
m.v § 7. (BEK nr 1339 af 10/12/2014 Gældende fra 1. januar 2015)
Kommunalbestyrelsen skal give tilladelse, før der kan ske afbrænding af lyng, der står på
roden, hede- og mosetørv samt hede- og mosejord. Kommunalbestyrelsen vurderer, om en
afbrænding er sikkerhedsmæssigt forsvarlig af hensyn til pleje af naturen, og fastsætter sikkerhedsmæssige vilkår for afbrændingens gennemførelse, herunder størrelsen af det nødvendige
vagtmandskab.
Kommunalbestyrelsen skal indhente en udtalelse fra Naturstyrelsen forud for meddelelse af
tilladelse til afbrændinger i perioden fra 1. marts – 31. oktober.
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Afbrændingsbekendtgørelsen.

Traktor påmonteret Hardisprøjte med højtrykspumpe.

Efterslukning med
vandtank og sprøjte.

6.2.7 Nødvendige tilladelser
Der skal indhentes tilladelse til afbrænding fra
brandmyndigheden. Det er praksis at indhente
samlet tilladelse til årets afbrænding, og så orientere brandvæsenet på dagen for afbrænding.
Der står desuden i de generelle bestemmelser i
Kapitel 2, at man skal forebygge brandfare og sikre
forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder, og
at afbrænding ikke må finde sted i hård vind, at røg
ikke må genere naboer, at arealet skal være under
opsyn til alle gløder er slukket, og at afbrænding
må ske i tidsrummet fra solopgang til en time efter
solnedgang.
Brandsikker dragt og maske.
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Afbrænding kan være i strid med Status Quo fredning af hederne.
Afbrænding kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 og skal vurderes i forhold til Natura
2000.
Kontakt det lokale museum først, for at kunne tage
hensyn til kulturhistoriske spor som oldtidsagre,
volde, sandflugtsdiger og hulveje.
Afklar forsikringsforhold i forbindelse med afbrænding. Der er entreprenører, som har tegnet forsikring,
som dækker evt. skader opstået i forbindelse med
udførelse af pleje ved afbrænding. Naturstyrelsen
er selvforsikrende. Dansk Plantageforsikring tilbyder
forsikring mod skovbrand på www.skovbrand.dk.
Forsikring mod skovbrand tilbydes også af andre
forsikringsudbydere. Det anbefales til enhver tid,
at undersøge udbuddet af forsikringsprodukter,
og om brand i forbindelse med at man bruger
afbrænding som plejeforanstaltning er dækket.

Afbrændt 2004 og 2015
Afbrændt 2015

Ikke behandlet

Afbrændt 2004

Mosaik af afbrænding, foto fra eftersommeren 2015.

6.2.8 Økonomi
Det er svært at sætte tal på økonomien ved afbrænding, da den er meget afhængig af vind og
vejr. Udgifterne ligger mellem 700-3.000 kr./ha
afhængig af arealstørrelser og mandskabsforbrug.
Sikkerhedsbrandbælter er det dyreste, mest tidskrævende at etablere, så jo større arealer, der kan
afbrændes indenfor det etablerede brandbælte, jo
bedre økonomi som udgangspunkt.

Til højre brændt 2011, til venstre brændt 2014, foto fra 2015.

Til højre brændt 2011, til
venstre uplejet. Fotograferet
2015.
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6.3 Afhøstning
Slåning, også uden fjernelse af det afhøstede materiale, har været benyttet i plejen af heden gennem
tiderne (Se i øvrigt afsnit 3.2 om hedebondens
traditionelle drift).
I dag fokuseres meget på at fjerne det afslåede
materiale, og dermed næring fra hedefladen. Således er det en egentlig afhøstning, der finder sted.
Der kan både høstes lyng og græs på hederne.
Afhøstning giver en ændring i vegetationen for en
kortere periode og anvendes primært til vedligeholdende pleje af heden.
6.3.1 Formål og overvejelser
Afhøstning anvendes især for at imødegå truslerne
om tilgroning med blåtop og til foryngelse af gammel lyng. Et andet aspekt er, at det ofte er muligt at
sælge det afhøstede materiale.

Lynghøst med skivehøster.

Målet med lynghøst er at forynge lyngen og fjerne
næringsstoffer fra arealet. Desuden kan det være
som forberedelse til afskrælning eller afgræsning.
På arealer med begyndende tilgroning af blåtop
er formålet med afhøstning at reducere blåtop
og fremme spiring af hedelyng og andre typiske
hedeplanter.
Afhøstning har de umiddelbare fordele, at der
fjernes en del næringsstoffer med det afslåede
materiale, og at salg af materialet giver et bidrag til
at dække udgifterne til plejen. Man skal dog være
opmærksom på, at lynghøst giver en relativt ensaldrende og monoton hede. Indgrebet kan være
radikalt for faunaen på heden, hvis store arealer slås
på én gang. Det gør heller ikke noget, at der efterlades små ubehandlede pletter i det afslåede areal.

Efterfølgende presning af lyngballer til tagmønninger.

6.3.2 Egnede arealer
Afhøstning med maskiner kræver en nogenlunde
jævn hedeflade. Metoden er anvendelig både på
små og store heder, og der kan skabes variation
på større heder ved at slå mindre felter på heden
i forskellige år.
Afhøstning er som regel ikke anvendelig, hvor der
er kulturhistoriske spor som højryggede agre mv.
Maskinerne vil også ødelægge vindslebne sten. Et
alternativ til maskinel slet på små sårbare arealer
kunne være motormanuel slet med tohjulet traktor
med fingerklipper, og på ganske små arealer manuelt slet med lyngle. Økonomisk nok kun muligt
på meget små arealer og/eller ved brug af frivillig
arbejdskraft.

Nyhøstet stort jævnt hedeareal, klar til ballepresning.
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På visse arealer kan det dog lade sig gøre med forsigtighed ved anvendelse af maskinel der ikke går i
jorden, for eksempel en skivehøster. Sørg dog altid
at have aftalt indsatsen med det lokale museum
forinden.
6.3.3 Metoder og Maskiner
Ved slåning høstes heden enten ved afskæring
eller knusning med slagler. Det afslåede materiale
bør altid fjernes, for herved bortføres næring, og
spireflader blottes. Efterladt afklippet materiale
beriger derimod jorden med næring og skygger
for genvækst.
Opsamling af det afslåede materiale er altså alfa
og omega, så næringsstofferne fjernes fra hedearealet. Det er derfor vigtigt, at materialet enten
presses i baller, som nemt kan fjernes efterfølgende,
eller hvis materialet findeles, at det opsamles direkte
i en vogn i forbindelse med afslåningen.

Rundballe efter slet af areal med megen blåtop blandt dværgbuskene.

Til grov vegetation med kraftig træopvækst er
grenknuseren effektiv, mens kniv- og skiveklippere
er bedst til fin vegetation uden synderlig træopvækst. Slagleklippere kan anvendes bredt, dog ikke
på område med mange store træer.
Med skivehøsteren udfører man en reel slåning.
Metoden er relativt billig at anvende, og man kan
lave håndterbare bigballer efterfølgende. Med forsigtighed, og efter aftale med det lokale museum,
kan skivehøsteren i visse tilfælde anvendes, hvor
der er kulturspor.
En hedehøster/lynghøster med slagleklipper kan
slå lavere og kan indstilles til også at fjerne en del
af førnelaget. Den slår også opvækst af fyrrebuske
i samme arbejdsgang. Det resulterende materiale
køres bort med vogn i samme arbejdsgang.

Areal slået til højre og ubehandlet til venstre.

Høst af blåtop
Denne metode er ikke en efterligning af hedebondens drift, som de fleste andre metoder til hedepleje er. Der er ingen historiske efterretninger om,
at hedebonden slog græs til hø ude på heden. Og
de store, tørre arealer domineret af blåtop, som vi
kender i dag, fandtes slet ikke på hedebondens tid.
Græsarten blåtop har i de seneste årtier bredt
sig på mange danske hedearealer og er blevet et
stigende problem, da den er en stærk konkurrent,
som fortrænger andre typiske hedeplanter. Problemet bliver yderligere forstærket af det faktum,
at blåtop ikke umiddelbart kan slås ihjel med de
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Hedehøster – afhøster og opsamler vegetationen. Klarer opvækst af fyr.

Hedehøsteren er en traktor
med slagleklipper monteret
med opsamler og tipvogn.
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traditionelle metoder til hedepleje som afbrænding, afgræsning eller afslåning. Det skyldes den
fremragende beskyttelse af plantens vækstpunkter
ved basis af hvert enkelt strå.
Øgede mængder af næringsstoffer på de danske
heder synes at være en medvirkende årsag til
blåtoppens drastiske ekspansion. Hedens planter
er tilpasset næringsfattige voksesteder. De kan
sagtens gro ved højere koncentrationer af næringsstoffer, men under de omstændigheder vinder
blåtoppen over lyngen i konkurrencen. Derfor
blev der i 2003 iværksat et forsøg som gik ud

Den procentiske dækning
af hedelyng og blåtop, hvor
vegetationen blev afslået og
fjernet i 2003-2005. Søjlen
for 2003 repræsenterer
vegetationens tilstand før
indgrebet (Degn 2012).

på at undersøge, om man ved at fjerne en del
af næringsstofferne kunne ændre konkurrenceforholdet til gunst for lyngen.
For at maksimere denne fjernelse blev størstedelen af den overjordiske biomasse afslået og
fjernet i de tre år 2003-2005 i den første halvdel
af august. Dette tidspunkt blev valgt, fordi hollandske undersøgelser viser, at blåtoppens biomasse
stiger indtil omkring 1. september, og efter samme
tidspunkt trækker planten især fosfor og kvælstof
fra bladene og ned i rodsystemet (Aerts 1989).
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Udgangspunktet i 2003 var en vegetation med
85 % dækning af blåtop og 13 % bølget bunke. En
klar effekt af afslåningen viser sig ikke de første
år, som det ses på figuren side 43. Bemærkes skal
dog den langsomme stigning for lyng fra 0 % til 12
% i årene 2003-2006. De nye lyngplanter er i 2011
blevet dominerende og dækker 76 % af overfladen.
Lyngen kan altså under de aktuelle forhold vinde
over blåtoppen i konkurrencen. Det er sket uden at
skade blåtoppens tuer mekanisk.
Når udgangspunktet er tidligere hede nu stærkt
domineret af blåtop, vil denne metode medføre en
markant fremgang for lyngen, og dermed en forbedret naturtilstand, når man tager lyngens dominans som et mål. Blåtoppens dominans i 2003 (85
% dækning) blev ændret til dominans af hedelyng
(76 %) på 8 år. Desværre er der en lav artsdiversitet
uden mange typiske hedeplanter.

6.3.4 Timing
Ifølge jordressourcebekendtgørelsen fra 2010
må hedearealer, der er beskyttet efter lov om
naturbeskyttelse, kun slås eller ryddes i perioden
1. august til 30. april, og høslet må kun finde sted i
perioden 1. juli til 30. april. Dette af hensyn til dyreog plantelivet.
Et godt tidspunkt for slåning af lynghede er februar
- marts, hvis jorden er tør. Hvis lyngen slås om efteråret, er der risiko for frostskader, hvis der kommer
perioder med barfrost. Blåtop skal slås inden 1. 9.
hvor den trækker næring ned, for at svække den
mest muligt.

Resultaterne har ikke – endnu medført nogen større
anvendelse i praksis: Den er brugt på en af hederne i
LIFE-Hede projektet. De foreløbige resultater er dog
ikke helt overbevisende. Hvis det ved en senere
afsluttende vurdering viser sig, at resultaterne ikke
er tilfredsstillende, kan der dog allerede nu peges
på to medvirkende forklaringer. For det første blev
arealet et par af årene først afslået hen i september,
for det andet vurderes det, at afslåningen kunne
være foretaget længere ned mod jordoverfladen.
På et andet hedeareal under LIFE-Hede projektet
er blåtop afslået på et fugtigt areal på overgangen
ned mod hedemose. Her kan normale maskiner
ikke køre, men med en skivehøster på en pistemaskine, som kører på brede bælter, kan det lade
sig gøre. Maskinen skærer tuerne helt ned, og
materialet kan efterfølgende samles op af en pickup presser, som også kører på brede bælter (foto
side 44 øverst).

Pistemaskine med brede bælter i blåtop.

Erfaringen er dog at lynghøster/hedehøster (slagleklipning) er mere effektiv i bekæmpelse af blåtop
end skivehøster.
I 2015 blev det muligt at få støtte til tage slæt i en 5
årig periode, som en del af støtteordningen til pleje
af græs- og naturarealer. Der skal hvert år i perioden den 21. juni til den 15. september tages mindst
et slæt på arealerne.
Metoden er ikke testet i projektet, men er værd
at prøve på linje med den gentagne afbrænding
nævnt andet steds.
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Blåtop rundballe.

