
 

 
 
 
LIFE Hedeprojektet:  
Referat fra mødet i ekspertfølgegruppen den 24/10 2012. 
 
 
Deltagere: 
 
Ekspertgruppe Projektgruppe 
Hans Jørgen Degn Søren Rasmussen 
Niels Peter Brøgger Inken Breum Larsen 
Søren Espersen Ole Knudsen 
Gudrun Gormsen  Hans Jensen 
Rita Merete Buttenschøn Christian Hollesen 
Ulrik Søchting Jesper Stenild (referent) 
 
Afbud 
Lars Christian Adrados Claus Simonsen 
 
 
Generelt: 
 
Afbuddet fra Lars Christian Adrados skyldes influenza. 
Formiddagens punkt trak så langt ud at det blev besluttet at udskyde eftermiddagens 
besøg på Randbøl hede til et senere tidspunkt 
 
Dette opvejes dog ved at alle fremmødte deltagere i ekspertgruppen udtrykte ønske 
om at besøge alle projektarealerne Samtidig erklærede de sig indstillet på at bruge ca. 
to dage i forsommeren 2013 til sådan en besigtigelse. Søren Rasmussen gav tilsagn 
om at projektet kunne afholde rejseudgifter, forplejning og ophold i forbindelse med 
sådan en tur. 
 
Punkt 1. 
 
Søren Rasmussen,  
Orienterede om LIFE Hedeprojektet og besvarede spørgsmål fra ekspertgruppen. 
Det var under dette punkt ønsket om at komme rundt os se projektarealerne blev rejst. 
Andre emner der blev berørt var: 

 For at kunne komme med bidrag er det vigtigt at kende driftshistorien på are-
alerne 

 Det er vigtigt at man følger op på de metoder der anvendes, især de nye tiltag. 
Virker det eller virker det ikke. 

 Det vil være oplagt at få specialestuderende tilknyttet projektet. 
 Hvordan så den ”oprindelige” kulturskabte hede ud.? Hertil kunne GG oplyse 

at Alheden blev målt op i 1730 (til skatteudskrivning) og man ad den vej kan 
danne sig en ide om hvordan den har set ud. 
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Punkt 2 ekspertgruppens oplæg. 
 
De enkelte medlemmer af ekspertgruppen havde fået ca.10 minutter til at præsentere 
deres fagområde og hvad de kunne byde ind med til projektet ud fra et oplæg fra pro-
jektledelsen. Det viste sig at være en al for optimistisk tidsplan da spørgelysten var 
stor, så dette punkt kom til at fylde resten af dagen, 
 
 
Hedeplejen: 
 
Hans Jørgen Degn (HJD): 
Oplæg: Kom med et bud på den pleje du ville udføre på Randbøl Hede, hvis du fik 
helt frie hænder. 
 Prunus serotina (Glansbladet hæg) skal bekæmpes ved oprykning eller opgrav-

ning. Fronten af potentielle frøkilder skal rykkes tilbage. 
 Græsning medfører en udvikling hen mod overdrev i stedet for hede, noget af 

græsningen bør tages fra. 
 Blåtop kan bekæmpes ved gentagen årlig slåning når planten er i god vækst i au-

gust (afslået materiale skal fjernes). (Dette støtter til dels den gentagne afbræn-
ding, som der indgår i projektet, selvom dette ikke på samme tidspunkt ref. bem.) 
(HJD replik: Det er tvivlsomt, om forårsafbrændinger, der indgår i projektet, vil 
have samme effekt, da planterne i september trækker næringsstofferne ned i rod-
systemet ) 

 Nogle af arealerne omkring Kirstinelyst bør i fremtiden kunne benyttes til at de-
monstrere hvordan heden ser ud. 

 
Rita Merete Buttenschøn (RMB):  
Oplæg: Hvad er den nyeste viden om græssende dyr i hedeplejen. 
Hvad er der erfaringer med kreaturer, får, geder, heste og samgræsning mellem flere 
typer af græssere. (og kan der evt. trækkes perspektiver over til den historiske an-
vendelse af husdyrene på heden). 
 Der er ikke lavet ny forskning i brugen af ekstensiv græsning i naturplejen siden 

1980’erne. 
 Der er dog tilløb til noget i England og Tyskland 
 Græsning kan medføre at der kommer flere urter ind på heden, det giver en anden 

hede og en ændret næringsstofbelastning. 
 Det er vigtigt at de dyr der anvendes er tilvænnet til naturpleje, effekten af for-

skellige besætninger af samme race, kan være større en forskellen mellem racer 
der er tilvænnet naturpleje. 

 Oplæring fra ældre moderdyr ”tante” køer/får/geder kan være med til hurtigt at 
tilvænne en besætning til naturplejebrug. Forsøg af RMB på de Himmerlandske 
Heder. 

 Græsning af Molinia caerulea (Blåtop) kan godt lade sig gøre, planten har et højt 
proteinindhold først på året. 

 Udbuddet af anden føde har betydning for dyrene ædelyst 
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 Vi bør også interessere os for jordbunden, da den også ser ud til at have en be-
tydning. 

 Heste (islandske) har også et potentiale, men de skal være tilvænnet naturplejen 
og ikke ”forkælede” gulerodsheste. 

 Samgræsning med får/geder/kvæg/heste i en eller anden kombination har også 
potentiale. 

 Der er mange LIFE projekter der arbejder med samgræsning, men der er stort set 
ingen forskning. 

 Græsning alene er overvurderet som eneste plejemetode på hedearealer. 
 Græsning kan vedligeholde en god hede, men ikke genskabe den. 
 Der er behov for robuste dyr, men desværre er avlen gået i en anden retning. 
 Tilskudsfodring kan under de rette forhold give et – for naturplejen – bedre græs-

ningsmønster  
 Den rigtige dyreholder der kender sine dyr og som også har fokus på den natur-

pleje der skal ske er vigtig for et godt resultat. 
 Danmark er i 2013 vært for den 13 europæiske ”Heathland Workshop” fra den 

23-28. juni. Det vil være oplagt at nogle af projektets arealer bliver ekskur-
sionsmål for workshoppen. 

 
 
Særinteresserne og hvor er det unikke vi skal passe på. 
Oplæg til alle eksperter: 
1. Hvad burde vi gøre i projektet for at tilgodese dit ekspertområde maksimalt? 
2. Hvilke plejetiltag skal vi helst IKKE udføre. 
3. Hvor er der så store værdier at vi helt skal holde fingrene væk. 
 
Niels Peter Brøgger (NPB) (fugle). 
Tringa glareola (Tinksmed). 
 Tinksmeden har behov for vand. 1-3 sjapvandsarealer eller egentlige små lavvan-

dede vandhuller/vådområder. 
 Ingen store træer i en afstand af 300 m fra vådområderne. 
 Lav vegetation ved vandkanten (græsning) 
 Ingen publikumsruter tæt på ynglelokaliteterne. 
 Gerne sandbund 
 Men fouragerer også gerne på hængesæk 

 
Ref: Notaterne om Tinksmed fra DCE ( Nationalt Center for Miljø og Energi) (Tidli-
gere DMU)  og FBE (Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste) vil blive lagt 
op på projektets kommende projektrum. 
 
Lanius excubitor (Stor tornskade) 
 Har brug for træer 
 Bjergfyr, ene eller gran. 
 Gerne fugtige områder med kæruld. 

 
Caprimulgus europaeus (Natravn). 
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 Natravnen lægger æg direkte på jorden og for at have optimale forhold skal reden 
kunne skjules og der skal være naturtyper med stor insektrigdom.   

 Reden er normalt i lysninger i åbne plantager med større eller mindre nåletræer. 
 Natravnen kan søge føde op til flere km væk fra reden og fouragerer gerne om-

kring græssende kvæg og i stille vejr også på den helt åbne hede. 
 Undgå en tæt ensartet nåletræsplantage. En plantage med varierende størrelse af 

nåletræ med mange lysninger er optimal, især hvis den er omgivet af varierende 
insektrige områder. 
 

 
Ulrik Søchting (US). 
Lichener (laver). 
 Har brug for lys til jordbunden. 
 er en indikator for lav lysåben vegetation 
 vokser langsomt og spreder sig dårligt 
 den store ”væg til væg tæppe” naturpleje fjerner altid laverne 
 
To heder Nørholm hede og Randbøl hede blev grundigt undersøg i henhodsvis star-
ten af 1920’er og slutningen af 1930’erne.  
Undersøgelsen er gentaget i 2008 og 2007. 
Resultatet viser en meget drastisk forandring på de to heder, dels i mængden af laver, 
dels på biodiversiteten (antallet af arter). 
 
Frekvens for hede-rensdyrlav: 
Randbøl: Fra 76 % til 16 % 
Nørholm Fra 79 % til 2 % 
 
Arter: 
Randbøl: Fra 34 til 25 
Nørholm Fra 40 til 14. 
 
Randbøl Hede, hvor er det de mange arter findes?: 
Selvfølgelig på den store hedeflade, men der er også nogle hotspots: 
 der hvor der er dynamik og en mosaik af vegetation 
 I hjulspor 
 Specielt på indlandsklitterne hvor der er en åben dynamik. 
 
På nettet ligger der det georefereret hvor der er registreret cladonia (rensdyrlav) 
På www.svampeatlas.dk derefter vælges  Søg i danmarks svampeatlas. 
 
Af laverne er det dog kun slægten Cladonia, der er lagt ind (indtil videre). Resten er 
ikke-lavdannende svampe. 
 
Plejen skal tage hensyn til de hotspots der er, men også skabe nye koloniseringsmu-
ligheder, f. eks. i bunden af parabelklitter.  
Pointen er at få fjernet tørvelaget (f. eks. ved skrælning) 
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US har i samarbejde med HJD foreslået en metode (rensdyrlavtallet) til at vurdere en 
hedes biodiversitet. 
 
 
Lars Christian Adrados. (padder og krybdyr) var desværre syg. 
 
Ekspert for de entomologiske interesser ikke fundet endnu. 
 
 
Kulturhistorien, arkæologien, anvendelse af heden før og nu. 
 
Gudrun Gormsen (GG). 
Oplæg: 
I projektet er der indbygget en aktion, hvor vi på 11 ha skal prøve at efterligne den 
historiske drift af heden.  Men de konkrete tiltag, der er beskrevet kan forfines bety-
deligt. Ideer til hvordan det kan ske. 
Der er jo altid kulturspor på hederne, hvilke skal vi særligt være opmærksomme på 
når vi udfører plejen? 
 
Ref: På dette tidspunkt havde vi ikke besluttet at droppe eftermiddagsprogrammet, så 
jeg er bange for at Gudrun fik amputeret sit indlæg, beklager: 
 
Med udgangspunkt i Gudruns studier i Hedebonden Peder Knudsens dagbog fra 
1829-1857 fortalt GG om hedebondens drift af hedearealerne (ref: En pdf af Gudruns 
skrift fra 1982 er vedhæftet referatet). 
 
Lidt hovedpunkter: 
 Ca. 1½ td. land lyng blev årligt afskrællet alene til brændsel. 
 Studene græssede i en lavning hvor der var lyng men også en del grønt. 
 Fårene gik på et ringere areal, og tilsyneladende det samme i den periode dagbo-

gen dækker. 
 Køerne græssede i engen og i de hvilende agre, men aldrig i heden. 
 Agrene ude i heden flyttede rundt fra år til år, men tilsyneladende skiftede man 

mellem de samme lokaliteter.  
 I matriklen fra 1688 vil man kunne se beliggenheden af de enkelte agre i heden. 
 GG mente ikke at afbrænding var en del af den årlige drift af heden, det eneste 

eksempel fra dagbogen er hvor et stykke af gården bliver stykket fra til anden 
gård, og derefter afbrændes inden den kom under plov. 

 
De tiltag med historisk drift der er beskrevet i projektet, kan med fordel udvides til at 
omfattet skrælning/slåning af lyngtørv, dyrkning af agre med forskellige afgrøder. 
Formidlingsmæssigt kunne man samtidig demonstrere brugen af de gamle redskaber. 
 
 
Søren Espersen (SE). 
Oplæg: 
Kan vi ved den historiske drift indbygge en nutidig udnyttelse af heden, hvor pleje 
kombineres med nytte? Kan vi gøre det sammen i noget af den øvrige pleje? 
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Ref. Søren lange inspirerende indlæg er svært at referere, her er forhåbentlig hoved-
essensen: 
 
 I forbindelse med naturplejen skal vi udnytte terrior-begrebet og udvikle fødeva-

rer der knytter sig til en bestemt lokalitet, og derved opnå en merpris til produ-
centen. Enten i form af at produktet reelt har en anden smag på grund af lokalite-
ten, eller at selve historien bagved giver forbrugeren en oplevelse (Vesterhavsost, 
vildmosekartofler og Kongenshus Lam er vel eksempler på dette) 

 Vi skal se på hvad heden før i tiden har givet af produkter, hvordan de blev pro-
duceret og føre det op til nutiden, og så koble det med lokale producenter 

 At gøre dette kræver en privat partner helst lokal, samt mulighed for i samarbejde 
med denne producent at udvikle et egentligt produkt til markedsføring. 

 Måske er dette noget der kan hentes midler til i de kasser der arbejder med land-
distriktsudvikling. 

 Men et firma som Arla har også en udviklingsafdeling (Arla Unika) som også 
kunne være en interessant partner. 

 
 
Afslutning. 
 
Der var enighed om at der skal etableres et fælles projektrum på nettet for ekspert- og 
projektgruppen. Enten via det Naturstyrelsen eventuelt har eller via Dropbox. 
 
Ref: Naturstyrelsen har et system til at dele filer internt og eksternt (Teamshare), lige 
pt. er det dog under ”observation” fordi det tilsyneladende ikke virker optimalt. Når 
vi har en tilbagemelding om at det fungerer, bliver det formentlig dette system vi an-
vender. Det vender vi tilbage til. 
. 
 
 
6. november 2012 
Reviderer 28. november 2012. 
 
Jesper Stenild 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Restoration of Atlantic heaths and inland dunes 
in Denmark 

 

LIFE HEDE 

Referat ekskursion med ekspertfølgegruppen 21. -22. maj 2013. 

 

Deltagerliste: 

Ekspertgruppe   

Hans Jørgen Degn Degn’s Naturconsult Konsulent, zoolog 

Søren Espersen kulturlandskab.dk Kulturlandskabskonsulent 

Rita Merete 

Buttenschøn 

Københavns Universitet, 

Skov- og Landskab 

Seniorrådgiver 

Lars Christian 

Adrados 

Amphiconsult Konsulent, herpetolog 

Niels Peter Brøgger DOF Caretaker Ornitolog (deltog kun på 

Harrild hede) 

EU monitor   

Bent Jepsen Astrale GEIE - Central 

Team 

LIFE-NAT Coordinator 

Studerende   

Emilie Hjort Københavns Universitet Studerende 

Guillaume Marc 

Emmanuel Hoareau 

Københavns Universitet Studerende 

Projektgruppe   

Søren Rasmussen Naturstyrelsen Projektleder 

Inken Breum Larsen Naturstyrelsen Forstfuldmægtig 

Ole Knudsen Naturstyrelsen Skovfoged 

Hans Jensen Naturstyrelsen Skovfoged 

Christian Hollesen Naturstyrelsen Skovfoged 

Jesper Stenild  Naturstyrelsen Teknisk projektleder 

Claus Simonsen Naturstyrelsen Skovfoged 
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Ekskursionslokaliteterne. 
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21. Maj. 

