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De fugtige partier på de laveste dele ser anderledes ud end den mørke hede. Her findes arealer
med mosevegetation, først og fremmest præget
af græsarten blåtop. Flere steder på bakkekammene ligger gravhøje. Fra de høje punkter har
man i dag vid udsigt over egnens mange plantager, der omgiver isolerede hederester som for
eksempel Nr. Vosborg Hede.
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Nr. Vosborg Hede adskiller sig væsentligt fra de
andre heder i plantagen. Hvor disse er præget
af sandflugt, og terrænet er uregelmæssigt og
kuperet af klitformationer, så er Nr. Vosborg
Hede derimod er et landskab med bløde og
flade former på de to bakkeformationer.
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Vegetationen domineres af hedelyng med indslag af revling og andre dværgbuske. Vind og
Sdr Vosborg Hede var tidligere Urfugle reservat,
men arten regnes i dag for uddød i Danmark.
I området findes flere egekrat, der er de sidste
rester af de skove der engang dækkede hele
området.
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De udvalgte heder i projektet er udpeget som
Natura 2000 områder. Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte
naturtyper samt dyre- og plantearter, der er
sjældne, truede eller typiske for EU-landene. I
Danmark har vi udpeget 252 Natura 2000-områder og dækker tilsammen ca. 8% af landarealet.
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Naturen på Hederne
omkring Skovbjerg Bakkeø
Skovbjerg Bakkeø er et karakteristisk bakkeølandskab vest for den jyske højderyg. I områdets
sydlige del ligger spredte klitter. Jordbunden
består helt overvejende af morænesand og flyvesandsområder (klitter).

alv

ej

isv

Nørre Vosborg Hede
Po

Life Hede
– Genopretning af heder i Danmark 2011 - 2015
Naturstyrelsen gennemfører sammen med EU
Kommissionen naturpleje på 6 store hedeområder i Danmark. Projektet omfatter 4.371 ha der
alle ejes af staten. Knapt halvdelen af hederne
vil blive plejet i løbet af projektet.
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Hederne i Skovbjerg Bakkeø området blev
fredet i 1949. Formålet med fredningen,
er at sikre bevarelse af hede med enebær
ved at undgå tilgroning, tilplantning og
opførelse af forstyrrende elementer.
Under Life Hede projektet plejes i alt ca.
450 ha. Der foretages afbrænding af
knapt 170 ha, rydning af knapt 150 ha,
slåning af ca. 30 ha og endelig hegning
og afgræsning af ca. 90 ha.

Life Hede projektets
hjemmeside

Henvisning til nærmere
beskrivelse af Skovbjerg
Bakkeø under projektet.

Stor Tornskade
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Natura 2000 er et økologisk netværk af beskyttede naturområder
gennem hele EU. Netværket består af områder der er udpeget
som habitat- og fuglebeskyttelsesområder.
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Projektet er støttet af EU-LIFE, der er EU’s støtteordning til miljøog naturområdet. LIFE-Natur støtter projekter, der bl.a. bidrager
til oprettelsen af det europæiske netværk Natura 2000.
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Vegetationen domineres af hedelyng med indslag af revling og andre dværgbuske. Vind og
Sdr Vosborg Hede var tidligere Urfugle reservat,
men arten regnes i dag for uddød i Danmark.
I området findes flere egekrat, der er de sidste
rester af de skove der engang dækkede hele
området.
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De udvalgte heder i projektet er udpeget som
Natura 2000 områder. Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte
naturtyper samt dyre- og plantearter, der er
sjældne, truede eller typiske for EU-landene. I
Danmark har vi udpeget 252 Natura 2000-områder og dækker tilsammen ca. 8% af landarealet.

Vind Hede er især kendt som reservat for urfuglen. Der fandtes en bestand her frem til 1996.
Urfuglen er nu erklæret uddød i Danmark. På
trods af omfattende naturpleje på urfuglenes
levesteder i 1980erne lykkedes det ikke at redde
den danske bestand. Fortsat pleje af hederne
vil dog sikre, at der stadig vil være egnede levesteder i Danmark, såfremt den tyske bestand
vokser og breder sig til Danmark.
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Naturen på Hederne
omkring Skovbjerg Bakkeø
Skovbjerg Bakkeø er et karakteristisk bakkeølandskab vest for den jyske højderyg. I områdets
sydlige del ligger spredte klitter. Jordbunden
består helt overvejende af morænesand og flyvesandsområder (klitter).
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Life Hede
– Genopretning af heder i Danmark 2011 - 2015
Naturstyrelsen gennemfører sammen med EU
Kommissionen naturpleje på 6 store hedeområder i Danmark. Projektet omfatter 4.371 ha der
alle ejes af staten. Knapt halvdelen af hederne
vil blive plejet i løbet af projektet.
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Hederne i Skovbjerg Bakkeø området blev
fredet i 1949. Formålet med fredningen,
er at sikre bevarelse af hede med enebær
ved at undgå tilgroning, tilplantning og
opførelse af forstyrrende elementer.
Under Life Hede projektet plejes i alt ca.
450 ha. Der foretages afbrænding af
knapt 170 ha, rydning af knapt 150 ha,
slåning af ca. 30 ha og endelig hegning
og afgræsning af ca. 90 ha.
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Bakkeø under projektet.

Stor Tornskade
Projektet er støttet af EU-LIFE, der er EU’s støtteordning til miljøog naturområdet. LIFE-Natur støtter projekter, der bl.a. bidrager
til oprettelsen af det europæiske netværk Natura 2000.

Dukatsommerfugl
Krondyr

Natura 2000 er et økologisk netværk af beskyttede naturområder
gennem hele EU. Netværket består af områder der er udpeget
som habitat- og fuglebeskyttelsesområder.
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Hederne i Skovbjerg Bakkeø området blev
fredet i 1949. Formålet med fredningen,
er at sikre bevarelse af hede med enebær
ved at undgå tilgroning, tilplantning og
opførelse af forstyrrende elementer.
Under Life Hede projektet plejes i alt ca.
450 ha. Der foretages afbrænding af
knapt 170 ha, rydning af knapt 150 ha,
slåning af ca. 30 ha og endelig hegning
og afgræsning af ca. 90 ha.
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Vegetationen domineres af hedelyng med indslag af revling og andre dværgbuske. Vind og
Sdr Vosborg Hede var tidligere Urfugle reservat,
men arten regnes i dag for uddød i Danmark.
I området findes flere egekrat, der er de sidste
rester af de skove der engang dækkede hele
området.

Idum Å har været stemmet op adskillige steder
med henblik på engvanding. En række kanaler,
der var i brug op til 2. Verdenskrig, kan stadig
ses på heden.
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De udvalgte heder i projektet er udpeget som
Natura 2000 områder. Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte
naturtyper samt dyre- og plantearter, der er
sjældne, truede eller typiske for EU-landene. I
Danmark har vi udpeget 252 Natura 2000-områder og dækker tilsammen ca. 8% af landarealet.

Idum Hede er foruden en spændende natur nok
mest kendt for at rumme 30 gravhøje, og syv
overpløjede høje. I 1903 udgravede Nationalmuseet 10 af højene. I seks af dem var der grave
fra stenalderen.
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Naturen på Hederne
omkring Skovbjerg Bakkeø
Skovbjerg Bakkeø er et karakteristisk bakkeølandskab vest for den jyske højderyg. I områdets
sydlige del ligger spredte klitter. Jordbunden
består helt overvejende af morænesand og flyvesandsområder (klitter).
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Kommissionen naturpleje på 6 store hedeområder i Danmark. Projektet omfatter 4.371 ha der
alle ejes af staten. Knapt halvdelen af hederne
vil blive plejet i løbet af projektet.
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I princippet adskiller disse klitter sig ikke fra klitterne langs Vesterhavet, men alligevel ser de helt
anderledes ud. Sandet er nemlig gult, hvilket
viser, at det ikke blot er klitsand, der er blæst
herind. Det stammer fra istidsaflejringer ligesom
resten af landskabet på egnen.
De åbne vindbrud har deres helt specielle vegetation, forskellig fra den omgivende bedes. Kun
få planter kan klare sig under de ustabile og
barske forhold. Sand-hjælme, som er en karakteristisk plante i havklitterne, er en af dem.
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Hederne i Skovbjerg Bakkeø området blev
fredet i 1949. Formålet med fredningen,
er at sikre bevarelse af hede med enebær
ved at undgå tilgroning, tilplantning og
opførelse af forstyrrende elementer.
Under Life Hede projektet plejes i alt ca.
450 ha. Der foretages afbrænding af
knapt 170 ha, rydning af knapt 150 ha,
slåning af ca. 30 ha og endelig hegning
og afgræsning af ca. 90 ha.

