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Baggrundsnotat for Naturnationalpark Nørlund 

Plantage og Harrild Hede 

 

I december 2020 indgik regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet 

aftale om Natur- og biodiversitetspakken med etablering af yderligere 13 nye naturnationalparker ud over 

de allerede igangsatte naturnationalparker i Fussingø og Gribskov. I april 2021 blev Tranum, Stråsø og 

Almindingen udpeget til naturnationalparker af regeringen og aftalepartierne. I marts 2022 blev 

placeringen af de sidste 10 parker besluttet- herunder naturnationalpark Nørlund Plantage og Harrild Hede. 

Ifølge aftalen om naturnationalparker skal Nørlund Plantage og Harrild Hede etableres med lavt trådhegn 

og Naturcenter Harrild Hede frahegnes.  

Der er nedsat to nationale arbejdsgrupper (en arbejdsgruppe for interessenter og en videnskabelig 

arbejdsgruppe) og to lokale projektgrupper.  

Dette baggrundsnotat er udarbejdet til brug for den videnskabelige arbejdsgruppe, arbejdsgruppen for 

interessenter og den lokale projektgruppe i forbindelse med etablering af naturnationalpark Nørlund 

Plantage og Harrild Hede. Formålet med dette baggrundsnotat er at give medlemmerne i de respektive 

arbejdsgrupper en introduktion til områdets nuværende status. 

I tilknytning til dette baggrundsnotat er der udarbejdet en kortfunktion, hvor det er muligt med en større 

detaljeringsgrad at undersøge forekomsten af beskyttede naturtyper, Natura 2000 habitatnatur, fredede 

områder, fortidsminder, træartsfordeling, fordeling mellem skov og lysåben natur mv. Man tilgår denne 

kortfunktion via dette link: 

https://gis.nst.dk/portal/apps/webappviewer/index.html?id=0df64bf0be6a4db7a8abb6692ae82d38&cente

r=513793.0,6210289.0,25832&level=7 

I venstre hjørne finder man dette bogmærke  , hvor man kan skifte mellem de forskellige 

naturnationalparker. Ved siden af finder man denne lagliste  , hvor man kan klikke en række af de 

forskellige temaer, som er beskrevet nærmere i baggrundsnotatet, til og fra. 

  

https://gis.nst.dk/portal/apps/webappviewer/index.html?id=0df64bf0be6a4db7a8abb6692ae82d38&center=513793.0,6210289.0,25832&level=7
https://gis.nst.dk/portal/apps/webappviewer/index.html?id=0df64bf0be6a4db7a8abb6692ae82d38&center=513793.0,6210289.0,25832&level=7
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1. Områdebeskrivelse og historie 

1.1 Naturnationalparkens område og historie 
 

Naturnationalpark Nørlund Plantage og Harrild Hede ligger 5 kilometer syd for Ikast og udgør størstedelen 

af det sammenhængende naturområde bestående af Harrild Hede i syd og Nørlund Plantage i nord. 

Naturnationalparken ligger mod nord, øst og vest som et landskabeligt relativt velafgrænset skov- og 

naturområde omgivet af det åbne landbrugsland. Mod syd afgrænses naturnationalparken af landevejen 

mellem Ejstrupholm og Arnborg. Den midterste del af området gennemskæres af den offentlige vej 

Bjerregårdsvej. jf. kort 1. 

Naturstyrelsen har 3 boliger i området; Fruergård, Kaptajngården og Harrildhus, hus og have ligger uden for 

naturnationalparken, hvorimod Naturcenter Harrild Hede indgår i naturnationalpark området.  

 

Kort 1. Naturnationalpark Nørlund Plantage og Harrild Hede 

 

Hederne indtager skovens plads på sandjorderne i middelalderen. Man regner med, at hederne midt i 

1700-årene dækkede ca. en tredjedel af Jyllands jord. Med menneskets udnyttelse og særligt 



 

overudnyttelse af hedelyngen og hedebrande følger sandflugt, som i århundreder hærger de magre 

hedeegne.  

I begyndelsen af 1700-tallet opfordrer Frederik 4. til opdyrkning af de store, magre heder og bekæmpelse af 

sandflugten. På de høje målebordskort fra 1877-1899 - kort 2, vidner den alt dominerende hedesignatur 

om, at tilplantningen af Nørlund Plantage ikke er påbegyndt. Den nordlige del af området betegnes Nørlund 

Sande og fremstår som et stort sandflugtsområde. 

 

Kort 2. Høje målebordsblade fra slutningen af 1800 tallet 

Hedeselskabet forestod etablering af Nørlund Plantage ved tilplantning af sandflugts- og hedearealer sidst i 

1800-tallet. Plantagen blev overtaget af staten i 1880’erne og er suppeleret med enkelte tilkøb i første 

halvdel af 1900-tallet. Da plantagen blev anlagt, blev der etableret skovdiger for at beskytte plantningerne 

mod hedebøndernes græssende får, og disse diger ses stadig i terrænet. Nogle steder findes indre diger, 

der afslører, at flere arealer er tilkøbt i årenes løb. 

På nedenstående kort 3 ses fordeling på arealer med henholdsvis skov og lysåbne naturtyper inden for 

Naturnationalparken, som det ser ud i dag. De bevoksede arealer er overvejende domineret af nåletræ, 

men naturnationalparken er særligt karakteriseret ved store hedearealer, moser og hedekær, der giver et 

åbent og vidtstrakt præg. Naturnationalparken fremstår landskabeligt også mere som et større 

hedeområde med spredte plantager end en plantage med hedeområder. 

Man kan også tydeligt aflæse landskabets kulturhistorie, hvor skovens afveksling med hedeområder vidner 

om sandflugtsbekæmpelse og hedens opdyrkning. Harrild Hede er en af de største jyske indlandsheder. Det 

var da også her, at Poul Reichardt i 1958 gik og sang om at ”være dus med himles fugle og skovens grønne 



 

træer” i rollen som vagabonden på Bakkegård. Både ved Harrild Hede og det nordlige hedeområde 

fremstår højdedragene fra den gamle bakkeø og indlandsklitterne tydeligt og giver området stor 

oplevelsesmæssig og naturmæssig værdi.  

 

 

Kort 3. Nuværende arealanvendelse: løvskov, nåleskov, lysåbne arealer mv. 

 

2. Landskab, jordbund og hydrologiske forhold 

 

2.1 Landskabsdannelse og jordbund 
 

Naturnationalpark Nørlund Plantage og Harrild Hede er overvejende placeret på Nørlund Bakkeø godt 5 km 

foran sidste istids hovedopholdslinje. Den sydlige del af naturnationalparkområdet ligger i en dobbelt 

smeltevandsdal, hvori Kvindebækken og Holtum Å har deres løb. 

Nørlund Bakkeø hæver sig op til 30 meter over den omgivende hedeslette. Bakkeøen er dannet under 

næstsidste istid, Saale. Den repræsenterer dermed Danmarks ældste istidslandskaber, der rager op som en 

ø i sidste istids flade flodslettelandskab. I mellemistiden lignede bakkeøen de unge morænelandskaber, vi 



 

kender fra Østdanmark, med bakker og dale samt afløbsløse lavninger med søer og moser. Bakkeøens 

landskab ændrede sig dog markant under og efter sidste istid, Weichsel. Ude foran isen trængte kulden 

dybt ned i jorden. Om sommeren tøede de øverste jordlag op og blev mættet med vand. Som en 

sejtflydende masse flød jorden fra højere lag ned ad skråninger og medførte, at bakkeølandskabet blev 

udjævnet, og mange af de istidstræk, som kendetegner sidste istids langt yngre morænelandskab, 

forsvandt. I dag er terrænet stejlest tættest ved de højeste punkter som f.eks. Store Langbjerg (80 moh 

(meter over havet)), Kølkær Top (83 moh), Egebjerg (85 moh) samt Toppethøj (91 moh) og Bregnebjerg (87 

moh) vest for skovfogedstedet Fruergård. Se højdemodel kort 4. 

 

Kort 4 Højdemodel. 

Mod vest hæver Nørlund Bakkeø sig flere steder med en så flad stigning, at overgangen mellem den yngre 

hedeslette og bakkeøen er vanskelig at erkende i landskabet. Sidste istids smeltevandsfloder eroderede 

imidlertid den østlige side, så den hæver sig stejlt op over den flade hedeslette. Inden for 

naturnationalparken er det særligt den dobbelte smeltevandsdal i den sydlige del, der bryder landskabet 

med markante skråninger og terrasser ned mod dalbunden.  