6.3.5 Afsætning af afhøstet materiale
Hel skivehøstet lyng af god kvalitet (6-7 år gammel
jf. tækkemand) sælges til mønninger på stråtag.
Fra Harrild Hede sælges nogle 1000 lyngballer
(småballer) årligt til dette formål. Her afhøstes
typisk 100-600 lyngballer per hektar, mest hvor
der er en stor andel af revling. Typisk høstes der
på Harrild Hede 2-5 hektar årligt, mest i april men
også i september.
Den afhøstede og snittede lyng og evt. revling
kan bl.a. afsættes til underlag for ridebaner, til
biobrændsel eller til afdækning og jordforbedring i
haver og på marker. Knust materiale efter lynghøst
kan anvendes i komposteringsstalde, hvis indholdet af sand er lavt.
Blåtop og lyng kan presses i rundballer til biobrændsel. Rundballer af Blåtop har et højt tørstof-indhold. Erfaringen fra LIFE-Hede projektet er,
at markedet for afsætning er ustabilt. Det første års
høst af blåtop-baller, ville fjernvarmeværkerne godt
aftage, men året efter var markedet mættet med
andet biobrændsel, og hede-ballerne blev ikke afsat.
Der er dog håb om at biogasanlæg og kraftværker
på længere sigt vil være i stand til at håndtere
produkter med et vist sandindhold.
6.3.6 Effekt
Erfaringsmæssigt fremmer kniv- og skiveklippere
vegetativ foryngelse af lyngen, mens hedehøster
/ afskrælningsmaskine fra Aarestrup (Bio-Pick-Up)
også resulterer i øget frøforyngelse. Ved slåning af
enkelte parceller med 6-10 års mellemrum fås en
ensartet lyng velegnet til tækkeformål. Så hyppig
slåning resulterer i en relativt artsfattig hede, så
for hedens diversitet anbefales slåning med større
intervaller.
På Randbøl Hede blev der på hede domineret af
blåtop foretaget forsøg med afslåning og fjernelse
af dele af det øverste humuslag med hedehøster
tre år i træk1 i august måned i årene 2003 – 2005.
Afslåningen blev således foretaget meget tæt på
jordoverfladen og materialet blev fjernet for at fjerne næringsstoffer. Før afslåningen dækkede blåtop
85 % og der var ingen lyng. I 2011 blev dækningen
af lyng registreret til 78 %. Resultaterne fra perioden 2003 – 2011 ser lovende ud og metoden kan
sikkert forbedres ved at fjerne lyngen, når der er
opbygget en stor biomasse af denne (Degn 2015).

Ved slåning alene, er hedehøsteren bedre til at
genskabe lynghede og reducere dækningen af
blåtop end skivehøsteren, da den giver mulighed
for at komme dybere og fjerne mere af blåtoptuerne, som udpines mere. Se dog forbeholdene
omkring kulturspor tidligere.
6.3.7 Nødvendige tilladelser
Ifølge landbrugslovgivningen må høslet/slåning
finde sted i perioden 1. juli – 30. april. Kontakt det
lokale museum først ved al maskinel pleje, for ikke
at ødelægge kulturhistoriske spor som oldtidsagre,
volde, sandflugtsdiger og hulveje.
6.3.8 Økonomi
Afhøstning af heder kan deles op i modeller
afhængigt af hedens flora og topografi. I indeværende LIFE-projekt har følgende tre modeller
været anvendt.
En hedeflade, domineret af frodig og ældre lyng
der står til afhøstning kan typisk afsættes til mønningsmateriale til stråtækte huse. På nuværende
tidspunkt betaler entreprenøren typisk mellem
8-14 kr./netto pr. balle lyng de kan oparbejde. Dette
arbejde udføres typisk med hedehøster og en
almindelig lille halmballepresser. Denne metode
giver et tilskud til driften på 4.000-6.000 kr. pr. ha.
På tuede og ujævne arealer anvendes hedehøsteren
ofte, da den er relativt smal og meget robust. Hedehøsteren kører med en opsamler på og materialet
efterlades i sammenkørte bunker ved udkørselsveje. Herefter skal disse køres bort og kan typisk
bruges som dybstrøelse og jordforbedrende materialer hos nærtliggende landmænd.
Prisen pr. ha. for afhøstningen ligger på 4-5.000 kr.
pr ha. Hertil kommer bortkørsel af materialet hvor
prisen er afhængig af afstand til modtageren.
På flade og homogene arealer, kan der anvendes
store skivehøstere, kombineret med sammenrivere
og rundballepressere. Denne metode koster erfaringsmæssigt 1.800-2.200 kr./ha og hertil kommer
bortkørslen af rundballer fra arealet.
Ligeledes kan denne metode bruges på tuede
arealer, hvis disse har været høstet med hedehøsteren året i forvejen. Rundballerne har i dette
LIFE-projekt været afsat til kraftvarmeværker og
lokale landmænd til dybstrøelse.

1 Der er stigende opmærksomhed omkring en mulig forsuring som følge af gentagne biomassefjernelser. Bach m.fl.
http://bios.au.dk/om-instituttet/organisation/plante-oginsektoekologi/naturpleje/
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6.4 Afgræsning
Afgræsning påvirker hedevegetationen på flere
måder. Udover at dyrene æder af planterne, så
træder de – i større eller mindre grad – også planterne i stykker. Blandt de nedtrådte planter skabes
der mulighed for, at frø kan spire, og den afbidte
vegetation bl.a. hedelyng får mulighed for skyde
med nye skud. Græsningens effekt er afhængig af
de dyr der græsser. Får æder de mest friske og næringsrige dele af plantevæksten mens kvæg i højere
grad er en grovæder, der ikke sorterer mere grov
og vissen plantevækst fra. I LIFE-Hede projektet
har man dels arbejdet med intensiv korttidsgræsning af blåtop med får, dels med mere permanent
kreaturgræsning af store varierede hedearealer.
6.4.1 Formål og overvejelser
Græsning skaber generelt en mere artsrig plantevækst med et øget indhold af græsser. På de lidt
bedre jorder kan græsning udvikle heden i retning
mod overdrev (Buttenschøn og Buttenschøn 2015).
Græsning anvendes både som kontinuerlig pleje
enten med sæsongræsning eller med helårsgræsning og som opfølgende pleje i kombination med
afbrænding, rydning og slåning. Enten i en årrække
under permanent hegn, som intensiv korttidsgræsning under flytbart hegn eller som målrettet hyrdegræsning ofte i kombination med afbrænding.
Græsning har været og er fortsat langt den mest
anvendte hedeplejemetode, som mange steder anvendes som kontinuerlig pleje uden andre indgreb
end evt. supplerende rydning af træer.
Afgræsning bruges især til at imødegå tilgroning
med træer og buske og til at forynge hedelyng
og andre dværgbuske. Som opfølgende pleje skal
græsning bl.a. hindre tilgroning med græs i dværgbuskhede f.eks. pletvis blåtop, som breder sig efter
afbrænding eller genvækst af græs efter slåning
med hedehøster. Målet er at bide græsset ned og
ødelægge bl.a. blåtoptuer, så konkurrenceforholdet
rykkes, og hedelyng og andre karakteristiske hedearter fremmes.
Græsning med får, kvæg og heste er en autentisk
plejemetode, der minder om tidligere tiders hedegræsning og som også finder sted naturligt på de
heder, hvor man har store bestande af krondyr.
Vildtet afgræsser primært hederne i vinterhalvåret.
Det betyder, at der generelt ikke er et højt græsningstryk fra vildtet i sommerhalvåret, der kan
hæmme blåtop.

46 Pleje af heder og indlandsklitter i Danmark – en metodehåndbog

Når man har igangsat afgræsning, kræver det
løbende opsyn og vedligehold af hegn og sikring
af vandforsyning og skygge/læ til dyrene. Det kan
være en udfordring at styre græsningstrykket. Især
hvis økonomien er afhængig af tilskud med krav
til faste græsningsterminer eller vegetationshøjde, kan det blive et problem ved græsning med
flytbart hegn eller ved hyrdegræsning.
Med hyrdegræsning er det muligt at målrette
græsningen mod f.eks. blåtop og placere nattefolde
på aflastningsarealer der kan tåle den ekstra gødningsmængde (Buttenschøn og Gottlieb 2016).
I Tyskland og Holland har man opbygget store
fåreflokke med tilknyttede hyrder, hvor man kan
bestille hyrde til afgræsning af arealer til en fast
dagspris. I Danmark er det endnu ikke udbredt,
men Lystbækgaard i Vestjylland arbejder intensivt
med at udvikle hyrdegræsning. De har en fårebestand og hyrder.
På heder med publikumsadgang, skal man tage
højde for publikums sikkerhed og tryghed ved at
færdes på arealer med græssende dyr f.eks. tyre.
I permanente hegn kan man etablere faldlåger, og
sikre nem adgang, mens flytbare hegn kan betyde
at publikum afskæres fra arealer i en periode.
6.4.2 Egnede arealer og arealstørrelser
I princippet kan græsning etableres på de fleste
hedearealer. Helårsgræsning er optimalt på større
varierede arealer med fugtige og tørre partier samt
læ og skyggegivende træer. Korttidsgræsning kan
målrettes nyligt afbrændte arealer med opvækst
af blåtop, og hyrdegræsning er velegnet til arealer
med pletvis forekomst af blåtop, og hvor forholdene
besværliggør hegning.
På grund af risikoen for slidskader kan afgræsning
være problematisk på følsomme fortidsmindeanlæg.
Ved traditionel afgræsning er dyrene typisk på
Naturstyrelsens arealer fra ca. 1. maj til 1. oktober.
Hvis afgræsning etableres som opfølgende pleje
efter afbrænding, kan græsning etableres på græsdominerede arealer allerede samme år, som heden
er brændt af i det tidlige forår. På arealer domineret
af blåtop er det afgørende at få dyrene på så hurtigt
som muligt, så de kan kontrollere det boost blåtop
ofte får umiddelbart efter afbrænding.

Dyr skal kunne søge skygge
og læ. Derfor er enkeltstående træer vigtige på
heden, noget som insekter
og natravn også kan have
glæde af.

6.4.3 Hegn og udstyr
Naturstyrelsen arbejder med følgende hegnstyper:
To trådet permanent elhegn til kreaturer og heste,
tre/fire trådet permanent elhegn til får og firetrådet
flytbart elhegn til får. Da Viborg Amt i 1997 satte
hegn om Kongenshus Hede anvendtes 25 km
flethegn kombineret med en enkelt eltråd. Da de
fleste hedearealer ligger langt fra bygninger og
elkabler, anvendes oftest solcelledrevet batteri til
strømforsyning.
Hvor naturligt vand er tilgængeligt etableres ingen
vandingsanlæg, alternativt en mulepumpe. Hvor
der ikke er tilgængeligt vand køres vandet ud med
vandvogn, som tilsluttes et vandingskar med ventil.
Men det kan blive nødvendigt at etablere egentlige
vandboringer for at sikre vanding.

Vand er ikke altid tilgængeligt på heden. Vandet her kommer fra en tankvogn.

Adgang til vand styrer dyrenes færden på arealerne, og et virkemiddel til at sprede dyrene i store
indhegninger kan være at etablere flere vandingssteder i folden.
Skygge og læ i form af læskure etableres kun hvis
nødvendigt, ellers tilstræbes at etablere foldene,
så man udnytter de naturgivne muligheder for
skygge og læ i krat og småskove på tør jord.
Hvis der modtages tilskud fra Naturerhvervsstyrelsen, må der kun tilskudsfodres i kalveskjul.
Mineralfoder er tilladt, og det er der behov for
hele tiden, for at dække dyrenes behov på hedens
næringsfattige jorde. På sur hede tildeles mineraler
med høj fosfor og magnesium.