Fejsøvej

Vegetationen domineres af hedelyng med indslag af revling og andre dværgbuske. Vind og
Sdr Vosborg Hede var tidligere Urfugle reservat,
men arten regnes i dag for uddød i Danmark.
I området findes flere egekrat, der er de sidste
rester af de skove der engang dækkede hele
området.

Landskabet er formet af vinden, som har blæst
det løse sand sammen i høje klitter. Nogle af klitterne er bevokset med hedevegetation, andre
steder er der åbne vindbrud. Her flyttes der rundt
på sandet, hver gang det blæser kraftigt.
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De udvalgte heder i projektet er udpeget som
Natura 2000 områder. Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte
naturtyper samt dyre- og plantearter, der er
sjældne, truede eller typiske for EU-landene. I
Danmark har vi udpeget 252 Natura 2000-områder og dækker tilsammen ca. 8% af landarealet.

Er man først nået hertil, venter der en oplevelse
af et landskab af ganske speciel karakter.
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Naturen på Hederne
omkring Skovbjerg Bakkeø
Skovbjerg Bakkeø er et karakteristisk bakkeølandskab vest for den jyske højderyg. I områdets
sydlige del ligger spredte klitter. Jordbunden
består helt overvejende af morænesand og flyvesandsområder (klitter).
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Du er her

Velkommen til
Store Råbjerg
Nyt og gammelt landskab mødes

Området omkring Store Råbjerg er beliggende
på nordkanten af Hejnsvig Bakkeø. Store Råbjerg
er et stort og vidtstrakt hedeområde, som udgør
den vestlige del af et samlet Natura 2000-område, der strækker sig helt fra Grene Sande i øst.
Mod syd afgrænses hedesletten mod Hejnsvig
Bakkeø, der rejser sig markant som en indtil 25
m høj erosionsskrænt. Bakkeøen er en rest af det
gamle landskab fra næstsidste istid, der har ligget isfrit under hele den sidste istid. Til gengæld
har smeltevandet eroderet i bakkeskråningen og
skabt bakkeøens markante terrænspring.
Her kan du opleve den storslåede udsigt fra toppen af Store Råbjerg (69 meter over havet), og
du kan tydeligt se overgangen fra bakkeøen til
hedesletten mod nord. Følg stien op på toppen af
Store Råbjerg fra parkeringspladsen. Fra toppen
kan du se helt til Grene Sande.

Landskabsfredning og
naturfredning

To landskabsfredninger fra 1969 af henholdsvis
Store Råbjerg (65 hektar) og Grene Sande (160
hektar) har medvirket til, at området mellem
Grene Å og Hejnsvig Bakkeø har bevaret sin særlige natur og landskabelige karakter. Fredningerne har særligt fokus på at holde indlandsklit-

terne åbne og undgå tilgroning af hedefladerne
med bjergfyr. Begge indsander ligger i en afstand
af få kilometer fra hinanden. Udover indlandsklitter er der hede i de to fredede områder og
imellem dem ligger Gyttegård Plantage, der er en
såkaldt “Københavner-plantage”. Størstedelen af
plantagen er anlagt i 1899-1900 af bankdirektør Heide, der døbte plantagen Siam. Samtidig
opførtes den trefløjede plantørbolig, der i dag
er rammen om Gyttegård Golfklub. I 1972 købte
staten hele ejendommen.
Store Råbjerg, Grene Sande og den centrale del
af Gyttegård Plantage er samtidig udpeget som
Natura 2000 område. Natura 2000 er et netværk

af naturområder i EU, der er udpeget for at beskytte sjældne dyre- og plantearter og sjældne
naturtyper. Her holder man særligt øje med fugle
som trane, tinksmed, natravn og rødrygget torn-

skade, som gerne skulle blive tiltrukket af denne
naturtype med store åbne områder med hede,
moser, kær og små vandhuller. Det er et succeskriterium, at disse fugle yngler i området. Den
Fra venstre:
Hedelung
Klokkelyng
Revling
Tyttebær
Blåbær

lille vadefugl, tinksmeden, er foreløbig en sjælden gæst på hedearealerne i Gyttegård Plantage,
men det er håbet, at den på længere sigt vil slå
sig ned i området.
Natura 2000
er et økologisk
netværk af
beskyttede
natur-områder

gennem hele EU. Netværket
består af områder, der er
udpeget som habitat- og
fuglebeskyttelsesområder.

Projektet
Gyttegård-Store
Råbjerg støttes
af EU-LIFE,
der er EUs
støtte-ordning til
miljø- og naturområdet. LIFE-Natur
støtter projekter, der bl.a. bidrager
til oprettelsen af det europæiske
netværk Natura 2000.
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Naturgenopretning
beriger naturen
Plejeprojekt genskaber
hedelandskabet

Billund Kommune har i 2016 i samarbejde med
områdets lodsejere gennemført et stort hedeplejeprojekt.
Store dele af heden er blevet ryddet for træer og
øvrig opvækst, og der er blevet trukket rødder
op. Optrækning af rødder skaber forstyrrelser,
hvilket gavner de mange pionerarter, der hører
til på heden.
Det store hedeareal er blevet indhegnet, og
bliver fremadrettet afgræsset for at undgå, at
heden atter gror til. Dette vil blive suppleret af
afbrændinger af heden, for at forynge lyngen.

Store Råbjerg og Grene Sande
forbindes

Gyttegård Plantage, der ligger øst for Store Råbjerg, er i gang med en spændende forvandling,
som man næsten kan kalde en ”omvendt Dalgas”.
Dalgas og Hedeselskabet ønskede at tilplante
heden – sådan blev Gyttegård Plantage skabt.
Men nu har Naturstyrelsen ryddet næsten 1 km²
skov for at genskabe et stort hedeområde midt i
plantagen med sammenhæng til Store Råbjerg.
Her ligger også Grene Sande med åbne klitter
med flyvesand – en tidslomme fra dengang i

1600- og 1700-tallet, hvor flyvesand begravede
landsbyer langt inde i Jylland. Blandt Grene Sandes åbne klitter og hedestrækninger føler man
sig let hensat til Vestkysten.

Forstyrrelser og afgræsning sikrer
rig natur

Billund Kommune har i området udført hedepleje sammen med lodsejere. Dele af områderne er
ryddet for bjergfyr, mens alle træer, der var døde
efter branden, er blevet stående.
Desuden er bjergfyrrødder trukket op for at
genskabe bare sandpartier til genspiring for he-

deplanter samt til gavn for insekter, krybdyr og
fugle som f.eks. Vendehals.
Billund Kommune har forsøgt at udvide en ek-

sisterende tørvelavning samt foretaget høslæt
for at udpine arealerne. Desuden er der iværksat
afgræsning uden tilskudsfodring.
Fra venstre:
Græsningspleje
Genskabelse af
sandede partier

Natura 2000
er et økologisk
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beskyttede
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gennem hele EU. Netværket
består af områder, der er
udpeget som habitat- og
fuglebeskyttelsesområder.
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Råbjerg støttes
af EU-LIFE,
der er EUs
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miljø- og naturområdet. LIFE-Natur
støtter projekter, der bl.a. bidrager
til oprettelsen af det europæiske
netværk Natura 2000.
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Ensianblåfugl, klokke-ensian
og et myrebo

Ensianblåfuglen gennemgår et eventyr fra æg
til sommerfugl og viser, hvor mærkværdig vores
natur kan være.
Æggene bliver lagt på den sjældne klokke-ensian
blomst, hvor larverne æder sig store for til sidst
at falde ned på jorden. Her venter larven på, at
en særlig myre kommer forbi og bærer den med
hjem til myreboet, da sommerfuglelarven dufter
ligesom en myrelarve.
I myreboet bliver sommerfuglelarven passet og
plejet, alt imens den guffer myreyngel i sig. Til
sidst forpupper sommerfuglelarven sig og kan,
når det bliver sommer, kravle ud fra myreboet
som voksen sommerfugl.
Afhængigheden af myrer, klokke-ensian og klokkelyng gør, at ensianblåfuglen er meget stationær og sårbar overfor forstyrrelser.

Langs Grene Å kan man møde tre spættearter.
Det er stor flagspætte, grønspætte og vendehals.
Vendehalsen er lidt speciel og en sjælden ynglefugl i Danmark med omkring 75-100 ynglepar.
Det er en lille gråbrun spætte, der har vinterkvarter syd for Sahara.
Føler den sig truet, rejser den hovedfjerene og
drejer hovedet i slangeagtige bevægelser, imens
den hvæser som en slange.
Da vendehalsen ikke hakker huller i træer, er
den afhængig af gamle spættehuller for at kunne
yngle. I mangel af store træer og spættehuller er
der opsat fuglekasser til vendehalsen.

