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Resumé 

Formålet med denne opgave er at finde nye potentielle habitater og specifikke plejetiltag der gavner 

udbredelsen af ensianblåfugl i Gyttegård Plantage. Ensianblåfugl er vurderet som sårbar på rødlisten, og 

har været i tilbagegang de sidste 30 år. Der er en tilbagegang i ensianblåfugl på 50 % fra 2015-2019 i 

Gyttegård Plantage. Opgaven belyser historik og status for ensianblåfugl i Gyttegård Plantage. Tiltag udført 

af Naturstyrelsen de sidste ti år analyseres for at finde årsagen til tilbagegangen. Ensianblåfugl er med sine 

høje krav til levested indikatorart for, om heden har en høj naturværdi, med mange små mikrohabitater. I 

opgaven analyseres forekomsten af klokke-ensian med æg fra ensianblåfugl, sammenlignet med en 

historisk analyse, og derefter analyseres spredningspotentialet. Ud fra spredningspotentialet foreslås tiltag 

til at øge antallet af nye habitater til ensianblåfugl. Desuden foreslås tiltag til at forbedre de eksisterende 

habitater. 

For at øge antallet af potentielle levesteder, som kortanalyserne fremhæver, kan der anbefales en række 

tiltag. En kombination af tiltagene er at foretrække på arealet, for at øge en høj grad af mosaikstruktur. De 

foreslåede tiltag er græsning, afbrænding, tørveskrældning, rydning af træer og ændret hydrologi. For at 

udnytte det fulde potentiale for udbredelsen af ensianblåfugl i Gyttegård Plantage, bør der plejes til fordel 

for ensianblåfugls to værter klokke-ensian og stikmyrearterne, og nektarplanten klokkelyng. Forvaltningen 

bør derfor være bred, og udnytte alle de foreslåede tiltag, for at højne naturværdien på de eksisterende 

habitater, og skabe flere potentielle levesteder i Gyttegård Plantage.  

 

Nøgleord: Ensianblåfugl, indikatorart, hede, tilbagegang i arter, naturforvaltning, biodiversitet 
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Abstract 

The purpose of this paper is to find new potential habitats and specific actions to benefit the distribution of 

Maculinea alcon in Gyttegård Platage. The butterfly Maculinea alcon is rated as vulnerable on the Red list, 

and has been declining in numbers of the past 30 years. There is a 50 % decline in numbers of Maculinea 

alcon in Gyttegård Plantage from 2015-2019. The paper sheds a light on the background and status of 

Maculinea alcon in Gyttegård Plantage. As to find the reason for the decline actions performed by the 

Danish Nature Agency, Naturstyrelsen, in the past ten years is analyzed. Maculinea alcon is with its high 

demands for habitat an indicator of high nature value, with many microhabitats. This paper analyses the 

occurrence of the marsh gentian with eggs from Maculinea alcon and compare it with the background 

analysis and analyses the dispersal potential for the marsh gentian. From the analysis of the dispersal 

potential a few actions are proposed to increase the numbers of new habitats for the Maculinea alcon. 

Actions for bettering existing habitats are also proposed.  

To increase the number of potential habitats, highlighted by the map analysis, different actions are 

recommended. A combination of the actions are preferable to increase a high degree of mosaic structure. 

The recommended actions are grazing, burning, sod cutting, clearance of trees and changed hydrology. To 

achieve the full potential for distribution of Maculinea alcon in Gyttegård Plantage, management should be 

focused on both of Maculinea alcon’s hosts, the march gentian and the two Myrmica ants, and the nectar 

plant bell heather. The management should be broad and use all the proposed actions, to heighten the 

nature value further in the existing habitats and to create more new potential habitats in Gyttegård 

Plantage.  

 

Keywords: Maculinea alcon, indicator species, heath, decline in species, nature management, biodiversity 
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Forord 

Denne opgave er udarbejdet som afsluttende eksamensprojekt på Skov- og landskabsingeniøruddannelsen 

år 2020 ved Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning.  

Opgaven har til formål at undersøge baggrunden for tilbagegangen af ensianblåfugl, og analysere hvor 

arten findes, og hvordan der bedst muligt forvaltes til fordel for arten, ud fra Naturstyrelsens område 

Gyttegård Plantage beliggende i Billund Kommune. Analysen laves ud fra forekomsten af klokke-ensian med 

æg fra ensianblåfugl, sammenlignet med en historisk analyse, og derefter spredningspotentialet i området.  

Jeg håber, at bachelorprojektet kan hjælpe Naturstyrelsen til at få en bedre forståelse for ensianblåfuglens 

livscyklus og forekomst på arealet, og at de foreslåede plejetiltag kan være med til at øge bestanden i 

Gyttegård Plantage. Til baggrund for projektet ligger en stor nysgerrighed og interesse for at koble teoretisk 

viden om ensianblåfuglens livscyklus, med praksisnær forvaltning til fordel for naturtypen ensianblåfugl 

findes på. 

Under udarbejdelsen af opgaven har jeg fået hjælp og mental opbakning af venner og familie, hvis hjælp jeg 

sætter stor pris på. Tak for det, og tak for jer! 

Personligt vil jeg gerne takke Marc Hammer Holck og hans kollegaer i Naturstyrelsen Trekantsområdet for 

faglig sparring og svar på utallige mails. 

En stor tak til Frederik Windekilde Christensen for stor tålmodighed og kæmpe hjælp med GIS analyser. 

En stor tak til David R. Nash fra Biologisk Institut, Københavns Universitet for faglig sparring, erfaring om 

myre og data om ensianblåfugl og klokke-ensian. 

Og en særligt stor tak skal lyde til min vejleder Jane Kongstad Nielsen fra Skovskolen, Københavns 

Universitet for god faglig vejledning og mental opbakning undervejs i forløbet. 

 

Afleveret d. 11. juni 2020 på Skovskolen, der er afleveret 2 eksemplarer, af 44 sider. 

 

 

_________________________________ 
Caroline Bechsgaard Sørensen  
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Indledning 

Baggrund 

Danmark underskrev i 2010, sammen med 192 andre lande, Aichi-målene (Ejrnæs et al., 2011), der skulle 

være med til at stoppe tilbagegangen af arter og forbedre biodiversiteten. For at overvåge biodiversiteten 

og have et grundlag for at vurdere arterne og deres populationsstørrelser, er der udarbejdet en national 

rødliste over truede arter. Rødlisten er udarbejdet af Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) og viser 

status for de 13.300 arter på listen, herunder hvilke der er truede (Ejrnæs et al., 2011). På trods af 

Danmarks underskrift på at stoppe tilbagegangen af biodiversiteten, viste status for Rødlisten 2019, at der 

fra 2010-2019 var en tilbagegang for 15,8 % (Helsing, 2019) af arterne. Specielt dagsommerfugle er en af de 

grupper, der er hårdest ramt med en tilbagegang på 57,6 % indenfor denne artsgruppe (Helsing, 2019). 

Dette skyldes hovedsageligt en forringelse af dagsommerfuglenes levesteder (Kelager, 2015).  

Langt størstedelen af de danske dagsommerfugle er tilknyttet det åbne land på naturtyperne græsland, 

hede, eng og mose (Helsing, 2019). På mange af disse naturtyper er arealanvendelsen ændret de sidste 100 

år. Ændringen består ofte i opdyrkning, overudnyttelse i form af overgræsning eller manglende pleje af 

arealet. Opdyrkningen medvirker til, at der dels er mindre plads til arterne, og at mange biotoper i 

landskabet i dag er fragmenterede. Derudover er opdyrkede arealer ofte drænede, hvilket også påvirker 

hydrologien på de tilstødende arealer. Overgræsning af arealer leder til nedbidte og ensartede 

plantesamfund. Den manglende pleje kan for de lysåbne naturtyper ofte resultere i tilgroning, som er en 

trussel mod sårbare plantearter, der hører til naturtypen. Tilførsel af luftbårne næringsstoffer påvirker 

ligeledes naturtyperne negativt, ved at øge næringen i jorden, som skaber dårlige vækstvilkår for arter 

tilknyttet mindre næringsrige naturtyper (Helsing, 2019).  

Heden er den naturtype, der har størst tilbagegang i Danmark. Op mod 90 % af hederne er de sidste 200 år 

forsvundet, og kvaliteten af de tilbageværende arealer er stærkt truet af tilgroning, næringsstofberigelse og 

dræning (Kelager et al., 2017a). Tilgroningen skyldes ofte manglende pleje og en mangel på forstyrrelser, 

der er med til at skabe naturlig dynamik på heden (Ejrnæs et al., 2011). Mange steder i landet er arealerne 

små og populationerne af dagsommerfugle så spredt, at en aktiv artsforvaltning er en afgørende 

forudsætning for at redde arter fra at uddø. Disse små lokaliteter er ofte randpåvirkede af landbruget, hvor 

eutrofiering truer de allerede små arealer med nærringsstofbelastning og tilgroning (Ejrnæs et al., 2011). 

Mange dagsommerfugle er afhængige af specifikke værtsplanter, og nogle af dem er endda også afhængige 

af bestemte værtsmyrer. Området, hvor sommerfuglene lever, skal derfor have en høj naturværdi for at 

sommerfuglene trives. Dagsommerfugle kan derved fungere som en indikator for, at biodiversiteten er høj 
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på den gældende lokalitet (Kelager, 2015). Ved at sigte efter at dagsommerfuglene trives og har store 

bestande, sættes baren højt for den gældende naturtypes kvalitet.  