 

 

 

Harrild Hede. 
Hans Jensen orienterede om financieringen af naturcentret, hvor LIFE 

sammen med Brande kommune og Naturstyrelsen har finansieret toiletter 

og et naturrum, der informere om Harrild hede og LIFE projektet.   

 

Afskrælning:  

Gruppen så et område som var afskrællet, det blev diskuteret om der var 

tale om et tidligere dyrket areal, hvad gruppen hældede mest til (ref: HJD 

har efterfølgende set på de lave målebordsblade. Her er arealet dyrket. 

Flyfotos fra 1954 viser også tydelige tegn på tidligere dyrkning). Det var 

kun den græsbevoksede del der var afskrællet, og problemer med at 

komme af med det afskrællede materiale blev drøftet. Vi diskuterede 

vigtigheden af at der fjernes materiale, ifølge Simon Lægård (professor 

emeritus) vokser morlaget ½ mm/år. Noget kunne tyde på at jo tykkere 

morlag des flere bladbiller kommer der. Bladbilleekskrementer på jorden 

fremmer græs, men større mængder N giver også øget vækst hos lyngen og 

dermed mere næring til bladbiller og så er den uønskede spiral i gang. En 

spiral der på de fleste heder ender i blåtop. 
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Gamle driftsformer:  

Gruppen så et mindre hedebrug, som er etableret på tidligere opdyrket 

hede. Området havde været dyrket før 1913. Lyngen mm. blev brændt af i 

2012, derefter skrælpløjet samme år og i foråret 2013 pløjet til tidligere 

pløjedybde.  

Der bliver etableret 2 agre, en med Boghvede og en med vårrug. Gruppen 

drøftede mulighederne for at høste egentlig værdiproduktion på hede-

arealer med gamle driftsformer. Der var dog enighed om at dette 

formentlig vil kræve et hegn, som kan holde krondyrene væk. 
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Lav:  

Gruppen besøgte et område, som ifølge det lokale museum var gamle 

jernalderagre, Hans Jensen mente det var gamle volde til at begrænse 

sandflugt, det lignede det også mest. I klitterne ved siden af var der 

områder med mange forskellige arter af lav, både på afblæsningsfladerne 

og i forbindelse med vindbrud. Muligheder for at fremme lavarterne ved 

nye afskrælninger på klitterne blev diskuteret. 
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Skovbjerg Bakkeø Vind Hede. 
Gruppen indledte ekskursionspunktet på den østlige del af Vind Hede, her 

var fokus på hedens sjældne planter. I en snæver omkreds så vi cypres-

ulvefod, alm ulvefod og vår-kobjælde i blomst. Christian Hollesen fortalte 

om plejen af vårkobjælderne som basalt set foregår ved håndlugning af 

planterne samt forsøg på at blotte små spiringsflader i næromgivelserne. 

Heden huser her ca. 60 eksemplarer af Vårkobjælden og er den største 

bestand i DK. 

Gruppen diskuterede hedens mulighede for at markedsfører produkter fra 

heden som et fremtidigt koncept for f.eks. Life-hederne eller som lokalt 

eksperiment. Hedens snapseurter, kronvildtbøffer, tormentilrødder etc. 

kunne være mulige nicher som kunne produceres på arealerne med hjælp 

fra lokale investorer og ildsjæle. 
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Skovbjerg Bakkeø (Sdr. Vosborg Hede) 
Efter en god kop kaffe i en historisk hedefårefold drog vi ud på Sdr. 

Vosborg Hede, der er en udpræget indlandshede med mange indlands-

klitter. Heden er karakteriseret ved mange enebær i store områder og 

temporært vand i mange lavninger. Ligeledes er der mange vindbrud i 

klitterne.  
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Gruppen diskuterede muligheden for at hjælpe klokkelyngen på udvalgte 

lokaliteter ved at lave afskrabning og øge fugtigheden i smålommer.  

Gruppen var enige om at dette kunne være en god ide at afprøve for at 

hjælpe den trængte klokkelynghede.   

 

Gruppen diskuterede i et område den temligt massive opvækst af enebær 

der enkelte steder på Sdr. Vosborg er næsten dominerende. Der var en bred 

diskussion om hvorvidt der skulle ryddes enebærkrat og de tekniske 

muligheder for dette.  En løsning kan være at trække enebærrene op med 
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rod for at skabe blottede sandarealer hvor især markfirben og insekter 

tilgodeses.  

Gruppen var ikke helt enige om hvorvidt enebærrene skulle ryddes eller 

om de skulle bevares som et unikt sjældent stykke natur. 

Turen gik herefter gennem Sdr. Vosborgs utroligt varierede landskab og de 

studerende fremviste mosser/laver og fortalte om deres krav til vokseste-

der.  Laver og mosser kræver meget lys og er meget lidt tolerante overfor 

konkurrence, så en hede med lav vegetation favorisere disse.  

Pleje med afbrænding, sandblotning og mosaikstruktur er godt. 

 

Punktet sluttede ved en af hedens søer hvor vi lyttede efter liv med 

elektronik.  Frøer, salamandere m.m. er meget afhængige af vands tilstede-

værelse på hederne og man oplever voldsomme populationsfremgange, 

hvis det er muligt at lave våde partier på hederne. Ofte er der gamle 

afvandingsgrøfter som er etablerede for at hedebonden kunne udnytte 

tørven og disse bør genfindes og lukkes for at genskabe den naturlige 

hydrologi.  

 

 

Dagen sluttede på Hotel Nr. Vosborg Herregård med middag og 

networking over den efterfølgende kaffe. 
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22. Maj 

 

 

Lønborg Hede. 

Lønborg Hede blev fredet som hede og mose i 1970. På daværende 

tidspunkt var der planer om opdyrkning klar og de sidste opdyrkninger 

fandt reelt sted i11.time inden fredningen blev gennemført. 

Store dele af heden er meget fugtig klokkelynghede, som dog synes at 

være i tilbagegang. Der er også flere områder, hvor vegetationen udgøres 

af den klassiske kombination af pors og blåtop. 
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H.J. Degn nævner – som det kan ses: at klokkelyng elsker brand. Flere 

steder ser vi desuden også gode grupper af rosmarinlyng.  

Mange steder har der været – eller er der tilgroning af nåletræsopvækst 

eller pilekrat for så vidt angår de fugtige steder. Disse områder vil blive 

ryddet i stort omfang, dog bevares ”Ib´s have” som er anlagt af tidligere 

beboer og hedeopdyrker for ca. 100 år siden. 

Natura 2000 området følger statsgrænserne eller de oprindelige fredninger. 

Arealerne er meget N belastede fra de omgivende landbrugsarealer – bl.a. 

et stykke privatejet landbrugsjord der går som en tunge ind i heden. 

Mange af de gamle skel synliggøres af doler (”varder” bygget af lyngtørv). 
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Der er etableret et antal lavvandede søer (pt.6 stk. a ca. 100 m2) 

Omkring et par mergelgrave ses en helt anden flora end på resten af heden 

(engblomme, vibefedt, følfod, leverurt, anemone..) 

Ved et par hedesøer blev der talt om levemulighederne for blandet andet 

spidssnudet frø: På en velegnet biotop producerer frøerne 150-200 kg 

biomasse /ha, det danner fødegrundlag for masser af andre dyr og fugle, så 

dette er endnu et godt argument for at lukke grøfter, og bringe den 

naturlige hydrologi tilbage.. 

 

LIFE aktioner: 

 Afbrænding af blåtop (mod vest) følges op af afgræsning. 

 Afbrænding af ca. 150 ha ifølge planen. 

 Nedskæring og knusning af selvsået nål samt pilekrat såfremt 

vejret tillader det (i alt ca. 40 ha) 

 Græsning med kvæg. Nye arealer indhegnes og græsning 

iværksættes, nedskæring af pil følges op med græsning. 

 Afskrælning af visse lave partier  

 Hedehøstning (ca. 60 ha) 

 Lukning af grøfter 

 

I forbindelse med øget afgræsning regner man med at skulle indkøbe cirka 

20 stk. Galloway, men foreløbig er det en lokal landmand der lukker kvier 

ud på yderligere 30 ha omkring 1.juni, hvis dette arrangement forløber 

positivt, er det ikke sikket at anskaffelsen af kreaturer bliver nødvendig.  

Det blev drøftet hvorvidt der var lovkrav til læskur når man havde 
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permanent afgræsning med stude – Iflg. Ole Knudsen er det ikke 

nødvendigt, forudsat der er lægivende bevoksninger og føde. 

 

På dagen var der en skarp vind fra vest og alle glædede sig over at der 

endnu fandtes grupper af træ hist og her! 

 

 

 

St Råbjerg:  
St. Råbjerg er beliggende i det fredede område ”Grene Sande” i Gyttegård 

plantage. Området er præget af store indlandsklitter, som stadigvæk er 

delvis åbne. Plantagen er et eksempel på en af områdets mange ”Køben-

havner-plantager” anlagt omkring år 1900 for at nyttiggøre de store 

hedearealer i Jylland.  

Arealet er beliggende på Grindsted hedeflade, og jordbunden består af 

fattigt smeltevandssand. Erosionsskrænten op til Hejnsvig bakkeø udgør 

en stor kontrast både landskabeligt og jordbundsmæssigt. Grene Sande 

blev sammen med St. Råbjerg området fredet i 1967. Hele området er i dag 

udpeget som EU-habitatområde på grund af sin specielle flora og fauna.  
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Naturstyrelsen har besluttet at konvertere nogle nåletræsarealer til hede.  

Ekspertgruppen diskuterede problematikken omkring en sådan konverte-

ring med særlig fokusering på humuslag og fjernelse af stød efter skov-

rydningen.  

Der er på skovbunden oplagret et meget tykt lag humus (som at gå på en 

blød dyne). Dette humuslag vil sandsynligvis begynde at blive omsat, når 

det udsættes for sollys, og resultere i kraftig græsvækst m.v. 

De store træstubbe udgør en stor udfordring. 

Følgende muligheder blev diskuteret: 

 Maskinel stødfræsning til jordhøjde 

 Maskinel optagning og flishugning af trærødderne 

 Maskinel afskrælning af humuslag ned til sandet 

 ”Vente og se” indstilling med indhegning og afgræsning af det ryd-

dede areal 

De tre første indgreb er ret radikale indgreb og økonomisk tunge løsninger, 

så der blev opfordret til at kombinere de forskellige muligheder. Lave lidt 

forsøgsarbejde og dokumentere disse forsøg nøje indenfor de muligheder 

som LIFE-projektet giver. 

 

Ekspertgruppen afsluttede ekskursionen i den østlige del af plantagen, hvor 

en omfattende naturbrand hærgede ca. 50 ha. den 2. maj 2011. Arealerne 

fremstår i dag med fremspirende pionerarter. Gruppen diskuterede 

successionen på arealerne, og der var enighed om, at en del af arealerne 

med brændte træer bør overgå til fri succession som et eksempel på 

udviklingen efter naturbrande i Danmark 

 



9. februar 2012 
HEM 5087 

 
HEM 5087 Nørlund Plantage, Ejstrup Sogn 
 
Arkæologisk analyse 2.del 
 
 
Herning Museum har nu gennemført en arkæologiske analyse over 
området syd for Stjernevej. Desuden er der foretaget en rekognoscering af 
hele det område, som berøres af hedepleje. Denne rekognoscering blev 
foretaget sammen med skovfoged Hans Jensen fredag den 3. februar 2012. 
I analysen indgår den arkivalske kontrol af registreringer i Fund og 
Fortidsminder og Herning Museums egne arkiver. Desuden er der 
foretaget en gennemgang af  
1.  Konceptkortene, hvor der desværre ikke er bevaret materiale fra den 

centrale del af området. Kortene er opmålt i 1790’erne. 
2.  Matrikelkortene, som er opmålt 1818, og som viser landskabet før 

udskiftningen. 
3 Højkantskortene, som er opmålt i 1870’erne. Det er et topografisk 

kortværk, der udover det udskiftede landskab viser placeringen af 
engvandingssystemer. 

4. Ortofotos, som er luftfoto fra 2010 
5 Danmarks Højdemodel (lidar skanninger), som er et laseropmålt 

reliefkort. Kortet giver et godt billede af terrænet, selvom det er 
skovdækket og viser eksempelvis gravhøje, hulveje og agersystemer. 

 
Arkiv- og kortstudierne er blevet kombineret resultaterne fra rekognos-
ceringer i området. Ud fra denne analyse har Herning Museum udarbejdet 
en oversigt over de områder, hvor der skal tages særlige hensyn i 
forbindelse med hedeplejen (se i øvrigt rapport fra den. 11. november 
2011) 
 
Det betyder at den arkivalske kontrol og rekognosceringer er afsluttet for 
hele området.  
Jeg vil derfor gerne orienteres, så snart der foreligger en tidsplan, da jeg 
gerne vil have mulighed for at være tilstede ved afskrældningen af 
muldlaget. Der er stadig mulighed for skjulte fortidsminder - især 
bopladser fra ældre stenalder. Det betyder også, at jordarbejdet skal 
standses, og museet skal straks tilkaldes, hvis der bliver fundet 
fortidsminder i forbindelse med arbejdet. 
 
Med venlig hilsen 
 

 
 
 

Tinna Møbjerg 
Museumsinspektør 
2240 8403 
9626 1910 

 

 

 
 
 
 
museum midtjylland 
museumsgade 32 
dk-7400 herning 
tlf. 96 26 19 00 
 
museummidtjylland.dk 
 
se-nummer 26 79 33 51 
bankkonto 
nordea 9600-600 00 10 934 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

herning museum 
museumsgade 32 
dk-7400 herning 
tlf. 96 26 19 00 
fax 96 26 19 01 

textilforum 
vestergade 20 
dk-7400 herning 
tlf. 96 26 19 20 
fax 97 12 25 84 

blichermuseet på herningsholm 
viborgvej 72 
dk-7400 herning 
tlf. 96 26 19 19 

klosterlund museum og naturcenter 
kragelundvej 6A 
dk-7442 engesvang 
tlf. 96 26 19 30 
fax 96 60 80 33 

vester palsgaard skovmuseum 
palsgårdvej 9 
dk-7362 hampen 
tlf. 96 26 19 40 
fax 75 77 02 86 
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Rapport 
Området syd for Stjernevej blev besigtiget sammen skovfoged Hans Jensen den 3. februar. 
Der blev taget en lang række fotos af udvalgte områder, hvilket fremgår af vedlagte liste, og som 
det ses af oversigtskortet. 
 