Guldblomme

Mariehøneedderkoppen
lever i sandet

hugtænder i byttet og trækker byttet ned i hulen.
Indgangen til hulen afslører sig ofte ved at være
en helt lille losseplads af skjolde fra biller mm.
Den farvestrålende Mariehøneedderkop findes
kun i Jylland og er både sjælden og truet.

I sandklitterne i Grene Sande gemmer sig en
anden forunderlig skabning, Mariehøneedderkoppen. Den graver sig en hule ind i en sydvendt
skråning cirka 40 cm ned i jorden. Herfra spinder den tråde ud foran hulen og venter. Når der
kommer en bille hen over nettet, farer mariehøneedderkoppen ud af hulen og hugger sine to

Guldblomme – Guldblomst

En stor blomstrende urt på heden, der i blomst
bliver cirka 40 cm høj. Når guldblommen blomFra venstre:
Ensianblåfugl
Klokke-ensian
Mariehøneedderkop
Foto © Biopix: J Madsen

Heden er domineret af hedelyng samt revling.
Vest for Gråhedevej er der fine indlandsklitter
med laver, sandhvene og sandskæg. På det store
hedeareal er der hedemosepartier med tranebær samt enkelte steder med guldblommer og
lav skorzoner.

Vendehals – en sjælden spætte

Foto © Biopix: N Sloth

Natura 2000 område
med en særlig natur

Foto © Biopix: JK Overgaard

Helt særlig natur

Vendehals

strer, minder den om en lille solsikke.
Den lyser op på heden og lever op til navnet
guldblomme, der betyder guldblomst. Guldblomme har været anvendt i folkemedicin som
et universalmiddel både indvortes og udvortes
og har hørt til i husapotektet ved enhver hedebonde. Guldblomme er sjælden og findes stort
set kun i Jylland på hedelokaliteter eller anden
meget mager jord.
Natura 2000
er et økologisk
netværk af
beskyttede
natur-områder
gennem hele EU. Netværket
består af områder, der er
udpeget som habitat- og
fuglebeskyttelsesområder.

Projektet
Gyttegård-Store
Råbjerg støttes
af EU-LIFE,
der er EUs
støtte-ordning til
miljø- og naturområdet. LIFE-Natur
støtter projekter, der bl.a. bidrager
til oprettelsen af det europæiske
netværk Natura 2000.

79 72 72 00

Skovbrand har
skabt nyt liv
En voldsom brand i foråret 2011 hærgede omkring 60 ha. skov, hede og mose i dette område.
Efter branden har 30 ha. af Naturstyrelsens areal
fået lov til at ligge, så man de næste mange år
kan følge naturens reparation af området.
Der bliver ikke plantet nye træer, og det brændte
træ får lov til at blive liggende. Det giver optimale forhold for insekter, svampe og planter de
kommende år.

Skovbrande –
katastrofe eller fornyelse?

Skovbrande har historisk set været helt naturlige, men i dag er der ikke mange brande i naturen.
En skovbrand er en dramatisk forstyrrelse af
den eksisterende natur. Branden slår planter
og træer ihjel, skaber dødt ved, åbner for lys til
bunden, frigiver næringsstoffer og sætter herved
gang i en foryngelse.
Det er de stærke arter, som klarer sig bedst i
konkurrencen, når der ikke sker forstyrrelser.
Derfor er naturens mangfoldighed (biodiversiteten) afhængig af forstyrrelser.
En brand kan skabe helt nye, særlige levesteder
i tilknytning til den brændte bund og det forkullede træ. Brandpåvirket bund er mere basisk

og har flere tilgængelige næringsstoffer end
en skovbund, der blot er ryddet af storm eller
hugst.
Skovbrand skaber derfor helt særlige muligheder – og visse arter er endog særligt tilpasset
brand og fremmes stærkt eller er direkte afhængig af brand, bl.a. flere mos- og svampearter.

Biller tiltrækkes af røg

Mens skovbrande får de fleste dyr til at flygte, så
tiltrækker brand samtidig særlige insekter. Det
gælder eksempelvis en art som brandjordløber,
der efter skovbranden har indfundet sig i stort
tal i det brændte område.

Brandjordløbere er i stand til både at opfange
infrarød stråling fra flammerne og har en slags
indbygget røgdetektor, et organ som gør den i

stand til at registrere og opsøge en skovbrand på
utrolig lang afstand.
De afsvedne træer er et ideelt sted for disse
Fra venstre:
Brandjordløber

Foto © Morten D.D. Hansen

Skovbrand hærgede i foråret 2011

Brændte stammer
ca. 1½ år efter
plantagebranden,
hvor svampe
og insekter har
indtaget de
efterladte stammer

insekter at lægge æg. Samtidig driver ild deres
fjender på flugt, så billerne trygt kan æde, parre
sig og lægge æg.
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Gyttegård
Plantage og
Grene Sande
Grene Sande

Plantagens historie
Gyttegård Plantage er en såkaldt “Københavner-plantage”. Størstedelen af plantagen er anlagt i 1899-1900 af bankdirektør
Heide, der døbte plantagen Siam. Samtidig
opførtes den trefløjede plantørbolig, der
i dag er rammen om Gyttegård Golfklub. I
1972 købte staten hele ejendommen. Den
centrale del af plantagen er fredet og udpeget som Natura 2000 område for at beskytte stedets helt særlige natur.

som man typisk oplever på Vestkysten.
Der er flere vindbrud, hvor sandflugtsprocesserne endnu kan iagttages – faktisk er
der skabt en gigantisk sandkasse – ca. 400
meter lang og 100 meter bred – hvor sandet stadig er en smule i bevægelse.

Nyt og gammelt landskab
mødes

Plantagen ligger på Billund Hedeslette.
Landskabet er formet af smeltevand og
sandaflejringer fra gletcherne i Vejle Ådal
i slutningen af sidste istid.
Mod syd afgrænses hedesletten mod
Hejnsvig Bakkeø, der rejser sig markant
som en indtil 25 m høj erosionsskrænt.
Bakkeøen er en rest af det gamle landskab
fra næstsidste istid, der har ligget isfrit
under hele den sidste istid. Til gengæld
har smeltevandet eroderet i bakkeskråningen og skabt bakkeøens markante terrænspring. Den markante landskabsformation kan bl.a. opleves med en storslået
udsigt ved Ørnsbjerg i øst, Bålhytten midt
i plantagen og Store Råbjerg i vest.

Grene Sande - 12.000 år
gammel sandflugt

Grene Sande er navnet på et særpræget
klitlandskab, der åbner sig midt i plantagen. De mange sandklitter er skabt af
sandflugt i slutningen af sidste istid. Nye
sandflugter i 1700-tallet har ført yderligere sand til området, så klitterne i dag rejser sig indtil 7 m over terrænet. De fugtige
kærområder har standset flyvesandet,
som har givet læ til de næste sandkorn,
og til sidst er der dannet store sandklitter,
Blåbær

Du står her

Revling
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Naturgenopretning
genskaber hede
Omvendt Dalgas
Gyttegård Plantage er midt i en spændende forvandling, som man næsten kan
kalde en ”omvendt Dalgas”. Dalgas og Hedeselskabet ønskede at tilplante heden –
sådan blev Gyttegård Plantage skabt.
Men nu har Naturstyrelsen ryddet næsten
1 km² skov for at genskabe et stort hedeområde midt i plantagen. Her ligger også
Grene Sande med åbne klitter med flyvesand – en tidslomme fra dengang i 1600og 1700-tallet, hvor flyvesand begravede
landsbyer langt inde i Jylland. Blandt Grene Sandes åbne klitter og hedestrækninger føler man sig let hensat til Vestkysten.

gennem plantagen, hvor vestenvinden kan
få fart og måske igen skabe sandflugt ved
Grene Sande. Sandets kræfter, når det for
alvor fyger, kan opleves omkring bålhytten. Her er det muligt at finde facetslebne
sten, som er formet af tidligere tiders
sandflugt.

At sandet i klitterne fortsat er i bevægelse kan ses ved Grene Sande på nogle af træernes rødder, som
står frit i luften, mens de forsøger at klamre sig fast i det løse sand.

Heden genskabes

Naturgenopretningsprojektet kan ses tydeligt fra kanten af bakkeøen. Den midterste del af skoven har veget pladsen for et
stort hedeområde, der skal strække sig fra
P-pladsen ved Store Råbjerg til P-pladsen
ved Billundvej. Mange hektar plantage er
blevet fældet, rødderne fjernet eller knust,
og der eksperimenteres med forskellige
måder at genskabe heden hurtigt ved at
fjerne næringsstoffer fra jorden. Det sker
ved afgræsning, afbrænding eller afskrælning af tørvelaget.
Det forventes at tage mange år, før forholdene bliver helt optimale for hedelyng og
alle de andre dværgbuske der hører til i
hedelandskabet. I mellemtiden vil de ryddede flader være domineret af græsser og
forskellige kvælstofelskende planter som
hindbær, gederams og brændenælder.