Ensianblåfugl kræver tilstedeværelsen af klokke-ensian i umiddelbar nærhed til en stikmyre-koloni for at 

kunne videreføre arten, og tilstedeværelsen af klokkelyng som nektarplante. Ensianblåfugl er derfor 

indikatorart for om heden, har en høj naturværdi med mange små mikrohabitater (Kelager, 2015).  

Denne opgave vil undersøge potentialet i udbredelsen af ensianblåfugl i Gyttegård Plantage. Ensianblåfugl 

er i stor tilbagegang i området. Opgaven vil derfor belyse historikken i Gyttegård Plantage og hvilke 

forvaltningstiltag, der er blevet lavet til fordel for ensianblåfugl, for at finde ud af, hvad der har forårsaget 

tilbagegangen. Status for ensianblåfugl i Danmark er en tilbagegang på 20 % over de sidste 15-30 år 

(Nielsen, 2003), sammenlignet med Gyttegård Plantage hvor tilbagegangen er på 50% fra 2015-2019 (figur 

1). Med udgangspunkt i viden om tilbagegangen af ensianblåfugl, vil denne opgave undersøge potentialet 

for udbredelsen af ensianblåfugl i Gyttegård Plantage. Dette har ført til følgende problemformulering og 

tilhørende spørgsmål.  

 

Problemformulering 

Hvad er potentialet for udbredelsen af ensianblåfugl i Gyttegård Plantage, og hvordan kan det fulde 

potentiale udnyttes?  

- Hvad er historik og status for ensianblåfugl i Gyttegård Plantage? 

- Hvilke potentielle levesteder og spredningskorridorer findes i Gyttegård Plantage?  

- Hvilke konkrete forvaltningstiltag bør benyttes i Gyttegård Plantage, og hvilke fordele og ulemper 

er der ved de forskellige forvaltningstiltag?  

 

Afgrænsning 

Ensianblåfugl er i denne opgave valgt som fokusart, da arten er en indikator for høj naturværdi, på 

naturtypen våd hede (Kelager, 2015). Ensianblåfugl kræver tilstedeværelsen af klokke-ensian, stikmyrer og 

klokkelyng, og tilstedeværelsen af ensianblåfugl tyder derfor på en høj diversitet i habitatet. Opgaven er 

stillet ud fra Naturstyrelsen Trekantsområdets ønske om at finde årsagen til tilbagegangen af ensianblåfugl 

(Naturstyrelsen, 2020b), for at have mulighed for at forbedre forvaltningen til fordel for ensianblåfugl. 

Området Gyttegård plantage, er valgt som case område, da det er her ensianblåfugl findes, og hvor der 
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endnu er mulighed for at øge bestanden. Området er desuden interessant fordi Naturstyrelsen de sidste 10 

år har fjernet store dele af plantagen, og lavet tiltag for at fremme både tør og våd hede (Stenild, 2017).  

 

Metode 

Til besvarelse af opgavens problemformulering, er der benyttet kortanalyser og litteraturstudie. For at 

undersøge historikken og status for området er kortanalyser brugt, og ved hjælp af ortofotos fra forskellige 

år benyttet til at belyse arealet af plantage. Information og data om tidligere udførte tiltag på området, er 

opnået gennem kontakt med Naturstyrelsen Trekantsområdet. Til at analysere potentielle levesteder er 

kortanalyser udarbejdet ved hjælp af teori om ensianblåfugl, og data om fund af klokke-ensian. Data om 

fund af klokke-ensian fra 2017 er frembragt fra David R. Nash fra Københavns Universitet, Biologisk Institut. 

Ulempen ved at bruge data som andre har produceret er, at indsamlingen kan have foregået på forskellig 

vis. På grund af David R. Nashs forskning og videnskabelige arbejde med ensianblåfugl og dens værter, 

besidder han meget erfaring indenfor monitorering af sommerfugle.  

Data om fund af klokke-ensian fra 2019 er fundet på Naturbasen. Alle kan lave en bruger på Naturbasen, 

det er derfor ofte meldt ind af ’amatører’, og ikke altid verificeret af eksperter. Ulempen ved ikke verificeret 

data, er at de kan være ukorrekte. Det kræver en vis viden at identificere og se forskel på forskellige 

individer indenfor flora og fauna, og hvis ikke det bliver verificeret, er der en vis chance for at fundet bliver 

kategoriseret som en anden plante eller et andet dyr.  

Langt de fleste fund af klokke-ensian med æg fra Naturbasen 2019 er dog generet af Mads Navntoft, fra 

Billund Kommune, som sammen med David R. Nash i 2019 monitorerede arealet. Datagrundlaget for fund 

af ensianblåfugl er begrænset, da der ikke findes en landsomfattende overvågning i Danmark. Kortene er 

udarbejdet i QGIS. Til at besvare problemformuleringens sidste spørgsmål, om konkrete forvaltningstiltag, 

er rapporter om erfaringer med pleje af heder undersøgt og analyseret, for at finde frem til den rette pleje 

for ensianblåfugl og dens værter.  
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Teori 

I følgende afsnit præsenteres de tre arter, som danner baggrund for undersøgelsesfeltet i denne opgave, 

ensianblåfugl, klokke-ensian og to stikmyrearter. Viden om arternes levesteder og biologi er forudsætning 

for at kunne analysere nye potentielle levesteder for ensianblåfugl.  

Ensianblåfugl (Maculinea Alcon) 

Ensianblåfugl (Maculinea alcon) er en sommerfugleart i slægten Maculinea, som oftest har et symbiotisk 

eller parasitisk forhold til en myreart, og desuden er afhængig af en værtsplante. Ensianblåfugl er stærkt 

specialiseret, og har coevolutionært udviklet sig til at være afhængig af tilstedeværelsen af én af to arter af 

stikmyre (Myrmica) og klokke-ensian (Gentiana pneumonanthe), og har dermed en helt speciel livscyklus 

(Nash & Andersen, 2015).  

Den voksne sommerfugl lægger æg på klokke-ensian i juli måned, hvor larverne klækker, og æder af 

blomsterkronen og frøene. Efter ca. 10 dage i blomsten lader larven sig dumpe ned på jorden, hvor den 

adopteres af en forbipasserende myre. Larven danner kulbrinter på sin overhud, som skaber en kemisk 

profil, og snyder myren til at tro, at den er en myrelarve (Nash et al., 2008). Myren bringer derfor 

sommerfuglelarven ned i tuen, og fodrer den. Sommerfuglelarven udsender samme lyde, som en 

dronningelarve, og opnår derfor bedre pleje end de andre myrelarver (Nash & Andersen, 2015). 

Ensianblåfuglen bruger to forskellige strategier til at overleve i kolonien. Den ene strategi er som 

gøgeungen at få myrerne til at fodre sommerfuglelarven bedre end deres eget afkom, og den anden 

strategi er at spise myrernes afkom, både æg, pupper og larver (Kelager et al., 2017a; Nash & Andersen, 

2015). Sommerfuglelarven bliver i tuen 1-2 år, alt afhængigt af mængden af ressourcer i kolonien. Herefter 

klækkes den i slutningen af juni måned, og kravler ud af tuen. Ensianblåfugl flyver fra slutningen af juni til 

slut august, hvert enkelt individ lever i 2-3 dage (Kelager, 2015). 

Ensianblåfugl kræver på grund af sin afhængighed af tilstedeværelsen af klokke-ensian og en af de to 

stikmyrearter, et meget varieret habitat. Den findes i hedemoser og klitlavninger, hvor der forekommer en 

høj grad af mosaikstruktur. Klokke-ensian står gerne fugtigt til vådt, med en blanding af mellemhøje urter 

og bar jord til foryngelse, hvorimod de to stikmyrearter kræver et tørt habitat, for at kunne holde kolonien 

tør. Ensianblåfugl suger nektar fra hedelyng (Calluna vulgaris) og klokkelyng (Erica tetralix). Desuden trives 

følgende planter godt i dette habitat: blåtop (Molinia caerulea), benbræk (Narthecium ossifragum), 

tranebær (Vaccinium oxycoccus), soldug (Drosera rotundifolia), rosmarinlyng (Andromeda polifolia), 

mosebølle (Vaccinium uliginosum) og mosepors (Myrica gale). 
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Ensianblåfugl har et vingefang på 29-35 mm, og er violblå på vingerne med et specielt mønster på den 

gråbrune underside. Den er let genkendelig fra de andre blåfugle, ved at den ingen orange sømmåner har 

på undersiden (Kelager et al., 2017b).  

 

Ensianblåfugl har en relativ kort flyveafstand, og søger oftest føde indenfor 200-500 m. Den er dog også set 

flyve længere afstande, på op til 2 km (Kelager, 2015). Ensianblåfugl begrænses af høj vegetation, som 

træer og buske, som den kun i sjældnere tilfælde er set flyve over (Kelager et al., 2017b). Ensianblåfugl 

lever i metapopulationer, som sikrer at én lokal populations uddøen, ikke er afgørende for hele arten 

(Kelager et al., 2017b).  

Klokke-ensian (Gentiana pneumonanthe) 

Klokke-ensian, som ensianblåfugl lægger æg på, er en flerårig urt, som 

kan leve op til 30-50 år. Klokke-ensian bliver 10-35 cm høj, kronen er 

klokkeformet, og er 2,5-4,5 cm lang. Klokke-ensian er snokronet, og kan 

have en til flere blomster på hver plante. Klokkerne er oprette, 

blomsterkronen er 5-tallig og dybblå, og sambladet med bægeret 

(Frederiksen et al., 2012).  