Gennemgående er der et stort lokalkendskab og hensynstagen til den tidligere udnyttelse af 
området. Dette bar hele besigtigelsen præg af.  
 
Museum Midtjylland – Herning Museum har dog flere områder, hvor der slet ikke må foretages 
afskrældning eller fræsning, da det kan ødelægge sporene af fortidsminder. 
 
Område 1: Det drejer sig især et stort område syd for Ulvemose Banke (markeret med grønt på 
oversigtsplanen). Her findes et stort område med oldtidsagre, som er fredet. Ved en besigtigelse i 

2009 oplyses det, at det er 
meget vanskeligt at 
afgrænse agersystemerne 
(se vedlagte lokalitetsrap-
port for sb 196 fra Fund og 
Fortidsminder). Som det 
også fremgår af reliefkortet, 
står agrene heller ikke lige 
tydelige i hele området.  
Voldene kan dog ses ret 
klart på de vedhæftede fotos 
(F 17og 20). 
Agrene kan ses på et areal 
på cirka 1 kvadratkilometer, 
og hele dette område bør 
derfor friholdes for 
afskrældning, historisk drift 
og for fræsning. Derimod 
vil det ikke være et 
problem, hvis lyngen kun 
afbrændes. 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Område 1 med oldtidsagrene markeret med grønt. De lille streger angiver det område, hvor der ønskes 
fræsning, hvilket museet ikke ønsker foretaget. 
 
Område 2: Dette område er beliggende vest for Ulvemose på Harrild Hede. Der er igen tale om et 
fredet fortidsminde, som blev besigtiget i 2009 (se vedlagte lokalitetsrapport for sb. 195) (Se F 28). 
Foruden oldtidsagrene er der også registreret en gravhøj i området, der dog var vanskelig at erkende 
ved besigtigelsen. 
Dette areal er mindre og udgør kun 0,2 kvadratmeter. Dette område ønsker museet også at friholde 
for såvel fræsning, afskrældning og historisk drift. 
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Figur 2: Området som ønskes friholdt er angivet med grønt. Gravhøjen er markeret med en sort firkant med nr. 125. 
Det blå felt mod syd angiver et område, hvor der ønskes afskrællet og i det gule felt mod nord er der planlagt et område 
med historisk drift. 
 
Område 3. Dette område er beliggende syd for Fasterholtvej. Her findes to områder, hvor der udfra 
matrikelkortene kan ses flere ikke tidligere registrerede gravhøje. Disse er markeret med en rød 
cirkel og der skal vises særlige hensyn i dette område. Disse høje ses henholdsvis øst og vest for 
Kløhøje (se F39) 
 
 



 4

 
Figur 3. De to røde cirkel angiver gravhøje, som ikke tidligere er registreret. 
 
 
Konklusion 
Skovfoged Hans Jensen har et stort kendskab til de forskellige anlægstyper og har i stor 
udstrækning indarbejdet dette i hedeplejen. Derudover ønsker Herning Museum at friholde de to 
med grønt angivne områder for jordbearbejdning, da oldtidsagrene kan lide skade. Desuden gør 
museet opmærksom på, at der er gravhøje syd for Fasteholtvej, som ikke tidligere er registreret, og 
hvor der skal vises særlig hensyn. 
 
Endelig ønsker museet at få en tidsplan for afskrældningen af de forskellige områder, så der er 
mulighed for løbende at følge med i dette jordarbejde. 
 
 
 
 

Ikke 
registrede 
gravhøje 

Ikke registret 
gravhøj 
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F 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
  
   
 
 
 
F 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F 28. 
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F 39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

F 44. Eksempel på afskrældning af muldlaget. 
 
 

















RAHID midterm report 2014
Clearings site 57 (Nr Vosborg)

Naturstyrelsen
Kronjylland
Vasevej 5-7, 8920 Randers NV
Tlf.  72 54 30 00
Fax. 86 45 40 36

Målestok 1:15.000

Action

Dato 02-06-2014

Sagsbeh. Jesper Stenild

C1
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RAHID midterm report 2014
Clearings site 57 (Sdr Vosborg)

Naturstyrelsen
Kronjylland
Vasevej 5-7, 8920 Randers NV
Tlf.  72 54 30 00
Fax. 86 45 40 36

Målestok 1:15.000

Action

Dato 02-06-2014

Sagsbeh. Jesper Stenild

C1



RAHID midterm report 2014
Clearings site 57 (Torsted)

Naturstyrelsen
Kronjylland
Vasevej 5-7, 8920 Randers NV
Tlf.  72 54 30 00
Fax. 86 45 40 36

Målestok 1:15.000

Action

Dato 02-06-2014

Sagsbeh. Jesper Stenild

C1



RAHID midterm report 2014
Clearings site 57 (Vind Hede)

Naturstyrelsen
Kronjylland
Vasevej 5-7, 8920 Randers NV
Tlf.  72 54 30 00
Fax. 86 45 40 36

Målestok 1:30.000

Action

Dato 02-06-2014

Sagsbeh. Jesper Stenild

C1



RAHID midterm report 2014
Clearings site 71 (Randbøl Hede)

Naturstyrelsen
Kronjylland
Vasevej 5-7, 8920 Randers NV
Tlf.  72 54 30 00
Fax. 86 45 40 36

Målestok 1:30.000

Aktion

Dato 02-06-2014

Sagsbeh. Jesper Stenild

C1



RAHID midterm report 2014
Clearings site 74 (St. Råbjerg)

Naturstyrelsen
Kronjylland
Vasevej 5-7, 8920 Randers NV
Tlf.  72 54 30 00
Fax. 86 45 40 36

Målestok 1:20.000

Action

Dato 02-06-2014

Sagsbeh. Jesper Stenild

C1



RAHID midterm report 2014
Clearings site 196 (Lønborg Hede)

Naturstyrelsen
Kronjylland
Vasevej 5-7, 8920 Randers NV
Tlf.  72 54 30 00
Fax. 86 45 40 36

Målestok 1:20.000

Aktion

Dato 23-06-2014

Sagsbeh. Jesper Stenild

C1



RAHID midterm report 2014
Soil removal site 64 (HarrildHede)

Naturstyrelsen
Kronjylland
Vasevej 5-7, 8920 Randers NV
Tlf.  72 54 30 00
Fax. 86 45 40 36

Målestok 1:25.000

Action

Dato 02-06-2014

Sagsbeh. Jesper Stenild

C2
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RAHID midterm report 2014
Soil removal site 64 (Nørlund)

Naturstyrelsen
Kronjylland
Vasevej 5-7, 8920 Randers NV
Tlf.  72 54 30 00
Fax. 86 45 40 36

Målestok 1:25.000

Action

Dato 02-06-2014

Sagsbeh. Jesper Stenild

C2



RAHID midterm report 2014
Soil removal site 71 (Randbøl Hede)

Naturstyrelsen
Kronjylland
Vasevej 5-7, 8920 Randers NV
Tlf.  72 54 30 00
Fax. 86 45 40 36

Målestok 1:30.000

Action

Dato 02-06-2014

Sagsbeh. Jesper Stenild

C2



RAHID midterm report 2014
Soil removal site 74 (St. Råbjerg)

Naturstyrelsen
Kronjylland
Vasevej 5-7, 8920 Randers NV
Tlf.  72 54 30 00
Fax. 86 45 40 36

Målestok 1:20.000

Action

Dato 02-06-2014

Sagsbeh. Jesper Stenild

C2



RAHID midterm report 2014
Soil removal site 196 (LønborgHede)

Naturstyrelsen
Kronjylland
Vasevej 5-7, 8920 Randers NV
Tlf.  72 54 30 00
Fax. 86 45 40 36

Målestok 1:20.000

Action

Dato 23-06-2014

Sagsbeh. Jesper Stenild

C2



RAHID midterm report 2014
Tilling site 57 (Nr. Vosborg)

Naturstyrelsen
Kronjylland
Vasevej 5-7, 8920 Randers NV
Tlf.  72 54 30 00
Fax. 86 45 40 36

Målestok 1:15.000

Action

Dato 03-06-2014

Sagsbeh. Jesper Stenild

C3
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RAHID midterm report 2014
Tilling site 57 (Torsted)

Naturstyrelsen
Kronjylland
Vasevej 5-7, 8920 Randers NV
Tlf.  72 54 30 00
Fax. 86 45 40 36

Målestok 1:10.000

Action

Dato 03-06-2014

Sagsbeh. Jesper Stenild

C3



RAHID midterm report 2014
Tilling site 57 (Vind Hede)

Naturstyrelsen
Kronjylland
Vasevej 5-7, 8920 Randers NV
Tlf.  72 54 30 00
Fax. 86 45 40 36

Målestok 1:30.000

Action

Dato 03-06-2014

Sagsbeh. Jesper Stenild

C3



RAHID midterm report 2014
Tilling site 64 (Harrild Hede)

Naturstyrelsen
Kronjylland
Vasevej 5-7, 8920 Randers NV
Tlf.  72 54 30 00
Fax. 86 45 40 36

Målestok 1:30.000

Action

Dato 03-06-2014

Sagsbeh. Jesper Stenild

C3



RAHID midterm report 2014
Tilling site 74 (St. Råbjerg)

Naturstyrelsen
Kronjylland
Vasevej 5-7, 8920 Randers NV
Tlf.  72 54 30 00
Fax. 86 45 40 36

Målestok 1:20.000

Action

Dato 03-06-2014

Sagsbeh. Jesper Stenild

C3



RAHID midterm report 2014
Tilling site 196 (Lønborg Hede)

Naturstyrelsen
Kronjylland
Vasevej 5-7, 8920 Randers NV
Tlf.  72 54 30 00
Fax. 86 45 40 36

Målestok 1:20.000

Action

Dato 03-06-2014

Sagsbeh. Jesper Stenild

C3



RAHID midterm report 2014
Tilling site 224 (Klosterheden)

Naturstyrelsen
Kronjylland
Vasevej 5-7, 8920 Randers NV
Tlf.  72 54 30 00
Fax. 86 45 40 36

Målestok 1:20.000

Action

Dato 03-06-2014

Sagsbeh. Jesper Stenild

C3



RAHID midterm report 2014
Harvest site 57 Nr. Vosborg)

Naturstyrelsen
Kronjylland
Vasevej 5-7, 8920 Randers NV
Tlf.  72 54 30 00
Fax. 86 45 40 36

Målestok 1:15.000

Action

Dato 03-06-2014

Sagsbeh. Jesper Stenild

C4
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RAHID midterm report 2014
Harvest site 64 (Harrild Hede)

Naturstyrelsen
Kronjylland
Vasevej 5-7, 8920 Randers NV
Tlf.  72 54 30 00
Fax. 86 45 40 36

Målestok 1:25.000

Action

Dato 03-06-2014

Sagsbeh. Jesper Stenild

C4



RAHID midterm report 2014
Harvest site 64 (Nørlund)

Naturstyrelsen
Kronjylland
Vasevej 5-7, 8920 Randers NV
Tlf.  72 54 30 00
Fax. 86 45 40 36

Målestok 1:25.000

Action

Dato 03-06-2014

Sagsbeh. Jesper Stenild

C4



RAHID midterm report 2014
Harvest site 71 (Randbøl Hede)

Naturstyrelsen
Kronjylland
Vasevej 5-7, 8920 Randers NV
Tlf.  72 54 30 00
Fax. 86 45 40 36

Målestok 1:30.000

Action

Dato 03-06-2014

Sagsbeh. Jesper Stenild

C4



RAHID midterm report 2014

Harvest site 196 (Lønborg Hede)

Naturstyrelsen
Kronjylland
Vasevej 5-7, 8920 Randers NV
Tlf.  72 54 30 00
Fax. 86 45 40 36

Målestok 1:20.000

Action

Dato 23-06-2014

Sagsbeh. Jesper Stenild

C4



RAHID midterm report 2014
Harvest site 224 (Klosterheden)

Naturstyrelsen
Kronjylland
Vasevej 5-7, 8920 Randers NV
Tlf.  72 54 30 00
Fax. 86 45 40 36

Målestok 1:20.000

Action

Dato 03-06-2014

Sagsbeh. Jesper Stenild

C4



RAHID midterm report 2014
Burning site 57 (Nr Vosborg)

Naturstyrelsen
Kronjylland
Vasevej 5-7, 8920 Randers NV
Tlf.  72 54 30 00
Fax. 86 45 40 36

Målestok 1:15.000

Action

Dato 03-06-2014

Sagsbeh. Jesper Stenild

C5
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RAHID midterm report 2014
Burning site 57 (Torsted)

Naturstyrelsen
Kronjylland
Vasevej 5-7, 8920 Randers NV
Tlf.  72 54 30 00
Fax. 86 45 40 36

Målestok 1:10.000

Action

Dato 03-06-2014

Sagsbeh. Jesper Stenild

C5



RAHID midterm report 2014
Burning site 57 (Vind Hede)

Naturstyrelsen
Kronjylland
Vasevej 5-7, 8920 Randers NV
Tlf.  72 54 30 00
Fax. 86 45 40 36

Målestok 1:25.000

Action

Dato 03-06-2014

Sagsbeh. Jesper Stenild

C5



RAHID midterm report 2014
Burning site 64 (Harrild Hede)

Naturstyrelsen
Kronjylland
Vasevej 5-7, 8920 Randers NV
Tlf.  72 54 30 00
Fax. 86 45 40 36

Målestok 1:30.000

Action

Dato 03-06-2014

Sagsbeh. Jesper Stenild

C5



RAHID midterm report 2014
Burning site 64 (Nørlund)

Naturstyrelsen
Kronjylland
Vasevej 5-7, 8920 Randers NV
Tlf.  72 54 30 00
Fax. 86 45 40 36

Målestok 1:30.000

Action

Dato 03-06-2014

Sagsbeh. Jesper Stenild

C5



RAHID midterm report 2014
Burning site 71 (Randbøl Hede)

Naturstyrelsen
Kronjylland
Vasevej 5-7, 8920 Randers NV
Tlf.  72 54 30 00
Fax. 86 45 40 36

Målestok 1:30.000

Action

Dato 03-06-2014

Sagsbeh. Jesper Stenild

C5



RAHID midterm report 2014
Burning site 74 (St. Råbjerg)

Naturstyrelsen
Kronjylland
Vasevej 5-7, 8920 Randers NV
Tlf.  72 54 30 00
Fax. 86 45 40 36

Målestok 1:20.000

Action

Dato 03-06-2014

Sagsbeh. Jesper Stenild

C5



RAHID midterm report 2014
Burning site 196 (Lønborg Hede)

Naturstyrelsen
Kronjylland
Vasevej 5-7, 8920 Randers NV
Tlf.  72 54 30 00
Fax. 86 45 40 36

Målestok 1:20.000

Action

Dato 03-06-2014

Sagsbeh. Jesper Stenild

C5



RAHID midterm report 2014

Burning Molinia site 71 (Randbøl)

Naturstyrelsen
Kronjylland
Vasevej 5-7, 8920 Randers NV
Tlf.  72 54 30 00
Fax. 86 45 40 36

Målestok 1:30.000

Action

Dato 03-06-2014

Sagsbeh. Jesper Stenild

C5 Molinia 2012



RAHID midterm report 2014
Burning Molinia site 71 (Randbøl)

Naturstyrelsen
Kronjylland
Vasevej 5-7, 8920 Randers NV
Tlf.  72 54 30 00
Fax. 86 45 40 36

Målestok 1:30.000

Action

Dato 03-06-2014

Sagsbeh. Jesper Stenild

C5 Molinia 2013



RAHID midterm report 2014
Burning Molinia site 71 (Randbøl)

Naturstyrelsen
Kronjylland
Vasevej 5-7, 8920 Randers NV
Tlf.  72 54 30 00
Fax. 86 45 40 36

Målestok 1:30.000

Action

Dato 03-06-2014

Sagsbeh. Jesper Stenild

C5 Molinia 2014



 

      

 

Grindsted, den 22. april 2013. 