Ude på de tørre, og åbne flodsletter opstod der sandfygning under den sidste istids storme. Sandflugten tog 

fart igen under Den Lille Istid i 1600-og 1700-tallet, særligt efter sommerbrande, hvor vegetationen og 

tørven brændte væk, så det underliggende sand blev eksponeret for vinden. Der hvor sandet blæste væk, 

opstod vidtstrakte stensletter med sandblæste sten, der i dag ligger frit flere steder i området. Denne 

landskabsudvikling har medført, at indsander og indlandskilter dækker store dele af Nørlund Bakkeø, og 

dermed naturnationalparken, hvorved den adskiller sig markant fra de mange andre mindre bakkeøer, der 



 

ligger spredt på den ca. 20 km brede hedeslette mellem hovedopholdslinjen i Weichsel istiden mod øst og 

den store Skovbjerg Bakkeø mod vest. Her er der i sammenligning meget små arealer med indsander. 

Som et resultat af variationen mellem områder med gammel bakkeø, yngre smeltevandsaflejringer og 

sandflugtsarealer, er der inden for naturnationalparken stor forskel i overjordens historik og beskaffenhed. 

De nordøstlige dele består overvejende af smeltevandsgrus og smeltevandssand. Grus dominerer navnlig i 

de nordligste dele, hvor der ofte er mange småsten og større sten på overfladen, hvilket indikerer, at finere 

materialer er afføget.  

Også hele Harrild Hede er smeltevandssand og smeltevandsgrus, der er tydeligt præget af sandflugt. Det 

har skabt et kuperet landskab, hvor forskellige typer af indlandsklitter og den gamle bakkeøs højdedrag 

som f.eks. Store og Lille Langbjerg, flere steder træder tydeligt frem på heden og veksler med spredte, 

fugtige lavninger, hedemoser og vandhuller.  

Et lavereliggende strøg med flyvesand adskiller i sydvest-nordøstlig retning de to store områder med 

smeltevandssand og smeltevandsgrus. I dette strøg er der områder med tørvejord langs Hallund Bæk og 

omkring Gåsedam, Maven, Spovesø og Langemosen. Området med flyvesand fortsætter langs 

naturnationalparkens sydøstlige del, helt ned til smeltevandssletten ved Kvindebæk og Holtum Å. Her 

veksler det med områder af aflejret smeltevandssand, der langs Kvindebækken og Holtum Å’ løb overgår til 

at være gruset. 

Det grove, udgangsmateriale giver meget nærringsfattige jordbundsforhold, der udvikler sig til såkaldt 

podsoljord, hvor næringsstoffer fra lyngtørven bliver udvasket. Jern og aluminiumforbindelser udfældes 

dybere nede, hvor det danner et hårdt, cementeret jordlag, kaldet al. Allaget kan virke vandstandsende og 

planterødder har svært ved at bryde gennem det. Det er dette al-lag, som arbejderne fik krum ryg af at 

bryde i forbindelse med tilplantningen af Nørlund Plantage. Nye moseområder og vandhuller er begyndt at 

dukke op i området. Det vidner om, at allaget gendannes over tid. 

Med sin beliggenhed vest for den jyske højderyg ligger Naturnationalpark Nørlund Plantage og Harrild Hede 

i et område med meget nedbør. Nedbøren i vækstsæsonen ligger mellem 400-500 mm, medens 

årsnedbøren ligger mellem 850 og 900 millimeter. Det er kombinationen af, at der falder mere nedbør, end 

der fordampes i vækstsæsonen og den grove, næringsfattige sandjord, der har været - og stadig er - årsag 

til, at jorden udvikler sig til podsoljord som har favoriseret udviklingen af hede, der dækkede store dele af 

Vestjylland frem til 1800-tallet. 

 

 

2.2 Arealernes hydrologi 
 

Området afvander via tre ådale mod vest til Skjern Å-systemet og dermed i sidste ende til Ringkøbing Fjord. 

Generelt afspejler områdets hydrologi landskabsdannelsen og det geologiske udgangspunkt, som beskrevet 

i forrige afsnit 2.1. Udgangspunktet er sandet og gruset hedeslette og bakkeø med både afføgne og påføgne 

arealer, hvor der i forskellig grad er dannet al-lag. ”Afføgne arealer" er betegnelsen for områder hvor 

sandet er blæst bort. Her udgør det grusede materiale det øverste jordlag.  ”Påføgne arealer” betegner 

områder hvor bortblæst sand er aflejret og udgør det øverste jordlag. 



 

 I de områder, hvor al-laget virker som et vandstandsende lag i jordbunden, vil der lokalt dannes 

temporære eller permanent våde arealer. Omvendt vil vandet pga. den sandede jordbund ofte hurtigt sive 

væk i områder uden eller med kun delvist dannet al-lag. 

I den sydlige del gennemskæres området af et par markante smeltevandsdale, hvori Kvindebæk og Holtum 

Å løber. Som så mange andre steder har vandløbene dannet grundlag for menneskelig aktivitet, og der ses 

bl.a. stadig rester af gamle engvandingskanaler i ådalene. En engvandingskanal er en tidlig form for 

kunstvanding, der sikrer tilledning af vand til engarealerne og en tilsvarende bortledning af det overflødige 

vand, altså en kunstig vandcirkulation. Ved Harrildgård var der tidligere en vandmølle og senere et 

dambrug. I 1999 nedlagde man dambruget og tilhørende dambrugsdamme ved Holtum Å og 

Kvindebækken. Holtum Å blev i den forbindelse genslynget og man beholdt en dam ved Kvindebækken.  

Hallund Bæk har sin begyndelse i den midterste og vestlige del af hedeområdet, kaldet Kæret, hvor vand 

siver til og samles til et vandløb. Området bærer stadig præg af tidligere udgrøftning, dræning og 

tørvegravning tilbage fra 1800-tallet.  

I midten af området ligger en række naturlige småsøer (Maven Sø, Gåsedam, m.fl.), som er hydrologisk 

sammenhængende og afvander fra nord mod sydvest og endelig mod vest. Der er tydelige rester af en grøft 

fra området, men om den stadig har en drænende effekt er usikkert. Spovesøen i den vestlige del af 

området er som regel vandfyldt, men er naturligt meget fluktuerende. I den nordøstlige del af området 

findes enkelte mergelgrave. Derudover findes en række nyere egentlige opstemmede og udgravede 

småsøer (branddamme) der blev etableret omkring 1976 på baggrund af de tidligere års tørke.  

Tidligere har man flere steder i moserne gravet grøfter for at dræne og udnytte arealet til eksempelvis 

græsningseng og senere plantageplantning. Dræningen har i dette område efter al sandsynlighed virket 

mere som en lodret dræning end en vandret dræning. Med lodret dræning menes, at vandet siver hen til 

grøften for derfra at sive ud af bunden af grøften ned i jordbunden fordi al-laget er blevet brudt, hvorimod 

vandret dræning sker når grøften leder vandet væk fra området ud til et vandløb. I løbet af især de sidste 

10-15 år er der i området sket en udvikling, hvor der flere og flere steder (gen-)opstår våde lavninger, der 

visse steder efterhånden også har permanent vandspejl. Dette hænger givetvis sammen med gendannelse 

af et vandstandsende al-lag i jordbunden i kombination med et ændret nedbørsmønster.  

Kort 5 neden for viser lavninger i landskabet, som en indikator for, hvor der allerede er eller muligvis vil 

kunne opstå nye våde områder i takt med gendannelsen af al-lag. Denne udvikling kan evt. understøttes af 

strategiske rydninger af bevoksninger for at understøtte dannelsen og sammenbinding af nye lysåbne våde 

naturtyper. 

 



 

 

Kort 5. Med blå streg vises lavninger i området, der allerede er eller potentielt kan udvikles til våde naturtyper.  

 

  

2.3 Sammenhæng i landskabet 
 

Naturnationalpark Nørlund og Harrild Hede ligger midt imellem Ikast og Brande.  

Nørlund Bakkeø er en af de største blandt et virvar af bakkeøer i det cirka 20 km brede bælte mellem isens 

hovedopholdslinje i øst og Skovbjerg Bakkeø mod vest, der med en størrelse svarende til Fyn er Danmarks 

største bakkeø. Bakkeøerne adskilles af et fletværk af flade smeltevandssletter med store mosearealer. I 

dag er mange af mosearealerne drænet og opdyrket, som f.eks. hele Kølkær og Gludsted Mose, der hver 

især grænser op til vestlige og østlige del af Naturnationalparkens nordligste halvdel.  