Klokke-ensian findes i hedemoser, klitlavninger, våde enge og ved 

bredden af næringsfattige søer, da den foretrækker fugtig til våd bund 

(Oostermeijer et al., 1992).  

Klokke-ensian har 6 livstadier; frø, kimplante, ungdom, vegetativ, 

generativ voksen og sovende (dormant). Planten kræver bar jord til 

frøspredning, hvilket resulterer i, at der ingen frøbank findes. Planten 

kræver derfor en høj grad af forstyrrelser for at kunne reproducere sig selv. Derimod kan planten forblive 

sovende i lang tid, og vågne, hvis vegetationen bliver lavere (Oostermeijer et al., 1992).  

Billede 1: Ensianblåfugl. Kilde: Naturstyrelsen Billede 2: Ensianblåfugl. Kilde: Naturstyrelsen 

Billede 3: Klokke-ensian m. æg fra 
ensianblåfugl. Kilde: Naturdatabasen, 

Søren Vinding. 
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Stikmyre (Myrmica) 

Almindelig stikmyre (Myrmica Ruginodis) og korttornet stikmyre (Myrmica rubra) benyttes af ensianblåfugl 

til opfostring af larver i Danmark. I andre dele af Europa benyttes også engstikmyre (Myrmica scabrinodis), 

der også findes i Danmark, men som her ikke er fundet benyttet af ensianblåfugl (Nash et al., 2008). I 

Gyttegård Plantage er almindelig stikmyre den eneste af de to arter, der er fundet benyttet af ensianblåfugl 

(Als et al., 2001). 

 

Billede 4: Stikmyre. Kilde: Naturstyrelsens hjemmeside. 

Både almindelig stikmyre og korttornet stikmyre er almindeligt forekomne myrearter i Danmark (Kelager et 

al., 2017a). Begge stikmyrearter har samme livsstil, når det kommer til fødesøgning. De er fødegeneralister, 

og søger som oftest føde indenfor 2-8 meter fra kolonien (Elmes et al., 1998). De skiller sig ud fra andre 

stikmyrearter, ved at fødesøgning ikke kun foregår på jorden, men at de også bevæger sig op i halvbuske 

efter føde (Elmes et al., 1998).  

Almindelig stikmyre foretrækker, at kolonien ligger køligt og fugtigt, men kan også trives i middel 

temperatur. Korttornet stikmyre foretrækker derimod middel temperatur, og middeltørre beliggenheder til 

placering af kolonien (Elmes et al., 1998). 

Ensianblåfugl påvirker myrekolonien negativt, da den med sin parasitiske levestil bruger en stor del af 

myrernes ressourcer (Nash et al., 2008). Der ligger derfor en stor fordel for stikmyrerne i at udvikle 

resistens overfor sommerfuglelarvens infiltrering af rederne. Resistens udvikles hos myrerne ved at de 

ændrer deres duft. Forplantning og spredning af gener har stor indvirkning på, om myrerne udvikler 

resistens heroverfor (Nash & Andersen, 2015). De to stikmyrearter har forskellige strategier, og dette er 

afgørende for hvilken en af arterne, der oftest bliver infiltreret af ensianblåfugl. Strategien viser sig i måden 
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hvorpå myrerne udbreder kolonien, og spreder gener, hvori en eventuel ændring af duft kan videreføres 

(Nash & Andersen, 2015).  

Almindelig stikmyre (Myrmica Ruginodis) lever i kolonier på mellem få hundrede og op til et par tusinde 

arbejdermyrer, og deriblandt findes der få dronninger. For at formere sig, sendes bevingede dronninger og 

nogle få arbejdere ud på en parringsflugt. Disse kan flyve op til et par kilometer, og der bliver derfor langt 

imellem de forholdsvist små kolonier. Den udsendte dronning og arbejdermyrerne starter derefter en ny 

koloni, eller tilslutter sig en allerede etableret koloni. På denne måde opstår der stor spredning af gener, og 

en eventuel resistens overfor sommerfuglelarver mindskes (Nash & Andersen, 2015). 

Korttornet stikmyre (Myrmica rubra) lever i betydeligt større kolonier på op til 10.000 arbejdermyrer og 

mange dronninger. Parringsflugten foregår indenfor korte afstande af den gamle koloni. Korttornet 

stikmyre er kendt for at lave knopskydning, hvilket betyder, at en dronning med et par arbejdermyrer 

starter en ny koloni lige ved siden af den gamle koloni. På denne måde kan der opstå en lokal resistens 

imod sommerfuglelarven (Nash & Andersen, 2015).  

Korttornet stikmyre har de største kolonier, hvilket øger chancen for sommerfuglelarvens overlevelse (Als 

et al., 2002). Derfor er det mere interessant for sommerfuglelarven at efterligne korttornet stikmyres 

kemiske sammensætning af feromoner, end at efterligne almindelig stikmyre. Almindelig stikmyre 

adopterer også myrelarver fra andre stikmyrearter, og det er derfor ikke usædvanligt for disse at optage en 

sommerfuglelarve, som har den samme kemiske duft som korttornet stikmyre (Nash & Andersen, 2015).  
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Analyse 

Gyttegård Plantage 

I det følgende afsnit analyseres historikken og status for Gyttegård Plantage, med gennemgang af 

plantagens udvikling, fredning, jordbund, §3 og Natura 2000. Derefter analyseres tiltag udført i perioden 

2009-2019, for at få en bedre forståelse for områdets tilstand.  

 

Kort 1: Oversigtskort over Gyttegård plantage. Kortkilde: Baggrundskort: skærmkort dæmpet, @kortforsyningen SDFE 

På kort 1 ses områdeafgrænsningen af Gyttegård Plantage med et oversigtskort i højre hjørne og med 

placering af Gyttegård Plantage i relation til byer som Billund og Vejle. Gyttegård Plantage er et 500 ha stort 

statsejet areal, beliggende indenfor enheden Trekantsområdet (Naturstyrelsen, 2020a). Arealet ligger vest 

for Billund by, i Billund Kommune. I den sydlige del af området adskiller Billundvej to arealer, området på 

den vestlige side kaldes Grene sande. På den østlige side, ligger en parkeringsplads, og området øst for den, 

kaldes Præsteflod.  

Historik 

Gyttegård Plantage har tidligere været hede, indtil det i 1898 blev opkøbt af bankdirektør Axel Heide og 

tilplantet med nåletræsplantager. Det skete i forbindelse med Hedeselskabets opkøb og tilplantning af 
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store dele af den vestjyske hede i 1800-tallet. Mange af disse plantager kaldes ’Københavner-plantager’, da 

det var adelige folk fra København, som opkøbte dem. Gyttegård Plantage fik sit navn, da grosserer Andreas 

Petersen i 1908 købte ejendommen, og opkaldte den dertilhørende gård efter sin kones kælenavn, Gytte 

(Naturstyrelsen, 2020c).  

Plantage 

 

Kort 2: Kort over Gyttegård Plantages skovudvikling. Kortkilde: Baggrundskort: Høje målebordsblade 1834-1899, @kortforsyningen SDFE 

Kort 2 er et historisk kort over Gyttegård Plantage, der viser hvilke områder, der var tilplantet med 

nåletræer i slutningen af 1800-tallet. På kortet ses lidt over 100 ha ekstra skov, sammenlignet med 

plantagen i dag (se kort 1). Plantagen blev forstligt drevet op igennem 1900-tallet. I 1972 skiftede plantagen 

ejer, da Naturstyrelsen opkøbte arealet (Naturstyrelsen, 2020a).  

I forbindelse med et omfangsrigt LIFE-projekt, blev der i 2012 ryddet omkring 70 ha plantage, for at skabe 

sammenhæng mellem hederne i hver ende af plantagen (Naturstyrelsen, 2020c). Hederne strækker sig i 

dag, sydøstligt ind over arealet (se kort 1), og binder de to ender af den tidligere plantage sammen. 

Hederne, der i dag er bundet sammen af lysåben natur, har efter at dømme på ortofotos og gamle 

kortkilder, aldrig været tilplantet med skov. Dette skyldes umiddelbart, at jordbunden har været for fugtig. 
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Det tyder derfor på, at hederne i hver ende af arealet har været hede i mange år. Tørveskrældning og 

afgræsning har højst sandsynligt været benyttet tidligere (Naturstyrelsen, 2020a).  