 

 

Jesper Stenild 

Naturstyrelsen 

 

 

 

Vedr.: Historisk drift på Harrild Hede. 

 

I det traditionelle hedebrug udnyttede bønderne heden til græsning, lyngslet og tørveskær.  

Desuden kunne de have nogle små udmarksagre i heden. 

 

Græsning 

Får græssede i heden året rundt. De kom på stald om natten. Om vinteren blev græsningen suppleret med 

foder bestående af lyng og hø. 

Ungkvæg og stude græssede i heden – gerne i lavere liggende områder – om sommeren. Stude kunne evt. 

også få et foder lyng om vinteren. 

 

Lyngslet 

Hedebønderne slog lyng til foder, lyng til strøelse og til brændsel samt plukkede lyng til tækning m.m. 

Foderlyng, som er ny, ung lyng, evt. iblandet lav, blev altid slået i august måned, hvor næringsindholdet i 

lyngen er højt. Strølyng og brændelyng blev slået i løbet af sommeren. 

Lyng til ophedning af bageovnen og til tækning, er gammel, høj lyng, som ligeledes blev plukket om 

sommeren eller efter behov. 

Den korte lyng blev slået med en lyngle – en le med et kort lige skaft og et kraftigt blad. Man hakker eller 

hugger lyngen over ved jordoverfladen og skraber nærmest leen hen over jorden. 

Den lange lyng blev plukket med hænderne. 

 

Tørveskær 

Tørv 

Hedebonden gravede lyngtørv til brændsel. Disse hedetørv kaldtes tørv. Tørvene blev stukket ud med 

tørvespaden, og derefter blev morlaget løsnet og løftet op med spaden. Tørvespaden var derfor både 

spidset til i enden og krum og bred foroven. Tørvene målte omkring 50 x 40 cm i omkreds. Brændselstørv 

blev i reglen gravet, hvor der var et godt morlag. En gårds forbrug af tørv til brændsel var 60-80 læs tørv. 

Et læs tørv bestod af 160 stk. tørv. 

Træk 

Træk var tørv, gravet i heden, som blev bruget som blandingsmateriale i møddinger, således at der lagvis 

blev lagt et lag træk og et lag staldgødning. Inden tørvene havnede i møddingen kunne de evt. først have 

udfyldt andre formål: som dække på gårdspladsen, som byggemateriale i diger omkring kålgård og 

marker eller som isolering af ydervægge på gårdens bygninger. Herved opnåede man, at tørvene var 

skørnede og møre, inden de endte i møddingen. Træk blev gravet, hvor morlaget var tyndere, end hvor 

man gravede brændselstørv, og man stak dem ikke så omhyggeligt ud som brændselstørvene.   

Asketørv 

Asketørv blev gravet, hvor morlaget var tykt. Asketørv blev brændt og asken brugt som gødning.  
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Udmarksagre 

Det traditionelle hedebrug var et ekstensivt brugsmønster, som var baseret på en tæt sammenhæng 

mellem udnyttelsen af indmarken og udmarken, der bestod af eng og et stort, udyrket hedeareal. 

 

I heden kunne bønderne dog have en række små agre, som blev dyrket i 5-7 år, og som derefter blev 

udlagt i hvile i 20-30 år. I den periode sprang heden igen i lyng. 

 

Ud fra hedebonden Peder Knudsens dagbog kan dyrkningsmåden på sådanne hedeagre beskrives 

nærmere: 

Inden jorden skulle tages under plov, slog eller plukkede man lyngen. Man brændte evt. også lyngen af 

inden pløjningen. Agrene blev brækket (skrælpløjet) og harvet om sommeren. Dernæst blev de pløjet 

endnu en gang før såningen.  

Første afgrøde var i reglen kartofler. Hertil klatgødedes med fåremøg. En klat af den tørre gødning blev 

lagt ned sammen med kartoflen. Aske fra afbrændingen af lyng blev pløjet ned, og man kunne evt. 

supplere ved at yderligere at afbrænde nogle asketørv på ageren. I enkelte år tog Peder Knudsen boghvede 

og spergel som første afgrøde på sine udagre. 

 

Derefter såedes rug i 3-4 år, og herefter blev jorden udlagt til hvile. Rugafgrøderne fik ingen gødning. 

 

Rugen blev sået tyndt på den sandede jord, ca. 1 td. rug pr. td. ld.. Peder Knudsen såede et år 3 skæpper 

rug i 4 agre. Det vil sige, at 4 agre optog ca. 1 td. ld. 

 

Peder Knudsen pløjede med en trilleplov (en nordvest jysk variant af hjulploven) og pløjede ikke dybt. 

 

 

Bemærkninger vedr. historisk drift på Harrild Hede 

Den historiske drift på Harrild Hede sigter mod at fremme lyngens opvækst, og det drejer sig om at fjerne 

næringsstof fra heden. 

Derfor synes jeg, at den planlagte drift af agrene i heden, hvor der er afbrændt lyng, skrælpløjet og 

tallerkenharvet, ser udmærket ud. 

Jeg synes, det er fint at så boghvede og rug. På hederne i Midtjylland i Slaugs herred omkring Grindsted 

var boghvede og rug hovedafgrøderne langt ind i 1800-tallet. 

 

Det er vanskeligt at forudsige, om afgrøderne vil give noget udbytte. Derfor er den pragmatiske tilgang 

fornuftig.  

 

Rent formidlingsmæssigt synes jeg, det ville være fint også at få kartofler og spergel repræsenteret i 

sædskiftet. Men man kan jo afvente udfaldet af de første såninger, inden der tages beslutning herom. 

Kartofler var en afgrøde, som gav godt på udmarksjorderne (men kartoflerne fik jo også lidt gødning), og 

spergel er en gammel foderafgrøde i de jyske hedeegne. 

 

Tørveskær er en effektiv måde at fjerne næringsstof fra heden på, idet morlaget fjernes. Jeg tror, at en 

hedeflade, der står afgravet og med tørvene sat til tørring i skruer på fladen, vil have en fin pædagogisk 

virkning. 

 

Ligeledes er det god formidling at sammenkæde brugen af lyng til forskellige økonomiske formål med 

lyngens vækststadier og næringsindhold. 

 

 

Jeg håber, dette er tilstrækkeligt i denne omgang. 

 

Venlig hilsen 

Gudrun Gormsen 
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                                                                                                               Februar 2014 
                                                                                                                            PHM 
 
Notat 
 
Om Styg Bæk på Lønborg Hede – og muligheden for at genskabe et mere 
oprindeligt forløb nederst på heden 
 
 
1.Sammendrag 
Inden for Lønborg Hedes nuværende område skete den første udretning af Styg Bæk 
for mere end 200 år siden.  
Senere udretninger og sænkninger af vandløbets vandspejl på Lønborg Hede er ifølge 
gamle kort især sket inden 1930-erne og er tilsyneladende afsluttet før 1954. 
 
Det anbefales, at der på den nederste del af Styg Bæks forløb på Lønborg Hede sker 
en genskabelse af denne del af bækkens oprindeligt slyngede forløb.  
Det kunne ske ved ca. 80 meter opstrøms underløbet ved Fjerbækvej at etablere et ca. 
1,5 meter højt og ret langt stryg med et passende fald af hensyn til vandrefisk, 
herunder bæklampret (Lampetra planeri). 
 
Oven over stryget kunne på en ca. 400 meter lang strækning af Styg Bæks nuværende 
forløb ske en tilbagelægning af bækken til dens oprindelige forløb, således som det 
fremstår i terrænet og på ortofotos fra 1954.  
En sådan naturgenopretning imødekommer intentionerne i Natura 2000 beskyttelsen 
af naturtyper og arter i området. 
En sådan restaurering af en del af det udrettede vandløb med dertil hørende hævning 
af vandspejlet vil tillige formindske en del af den hidtidige udledning af okker.  
 
 
2. Historisk gennemgang af Styg Bæks forløb 
Efter istidens afslutning har bækken formentlig i årtusinder haft stort set den samme 
vandføring som i dag og et naturligt slynget forløb mellem morænebakkerne fra 
næstsidste istid.  
 
Vandløbet, der i dag hedder Styg Bæk, har oprindeligt haft et ca. 7 km langt forløb til 
Ringkøbing Fjord fra Aalbæk Eng øst for Bjerregårdsvejs nordlige del. 
Da der ikke i nærheden af Aalbæk Eng findes andre stednavne, som kan have givet 
engen sit navn, må det antages, at Styg Bæk tilbage i historien - i lighed med flere 
andre, danske vandløb - har båret navnet, Aalbæk. Navnet har afspejlet, hvilken 
værdifuld naturressource ålen var i årtusinder. 
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På de originale matrikelkort fra 1792 (Lønborg Hovedgård, Lønborg) kan i den 
nordlige del af Bredkær konstateres en sandsynlig afstemning af matrikelkortet med 
en lineær udretning af vandløbet på en ca. 270 meter lang strækning.  
Fordelingen af matrikelnumre opstrøms denne udretning tyder på, at bækken gennem 
Bredkær og syd for rækken af små matrikler havde et mere slynget forløb end i dag. 
Sandsynligvis er denne første udretning af vandløbet sket for at opnå en mere rationel 
udnyttelse af de tilstødende enge. 
 
Videnskabernes Selskabs kort fra 1803 er i en målestok, der ikke egner sig til 
konstatering af mindre vandløbsreguleringer. 
 Men det fremgår, at bækken krydses af to veje, henholdsvis hvor Fjerbækvejs 
nuværende underløb er samt betydeligt længere mod vest ved Stygge Gård .  
 
På de såkaldte høje målebordsblade fra 1871 kan udretningen fra matrikelkortet i 
1792 måles til at være ca. 300 meter lang. Og det fremgår, at bækken nedstrøms den 
nævnte udretning også er blevet udrettet på en godt 200 meter lang strækning før 
Fjerbækvej, men enkelte, markante slyngninger er endnu bevaret. 
  
På de såkaldte lave målebordsbade fra 1930-erne er der på den samme strækning af 
vandløbets nedre del før Fjerbækvej sket en yderligere forlægning af Styg Bæk nord 
for og parallelt med den ca. 300 meter lange udretning, idet den første udretning 
hermed bliver reduceret til en grøft. 
 
På ortofotos fra 1954 er det tydeligt, at de sidste udretninger er blevet gennemført for 
den del af vandløbet, der ligger mellem den gamle udretning ( fra før 1792) og 
underløbet ved Fjerbækvej. 
 
 
3. Aktuelt om Styg Bæk og vandløbets status 
I nyere tid er vandløbets øverste del blevet forlænget med grøfter, hvoraf den længste 
mod øst forløber omkring 1,5 km videre (på ejendommen ”Birkhede”) op til 
Brosbølvej.  
 
Det samlede tilløb fra Birkhede-ejendommen passerer under Bjerregårdsvej til 
mergelgravene vest for Bjerregårdsvej. Dette samlede tilløb rummer antagelig ikke 
nogen større trussel mod selve Styg Bæks vandkvalitet.  
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Fig. 1. Den sydligste af grøfterne (nyoprenset), som fra Birkhede ejendommen fører 
til mergelgravene (og derfra videre til Styg Bæk). Januar 2014. 
 
Grøfterne på Birkhede-ejendommen forløber nemlig overvejende gennem 
græsbevoksede arealer.  
Sandsynligvis sker der en vis selvrensning og sedimentation både i en sø på 
ovennævnte ejendom og i mergelgraven, inden vandet når til Styg Bæk. 
 

 
Fig. 2. Grøften, der samler vandet fra de dyrkede marker syd for mergelgravene. 
Sønden om mergelgravene løber grøften direkte til Styg Bæk. Januar 2014. 
 
En anden kunstig grøft (fig. 2), der forløber sønden om mergelgravene ved 
Bjerregårdsvej og afvander agerjorder syd herfor har vesten om mergelgravene et 
direkte tilløb til Styg Bæk. Dette tilløb rummer tilsyneladende en vis tilførsel af 
næringsstoffer m. m. (jfr. fig. 3).  
Det problem bør måske af hensyn til habitat-området og Styg Bæk håndteres senere. 
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Fig. 3. Sammenløbet mellem vandet fra markgrøften (nederst til højre - jfr. fig. 2) er 
mere uklart end vandet fra mergelgravene (øverst i billedet). Januar 2014. 
 

   
Fig. 4. Styg Bæk ca. 1000 meter nedstrøms mergelgravene (”den store skovfyr” 
markerer Bredkærs begyndelse).  Her indtil er vandspejlet ret dybt under bredderne.  
Bemærk vandløbets naturlige erosion i brinken. Jordhøjene i forgrunden vidner om 
tidligere tiders hårdhændede oprensning af bækken. Januar 2014. 
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3.1 Vandløbets fald 
Styg Bæk har fra det oprindelige udspring øst for Bjerregårdsvej og til udløbet i 
Ringkøbing Fjord et samlet fald på ca. 15 meter (jfr. målebordsblade og Ringkøbing-
Skjern Kommunes regulativ for vandløbets nedre del). 
På den ca. 3 km lange strækning, hvor bækken passerer igennem det statsejede 
habitatområde, Lønborg Hede, har vandspejlet fra mergelgravene og indtil underløbet 
ved Fjerbækvej syd for ”Jægergården” et fald på ca. 8 meter.  
 
På den første halvdel af strækningen (ca. 1500 meter) mellem Mergelgravene og den 
centrale del af Bredkær er faldet omkring ca. 3 meter. 
I selve Bredkær har Styg Bæk i vintertiden på en kortere strækning et vandspejl, der 
er i niveau med eller går over bredderne (jfr. fig. 5).  
Det er særligt udtalt i den del af Bredkær, hvor store krat af gråpil (Salix cinerea) 
efter vegetationsplejeprojektet er bevaret på nordsiden af vandløbet. De tørre dele af 
pilekrattet længere opstrøms er ofte dagsæde for krondyr og rådyr, men de vådere 
dele bruges også som sølepladser for krondyrene. 
 