Hele Nørlund Bakkeø, og dermed hele Naturnationalpark Nørlund og Harrild Hede er udpeget som et 

bevaringsværdigt landskab i Ikast-Brande Kommunes gældende Kommuneplan. Her kan man aflæse 

landskabets naturhistorie i form af tydelige overgange mellem bakkeø og smeltevandsslette, og udbredte 

områder med indsande og indlandsklitter.  

De landskabelige værdier i Naturnationalpark Nørlund og Harrild Hede er også knyttet til, at den udgør et 

stort sammenhængende skov- og naturområde, som visuelt og støjmæssigt er uforstyrret af større tekniske 

anlæg. Det uforstyrrede landskab og den uforstyrrede horisontlinje kendetegner hele den sydlige og 



 

vestlige del. Der er kun spredt bebyggelse rundt om naturnationalparken, hvor Isenvad og Fasterholt er det 

nærmeste landsbysamfund, begge i 2 km afstand og visuelt adskilt fra natunationalparken af 

mellemliggende skovområder. I naturnationalparkens østlige del gennemskærer Ikastvej og store 

højspændingsluftledninger område, imens seks store vindmøller er tydelige i landskabet i den nordlige del 

af naturnationalparken.  

I dag er Naturnationalpark Nørlund Plantage og Harrild Hede omkranset af landbrugsarealer mod nord, øst 

og vest, og skov- og naturarealer mod syd. I luftlinje er der dog kun 2 km til det store sammenhængende 

skovområde Guldsted Plantage mod øst og tilsvarende kun 2 km i vestlig retning til det meget varierede og 

særprægede sø- og naturområde ved Søby Brunkulsleje. Landskabsøkologisk er Naturnationalpark Nørlund 

Plantage og Harrild Hede et kerneområde i en større økologisk korridor, der via eng-, hede- og skovområder 

langs Holtum Å er forbundet med Skjern Å systemet hele vejen til via Søby brunkulslejer Borris Hede og 

Ringkøbing Fjord. Mod øst er Naturnationalpark Nørlund Plantage og Harrild Hede så godt som forbundet 

med hedeområderne ved Isenbjerg og hele Gludsted Plantage via den økologiske forbindelse langs 

Fjederholt Å.  

 

3. Natur 

3.1 Skoven  
 

Skoven er som nævnt i afsnit 1.1 anlagt i slutningen af 1800-tallet for at dæmpe sandflugten.  

Nørlund Plantage er præget af store nåletræspartier, der er anlagt over store sammenhængende arealer. 

Strukturelt er plantagen påvirket dels af en større brand i 1971, hvor 280 ha brændte, og dels de store 

stormfald i 1980érne og følgevirkningerne heraf. De senere storme i 1999, 2005 og 2013 har kun påvirket 

plantagen i mindre omfang. Efter branden i 1971 blev kun 80 ha af det afbrændte areal gentilplantet, 

resten har udviklet sig hen mod naturtypen hede. 

Udviklingsmæssigt ligger de bevoksede arealer endnu på et tidligt plantagestadie. Rødgran og sitkagran er 

de fremherskende træarter, og kun få bevoksninger er mere end 100 år gamle. Mange af bevoksningerne 

er monotone med ensaldrende træer og fravær af strukturer. Flere nåletræskulturer er dog anlagt med 

blanding af flere arter; rødgran, sitkagran, douglasgran, lærk, skovfyr og ædelgran, næsten altid suppleret 

med selvsået rødgran. I de seneste 25-30 år er diversiteten af træarter øget ved etablering af en del 

løvtræsbevoksninger og bælter med løvtræ langs skovvejene. 

Samfundets behov var tidligere en rentabel træproduktion, hvilket har været bærende for den statslige 

skovdrift frem til 1990-erne. Her besluttede regeringen, at statsskovene skulle omlægges til naturnær 

skovdrift med øget fokus på bæredygtighed– en af de væsentligste ændringer af driften i statsskovene i 200 

år. De seneste 15 år har driften bevæget sig hen imod at blive naturnært drift i hele plantagen, hvilket bl.a. 

betyder at der opbygges et stabilt skovklima med vedvarende skovdække og naturlig foryngelse, fokuseres 

på hjemmehørende træarter, efterlades dødt ved, ligesom jordbearbejdning og sprøjtning ophørte. 

 

  



 

Tabel 1. Fordelingen af forskellige træarter, §3-natur og andre lysåbne arealer 

 

I tabel 1 ses fordelingen af træarter i naturnationalparken. Det ses, at omkring halvdelen af områdets areal 

er skovdækket med rødgran som den klart dominerende art med et areal på knap 800 ha og de ældste 

afdelinger fra 1899. Af andre hjemmehørende nåletræsarter findes skovfyr med knap 50 ha, med de ældste 

arealer tilplantet i 1945 og ellers siden 1970’erne og de seneste plantninger i 2018.  

Bjergfyr er til stede med lidt over 180 ha med nogle enkelte meget gamle bevoksning fra 1886 og de fleste 

fra før 1950. Sitkagran er plantet siden 1930’erne og frem til 2011 og findes med 137 ha i mellemstore 

bevoksning især i den centrale og østlige del af området. 

Øvrige nåletræsarter med europæisk afstamning kan nævnes 24 ha ædelgran, 13 ha lærk og knap 10 ha 

nordmannsgran. Øvrige oversøiske arter af nåletræ findes contorta fyr med knap 17 ha, douglas med knap 

23 ha og derudover mindre arealer med nobilis, japansk lærk og andre arter. 

Af løvtræer findes der knap 58 ha med eg. De ældste bevoksninger stammer fra 1890’erne med nogle få ha 

tilbage i et læbælte i den vestlige rand, samt langs Voulund Brandlinje og Toppehøj Brandlinje. Derudover 

er de fleste ha plantet i 1990’erne, både i bælter langs skovveje og brandlinjer og ellers i spredte partier i 

hele området. 

Der findes omkring 18,5 ha bøg, koncentreret i den sydlige og østlige del af området i små spredte partier 

på enkelte ha. Med en jævn aldersspredning plantet fra 1930’erne og frem til 2018. 

Derudover findes små arealer med andre løvtræsarter: 1,7 ha birk, 0,6 ha el og 0,9 ha ahorn.  

Krondyrbestanden er relativt høj. Krondyrene bidrager til at holde hederne åbne og skabe dynamik ved at 

træde vegetationen i stykker og blotlægge sand. Krondyrene har visse steder stor påvirkning på 

skovbevoksningerne, da de skræller og fejer bark af træerne. Det er desuden nødvendigt at hegne områder 

med ny plantede løvtræer for at undgå at hjortene æder knopper og blade. Hegnene pilles ned når træerne 

er over bidhøjde, det er typisk 10-15 år efter plantning. 

Der er ikke udlagt urørt skov i Nørlund Plantage. 

Skovens nuværende sammensætning, struktur og omstillingsparathed er i særlig grad et produkt af de 

mange elementer, som er beskrevet i de forrige afsnit dertil kommer det midtjyske klima, hvor særligt 

forekomsten af sen forårsnattefrost er en udfordring. Hvis temperaturen om natten kommer under 

frysepunktet efter træerne er sprunget ud kan det ødelægge de nye skud, det hæmmer væksten og unge 

planter visner og går ud.  

Meget robuste arter som rødgran kan vokse op på store åbne arealer og at stort set alle andre arter – 

inklusiv de hjemmehørende – kan på denne lokalitet kun vokse op under de gamle graner og bag hegn, 

Areal i hektar Bøg  Eg 
Andet 
løvtræ Rødgran Sitkagran Bjergfyr 

Andet 
nåletræ 

§3 
natur 

Andre 
lysåbne 
arealer Total 

Naturnationalpark 
Nørlund og Harrild 
Hede 

19 58 14 793 138 183 164 1.221 113 2.703 



 

Men det kræver at de gamle graner gradvist fjernes så den kommer lys til skovbunden i takt med at 

løvtræet vokser til.  

Den eksisterende skovstruktur og vækstgrundlaget sætter således rammen og udfordrer de 

handlemuligheder der er fremadrettet. Det gælder både såvel hastigheden hvormed de monotone 

granbevoksninger kan erstattes af en højere grad af løvtræ, valget af løvtræ og brug af hegn. Fastholdelse 

af skovklima under granerne er væsentligt for at løvtræ og andre hjemmehørende arter kan gro i den 

magre jord. 