Fredning 

 

Kort 3: Fredning. Kortkilde: Ortofoto 2019, @kortforsyningen SDFE 

I 1966 rejste Danmarks Naturfredningsforening fredningssag for at sikre de eksisterende naturværdier, og i 

1967 blev Grene Sande og St. Råbjerg fredet (Overfredningsnævnet, 1969). Fredningen blev rejst på grund 

af eksisterende naturværdier som indlandsklitter og hedesletter, og fordi den sydlige del af Grene Sande 

ligger på en bakkeø, som skaber store højdeforskelle. Fredningen indebærer, at heden skal bevares i den 

daværende tilstand, og indebærer forbud imod skade på hede vegetation, dræning, bortgravning og 

aflæsning af materiale, opførelse af bebyggelse, plantning af træer, og at uønsket trævækst fjernes for at 

holde heden lysåben (Overfredningsnævnet, 1969). Fredningen sikrede derved, at den fredede del af 

Gyttegård Plantage er forblevet lysåbent. Der kan jf. Naturbeskyttelseslovens § 50 gives dispensation fra 

fredningen til naturpleje-tiltag, såfremt det ikke er imod fredningens formål eller beskadiger dyreliv og eller 

plantearter (Bekendtgørelse Af Lov Om Naturbeskyttelse, 2019).  
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Jordbund 

 

Kort 4: Jordartstyper. Kortkilde: Skærmkort dæmpet, @kortforsyningen SDFE 

Gyttegård Plantage ligger vest for Hovedopholdslinjen fra sidste istid. Derfor er størstedelen af området en 

del af Hejnsvig Hedeslette, og den sydlige del afgrænses af Hejnsvig Bakkeø, som på kort 4 kan ses markeret 

med den mørke lyserøde farve. Sletten er opstået ved aflejringer under sidste istids afsmeltning. Sandflugt 

har præget området, og dette ses også på jordartskortet på kort 4, hvor størstedelen af området består af 

flyvesand og smeltevandssand. Landskabet i den sydøstlige del er præget af åbne klitter, parabelklit og 

hedesletter.  
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§ 3 Beskyttet natur 

 

Kort 5: §3 beskyttet natur i Gyttegård Plantage. Kortkilde: Baggrundskort: skærmkort dæmpet, @kortforsyningen SDFE 

I Gyttegård Plantage er der eng, hede, mose og søer, som er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3, disse 

er illustreret på kort 5. Jf. Naturbeskyttelseslovens §3, stk. 2, må der ikke foretages ændringer i tilstanden 

af disse naturtyper (Bekendtgørelse Af Lov Om Naturbeskyttelse, 2019). Der skal søges dispensation fra 

loven, hvis et plejetiltag ønskes udført på et § 3 beskyttet natur.  
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Natura 2000 områder nr. 85 

 

Kort 6: Natura 2000 naturtyper m. navn og udpegningsgrundlag. Kortkilde: Baggrundskort: skærmkort dæmpet, @kortforsyningen SDFE 

Størstedelen af Gyttegård Plantage ligger indenfor Natura 2000 område 85, som både er 

habitatområde(H74) og fuglebeskyttelsesområde(F48). På udpegningsgrundlaget for habitatområde H74 er 

følgende naturtyper; visse-indlandsklit (2310), revling-indlandsklit (2320), græs-indlandsklit (2330), søbred 

med småurter (3130), brunvandet sø (3160), våd hede (4010), tør hede (4030), enekrat (5130), surt 

overdrev (6230), tidvisvåd eng (6410), hængesæk (7140), tørvelavning (7150) bøg på mor (9110), stilkege-

krat (9190) og skovbevokset tørvemose (91D0). Desuden er stor vandsalamander på 

udpegningsgrundlagets artsliste (Naturstyrelsen, 2017), og fundet flere gange i områdets søer.  

For fuglebeskyttelsesområde F48 er følgende arter på udpegningsgrundlaget; tinksmed, natravn, trane, 

hedelærke og rødrygget tornskade (Naturstyrelsen, 2017). Alle fem fugle er ynglende på naturtyperne 

indenfor området, men de er ikke alle forekommende på området. Trane, natravn, hedelærke og rødrygget 

tornskade er ses på området ifølge Naturbasen. 

Indenfor Natura 2000 områder skal der sikres eller genoprettes en gunstig bevaringsstatus for naturtyperne 

og arterne, på udpegningsgrundlaget jf. Danmarks forpligtigelse gennem EU (Naturstyrelsen, 2017). Gunstig 
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bevaringstilstand betyder, at naturtyperne skal plejes, så de bibeholder de for naturtypen typiske 

karakteristika. Desuden skal den gunstige bevaringstilstand beskytte levesteder for tilknyttede arter, og 

sikre en fremtidig bestand.  

Tilstanden for Natura 2000 område 85 er god til moderat jf. tilstandsvurdering i Natura 2000-plan 2016-

2021(Naturstyrelsen, 2017). 

 

Forvaltningstiltag år 2009-2019 

Naturstyrelsen forvalter efter driftsplaner på 15 år, som revideres 1-2 gange undervejs. Driftsplanen i 

Trekantsområdet, ’Gyttegård Plantage og Haltrup hede’ (Naturstyrelsen, 2020c), blev vedtaget i 2014. 

Driftsplanen gennemgås ikke udførligt i denne opgave, men tiltag foretaget i perioden 2009-2019 beskrives, 

og bruges i analysen.  

Rydning af birk og fyropvækst 

 

Kort 7: Rydning af birk og fyropvækst. Kortkilde: Baggrundskort: Ortofoto forår 2019, @kortforsyningen SDFE 
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Den naturlig succession på heden er tilgroning med vedplanter, som birk og fyr. Derfor foretager 

Naturstyrelsen jævnligt rydning af opvækst på heden, for at holde arealet lysåbent. Birk og fyr spredes 

effektivt, og er begge pionerarter, som vokser hurtigt på lysåbne arealer. Rydning af birk og fyr blev udført 

manuelt, for at påvirke den øvrige vegetationen mindst muligt.   

Afbrænding 

 

Kort 8: Afbrændte hede arealer med årstal. Kortkilde: Baggrundskort: Ortofoto forår 2019, @kortforsyningen SDFE 

Som en del af hedeplejen foretog Naturstyrelsen i 2009, 2014 og 2017 afbrændinger af heden. Arealet som 

blev brændt af i 2014, blev afbrændt umiddelbart efter det store hede-LIFE-projekt i 2012. Afbrændingen 

der er benyttet kaldes mosaikafbrænding, hvor mindre område afbrændes forskellige år, for at lade 

vegetation fra naboarealerne indvandre på de afbrændte arealer (Degn, 2016).  
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Myretuer og afskrælning  

 

Kort 9: Afskrælning og oprettelse af tuer. Kortkilde: Baggrundskort: Ortofoto forår 2019, @kortforsyningen SDFE 

I 2018 foretog Naturstyrelsen afskrælning og oprettelse af tuer til myrer, som vist på kort 9. Afskrælningen 

havde det formål at blotlægge jord til foryngelse af klokke-ensian og klokkelyng. Af det afskrællede 

materiale lavede Naturstyrelsen holme, som skulle afhjælpe manglen på myrer kolonier på arealet. 

Resultatet af afskrælningen, er ifølge en medarbejder i Naturstyrelsen (2020) en øget bestand af klokke-

ensian. Resultatet af holmene er dog mindre positive, da de ifølge den samme medarbejder i 

Naturstyrelsen, er 

blevet påvirket af 

store regnmængder 

og faldet sammen. 

Billede 5 og 6 viser 

tiltaget umiddelbart 

efter udførslen.  

 

Billede 5 og 6: Efter billede af udført afskrælning og oprettelse af holme. Kilde Naturstyrelsen. 
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Skrab af flader 

 

Kort 10: Skrab af flader i Gyttegård Plantage. Kortkilde: Baggrundskort: Ortofoto forår 2019, @kortforsyningen SDFE 

I 2019 foretog Naturstyrelsen skrab af flader, for at fremme forekomsten af klokke-ensian. Arbejdet blev 

udført manuelt, for at skåne den omkringliggende vegetation. Der var udvalgt otte flader, hvor der indenfor 

en 5 meters cirkel på hvert punkt blev blotlagt 40 % jordflade. Kort 10 viser, hvor på området de 8 flader er 

beliggende. Ved blotlæggelsen blev der fjernet mest muligt blåtop, da den er dominerende på arealet. 

Resultatet af dette indgreb bør monitoreres, for at se om der er sket en egentlig spiring af klokke-ensian, og 

om planten er gået frem.  
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Hegning 

 

Kort 11: Hegninger i Gyttegård Plantage. Kortkilde: Baggrundskort: skærmkort dæmpet, @kortforsyningen SDFE 

På kort 11 ses Naturstyrelsens hegn i Gyttegård Plantage. Der findes fem eksisterende hegninger, 

henholdsvis en vestlig (A), en østlig (B), en sydlig (C1) på vestsiden af Billundvej, en sydlig (C2) på østsiden 

af Billundvej og en sydøstlig (C3) på østsiden af Billundvej. De fem hegninger har forskellige dyr og 

forskelligt græsningstryk.  Område A er et areal på 17 ha, hvor der afgræsses med Galloway kvæg med et 

græsningstryk på 0,3 sk/ha. Området B er et areal på 35 ha, som afgræsses af Limousine. På dette areal er 

der ikke et fast græsningstryk, men dette er noget højere end på areal A (Citat Rasmus Christiansen, 

Naturstyrelsen, 2020). Område C er delt i tre. Område C1 er 3,3 ha, og bliver afgræsset af æsler og ponyer. 

Området øst for Billundvej er delt i to hegninger, med et areal på 7 ha (C2), som afgræsses af Galloway 

kvæg, og et areal på 22 ha (C3), som afgræsses af otte Galloway kvæg. Areal C3 har et mindre areal, hvor 

der forekommer klokke-ensian. Køerne bliver derfor holdt væk i månederne juni-september, for at skåne 

planterne.  
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Status for Ensianblåfugl i Danmark og i Gyttegård Plantage 

Ensianblåfugl er i Danmark rødlistet som sårbar (VU) (Kelager et al., 2017b). Dens værtsplante klokke-

ensian er vurderet som sjælden, hvilket øger presset på ensianblåfulgs status (Kelager et al., 2017b). På kort 

12 ses forekomsten af klokke-ensian fra før år 1999 til efter 2010. På kort 13 ses forekomsten af 

ensianblåfugl fra 1923-2019, hvilket viser en tilbagegang på 20 % indenfor de sidste 10-30 år (Nielsen, 

2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Gyttegård Plantage er der sket en tilbagegang i 

ensianblåfugl. Tilbagegang er illustreret i figur 1, 

hvor optællinger af fundne æg på klokke-ensian 

viser en nedgang på 50% fra 2015 til 2019.  