Du står her

Vinden får sandet til at fyge

Indlandsklitterne i Grene Sande skal ifølge
Natura 2000 udpegningen både bevares og udvides. Derfor er der helt bevidst
skabt nye vindbrud andre steder i klitterne. Hvis projektet lykkes efter hensigten,
kommer der en flot hedestrækning tværs
Vindslebne sten

Kunstigt vindbrud lavet med gravemaskine skal skabe ny dynamik for insekter og planter
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Helt særlig natur
Foto © Allan Bech

Traner

Natura 2000 område med en
særlig natur
Gyttegård Plantage er et Natura 2000-område. Natura 2000 er et netværk af naturområder i EU, der er udpeget for at
beskytte sjældne dyre- og plantearter og
sjældne naturtyper. I Gyttegård Plantage
holder man særligt øje med fugle som trane, tinksmed, natravn og rødrygget tornskade, som gerne skulle blive tiltrukket af
denne naturtype med store åbne områder
med hede, moser, kær og små vandhuller.
Det er et succeskriterium, at disse fugle
yngler i området. Den lille vadefugl, tinksmeden, er foreløbig en sjælden gæst på
hedearealerne i Gyttegård Plantage, men
det er håbet, at den på længere sigt vil slå
sig ned i området.

Den graver sig en hule ind i en sydvendt
skråning cirka 40 cm ned i jorden. Herfra
spinder den tråde ud foran hulen og venter. Når der kommer en bille hen over nettet farer mariehøneedderkoppen ud af hulen og hugger sine to hugtænder i byttet

Mariehøneedderkop

og trækker det ned i hulen. Indgangen til
hulen afslører sig ofte ved at være en helt
lille losseplads af skjolde fra biller mm.
Den farvestrålende Mariehøneedderkop
findes kun i Jylland og er både sjælden og
truet.

Vendehals – en sjælden spætte

Ensianblåfuglen gennemgår et eventyr fra
æg til sommerfugl og viser hvor mærkværdig vores natur kan være. Æggene
bliver lagt på den sjældne klokke-ensian
blomst, hvor larverne æder sig store for
til sidst at falde ned på jorden. Her venter
Ensianblåfugl

larven på at en særlig myre kommer forbi
og bærer den med hjem til myreboet, da
sommerfuglelarven dufter ligesom en
myrelarve. I myreboet bliver sommerfuglelarven passet og plejet, alt imens den
guffer myreyngel i sig. Til sidst forpupper
sommerfuglelarven sig og kan, når det bliver sommer, kravle ud fra myreboet som
voksen sommerfugl. Afhængigheden af
myrer, klokke-ensian og klokkelyng gør,
at ensianblåfuglen er meget stationær og
sårbar overfor forstyrrelser.

Mariehøneedderkoppen
lever i sandet

I sandklitterne i Grene Sande gemmer sig
en anden forunderlig skabning, Marie
høneedderkoppen.
Natravn

Foto © Biopix: N Sloth

Ensianblåfugl, klokke-ensian
og et myrebo

Klokke-ensian

Foto © Henrik Hougaard Larsen

Langs Grene Å kan man møde tre spættearter. Det er stor flagspætte, grønspætte
og vendehals. Vendehalsen er lidt speciel
og sjælden ynglefugl i Danmark med omkring 75-100 ynglepar. Det er en lille gråbrun spætte der har vinterkvarter syd for
Sahara. Føler den sig truet, rejser den hovedfjerene og drejer hovedet i slangeagtige bevægelser, imens den hvæser som en
slange. Da vendehalsen ikke hakker huller
i træer er den afhængig af gamle spættehuller for at kunne yngle. I mangel af store
træer og spættehuller er der opsat fuglekasser til vendehalsen i plantagen.

Vendehals
Natura 2000 er et
økologisk netværk
af beskyttede
natur-områder
gennem hele EU.
Netværket består af områder
der er udpeget som habitat- og
fuglebeskyttelsesområder.
Projektet
Gyttegård-Store
Råbjerg støttes af
EU-LIFE, der er
EUs støtte-ordning
til miljø- og naturområdet. LIFE-Natur
støtter projekter, der bl.a. bidrager
til oprettelsen af det europæiske
netværk Natura 2000.

Tlf. 7254 3000
www.naturstyrelsen.dk

Digevej

Nørlundhus

ejen

Brandv

avvej

Mergelgr

Nørlundbjerg

e

Amtsbrandlinie

Mos

Harrild Hede

Mid

evej

terv

ej

ndlinie

j

ve

ge

Di

Midter Bra

Kølkær Brandlini

nie

ndli

Kølkær Top

s Bra

gård

und

Nørl

Hjortesølen

Langemose
Kæret

Stje

Midtervej

Kærv

ej

Stjernen

rne

ve

j

Voulund Brandlinie

Gåsedam
Maven
Bavnehus

Bregnebjerg
Brilled

amsv

Bavnen

Voulu

Den Svenske
Skovsø

ndgår

Topsted Bjerg

dvej

Midtervej

Harrild Hede er del af et næste 3000 ha
stort naturområde. Selve heden udgør
knapt 1000 ha, resten er hovedsageligt
plantager, fugtige områder med moser
og en del andre mindre naturtyper.
I plejen af heden foretager Naturstyrelsen
afbrænding på godt 100 ha, og man slår
og høster knapt 90 ha. På ca. 60 ha har
man vurderet at en afskrælning er nødvendig for komme af med tilpas meget
næring og den tykke tørv.
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Netop den store afveksling mellem plantage og
åbne naturområder gør at der er et rigt planteog dyreliv i området. Harrild Hede er især kendt
for en stor bestand af Kronvildt. Men også for
mange ynglende par af Natravne. Natravn er
meget svær at opdage på grund af dens fantastiske camouflagedragt. Men i yngletiden i
begyndelsen af juni høres hannens særegne
”sang”, der af nogen betegnes som lyden af en
knallert i det fjerne. I gode år kan Natravnen
få to kuld, og så genoptager hannen sin sang i
midten af juli.

vej
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Vils
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Lige op ad vejen kan man se to eksempler på
den pleje, der er udført i Life Hede projektet. Øst
for vejen er der udført slåning og lidt længere
fremme, vest for vejen er der foretaget afbrænding af heden.

vej

De udvalgte heder i projektet er udpeget som
Natura 2000 områder. Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte
naturtyper samt dyre- og plantearter, der er
sjældne, truede eller typiske for EU-landene. I
Danmark har vi udpeget 252 Natura 2000-områder og dækker tilsammen ca. 8% af landarealet.

Naturen på Harrild Hede
Når man står midt på Harrild Hede får man nemt
det indtryk at heden er uendelig. Landskabet
bølger svagt med en vekselvirkning mede de
storeflader af hede. Her ser man indlandsklitter,
fugtige lavninger med mose eller småsøer og
åløb. De store plantager der omgiver hederne
blev plantet omkring 1790-1800, og var dermed
nogle af de ældste hedeplantager i Jylland.

Bavnehus

Life Hede
– Genopretning af heder i Danmark 2011 - 2015
Naturstyrelsen gennemfører sammen med EU
Kommissionen naturpleje på 6 store hedeområder i Danmark. Projektet omfatter 4.371 ha der
alle ejes af staten. Knapt halvdelen af hederne
vil blive plejet i løbet af projektet.

Røgeltop

Afmærket vandrerute 8 km
Her er du

Struben

Life Hede projektets
hjemmeside

Life Hede projektet
– projektområde Harrild Hede

Projektet er støttet af EU-LIFE, der er EU’s støtteordning til miljøog naturområdet. LIFE-Natur støtter projekter, der bl.a. bidrager
til oprettelsen af det europæiske netværk Natura 2000.

Krondyr
Illustrationer: Stig Bachmann Nielsen/Naturplan

Natravn

Dukatsommerfugl

Natura 2000 er et økologisk netværk af beskyttede naturområder
gennem hele EU. Netværket består af områder der er udpeget
som habitat- og fuglebeskyttelsesområder.