Det eksisterende skovsystem er imidlertid sårbart over for store pludselige ændringer. Hugsten skal derfor 

ske gradvist for at undgå stormfald i større eller mindre grad og eventuelle følgevirkninger med yderligere 

stormfald i tilstødende bevoksninger, med efterfølgende tab af skovklima i et større område.   

Den øvrige halvdel af arealet udgøres af lysåbne naturtyper som vil blive beskrevet i afsnit 3.2. og 3.3. 

 

3.2 Beskyttet og registreret natur 
 

Naturnationalpark Nørlund og Harrild Hede rummer store arealer med både habitatnatur og §3 beskyttede 

arealer. Særlig de naturtyper, der er karakteriseret som meget næringsfattige, danner baggrund for denne 

status. Derudover er størstedelen af området udpeget som Natura 2000-område. Generelt præges området 

af store sammenhængende lysåbne arealer bestående af heder. Spredt over hederne findes våde partier 

med næringsfattige moser. Derudover indeholder området arealer med overdrev, eng, søer og vandløb. 

 

3.2.1 Natura 2000-udpegninger 
 

Naturnationalpark Nørlund og Harrild Hede rummer en stor del af Natura 2000-område nr. 75 Harrild Hede, 

Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage, som er udlagt til Habitatområde H64. Inden for 

naturnationalparken er der kortlagt 1.823 ha med lysåbne naturtyper (kort 7) og 2,7 ha med 

skovhabitatnaturtyper (kort 6), jf. Natura 2000 - Basisanalyse 2022-27.  

 

Natura 2000-områder er udpeget for at beskytte bestemte arter og/eller naturtyper, der er sjældne, truede 

eller karakteristiske for EU-landene. Disse udgør områdets udpegningsgrundlag. Udpegningsgrundlaget for 

Natura 2000-området Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage ses nedenfor. Tabellen 

indeholder naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal 

i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * 

angiver at der er tale om en prioriteret naturtype: 

https://mst.dk/media/235355/n075-revideret-basisanalyse-2022-27-harrild-hede.pdf


 

 
Natura 2000-området er særligt udpeget for at beskytte de store arealer med indlandsklitter, våd- og tør 

hede, aktive højmoser samt arealer med hængesæk. Området rummer således over 15 % af det samlede 

areal af revling-indlandsklit og over 5 % af det samlede areal af græs-indlandsklit, våd hede, tør hede og 

hængesæk inden for Natura 2000-områder i den atlantiske region.  

Herudover forekommer vandløb med vandplanter og bestande af bl.a. bæklampret og odder. Natura 2000-

området er således primært karakteriseret ved de meget store åbne arealer med en række af de mest 

næringsfattige naturtyper her i landet. Derudover er der mindre arealer med naturtyper som f.eks. surt 

overdrev, tidvis våd eng og rigkær, der flere steder er af høj naturmæssig værdi.  

 

Natura 2000-områdets vidtstrakte hedearealer gennemskæres af vandløbene Kvindebæk, Hallund Bæk og 

Holtum Å. I området forekommer tillige næringsfattige hedemoser og blåtopdominerede våde heder, samt 

nåletræsplantager. I de lavest liggende områder findes en række næringsfattige småsøer. Der forekommer 

flere højmoser, hvoraf Ulvemosen er den største, med dels aktive, dels nedbrudte partier.  

Især langs vandløbene findes arealer med hængesæk og andre sure mosetyper domineret af tørvemosser. 

Endvidere forekommer der i området forholdsvis store arealer med tørvelavninger, dels naturlige, dels 

successionsstadier efter tidligere tørvegravningsaktiviteter og gamle fiskedamme. Tørvelavningerne langs 

Kvindebækken huser store bestande af benbræk og habitatkarakteristiske tørvemosser, samt enkelte 

mindre almindelige tørvemos-arter. Opvækst og krat af hovedsagelig pilearter er dominerende flere steder 

langs vandløbene. 

 

Visse-indlandsklit er kortlagt med to forekomster. Kun godt 20 % af arealet er ud fra kortlægningsdata 

beregnet til at være i god naturtilstand, mens den resterende del er i moderat tilstand. Den overvejende 

moderate tilstand skyldes mangel på en mere artsrig hedevegetation og tilstedeværelse af problemarter 

som fx. blåtop. Der er ikke de store strukturelle problemer for naturtypen. 

 

For typerne græs-indlandsklit og revling-indlandsklit er 60-70 % i god-høj naturtilstand, mens resten er 

beregnet til at være i moderat tilstand. Den nuværende tilstand må tillægges de meget begrænsede 

problemer med tilgroning i høje græsser, urter, vedplanter og invasive arter. For arealerne i ringe og 

moderat tilstand gælder, at de trues af tilgroning i invasive vedplanter og derfor ender med en dårlig 

strukturtilstand, samtidig med at der samlet set mangler partier med en mere artsrig hedevegetation. 

Omkring 40 % af arealet med tør hede er beregnet til at være i god-høj naturtilstand grundet 

hensigtsmæssig drift og fravær af trusler. Årsagen til at de øvrige næsten 60 % er beregnet til at være i 

moderat-ringe tilstand, er dels mangel på en mere artsrig hedevegetation, dels forekomst af problemarter 



 

som f.eks. blåtop samt invasive arter. For mange af arealerne vurderet til at være i moderat tilstand gælder, 

at der skal en ganske lille strukturel forbedring til, før de kan løftes op i god tilstand. 

Naturtypen surt overdrev er hovedsageligt kortlagt i den sydøstlige del af området. Næsten hele det 

kortlagte areal (90 %) er i god-høj naturtilstand grundet pleje på hovedparten af arealerne og fordi at der 

kun er meget begrænsede problemer med tilgroning og invasive arter. På de tre arealer, hvor 

naturtilstanden kun er moderat, er det overvejende et ringe-moderat artsindeks, der er problemet.  

 

For det meste af de våde naturtyper (aktiv højmose, hængesæk, våd hede, tidvis våd eng og rigkær) gælder 

det at størstedelen af arealerne er beregnet til at være i god-høj naturtilstand. Den overvejende gode-høje 

naturtilstand skyldes, at der kun er begrænsede problemer med tilgroning i vedplanter og invasive arter på 

disse arealer samt at der for flere af områderne er en god naturlig hydrologi. For arealerne med rigkær 

gælder det at 2/3 af arealerne bliver afgræsset med kreaturer, hvilket er med til at holde naturtypen i god 

tilstand.  

Nedbrudt højmose er kortlagt i mosaik med aktiv højmose med et enkelt areal. Arealet er beregnet til at 

være i moderat naturtilstand, hvilket skyldes en dårlig struktur, da området har problemer med tilgroning i 

middelhøjt græs- og urtevegetation.  

Over 80 % af arealet med tørvelavning er beregnet til at være i god-høj naturtilstand. Den gode tilstand 

skyldes en god naturlig hydrologi og en fin lav vegetation uden vedplanter og invasive arter på det meste af 

arealet. Den moderate naturtilstand for knap 20 % af det samlede kortlagte areal, gælder for to mindre 

delarealer med nogen tilgroning af middelhøje græs/urtevegetation og lettere tilgroning med 

vedplanter/invasive arter.  

 

For det kortlagte areal af de to skovnaturtyperne bøg på mor og skovbevokset tørvemose gælder at der 

generelt ikke forekommer store gamle træer eller store mængder dødt ved. Andelen af store træer er 

begge steder registreret til <1 træ/ha. Liggende døde stammer er registreret med en andel på <1 træ/ha på 

hele arealet med skovbevokset tørvemose mens der på hele arealet med bøg på mor er registreret 1-5 

døde træer/ha. Stående døde stammer er registreret med en arealandel på <1 træ/ha på hele det kortlagte 

skovareal på tværs af naturtyperne. 

Der foretages en løbende pleje i form af rydning af opvækst, bekæmpelse af invasive arter, afskrælning af 

lyngtørv, afbrænding af heder og indlandsklit, slåning og høslet af overdrev og hede samt græsning i dele af 

rigkærene. Med disse plejetiltag arbejdes der for at sikre og forbedre tilstanden for de lysåbne naturtyper. 

Bekæmpelsen af invasive arter foretages i sær for naturtyperne tør hede og revling-indlandsklit, hvor der 

fjernes bjerg-fyr, klit-fyr og glansbladet hæg. Derudover laves der indsatser for den naturlige hydrologi ved 

aktiv lukning af drøn og grøfter, for at sikre arealer med våd hede. 