I Gyttegård Plantage er der overordnet to 

områder, hvor ensianblåfugl har været at finde 

indenfor de sidste fem år, nemlig ved 

Præsteflod og ved Grene Sande. I 2017 og 2019 

blev der samlet data ind fra de to områder, hvor 

tilstedeværelsen af klokke-ensian og æg på 

klokke-ensian blev monitoreret, disse ses på kort 13 og 14. Derudover er der også fund af klokke-ensian fra 

2014 og 2015 i den nordvestlige del af området.  
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Figur 1: Antal æg fundet på Klokke-ensian i Gyttegård Plantage 

Kort 13: Forekomst af ensianblåfugl. Kortkilde: Naturbasen.dk Kort 12: Forekomst af klokke-ensian i Danmark. Kortkilde: 
Baggrundskort: skærmkort dæmpet, @kortforsyningen 

SDFE 
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Kort 14: Fund af klokke-ensian i 2017. Kortkilde: Baggrundskort: Ortofoto forår 2019, @kortforsyningen SDFE 

På kort 14 ses dataindsamlingen fra 2017, hvor der ses tre områder med forekomst af klokke-ensian. Den 

vestligste forekomst i Grene Sande, en stor forekomst ved Præsteflod, og et enkelt fund syd for Præsteflod.  

Ved den største forekomst af klokke-ensian ved Præsteflod, blev der udlagt lokkemad til myrer, men ingen 

blev fundet (David Nash, 2020). Forekomsten af klokke-ensian ved Præsteflod var betragtelig, hvilket betød 

at dataindsamlingen blev udført anderledes, i form af transekter. Transekten blev udført i langsom gang, 

ved at sætte et GPS-punkt, hvor der indenfor 2,5 m kunne spottes klokke-ensian, derefter gå 5 m, tjekke 

om der kunne ses klokke-ensian indenfor 2,5 m, og sætte et GPS-punkt, hvis det var tilfældet (David R. 

Nash, 2020).  
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Kort 15: Klokke-ensian fundet i 2019 med æg. Kortet viser desuden hvor mange æg der blev fundet på hver plante. Baggrundskort: Ortofoto 2019, 
@Kortforsyningen SDFE. 

Kort 15 viser dataindsamling fra Grene Sande i 2019, med forekomst af klokke-ensian med æg fra 

ensianblåfugl. Der blev i 2019 fundet omkring 508 æg. Dataindsamlingen i 2019 er indskrænket til kun at 

være blevet udført i Grene Sande. Der har tidligere også været fundet flere klokke-ensian nede ved søen, i 

den sydlige del af området. Her er sidst fundet klokke-ensian i 2005 (Nash, David R., 2020) 
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Figur 2: Middeltemperatur, nedbør sommer og solskinstimer fra år 2007-2019. 

Vejret fra 2007 til 2019 er ovenfor illustreret med middeltemperatur i sommermånederne, 

gennemsnitsnedbør i mm i sommermånederne og antal solskinstimer. Det fremgår af figuren, at enkelte år 

står ud som enten koldere, vådere, tørre eller varmere end gennemsnittet. I 2017 lå 

gennemsnitstemperaturen på 15,4˚, nedbøren var på 268 mm, og der var 567 solskinstimer. 2017 var 

dermed et køligt år, med forholdsvis få solskinstimer. Året efter, 2018 var derimod den varmeste og 

tørreste sommer i Danmark i mange år. Gennemsnitstemperaturen var på 17,7˚, der var rekordmange 

solskinstimer (802 timer), og næsten ingen nedbør (141 mm). 

 

Nye potentielle levesteder for ensianblåfugl 

I det følgende analyseres, hvor i området der er potentiale for nye habitater. Det gøres ud fra de tre arters 

præferencer til levesteder, deres udbredelse og på baggrund af historik og status for området. I slutningen 

af afsnittet vil der ud fra disse analyser med potentielle levesteder, foreslås plejetiltag til at forbedre 

kvaliteten af naturtyperne. 

Ensianblåfugl har normalt en flyveafstand på 200-500 m, men er også sjældent set flyve 2000 m (Kelager et 

al., 2017b). Kort 16 er derfor udarbejdet med en 500 m og en 2000 m buffer zone. 500 m zonen er den 

mest sandsynlige zone, hvori ensianblåfugl forventes at bevæge sig i, hvorimod 2000 m zonen er mindre 

sandsynlig. Kigger man på 2000 m zonen, bør man kigge efter den mørke orange, som viser våd hede 
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indenfor zonen. Disse områder kan være potentielle habitater for klokke-ensian, og bør derfor prioriteres i 

naturforvaltningen.  

 

Kort 16: Spredningsmuligheder for Ensianblåfugl. Kortkilde: Baggrundskort: Skærmkort dæmpet, @kortforsyningen SDFE. 

På kort 16 ses Gyttegård Plantage med indtegning af fund af klokke-ensian i 2017 og 2019, hvilket giver et 

samlet billede af, hvor blomsten har været at finde.  

Den østligste gruppering er den gruppering, hvor der i 2019 blev fundet flest æg fra ensianblåfugl på 

klokke-ensian. Denne bestand har gode muligheder for at sprede sig længere syd på mod søen, hvor der 

tidligere har været en forekomst af klokke-ensian. Desuden er der gode spredningsmuligheder mod øst, 

hvor der i midten af Gyttegård Plantage er registreret små parceller af våd hede. Endnu mere mod øst i 

plantagen findes et stort område med våd hede, hvor potentialet for habitat af klokke-ensian og stikmyre 

er højt.  

Grupperingen vest for vejen består af fund af klokke-ensian fra 2017. Under monitoreringen blev der også 

lagt lokkemad ud, for at erkende en eventuel tilstedeværelse af myrer. Resultatet var dog ingen 

tilstedeværelse af myrer, da der ingen kom til lokkemaden (Udtalelse fra David R. Nash, 2020). Arealet er 

vurderet til at være §3 mose (kort 5), og som våd hede indenfor Natura 2000 (kort 6). Sammenlignet med 
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Grene Sande, er dette areal meget vådt og homogent. Fraværet af myrer kan have noget med manglen på 

tørre levesteder at gøre. Naturstyrelsen udførte i 2018 et tiltag med afskrælning af to områder og lavede 

tre holme til myretuer. Dels for at øge arealet hvorpå klokke-ensian forynges, og dels for at øge muligheden 

for myrekoloniers bosætning. Spredningsmulighederne på den vestlige side af vejen er begrænsede af 

trævegetationen syd for området.  

På den sydligste del af kortet ses en lille bestand af klokke-ensian. I denne bestand blev der i 2017 ingen æg 

fundet. Tilstedeværelsen af klokke-ensian er dog positivt set i sammenhængen af bestanden af klokke-

ensian og tilstedeværelsen af ensianblåfugl vest for vejen.  

 

Kort 17: Spredningsmuligheder for Ensianblåfugl. Kortkilde: Baggrundskort: Skærmkort dæmpet, @kortforsyningen SDFE. 

På kort 17 ses et par forekomster af klokke-ensian fra 2014 g 2015. Der er ingen registreringer af klokke-

ensian efterfølgende, men fundet fra 2014 og 2015 tyder på, at habitatet har potentiale til en bestand af 

klokke-ensian.  
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Forslag til tiltag 

Ovenfor er spredningsmulighederne for ensianblåfugl illustreret på kort 16, dette kan i nogen grad bruges 

til at målrette forvaltningen. I følgende afsnit gives forslag til konkrete tiltag på området ud fra 

spredningskortet.  

 

Kort 18: Kort over tiltag. Kortkilde: Baggrundskort: Skærmkort dæmpet, @kortforsyningen SDFE 

Afbrænding 

Afbrænding af heden benyttes til at forynge hedevegetation som lyng, men også i høj grad for at mindske 

andelen af dominerende arter som blåtop (Degn, 2016). Desuden bruges afbrænding til at fjerne 

næringsstoffer fra arealet (Degn, 2016). I området øst for Billundvej forefindes en dominerende opvækst at 

blåtop. På kort 17 ses to områder, hvor afbrænding foreslås. Det foreslåede interval for afbrænding af hede 

uden afgræsning er på 12-15 år (Buttenschøn & Gottlieb, 2016). Arealet, der ønskes afbrændt i 2021, blev 

sidst afbrændt i 2009. Der er på kort 16 indtegnet to områder, for at benytte mosaikafbrænding, hvilket 

øger struktur og artsdiversiteten (Buttenschøn & Gottlieb, 2016). De to arealer kan med fordel også 

inddeles i halv størrelse, for at lave flere mosaikker. Ved at lave mosaikafbrænding på mindre arealer, i 

modsætning til afbrænding af meget store arealer, øges chancen for at planterne genindvandre fra 
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naboarealerne (Degn, 2016). Efter afbrænding i 2021 og 2022 bør det generelle interval for afbrænding 

følges, men også vurderes ud fra tilstanden af arealet (Buttenschøn & Gottlieb, 2016).  