Dyrene græsser blåtop og giver plads til dværgbuskene på Randbøl Hede (Midtjylland).
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Ved græsning med får skal man være meget opmærksom på problemer med indvoldsorm.
De tekniske udfordringer i forbindelse med afgræsning knytter sig især til at etablere vanding og
strømforsyning på fjernt beliggende arealer og
ikke mindst til styring af græsningstryk. At finde
det rette græsningstryk i samarbejde med dyreholder kan være vanskeligt, og kræver at arealerne
følges tæt i løbet af året. Er græsningstrykket for
lavt kan det medføre tilgroning med vedplanter
eller genvækst af blåtop. Har blåtop bredt sig trods
græsningen, kan man evt. foretage en supplerende
slåning af de arealer, hvor blåtop udgør mere end
50 %.
I store hegninger, hvor der er problemer med at få
dyrene til at græsse hele arealet, kan man etablere
midlertidige indhegninger med flytbart hegn, så
dyrene koncentreres, der hvor behovet er størst.
Netop styring af græsningstrykket er en af hyrdegræsningens styrker, her kontrollerer fårehyrden
dagligt flokkens bevægelse over heden, og målretter græsningen.
6.4.4 Foderværdi
Hvor mange dyr, der kan gå på et areal, vil altid
afhænge af arealets beskaffenhed, men man kan
opstille følgende tommelfingerregel for antal dyr,
der kan gå 1 hektar hede:
Stude
Hårdføre ammekøer
Vækstammekøer
Naturkvæg
Får

0,42
0,13
0,13
0,1
0,73

/ha
/ha
/ha
/ha
/ ha

Tal fra Kristensen & Horsted som forudsætter, at
stude, kvier fra malkekvægholdet, lam og vækstammekvæg græsser 150 dage om året, mens får
og hårdføre ammekvægtyper græsser 180 dage.
Den resterende del af året opstaldes dyrene under
tag med fodring. For naturkvæg anvendes helårsgræsning uden opstaldning
Blåtop
Blåtop har maksimal produktion i perioden fra
medio juli til medio august, hvor hårdt græsningstryk er nødvendigt, og den skal gerne græsses i perioden fra 1. juni til 1. september. Foderproduktionen er ca. 600-1000 FE/ha. Efter 3-4 år,
går blåtop produktionen ned, og foderproduktionen falder til omkring det halve. Alle græssere
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æder gerne blåtop. I forsøg med kvæggræsning
på De Himmerlandske Heder blev blåtop ædt i en
relativ større omfang med en faktor 3-5 i forhold
til den andel blåtop udgjorde af den tilgængelige
plantevækst (Buttenschøn og Buttenschøn 2015).
Bølget bunke
Bølget bunkes vækst topper i april til maj, og den
har en vækstperiode igen i august – september
ved tilstrækkeligt nedbør. Hvis den afgræsses om
foråret sætter den ingen frøstande, og den vedligeholdes i en frisk vækstfase, der giver godt vinterfoder, så længe græsset forbliver grønt. Hvis den
får lov at gå i frø, er bladdannelse sidst på året
ikke så stor og foderkvaliteten lavere. Foderproduktionen varierer mellem 300-600 FE/ha og
er aftagende ved vedvarende græsningspleje
af arealerne. Bølget bunke har også en opblomstring efter brand, som forsvinder igen efter nogle
sæsoner. Trods den ringe produktion foretrækker
både husdyr og vildtet bølget bunke størstedelen
af året frem for hedelyng. Det hænger måske sammen med resultater fra forsøg, der viser, at bølget
bunkes fordøjelighed er højere end hedelyng2
(Buttenschøn og Buttenschøn 2015).
2 Blåtop blev foretrukket før bølget bunke – græsserne blev
sammen med lyngsnerre foretrukket før hedelyng.

Hedelyng og Klokkelyng
Hedelyng græsses primært i en periode efter
blomstring og om vinteren, mens klokkelyng stort
set ikke ædes, men græsning ved meget lavt
græsningstryk kan holde klokkelyngheden fri for

Vintergræsning, robuste
Galloway finder føde under
sneen.

tilgroning (Hampton 2008). For hedelyng gælder,
at den tåler en græsning af op til 40 % af årsskuddene. Dværgbuskenes foderværdi er noget lavere
end græssernes, 200- 300 FE/ha. Det betyder,
at dyrene ved vintergræsning kun får den energi
de skal bruge til at omsætte foderet. Man opnår
altså naturpleje, men ikke tilvækst i denne periode.
Den første vækstsæson efter plejeindgreb som afbrænding, afhøstning etc. er dværgbuskene meget
attraktive for de græssende dyr, og hvis græsningstrykket på f.eks. en afbrændt dværgbuskhede
er for hård det første år, kan det resultere i græsslette med meget nedbidt lyng, fremfor forynget
dværgbuskhede.
Revling
Revling har en lav foderværdi og er det sidste
dyrene æder. Erfaringen er, at hvis dyrene æder
revling, er de på grænsen til at dø af sult. Hvis man
påtænker at afbrænde revling dominerede arealer,
og derefter søge græsningstilskud, skal disse arealer
afbrændes 1-3 år forinden, da plantedækket med
andre hedeplanter indfinder sig langsomt, og derfor ikke er egnet til afgræsning tidligere.
6.4.5 Græsningsdyr
Dyreracernes græsningsadfærd og fødepræferencer er forskellige, de æder ikke de samme plantevækster og påvirker derfor hedetyperne forskelligt.
Ved et øget græsningstryk udviskes effekten
gradvis af forskelle i græsningsmåde og valg af
føde dyreracerne imellem.
Kreaturer
Kreaturer er grovædere. Når de græsser, river
de græs og planter af med tungen og ved hjælp
af tænderne i undermunden og tandpladen i
overmunden. De kan ikke græsse tæt på jordoverfladen, græsvegetationen skal være over 6 cm for
at de kan få fat i en mundfuld.
Deres måde at græsse på betyder, at de har svært
ved at vælge specifikke planter. De vælger i højere
grad at græsse foretrukne plantesamfund.
Forsøg har vist, at kvæg foretrækker græsser og
halvgræsser frem for urter, og de bryder sig ikke
meget om bittert foder (Buttenschøn 2007). De
æder gerne blade og kviste af løvtræer, og opvækst af vedplanter, kan beskadiges hårdt af kreaturer, men de kan ikke på langt sigt holde heder fri
for tilgroning. De undgår at afgræsse tættere end
10-20 cm på gødning – det mindsker spredning af
bl.a. parasitter.

Kreaturer er flokdyr, der holder sammen i grupper
og følger et førerdyr, når de bevæger sig over
arealerne – ofte efter et fast mønster mellem
vandingssteder, mineralfoder, gode græsgange
og hvilepladser. De græsser normalt lige efter
solopgang, hviler midt på dagen og æder igen til
aften. Unge dyr kan oplæres til at afgræsse heden
af erfarne voksne dyr, som har erfaring i at udnytte
fødegrundlaget her, som bl.a. er vist i forsøg på De
Himmerlandske Heder (Buttenschøn og Buttenschøn 2015)

Pil og glansbladet hæg
kan holdes nede af får og
kreaturer ved et passende
græsningstryk.

Får
Får bider græsset af og kan ved hjælp af deres
spaltede overlæbe udvælge små og specifikke urter
og plantedele og græsse tæt på jordoverfladen.
Får kan godt lide bittert foder, og æder derfor gerne
bittertsmagende urter som høgeurt og mange
andre af de kurveblomstrede urter. De æder generelt flere bredbladede urter end kvæg og heste
og resulterer i en mere artsfattig plantevækst. De
fleste får æder gerne dværgbuske, løvtræer og
buske, og nogle racer endda nåletræer. Deres evne
til effektivt at selektere og vælge kvalitetsfødeemner gør dem i stand til at overleve på næringsfattige jorde som hederne. De undgår at æde tæt
på deres gødning, hvis der er større mængder
f.eks. i hvileområder, ellers betyder det mindre.
Får er flokdyr og går enten i store flokke eller mindre
familiegrupper, som følger de samme ruter mellem
vand, foder, hvilearealer og græs hver dag i perioder.
Ældre dyr lærer de unge dyr at græsse optimalt
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på heden. De græsser ofte ved solopgang og
solnedgang og hviler gerne et skyggefuldt sted
midt på dagen og tygger drøv. Særligt ved får
er, at de skal klippes, så de skal væk fra folden 1-2
gange årligt. De græsser helst på tørre områder.
Ved samgræsning skal man huske, at får ikke kan
tåle store mængder kobber og derfor ikke kan dele
mineraler med kreaturer og heste.
Geder
Hvis man har problemer med tilgroning i krat, er
geder værd at overveje. Geder er en ”topgræsser”,
der helst græsser i skulderhøjde og opad og kan
græsse op til en højde på 2 meter. Geden kan udvælge specifikke fødeemner med sin bevægelige
overlæbe, og dens stærke tænder og tyggemuskler sætter den i stand til at bide grene over. Torne
er heller ingen hindring, da geden har et stærkt
mundepitel og kan æde brombær, tidsler og roser.
Geder udvælger sig de mest næringsrige dele af
planterne, men har også behov for en vis andel
af strukturrigt plantemateriale i foderet. Omkring
60 % af deres foderoptag kan bestå af vedplanter
og de foretrækker høje urter frem for græs (Buttenschøn 2010). I forsøg med græsning af heder
har geder indtaget større andel af hedelyng end
får. Geder græsser ikke tæt på gødning, da de er
meget følsomme for parasitter.
Geder er meget aktive flokdyr. De undersøger
foderet nøje før indtagelse og bevæger sig meget
og afsøger området for at finde ønskede foderemner. Selvom der er tale om lette dyr kan deres
færdsel give slidproblemer f.eks. på fortidsminder.
De bryder sig ikke om regn og blæst, og det er
derfor ekstra nødvendigt at sikre læ for vejrliget.
Hvis man altid har strøm på hegnet og sikrer gode
forhold til gederne, så de foretrækker indhegningen,
er det muligt at holde dem inde, ellers er de kloge
dyr gode til at bryde ud.
Heste
Heste kan afgræsse urter og græs meget tæt, da
de har tænder i både overmund og undermund
og bider græsset. De kan udvælge specifikke
planter med deres overlæbe, og udnytter dette til
at selektere og gå udenom giftige planter, som de
er ret følsomme overfor. Heste er ikke drøvtyggere,
og robuste hesteracer kan klare sig på arealer
domineret af groft foder med højt tørstofindhold
ved at indtage større mængder, fordi det passerer
hurtigere igennem deres fordøjelsessystem. Erfaringen er, at heste for eksempel æder lyse-siv,
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Lyse-siv bidt ned af heste.

Medicinering af græssende dyr
Ivermectin (eller avermectin) er et bredspektret middel mod parasitter, som i stort omfang anvendes for at bekæmpe orm og andre
parasitter hos især kvæg. Desværre har det en kedelig sideeffekt.
De behandlede dyrs gødning indeholder så væsentlige medicinrester,
at de påvirker de mange forskellige insekter, som normalt udvikles i
gødningen, og som er specielt tilpasset til denne levevis. Såvel antallet af arter (biodiversitet) som produktionen af individer reduceres til
en brøkdel (Iglesias et al. 2006).
Det er et forhold man skal være opmærksom på, og man kan overveje om man i naturplejen skal følge de samme retningslinjer som
gælder for økologisk produktion
I økologisk produktion skal man skal altid lave gødningsprøver først
som påviser behovet (Æg/larver i gødningsprøven), Der må kun behandles af en dyrlæge, kun behandles enkeltdyr og der skal føres
logbog over behandlingen osv. (ved en frivillig aftale kunne man
droppe kravet om dyrlæge og logbog)
Parasitter er dog kun et begrænset problem på de tørre arealer og
man kan håndtere det meste ved foldskifte og robuste, sunde dyr.

og de kan bruges til at afgræsse områder med
groft græs som blåtop og bølget bunke. De går
oftest udenom vedplanter, så de vil ikke i så høj
grad hindre opvækst af nyspirede træer. De kan
dog vænnes til det og blive gode naturplejere.
Heste har typisk nogle bestemte områder, hvor

de afsætter deres gødning og ikke græsser. Disse
områder vil domineres af høje kvælstofkrævende
arter.
Heste er også flokdyr, men deres flokadfærd er
mindre udtalt end hos får og kvæg. Som de andre
græssere er de mest aktive ved solopgang og solnedgang og hviler sig midt på dagen og om natten.
Samgræsning og vekselgræsning
Man kan med fordel udnytte forskellene ved dyrenes græsningsegenskaber, og lade dem græsse
sammen, eller efter hinanden på hedearealer. Ideen
er at opnå en bedre udnyttelse af den begrænsede
fodermængde og reducere de ulemper, der er
ved de enkelte dyrs græsningsadfærd. Kvæg og
får vil for eksempel i nogen grad afgræsse hestes
efterladte gødningsarealer, så de ikke gror til i høje
næringskrævende urter, og heste og geder vil æde
grovere mere næringsfattige fødeemner end de
øvrige.

6.4.6 Effekt
Den overordnede effekt af græsningspleje på heden
er at blåtop, bølget bunke og træopvækst kan
holdes nede på et acceptabelt niveau, og at der
kan sikres spirebede for dværgbuske og typiske
hedeplanter samt at der udvikles en struktur- og
artsrig plantevækst med levemulighed for mange
insekter og andre dyr.
Udfordringen ved græsning på heden er den relativt lave foderkvalitet, og det er især robuste og
nøjsomme racer som er egnede. Forsøg både fra
Danmark og udlandet viser dog, at kalve kan lære
at udnytte det tilgængelige foder bedre af erfarne
voksne køer, enten deres mødre eller ”tanter” af
andre racer (Buttenschøn og Buttenschøn 2015).
Der kan således være en fordel i at opretholde
egentlige hedepleje eller ”tante” besætninger.