 
Fig. 5.  I vinterhalvåret oversvømmer Styg Bæk (der her løber mod venstre) en godt 
100 meter lang strækning af Bredkær, hvor naturlige pilekrat er bevaret på nordsiden 
af bækken. Januar 2014. 
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På den sidste halvdel af strækningen (ca. 1500 meter) mellem Bredkær og Fjerbækvej 
er vandløbets fald ca. 5 meter (eller gennemsnitligt 0,33 meter pr. 100 meter). På 
denne strækning er vandløbets fald tilsyneladende størst på de sidste 400-500 meter. 
 

 
Fig. 6. Okkerudfældning mellem tuer i den del af Bredkær, hvor Styg Bæks vandspejl 
om vinteren oversvømmer dels krat af især gråpil (Salix cinerea) og dels åbne pletter 
med rigkær med tuer af mose-bunke (Descampsia cespitosa) samt forekomst af bl. a. 
vellugtende festgræs (Hierocloë odorata) og kær-tidsel (Cirsium palustre). 
Disse regelmæssige og naturlige oversvømmelse skaffer vandløbet af med en del 
jernforbindelser og okker på tilstødende arealer. Okker er som bekendt skadelig for 
fisk og andre vanddyr. Januar 2014. 
 
 
3.2 Okkerområde 
Styg Bæks afstrømningsområde er okkerpotentielt. På Fredningsstyrelsens 
registrering af fiskeinteresser i danske vandløb fra 1975 er Styg Bæk da også i sin 
helhed betegnet som okkerforurenet. 
 
 
3.3 Ørredudsætninger og forslag om genslyngning 
Styg Bæk har indgået i Danmarks Fiskeriundersøgelsers (nu DTU, Aqua) og 
sportsfiskernes udsætningsplaner for ørreder omkring Skjern Å systemet. 
Det beskrives således i 2004, at der endnu i 1996 blev ”- fundet en ganske lille 
selvreproduktion øverst i bækken, hvilket ikke er tilfældet længere.” 
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Under arbejdet med en evt. nationalpark i Skjern Å området holdt biolog Heine 
Glüsing (tidl. Rinkøbing Amt, nu Naturstyrelsen Ringkøbing) den 26. januar 2005 et 
foredrag om de fleste af vandløbenes potentialer.  
Heine Glüsing foreslog herunder netop en genslyngning af Styg Bæk for at forbedre 
vandløbets fysiske forhold.  
Han fortæller senere (januar 2014), at forslaget baseredes på et skøn af behovet og 
ikke egentlige undersøgelser. 
 
 

 
Fig. 7.  Styg Bæk ca. 80 meter opstrøms underløbet ved Fjerbækvej og ca. 100 meter 
nedstrøms vandløbets ”udspring” (station 5176) i henhold til vandløbsregulativet for 
bækken. Det kan tilføjes, at Styg Bæk opstrøms det regulativmæssige udspring er 
kategoriseret som” privat vandløb” ifølge regulativet.  
Bemærk det meget nedgravede vandløb, hvis vandspejl her ved maksimal 
vintervandstand er 1-2 meter under terræn. 
 
 
4. Fredning i 1970  
Fredningsnævnets og  overfredningsnævnets arbejde med fredningen af et 247 ha 
stort område af Lønborg Hede i 1969-70 nævner ikke specifikt Styg Bæk, men 
fredningssagen afsluttedes med en kendelse, hvori der generelt siges: ”Afvanding må 
ikke finde sted.” 
 
Overfredningsnævnet fastsatte desuden en ændring (vedr. løbenr. 6: Godsejer M. C. 
Vad, Lønborggård), der har relevans for Styg Bæks afløb fra mergelgravene.  
Det hedder således i fredningskendelsen (side 19): 
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”Det skal af hensyn til afvanding af arealer uden for fredningen være tilladt i 
forbindelse med en sænkning af vandstanden i mergelgraven på matr. nr. 2 a, 
Brosbølgårds jorder og 4 c, Vium hovedgård syd for det fredede til 15.00 D. N. N. at 
foretage den dertil fornødne uddybning af afløbsgrøften på en strækning af ca. 300 
meter i det fredede.” 
Denne bestemmelse om mergelgravens vandspejl og efterfølgende 300 meter af Styg 
Bæk har dog ingen betydning for det forslag til genskabelse af vandløbets nedre 
slyngninger på Lønborg Hede, som dette notat beskriver. 
 
5.  Natura 2000 område 
Lønborg Hedes statsejede del på 353 ha (ejeren er Naturstyrelsen, Blåvandshuk) er i 
sin helhed udpeget som habitatområde nr. 196. Det internationale beskyttelsesområde 
er samtidig Natura 2000 område nr. 73. 
På udpegningsgrundlaget for det pågældende habitatområde er af relevans for Styg 
Bæk især: 
 
Naturtyperne: 
3260 Vandløb 
4010 Våd Hede 
7140 Hængesæk 
6410 Tidvis vådeng 
 
Og den eneste dyreart på udpegningsgrundlaget er: 
1096 Bæklampret 
 
 
5.1 Truslerne mod områdets naturværdier 
Ifølge den offentlige Natura 2000-handleplan for Lønborg Hede fra 7. december 2012 
er de væsentligste aktuelle trusler (side 5): 
”Unaturlige vandstandsforhold som følge af afvandingsgrøfter og uddybning af Styg 
Bæk er en trussel for våd hede og hængesæk.” 
Det må være en forglemmelse, at den kunstige hydrologiske tilstand ikke også er 
nævnt som en trussel for vandløbet. 
 
 
5.2 Målsætning og indsats til gennemførelse af  Natura 2000-handleplanen 
Ifølge ovennævnte handleplan skal (side 5): 
”Styg Bæk sikres gode fysiske forhold og en god vandkvalitet med et varieret dyre- og 
planteliv.” 
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6.  Konkret forslag til genskabelse af Styg Bæks slyngninger på den nedre del af 
Lønborg Hede 
På baggrund af foranstående redegørelse om de historiske og aktuelle forhold ved 
Styg Bæk samt intentionerne i Natura 2000-handleplanen foreslås det, at der over en 
sammenlagt ca. 400 meter lang strækning af bækkens aktuelle forløb – startende ved 
et punkt ca. 80 meter (jfr. fig. 7) opstrøms underløbet ved Fjerbækvej - sker en 
tilbageførelse af vandløbet til dets oprindelige slyngninger, således som de endnu kan 
spores i terrænet. 
Dette eventuelle projekt på en delstrækning forhindrer ikke andre evt. fremtidige 
tiltag længere opstrøms i vandløbet. 
 
Ved startpunktet for denne delvise vandløbsrestaurering etableres et ca. 1,5 meter højt 
og vel mindst 20 meter langt stryg med passagemuligheder for vandrefisk, herunder 
bæklampret (arten på udpegningsgrundlaget). 
 
De oprindelige slyngningers oprindelige forløb inden for det nævnte område er 
markeret på kortbilag 1.  
Samtidig er disse gamle slyngningers fordybninger i terrænet i januar 2014 markeret 
med 1-1,5 meter lange plasticpinde med ca. 20 meters indbyrdes afstand. 
 
 
7. Lidt om projektets konkrete udførelse 
Etableringen og udformningen af det nævnte stryg bør ske efter inddragelse af 
kommunens fiske-biologiske ekspertise, da det er vigtigt, at stryget bliver passabelt 
for alle arter af vandrende fisk og andre migrerende vanddyr. 
 
På de tre strækninger af Styg Bæks nuværende, kanaliserede forløb, der ikke længere 
skal være vandførende, vil det formentlig opstrøms og nedstrøms i de enkelte, 
afkoblede forløb være hensigtsmæssigt at nedsætte egentlige, vandstandsende 
spunsvægge af vandfast krydsfiner – således som de f. eks. har været anvendt i LIFE 
projektet i Lille Vildmose. 
Ud mod vandløbet kunne træpladen afdækkes med en passende væg af sten og grus, 
mens spunsvæggen ind mod det afkoblede stykke af kanalen - samt hele 
kanalstykkets fremover inaktive fordybning - afdækkes med lokalt organisk 
materiale, der hensigtsmæssigt kan skrabes fra overfladen af de gamle slyngninger. 
 
Eftersom både grundvandspejlet omkring og vandføringen i vestjyske vandløb 
normalt er lavest omkring 1. september, så anbefales det, at det samlede arbejde 
gennemføres inden for en ret kort periode i august måned. 
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Til dette notat knytter sig efterfølgende kortbilag 1, der viser standpunkterne for 
fotos samt forslaget til det genskabte, nedre løb. 
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Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehand ling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.
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Restoration of Atlantic heaths and inland dunes 
in Denmark  

Vejledning i overvågning af målsatte naturtyper i relation til 
gennemførte aktiviteter – LIFE Hede. 

Feltarbejde: 
De 6 projektområder er inddelt i 13 forskellige delområder, således at hvert delområde 
udgør en samlet enhed. Moniteringsområder er udlagt så at de tilsammen dækker de 
arealer, der berøres af en eller flere aktiviteter i løbet af projektets løbetid. Indenfor hvert 
moniteringsområde, er der udlagt et antal nord/sydgående transekter, med en indbyrdes 
afstand på mellem 200 og 500 meter. På disse transekter er der afsat et antal 
prøvepunkter, men en indbyrdes afstand på 100 meter. Afstanden mellem transekterne og 
prøvepunkterne er fastsat således at der i princippet findes prøvefelter indenfor alle 
aktivitetsarealer. Antallet af prøvefelter indenfor de enkelte moniteringsområder ses i 
nedenstående tabel. Kort over moniteringsområder og prøvepunkter ses i kortbilag 1- 6. 
 
Moniterings 
Område 

Transect 
Afstand 

Areal i 
ha. 

Antal 
Prøvefelter  

Harrild 1 500 613,1 125 
Harrild 2 500 571,8 123 
Harrild 3 400 37,8 9 
Harrild I alt  1222,7 257 
Klosterheden 1 300 57,1 18 
Klosterheden 2 200 11,9 5 
Klosterheden 3 300 37,2 13 
Klosterheden I alt  106,2 36 
Lønborg Hede 500 353,3 69 
Randbøl Hede 500 687,9 134 
Skovbjerg 1 500 226,1 48 
Skovbjerg 2 500 856,6 177 
Skovbjerg 3 300 88,2 29 
Skovbjerg I alt  1170,9 254 
Store Raabjerg 1 300 23,6 7 
Store Raabjerg 2 300 90 28 
Store Raabjerg I alt   113,6 35 
Prøvefelter I alt  3654,6 785 
Tabel: Moniteringsområder og antallet af prøvefelter 
 
Indenfor hvert prøvefelt, foretages en række vegetations- og strukturanalyser. Disse 
analyser gennemføres indenfor en 5 m. cirkel omkring prøvepunktet. 
Alle registreringer foretages på Mobil-GPS-enhed. Udbyder stiller en forud programmeret 
GPS-enhed til rådighed for arbejdet. Denne enhed skal anvendes, med mindre andet 
aftales. Såfremt tilbudsgiver ønsker at beskæftige flere personer på opgaven samtidig, 
skal alle personer bruge Mobil-GPS-enhed med funktionalitet svarende til den udbyder 
stiller til rådighed. Supplerende GPS-enheder stilles ikke til rådighed af NST. 
Til fotodokumentation skal anvendes digitalt kamera, med et objektiv med ”normal” 
brændvidde. Dvs. billedgengivelse skal svare til den måde som det menneskelige øje 
opfatter virkeligheden på, optikken må hverken forstørre eller formindske 
billedgengivelsen. 
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Restoration of Atlantic heaths and inland dunes 
in Denmark  

Lokalisering af prøvefelterne 
Prøvepunkterne (midtpunktet for prøvefeltet) lokaliseres ved hjælp af GPS, hvor de på 
forhånd er lagt ind. Prøvefelter udlægges ikke  på befæstet areal (vej, p-plads ol.), dyrket 
areal (areal der omlægges) eller en permanent vanddækket overflade. Såfremt der 
indenfor et givent moniteringsområde frasorteres mere end 10% af prøvefelterne pga. 
ovenstående, udlægges et antal, svarende til de frasorterede, nye tilfældigt udlagt 
prøvefelter, indenfor det givne moniteringsområde. 
 

Vegetationsanalyser i prøvefeltet  
Formålet med analyserne er at indsamle data om vegetationens artssammensætning og 
arternes dækningsgrader. Derudover skal der foretages en række vurderinger af 
strukturelle forhold og påvirkningsfaktorer. 
 
Udgangspunktet for analyserne er udvalgte dele af ”Tekniske anvisninger til overvågning 
af terrestriske naturtyper, version 1.06, 15-05-2009”, (TA) hvortil der henvises i 
tvivlstilfælde. 
 
Alle analyser foretages indenfor en 5m cirkel, der afsættes med centrum i prøvepunktet. 
 

Registrering af naturtype. 
Naturtypen i prøvefeltet angives, modificeret således at: 
”4000” – angiver tør blåtop-monokultur, dvs. ikke på tidvis våd eng. 
”6000” – angiver bølget bunke-monokultur, dvs. ikke på ”artsrigt surt overdrev”. 
Ellers angives naturtypen i henhold til TA. 
 

Registrering af arter. 
Alle plantearter indenfor prøvefeltet registreres til følgende taksonomiske niveau. 
Artsregistreringen foretages generelt ekstensivt, dog ofres dværgbuske, og andre hede 
typiske arter en særlig opmærksomhed. 

• Karplanter og karsporeplanter: Såvel vegetative som blomstrende individer 
bestemmes til art. 

• Bladmosser: Registreres som ”bladmos”. Dog registreres Campylopus introflexus 
på artsniveau. 

• Tørvemosser: Registreres som ”tørvemos” 
• Levermosser: Registreres som ”levermos” 
• Laver: Registreres i grupperne: 

o Cladonia sp. ”bægerlaver” 
o Cladina sp.: ”rensdyrlaver” 
o Lichenes sp.: ”andre laver” 

 

Registrering af dækningsgrad. 
En arts dækningsgrad angiver, hvor stor en andel af prøvefladen der dækkes, når artens 
overjordiske dele projiceres lodret ned på jordoverfladen. Arternes dækningsgrad indenfor 
prøvefeltet skønnes visuelt, og angives i m2. 



Restoration of Atlantic heaths and inland dunes 
in Denmark  

 
• Dækningsgrad for følgende kategorier fastsættes: 

o Dværgbuske 
� Hedelyng (Calluna vulgaris) 
� Revling (Empetrum nigrum) 
� Klokkelyng (Erica tetralix) 
� Blåbær (Vaccinium myrtillus) 
� Mose-bølle (Vaccinium uliginosum) 
� Hede-melbærris (Arctostaphylos uva-ursi) 
� Tyttebær (Vaccinium vitis-idaea) 
� Rosmarinlyng (Andromeda polifolia) 
� Engelsk visse (Genista anglica) 
� Håret visse (Genista pilosa) 
� Farve-visse (Genista tinctoria) 

o Græsser: 
� Blåtop (Molinia caerulea) 
� Bølget Bunke (Deshampsia flexuosa) 

o Vedplanter – træer og buske, henført til art. 
� Under 1m højde 
� Over 1m højde 

o Permanent vanddækket arealer. 
o Andele af prøvefeltet uden  vegetation: Registreres i grupperne 

� Uomsat/ufuldstændigt omsat organisk materiale. 
� Mineraljord. 