Før afbrænding skal der søges tilladelse fra brandmyndighederne (Degn, 2016), og så kræver afbrænding 

dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 (Bekendtgørelse Af Lov Om Naturbeskyttelse, 2019), hvor 

effekten på Natura 2000 området vurderes (Degn, 2016). Der bør desuden vurderes, hvor på arealet der 

findes myretuer, og muligheden for at styre ilden udenom (Degn, 2016). Området som ønskes afbrændt i 

2022 indeholder naturtypen våd hede, hvor afbrænding kan have negative effekter for mosser og laver 

(Kelager et al., 2017b), derfor bør dette områdes plantesamfund undersøges nærmere før afbrænding. 

Ved afbrænding er den økonomiske ramme ifølge metode håndbog om ”Pleje af heder og indlandsklitter”, 

estimeret til mellem 700-3000 kr./ha. Dette estimat afhænger dog af omstændigheder som vind, vejr, 

arealets størrelse og mandskabsforbrug (Degn, 2016) 

Græsning 

For naturtyperne våd hede og klitlavninger er den anbefalede forvaltning helårsgræsning med lav 

individtæthed (Hampton, 2008). Græsning anbefales da det er en effektiv måde at vedholde lysåben natur, 

fra at vokse til med vedplanter. Derudover skaber græsning dynamik, i form af forskellig vegetationshøjde, 

og områder med bar jord (Hampton, 2008).  

På kort 16 ses et forslag til hegning af 48 ha. I midten af hegningen ses en indre hegning, som bør være 

åben for dyrene det meste af året, men lukket fra juni-september, hvor ensianblåfugl lægger æg på klokke-

ensian, larven klækker, og bliver adopteret af stikmyre (Kelager, 2015). Den indre hegning bør være tilstede 

de første par år, og derefter revurderes ud fra antallet af klokke-ensian og ensianblåfugl bestanden.  

Græsningstryk: 

Dyr antal/ha* antal/ha** 

Stude 0,42/ha  

Hårdføre ammekøer 0,13/ha  

Vækstammekøer 0,13/ha  

Naturkvæg 0,1/ha 0,1/ha 

Får 0,73/ha 0,4/ha 

Hest  0,1/ha 

Figur 3: Foreslået græsningstryk ud fra to rapporter; henholdsvis ”Pleje af heder og indlandsklitter i Danmark” (Degn, 2016)* og ”Status og 
forvaltning af Ensianblåfugl i Nationalpark Vadehavet” (Kelager et al., 2017a)**. 
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I figur 3 ses det foreslåede græsningstryk på hede med forskellige dyr. Figur 3 er kun vejledende, og 

arealerne bør før udsætning af dyr vurderes ud fra beskaffenhed og vegetation (Degn, 2016).  

Tørveskrældning 

Tørveskrældning kan benyttes ved genopretning af kvalitetsforringede habitater (Kelager et al., 2017b), 

hvor foryngelse af klokke-ensian ønskes.  

I efteråret 2019 benyttede Naturstyrelsen sig af tørveskrælninger på otte små parceller. Monitorering af 

disse parceller anbefales i høj grad. Ud fra monitoreringen anbefales det at vurdere, om metoden bør 

gentages efter 5-15 år (Kelager et al., 2017b), for at rekruttere nye planter. Afskrælning af heder, er på 

andre arealer udført med store maskiner (Degn, 2016). Denne metode er ikke ønskværdig på dette område, 

da det ville beskadige vegetationen. Naturstyrelsen benyttede sig af manuel afskrælning, som er at 

foretrække på arealet.  

Ved tørveskrældning er den økonomiske ramme ifølge metode-håndbog om ”Pleje af heder og 

indlandsklitter”, estimeret til mellem 23.600-29.500 kr./ha. Dette estimat er ud fra et eksempel på Randbøl 

Hede, og afhænger desuden af omstændigheder som størrelse på areal, terrænets udformning, udkørsel og 

mængde af materiale (Degn, 2016).  

Hydrologi 

Et mindre tiltag er lukning af grøfter, hvor drængrøfter kastes til (Degn, 2016). Et andet tiltag er gravning af 

lavvandede damme eller skrab, hvor der tidligere har været lavtliggende arealer. Et mere omfattende tiltag 

er gravning af sildebensmønstrede skrab (Degn, 2016).  

På kort 18 er der markeret flere steder med betegnelsen naturlig hydrologi, her foreslås ekstra tiltag for at 

øge den naturlige hydrologi, for at øge vådområderne. Ifølge Natura 2000 plejeplan (Naturstyrelsen, 2017) 

planlægger Naturstyrelsen lukning af dræn ved Grene Sande.  

Alt efter hvilket tiltag der ønskes, skal der ved ændring af hydrologi på heden søges dispensation fra 

Naturbeskyttelseslovens §3 (Bekendtgørelse Af Lov Om Naturbeskyttelse, 2019), hvor der efter loven skal 

vurderes, hvilken indflydelse tiltaget har på Natura 2000 området (Degn, 2016). Derudover skal der søges 

tilladelse fra vandløbsloven ved lukning af grøfter. Det lokale museum skal desuden kontaktes, hvis der 

findes kulturspor eller fortidsminder i landskabet (Degn, 2016). 

Ved ændring af hydrologi er den økonomiske ramme ifølge metode-håndbog om ”Pleje af heder og 

indlandsklitter”, estimeret til mellem 5000-10.000 kr. per skrab. Dette estimat afhænger dog af 
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omstændigheder som aflægning af materiale, transport af afskrællet materiale og størrelse på området 

(Degn, 2016) 

Rydning af vedplanter 

For at vedholde de lysåbne naturtyper fra at gro i skov, bør vedplanter fjernes (Degn, 2016).  

På kort 18 er markeret et område i den sydøstlige del af området, hvor opvækst ønskes ryddet. Denne 

rydning ville øge muligheden for spredning af ensianblåfugl, da ensianblåfugl kun i sjældne tilfælde er set 

flyve over træer.   

Den økonomiske ramme for rydning af vedplanter afhænger af om det udføres maskinelt eller manuelt, og 

størrelsen på arealet (Degn, 2016).  

Monitorering 

For at få et bedre kendskab til forekomst af ensianblåfugl, og et godt grundlag for at forvalte for 

ensianblåfugl, bør der udføres monitorering af forekomst af ensianblåfugl, klokke-ensian og stikmyrer i 

Grene Sande og ved Præsteflod. Desuden foreslås effektmonitorering af tiltag, for at erfaringer kan 

medtages i den fremtidige forvaltning (Kelager et al., 2017b). Tiltagene, der allerede er udført på arealet 

som afskrælning og skabelse af holme, skrab af flade, fjernelse af opvækst og græsning foreslås alle at blive 

effektmonitoreret, med fokus på effekten på ensianblåfugl og dens værter (Kelager et al., 2017b).  
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Diskussion 

I denne del af opgaven sammenholdes de tiltag, Naturstyrelsen har foretaget i Gyttegård Plantage, med 

tilbagegangen af ensianblåfugl for at diskutere, hvad der har forsaget tilbagegangen af ensianblåfugl i 

Gyttegård Plantage. Derefter diskuteres brugen af metoder i analysen. Til sidst vurderes fordele og ulemper 

ved potentielle nye tiltag, som er blevet beskrevet i ovenstående afsnit.  

Ensianblåfugl er gået 20 % tilbage i Danmark over de sidste 10-30 år (Nielsen, 2003). Tilbagegangen for 

ensianblåfugl i Danmark skyldes i høj grad, at arealanvendelsen har ændret sig de sidste 100 år, til landbrug 

og skovbrug, hvilket medfører dræning og et forøget kvælstof og pesticid forbrug (Ejrnæs et al., 2011). 

Ensianblåfugl lever i høj grad på heder, der som naturtype over de sidste 200 år er gået 90 % tilbage i areal 

(Kelager et al., 2017b). De resterende hede-arealer er i høj grad truet af tilgroning, dræning og kvælstof-

udledning, og naturkvaliteten er derfor ofte ringe (Ejrnæs et al., 2011). 

Ensianblåfugl er i Gyttegård Plantage gået 50 % tilbage fra 2015 til 2019, hvilket er langt højere end den 

generelle tilbagegang i Danmark. Denne tilbagegang af ensianblåfugl kan skyldes en kombination af de 

ovenstående faktorer, som ændring af arealanvendelse, tilgroning, dræning, manglende pleje, eller 

ændring i vejret (Ejrnæs et al., 2011).  

Driftshistorikken i Gyttegård Plantage viser, at 70 ha plantage blev fjernet i 2012 i forbindelse med et stort 

EU LIFE projekt. Det har betydet, at en større del af området er blevet lysåbent, og at hede-arealer i nordøst 

nu er forbundet med hede-arealer i sydvest. Dette kan fremover få stor betydning for spredning af 

ensianblåfugl. Tilstanden af de ryddede arealer indgår ikke i denne opgave, men har stor betydning for 

chancerne for at ensianblåfugl spreder sig til arealerne. Arealanvendelsen i plantagen har dermed ændret 

sig til det bedre, med flere lysåbne arealer imellem hederne, hvilket er positivt for spredning af 

ensianblåfugl.  

De to eksisterende habitater for ensianblåfugl, Grene Sande og Præsteflod har forskellig driftshistorik, og 

gennemgang af disse siger noget om tilstanden, som kan give svar på årsager til tilbagegangen.  