Heste græsser Lønborg
Hede (vestjylland) sammen
med kreaturer.

Får og geder vil i højere grad æde dværgbuske og
forny disse og holde træer og buske nede. Geder
konkurrerer kun i begrænset omfang med de andre
dyrearter om fødeemner, hvis de har tilstrækkeligt
med vedplanter.
Vær opmærksom på mineraltildeling ved samgræsning, får må ikke have adgang til kreaturernes
mineraler, da de indeholder for meget kobber.
Det anbefales at have ekstra fokus på parasitter,
da der ved samgræsning vil være en risiko for, at
de forskellige dyrearter overtager hinandens parasitter og derfor spreder flere parasitter. Det gælder
specielt ved samgræsning med får og geder, hvor
gederne har en lavere tolerance overfor parasitter
end får.
Men samgræsning kan også bruges i begrænsning af parasitter, da artsspecifikke parasitter vil
blive optaget af forkerte værter, hvor de ikke kan
opformere sig. På arealer med lavt smittepres vil
det give unge dyr mulighed for at opnå naturlig
immunitet og gøre dem til optimale naturplejere.
Vildt
I nogle hede områder er der store bestande af
krondyr, som græsser arealerne og påvirker vegetationen markant.
Randbøl Hede (Midtjylland) Intensiv fåregræsning under mobilt hegn til venstre – ugræsset til
højre.
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Generelt bliver foderkvaliteten på heden lavere i
løbet af sæsonen, mest for blåtop, mens bølget
bunke holder en mere stabil kvalitet, og hedelyng
er tilgængelig hele året. Den har højest fordøjelighed om sommeren, hvor den til gengæld stort set
ikke ædes da dyrene foretrækker andre foderemner på det tidspunkt. Det er således vigtigt, at
dyrene er i stand til at skifte fødeemne i løbet af
sæsonen, efterhånden som kvaliteten ændrer sig.
En anden udfordring er at styre græsningstrykket.
Både højt og lavt græsningstryk er til ugunst for
udvikling af en varieret dværgbuskhede. Ved for
lavt græsningstryk akkumuleres førne, foderværdien reduceres, græsset bides ikke ned, og
der vil ikke ske tilstrækkelig foryngelse af hedevegetationen. Ved for højt græsningstryk, vil både
græs og dværgbuske bides tæt og udviklingen
vil gå mod græsslette. Hedelyng tåler højest en
afbidning af op til 40 % af dens årsskud.

Plads til soldug og hirse-star, når blåtop bides ned.

Det er oftest for lavt græsningstryk, som er problemet især i forbindelse med bekæmpelse af
blåtop, hvor den fysiske underminering og udsultning af tuerne er afgørende. Naturstyrelsen har
imødegået dette problem ved at slå arealer med
kraftig genvækst af blåtop i løbet af sæsonen, eller
ved at øge græsningstrykket på problemarealer i
perioder med flytbare hegn. Målrettet hyrdegræsning er den optimale mulighed for at styre græsningstrykket. Helårsgræsning og græsning senere
på sæsonen kan være en løsning, som i dag er
begrænset af krav i tilskudsordninger.
Generelt kan det siges, at afgræsning kun fjerner
små mængder næringsstof fra de afgræssede
arealer. Græsning omfordeler primært næringsstoffer på heden. Næringsstoffer kan bevidst
fjernes fra nogle arealer og flyttes til andre, ved at
sætte dyrene på nattefold eller stald om natten,
hvorfra næringsstofferne så kan opsamles – noget
hedebonden udnyttede, for ham var heden kilden
til næring. Man kan få en idé om omfordelingen
af næringsstoffer ud fra forsøg i Holland med
ekstensiv græsning, hvor kvæg åd mellem 40-60
% af den årlige overjordiske planteproduktion og
afsatte den resulterende urin og gødning på 1-4 %
af arealet.
Kvæg skider oftest, når de går mellem græsgange
eller når de rejser sig fra hvile, så de afsætter næring
ujævnt fordelt på arealet. Heste bruger ofte særlige
latrinområder, og skider ikke på de foretrukne græsgange, så her sker en tydeligere koncentration af
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Klokkeensian er græsningstolerant.

Fårene græsser blåtoptuerne tæt i nogle partier. .

næring i delområder. Ved fåregræsning spredes
ekskrementerne mere jævnt over arealet, dog med
en koncentration, hvor de hviler sig.
Ekstensiv græsning på heden kan på lang sigt
bevirke udpining via øget udvaskning af kvælstof
i form af nitrat og følgestoffer som kalcium, magnesium og kalium og dermed fastholde og genskabe
den næringsfattige hede.
Græsning har en effekt på konkurrenceforholdene
mellem planterne, når dyrene f.eks. foretrækker
græs som blåtop frem for dværgbuske. Hvor
blåtoppen bides ned, får lyngplanterne mulighed
for at spire. Dyrenes fysiske påvirkning af arealerne
er med til at opretholde en dynamik ved mekanisk
påvirkning og slidskader. Udviklingen i artssammensætning som følge af græsning skyldes ændringer
i lystilgang til jordbunden, jordens næringsstatus
og ændring i jordbundens struktur, som følge af
dyrenes tråd og fysiske påvirkning. Ved sommergræsning hindres en del blomster i at blomstre og
sætte frø, det sker ikke ved efterårs/vintergræsning. Så forskellige arter favoriseres. Spredning af
frø er ligeledes en vigtig funktion ved græsning.
Spredningen foregår dels på dyrenes overflade i
pelsen eller på hove og klove, dels båret i mavetarmkanalen.

Efter flere års pleje kommer lyngplanterne i blåtoptuerne.

De fleste almindelige hedeplanter har en middelhøj – høj tolerance overfor græsning og sjældnere
arter som guldblomme, djævelsbid, alm. månerude
har middelhøj tolerance.
Blåtop og bølget bunke
Såvel blåtop som bølget bunke kan begrænses
med det rette græsningstryk.

Tydeligt optrådt jord og fyrrebusk brugt som kløpind.

I modsætning til bølget bunke visner blåtop ned
om vinteren – og inden den visner trækker den
næringsstofferne tilbage i rodsystemet – og det
sker uanset om den blomstrer eller ej.
Det visne materiale er rigtig meget længe om at
blive nedbrudt – Blåtoppen trives og spredes fordi
der er jordbundforhold, der gør den konkurrencestærk i forhold til den øvrige vegetation.
Græsningen skal sikre, at blåtop løbende græsses
ned og ikke får lov til at stå tilbage med en stor
bladmasse, der visner om efteråret, og som i nogen
grad beskytter de nye attraktive blade mod græsning når blåtoppen begynder at sætte nye skud
året efter.

Fåregræsning.
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Blåtoptuerne nedbrydes mekanisk af dyrenes tråd.
Det tager en længere årrække at få udpint næringsstofreserverne gennem græsning end slåning.
Blåtop skal græsses hårdt i sommerperioden, hvor
næringsindholdet er højt for at forhindre at der
etableres høje tuer med en tæt masse af vissent
bladmateriale, der hindrer dyrene i at græsse de
friske skud om foråret. Dyrene skal væk fra arealet
inden de begynder at æde lyng og det gør de når
lyngen begynder at blomstre, på den måde kan
balancen mellem lyng og blåtop rykkes ved hjælp
af afgræsning.
Den optimale græsning på blåtop fås første vækstsæson efter afbrænding eller afhøstning. Første
vækstsæson efter afbrænding er græsset mere
næringsrigt end ellers, hvilket bl.a. ses på græssets
farve og på det faktum at krondyrene hellere æder
det i den 1. vækstsæson efter afbrænding. Ved
gentagne afbrændinger udfases denne næringsberigelse, som kommer fra asken.

Nylig afbrændt revling - ikke egnet til afgræsning.

Bølget bunke har en vækstperiode tidligt forår
hvor dyrene meget gerne vil æde den. Hvis den
græsses ned her vil den kun sætte sporadiske
frøstande. Den har så igen en vækstperiode i
eftersommeren, hvis heder med bølget bunke og
lyng (uden blåtop) græsses kan det være en god
ide at nedsætte græsningstrykket midt sommer
for at give lyngen gode vækstbetingelser indtil
blomstringen, efter blomstringen må lyngen gerne
græsses hårdt. Den hårde græsning på lyngen kan
også foregå om vinteren.
Styret græsning på heder kræver, at der løbende
føres tilsyn med græsningstrykket, hvis der ønskes
en artsrig varieret hede med mange synlige dværgbuske.
Vedplanter
Opvækst af løvtræer som pil, bævreasp og glansbladet hæg hæmmes ved græsning. Men græsning alene kan ikke hindre tilgroning på langt sigt
medmindre der anvendes geder. Geder kan effektivt holde tilgroning nede og udrydde eksisterende
krat af løvtræer – også enebær, så her skal man
være opmærksom på om den hede, der skal plejes,
indeholder beskyttede enebærkrat.
Opvækst af nåletræer ædes kun i meget begrænset omfang. Heste kan finde på at æde barken på
træer, som efterfølgende går ud, og de fleste dyr vil
gnubbe sig op ad vedplanter, og dermed svække
dem. Gyvel kan begrænses med græsning, men
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erfaringen viser, at plejen ofte skal suppleres med
slåning de første år. Timing af græsning har betydning. De fleste vedplanter er mest følsomme
over for græsning om foråret, men enkelte arter
som f.eks. pilearter ædes året rundt uden tydelig
årstidsvariation.
Dværgbuske
Hedelyng og klokkelyng forynges gennem afgræsning. Revling æder dyrene ikke. Får og geder æder
dværgbuske oftere end kreaturer, som ofte først
æder hedelyng sidst på sæsonen, når græssets
kvalitet falder. Helårsgræsning har en større effekt
på dværgbuskene. Ud over nedbidning påvirkes
dværgbuskene i høj grad også af dyrenes færden
på arealet, og nedtrædning af gamle senile lyng-

Ved rydning er efterladt et
område til dyrene som ly for
vejrlig og sol.

planter skaber spirebede for nye hedeplanter og
understøtter foryngelsen.
Fugle
Afgræsning af hede- og engarealer i nærheden af
natravnens levesteder kan medvirke til at skabe
gunstige fourageringsforhold for natravnen, fordi
de græssende kreaturer, dels jager insekter op,
dels selv er omsværmet af insekter. Også tinksmed
har gavn af græsning. Den yngler i hede- og tørvemoser og ved småsøer og kær i hedeområder,
hvor vegetationen er lav. Ved at pleje hederne med
græsning holdes vegetationen i en højde, der gør
området egnet som ynglested for tinksmed.
6.4.7 Tilladelser og lovgivning
Dyreværnsloven opstiller en række regler for dyrehold. De generelle bestemmelser i lovens kapitel
1 foreskriver, at dyrene skal behandles i overensstemmelse med deres behov. De skal sikres mod
vejr og vind og fritgående dyr på græs skal tilses
jævnligt. Det afgørende er, at der er tilstrækkeligt
med tilgængeligt føde, adgang til frisk vand og
mineraler, samt et tørt leje og læ og beskyttelse
mod nedbør.

6.4.9 Økonomi
I ”Økonomiske analyser af naturplejemetoder i
beskyttede områder” fra 2012 viser modelberegninger, at heden er den billigste naturtype at
pleje ved slæt og afgræsning. Disse undersøgelser
viser samtidig, at dækningsbidraget er negativt
før evt. tilskud. For hede er det i størrelsesordenen
500 kr./ha til - 2700 kr./ha afhængig af type dyr,
arealstørrelse og terrænets beskaffenhed, med
naturkvæg på de største og flade arealer som det
billigste, og hårdføre ammekvæg på små kuperede
arealer som det dyreste.
Når traditionel afgræsning etableres er der udgifter
til hegn, evt. vanding, strøm, transport og tilsyn af
dyr, vedligehold, samt dyr vinteropstaldning og
vinterfoder.

Hvis dyrene går ude i vinterperioden fra (nov)
december-februar (marts), skal tørt leje og læ som
udgangspunkt sikres med adgang til læskur eller
bygning, men kan også være til stede på store varierede heder som naturlige forhold i form af arealer
med en særlig veldrænet bund og en beplantning,
som yder en høj grad af både læ og beskyttelse
mod nedbør – f.eks. adgang til skov/plantage.
Får anses generelt for særligt hårdføre, så såfremt
de er forberedt på at gå ude og under opsyn, er
der ikke krav om læskur.

Rydning af pilekrat på Lønborg Hede (Vestjylland).