 

Registrering af påvirkningsfaktorer, mm. 
Indenfor prøvefeltet foretages en vurdering af om nedenstående forhold gør sig gældende 
for en betydende del af prøvefeltet (mere en 1/3 af arealet). 

• Driftsmæssige aktiviteter registreres 
o Græsning med husdyr. 
o Slæt (fjernelse af materiale). 
o Afbrænding. 
o Rydning af træer og buske. 
o Andet (f.eks. fræsning, pløjning, afskrælning etc.) 

• Alder på Hedelyng 
o < 5 år 
o 5-10 år 
o >10 år 

• Angreb af lyngens bladbille. Bestemmes i de 5 meter cirkler hvor der findes 
hedelyng.  

o 1: Ingen angreb 
o 2: Let angreb: 1-10%, af lyngen angrebet. 
o 3: Middel angreb: 10 – 75%, af lyngen angrebet. 
o 4: Kraftige angreb: >75%, af lyngen angrebet. 

 

Fotodokumentation: 
I hvert prøvepunkt optages to landskabsbilleder, i retning henholdsvis nord og syd. 
Fotodokumentationen udgør et visuelt bidrag til vegetationsbeskrivelsen af transekten. 
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Overvågningsturnus: 
Moniteringen foretages efter følgende turnus. 

• 2012: Initialovervågning, indsamling af data fra samtlige prøvepunkter. 
• 2013: Midtvejsovervågning, indsamling af data fra områder hvor der er 

gennemført projektaktiviteter. Data indsamles fra 300 
prøvepunkterne selektivt udvalgt, fra alle moniteringsområder.  

• 2015: Afsluttende overvågning, indsamling af data fra samtlige 
prøvepunkter. 

 

Overvågningstidpunkt: 
• Initialovervågningen gennemføres i vinteren 2011-2012. Den skal være afsluttet 

senest 30. april 2012. 
• Midtvejsovervågningen i 2013, skal gennemføres i perioden august – oktober og 

være afsluttes senest 31. oktober 2013 
• Den afsluttende overvågning i 2015, skal gennemføres i perioden august – oktober 

og være afsluttes senest 31. oktober 2015 
 

Rapportering: 
Følgende produkter afleveres til Naturstyrelsen, Kronjylland: 

• Områdevis GPS-filer med alle registrerede feltdata. 
• Områdevis fotos. 
• Feltlogbog, med oplysninger om navn på registrant og tidspunkt for feltarbejdet. 

 
Rapporteringen skal være Naturstyrelsen, Kronjylland i hænde senest 1 måned efter at 
overvågningen skal være afsluttet. 
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Life Hede  
– Genopretning af heder i Danmark 2011 - 2015
Naturstyrelsen gennemfører sammen med EU 

Kommissionen naturpleje på 6 store hedeom-

råder i Danmark. Projektet omfatter 4.371 ha der 

alle ejes af staten. Knapt halvdelen af hederne 

vil blive plejet i løbet af projektet.

De udvalgte heder i projektet er udpeget som 

Natura 2000 områder. Natura 2000 er beteg-

nelsen for et netværk af beskyttede naturom-

råder i EU. Områderne skal bevare og beskytte 

naturtyper samt dyre- og plantearter, der er 

sjældne, truede eller typiske for EU-landene. I 

Danmark har vi udpeget 252 Natura 2000-om-

råder og dækker tilsammen ca. 8% af landarealet.

Naturen på Hederne  
omkring Skovbjerg Bakkeø
Skovbjerg Bakkeø er et karakteristisk bakkeø-

landskab vest for den jyske højderyg. I områdets 

sydlige del ligger spredte klitter. Jordbunden 

består helt overvejende af morænesand og flyve- 

sandsområder (klitter).

Vegetationen domineres af hedelyng med ind-

slag af revling og andre dværgbuske. Vind og 

Sdr Vosborg Hede var tidligere Urfugle reservat, 

men arten regnes i dag for uddød i Danmark. 

I området findes flere egekrat, der er de sidste 

rester af de skove der engang dækkede hele 

området.

Hederne i Skovbjerg Bakkeø området blev  

fredet i 1949. Formålet med fredningen, 

er at sikre bevarelse af hede med enebær 

ved at undgå tilgroning, tilplantning og 

opførelse af forstyrrende elementer.  

Under Life Hede projektet plejes i alt ca. 

450 ha. Der foretages afbrænding af 

knapt 170 ha, rydning af knapt 150 ha, 

slåning af ca. 30 ha og endelig hegning 

og afgræsning af ca. 90 ha. 

Projektet er støttet af EU-LIFE, der er EU’s støtteordning til miljø- 

og naturområdet. LIFE-Natur støtter projekter, der bl.a. bidrager 

til oprettelsen af det europæiske netværk Natura 2000.

Natura 2000 er et økologisk netværk af beskyttede naturområder  

gennem hele EU. Netværket består af områder der er udpeget 

som habitat- og fuglebeskyttelsesområder.

Illustrationer: Stig Bachmann Nielsen/Naturplan
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Life Hede  
– Genopretning af heder i Danmark 2011 - 2015
Naturstyrelsen gennemfører sammen med EU 

Kommissionen naturpleje på 6 store hedeom-

råder i Danmark. Projektet omfatter 4.371 ha der 

alle ejes af staten. Knapt halvdelen af hederne 

vil blive plejet i løbet af projektet.

De udvalgte heder i projektet er udpeget som 

Natura 2000 områder. Natura 2000 er beteg-

nelsen for et netværk af beskyttede naturom-

råder i EU. Områderne skal bevare og beskytte 

naturtyper samt dyre- og plantearter, der er 

sjældne, truede eller typiske for EU-landene. I 

Danmark har vi udpeget 252 Natura 2000-om-

råder og dækker tilsammen ca. 8% af landarealet.

Naturen på Hederne  
omkring Skovbjerg Bakkeø
Skovbjerg Bakkeø er et karakteristisk bakkeø-

landskab vest for den jyske højderyg. I områdets 

sydlige del ligger spredte klitter. Jordbunden 

består helt overvejende af morænesand og flyve- 

sandsområder (klitter).

Vegetationen domineres af hedelyng med ind-

slag af revling og andre dværgbuske. Vind og 

Sdr Vosborg Hede var tidligere Urfugle reservat, 

men arten regnes i dag for uddød i Danmark. 

I området findes flere egekrat, der er de sidste 

rester af de skove der engang dækkede hele 

området.

Hederne i Skovbjerg Bakkeø området blev  

fredet i 1949. Formålet med fredningen, 

er at sikre bevarelse af hede med enebær 

ved at undgå tilgroning, tilplantning og 

opførelse af forstyrrende elementer.  

Under Life Hede projektet plejes i alt ca. 

450 ha. Der foretages afbrænding af 

knapt 170 ha, rydning af knapt 150 ha, 

slåning af ca. 30 ha og endelig hegning 

og afgræsning af ca. 90 ha. 

Projektet er støttet af EU-LIFE, der er EU’s støtteordning til miljø- 

og naturområdet. LIFE-Natur støtter projekter, der bl.a. bidrager 

til oprettelsen af det europæiske netværk Natura 2000.

Natura 2000 er et økologisk netværk af beskyttede naturområder  

gennem hele EU. Netværket består af områder der er udpeget 

som habitat- og fuglebeskyttelsesområder.

Vind Hede

Life Hede projektets  

hjemmeside

Henvisning til nærmere  

beskrivelse af Skovbjerg  

Bakkeø under projektet.

Vind Hede er især kendt som reservat for ur-

fuglen. Der fandtes en bestand her frem til 1996. 

Urfuglen er nu erklæret uddød i Danmark. På 

trods af omfattende naturpleje på urfuglenes 

levesteder i 1980erne lykkedes det ikke at redde 

den danske bestand. Fortsat pleje af hederne 

vil dog sikre, at der stadig vil være egnede leve-

steder i Danmark, såfremt den tyske bestand 

vokser og breder sig til Danmark.
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Life Hede  
– Genopretning af heder i Danmark 2011 - 2015
Naturstyrelsen gennemfører sammen med EU 

Kommissionen naturpleje på 6 store hedeom-

råder i Danmark. Projektet omfatter 4.371 ha der 

alle ejes af staten. Knapt halvdelen af hederne 

vil blive plejet i løbet af projektet.

De udvalgte heder i projektet er udpeget som 

Natura 2000 områder. Natura 2000 er beteg-

nelsen for et netværk af beskyttede naturom-

råder i EU. Områderne skal bevare og beskytte 

naturtyper samt dyre- og plantearter, der er 

sjældne, truede eller typiske for EU-landene. I 

Danmark har vi udpeget 252 Natura 2000-om-

råder og dækker tilsammen ca. 8% af landarealet.

Naturen på Hederne  
omkring Skovbjerg Bakkeø
Skovbjerg Bakkeø er et karakteristisk bakkeø-

landskab vest for den jyske højderyg. I områdets 

sydlige del ligger spredte klitter. Jordbunden 

består helt overvejende af morænesand og flyve- 

sandsområder (klitter).

Vegetationen domineres af hedelyng med ind-

slag af revling og andre dværgbuske. Vind og 

Sdr Vosborg Hede var tidligere Urfugle reservat, 

men arten regnes i dag for uddød i Danmark. 

I området findes flere egekrat, der er de sidste 

rester af de skove der engang dækkede hele 

området.

Hederne i Skovbjerg Bakkeø området blev  

fredet i 1949. Formålet med fredningen, 

er at sikre bevarelse af hede med enebær 

ved at undgå tilgroning, tilplantning og 

opførelse af forstyrrende elementer.  

Under Life Hede projektet plejes i alt ca. 

450 ha. Der foretages afbrænding af 

knapt 170 ha, rydning af knapt 150 ha, 

slåning af ca. 30 ha og endelig hegning 

og afgræsning af ca. 90 ha. 

Projektet er støttet af EU-LIFE, der er EU’s støtteordning til miljø- 

og naturområdet. LIFE-Natur støtter projekter, der bl.a. bidrager 

til oprettelsen af det europæiske netværk Natura 2000.

Natura 2000 er et økologisk netværk af beskyttede naturområder  

gennem hele EU. Netværket består af områder der er udpeget 

som habitat- og fuglebeskyttelsesområder.

Idum Hede

Life Hede projektets  

hjemmeside

Henvisning til nærmere  

beskrivelse af Skovbjerg  

Bakkeø under projektet.

Idum Hede er foruden en spændende natur nok 

mest kendt for at rumme 30 gravhøje, og syv 

overpløjede høje. I 1903 udgravede National-

museet 10 af højene. I seks af dem var der grave 

fra stenalderen. 

Idum Å har været stemmet op adskillige steder 

med henblik på engvanding. En række kanaler, 

der var i brug op til 2. Verdenskrig, kan stadig 

ses på heden.
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Life Hede  
– Genopretning af heder i Danmark 2011 - 2015
Naturstyrelsen gennemfører sammen med EU 

Kommissionen naturpleje på 6 store hedeom-

råder i Danmark. Projektet omfatter 4.371 ha der 

alle ejes af staten. Knapt halvdelen af hederne 

vil blive plejet i løbet af projektet.

De udvalgte heder i projektet er udpeget som 

Natura 2000 områder. Natura 2000 er beteg-

nelsen for et netværk af beskyttede naturom-

råder i EU. Områderne skal bevare og beskytte 

naturtyper samt dyre- og plantearter, der er 

sjældne, truede eller typiske for EU-landene. I 

Danmark har vi udpeget 252 Natura 2000-om-

råder og dækker tilsammen ca. 8% af landarealet.

Naturen på Hederne  
omkring Skovbjerg Bakkeø
Skovbjerg Bakkeø er et karakteristisk bakkeø-

landskab vest for den jyske højderyg. I områdets 

sydlige del ligger spredte klitter. Jordbunden 

består helt overvejende af morænesand og flyve- 

sandsområder (klitter).

Vegetationen domineres af hedelyng med ind-

slag af revling og andre dværgbuske. Vind og 

Sdr Vosborg Hede var tidligere Urfugle reservat, 

men arten regnes i dag for uddød i Danmark. 

I området findes flere egekrat, der er de sidste 

rester af de skove der engang dækkede hele 

området.

Hederne i Skovbjerg Bakkeø området blev  

fredet i 1949. Formålet med fredningen, 

er at sikre bevarelse af hede med enebær 

ved at undgå tilgroning, tilplantning og 

opførelse af forstyrrende elementer.  

Under Life Hede projektet plejes i alt ca. 

450 ha. Der foretages afbrænding af 

knapt 170 ha, rydning af knapt 150 ha, 

slåning af ca. 30 ha og endelig hegning 

og afgræsning af ca. 90 ha. 

Projektet er støttet af EU-LIFE, der er EU’s støtteordning til miljø- 

og naturområdet. LIFE-Natur støtter projekter, der bl.a. bidrager 

til oprettelsen af det europæiske netværk Natura 2000.

Natura 2000 er et økologisk netværk af beskyttede naturområder  

gennem hele EU. Netværket består af områder der er udpeget 

som habitat- og fuglebeskyttelsesområder.

Østersande Hede

Life Hede projektets  

hjemmeside

Henvisning til nærmere  

beskrivelse af Skovbjerg  

Bakkeø under projektet.

Er man først nået hertil, venter der en oplevelse 

af et landskab af ganske speciel karakter.

Landskabet er formet af vinden, som har blæst 

det løse sand sammen i høje klitter. Nogle af klit-

terne er bevokset med hedevegetation, andre 

steder er der åbne vindbrud. Her flyttes der rundt 

på sandet, hver gang det blæser kraftigt.

I princippet adskiller disse klitter sig ikke fra klit- 

terne langs Vesterhavet, men alligevel ser de helt 

anderledes ud. Sandet er nemlig gult, hvilket 

viser, at det ikke blot er klitsand, der er blæst 

herind. Det stammer fra istidsaflejringer ligesom 

resten af landskabet på egnen.

De åbne vindbrud har deres helt specielle vege-

tation, forskellig fra den omgivende bedes. Kun 

få planter kan klare sig under de ustabile og 

barske forhold. Sand-hjælme, som er en karak-

teristisk plante i havklitterne, er en af dem.
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Krondyr

Stor Tornskade

Life Hede  
– Genopretning af heder i Danmark 2011 - 2015
Naturstyrelsen gennemfører sammen med EU 

Kommissionen naturpleje på 6 store hedeom-

råder i Danmark. Projektet omfatter 4.371 ha der 

alle ejes af staten. Knapt halvdelen af hederne 

vil blive plejet i løbet af projektet.