Miljøministeriet
Naturstyrelsen
Tlf : 7254 3000
www.naturstyrelsen.dk
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Harrild Hede er del af et næste 3000 ha
stort naturområde. Selve heden udgør
knapt 1000 ha, resten er hovedsageligt
plantager, fugtige områder med moser
og en del andre mindre naturtyper.
I plejen af heden foretager Naturstyrelsen
afbrænding på godt 100 ha, og man slår
og høster knapt 90 ha. På ca. 60 ha har
man vurderet at en afskrælning er nødvendig for komme af med tilpas meget
næring og den tykke tørv.
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Netop den store afveksling mellem plantage og
åbne naturområder gør at der er et rigt planteog dyreliv i området. Harrild Hede er især kendt
for en stor bestand af Kronvildt. Men også for
mange ynglende par af Natravne. Natravn er
meget svær at opdage på grund af dens fantastiske camouflagedragt. Men i yngletiden i
begyndelsen af juni høres hannens særegne
”sang”, der af nogen betegnes som lyden af en
knallert i det fjerne. I gode år kan Natravnen
få to kuld, og så genoptager hannen sin sang i
midten af juli.
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Her på Kanten af den nordlige del af Harrild
Hede er der flere fugtige lavninger med mange
spændende planter. Overgangen mellem de
tørre hedeområder og de fugtige lavninger
med småsøer og moser, giver en stor variation
i plante- og dyrelivet.

vej

De udvalgte heder i projektet er udpeget som
Natura 2000 områder. Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte
naturtyper samt dyre- og plantearter, der er
sjældne, truede eller typiske for EU-landene. I
Danmark har vi udpeget 252 Natura 2000-områder og dækker tilsammen ca. 8% af landarealet.

Naturen på Harrild Hede
Når man står midt på Harrild Hede får man nemt
det indtryk at heden er uendelig. Landskabet
bølger svagt med en vekselvirkning mede de
storeflader af hede. Her ser man indlandsklitter,
fugtige lavninger med mose eller småsøer og
åløb. De store plantager der omgiver hederne
blev plantet omkring 1790-1800, og var dermed
nogle af de ældste hedeplantager i Jylland.
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Life Hede
– Genopretning af heder i Danmark 2011 - 2015
Naturstyrelsen gennemfører sammen med EU
Kommissionen naturpleje på 6 store hedeområder i Danmark. Projektet omfatter 4.371 ha der
alle ejes af staten. Knapt halvdelen af hederne
vil blive plejet i løbet af projektet.
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Life Hede projektet
– projektområde Harrild Hede

Projektet er støttet af EU-LIFE, der er EU’s støtteordning til miljøog naturområdet. LIFE-Natur støtter projekter, der bl.a. bidrager
til oprettelsen af det europæiske netværk Natura 2000.

Krondyr
Illustrationer: Stig Bachmann Nielsen/Naturplan

Natravn

Dukatsommerfugl

Natura 2000 er et økologisk netværk af beskyttede naturområder
gennem hele EU. Netværket består af områder der er udpeget
som habitat- og fuglebeskyttelsesområder.
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Harrild Hede er del af et næste 3000 ha
stort naturområde. Selve heden udgør
knapt 1000 ha, resten er hovedsageligt
plantager, fugtige områder med moser
og en del andre mindre naturtyper.
I plejen af heden foretager Naturstyrelsen
afbrænding på godt 100 ha, og man slår
og høster knapt 90 ha. På ca. 60 ha har
man vurderet at en afskrælning er nødvendig for komme af med tilpas meget
næring og den tykke tørv.
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Netop den store afveksling mellem plantage og
åbne naturområder gør at der er et rigt planteog dyreliv i området. Harrild Hede er især kendt
for en stor bestand af Kronvildt. Men også for
mange ynglende par af Natravne. Natravn er
meget svær at opdage på grund af dens fantastiske camouflagedragt. Men i yngletiden i
begyndelsen af juni høres hannens særegne
”sang”, der af nogen betegnes som lyden af en
knallert i det fjerne. I gode år kan Natravnen
få to kuld, og så genoptager hannen sin sang i
midten af juli.

Følg den gule vandrerute ud til de imponerende
indlandsklitter midt på heden, Du kommer også
forbi flere af de områder, hvor der er foretaget
pleje.

ve

Skovl

De udvalgte heder i projektet er udpeget som
Natura 2000 områder. Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte
naturtyper samt dyre- og plantearter, der er
sjældne, truede eller typiske for EU-landene. I
Danmark har vi udpeget 252 Natura 2000-områder og dækker tilsammen ca. 8% af landarealet.

Naturen på Harrild Hede
Når man står midt på Harrild Hede får man nemt
det indtryk at heden er uendelig. Landskabet
bølger svagt med en vekselvirkning mede de
storeflader af hede. Her ser man indlandsklitter,
fugtige lavninger med mose eller småsøer og
åløb. De store plantager der omgiver hederne
blev plantet omkring 1790-1800, og var dermed
nogle af de ældste hedeplantager i Jylland.
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Life Hede
– Genopretning af heder i Danmark 2011 - 2015
Naturstyrelsen gennemfører sammen med EU
Kommissionen naturpleje på 6 store hedeområder i Danmark. Projektet omfatter 4.371 ha der
alle ejes af staten. Knapt halvdelen af hederne
vil blive plejet i løbet af projektet.
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Life Hede projektet
– projektområde Harrild Hede

Projektet er støttet af EU-LIFE, der er EU’s støtteordning til miljøog naturområdet. LIFE-Natur støtter projekter, der bl.a. bidrager
til oprettelsen af det europæiske netværk Natura 2000.
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Natura 2000 er et økologisk netværk af beskyttede naturområder
gennem hele EU. Netværket består af områder der er udpeget
som habitat- og fuglebeskyttelsesområder.
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Naturstyrelsen
Tlf : 7254 3000
www.naturstyrelsen.dk
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Harrild Hede er del af et næste 3000 ha
stort naturområde. Selve heden udgør
knapt 1000 ha, resten er hovedsageligt
plantager, fugtige områder med moser
og en del andre mindre naturtyper.
I plejen af heden foretager Naturstyrelsen
afbrænding på godt 100 ha, og man slår
og høster knapt 90 ha. På ca. 60 ha har
man vurderet at en afskrælning er nødvendig for komme af med tilpas meget
næring og den tykke tørv.

Røgeltop
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Netop den store afveksling mellem plantage og
åbne naturområder gør at der er et rigt planteog dyreliv i området. Harrild Hede er især kendt
for en stor bestand af Kronvildt. Men også for
mange ynglende par af Natravne. Natravn er
meget svær at opdage på grund af dens fantastiske camouflagedragt. Men i yngletiden i
begyndelsen af juni høres hannens særegne
”sang”, der af nogen betegnes som lyden af en
knallert i det fjerne. I gode år kan Natravnen
få to kuld, og så genoptager hannen sin sang i
midten af juli.

Følg den gule vandre rute og du vil komme frem
til rester efter et tidligere agerbrug. Under vejs
vil du kunne se eksempler på hvordan henholdsvis høst og afbrænding har påvirket heden.
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Skovl

De udvalgte heder i projektet er udpeget som
Natura 2000 områder. Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte
naturtyper samt dyre- og plantearter, der er
sjældne, truede eller typiske for EU-landene. I
Danmark har vi udpeget 252 Natura 2000-områder og dækker tilsammen ca. 8% af landarealet.

Naturen på Harrild Hede
Når man står midt på Harrild Hede får man nemt
det indtryk at heden er uendelig. Landskabet
bølger svagt med en vekselvirkning mede de
storeflader af hede. Her ser man indlandsklitter,
fugtige lavninger med mose eller småsøer og
åløb. De store plantager der omgiver hederne
blev plantet omkring 1790-1800, og var dermed
nogle af de ældste hedeplantager i Jylland.
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Life Hede
– Genopretning af heder i Danmark 2011 - 2015
Naturstyrelsen gennemfører sammen med EU
Kommissionen naturpleje på 6 store hedeområder i Danmark. Projektet omfatter 4.371 ha der
alle ejes af staten. Knapt halvdelen af hederne
vil blive plejet i løbet af projektet.
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Life Hede projektet
– projektområde Harrild Hede

Projektet er støttet af EU-LIFE, der er EU’s støtteordning til miljøog naturområdet. LIFE-Natur støtter projekter, der bl.a. bidrager
til oprettelsen af det europæiske netværk Natura 2000.
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Natura 2000 er et økologisk netværk af beskyttede naturområder
gennem hele EU. Netværket består af områder der er udpeget
som habitat- og fuglebeskyttelsesområder.
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Harrild Hede er del af et næste 3000 ha
stort naturområde. Selve heden udgør
knapt 1000 ha, resten er hovedsageligt
plantager, fugtige områder med moser
og en del andre mindre naturtyper.
I plejen af heden foretager Naturstyrelsen
afbrænding på godt 100 ha, og man slår
og høster knapt 90 ha. På ca. 60 ha har
man vurderet at en afskrælning er nødvendig for komme af med tilpas meget
næring og den tykke tørv.
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Netop den store afveksling mellem plantage og
åbne naturområder gør at der er et rigt planteog dyreliv i området. Harrild Hede er især kendt
for en stor bestand af Kronvildt. Men også for
mange ynglende par af Natravne. Natravn er
meget svær at opdage på grund af dens fantastiske camouflagedragt. Men i yngletiden i
begyndelsen af juni høres hannens særegne
”sang”, der af nogen betegnes som lyden af en
knallert i det fjerne. I gode år kan Natravnen
få to kuld, og så genoptager hannen sin sang i
midten af juli.