Der skal søges dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til at indføre afgræsning på hedearealer.
Afgræsning kan påvirke fortidsminder og kulturspor på heden. Såfremt en hede er fredet, kan
græsning kræve dispensation.
6.4.8 Afsætningsmuligheder
For dyreholder er afsætning af kalve, føl og lam
samt slagtedyr en indtægtskilde, f.eks. ved at
markedsføre kødet, som ”naturplejekød”. At oprette
et græsningslaug, som står for naturpleje ved
afgræsning på naturarealer, er en anden mulighed
for direkte afsætning, hvor forbrugerens fokus er
rettet både mod naturpleje og de afledte produkter
(f.eks. kød og uld).

Bæltemaskine, som fælder Bjergfyr og kører ud.
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De potentielle indtægter kommer fra afsætning af
slagtedyr og afkom samt fra eventuelle tilskud til
pleje af naturarealer og eventuel arealtilskud. Der
har været en række skiftende ordninger gennem
tiden med tilskud fra EU’s puljer. Disse tilskud kan
oppebæres enten af lodsejer eller af dyreholder.
Naturstyrelsens erfaring er, at permanent græsning med tilskud til pleje kan give overskud, mens
græsning under flytbart hegn giver underskud,
men ville blive udgiftsneutralt eller giver et mindre
overskud med tilskud.
Ved hyrdegræsning etableres ikke permanente
hegn, men ofte sikringshegn mod veje og natfolde
med flytbare hegn, og der skal evt. etableres vanding. Hertil kommer udgift til transport af fårene og
hyrdens løn. Det er en forholdsvis dyr plejeform,
hvor tilskud til pleje af naturarealer kan være afgørende for økonomien.

Rydning af træagtig opvækst med Hedehøster.

Desværre er de nuværende tilskudsordninger
(2016) ikke målrettet hedepleje, da kontrol-kravene
om enten fast dyretryk i sommerperioden (juniaugust) eller synlig afgræsning af vegetationsdækket i september ofte ikke kan sikre optimal
pleje af heden.
Tidsgrænsen for kontrol af nedgræsset vegetation
15. september på dværgbuskheden er for tidligt i forhold til den optimale udnyttelse af føderessourcen i
dværgbuskene. Det er den græsningsegnede vegetation mellem lyngen som kontrolleres. September
er et ok kontrol tidspunkt i forhold til blåtop, som
jo gerne skal bides i bund, før den trækker næring
ned i rødderne i løbet af efteråret.
Derudover giver krav om græsning af samme areal
under permanent hegn i 5 år problemer i forhold
til at opnå tilskud til hyrdegræsning og græsning
under flytbart hegn. De sidste to metoder kan
være velegnede til bekæmpelse af blåtop, fordi
græsningen her nemt kan målrettes, så græsningsintensiteten bliver ekstra høj på de dele af arealet,
hvor der er problemer med blåtop. Der er også
krav om et reelt plantedække på arealerne, det
kan nogle gange give problemer, når græsning
etableres som opfølgende pleje efter afbrænding.
Arealer, som tidligere har været domineret af revling, vil ofte være uden plantedække i første græsningssæson efter afbrænding og således ikke
opfylde betingelserne for tilskud, i modsætning til
arealer domineret af hedelyng og græsser.
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6.5 Rydning
Successionen mod skov er en naturlig udvikling,
og rydning af tilgroning er en bevidst fastholden
af heden på et lysåbent succesionsstadie, som kan
sidestilles med resultatet af hedebondens drift.
De træer, der vokser på de tørre heder er især opvækst af ikke hjemmehørende nåletræer, som bl.a.
spreder sig fra frøkilder i gamle plantagearealer,
samt de invasive arter glansbladet hæg og gyvel.
På de fugtige heder er det birk og pil, som breder
sig. Det er vigtigt at fjerne det fældede materiale
og stødene, for demed at flytte næringsstofferne
væk fra heden.

Hedehøster i funktion.
Rydning og lynghøstning
i en arbejdsgang. Bemærk
resterne af opvækst til
venstre i foto.

6.5.1 Formål og overvejelser
Målet med rydningspleje er primært at begrænse
tilgroningen, for derved at genskabe og bevare de
lysåbne hedesamfund. Samtidig med at bekæmpe
invasive arter og fjerne frøkilder til yderligere spredning af disse. Nogle rydninger kan også have til formål at genskabe et åbent landskab f.eks. omkring
gravhøje og ved indlandsklitter.
En del af hedens organismer er knyttet til de træer,
som vokser på heden, så af hensyn til bl.a. natravn
og stor tornskade efterlades enkeltstående større
træer af f.eks. skovfyr. Det kan på sigt betyde opvækst, som skal fjernes. Enebær er også en hjemmehørende art på heden. Trægrupper på heden og i
udkanten af heden har også en funktion som skjul
for vildtet, som i høj grad er med til at lægge et
græsningstryk på hederne i Jylland, hvor blandt
andet bestandene af kronvildt visse steder er store
og er med til at holde hederne lysåbne.

6.5.3 Metoder og maskiner
Processen med rydning omfatter dels nedskæring,
udkørsel og evt. flisning af det fældede materiale.
Manuel rydning foretages med motorsav, økse,
buskrydder med savklinger eller spade. Maskinel
rydning udføres ofte med skovningsmaskine på
bælter, der både kan fælde og udkøre træerne,
desuden anvendes grenknuser, traktor med vogn
og efterfølgende stødfræser og flishugger. Hvis det
er fugtigt anvendes maskiner med bælter og evt.
køreplader.
Rydning af træagtig opvækst med Hedehøster
I nogle tilfælde ses der voldsom opvækst af træer
på hede. Når det drejer sig om fyr (contorta, skovfyr el. bjergfyr) kan det være relevant at bekæmpe
problemet med ”hedehøsteren” der knuser opvæksten og samler materialet op med pick-uppen.

Grenknuser på bælter er
god til at jævne stubbe.

Ved rydning er det som udgangspunkt altid en god
ide at fjerne det ryddede materiale. For eksempel
for at få fældede nåletræer væk før de taber nålene. Når nålene nedbrydes, vil de gøde jorden, og
næringskrævende arter kan indfinde sig.
Men man skal altid tage økonomi og omstændigheder i betragtning.
Er træerne så små og står så spredt at de vil gå ud
i forbindelse med en afbrænding er det måske at
foretrække.
Vokser træet meget spredt og måske i sårbare og
våde områder, vil det bedste være at fælde dem
og lade dem ligge, især hvis man afbrænder dem
efterfølgende. Kørsel med store maskiner i sådanne
områder kan ses rigtigt mange år bagefter, og kan
have større negativ effekt, end fjernelsen af de
fældede træer.
6.5.2 Egnede arealer
I princippet kan alle arealer ryddes, men nogle arealer kan være så våde eller kuperede at rydning er
forbundet med meget høje omkostninger. Hvilken
metode til rydning man skal vælge afhænger af
arealets beskaffenhed.
Typisk kan man rydde gamle nåleplantager, pilekrat, som ikke er for våde, og tilgroning på flade
eller småkuperede hedearealer.
Frostperiode udnyttes til at flishugge og køre væk.
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Det er normalt hensigtsmæssigt at afvente at de
fremspirede træer har en vis størrelse, ved 4-5
års alder er træerne nemme at se og de nederste
grønne grene er først ansat flere cm. over jorden.
Maskinen kører rundt på et anvist areal, men
sænker kun knuseren ned, når der er træer til
stede. Træerne slås af under nederste grønne gren
og dør. Det knuste materiale indeholder af gode
grunde en del lyng og kan derfor afhændes til
dybdestrøelse eller andet formål. Præstationen vil
være afhængig af mængden af uønsket opvækst,
men oftest mere end en ha. i timen.
Man opnår samtidig en diversitet i lyngplanternes
alder på arealet og oveni købet vil der være steder,
hvor slaglerne rømmer lyngtørv og efterlader småpletter med hvidt sand.
Vær opmærksom på at maskinen har slagler, derfor kan være problemer med at køre på arealer
med mange sten. Timeprisen er under 1000 kr.

Hede med opvækst af bjerg-fyr i forgrunden og pilekrat i baggrunden.

Rydning af træagtig opvækst med
Texas grenknuser
Hvor der er tale om mere spredt opvækst af nåletræer på lysåbne arealer kan en løsning være at
benytte en Texas grenknuser – redskabet ligner
en forvokset rotorplæneklipper, den kræver ikke
meget kraft på traktorens kraftudtag. Maskinen
magter træer med en stammediameter op til 10
cm. De fleste skovdistrikter, samt mange private
småskovejere råder over en Texas.
Teknikken er at køre rund på arealet og kun sænke
maskinen ned direkte oven i træerne. Som regel
knuses træet så eftertrykkeligt at det bagefter er
svært at konstatere andet end en rund plet i den
omgivne lyng. Præstationen er stor – hvor der er
tale om spredt opvækst, flere ha i timen. Man slipper for at se kedelige visnende fyrretræer og man
slipper for opsamling af nedskårede træer. Der
kommer små lysninger i lyngtæppet til gavn for
krybdyr og insekter Da man kun bearbejder pletvist, efterlades der kun små mængder næringsstof.
Manuel rydning af træopvækst med
træoptrækker
Manuel optrækning af træer er en god opgave til
partnerskaber og frivillig arbejdskraft. Men det kan
være et tungt arbejde – der er altid nogle træer der
er seje at rykke op. Arbejdsmiljølovens regler for
løft overskrides nemt, men i så fald er der hjælp at
hente i form af en ”Extractigator” Redskabet fås her
i landet hos Bakkebjerg Naturpleje og koster om-
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Kraftig sporkøring efter rydning med tunge maskiner. Kun ødelæggelse eller også positiv
dynamik?

Umiddelbart efter rydning af pilekrat.

kring 2000 kr./stk. Redskabet fås i 2 størrelser og
kan monteres med en støttefod, hvis det ønskes
anvendt på blød bund. Extractigatoren eller ”gyvelsnapperen” som den også kaldes fungerer næsten
som et koben. Man griber med redskabet om rodhalsen på træet og vipper. Den er let at betjene og
klarer de fleste træer, hvis man overholder de 5 års
intervaller mellem rydningerne, som ofte nævnes.
Hvis et træ tidligere har været skåret ned og har
skudt igen (som det tit gør sig gældende for løvtræer) er rødderne dog så kraftige at redskabet
hiver træet over i stedet for at trække roden op.
Førstegangsrydning af massiv tilgroning udføres
som maskinel rydning, udkøring og evt. flisning.
Er det egentlige træer fældes de, er det mindre
krat kan det evt. ryddes med slagleklipper og efterfølgende opsamles. De tilbageværende stubbe
bør fjernes. De kan stødfræses eller knuses med
maskine alternativt rykkes op og flises – se eksempel fra Gyttegård plantage i box. Hvis der ryddes
på arealer, som også afbrændes, er der yderligere et
incitament til at fjerne stød. Genbrand i gamle stød
kræver en yderligere indsats for at slukke med
vanding i flere timer afhængig af antallet af stød.

Krondyr holder pilekrat nede.

Vedligeholdende rydning af opvækst efter rydning
eller afbrænding udføres ofte som manuel rydning,
hvor stød og små træer og buske skæres ned.
Efter afbrænding kan de tilbageværende buske og
mindre træer også køres over med grenknuser.
Ved bekæmpelse af invasive arter f.eks. glansbladet
hæg, er det vigtigt at fokusere på, at fjerne de
tilgængelige frøkilder og at fælde på et tidspunkt,
hvor der ikke er modne frø (Se Buttenschøn og
Thamdrup, 2012: Praktisk vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af glansbladet hæg).
På Lønborg Hede rykkes glansbladet hæg op med
rod – de store med traktor med grab og de små
med spade og håndkraft.
Både rydning og knusning kan være voldsomme
indgreb, så det er vigtigt at kortlægge biologiske
værdier på arealerne, så man kan tage hensyn
til dem. Facetslebne sten kan ødelægges ved
knusning, og stenene kan ødelægge knivene. En
løsning kan være at indstille maskinen, så den kun
knuser til jordhøjde.
Førstegangsrydning kræver opfølgende pleje i
form af løbende rydning af genvækst, afgræsning
eller afbrænding.

Nåletræer dør efter fældning, hvorfor problemet
her primært er fremspiring af nye planter, hvis der
samtidig er skabt et godt spirebed. Erfaringer viser,
at hvis opfølgende rydning af bjergfyr gentages ca.
hvert femte år, når de ikke at sætte kogler. På den
måde mindskes frøkilderne på arealet med tiden.

Glansbladet hæg rykkes op
med rod.