De udvalgte heder i projektet er udpeget som 

Natura 2000 områder. Natura 2000 er beteg-

nelsen for et netværk af beskyttede naturom-

råder i EU. Områderne skal bevare og beskytte 

naturtyper samt dyre- og plantearter, der er 

sjældne, truede eller typiske for EU-landene. I 

Danmark har vi udpeget 252 Natura 2000-om-

råder og dækker tilsammen ca. 8% af landarealet.

Naturen på Grene Sande
Størstedelen af plantagen Gyttegård Plantage, 

der ligger op til Grene Sande, er plantet i årene 

omkring 1900. Tilplantningen skete dels for at 

begrænse sandflugten i området, dels for at 

styrke udnyttelsen af naturressourcer. Tilplant-

ningen skete på bekostning af bl.a. arealer med 

hede. Life Hede projektet skal medvirke til at 

genskabe de åbne arealer med heden som den 

fremtrædende natur.

Meget af den plantage der fældes i Life Hede 

projektet er en del af den såkaldte Gyttegård 

Plantage. Det meste af plantagen er anlagt i 

1899. Plantagen har fået navn efter den senere 

ejer grosserer Andreas Petersens kone, hvis 

kælenavn var Gytte. Kort over området fra 1870 

viser en vidt udstrakt hede kun afbrudt af ganske  

få marker.  Grene Sande er en del af et ca. 600 ha 

stort naturområde. Området består af 

områder med hede, nåletræsplantager 

og områder med åbne indsander.  I Life 

Hede projektet her på Grene Sande plejes 

godt 110 ha, hovedsageligt ved at der  

ryddes træer på ca. 66 ha, ca. 40 ha vil 

blive brændt af og derefter indhegnet til 

græssende dyr.

Projektet er støttet af EU-LIFE, der er EU’s støtteordning til miljø- 

og naturområdet. LIFE-Natur støtter projekter, der bl.a. bidrager 

til oprettelsen af det europæiske netværk Natura 2000.

Natura 2000 er et økologisk netværk af beskyttede naturområder  

gennem hele EU. Netværket består af områder der er udpeget 

som habitat- og fuglebeskyttelsesområder.
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Krondyr

Stor Tornskade

Life Hede  
– Genopretning af heder i Danmark 2011 - 2015
Naturstyrelsen gennemfører sammen med EU 

Kommissionen naturpleje på 6 store hedeom-

råder i Danmark. Projektet omfatter 4.371 ha der 

alle ejes af staten. Knapt halvdelen af hederne 

vil blive plejet i løbet af projektet.

De udvalgte heder i projektet er udpeget som 

Natura 2000 områder. Natura 2000 er beteg-

nelsen for et netværk af beskyttede naturom-

råder i EU. Områderne skal bevare og beskytte 

naturtyper samt dyre- og plantearter, der er 

sjældne, truede eller typiske for EU-landene. I 

Danmark har vi udpeget 252 Natura 2000-om-

råder og dækker tilsammen ca. 8% af landarealet.

Naturen på Grene Sande
Størstedelen af plantagen Gyttegård Plantage, 

der ligger op til Grene Sande, er plantet i årene 

omkring 1900. Tilplantningen skete dels for at 

begrænse sandflugten i området, dels for at 

styrke udnyttelsen af naturressourcer. Tilplant-

ningen skete på bekostning af bl.a. arealer med 

hede. Life Hede projektet skal medvirke til at 

genskabe de åbne arealer med heden som den 

fremtrædende natur.

Indlandshederne var tidligere vidt udbredte. 

Med skovrydning og landskabsudnyttelse i  

yngre stenalder og senere blev der skabt  

grundlag for store arealer med hedenatur på  

de sandede og næringsfattige arealer i Midt-  

og Vestjylland. Frem til midten af 1800-tallet  

var heden den almindeligste naturtype i disse 

landsdele. Grene Sande er en del af et ca. 600 ha 

stort naturområde. Området består af 

områder med hede, nåletræsplantager 

og områder med åbne indsander.  I Life 

Hede projektet her på Grene Sande plejes 

godt 110 ha, hovedsageligt ved at der  

ryddes træer på ca. 66 ha, ca. 40 ha vil 

blive brændt af og derefter indhegnet til 

græssende dyr.

Projektet er støttet af EU-LIFE, der er EU’s støtteordning til miljø- 

og naturområdet. LIFE-Natur støtter projekter, der bl.a. bidrager 

til oprettelsen af det europæiske netværk Natura 2000.

Natura 2000 er et økologisk netværk af beskyttede naturområder  

gennem hele EU. Netværket består af områder der er udpeget 

som habitat- og fuglebeskyttelsesområder.
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Krondyr

Life Hede  
– Genopretning af heder i Danmark 2011 - 2015
Naturstyrelsen gennemfører sammen med EU 

Kommissionen naturpleje på 6 store hedeom-

råder i Danmark. Projektet omfatter 4.371 ha der 

alle ejes af staten. Knapt halvdelen af hederne 

vil blive plejet i løbet af projektet.

De udvalgte heder i projektet er udpeget som 

Natura 2000 områder. Natura 2000 er beteg-

nelsen for et netværk af beskyttede naturom-

råder i EU. Områderne skal bevare og beskytte 

naturtyper samt dyre- og plantearter, der er 

sjældne, truede eller typiske for EU-landene. I 

Danmark har vi udpeget 252 Natura 2000-om-

råder og dækker tilsammen ca. 8% af landarealet.

Naturen på Harrild Hede
Når man står midt på Harrild Hede får man nemt 

det indtryk at heden er uendelig. Landskabet 

bølger svagt med en vekselvirkning mede de 

storeflader af hede. Her ser man indlandsklitter, 

fugtige lavninger med mose eller småsøer og 

åløb. De store plantager der omgiver hederne 

blev plantet omkring 1790-1800, og var dermed 

nogle af de ældste hedeplantager i Jylland.

Netop den store afveksling mellem plantage og 

åbne naturområder gør at der er et rigt plante- 

og dyreliv i området. Harrild Hede er især kendt 

for en stor bestand af Kronvildt. Men også for 

mange ynglende par af Natravne. Natravn er 

meget svær at opdage på grund af dens fan-

tastiske camouflagedragt. Men i yngletiden i 

begyndelsen af juni høres hannens særegne 

”sang”, der af nogen betegnes som lyden af en 

knallert i det fjerne. I gode år kan Natravnen 

få to kuld, og så genoptager hannen sin sang i 

midten af juli.

Harrild Hede er del af et næste 3000 ha 

stort naturområde. Selve heden udgør 

knapt 1000 ha, resten er hovedsageligt 

plantager, fugtige områder med moser 

og en del andre mindre naturtyper.

I plejen af heden foretager Naturstyrelsen 

afbrænding på godt 100 ha, og man slår 

og høster knapt 90 ha. På ca. 60 ha har 

man vurderet at en afskrælning er nød-

vendig for komme af med tilpas meget 

næring og den tykke tørv.

Projektet er støttet af EU-LIFE, der er EU’s støtteordning til miljø- 

og naturområdet. LIFE-Natur støtter projekter, der bl.a. bidrager 

til oprettelsen af det europæiske netværk Natura 2000.

Natura 2000 er et økologisk netværk af beskyttede naturområder  

gennem hele EU. Netværket består af områder der er udpeget 

som habitat- og fuglebeskyttelsesområder.
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hjemmeside
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Lige op ad vejen kan man se to eksempler på 

den pleje, der er udført i Life Hede projektet. Øst 

for vejen er der udført slåning og lidt længere 

fremme, vest for vejen er der foretaget afbræn-

ding af heden.
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Krondyr

Life Hede  
– Genopretning af heder i Danmark 2011 - 2015
Naturstyrelsen gennemfører sammen med EU 

Kommissionen naturpleje på 6 store hedeom-

råder i Danmark. Projektet omfatter 4.371 ha der 

alle ejes af staten. Knapt halvdelen af hederne 

vil blive plejet i løbet af projektet.

De udvalgte heder i projektet er udpeget som 

Natura 2000 områder. Natura 2000 er beteg-

nelsen for et netværk af beskyttede naturom-

råder i EU. Områderne skal bevare og beskytte 

naturtyper samt dyre- og plantearter, der er 

sjældne, truede eller typiske for EU-landene. I 

Danmark har vi udpeget 252 Natura 2000-om-

råder og dækker tilsammen ca. 8% af landarealet.

Naturen på Harrild Hede
Når man står midt på Harrild Hede får man nemt 

det indtryk at heden er uendelig. Landskabet 

bølger svagt med en vekselvirkning mede de 

storeflader af hede. Her ser man indlandsklitter, 

fugtige lavninger med mose eller småsøer og 

åløb. De store plantager der omgiver hederne 

blev plantet omkring 1790-1800, og var dermed 

nogle af de ældste hedeplantager i Jylland.

Netop den store afveksling mellem plantage og 

åbne naturområder gør at der er et rigt plante- 

og dyreliv i området. Harrild Hede er især kendt 

for en stor bestand af Kronvildt. Men også for 

mange ynglende par af Natravne. Natravn er 

meget svær at opdage på grund af dens fan-

tastiske camouflagedragt. Men i yngletiden i 

begyndelsen af juni høres hannens særegne 

”sang”, der af nogen betegnes som lyden af en 

knallert i det fjerne. I gode år kan Natravnen 

få to kuld, og så genoptager hannen sin sang i 

midten af juli.

Harrild Hede er del af et næste 3000 ha 

stort naturområde. Selve heden udgør 

knapt 1000 ha, resten er hovedsageligt 

plantager, fugtige områder med moser 

og en del andre mindre naturtyper.

I plejen af heden foretager Naturstyrelsen 

afbrænding på godt 100 ha, og man slår 

og høster knapt 90 ha. På ca. 60 ha har 

man vurderet at en afskrælning er nød-

vendig for komme af med tilpas meget 

næring og den tykke tørv.

Projektet er støttet af EU-LIFE, der er EU’s støtteordning til miljø- 

og naturområdet. LIFE-Natur støtter projekter, der bl.a. bidrager 

til oprettelsen af det europæiske netværk Natura 2000.

Natura 2000 er et økologisk netværk af beskyttede naturområder  

gennem hele EU. Netværket består af områder der er udpeget 

som habitat- og fuglebeskyttelsesområder.
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Life Hede projektet  

– projektområde Harrild Hede

Her på Kanten af den nordlige del af Harrild 

Hede er der flere fugtige lavninger med mange 

spændende planter. Overgangen mellem de 

tørre hedeområder og de fugtige lavninger 

med småsøer og moser, giver en stor variation  

i plante- og dyrelivet.
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Krondyr

Life Hede  
– Genopretning af heder i Danmark 2011 - 2015
Naturstyrelsen gennemfører sammen med EU 

Kommissionen naturpleje på 6 store hedeom-

råder i Danmark. Projektet omfatter 4.371 ha der 

alle ejes af staten. Knapt halvdelen af hederne 

vil blive plejet i løbet af projektet.

De udvalgte heder i projektet er udpeget som 

Natura 2000 områder. Natura 2000 er beteg-

nelsen for et netværk af beskyttede naturom-

råder i EU. Områderne skal bevare og beskytte 

naturtyper samt dyre- og plantearter, der er 

sjældne, truede eller typiske for EU-landene. I 

Danmark har vi udpeget 252 Natura 2000-om-

råder og dækker tilsammen ca. 8% af landarealet.

Naturen på Harrild Hede
Når man står midt på Harrild Hede får man nemt 

det indtryk at heden er uendelig. Landskabet 

bølger svagt med en vekselvirkning mede de 

storeflader af hede. Her ser man indlandsklitter, 

fugtige lavninger med mose eller småsøer og 

åløb. De store plantager der omgiver hederne 

blev plantet omkring 1790-1800, og var dermed 

nogle af de ældste hedeplantager i Jylland.

Netop den store afveksling mellem plantage og 

åbne naturområder gør at der er et rigt plante- 

og dyreliv i området. Harrild Hede er især kendt 

for en stor bestand af Kronvildt. Men også for 

mange ynglende par af Natravne. Natravn er 

meget svær at opdage på grund af dens fan-

tastiske camouflagedragt. Men i yngletiden i 

begyndelsen af juni høres hannens særegne 

”sang”, der af nogen betegnes som lyden af en 

knallert i det fjerne. I gode år kan Natravnen 

få to kuld, og så genoptager hannen sin sang i 

midten af juli.

Harrild Hede er del af et næste 3000 ha 

stort naturområde. Selve heden udgør 

knapt 1000 ha, resten er hovedsageligt 

plantager, fugtige områder med moser 

og en del andre mindre naturtyper.

I plejen af heden foretager Naturstyrelsen 

afbrænding på godt 100 ha, og man slår 

og høster knapt 90 ha. På ca. 60 ha har 

man vurderet at en afskrælning er nød-

vendig for komme af med tilpas meget 

næring og den tykke tørv.

Projektet er støttet af EU-LIFE, der er EU’s støtteordning til miljø- 

og naturområdet. LIFE-Natur støtter projekter, der bl.a. bidrager 

til oprettelsen af det europæiske netværk Natura 2000.

Natura 2000 er et økologisk netværk af beskyttede naturområder  

gennem hele EU. Netværket består af områder der er udpeget 

som habitat- og fuglebeskyttelsesområder.

Harrild Hede

Life Hede projektets  

hjemmeside

Natravn

Illustrationer: Stig Bachmann Nielsen/Naturplan

Life Hede projektet  

– projektområde Harrild Hede

Følg den gule vandrerute ud til de imponerende 

indlandsklitter midt på heden, Du kommer også 

forbi flere af de områder, hvor der er foretaget 

pleje.
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Krondyr

Life Hede  
– Genopretning af heder i Danmark 2011 - 2015
Naturstyrelsen gennemfører sammen med EU 

Kommissionen naturpleje på 6 store hedeom-

råder i Danmark. Projektet omfatter 4.371 ha der 

alle ejes af staten. Knapt halvdelen af hederne 

vil blive plejet i løbet af projektet.

De udvalgte heder i projektet er udpeget som 

Natura 2000 områder. Natura 2000 er beteg-

nelsen for et netværk af beskyttede naturom-

råder i EU. Områderne skal bevare og beskytte 

naturtyper samt dyre- og plantearter, der er 

sjældne, truede eller typiske for EU-landene. I 

Danmark har vi udpeget 252 Natura 2000-om-

råder og dækker tilsammen ca. 8% af landarealet.

Naturen på Harrild Hede
Når man står midt på Harrild Hede får man nemt 

det indtryk at heden er uendelig. Landskabet 

bølger svagt med en vekselvirkning mede de 

storeflader af hede. Her ser man indlandsklitter, 

fugtige lavninger med mose eller småsøer og 

åløb. De store plantager der omgiver hederne 

blev plantet omkring 1790-1800, og var dermed 

nogle af de ældste hedeplantager i Jylland.