Følg den gule vandrerute mod nord op til de
imponerende indlandsklitter midt på heden.
Under vejs vil du flere steder se hvordan afbrænding har påvirket heden.

ve
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De udvalgte heder i projektet er udpeget som
Natura 2000 områder. Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte
naturtyper samt dyre- og plantearter, der er
sjældne, truede eller typiske for EU-landene. I
Danmark har vi udpeget 252 Natura 2000-områder og dækker tilsammen ca. 8% af landarealet.

Naturen på Harrild Hede
Når man står midt på Harrild Hede får man nemt
det indtryk at heden er uendelig. Landskabet
bølger svagt med en vekselvirkning mede de
storeflader af hede. Her ser man indlandsklitter,
fugtige lavninger med mose eller småsøer og
åløb. De store plantager der omgiver hederne
blev plantet omkring 1790-1800, og var dermed
nogle af de ældste hedeplantager i Jylland.
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Life Hede
– Genopretning af heder i Danmark 2011 - 2015
Naturstyrelsen gennemfører sammen med EU
Kommissionen naturpleje på 6 store hedeområder i Danmark. Projektet omfatter 4.371 ha der
alle ejes af staten. Knapt halvdelen af hederne
vil blive plejet i løbet af projektet.
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Life Hede projektet
– projektområde Harrild Hede

Projektet er støttet af EU-LIFE, der er EU’s støtteordning til miljøog naturområdet. LIFE-Natur støtter projekter, der bl.a. bidrager
til oprettelsen af det europæiske netværk Natura 2000.
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Natura 2000 er et økologisk netværk af beskyttede naturområder
gennem hele EU. Netværket består af områder der er udpeget
som habitat- og fuglebeskyttelsesområder.
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Harrild Hede er del af et næste 3000 ha
stort naturområde. Selve heden udgør
knapt 1000 ha, resten er hovedsageligt
plantager, fugtige områder med moser
og en del andre mindre naturtyper.
I plejen af heden foretager Naturstyrelsen
afbrænding på godt 100 ha, og man slår
og høster knapt 90 ha. På ca. 60 ha har
man vurderet at en afskrælning er nødvendig for komme af med tilpas meget
næring og den tykke tørv.
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Netop den store afveksling mellem plantage og
åbne naturområder gør at der er et rigt planteog dyreliv i området. Harrild Hede er især kendt
for en stor bestand af Kronvildt. Men også for
mange ynglende par af Natravne. Natravn er
meget svær at opdage på grund af dens fantastiske camouflagedragt. Men i yngletiden i
begyndelsen af juni høres hannens særegne
”sang”, der af nogen betegnes som lyden af en
knallert i det fjerne. I gode år kan Natravnen
få to kuld, og så genoptager hannen sin sang i
midten af juli.

Følg den røde rute frem gennem plantagen ud
på heden. Bemærk at plantagen blev plantet så
sent som efter 2. verdenskrig og var indtil da hede
ligesom heden syd for plantagen. Ude på heden
finder du 6 jordstykker, der har været udsat for
forskellige typer af pleje. Her sammenligner vi
hvordan de enkelte indgreb påvirker heden.
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De udvalgte heder i projektet er udpeget som
Natura 2000 områder. Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte
naturtyper samt dyre- og plantearter, der er
sjældne, truede eller typiske for EU-landene. I
Danmark har vi udpeget 252 Natura 2000-områder og dækker tilsammen ca. 8% af landarealet.

Naturen på Harrild Hede
Når man står midt på Harrild Hede får man nemt
det indtryk at heden er uendelig. Landskabet
bølger svagt med en vekselvirkning mede de
storeflader af hede. Her ser man indlandsklitter,
fugtige lavninger med mose eller småsøer og
åløb. De store plantager der omgiver hederne
blev plantet omkring 1790-1800, og var dermed
nogle af de ældste hedeplantager i Jylland.
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Life Hede
– Genopretning af heder i Danmark 2011 - 2015
Naturstyrelsen gennemfører sammen med EU
Kommissionen naturpleje på 6 store hedeområder i Danmark. Projektet omfatter 4.371 ha der
alle ejes af staten. Knapt halvdelen af hederne
vil blive plejet i løbet af projektet.
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Life Hede projektet
– projektområde Harrild Hede

Projektet er støttet af EU-LIFE, der er EU’s støtteordning til miljøog naturområdet. LIFE-Natur støtter projekter, der bl.a. bidrager
til oprettelsen af det europæiske netværk Natura 2000.
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gennem hele EU. Netværket består af områder der er udpeget
som habitat- og fuglebeskyttelsesområder.
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Life Hede
– Genopretning af heder i Danmark 2011 - 2015
Naturstyrelsen gennemfører sammen med EU
Kommissionen naturpleje på 6 store hedeområder i Danmark. Projektet omfatter 4.371 ha der
alle ejes af staten. Knapt halvdelen af hederne
vil blive plejet i løbet af projektet.
De udvalgte heder i projektet er udpeget som
Natura 2000 områder. Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte
naturtyper samt dyre- og plantearter, der er
sjældne, truede eller typiske for EU-landene. I
Danmark har vi udpeget 252 Natura 2000-områder og dækker tilsammen ca. 8% af landarealet.
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Naturen på Lønborg Hede
Lønborg Hede er speciel ved at rumme skiftende
områder med en tør hede type og områder
med fugtige heder. Flere steder er der opstået
små vandhuller efter tidligere tørvegravning.
Lønborg Hede er en vigtig botanisk lokalitet
med flere sjældne planter, der er anført på den
danske rødliste.

Drivvejen

Bredkær

Lønborg Hede

Brandbjerg

Tidligere var Lønborg Hede også en vigtig fuglelokalitet, her ynglede bland andet den sjældne
Tinksmed, Hedehøg og Mosehornugle. Tranen
er en af de specielle fugle, det er muligt at opleve på heden.
Her i den nordlige del af heden findes flere små
lavvandede områder. Flere af disse har den særlige botaniske dannelse der kaldes hængesæk.
Hængesæk betyder at der vokser planter ud
over vand. Det ligger lige som et flydende lag.
Hængesæk kan dannes af forskellige planter,
men her på Lønborg Hede er det hovedsageligt
dannet af tørvemosser.

Stor Tornskade

Fællesmose

De offentligt ejede dele af Lønborg Hede
er udpeget som habitatområde og udgør
359 ha af et større naturområde. Private
jordtilliggender kiler sig ind i området fra
nordvest. Heden er helt omgivet af landbrugsarealer mod nord og syd, mens der
mod sydøst og vest findes skov og naturarealer. Store dele af heden blev fredet i
1970 på baggrund af sine naturværdier og
uforstyrrede landskaber.
Indsatsen for at bevare heden som naturtype på Lønborg Hede omfatter primært
afbrænding på ca. 130 ha og rydning af
spredt opvækst af træer og buske på knapt
100 ha. For at bevare landskabet som åbne
arealer domineret af dværgbuske, så indhegnes omkring 200 ha til græsning.

Life Hede projektets
hjemmeside

Henvisning til nærmere
beskrivelse af Lønborg Hede
under projektet

Dukatsommerfugl

Projektet er støttet af EU-LIFE, der er EU’s støtteordning til miljøog naturområdet. LIFE-Natur støtter projekter, der bl.a. bidrager
til oprettelsen af det europæiske netværk Natura 2000.

Natura 2000 er et økologisk netværk af beskyttede naturområder
gennem hele EU. Netværket består af områder der er udpeget
som habitat- og fuglebeskyttelsesområder.
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Life Hede
– Genopretning af heder i Danmark 2011 - 2015
Naturstyrelsen gennemfører sammen med EU
Kommissionen naturpleje på 6 store hedeområder i Danmark. Projektet omfatter 4.371 ha der
alle ejes af staten. Knapt halvdelen af hederne
vil blive plejet i løbet af projektet.
De udvalgte heder i projektet er udpeget som
Natura 2000 områder. Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte
naturtyper samt dyre- og plantearter, der er
sjældne, truede eller typiske for EU-landene. I
Danmark har vi udpeget 252 Natura 2000-områder og dækker tilsammen ca. 8% af landarealet.
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med fugtige heder. Flere steder er der opstået
små vandhuller efter tidligere tørvegravning.
Lønborg Hede er en vigtig botanisk lokalitet
med flere sjældne planter, der er anført på den
danske rødliste.
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De udvalgte heder i projektet er udpeget som
Natura 2000 områder. Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte
naturtyper samt dyre- og plantearter, der er
sjældne, truede eller typiske for EU-landene. I
Danmark har vi udpeget 252 Natura 2000-områder og dækker tilsammen ca. 8% af landarealet.