Løvtræer derimod vil skyde fra stødene, og især
birk har en voldsom genvækst fra sovende knopper lige omkring jordoverfladen. Følger man førstegangsrydning op med effektiv manuel nedskæring
af stødskuddene de første år efter rydning – gerne
2-3 gange årligt i vækstsæsonen fra maj til august,
kan man reducere genvækstproblemet og udsulte
stødene. Et andet alternativ er at følge rydningen
op med afgræsning, så dyrene kan være med til at
æde de nye stødskud og frøplanter.
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6.5.4 Timing
Pilekrat ryddes bedst i eftersommeren, når det er
tørrest. Nåletræer kan ryddes om vinteren med
frost, hvis muligt.
Jævnfør Jordressourcebekendtgørelsen fra 2010
må hedearealer, der er beskyttet efter lov om
naturbeskyttelse, kun slås eller ryddes i perioden 1.
august til 30. april af hensyn til dyre- og plantelivet.
Ekstensiv rydning kan dog foretages hele året.
Der er rydningspligt på landbrugsarealer, dvs. de
skal holdes ryddet for træer og buske, som ikke må
være mere end 5 år. Rydningspligten omfatter ikke
hedevegetation af dværgbuske. Effekten af denne
bestemmelse er formentlig i praksis beskeden, bl.a.
fordi den er dårligt kendt. De periodebegrænsninger, der er for rydning af opvækst af træer og
buske skyldes hensynet til dyre og plantelivet.

Areal A, hvor stød er rykket
op og mineraljord blottet.

6.5.5 Afsætning af restprodukter
Reelt tømmer og flis kan afsættes. Derimod kan
der være problemer med opsamlet materiale efter
grenknusning, hvis der er for meget sand i materialet. Så kan det ikke anvendes i forbrændingsanlæg. Opgravede og rensede stød og rødder
kan afsættes til fjernvarmeflis.
6.5.6 Effekt
På kort sigt har rydning en stor umiddelbar landskabelig effekt, og der genskabes lysåbne hedearealer. På lang sigt er rydning kun effektiv hvis
den efterfølges af en opfølgende pleje. Tages beslutningen om at rydde et hedeareal, træffes i princippet også en beslutning om at afsætte ressourcer
til fremtidig vedligeholdende pleje for at holde det
lysåbent.

Stød og rødder rykkes op.

Det ovenstående om metoder og maskiner m.m.
er først og fremmest rettet imod nåletræer. Det er
afgørende i såvel planlægning som udførelse at
erkende en grundlæggende forskel mellem nåletræer og løvtræer: Nåletræerne dør efter fældning,
mens løvtræerne skyder nye skud fra stubben. En
fældning af løvtræer som eneste indgreb er derfor
ikke nogen holdbar løsning.
En nedskæring af rod- og stødskuddene efter
rydningen 2-3 gange i vækstsæsonen de efterfølgende 2-3 år kan være en effektiv, men dyr måde
at udsulte stødene på.

Specialmaskine til flisning af friske stød.
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Rydning af plantage og genetablering af hede i Gyttegaard Plantage
I LIFE-Hede projektet har man gennemført forsøg med efterbehandling af et ryddet plantageareal i Gyttegård Plantage. Udgangspunktet var en kuperet indlandsklit, tilplantet med nåleskov for 100 år siden. Målet er at åbne klitlandskabet op og genskabe det oprindelige landskab
og øge arealet med hede på det tidligere plantageareal.
Efter plantagen var ryddet og træet kørt ud, stod man tilbage med et areal med store stød og
et meget tykt humuslag ophobet på den tidligere skovbund. Det tykke humuslag er problematisk, fordi det indeholder en mængde næring, som vil frigives, når det omsættes og resultere i
en nitrofil vegetation. Spørgsmålet var, hvordan arealet bedst kunne konverteres til hede?

Der er gennemført forsøg med tre metoder til efterbehandling:
A. Maskinel fjernelse af stød. Stødene blev rykket op med gravemaskine og gummiged. Derefter blev rødderne renset og kørt gennem en stor sold, derefter en flishugger, så mest muligt
sand blev siet fra. Flisen, som var uden alt for meget sand, kunne afsættes som grov fjernvarmeflis.
B. Knusning af stød, hvorefter materialet er blevet liggende på arealet.
C. Knusning af stød, hvorefter materialet er fjernet med Bio-Pick-Up knuser.

De umiddelbare effekter af de tre behandlinger var følgende:
A. Der er rodet så meget rundt i jordbunden, at mineraljorden er blottet mange steder og nu
udgør en mosaik med humuslaget. Ny hedelyng spirer i den blottede mineraljord, og der er
få nitrofile arter på dette areal.
B. Der er et tykt humuslag overalt og grenflis, som hindrer spiring af hedelyng og der vokser en
del nitrofile arter som gederams, hindbær og brombær.
C. Her er stadig et tykt humuslag og en del gederams, hindbær og brombær, men hedelyngen
spirer også, hvor grenflisen er fjernet.

Det tyder på, at metode A hurtigst vil genskabe hede. Det en forholdsvis radikal metode, hvor
arealet påvirkes voldsomt. Den er samtidig den dyreste metode: udgifter til oprykning af stød,
rydning af arealet og flishugning var ca. 20.000 kr./ha. Salg af flis gav ca. 2.000 kr./ha. Prisen
for metode A er derfor ca. 18.000 kr./ha plus omkostninger for evt. bortkørsel af det soldede
materiale. Udgifterne til metode B og C var hhv. ca. 6.000 kr./ha og 20.000 kr./ha.
Vær opmærksom på, at når man vælger at rydde plantage for at konvertere det til hede, så
tager det tid, og opfølgende pleje er nødvendig for at holde arealet lysåbent. En dimension,
hvis alternativet er naturnær skovdrift. Undersøg, om det kræver tilladelse fra skovloven, og
husk at orientere brugerne af skoven, som måske ikke umiddelbart alle er lige glade for, at
deres skov fældes.
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Et andet alternativ er at følge rydningen op med
afgræsning, så dyrene kan æde de nye stødskud og
frøplanter. Det har flere steder givet gode resultater.
Et tredje alternativ kan være en total fjernelse også
af løvtræernes rodsystem, for på den måde helt
at undgå stødskud. Helt små planter kan rykkes
op med hånden eventuel ved brug af "gyvelsnapperen", lidt større planter kan rykkes op på samme
måde efter rodstikning med en spade, og endnu
større buske/træer kan rykkes op med traktor,
gravemaskine el.lign. Første fase af indsatsen bør
være fjernelse på selve heden. Hvis denne indsats
gennemføres hvert 4.-5. år, vil indsatsen efterhånden blive reduceret, da nye planter fjernes før de
sætter frø. I anden fase bør man se nærmere på
eksisterende frøkilder i hedens omgivelser. Begge
initiativer vil på langt sigt reducere udgifterne.
Her var en nåleplantage – nu er der mulighed for, at det kan udvikle sig til hede.

Det ovennævnte om løvtræer er bl.a. møntet på
glansbladet hæg. Den er optaget på den såkaldte
”sortliste” (Søg efter "sortlisten" på www.svana.dk
for at se den seneste udgave). Det er en liste over
uønskede arter, såkaldte invasive arter, udarbejdet
af Styrelsen for Vand – og Naturforvaltning. I nogle
lokale områder er arten så talrig, at man må erkende,
at man ikke kommer af med den igen. Omvendt er
der andre områder (bl.a. heder), hvor den stadig er
så fåtallig, at man også på langt sigt kan forhindre
glansbladet hæg i at blive et væsentligt problem
med en begrænset indsats.
I LIFE-Hede projektet er den ovennævnte indsats
praktiseret over for glansbladet hæg.
I og omkring en nåletræsbevoksning var der kommet en del eksemplarer i forskellig størrelse. En
traktor med grab rykkede de store op, og de små
blev rykket op med spade og håndkraft. Den
nævnte bevoksning var stort set det eneste sted
på denne hede, hvor arten forekom. Så med en
planlagt opfølgning ca. hvert 5. år forventer man at
have taget dette problem i opløbet.
Problembarnet glansbladet hæg er ikke blot en ubetydelig bagatel. De Økonomiske Råd beregnede i
2014 omkostninger ved glansbladet hæg til 2 mio. kr.
(Anon. 2014).
Og dette problem bliver ikke mindre.
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Nyt skrab umiddelbart efter etablering i 2014.

6.5.7 Nødvendige tilladelser
Der kræves som oftest dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til rydning på heder. Det kan
være i konflikt med status quo fredninger at rydde
hede arealer. Ved rydning af gammel plantage
kræves tilladelse efter skovloven.
6.5.8 Økonomi
Økonomien i rydning afhænger af parametre som
den stående træmængde, udkørselsafstande og
adgangsforhold, samt afsætningsmuligheder for
restprodukterne. Det er også af betydning, om
der kan anvendes gængse maskiner eller der skal
anvendes specialmaskiner og køreplader. Og jo før
man fjerner ny opvækst, jo billigere bliver det på
lang sigt.

6.6 Vand på heden
En af de store trusler mod mange heder er dræning. Også den tiltagende markvanding trækker
på grundvandsressourcerne og dermed udtørring
af mange heders kærpartier til følge. Effekten er
størst på små heder og i randen af større. Dræning
påvirker især lavtliggende hedemosepartier og
klokkelyngheder, der ligger tilbage som mindre
partier i landskabet.
Sænkningen af grundvandsstanden rammer i
første omgang fuglelivet. Hovedparten af de
karakteristiske hedefugle er helt eller delvist
afhængige af vådområderne. En stor del af de
sjældne og truede planter og insekter findes også
her. I LIFE-Hede projektet har genopretning af
naturlige hydrologi været en mindre, men væsentlig del af indsatsen.
Nyt vandhul på heden til gavn for Tinksmed, padder og insekter.

På de større heder foregår der meget sjældent en
aktuel vandstandssænkning, hvilket skal forståes
sådan, at arealerne er mere tørre i dag end de var
for blot få år siden. Der ses ganske vist gamle grøfter
på mange heder, men de er anlagt for mange år
siden (måske 50-100 år), og en ligevægt i grundvandsstand og vegetation har indfundet sig for
længst. Det er endda sådan, at disse grøfter meget
langsomt falder lidt sammen, og deres afvandende
evne forringes derfor en smule.
Lukning af grøfter kan have karakter af en restaurering eller genopretning af den tidligere tilstand.
Men også andre initiativer kan skabe mere vand på
heden. Der kan etableres lavvandede damme eller
skrab, hvor der før var lavninger groet til i blåtop
eller på anden måde var uden botanisk værdi.
Opgravning af tilgroede tørvegrave, som der er set
tilfælde af må generelt frarådes, da den vegetation
med f.eks. tørvemos og smalbladet kæruld som
typisk har etableret sig, også er værdifuld.

Intern grøft lukket på Lønborg Hede.

Den ofte hørte opfattelse af, at dræning er en
trussel mod hederne, kan være korrekt nok, men
kun hvis man gør sig helt klart hvilket tidsperspektiv, man taler om. Samtidig er der en anden
og modsat rettet tendens. Mængden af nedbør
i Danmark er stigende. Det medfører, at hyppigheden af vanddækning i tidvise søer på 7 større
midt- og vestjyske indlandsheder har vist sig at
være blevet mere end fordoblet fra 1944 til i dag
(Degn 2013). Det må nødvendigvis også betyde, at
de omgivende heder er blevet vådere, og det må
påvirke hederne på langt sigt.
Soldug på fugtig jord.
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Sildebensskrab Strabrechtse
Heide (Holland). Foto: Karel
Tomeï (flyingcamera.nl).

6.6.1 Formål og overvejelser
Formålet med indsatsen er at skabe fugtige områder på heden, bl.a. ved at etablere lavvandede
lavninger til tinksmed og padder, og retablere
naturlig hydrologi på lave arealer ved at stoppe
afvanding.
De hydrologiske forhold kan typisk ændres ved at
drængrøfter kastes til og ved at skrabe lavninger i
fugtige områder, så der igen kommer mere vand
på heden.
En anden mulighed, som man har erfaringer med i
Holland, er etablering af sildebens skrab, hvor tørven
fjernes i et sildebensmønster. Disse skrabede lavninger bliver fugtigere og det giver mulighed for
etablering af våd hede, hængesæk og hedemoser.
Fokus er også her, at skabe variation på heden,
så der er livsbetingelser til mange forskellige organismer.

Sildebensskrab Randbøl Hede.

Gennemgang af meteorologiske data og luftfoto
viser, at i takt med at nedbørsmængden er øget
med ca. 200 mm de seneste år, er der også
kommet mere vand på hederne. Ved analyse af
luftfotos fra 1944 til i dag har det vist sig, at vanddækningen i tidvise søer på 7 større hedearealer
i Jylland er mere end fordoblet (Degn, 2013). De 7
hedearealer er alle indlandsheder.
6.6.2 Metode og maskiner
Typisk udføres arbejdet med traditionelle maskiner
som gravko og doser. Der kan være behov for
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Selvom sildebensskrab ser kunstigt ud fra oven virker landskabet ikke så påvirket i jordhøjde.