Grene Sande er det område, hvor der findes det mest optimale habitat for klokke-ensian, stikmyrekolonier 

og nektarplanter. Det mest optimale habitat består af en mosaikstruktur af våde lavninger, klitlandskab, tør 

hede, læ fra bevoksningen mod nord, og varieret vegetation af halvbuske og urter. Desuden ses det i dette 

område, at der er gode spredningsmuligheder mod syd, sydvest, og muligvis nordvest mod nyetableret 

lysåbent hedelandskab (se kort 16). I området Grene Sande viser driftshistorikken, at der i perioden 2009-

2019 blev foretaget tre tiltag. De tre tiltag var fjernelse af birk og fyr, afbrænding og skrab af flader. 

Afbrænding skulle efter planen være gentaget i år, men pga. af nedbør lykkedes dette ikke (Udsagn, 



Side 36 af 44 

 

Naturstyrelsen, 2020). Området bærer derfor præg af høj grad af tilgroning af græsser, som blåtop, og 

vedplanter som birk og fyr. Denne tilgroning kan have stor negativ betydning for ensianblåfugl og klokke-

ensian, da mikroklimaet ændres, og bliver mørkt og koldt. Skrab udført til fordel for klokke-ensian blev 

udført vinter 2019, og kræver en nærmere undersøgelse af klokke-ensian planter.  

Området Præsteflod bliver afgræsset af Galloway, med en mindre indre hegning som i månederne juni-

september bliver lukket af for kvæg, for at skåne klokke-ensian imens den blomstrer og ensianblåfugl imens 

den lægger æg på planten. I 2017 viste undersøgelser, at der ingen tilstedeværelse var af myrer på arealet. 

Derfor blev der i 2018 lavet afskrælning af jord, og holme af det afskrællede materiale, for at fremme 

tilstedeværelsen af myrerne. En medarbejder i Naturstyrelsen (2020) fortæller, at holmene har mistet 

volumen og højde, men der er ikke undersøgt for tilstedeværelse af myre. En undersøgelse af 

myrebestanden i hele område, kunne give en bedre forståelse for myrernes foretrukne habitat. 

Afgræsningens påvirkning af myrekolonier kunne måske sige noget om deres fravær på arealet, og enten 

sige noget at græsningstrykket er for højt eller for lavt.  

Siden anlæggelsen af plantagen, har Gyttegård været drænet i forbindelse med den forstlige drift 

(Naturstyrelsen, 2020a). Dræning af hederne har skabt et tørt habitat, med grobund for et ensformigt 

plantesamfund, med dominerende blåtoptuer (Degn, 2016). Den fortsatte dræning af heden kan være en 

årsag til tilbagegangen af ensianblåfugl, på grund af klokke-ensians krav til et fugtigt habitat (Kelager et al., 

2017b). Genskabelse af naturlig hydrologi, ved lukning af dræn, kunne være en mulig løsning.  

Artsgruppen dagsommerfugle er sensitive overfor ændringer i vejret, på grund af arternes høje krav til 

mikroklima og deres relativt korte liv (Margus, 2018). Derfor kan vejret også være en medvirkende faktor til 

tilbagegangen. Det markante udsving (figur 2) imellem sommeren 2017 til 2018, hvor 2018 viste sig som 

den varmeste og tørreste sommer i mange år, kan have haft betydelig indvirkning på sommerfugle 

bestanden. Figur 2 viser dog gennemsnittet for hele Danmark, og et nærmere lokalt gennemsnit, kunne 

måske sige mere om mikroklimaet. 

Metode 

For at undersøge forekomst og status for ensianblåfugl i Gyttegård Plantage, er der lavet en række 

kortanalyser, der estimerer, i hvilken grad ensianblåfugl kan sprede sig, samt hvilke forvaltningstiltag der 

skal benyttes til at forbedre områderne. Datagrundlaget for kortanalyserne er indhentet på Danmarks 

Miljøportal, og kortlagene er lavet ud fra rapporter og feltundersøgelser, som for eksempel §3 

kortlægninger og Natura 2000 kortlægning. Disse kortlag er derfor et øjebliksbillede, men kan bruges som 

baseline til forvaltningen. I brugen af kortene skal medtages, at naturtypernes tilstand kan have ændret sig. 
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Denne ændring ses især på de reetablerede hede-arealer, hvor udviklingen mod skov er naturlig, hvis ikke 

der udføres naturpleje. Ændringen af hydrologi kan også føre til større arealer af våd hede, som breder sig 

ind over den tørre hede.  

Kortanalyserne om forekomst af klokke-ensian med æg fra ensianblåfugl bygger på data fra David R. Nash 

(Biologisk Institut) og fra Naturbasen. Analyserne er udarbejdet med den tilgængelige data fra 2017 og 

2019. Kortanalysen over forekomst af klokke-ensian i Danmark, er udarbejdet med data fra GBIF (Global 

Biodiversity Information Facility), der samler data fra NOVANA, Atlas flora Danica og §3 undersøgelser. Der 

ligger en vis usikkerhed i at inddrage data fra webdatabaser, fordi registreringerne ikke altid er 

kvalitetssikret. Det positive ved data og kortanalyser er, at det viser tendensen i antal af ensianblåfugl. 

Tendensen er, at populationen er faldene. Årsagen til nedgang i populationen er ikke tydelig ud fra et 

parameter, men når kortanalyser, vejr og drift sammenstilles, kan det give et bud på tilbagegangen. 

Foreslåede tiltag 

I Gyttegård Plantage blev der i 2012 fældet en stor del af plantagen, som lå midt i området, hvilket skabte 

forbindelse mellem de nordvestlige og de sydøstlige hede-arealer. Denne åbning af plantagen har skabt 

gode muligheder for trædesten i landskabet. Lysåben natur skal plejes for at forblive lysåbent uden 

trævækst, derfor foreslås i analysen følgende plejetiltag; afbrænding, græsning, tørveskrældning, ændring 

af hydrologi, rydning af vedplanter og monitorering. Ved at benytte disse plejetiltag i kombination skabes 

en høj grad af mosaikstruktur, hvilket er essentielt for at opretholde ensianblåfugls livscyklus med dens to 

værter.  

Ved at bruge afbrænding, græsning og tørveskrældning som plejemetoder efterlignes den historiske pleje 

af heden (Degn, 2016). Afbrænding er fordelagtigt til foryngelse af klokke-ensian, men bør udføres mere 

varsomt på våd hede, da mos og laver kan blive påvirket negativt (Hampton, 2008). Mosaikafbrænding af 

små arealer er fordelagtigt til at skabe variation og afveksling i alder af vegetationen (Degn, 2016). 

Afbrænding af større arealer er billigere, da etablering af brandbælter er det dyreste i denne plejemetode 

(Degn, 2016). Afbrænding af alt for store arealer er dog ikke effektivt, hvis arealet bliver så stort, at planter 

fra omkringliggende arealer ikke kan indvandre på arealet (Degn, 2016). Afbrænding er en krævende 

plejemetode, da sikkerheden skal være høj, og fordi det kræver de helt rigtige vind og vejrforhold (Degn, 

2016). Erfaring viser, at afbrænding med efterfølgende afgræsning er effektivt mod blåtop (Degn, 2016), 

som i høj grad har overtaget området ved Grene Sande. Mosaikafbrænding af hede-arealerne ved Grene 

Sande foreslås derfor med efterfølgende afgræsning, for at mindske tilgroning af blåtop.  
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Græsning af arealer er dyrt i etableringsudgifter, men kan på langsigt være en billig måde at pleje heden på 

(Degn, 2016). Ved at bruge forskellige græsningsdyr, enten ved samgræsning eller ved udskiftning af dyr 

over flere år, kan dyrenes forskellige græsningsmåder udnyttes (Degn, 2016). Da blåtop dominerer en stor 

del af området ved Grene Sande, kan styret græsning med får benyttes, fordi denne græsningsmetode har 

vist sig effektiv mod blåtop (Buttenschøn & Gottlieb, 2016). Ved styret græsning kan dyrene passende 

flyttes til en udvalgt nattefold, og derved fjerne flere næringsstoffer fra arealet (Degn, 2016). Denne form 

for græsning kræver dog mere af dyreholderen, og er kun set få steder i Danmark (Degn, 2016). Får som 

græsningsdyr er effektiv mod blåtop, vedplanter og dværgbuske (Degn, 2016), men kan også efterlade 

heden mere artsfattig end ved græsning med andre dyr (Buttenschøn & Gottlieb, 2016). Derfor foreslås 

græsning med får ved Grene Sande som en løsning til det første år, men ikke som græsningsdyr 

efterfølgende.  

Geder kan med fordel bruges til græsning af vedplante, da de græsser i skulderhøjde (Degn, 2016). Desuden 

er geder effektive imod blåtop (Buttenschøn & Buttenschøn, 2016). Græsning med geder er dog ikke at 

foretrække, som en permanent løsning, da de overtid vil efterlade et ensartet plantesamfund (Buttenschøn 

& Buttenschøn, 2016). Geder kan derfor bruges som får, til at græsse blåtop og vedplanter, det første år. 

Erfaring fra Mols laboratoriet (Buttenschøn & Buttenschøn, 2016) viser også, at geder kan bruges til 

sommergræsning for at komme af med uønskede vedplanter. I Grene Sande kan geder bruges som 

græsningsdyr alternativt til fåret, som en løsning, imod blåtop og birk.  

Græsning med kvæg efterlader en stor artsdiversitet (Buttenschøn & Gottlieb, 2016), sammenlignet med 

græsning af andre dyr. Kvæg foretrækker græsser og halvgræsser, og kan over længere tid reetablere hele 

dværgbuskesamfund, ved at undlade at spise dværgbuske, og i stedet spise dominerende græsarter 

(Buttenschøn & Buttenschøn, 2016). Efterladenskaber fra kvæg spiller en essentiel rolle for spiring af nye 

arter på heden, ved at fungere som spiringsbed (Buttenschøn & Buttenschøn, 2016). Her er frøbanken ofte 

kortlivet, og går derfor tabt under visnet græs, uden græsning af kvæg (Buttenschøn & Buttenschøn, 2016). 