I 1932 blev Randbøl Hede fredet. Det var dengang
den største fredningssag i Danmark. Fredningen
sigtede efter at bevare heden sådan som den
så ud. Fredningen forbød derfor ny bebyggelse,
beplantning, dræning, grøftning, opdyrkning
eller indhegning. Fredningen søgte også at beskytte lyngen mod høstning eller afbrænding.
Fredningen viste sig ikke at have den effekt som
man ønskede. Hvis heden skal bevares, må den
udsættes for de samme påvirkninger, som da
hedebønderne dyrkede den. Men metoderne
er nutidige. Lyngspaden er udskiftet med store
maskiner, når lyngtørven skal skrælles af. Slåmaskiner har afløst lyngleen, når lyngen skal
slås. Og der sidder ikke længere en hyrde og
holder øje med de græssende dyr. De holdes
samlet af elektriske hegn.
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vej

Naturen på Randbøl Hede
Tidligere var Randbøl Hede en del af et stort
hedeområde, meget større end det man kan
opleve i dag. Randbøl Hede er dog stadig en af
de største indlandsheder i Danmark.

Fre

Life Hede
– Genopretning af heder i Danmark 2011 - 2015
Naturstyrelsen gennemfører sammen med EU
Kommissionen naturpleje på 6 store hedeområder i Danmark. Projektet omfatter 4.371 ha der
alle ejes af staten. Knapt halvdelen af hederne
vil blive plejet i løbet af projektet.
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Her fra p-pladsen kan du følge Vorbasse Studevej
ud på heden ud til blandt andet Staldbakkerne.
Det højeste punkt er Stoltenberg, der med sine
88 m giver en flot udsigt over heden.

Den fredede del af Randbøl Hede omfatter
ca. 750 ha – heraf ejer staten ca. 650 ha. I
Life Hede projektet her på Randbøl Hede
plejes godt 200 ha, hovedsageligt ved at
arealerne brændes af, eller ved at man
skræller den øverste tørv af. Dette følges
op ved at arealerne indhegnes og kreaturer afgræsser arealerne.

Life Hede projektets
hjemmeside

Life Hede projektet
– projektområde Randbøl

Projektet er støttet af EU-LIFE, der er EU’s støtteordning til miljøog naturområdet. LIFE-Natur støtter projekter, der bl.a. bidrager
til oprettelsen af det europæiske netværk Natura 2000.
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Dukatsommerfugl
Sanglærke
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Natura 2000 er et økologisk netværk af beskyttede naturområder
gennem hele EU. Netværket består af områder der er udpeget
som habitat- og fuglebeskyttelsesområder.
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De udvalgte heder i projektet er udpeget som
Natura 2000 områder. Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte
naturtyper samt dyre- og plantearter, der er
sjældne, truede eller typiske for EU-landene. I
Danmark har vi udpeget 252 Natura 2000-områder og dækker tilsammen ca. 8% af landarealet.
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sigtede efter at bevare heden sådan som den
så ud. Fredningen forbød derfor ny bebyggelse,
beplantning, dræning, grøftning, opdyrkning
eller indhegning. Fredningen søgte også at beskytte lyngen mod høstning eller afbrænding.
Fredningen viste sig ikke at have den effekt som
man ønskede. Hvis heden skal bevares, må den
udsættes for de samme påvirkninger, som da
hedebønderne dyrkede den. Men metoderne
er nutidige. Lyngspaden er udskiftet med store
maskiner, når lyngtørven skal skrælles af. Slåmaskiner har afløst lyngleen, når lyngen skal
slås. Og der sidder ikke længere en hyrde og
holder øje med de græssende dyr. De holdes
samlet af elektriske hegn.
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Naturen på Randbøl Hede
Tidligere var Randbøl Hede en del af et stort
hedeområde, meget større end det man kan
opleve i dag. Randbøl Hede er dog stadig en af
de største indlandsheder i Danmark.
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Her fra Naturrum Kirstinelyst er der direkte adgang til Randbøl Hede. Følg den gule rute ud på
heden, ruten fører dig både til indlandsklitterne
Staldbakkerne og gennem fine naturområder.

Den fredede del af Randbøl Hede omfatter
ca. 750 ha – heraf ejer staten ca. 650 ha. I
Life Hede projektet her på Randbøl Hede
plejes godt 200 ha, hovedsageligt ved at
arealerne brændes af, eller ved at man
skræller den øverste tørv af. Dette følges
op ved at arealerne indhegnes og kreaturer afgræsser arealerne.
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De udvalgte heder i projektet er udpeget som
Natura 2000 områder. Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte
naturtyper samt dyre- og plantearter, der er
sjældne, truede eller typiske for EU-landene. I
Danmark har vi udpeget 252 Natura 2000-områder og dækker tilsammen ca. 8% af landarealet.
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sigtede efter at bevare heden sådan som den
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udsættes for de samme påvirkninger, som da
hedebønderne dyrkede den. Men metoderne
er nutidige. Lyngspaden er udskiftet med store
maskiner, når lyngtørven skal skrælles af. Slåmaskiner har afløst lyngleen, når lyngen skal
slås. Og der sidder ikke længere en hyrde og
holder øje med de græssende dyr. De holdes
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De udvalgte heder i projektet er udpeget som
Natura 2000 områder. Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte
naturtyper samt dyre- og plantearter, der er
sjældne, truede eller typiske for EU-landene. I
Danmark har vi udpeget 252 Natura 2000-områder og dækker tilsammen ca. 8% af landarealet.

I 1932 blev Randbøl Hede fredet. Det var dengang
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sigtede efter at bevare heden sådan som den
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Fredningen viste sig ikke at have den effekt som
man ønskede. Hvis heden skal bevares, må den
udsættes for de samme påvirkninger, som da
hedebønderne dyrkede den. Men metoderne
er nutidige. Lyngspaden er udskiftet med store
maskiner, når lyngtørven skal skrælles af. Slåmaskiner har afløst lyngleen, når lyngen skal
slås. Og der sidder ikke længere en hyrde og
holder øje med de græssende dyr. De holdes
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Tidligere var Randbøl Hede en del af et stort
hedeområde, meget større end det man kan
opleve i dag. Randbøl Hede er dog stadig en af
de største indlandsheder i Danmark.
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I 1932 blev der anlagt et mergelspor tværs over
heden. På sporet kørte vogne med mergel fra
Østervig Mergelleje ved Fitting, ca. 4 km mod
syd herfra. Merglen blev brugt til forbedring af
hedens sure jorde. Et godt middel til dette er at
tilføre kalk i form af mergel. Herfra p-pladsen kan
du følge grusvejen, Mergelsporet, ind i området.
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ca. 750 ha – heraf ejer staten ca. 650 ha. I
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plejes godt 200 ha, hovedsageligt ved at
arealerne brændes af, eller ved at man
skræller den øverste tørv af. Dette følges
op ved at arealerne indhegnes og kreaturer afgræsser arealerne.
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Plejeforsøg på heden
Heden er menneskeskabt
Heden er ikke opstået naturligt, men
som følge af menneskets virke.
Da oldtidens bønder fældede skoven,
gav træerne ikke længere ly for regnen,
og næringsstofferne i de øverste jordlag
blev derfor udvasket. Udvaskningen var
især stor på de sandede jorde i Vestjylland, som derfor ikke var egnet til traditionelt agerbrug. På disse jorde opstod
heden.
På trods af svære betingelser tilpassede
bønderne sig, og en særlig hedebondekultur opstod. Det var hedebøndernes
måde at drive landbrug på som udpinte
hedejorden og på den måde bevarede
heden som en nærringsfattig landskabs- og naturtype.
Heden havde sin største udbredelse i

Harrild Hede i sommertiden - inden lyngen blomstrer.

Naturstyrelsen.
Der er afsat 30 mio. kr. til at pleje eller
genskabe hedearealer på det samlede
projektområde på 6500 ha. Udgifterne
betales af Miljøministeriet og EU’s LIFE
program, med 15 mio. kr. fra hver.

1700-tallet, hvor omkring en trediedel af
Jylland var dækket af hede.