Indsats nytter – et konkret eksempel fra Borris Hede
På Borris Hede var ynglebestanden af tinksmed i 1955 på omkring 30 par (Salomonsen 1955).
I 2010 blev kun 1-3 par registreret (Olesen & Østergaard 2010). Efter at Forsvaret gennem ekspropriationer i 1953 udvidede arealet voldsomt, stoppede gravning af tørv i tørvegravene, så
de er langsomt groet til med bl.a. tørvemos og smalbladet kæruld. I den nævnte periode blev
såvel antallet af åbne tørvegrave som arealet af åbne vandflader reduceret til under en tredjedel. Det skal selvfølgelig have en effekt på tinksmeden, som søger føde ved bredderne.
Et afgrænset område viste samme tendens, og der var i 2010 ingen ynglende tinksmede.
Derfor gravede Forsvaret nogle af de gamle tørvegrave op igen, samt lavede nogle helt nye
i lavninger med helt uinteressant vegetation af ren blåtop. Året efter, at de første vandhuller
var genetableret, fandtes en rede af tinksmed 1 m fra vandkanten af et af de nye vandhuller.
Det følgende år fandtes ved den samme lokalitet 1-2 ynglepar. Det skal ses i sammenligning
med, at der på de gammelkendte ynglepladser det år kun blev fundet 1 ynglende par.

køreplader i fugtige områder. Sildebensskrab
kan laves med pistemaskine på larvebånd, men
også med gravemaskine og dumper, med brug af
køreplader.
Lavvandede skrab til tinksmed og padder etableres
på lysåbne hedearealer, typisk i lavninger, som
er groet til i blåtop eller på anden måde er uden
botanisk værdi. Skrabene er max. ½ meter dybe og
etableres med meget flade brinker.
Man skal ved skrab passe på ikke at gennembryde
et eventuelt al-lag.
Materialet køres væk fra heden. Nogle steder er
materialet brugt til at fylde grøfter op med.
Ved lukning af grøfter, som dræner lave arealer på
heden, er det vigtigt først at afklare, om grøfterne
er interne eller eksterne. Lukning af interne grøfter
kan ske umiddelbart. Afvander grøfterne naboarealer skal det sikres at denne afvanding ikke forringes
før grøfterne lukkes. I projektet er grøfter lukket
ved at fylde dem op med materiale fra de skrab,
som er etableret på heden.
Sildebensskrab – Inspiration fra Holland
Sildebensskrab er relevante i større fugtige lavninger under tilgroning med blåtop. I Holland
startede man med at skrabe en ”rygrad” og derefter de enkelte sideben. Maskinføreren havde
kendskab til værdifulde arter og naturtyper på
heden, og var instrueret i at stoppe, når han kom

Mere vand på heden efter lukning af grøfter.

til noget spændende f.eks. en bestand af klokkeensian. På den måde fik sidegrenene forskellig
længde, og de sjældne arter og værdifulde naturtyper mulighed for at etablere sig på de nyligt afskrabede arealer. En måde at få maksimalt udbytte
for en minimal indsats.
Indgrebet er udført med en knuser, som knuste
vegetationen ned til det underliggende få cm tykke
mudrede lag, ovenover den faste sandbund. Efterfølgende blev det knuste materiale afrømmet med
en gravemaskine og kørt bort med en dumper
– nogen steder med brug af køreplader.
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Skrælpløjning efter
afbrænding.

Resultatet af sildebensskrælningerne er lovende,
indvandring af arter bl.a. soldug sker på 0-10 år, hvor
man med en totalbehandling må vente op til 30 år.
6.6.3 Effekt
Især arter som trane og tinksmed har gavn af
mere vand på hederne. Se afsnit om Biodiversitet
på heden for arternes øvrige krav.
Klokkelyng er en pionerplante, som fremmes på
arealer ved skrab til tinksmed og padder. Fremme
af klokkelyng er en vanskelig sag, og spørgsmålet
er langtfra afklaret. Nogle Natura-2000 planer
anbefaler hævning af vandstanden. Det kan dog
siges med sikkerhed, at hvis problemet er blåtop,
vil en hævning af vandstanden ikke have nogen
positiv effekt på klokkelyngen.

Rug og boghvede 1. dyrkningsår.

Klokkelyng må også forventes at blive fremmet
ved sildebensskrab.
Afbrænding før hævning af vandstand kan også
være med til at etablere de rette betingelser for
klokkelyng.
For at holde lavningerne lysåbne og hindre
skrabene i at gro til, kan kreaturgræsning etableres
efterfølgende.
Kronvildtet skaber også dynamik ved deres skiftende
sølehuller. De danner biotoper, der svarer til de
fugtige lavninger i bunden af parabelklitterne. Disse
er meget næringsfattige og huser visse steder
store bestande af ulvefod, soldug og brun næbfrø.
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Boghvede og rug 2. dyrkningsår.

Historisk dyrkning på Harrild Hede
I LIFE-Hede projektet har man på Harrild Hede i samarbejde med det lokale museum afprøvet
dyrkning af hedelodder på en række forsøgsparceller.
De valgte afgrøder er rug og boghvede, fordi de var hovedafgrøderne på den egn langt ind i
1800-tallet. Andre muligheder kunne være spergel, som er en gammel foderafgrøde i de jyske
hedeegne og kartofler, som gav godt på udmarksjorderne, når de altså fik lidt gødning.
De første to dyrkningsår dyrkedes både rug og boghvede i sædskifte. Rugen kom alle steder
meget dårligt det første år, og boghveden klarede sig godt. Sædskifte året efter, hvor rugen
også stod dårligt, og boghveden allerede kom dårligere. Det tredje år valgte man derfor kun
at så boghvede, som stod meget sparsomt.
Vildtet åd hvert år frøene af boghveden, så der var ikke meget afgrøde at høste, men de afbidte stubbe, som står tilbage høstes af, for at fjerne så meget næring som muligt. Historisk
set, ville hedebonden stoppe dyrkning, når udbyttet var 3-5 fold. Som regel blev de enkelte
lodder dyrket i 5-7 år.
Udpiningen af jorden ses tydeligt på boghveden efter 3 års dyrkning i forsøget, hvor afgrøden
har stået dårligere fra år til år – uden at udbyttet dog har kunnet opgøres.
På lang sigt bliver det spændende at følge, hvorvidt hedevegetationen etablerer sig på ny.
Der forventes en cyklus på ca. 50 år.

6.6.4 Nødvendige tilladelser
Etablering af vandhuller og ændring af vandstand
på heden kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 og skal vurderes i forhold til Natura2000.
Lukning af grøfter kan desuden kræve tilladelse fra
vandløbsloven.
Grøfter kan også være kulturspor, kontakt derfor
det lokale museum først.
6.6.5 Økonomi
For et skrab ligger prisen typisk mellem 5.000
og 10.000 per skrab, afhængigt af hvor langt det
afskrabede materiale skal transporteres.
6.7 Historisk drift – udpining via afgrøder
Denne plejemetode tager udgangspunkt i en side
af hedebondens aktiviteter, som indtil nu ikke har
været meget i fokus. Det ser ud som om, at det var
en almindelig praksis at opdyrke et mindre areal
ude i heden, dyrke afgrøder i 2-5 år indtil man havde
opbrugt den mængde næringsstoffer som var
samlet af vegetationen i måske 100 år, og derefter
lade arealet ”springe i lyng igen”. Derefter opdyr-

kede man et nyt areal et andet sted på heden, osv.
For hedebonden var der to væsentlige fordele. Her
kunne dyrkes sædekorn uden det sædvanlige store
indhold af ukrudtsfrø, og så var sådanne marker
ikke omfattet af takseringen af hartkornet, som var
grundlaget for inddrivelse af skatter.
Da hedeplejens formål er at udpine jorden og fjerne
næringsstoffer dyrkes der helt uden gødskning – til
forskel fra hedebonden, som bl.a. gødskede med
husdyrgødning og tørveaske de første år.
Det er måske ikke umiddelbart indlysende, hvorfor
opgivne marker nævnes her som en hedeplejemetode. En del af forklaringen ligger i, at en opgivet
mark i løbet af en årrække kan blive helt domineret
af hedelyng. Den forladte mark går dog ikke direkte
over i lynghede. I løbet af en årrække gennemløber vegetationen på arealet af sig selv en række
stadier, hvor forskellige planter dominerer. Der er
adskillige beskrivelser af dette fra begyndelsen
af 1900-tallet. Man havde oven i købet et specielt
udtryk for dette; man sagde, at ”markerne sprang i
lyng igen”.
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Høstning af boghvede
med grønthøster.

Der findes også en nyere undersøgelse over en periode på 22 år af den vegetation, som indvandrede
på en mark, der gik ud af drift i 1975 (Degn 2001).
Et meget karakteristisk stadie fandtes 3-6 år efter
dyrkningens ophør, da arealet var helt domineret
af den røde farve fra rødknæ og den blå farve fra
blåmunke. Nogle år senere (7-9 år efter starttidspunktet) var karakteristiske arter bl.a. almindelig
kongepen, håret høgeurt og bølget bunke. Selv
12 år efter dyrkningens ophør var vegetationen
stadig helt åben med megen håret høgeurt og kun
spredte lyngbuske. Først efter 20 år blev hedelyngen dominerende.
Den største interesse ligger i den udvikling, som
gennemløbes hen mod lyngheden. Her findes
gennem en periode en række plantearter, som ikke
findes i den lyngdominerede hede. I det beskrevne
tilfælde var der 9 år efter dyrkningens ophør 42
plantearter på 1.150 m2. Mange af disse planter er
føde for sommerfugle, græshopper og adskillige
andre insekter, som heller ikke findes i den lyngdominerede hede. Det giver en øget biodiversitet,
både hvis man ser på det givne areal i et tidsperspektiv, og hvis man ser på et stort hedeareal
isprængt opgivne marker i forskellige udviklingstrin
6.7.1 Formål og overvejelser
Det primære formål er at skabe en jordoverflade
af helt blottet mineraljord, hvor en succession af
planter og dyr kan starte helt forfra. Ikke engang
efter afskrælning starter man i så udpræget grad
helt tilbage fra nulpunktet. Det er forudsætningen
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Sparsom boghvede, ædt af vildtet 3. dyrkningsår.

for variationen af urter inden lyngen igen bliver
dominerende.
Det sekundære formål er at udpine jorden ved at
fjerne afgrøder og dermed de indeholdte næringsstoffer. Afgrøderne er dog undertiden så beskedne,
at en fjernelse ikke vil ændre meget. Man kan
derfor også overveje at fjerne næringsstoffer før
pløjningen, f.eks. ved fjernelse af vegetationen eller
et evt. morlag.
Endelig er det en mulighed for at demonstrere
tidligere tiders agerbrug og afgrøder på heden.

Udgifter per ha
1. år

2. år

3. år

Afbrænding

2.000 kr.

Skrælpløjning

1.050 kr.

Pløjning

1.050 kr.

Harvning

525 kr.

Såning

525 kr.

Harvning

525 kr.

Såning

525 kr.

Høstning:
50 kg rug a 3 kr./kg, 30 kg boghvede a 60 kr./kg
4. år

1.050 kr.

Harvning

525 kr.

Såning

525 kr.

Frø

1.950 kr.

Høstning

1.050 kr.

I alt per ha

6.7.2 Egnede arealer
En pløjning er et voldsomt indgreb i en beskyttet
eller fredet hede. Anvendelsen bør derfor kun ske
med stor omtanke. Vigtigst er, at indgreb kun bør
ske på arealer, som tidligere har været pløjet som
plantager, pløjede brandbælter, vildtagre og marker.
Jomfruelig jordbund bør ikke røres, da den har en
speciel lagdeling (mor, blegsand og al) udviklet
gennem århundreder eller årtusinder.

11.300 kr.

Tabel 2. Estimerede udgifter
ved historisk drift. Maskinpris
600 kr. per time.

6.7.4 Metoder og maskiner
Første år afbrændes arealerne i marts og kort
efter skælpløjes. Skrælpløjningen vender tørven.
Om sommeren harves evt., hvis der er tale om
græstørv med genvækst.
Andet år pløjes overfladisk i ca. 20 cm’s dybde, for
at bevare allaget intakt, herefter tallerkenharves og
tilsås med afgrøder. Boghvede om foråret eller rug
om efteråret. Andre afgrøder som hedebonden
dyrkede, hvor dyrkning også kunne afprøves, er
svedjerug, grå havre og spergel.