Naturtyper og arter er omfattet af en Natura 2000-plejeplan, der giver de overordnede mål og rammer for 

plejen. Udkast til Natura 2000-planer og tilhørende Strategiske Miljøvurderinger er i høring i perioden 21. 

februar til 25. maj 2022. 

Find udkast til Natura 2000-planen 2022-2027 her  

https://mst.dk/media/235433/n75-natura-2000-plan-2022-27-harrild-hede-ulvemosen-og-heder-i-noerlund-plantage.pdf


 

 

Kort 6. Udbredelsen af N2000 skovnaturtyper. 

 

Kort 7. Udbredelsen af N2000 lysåbne naturtyper. 



 

 

3.2.2 §25 – naturmæssigt særlig værdifuld skov 

 

Der er en enkelt forekomst af skov kortlagt som §25 naturmæssigt særlig værdifuld skov. Arealet som er 

kortlagt som typen Varieret blandskov, ligger tæt ved naturcentret i områdets sydlige ende og er på knap 

0,5 ha (se kort 8). Det kortlagte areal overlapper delvist med område kortlagt som skovhabitatnaturtypen 

bøg på mor. 

 

 

Kort 8. Forekomsten af §25 skov samt beskyttede vandløb. 

 

3.2.3 §3-områder 
 

I projektområdet er der kortlagt 1.220 ha beskyttet natur jvf. naturbeskyttelseslovens §3. Naturtyperne er 

fordelt på 1.015 ha med hede, 194 ha mose, knap 10 ha søflade og 1 ha eng se kort 9. Dertil er der 9,2 km 

beskyttet vandløb, som ses på kort 8. 

  



 

Tabel 2: Arealer registreret efter Naturbeskyttelseslovens §3 kortlagt i Naturnationalpark Nørlund Plantage og Harrild Hede. 

Naturtype Eng Hede Mose Sø Total 

Areal (ha) 1 1016 194 10 1221 
 

Hedearealerne udgør langt størstedelen af de lysåbne arealer i Naturnationalpark Nørlund Plantage og 

Harrild Hede med over 80 % af de lysåbne arealer og strækker sig i hele områdets udbredelse. Moserne 

udgør omkring 15 % og er især koncentreret omkring vandløbene i syd og nordvest og ellers i den centrale 

del. Et meget lille engareal er lokaliseret i områdets sydøstlige del. Områdets beskyttede søer ligger spredt i 

området, dog med de største forekomster i den centrale del. 

En stor del af hederne er gamle heder, der aldrig har været tilplantet. De har været plejet med rydning af 

opvækst, slæt og afbrænding i de sidste 100 år. Derudover findes hedearealer i nord, som er opstået efter 

plantagebrand i 1971. De gamle heder er præget af den næringsstofophobning, der har fundet sted ved 

hedens egen vækst og siden ved tilførsel fra luften. Den oprindelige hedevegetation er således truet på de 

fleste af hederne. Græsser, specielt blåtop, bliver gradvist dominerende og buske og træer får samtidig 

lettere ved at etablere sig. 

I perioden 2011-16 er der gennemført et EU-LIFE Hedeprojekt. I projektet blev der udviklet og afprøvet 

flere plejemodeller. Der var især fokus på at reducere ophobet næringsstof i form af lyng-, og græstørv. 

Forskellige metoder blev testet, herunder tørveskrælning ved hjælp af særlige maskiner. Metoden gav 

positive resultater, dog med ulemper for arealer på fugtig bund eller arealer med højtliggende sten 

(vindslebne) eller særlig topografi. Alternative metoder med brug af tallerkenharve og efterfølgende 

sammenrivning af materialet viste sig billigere og mere skånsom. Afbrænding var fortsat den eneste mulige 

metode på arealer med kulturspor og særlig topografi.  

 

Det eneste areal hvor der p.t. plejes med afgræsning er overdrev- og moseområdet på sydsiden af Holtum 

Å.  

Vandløbene i Naturnationalområdet har en god til høj miljøtilstand mht. smådyr, men utilfredsstillende 

tilstand for så vidt angår fisk jf. statens nyeste udkast til vandområdeplaner. 

Hallund Bæk løber i den vestlige del som en skelgrøft gennem dalen og har en god miljøtilstand for så vidt 

angår smådyr, men utilfredsstillende tilstand for så vidt angår fisk jf. statens nyeste udkast til 

vandområdeplaner. 

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/life-hedeprojektet/


 

 

Kort 9. Udbredelsen af beskyttede naturtyper (§3-arealer). 

 

3.3 Øvrige lysåbne arealer 
 

Inden for projektområdet findes en mindre andel lysåbne arealer ikke registreret som §3 eller 

habitatnaturtyper. Der er 44 ha med brandlinjer  En brandlinje er striber i landskabet som skal forhindre ild 

i at brede sig ved skovbrand. De blev tidligere pløjet eller harvet en gang om året for at sikre at de lå med 

blotlagt sand. Brandlinjerne pløjes ikke længere og størstedelen af brandlinjerne har hede- eller 

overdrevsliggende vegetation. Der er knap 23 ha med grusveje igennem projektområdet. Dertil er mindre 

arealer registreret som krat (1,5 ha), 11,1 ha som ikke er gentilplantet efter mindre spredte stormfald 

ukultiveret, 20,9 ha som græsarealer tidligere ager og 8,4 ha som slette. De tre sidstnævnte kan muligvis 

være udviklet til §3 overdrev via naturlig succession. 

Huse og haver med undtagelse af naturcentrets areal er ikke er del af selve projektområdet og figurerer 

derfor ikke i arealtallene. 

 
 

  



 

3.4 Sammenhæng mellem naturelementerne 
 

Harrild Hede og Nørlund Plantage fremstår som et stort hedeområde med spredte plantagedækkede 

områder. Områdets naturelementer er bredt repræsenteret og er godt sammenbundne på tværs, så der er 

spredningskorridorer for de forskelige arter tilknyttet de forskellige naturtyper.  

 

 

3.5 Truede og sjældne arter 
 

Tabellerne i bilag 1 viser, at området rummer dels en lang række arter, der er afhængige af et åbent 

landskab med variationen mellem fugtige og tørre naturtyper samt områder med overgang fra åbent land 

til skov. Både tæt skov, skovlysninger med spredte træer og buske og decideret mosaik landskab, er med til 

at skabe områder med det rette mikroklima for insektfaunaen og raste- og fourageringsområde for fugle.  

En række fugle og pattedyr er derudover særligt knyttet til gammel nål- eller løvskov med hule træer og 

store mængder dødt ved.  

Nedenfor er nogen af arterne kommenteret ud fra tabellen, arter.dk, samt enhedens lokalkendskab. 

Globalt truede arter 

Der er ingen arter registreret, som er vurderet truet på globalt plan.  

Arter på Habitatdirektivets Bilag II, IV eller V, samt fugle på Fuglebeskyttelsesdirektivets 

Bilag I 

Inden for Naturnationalpark Nørlund Plantage og Harrild Hede, forekommer en lang række arter, der er 

beskyttet på europæisk niveau igennem Habitatdirektivet og Fuglebeskyttelsesdirektivet. En samlet 

oversigt ses i tabel 3 og 4 i bilag 1. 

Sortspætten er fast ynglefugl i området og mange af områdets arter anvender dens efterladte huller i de 

gamle graner og løvtræer. Perleuglen er en af de andre sjældne ynglefugle, som holder til i området.  

Derudover rummer området en lang række fugle, som kræver et levested med varme lysninger med 

spredte træer og buske, her kan nævnes hvepsevåge, hedelærke, natravn samt rødrygget tornskade.  

Tranen er generelt en fugl i fremgang, og der er også faste ynglepar i området.  

Grøn kølleguldsmed er registreret flere steder i området tæt ved vandløbene. Arten er en af Danmarks tre 

fredede arter af guldsmede og afhængig af rene kølige vandløb.  

En række sjældne arter af rensdyrlav findes i området. Fælles for dem alle er, at de kræver ren fugtig luft og 

lysåben natur uden tæt tilgroning. Alle fem arter af ulvefod der findes i Danmark findes i området. Ulvefod 

kræver ligeledes lys ned til jordbunden og der ud over en næringsfattig jordbund, med en hvis grad af 

forstyrrelse. Af øvrige sjældne planter kan nævnes guldblomme, samt en meget lang række tørvemosser 

som alle kræver næringsfattige fugtige levesteder uden tilgroning. Nogle arter er tilknyttet naturtypen 



 

hængesæk og andre er tilknyttet højmose. Markfirben er registreret to steder i området – i den sydlige del 

tæt i det lysåbne strøg langs Kvindebækken, samt i området omkring Ulvemosen. 