Hårdføre kvægracer, som Galloway, er at foretrække sammenlignet med avlede racer, på grund af deres 

robusthed og deres valg af føde (Hampton, 2008). Kvæg bør benyttes som græsningsdyr i Grene Sande, 

efter det første år, for at skabe dynamik og forbedre dværgbuskesamfundene. Kvæg skaber dynamik med 

deres tråd, og skaber derved forstyrrelse og mikrohabitater til klokke-ensian.  

Heste kan med fordel bruges til afgræsning af blåtop, da de bider hårdt på græs (Degn, 2016). De græsser 

dog også på urter, hvilket betyder, at en lille bestand af klokke-ensian bør hegnes fra om sommeren, for at 

øge chancen for spredning. Heste går ikke på vedplanter, og rydning af disse vil derfor være nødvendigt 

(Degn, 2016). Heste benytter sig af bestemte steder til afføring, hvilket er positivt for fjernelse af næring fra 
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heden (Degn, 2016). Heste kan også benyttes i Grene Sande, da de med deres tråd skaber dynamik og 

forstyrrelse, som skaber mikrohabitater til klokke-ensian. Sammenlignet med kvæg, spiser heste også urter, 

hvilket bør medtages i overvejelsen af om heste eller kvæg skal benyttes i Grene Sande.  

Tørveskrældning er fordelagtigt til at forynge klokke-ensian, men bør som plejemetode for klokke-ensian 

kun bruges på små områder nær etablerede planter, da planten har en meget kortlivet frøbank (Kelager, 

2015). Tørveskrældning kan på store arealer udjævne terræn, og brug af tunge maskiner kan forårsage 

jordkomprimering (Degn, 2016). Tørveskrældning er omkostningstungt, men kan være effektivt på store 

områder til foryngelse af lyngvegetation (Degn, 2016). Tørveskrældning kan med fordel benyttes til 

foryngelse af klokke-ensian i Grene Sande. Tiltaget kan udføres indenfor 5-15 år efter sidste 

tørveskrældning (Kelager et al., 2017b), som var i 2019. Tørveskrældning i Grene Sande bør udføres 

manuelt, for at beskadige terrænet og vegetationen mindst muligt. Tørveskrældning af det mest østlige 

hede areal, kan med fordel også benyttes, for at øge chancen for genindvandring af klokke-ensian. 

Monitorering af området bør dog gå forud for udførsel, for at sikre god forvaltning. Desuden bør 

tørveskrældning udføres indenfor kort afstand af klokke-ensian planter. 

Naturlig hydrologi på heden er vigtig, for at heden ikke tørrer ud, og for at skabe et varieret habitat med 

fugtige lavninger (Degn, 2016). Til genopretning af naturlig hydrologi kan udføres større eller mindre tiltag, 

alt efter hedens størrelse og niveau af degradering eller udtørring (Degn, 2016). Ved mere indgribende 

tiltag som sildebensmønster, stiger omkostningerne, sammenlignet med små tiltag som lukning af 

drængrøfter (Degn, 2016). Ved Grene Sande foreslås genopretning af naturlig hydrologi, ved hjælp af 

lukning af dræn. Den naturlige hydrologi i kombination med græsning, kan være med til at skabe forskellige 

mikrohabitater, med flere tørre og våde partier.  

Rydning af vedplanter kan, hvis udført at store maskiner, lave høj grad af jordkomprimering (Degn, 2016). I 

flere tilfælde er der god erfaring med at få frivillige til manuelt at fjerne opvækst på hede-arealer (Degn, 

2016). I Grene Sande foreslås rydning af birk på den østlige side af søen. Græsning med geder eller får kan 

også komme birk til livs, men hvis birketræerne er for høje, kræver dette manuel fjernelse af træerne. Ved 

Præsteflod foreslås rydning af opvækst vest for forekomsten af klokke-ensian. Rydning af træer og 

opvækst, vil skabe en mulighed for spredning af klokke-ensian og ensianblåfugl.  

Monitorering af ensianblåfugl og dens værter kan være afgørende viden i forbindelse med forvaltningen 

(Kelager et al., 2017b). Monitorering af ensianblåfugl, klokke-ensian og stikmyre i Gyttegård Plantage er 

vigtigt at sætte midler af til, for at styrke grundlaget for fremtidig forvaltning (Kelager et al., 2017b). De 

specifikke tiltag er også vigtige at lave monitorering af. Ved at få et bedre kendskab til ensianblåfuglens 



Side 40 af 44 

 

udbredelse i Gyttegård Plantage, kan effekten af de forskellige tiltag også kobles sammen, og der kan laves 

en samlet vurdering, som sikrer en mere bæredygtig forvaltning.  

Forvaltning til fordel for ensianblåfugl, gøres mest omkostningseffektivt ved at forøge andelen af egnede 

habitater for ensianblåfugl (Radchuk et al., 2012), da det øger chancen for at skabe en sund bestand 

(Kelager et al., 2017b). Forbedring af allerede eksisterende habitater bør derfor ikke stå alene, men 

sammen med forøgelsen af egnede habitater (Kelager et al., 2017b). Et andet vigtigt princip i forvaltningen, 

er store sammenhængende habitater (Kelager et al., 2017b). Ensianblåfugl er en lavmobil art (Kelager et al., 

2017b), hvilket betyder at smalle spredningskorridorer ikke har nogen positiv effekt (Kelager et al., 2017b). I 

stedet bør trædesten, med egnet habitat benyttes (Kelager et al., 2017b). Det sidste vigtige princip i 

forvaltningen bør være en kombination af de foreslåede tiltag, for at skabe et mosaik landskab, med tørre 

og våde habitater, græsser, urter, dværgbuske og et par enkelte buske (Hampton, 2008).  
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Konklusion 

Status for ensianblåfugl i Gyttegård Plantage er en tilbagegang i fund af æg på 50 %, fra 2015 til 2019 (figur 

1). Ensianblåfugl er de seneste fem år fundet på to lokaliteter i Gyttegård Plantage, ved Grene Sande og ved 

Præsteflod (kort 14). Den største årsag til tilbagegangen ved Grene Sande er manglende pleje, hvilket har 

ledt til tilgroning af blåtop på arealet. Ved Præsteflod skyldes tilbagegangen mangel på myrekolonier. 

Årsagen til mangel på myrekolonier er ikke entydig, men kan skyldes at arealet er for homogent og for vådt. 

En undersøgelse af myrebestanden på arealet kan måske sige mere om fraværet. 

Igennem kortanalyserne er der fundet flere potentielle levesteder for ensianblåfugl i Gyttegård Plantage. 

Kortanalyserne viser ud fra de tre arters krav til levesteder og deres forekomst, i to bufferzoner af 500 m og 

2000 m, den mest sandsynlige zone, for potentielle habitater for klokke-ensian findes.  

For at øge antallet af potentielle levesteder, som kortanalyserne fremhæver, kan der anbefales en række 

tiltag. En kombination af tiltagene er at foretrække på arealet, for at øge en høj grad af mosaikstruktur. Ved 

Grene Sande foreslås en stor hegning, med en indre hegning, som omkranser den eksisterende forekomst 

af klokke-ensian. Helårsgræsning med lavt græsningstryk er at foretrække, dyrevalg skal træffes efter 

ønsket effekt. Et forslag kunne være styret græsning med får det først år, og de efterfølgende år afgræsning 

med kvæg eller heste. Et andet forslag kunne være afgræsning med geder, det første år, og derefter 

afgræsning med kvæg eller heste. Afbrænding foreslås i interval af 10-15 år, med mosaikafbrænding af små 

arealer, så planter kan genindvandre fra naboarealet. Tørveskrældning kan benyttes på små arealer, til 

foryngelse af klokke-ensian. Rydning af træopvækst foreslås løbende, for at vedholde den lysåbne natur.  

For at udnytte det fulde potentiale for udbredelsen af ensianblåfugl i Gyttegård Plantage, bør der plejes til 

fordel for ensianblåfugls to værter klokke-ensian og stikmyrearterne, og nektarplanten klokkelyng. 

Forvaltningen bør derfor være bred, og udnytte alle de foreslåede tiltag, for at højne naturværdien på de 

eksisterende habitater, og skabe flere potentielle levesteder i Gyttegård Plantage.  

 

Perspektivering 

Denne opgave er inspireret af to rapporter fra Nationalpark Thy og Vadehavet, som handler om status og 

forvaltning af ensianblåfugl på de to lokaliteter. Der er derfor søgt efter erfaring med forskellige plejetiltag i 

de to Nationalparker. Der er dog ikke effektmonitoreret på tiltagene som blev efterspurgt. Et 

fremtidsperspektiv kunne derfor være at effektmonitorere på tiltagene i de to Nationalparker, og på de 

tiltag som er blevet lavet i Gyttegård Plantage.  
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Denne opgave tager udgangspunkt i én sommerfugle art, et andet perspektiv kunne være at forsøge at lave 

et system med flere sommerfugle arter. Systemet skulle inddrage for eksempel 5 forskellige sommerfugles 

krav til habitat. Formålet kunne være at finde ud af om man ville kunne lave en bredere plejemodel.  
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