Heden idag
idag eksisterer hedebondekulturen ikke
længere, og mange tidligere hedeområder er nu tilplantet med nåleskovsplantager eller drives som landbrug.

I projektet indgår store dele af
Harrild Hede sammen med arealer
på Skovbjerg Bakkeø, Randbøl Hede,
Store Råbjerg, Lønborg Hede og
Klosterheden.

De hedeområder der stadig eksisterer,
skal plejes for at bestå.
Som naturtype regnes heden for truet
og sårbar — ikke kun i Danmark, men
også på europæisk plan.

LIFE hedeprojektet
I 2012-2015 gennemføres et stort
naturplejeprojekt på 6 offentligt ejede
hedearealer i Midt- og Vestjylland.
Projektet ledes og gennemføres af

Revling med (sort)bær.
Vegetationen på heden består typisk af
dværgbuske som hedelyng, tyttebær og
revling.
Disse dværgbuskes blade er opbygget på
en måde så der kun fordamper meget lidt
vand fra dem - en egenskab der er livsnødvendig i dette lysåbne landskab, hvor
sol og vind har stor magt.

Plejeforsøg på hedeparceller
Foran dig ser du 6 små forsøgsparceller,
hvor du kan læse mere om og sammenligne effekten af de forskellige plejemetoder, der anvendes i LIFE hedeprojektet. Disse 6 forsøgsparceller er anlagt
på tidligere lynghede.

Projektet er støttet af EU-LIFE, der er EU’s
støtteordning til miljø- og naturområdet.
LIFE-Natur støtter projekter, der bl.a. bidrager til
oprettelsen af det europæiske netværk Natura
2000.

De store, jyske heder er — sammen med mange
andre betydningsfulde, danske naturområder —
udpeget som en del af EU’s fælles naturnetværk,
Natura 2000.

Miljøministeriet
Naturstyrelsen
Tlf : 7254 3000
www.naturstyrelsen.dk

Plejeforsøg på heden
Heden er menneskeskabt
Heden er ikke opstået naturligt, men
som følge af menneskets virke.
Da oldtidens bønder fældede skoven,
gav træerne ikke længere ly for regnen,
og næringsstofferne i de øverste jordlag
blev derfor udvasket. Udvaskningen var
især stor på de sandede jorde i Vestjylland, som derfor ikke var egnet til traditionelt agerbrug. På disse jorde opstod
heden.
På trods af svære betingelser tilpassede
bønderne sig, og en særlig hedebondekultur opstod. Det var hedebøndernes
måde at drive landbrug på som udpinte
hedejorden og på den måde bevarede
heden som en nærringsfattig landskabs- og naturtype.
Heden havde sin største udbredelse i

Harrild Hede i sommertiden - inden lyngen blomstrer.

Naturstyrelsen.
Der er afsat 30 mio. kr. til at pleje eller
genskabe hedearealer på det samlede
projektområde på 6500 ha. Udgifterne
betales af Miljøministeriet og EU’s LIFE
program, med 15 mio. kr. fra hver.

1700-tallet, hvor omkring en trediedel af
Jylland var dækket af hede.

Heden idag
idag eksisterer hedebondekulturen ikke
længere, og mange tidligere hedeområder er nu tilplantet med nåleskovsplantager eller drives som landbrug.

I projektet indgår store dele af
Harrild Hede sammen med arealer
på Skovbjerg Bakkeø, Randbøl Hede,
Store Råbjerg, Lønborg Hede og
Klosterheden.

De hedeområder der stadig eksisterer,
skal plejes for at bestå.
Som naturtype regnes heden for truet
og sårbar — ikke kun i Danmark, men
også på europæisk plan.

LIFE hedeprojektet
I 2012-2015 gennemføres et stort
naturplejeprojekt på 6 offentligt ejede
hedearealer i Midt- og Vestjylland.
Projektet ledes og gennemføres af

Revling med (sort)bær.
Vegetationen på heden består typisk af
dværgbuske som hedelyng, tyttebær og
revling.
Disse dværgbuskes blade er opbygget på
en måde så der kun fordamper meget lidt
vand fra dem - en egenskab der er livsnødvendig i dette lysåbne landskab, hvor
sol og vind har stor magt.

Plejeforsøg på hedeparceller
Foran dig ser du 6 små forsøgsparceller,
hvor du kan læse mere om og sammenligne effekten af de forskellige plejemetoder, der anvendes i LIFE hedeprojektet. Disse 6 forsøgsparceller er anlagt
på tidligere græshede.

Projektet er støttet af EU-LIFE, der er EU’s
støtteordning til miljø- og naturområdet.
LIFE-Natur støtter projekter, der bl.a. bidrager til
oprettelsen af det europæiske netværk Natura
2000.

De store, jyske heder er — sammen med mange
andre betydningsfulde, danske naturområder —
udpeget som en del af EU’s fælles naturnetværk,
Natura 2000.

Miljøministeriet
Naturstyrelsen
Tlf : 7254 3000
www.naturstyrelsen.dk

Moderne hedepleje

Kontrolleret afbrænding anvendes især på bakkede/ujævne arealer.

Hedeparcel 1: Afbrændt og fræset
I marts 2012 blev denne hedeparcel afbrændt.
I maj 2012 blev arealet fræset.
Metoden har været anvendt som hedepleje flere steder i Vestjylland
med skiftende succes.
Der fjernes ikke næring fra arealet — bortset fra det der eventuelt
udvaskes.
Det er ikke planen at anvende metoden i større stil her i Life Hede
sammenhæng.

Fræsning er en god plejemetode i områder, hvor
den tuedannende græs, blåtop, bliver for dominerende.
Miljøministeriet
Naturstyrelsen
Tlf: 7254 3000
www.naturstyrelsen.dk

Hedebondens agerbrug efterlignes
Hedeparcel 2: Afbrændt og tilsået
Afbrændt marts 2012 og derefter skrælpløjet.
Pløjet forår 2013 og derefter halvdelen tilsået med rug i april og
anden halvdel med boghvede i juni.
Høstet og fjernet i efteråret 2013, og umiddelbart efter tilsåning af
rug og i juni 2014 såning af boghvede. Denne gang bytter boghvede
og rug parcelhalvdel i forhold til paceringen ved høsten.
Ideen er at fjerne næringsstof fra arealet, hvorefter det igen kan
ligge som hede i mindst 50 år.

Ved skælpløjning vendes lyngtørven.
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Hedebondens høst af
lyng efterlignes

Lyngen blomstrer typisk i august-september

Hedeparcel 3: Høstet og fjernet
Lyngen blev afhøstet i marts 2012.
Den afslåede vegetation er fjernet.
Metoden svarer til hedebondens hjemkørsel af lyng til brændsel,
tækning, sengehalm, vinterfoder til får m.m.
Oftest skyder planterne fra de intakte rødder, og blomstrer igen
samme år.

En moderne lynghøster på arbejde
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Ingen behandling
Hedeparcel 4: Ingen behandling
Det er altid nødvendigt at beholde en referenceparcel hvor der
ingen behandling sker. Man kan derved se hvordan forsøgsparcellerne
sandsynligvis havde udviklet sig uden indgreb.
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Lyngtørven fjernes

Lyngtørven skrælles effektivt af

Hedeparcel 5: Afskrællet
Vegetation er fjernet og det meste lyngtørv er skrællet af.
Ordren til traktorføreren var: “Sand skal kun være synligt på ca. 50% af arealet, ellers fjernes der for
meget sand og arealet bliver næsten planeret”.
Metoden svarer til hedebondens brug af lyngtørv til brændsel og byggemateriale m.m.
Hedebonden anvendte lyngtørven til mange formål. Bl.a. blev tørven stablet opad husmuren på ydersiden for at holde kulde og regn ude.
Lyngtørven anvendtes også til opsamling af husdyrenes ajle og møg og endte via møddingen på
marken.

Miljøministeriet
Naturstyrelsen
Tlf: 7254 3000
www.naturstyrelsen.dk

Heden afbrændes

På den afbrændte og golde hede vil der hurtigt komme ny vegetation.

Hedeparcel 6: Afbrændt
Afbrændt marts 2012.
Hedebonden afbrændte hvert år små arealer for at
holde lyngen vital — den nyspirede lyng var nemlig
bedre foder til de hyrdede får.
Forårsafbrænding går normalt ikke ned i lyngtørven da den er fugtig.
De fleste planter skyder fra de gamle rødder og
blomstrer samme år.

For at undgå at flammerne breder sig uønsket,
slås en brandlinje hvorpå der efterfølgende
spredes vand.
Miljøministeriet
Naturstyrelsen
Tlf: 7254 3000
www.naturstyrelsen.dk