Det er også i den sydlige del tæt ved åerne, at der er registreret odder.  

 

Arter der er truet ifølge den danske rødliste 2019 og 2010 og som ikke er nævnt i 

ovenstående kategorier 

Ud over områdets europæisk beskyttede arter forekommer der også en lang rækker arter, som er 

rødlistede i kategorierne kritisk truede, truede og sårbare. Dette drejer sig om en lang række sommerfugle, 

hvor særligt perlemorsommerfuglene er repræsenteret.  

 

Fælles for de 11 arter af rødlistede sommerfugle i området er, at de alle har brug for lysåbne næringsfattige 

arealer. F.eks. holder den truede bølleblåfugl og den sårbare mose-perlemorsommerfugl til på højmoser og 

benytter hovedsageligt hhv. mosebølle og den lavt-voksende tranebær som værtsplanter for deres larver. 

Ved tilgroning kan værtsplanterne skygges væk og artenernes tilstedeværelse kan trues. 

En anden art i området som ynder en lys og varm jordbund er den sjældne mariehøneedderkop. 

Edderkoppen lever i jordoverfladen i bunden af et underjordisk rørformet spind i flere år. Arten findes kun i 

Jylland og er registret flere steder i hele naturnationalpark området. 

Arktisk smaragdlibel findes kun ganske få steder i Jylland og er senest registreret i 2019 i den centrale del af 

Harrild Hede ved arealerne kortlagt som aktiv højmose. Denne guldsmed kræver ikke nødvendigvis åbent 

vand, men i stedet en højmoseflade eller hængesæk med rigeligt tørvemos. 

Der er registreret en omfattende liste af rødlistede laver i området, som alle er afhængige af et 

næringsfattigt miljø med ren luft og lys til deres voksesteder. Der er ligeledes fundet en lang række sjældne 

svampe, hvoraf langt de fleste er knyttet til næringsfattig skovbund i nåleskov. Dog forekommer en enkelt 

art fra slægten rødblad, Gråblå rødblad, som foretrækker lysåbne næringsfattige overdrev. 

Af rødlistede planter forekommer bl.a. plettet kongepen og finbladet svingel, som begge kræver 

næringsfattige lysåbne naturtyper. 

Af fuglene er der registreret en lang række rødlistede arter i området. Nogle som ynglefugle og andre som 

anvender området til fødesøgning eller rasteområde. 

 

   

4. Kulturmiljø 

Områdets fortidsminder er primært koncentreret i den sydlige del. Der er registreret en rundhøj i 

naturnationalparken, Kølkær Top, som fremstår tydeligt i terrænet. St. Agerhøj, der muligvis er en rundhøj, 

er næsten ikke synlig og gennemskæres i øvrigt af Agerhøjvej. Der er desuden udpeget en højning (gravhøj), 

som muligvis er en rundhøj - det er ikke en fredet gravhøj, og den er kun registreret som kulturspor uden 

nogen formel beskyttelse. Tre områder på Harrild Hede huser arealer med oldtidsagre. Langs Holtum Å’s 

sydside løber engvandingskanalen ”Ejstrupkanalen”, der fortsætter i ”Hygild kanalen” syd for Fasterholtvej. 

Hele engvandingssystemet, der fungerede i en periode fra 1870’erne til omkring 1965, er i dag fredet. Langs 



 

Kvindebækkens nordside kan man flere steder finde rester af et endnu ældre engvandingskanalsystem (fra 

1840’erne).  

Man kan mange steder se kulturspor der vidner om forfædrenes færden. Der er flere stensatte brønde og 

synlige hustomter efter tidligere bebyggelser.  

I årtusinder lå hedegårdene i det vestlige Jylland primært langs ådalene, hvor engene i høj grad var med til 

at muliggøre en tilværelse. Således ligger Harrild Gård og Åhuset i dag – dog uden for naturnationalparken. 

Efter jordreformerne i 1788 blev der af og til frasolgt en mindre parceller. Mange af disse små gårde blev 

hurtigt opgivet, men kan ofte erkendes i landskabet endnu i dag; en tomt, en brønd, lidt vegetation der 

vidner om en tidligere have, plovfurer eller flora der afslører tidligere marker. 

I afd. 3664 kan man endnu se et sirligt kvadratnet på heden, hvor vegetationen er anerledes fordi der er 

blevet kørt mergel ud, som aldrig er nået at blive spredt, men er blevet liggende i små bunker.  

Flere steder findes gamle tørvegrave. 

Derudover er der kulturhistoriske spor med relation til tilplantningen. Det er bl.a. diger til dæmpning af 

sandflugt kaldet De Theilmannske diger. De findes i den nordlige del af området og kan forveksles med 

oldtidsagre.  

 

Kort 10. Beskyttede kulturhistoriske spor. 

 



 

5. Friluftsliv 

Området besøges og benyttes på mange forskellige måder til f.eks. vandreture, cykelture, sankning af 

svampe og tyttebær, ridning, kiggeri efter fugle og krondyr, overnatning i det fri. I den sydlige ende af 

projektområdet ligger Naturcenter Harrild Hede. Centret er etableret i et samarbejde mellem 

Naturstyrelsen og Ikast-Brande Kommune. Herfra er der mange muligheder for gode naturoplevesler i det 

storladne landskab 

Hvert år besøger børn og unge naturcenteret som led i et undervisningsforløb med naturvejleder, på 

opdagelse på egen hånd eller på lejrskoleophold. Naturcenteret og Åhuset (beliggende uden for 

projektområdet) danner desuden ramme om særlige sundhedsfremmende kursusforløb for udsatte familier 

eller borgere, der f.eks. er langtidssyge. Flere foreninger benytter ligeledes lokalerne på naturcenteret som 

grønt forsamlingshus året rundt.  

. I tilknytning til naturcenteret findes et stort naturrum med indendørs grill, bord-bænkesæt, toiletter, 

parkeringsplads, bålplads og stiforbindelse til friluftsfaciliteter og naturområder. I nærheden ligger en 

primitiv overnatningsplads med fem shelters. Lige uden for projektområdet ligger i gåafstand fra 

Naturcenteret, syd for Fasterholtvej, en naturlegeplads, en aktivitetsbane- og sundhedsspor og en 

hundeskov. Det er fri teltning i hele området. Der er mange afmærkede vandreture i området bl.a. gul rute 

på ca. 8 km, der går over den kuperede lynghede, med mulighed for at korte ruten af to steder undervejs 

og en blå kortere rute på ca. 2 km rundt om en del af Holtum Å. Den nationale cykelrute 4 (Søndervig – 

København) passerer tværs igennem området via Bjerregårdvej, ligesom Hjorteruten, en lokal vandre- og 

cykelrute, der løber igennem området. 

Derudover afholdes en række større aktiviteter/arrangementer, der kræver Naturstyrelsens tillladelse. 

Oversigt over godkendte aktiviteter i årene 2012 - 2021 fremgår af tabel 3 nedenfor. 

 
  



 

Tabel 3. Godkendte aktiviteter i perioden 2012 til 2021. 
Aktivitetstype 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 I alt 

Dagorienteringsløb 1 7 9 15 11 7 9 7 9 7 82 

Hundetræning 3 75 165 170 221 204 204 163 156 181 1542 

Kørsel med vogn (hund/hest)   1 2 1 1 1   2 2 1 11 

Militærøvelse     2 2 3 3 4 1   1 16 

Motionsløb 1 1 6 1 2 2     1 4 18 

MTB/cykling (ikke konkurrence)             1     1 2 

MTB/cykling (konkurrence)       1             1 

Natorienteringsløb       5 2 2   1     10 

Ridning 1 5 6 6 6 7 9 8 8 7 63 

Skovtur         1           1 

Træklatring   1                 1 

March   2                 2 

Øvrige 10 9 7 6 6 4   2 4 3 51 

I alt 16 101 197 207 253 230 227 184 180 205 1800 
 

Ved Naturcenter Harrild Hede er der opsat to persontællere. Tælleren ved trappen til Naturcenter Harrild 

Hede har registreret i alt 10.638 forbipasserende fra maj 2020 til og med april 2022. Tælleren, som er 

placeret på en lille trampesti, der fører ind i skoven bag naturcenteret, har i alt registreret 19.993 

forbipasserende fra 10. juli 2019 til og med april 2022.  