Denne indskrænkning vil dog sjældent være et
problem. På de fleste heder vil der være arealer,
som tidligere har været dyrket. Så vidt vides er der
kun for Randbøl Hede lavet en egentlig opgørelse
(Degn 2005). Ud af de ca. 800 ha har tilsammen
136 ha været pløjet inden for de sidste ca. 130
år. Størrelsesordenen er nok ret normal. Nogle
tidligere pløjede arealer kan lokaliseres på gamle
målebordsblade (1:20.000) eller luftfotos (specielt
fra 1954). Andre kan erkendes i terrænet ud fra
furer i jordoverfladen efter pløjning.

6.7.5 Effekt
Erfaringerne fra dyrkningen er ikke indsamlet
endnu.

6.7.3 Maskiner og udstyr
Traktor, tallerkenharve, plov, grønthøster, vogn og
såmaskine.

Der er dog erfaring fra en tidligere mark beliggende
på næringsfattig og sur jord omgivet af hede med
hedelyng og revling, hvor dyrkningen ophørte i

Tredje år og fremefter sædskifte, hvor afgrøderne
bytter mark. Hvert år afhøstes afgrøden og køres
væk fra arealet. Efter 4. år var der ikke mere afgrøde at høste.
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1975 og hvor successionen derefter blev fulgt i
en periode over 22 år (Degn, 2001). I de første 2
år efter ophør af dyrkning domineredes området
fuldstændigt af enkelte ruderatplanter. Langsom
indvandrede mere blivende arter som bølget
bunke og håret høgeurt, men efter 13-14 år gik de
igen tilbage. I de sidste 10 år bredte hedelyng og
fåre-svingel sig. Hedelyng var da så udbredt (1997),
at området blev registeret som § 3 hede. I alt registreredes 76 arter af karplanter over hele undersøgelsesperioden 1976-1997 med et maksimum
på 41 arter i 1984. I de sidste 13 år (1984-1997) faldt
artsantallet gradvist til omkring det halve.
Observationerne fra Karup flyvestation kan dog
ikke direkte overføres til, hvordan successionen
kunne forventes at forløbe på Harrild Hede. På
Harrild Hede har dyrkningen været foretaget på
arealer, der sidst var dyrkede for mere end 100 år
siden og efterfølgende er sprunget i lyng. På Karup
flyvestation blev successionen fulgt umiddelbart
efter, at dyrkningen blev opgivet.
6.7.6 Nødvendige tilladelser
Der blev indhentet tilladelse fra kommunen, som
konsulerede fredningsnævnet, og vurderede i
forhold til Natura 2000. Kommunen orienterer
herefter alle potentielt relevante organisationer,
herunder DOF og DN. Når tilladelsen gives kan
den først udnyttes, når klagefristen på 4 uger er
udløbet.

6.7.7 Økonomi
Se tabel 2. Estimering af omkostninger ved historisk dyrkning på Harrild Hede. Her er regnet med
en maskinpris på 600 kr. per time.
6.8 Tilførsel af mikronæringsstoffer
– udenlandske erfaringer
Forsuring af hederne medfører udvaskning af
mineraler (se kap. 5.1 Næringstilførsel). Kalkning af
hederne, dvs. at tilføre calcium- og magnesiumkarbonat genetablerer jordens buffer kapacitet,
øger spiring og etablering af truede plantearter
(Vogels m.fl. 2015) Ulemperne er risiko for øget
mineralisering af organiske kvælstofforbindelser
med vækst af græsser til følge, og at kun Ca og Mg
tilføres, ikke andre udvaskede mineraler. Pga. ubalance af andre mikronæringsstoffer kan floraen og
dermed faunaen reagerede negativt på kalkning.
Desuden er kalk ikke naturligt forekommende på
hederne (Vogels m.fl. 2015).
I Holland er der igangværende eksperimenter
(2016) på Strabrechtse Heide og i nationalparken
Hoge Veluwe med udspredning af stenmel på
hederne for at kompensere for den kemiske udvaskning af mineraler pga. forsuringen (Vogels m.fl.
2015). Stenmel er knust sten, typisk med kornstørrelse på mindre end 500 µm. Sammensætning
af mineraler varierer afhængig af geologi, hvilket
gør det muligt at vælge det bedste materiale til at
genetablere den oprindelige sammensætning af
mineraler i jorden (Vogels m.fl. 2015).

Erfaring er, at det er lettere at få tilladelse til indsatser med jordbearbejdning, når indsatsen koncentreres til områder, der tidligere har været dyrket
landbrug på, tilføgne sandarealer eller tidligere, nu
afdrevne skove.

> Parti fra Harrild hede
(Midtjylland). I forgrunden
historisk drift.
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7 Oversigt over plejemetoder
Oversigten sammenfatter de vigtigste erfaringer fra plejemetoder i kapitlerne 6.1 til 6.7.
Vær opmærksom på at oversigten beskriver de enkelte metoder. Disse kan dog oftest ikke
stå alene, men skal kombineres på en måde der svarer til de mål man ønsker at nå.
Metode

Egnede arealer

Kan anvendes på
kulturhistoriske spor?

Afskrælning
Afskrælning med Bio-Pick-Up
knuser eller tilsvarende

Mindre arealer med jævnt terræn, tør bund, tykt humuslag og
senil hedelyng eller dominans af græsser.

Nej

Afskrælning
Tallerkenharvning og
efterfølgende opsamling

Mindre arealer, jævnt + kuperet terræn med tør bund, tykt humuslag og senil hedelyng eller dominans af græsser.

Måske.
Det undersøges i
øjeblikket. Afklaring
forventes i 2017-2018.

Afskrælning
Skrab med Muldsluffe (Scraber)
eller lignende

Afføgne arealer, f.eks. i bunden af parabelklitter.

Nej

Afbrænding

Mindre arealer med senil hedelyng, revling, bølget bunke eller
blåtop, med eller uden spredte mindre træer og buske. Kan
anvendes på både jævnt og kuperet terræn.

Delvist.
Afbrænding kræver
tilladelse i områder
med sten af kulturhistorisk værdi,
f.eks. gravhøje.
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Effekter

Særlige forhold

• Blotter mineraljorden, fjerner morlag, planter og rødder
og de fleste frødepoter.
• Bekæmper blåtop effektivt og genskaber dværgbuskhede.
• Meget langsom succession efter pleje, monokultur af hedelyng.
• Knuser sten, udjævner terræn.

• Meget effektiv men også voldsom metode for landskab,
flora og fauna – både over og under jorden.
• Fjerner næsten al næring fra arealet, så effekten holder
i mange år.

•
•
•
•

Blotter mineraljorden, fjerner planterne.
Morlag, rødder og frødepoter fjernes delvist.
En del tørv efterlades på arealet.
Mikrobiotoper: mosaik af tørv / sand.

• Effektiv metode, meget næring fjernes.
• Mere skånsom overfor krybdyr og insekter sammenlignet
med de andre afskrælningsmetoder.

• Skraber til hvidt sand i små pletter ad gangen.
• Efterlader et skarpt spor i sandet.
• Giver mulighed for sandflugt.

• Der er ikke opsamlet erfaringer med effekten af metoden.

• Afbrændes: Overjordiske dele af græs og dværgbuske,
spredte mindre træer og buske.
• Tørven brænder ikke med ved forårsafbrænding i marts
måned.
• Brænder ikke med: Fugtige områder, tætte klynger af træer og buske uden bundvegetation imellem, mosebølle,
vegetationsfattige områder, bare pletter.
• Hedeplanter reagerer generelt positivt efter en brand.
• Guldblomme og cypres-ulvefod viser positiv respons på
afbrænding.
• Tyttebær trives de første år efter brand.
• Rosmarinlyng trives fint efter afbrænding og blomstrer
især anden vækstsæson efter brand.
• Bølget bunke spirer også, men forsvinder normalt igen.
• Blåtop spirer efter brand. En enkeltstående afbrænding
kan ikke genskabe dværgbuskhede på blåtopdomineret
areal.
• Mindre buske og træer brænder med og de fleste overlever ikke.
• Nåletræer under 1-1,5m dør.
• Revling dør.
• Mossen stjerne-bredribbe kan dominere de første år efter
afbrænding af revling. Kan udkonkurrere hjemmehørende
mosser og laver.

• Ved afbrænding sommer og efterår brændes tørven delvist med.
• Afbrænding sommer er problematisk, da branden let kan
brede sig. Og er i øjeblikket heller ikke tilladt.
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Metode

Egnede arealer

Kan anvendes på
kulturhistoriske spor?

Afhøstning

Nogenlunde jævne arealer med begyndende tilgroning af
blåtop eller gammel lyng. Forberedelse til afgræsning eller afskrælning.

Som udgangspunkt nej.
I visse tilfælde kan skivehøster dog anvendes.
Manuel slåning dog
undtaget.

Afgræsning

Opfølgende pleje i kombination med afbrænding, rydning og
slåning.
Pletvis tilgroning med græs i dværgbuskhede efter afbrænding.
Genvækst af græs efter slåning med hedehøster.

Afgræsning kan påvirke
fortidsminder og kulturspor på heden.
Afgræsning kan være
problematisk på følsomme fortidsmindeanlæg.

Rydning

Typisk gamle nåleplantager, pilekrat som ikke er for våde og
tilgroning på flade eller småkuperede hedearealer.

Nogle rydninger kan
have til formål at genskabe åbne arealer
omkring gravhøje.

Vand på heden

Skrab: Lavninger med f.eks. blåtop, uden særlig botanisk værdi.
Heder med unaturlig hydrologi pga. dræning.

Nej

Historisk drift

Tidligere dyrkede arealer med en stor næringsstofpulje, hvor
hede ønskes genskabt.
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Effekter

Særlige forhold

• Afskæring eller knusning af vegetationen med eller uden
førnelag. Fjernelse af det afslåede materiale.
• Giver ændringer i vegetationen i en kortere periode.
• Vegetativ foryngelse af lyngen (kniv- og skriveklippere).
• Vegetativ foryngelse af lyngen og foryngelse ved frøspiring (hedehøster / Bio Pick Up).
• Genskaber lynghede ved slåning med hedehøster flere år
i træk.
• Intensiv korttidsgræsning med flytbart hegn, målrettet
hyrdegræsning, græsning i årrække med permanent hegn.
• Græsning alene favoriserer ofte græs og initierer udvikling
mod overdrev.
• Hedelyng og klokkelyng forynges vegetativt ved nedbidning, hvis planterne ikke er for gamle.
• Nedtrædning af vegetation medfører øget frøspiring.
• Blåtop, bølget bunke og løvtræer kan holdes nede på et
acceptabelt niveau.
• Revling ædes ikke.
• For lavt græsningstryk: akkumulering af førne, reduceret
foderværdi, ingen foryngelse af hedevegetationen.
• For højt græsningstryk: både græs og hedelyng bides ned,
udvikling mod græsslette.

• Vær meget opmærksom på dyrenes behov for næring.
• Mineralfoder er altid nødvendigt.
• Strøm og vanding kan være en udfordring på fjernt beliggende arealer.
• Udfordring at styre græsningstrykket.
• Økonomi – varierer afhængig af græsningsdyr, arealets
størrelse og beskaffenhed samt støttemuligheder.

• Tørre heder: Rydning af især ikkehjemmehørende nåletræer, glansbladet hæg og gyvel.
Fugtige heder: Rydning af især birk og pil.
• Der er ikke genvækst efter fældning af nåletræer.
• Løvtræer skyder igen fra stød.
• Gentagen rydning af bjergfyr ca. hver 5. år inden den når
at sætte kogler mindsker frøkilder med tiden.
• Rykkes eller graves glansbladet hæg op med rod inden
den sætter frø mindskes frøkilder med tiden.

• Biologiske værdier skal kortlægges inden rydning igangsættes.
• Natravn har gavn af spredte hjemmehørende træer, f.eks.
skovfyr.
• Opfølgende rydning skal planlægges og udføres, hvis indsatsen skal være effektiv og området bevares lysåbent.

• Skrab, lukning af grøfter med materiale fra skrab.
• Klokkelyng fremmes af mere vand, men kommer ikke nødvendigvis i våd blåtoplavning.
• Resultatet af sildebensskrælningerne er lovende – indvandring af diverse arter sker på 0-10 år, hvor man ved
totalbehandling må vente i op til
30 år.
• Trane og tinksmed, padder (primært spidssnudet frø og
løgfrø), og hugorm får gavn af vand på heden.

• Vær opmærksom på ikke at oversvømme naboarealer
ved lukning af eksterne grøfter!

• Metoden giver ikke afgrøder af betydning.
• Effekten af dyrkningen i LIFE-Hede projektet er ikke observeret endnu.
• Erfaring med 22 års succession på tidligere dyrket mark
gav langsom indvandring af hedelyng over en årrække og
mange forskellige blomsterplanter

• Første år afbrænding, herefter dyrkning i 4 år med boghvede eller rug uden brug af gødning.
• Efter 4. år var der ikke mere afgrøde at høste.
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