I den nordlige del af området er faciliteterne færre, og her kan man opleve at være alene i et relativt 

uforstyrret område. Her findes fugletårne og udsigtspunkter med vid udkig over hede og kærområde, gode 

muligheder for at iagttage fugle og ikke mindst krondyr og rådyr, især morgen og aften. Særligt spændende 

attraktioner er at se natravne i højsommeren og krondyrene i brunstperioden i efteråret.  

Hvert år, den sidste weekend i august, afholdes en særlig tyttebær-weekend, hvor der ekstraordinært er 

åbent for bilkørsel, så offentligheden kan køre igennem området for nemt at kunne samle bær.  

På Harrild Hede findes parceller til demonstration af hedepleje, som også tiltrækker publikum. 

Naturstyrelsen påbegyndte i foråret 2012 etableringen af to områder med demonstrationsparceller som en 

del af EU LIFE-Hedeprojektet. Her er det muligt at se eksempler på fem forskellige plejemetoder samt en 

uberørt parcel (en såkaldt nul-parcel). Formålet med parcellerne er at få en idé om, hvilke metoder der 

egner sig bedst til at pleje eller genskabe tidligere hedearealer, som er dyrket op eller tilplantet. 

Der er gode parkeringsmuligheder i hele projektområdet. Flere parkeringspladser ligger tæt på Naturcenter 

Harrild Hede. Ganske tæt på heden er der en p-plads for enden af Skovlyvej, ligesom der er p-pladser på 

Voulundgårdvej, Bjerregårdvej og Kølkærvej. Ved Ikastvej er der flere p-pladser – blandt andre på begge 

sider af vejen, hvor den krydses af Amtsbrandlinjen. 

Ved Ikastvej ligger (inden for projektområdet) en lille hegnet hundeskov på ca. tre ha ved en rasteplads på 

vestsiden af rute 185 mellem Ikast og Ejstrupholm. 

Jagten i plantagen har i de senere år været afviklet som to betalingsjagter med hver ca. 60 betalende 

gæster. 



 

Den nationale bilrute Margueritruten passerer umiddelbart vest for den sydlige ende af 

naturnationalparken. 

De eksisterende friluftsfaciliteter ses af kort 11. 

 

Kort 11. Friluftsfaciliteter og ruter i naturnationalparken. 

 

 

 

  



 

6. Øvrige plan- og beskyttelsesmæssige forhold 

 

6.1 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner 
 

Nørlund Plantage er beliggende i Ikast-Brande Kommune, dog med et lille hjørne i Herning Kommune i den 

midt-vestlige del.  

Hele området, både arealerne i Herning og Ikast-Brande kommuner, er udpeget som bevaringsværdigt 

landskab. En stor del mod vest er desuden udpeget som et større sammenhængende landskab.  

I kommuneplanen for Ikast-Brande Kommune er areal med agervoldninger og arealet langs Holtum Å 

udpeget som værdifuldt kulturmiljø. For udpegede værdifulde kulturmiljøer gælder, at der ikke må opføres 

nye anlæg, nyt byggeri og andre ændringer i landskabet må ikke udformes og placeres på en måde, der 

forringer oplevelsen eller kvaliteten af de kulturhistoriske værdier. 

Alle de lysåbne arealer og større dele af det bevoksede mod vest er udpeget som naturområder med 

særlige beskyttelsesinteresser. Hele området er desuden udlagt som spredningsvej for dyr og planter. 

Arealerne langs Holtum Å og Kvindebækken er udpeget til lavbundsarealer. Det gælder også for en del af 

Lille Ulvemose, områder ved Gåsedam og Brilledam og Kæret i nord. 

Vandløbene er, sammen med en række tilknyttede våde naturtyper, en del af udpegningsgrundlaget for 

Natura 2000-området samt en del af de statslige vandområdeplaner. Eventuelle tiltag for at opnå 

målopfyldelse for vandløbene i området skal vurderes og iværksættes via den kommunale vandplanindsats. 

Der er i udkast til de kommende vandområdeplaner foreslået en indsats i Hallund Bæk. Det bør undersøges 

om der i forbindelse med en indsats for vandløbet, samtidig kan opnås en bedre hydrologi for de 

tilknyttede våde naturtyper, evt. via et lavbundsprojekt i området. 

 

 

6.2 Fredninger og vildtreservater 
 

Der er to fredninger i Naturnationalpark Nørlund og Harrild Hede.  

En lille del af kæret i afdeling 543 samt en del af Harrild Hede er omfattet af en fredning ”Harrild Hede” 

reg.nr. 412.00, FN-kendelse af 16. december 1933, OFN-kendelse af 30. juni 1934 og FN-kendelse af 24. maj 

1954. Fredningen har til formål at bevare lyngheden. Det er en status quo landskabsfredning om fredning af 

hedearealer, bevaring af lynghede og pleje på de nævnte arealer.  

Arealer i og omkring Langemosen, Kæret, Maven, Gåse- og Brilledamsområdet, på en del af Harrild Hede, 

Kvindebækken samt hederne i afdelingerne 673 og 674 er omfattet af fredningen ”Heder i Nørlund 

Plantage”, reg.nr. 2155.04, deklarationsfredning af 24. maj 1954. Fredningen har til formål at bevare 

lynghede. Fredningen er en status quo deklarationsfredning om fredning af hedearealer, bevaring af 



 

lynghede og pleje på de nævnte arealer. Det vurderes imidlertid at fredningen ikke længere er tidssvarende 

idet nyere viden om hedepleje foreskriver anvendelse af driftsformer, der er i modstrid med fredningen. 

Der skal i dag således dispenseres fra fredningen for at opnå den drift, der vurderes at være 

hensigtsmæssig for at leve op til fredningens hovedformål.  

 

Kort 12. Fredninger. 

 

6.3 Drikkevandsinteresser 
 

Arealerne beliggende i Herning Kommune og arealerne lige syd herfor i Ikast-Brande Kommune er udpeget 

til område for særlige drikkevandsinteresser. Det samme er det nordøstligste hjørne af området i Ikast-

Brande Kommune. De øvrige arealer er almindelige drikkevandsinteresser. 

 

6.4 Råstofplaner 
 

Der er ikke udpeget råstofområder inden for Naturnationalparken. 

  



 

6.5 Naturskovsstrategien 
 

Der er ikke udlagt arealer i medfør af naturskovsstrategien. 

 

6.6 Andre udpegninger eller planer 
 

Området er omfattet af Vandområdeplan for Vandområdedistrikt 1, Jylland og Fyn, og dækker 

planperioden 2015 –2021. Den indeholder oplysninger om påvirkningerne af vandområderne, 

beskrivelse af overvågningen af vandområderne, vurderinger af tilstanden i vandområderne, de 

miljømål, der gælder for det enkelte område, samt et resumé af de indsatser, der gennemføres med 

henblik på at opfylde de fastlagte mål.  

 

6.7 Anvendelse til forskning og uddannelse 
 

Der er ingen frøavlsbevoksninger eller forsøgsarealer i området. 

  



 

 

 

7. Bilag 

I de følgende artstabeller er data, som er knyttet til et PhD studie fra 2018, som anvender data fra 1991-

2015 og er baseret på Rødliste 2010 og global rødliste 2016. Bemærk at listerne derfor kan indeholde 

arter, der ikke længere vurderes som truet ift. Rødliste 2019, og at der omvendt kan mangle arter, 

der har ændret status til truet jf. Rødliste 2019, samt arter der først er registreret efter 2015 i 

områderne*. 

Tabel 3. Liste med områdets* arter på habitatdirektivets bilag 2, 4 eller 5, samt fugle på fuglebeskyttelses-

direktivets bilag 1 

Artens navn Artsgruppe Økologiske behov Antal statsskove 
med arten 

Almindelig hvidmos Mos Uforstyrret morbund 42 

Almindelig tørvemos Mos Våd mose 60 

Almindelig ulvefod Karplanter Lysåben næringsfattig råjord 67 

Blygrå tørvemos Mos Vådt, lyst, næringsfattigt 4 

Brodspids-tørvemos Mos Våd mose 49 

Butsnudet frø Padder Lavt klart ynglevand fri for fisk 187 

Cypres-ulvefod Karplanter Råjord i m. lys skov / hede; brand 11 

Fedtet tørvemos Mos Vådt, lyst, næringsfattigt 28 

Femradet ulvefod Karplanter Næringsfattig råjord 65 

Flad ulvefod Karplanter Råjord i m. lys skov / hede; brand 1 

Frynset tørvemos Mos Våd mose 51 

Grøn kølleguldsmed Guldsmed Rent vand i strømrig å og bæk 14 

Guldblomme Karplanter Lysåbent, næringsfattigt 45 

Gulhvid rensdyrlav Lav Lysåbent, næringsfattigt 20 

Hedelærke Fugle Insektrig tør lysning m. spredte træer 105 

Hede-rensdyrlav Lav Ren fugtig luft 65 

Hjejle Fugle Meget lav hedemose vegetation 7 

Hvepsevåge Fugle Skov i mix med lysninger 94 

Isfugl Fugle Fredfyldt rede- og fiskepladser 57 

Kohorns-tørvemos Mos Vådt, lyst, næringsfattigt 21 

Liden ulvefod Karplanter Tidvis vanddækket sandbund 38 

Lille fluesnapper Fugle Gammel løvskov 35 

Natravn Fugle Insektrig tør lysning m. spredte træer 87 

Odder Pattedyr Fredfyldte steder ved sø og å 202 

Otteradet ulvefod Karplanter Næringsfattig råjord 38 

Perleugle Fugle Gl nåleskov m. redekasser / huller 20 



 

Pjusket tørvemos Mos Vådt, lyst, næringsfattigt 24 

Rensdyrlav, ubestemt 
art 

Lav (tom) (tom) 

Rustbrun tørvemos Mos Vådt, lyst, næringsfattigt 4 

Rød tørvemos Mos Vådt, lyst, næringsfattigt 24 

Rødbrun tørvemos Mos Vådt, lyst, næringsfattigt 23 

Rødgrenet tørvemos Mos Vådt, lyst, næringsfattigt 19 

Rødrygget tornskade Fugle Insektrig lysning m. kvas / buske 201 

Skebladet tørvemos Mos Vådt, lyst, næringsfattigt 13 

Skovmår Pattedyr Roligt ynglested, fx hult træ 60 

Småporet tørvemos Mos Vådt, lyst, næringsfattigt 3 

Sod-tørvemos Mos Vådt, lyst, næringsfattigt 21 

Sortspætte Fugle Dødt ved og gl. bøg, fyr, gran, asp mv.  113 

Spidssnudet frø Padder Lavt klart ynglevand fri for fisk 179 

Stor hornugle Fugle Uforstyrret redeplads 22 

Stump tørvemos Mos Vådt, lyst, næringsfattigt 20 

Trane Fugle Mose, sumpskov, fred og ro 72 

Trindgrenet tørvemos Mos Våd mose 20 

Udspærret tørvemos Mos Våd mose 48 

 

Tabel 4. Liste med områdets* dansk truede arter, som ikke også er globalt eller EU-truede. Bemærk at 

listen er baseret på Rødliste 2010. 

Artens navn Artsgruppe Økologiske behov Antal statsskove 
med arten 

Argusblåfugl Dagsommerfugle Lysåbent, næringsfattigt, lyng 75 

Arktisk smaragdlibel Guldsmed Lysåbent, næringsfattigt 3 

Blødvortet knoplav Lav (tom) 2 

Blålig korkpigsvamp Svampe Næringsfattig skovbund, især gl nål 9 

Bredfliget svampelav Lav Ren fugtig luft 1 

Busket skæglav Lav Ren fugtig luft 15 

Bæltet korkpigsvamp Svampe Næringsfattig skovbund, især gl nål 24 

Coranarta cordigera (en art 
natsommerfugl) 

Andre 
sommerfugle 

Lysåbent, næringsfattigt 5 

Elfenbens-mælkehat Svampe Næringsfattig gl nåleskov 4 

Entoloma turci (en art 
svamp) 

Svampe Lysåbent, næringsfattigt 6 

Femplettet køllesværmer Køllesværmere Lysåbent, næringsfattigt 59 

Finger-korallav Lav (tom) 1 

Glat navlelav Lav Lysåbent, næringsfattigt 5 

Gråblå rødblad Svampe Lysåbent, næringsfattigt 14 

Grågrøn bægerlav Lav Ren fugtig luft 26 

Halsbånd-ridderhat Svampe Næringsfattig gl nåleskov 14 

Hare Pattedyr Mix af div biotoper nær hinanden 321 



 

Hedemøgbille Biller Lysåbent, næringsfattigt, græsning 3 

Kantet ridderhat Svampe Næringsfattig gl nåleskov 11 

Kliddet bægerlav Lav Ren fugtig luft 38 

Kliddet navlelav Lav Lysåbent, næringsfattigt 4 

Klit-korallav Lav Lysåbent, næringsfattigt 5 

Klitperlemorsommerfugl Dagsommerfugle Lysåbent, næringsfattigt 65 

Kløver-køllesværmer Køllesværmere Høslætagtig drift, blomsterrigt 17 

Kokosbrun mælkehat Svampe Kalkrig / lerbund 6 

Kyst-bægerlav Lav (tom) 2 

Lakrød bægerlav Lav Ren fugtig luft 50 

Lav korallav Lav (tom) 2 

Lille blåpil Guldsmed Rent vand til ynglen 12 

Mariehøneedderkop Edderkop Lysåbent, næringsfattigt 18 

Markperlemorsommerfugl Dagsommerfugle Lysåbent, næringsfattigt 72 

Messing-skållav Lav Lysåbent, næringsfattigt 10 

Metalvinge Køllesværmere Lysåbent, næringsfattigt 96 

Moseperlemorsommerfugl Dagsommerfugle Højmose 34 

Moserandøje Dagsommerfugle Højmose 46 

Mørk læderpigsvamp Svampe Næringsfattig skovbund, især gl nål 15 

Okkergul pletvinge Dagsommerfugle Lysåbent, næringsfattigt 129 

Opblæst bægerlav Lav Ren fugtig luft 5 

Orange korkpigsvamp Svampe Næringsfattig nåleskov 8 

Plettet kongepen Karplanter Lysåbent, næringsfattigt 24 

Pude-bægerlav Lav (tom) 3 

Pude-korallav Lav Lysåbent, næringsfattigt 2 

Pudret bægerlav Lav Ren fugtig luft 2 

Rosenrød stilav Lav Ren fugtig luft 1 

Russula helodes (en art 
svamp) 

Svampe Sumpskov med nåletræer 7 

Rust-korkpigsvamp Svampe Næringsfattig nåleskov 10 

Rød bægerlav Lav Lysåbent, næringsfattigt 14 

Safrankødet slørhat Svampe Næringsfattig nåleskov 8 

Skjold-korallav Lav (tom) 1 

Skællet kødpigsvamp Svampe Næringsfattig nåleskov 17 

Smalrandet 
humlebisværmer 

Andre 
sommerfugle 

Lysåbent, næringsfattigt 26 

Sortfodet hjelmhat Svampe (tom) 2 

Spids bægerlav Lav Lysåbent, næringsfattigt 24 

Spættet bredpande Dagsommerfugle Lysåbent, næringsfattigt 85 

Stengærde-kantskivelav Lav Lysåbent, næringsfattigt 17 

Stinkende slørhat Svampe Uforstyrret morbund i nåleskov 8 

Stor tornskade Fugle Lysåbent, næringsfattigt 9 

Sværtende gråblad Svampe Kalkrig / lerbund 8 



 

Trehornet skarnbasse Biller Lysåbent, næringsfattigt, græsning 15 

Vellugtende læderpigsvamp Svampe Næringsfattig skovbund, især gl nål 31 

Vendehals Fugle Myrer på åbne steder, redehuller 59 

Violetbrun duftpigsvamp Svampe Næringsfattig nåleskov 9 

Violetrandet ildfugl Dagsommerfugle Lysåbent, næringsfattigt 87 

 

*I fjerde kolonne skal antal statsskove med arten forstås som, hvor mange af Naturstyrelsens 976 

delarealer (både skov og lysåbne) arten er kendt fra i perioden 1991-2015. Da der er en usikkerhed 

forbundet med præcision i artsdata, er det ikke muligt at stedfæste og henføre alle arter præcist til de 

udpegede arealer. Listen indeholder derfor arter, der er fundet på Naturstyrelsens arealer i området såvel 

udenfor som inden for udpegningen.  

 

Tabel 6: Arter med rødlistestatus Regionalt Uddød, som tidligere har været registreret i naturnationalpark 
området. 

Seneste observation Artens navn 

2019 Mudderklire 

2014 Sort stork 

2013 Slangeørn 

2000 Nøddekrige 

1985 Urfugl 

1891 Nordisk lappedykker 

 