Netop den store afveksling mellem plantage og 

åbne naturområder gør at der er et rigt plante- 

og dyreliv i området. Harrild Hede er især kendt 

for en stor bestand af Kronvildt. Men også for 

mange ynglende par af Natravne. Natravn er 

meget svær at opdage på grund af dens fan-

tastiske camouflagedragt. Men i yngletiden i 

begyndelsen af juni høres hannens særegne 

”sang”, der af nogen betegnes som lyden af en 

knallert i det fjerne. I gode år kan Natravnen 

få to kuld, og så genoptager hannen sin sang i 

midten af juli.

Harrild Hede er del af et næste 3000 ha 

stort naturområde. Selve heden udgør 

knapt 1000 ha, resten er hovedsageligt 

plantager, fugtige områder med moser 

og en del andre mindre naturtyper.

I plejen af heden foretager Naturstyrelsen 

afbrænding på godt 100 ha, og man slår 

og høster knapt 90 ha. På ca. 60 ha har 

man vurderet at en afskrælning er nød-

vendig for komme af med tilpas meget 

næring og den tykke tørv.

Projektet er støttet af EU-LIFE, der er EU’s støtteordning til miljø- 

og naturområdet. LIFE-Natur støtter projekter, der bl.a. bidrager 

til oprettelsen af det europæiske netværk Natura 2000.

Natura 2000 er et økologisk netværk af beskyttede naturområder  

gennem hele EU. Netværket består af områder der er udpeget 

som habitat- og fuglebeskyttelsesområder.

Harrild Hede

Life Hede projektets  

hjemmeside

Natravn

Illustrationer: Stig Bachmann Nielsen/Naturplan

Life Hede projektet  

– projektområde Harrild Hede

Følg den gule vandre rute og du vil komme frem 

til rester efter et tidligere agerbrug. Under vejs  

vil du kunne se eksempler på hvordan henholds-

vis høst og afbrænding har påvirket heden. 
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Krondyr

Life Hede  
– Genopretning af heder i Danmark 2011 - 2015
Naturstyrelsen gennemfører sammen med EU 

Kommissionen naturpleje på 6 store hedeom-

råder i Danmark. Projektet omfatter 4.371 ha der 

alle ejes af staten. Knapt halvdelen af hederne 

vil blive plejet i løbet af projektet.

De udvalgte heder i projektet er udpeget som 

Natura 2000 områder. Natura 2000 er beteg-

nelsen for et netværk af beskyttede naturom-

råder i EU. Områderne skal bevare og beskytte 

naturtyper samt dyre- og plantearter, der er 

sjældne, truede eller typiske for EU-landene. I 

Danmark har vi udpeget 252 Natura 2000-om-

råder og dækker tilsammen ca. 8% af landarealet.

Naturen på Harrild Hede
Når man står midt på Harrild Hede får man nemt 

det indtryk at heden er uendelig. Landskabet 

bølger svagt med en vekselvirkning mede de 

storeflader af hede. Her ser man indlandsklitter, 

fugtige lavninger med mose eller småsøer og 

åløb. De store plantager der omgiver hederne 

blev plantet omkring 1790-1800, og var dermed 

nogle af de ældste hedeplantager i Jylland.

Netop den store afveksling mellem plantage og 

åbne naturområder gør at der er et rigt plante- 

og dyreliv i området. Harrild Hede er især kendt 

for en stor bestand af Kronvildt. Men også for 

mange ynglende par af Natravne. Natravn er 

meget svær at opdage på grund af dens fan-

tastiske camouflagedragt. Men i yngletiden i 

begyndelsen af juni høres hannens særegne 

”sang”, der af nogen betegnes som lyden af en 

knallert i det fjerne. I gode år kan Natravnen 

få to kuld, og så genoptager hannen sin sang i 

midten af juli.

Harrild Hede er del af et næste 3000 ha 

stort naturområde. Selve heden udgør 

knapt 1000 ha, resten er hovedsageligt 

plantager, fugtige områder med moser 

og en del andre mindre naturtyper.

I plejen af heden foretager Naturstyrelsen 

afbrænding på godt 100 ha, og man slår 

og høster knapt 90 ha. På ca. 60 ha har 

man vurderet at en afskrælning er nød-

vendig for komme af med tilpas meget 

næring og den tykke tørv.

Projektet er støttet af EU-LIFE, der er EU’s støtteordning til miljø- 

og naturområdet. LIFE-Natur støtter projekter, der bl.a. bidrager 

til oprettelsen af det europæiske netværk Natura 2000.

Natura 2000 er et økologisk netværk af beskyttede naturområder  

gennem hele EU. Netværket består af områder der er udpeget 

som habitat- og fuglebeskyttelsesområder.

Harrild Hede

Life Hede projektets  

hjemmeside

Natravn

Illustrationer: Stig Bachmann Nielsen/Naturplan

Life Hede projektet  

– projektområde Harrild Hede

Følg den gule vandrerute mod nord op til de  

imponerende indlandsklitter midt på heden.  

Under vejs vil du flere steder se hvordan af-

brænding har påvirket heden.
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Krondyr

Life Hede  
– Genopretning af heder i Danmark 2011 - 2015
Naturstyrelsen gennemfører sammen med EU 

Kommissionen naturpleje på 6 store hedeom-

råder i Danmark. Projektet omfatter 4.371 ha der 

alle ejes af staten. Knapt halvdelen af hederne 

vil blive plejet i løbet af projektet.

De udvalgte heder i projektet er udpeget som 

Natura 2000 områder. Natura 2000 er beteg-

nelsen for et netværk af beskyttede naturom-

råder i EU. Områderne skal bevare og beskytte 

naturtyper samt dyre- og plantearter, der er 

sjældne, truede eller typiske for EU-landene. I 

Danmark har vi udpeget 252 Natura 2000-om-

råder og dækker tilsammen ca. 8% af landarealet.

Naturen på Harrild Hede
Når man står midt på Harrild Hede får man nemt 

det indtryk at heden er uendelig. Landskabet 

bølger svagt med en vekselvirkning mede de 

storeflader af hede. Her ser man indlandsklitter, 

fugtige lavninger med mose eller småsøer og 

åløb. De store plantager der omgiver hederne 

blev plantet omkring 1790-1800, og var dermed 

nogle af de ældste hedeplantager i Jylland.

Netop den store afveksling mellem plantage og 

åbne naturområder gør at der er et rigt plante- 

og dyreliv i området. Harrild Hede er især kendt 

for en stor bestand af Kronvildt. Men også for 

mange ynglende par af Natravne. Natravn er 

meget svær at opdage på grund af dens fan-

tastiske camouflagedragt. Men i yngletiden i 

begyndelsen af juni høres hannens særegne 

”sang”, der af nogen betegnes som lyden af en 

knallert i det fjerne. I gode år kan Natravnen 

få to kuld, og så genoptager hannen sin sang i 

midten af juli.

Harrild Hede er del af et næste 3000 ha 

stort naturområde. Selve heden udgør 

knapt 1000 ha, resten er hovedsageligt 

plantager, fugtige områder med moser 

og en del andre mindre naturtyper.

I plejen af heden foretager Naturstyrelsen 

afbrænding på godt 100 ha, og man slår 

og høster knapt 90 ha. På ca. 60 ha har 

man vurderet at en afskrælning er nød-

vendig for komme af med tilpas meget 

næring og den tykke tørv.

Projektet er støttet af EU-LIFE, der er EU’s støtteordning til miljø- 

og naturområdet. LIFE-Natur støtter projekter, der bl.a. bidrager 

til oprettelsen af det europæiske netværk Natura 2000.

Natura 2000 er et økologisk netværk af beskyttede naturområder  

gennem hele EU. Netværket består af områder der er udpeget 

som habitat- og fuglebeskyttelsesområder.

Harrild Hede

Life Hede projektets  

hjemmeside

Natravn

Illustrationer: Stig Bachmann Nielsen/Naturplan

Life Hede projektet  

– projektområde Harrild Hede

Følg den røde rute frem gennem plantagen ud 

på heden. Bemærk at plantagen blev plantet så  

sent som efter 2. verdenskrig og var indtil da hede  

ligesom heden syd for plantagen.  Ude på heden 

finder du 6 jordstykker, der har været udsat for 

forskellige typer af pleje. Her sammenligner vi 

hvordan de enkelte indgreb påvirker heden.
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Krondyr Stor Tornskade

Life Hede  
– Genopretning af heder i Danmark 2011 - 2015
Naturstyrelsen gennemfører sammen med EU 

Kommissionen naturpleje på 6 store hedeom-

råder i Danmark. Projektet omfatter 4.371 ha der 

alle ejes af staten. Knapt halvdelen af hederne 

vil blive plejet i løbet af projektet.

De udvalgte heder i projektet er udpeget som 

Natura 2000 områder. Natura 2000 er beteg-

nelsen for et netværk af beskyttede naturom-

råder i EU. Områderne skal bevare og beskytte 

naturtyper samt dyre- og plantearter, der er 

sjældne, truede eller typiske for EU-landene. I 

Danmark har vi udpeget 252 Natura 2000-om-

råder og dækker tilsammen ca. 8% af landarealet.

Naturen på Lønborg Hede
Lønborg Hede er speciel ved at rumme skiftende  

områder med en tør hede type og områder  

med fugtige heder. Flere steder er der opstået 

små vandhuller efter tidligere tørvegravning. 

Lønborg Hede er en vigtig botanisk lokalitet 

med flere sjældne planter, der er anført på den 

danske rødliste.

Tidligere var Lønborg Hede også en vigtig fugle-

lokalitet, her ynglede bland andet den sjældne 

Tinksmed, Hedehøg og Mosehornugle. Tranen 

er en af de specielle fugle, det er muligt at op-

leve på heden.

Her i den nordlige del af heden findes flere små 

lavvandede områder. Flere af disse har den sær-

lige botaniske dannelse der kaldes hængesæk. 

Hængesæk betyder at der vokser planter ud 

over vand. Det ligger lige som et flydende lag. 

Hængesæk kan dannes af forskellige planter, 

men her på Lønborg Hede er det hovedsageligt 

dannet af tørvemosser.

De offentligt ejede dele af Lønborg Hede 

er udpeget som habitatområde og udgør 

359 ha af et større naturområde. Private 

jordtilliggender kiler sig ind i området fra 

nordvest. Heden er helt omgivet af land-

brugsarealer mod nord og syd, mens der 

mod sydøst og vest findes skov og natur-

arealer. Store dele af heden blev fredet i 

1970 på baggrund af sine naturværdier og 

uforstyrrede landskaber.

Indsatsen for at bevare heden som natur-

type på Lønborg Hede omfatter primært 

afbrænding på ca. 130 ha og rydning af 

spredt opvækst af træer og buske på knapt 

100 ha. For at bevare landskabet som åbne 

arealer domineret af dværgbuske, så ind-

hegnes omkring 200 ha til græsning.

Projektet er støttet af EU-LIFE, der er EU’s støtteordning til miljø- 

og naturområdet. LIFE-Natur støtter projekter, der bl.a. bidrager 

til oprettelsen af det europæiske netværk Natura 2000.

Natura 2000 er et økologisk netværk af beskyttede naturområder  

gennem hele EU. Netværket består af områder der er udpeget 

som habitat- og fuglebeskyttelsesområder.

Lønborg Hede

Life Hede projektets  

hjemmeside
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Krondyr

Stor Tornskade

Life Hede  
– Genopretning af heder i Danmark 2011 - 2015
Naturstyrelsen gennemfører sammen med EU 

Kommissionen naturpleje på 6 store hedeom-

råder i Danmark. Projektet omfatter 4.371 ha der 

alle ejes af staten. Knapt halvdelen af hederne 

vil blive plejet i løbet af projektet.

De udvalgte heder i projektet er udpeget som 

Natura 2000 områder. Natura 2000 er beteg-

nelsen for et netværk af beskyttede naturom-

råder i EU. Områderne skal bevare og beskytte 

naturtyper samt dyre- og plantearter, der er 

sjældne, truede eller typiske for EU-landene. I 

Danmark har vi udpeget 252 Natura 2000-om-

råder og dækker tilsammen ca. 8% af landarealet.

Naturen på Lønborg Hede
Lønborg Hede er speciel ved at rumme skiftende  

områder med en tør hede type og områder  

med fugtige heder. Flere steder er der opstået 

små vandhuller efter tidligere tørvegravning. 

Lønborg Hede er en vigtig botanisk lokalitet 

med flere sjældne planter, der er anført på den 

danske rødliste.

Tidligere var Lønborg Hede også en vigtig fugle-

lokalitet, her ynglede bland andet den sjældne 

Tinksmed, Hedehøg og Mosehornugle. Tranen 

er en af de specielle fugle, det er muligt at op-

leve på heden.

Her i den sydlige del af heden findes to tidligere 

mergelgrave. Merglen blev anvendt til at ændre 

den sure jordbund under heden, så man kunne 

opdyrke den. Ved søerne er der en fin udsigt ind 

over heden.

De offentligt ejede dele af Lønborg Hede 

er udpeget som habitatområde og udgør 

359 ha af et større naturområde. Private 

jordtilliggender kiler sig ind i området fra 

nordvest. Heden er helt omgivet af land-

brugsarealer mod nord og syd, mens der 

mod sydøst og vest findes skov og natur-

arealer. Store dele af heden blev fredet i 

1970 på baggrund af sine naturværdier og 

uforstyrrede landskaber.

Indsatsen for at bevare heden som natur-

type på Lønborg Hede omfatter primært 

afbrænding på ca. 130 ha og rydning af 

spredt opvækst af træer og buske på knapt 

100 ha. For at bevare landskabet som åbne 

arealer domineret af dværgbuske, så ind-

hegnes omkring 200 ha til græsning.

Projektet er støttet af EU-LIFE, der er EU’s støtteordning til miljø- 

og naturområdet. LIFE-Natur støtter projekter, der bl.a. bidrager 

til oprettelsen af det europæiske netværk Natura 2000.

Natura 2000 er et økologisk netværk af beskyttede naturområder  

gennem hele EU. Netværket består af områder der er udpeget 

som habitat- og fuglebeskyttelsesområder.

Lønborg Hede

Life Hede projektets  

hjemmeside
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Krondyr

Life Hede  
– Genopretning af heder i Danmark 2011 - 2015
Naturstyrelsen gennemfører sammen med EU 

Kommissionen naturpleje på 6 store hedeom-

råder i Danmark. Projektet omfatter 4.371 ha der 

alle ejes af staten. Knapt halvdelen af hederne 

vil blive plejet i løbet af projektet.

De udvalgte heder i projektet er udpeget som 

Natura 2000 områder. Natura 2000 er beteg-

nelsen for et netværk af beskyttede naturom-

råder i EU. Områderne skal bevare og beskytte 

naturtyper samt dyre- og plantearter, der er 

sjældne, truede eller typiske for EU-landene. I 

Danmark har vi udpeget 252 Natura 2000-om-

råder og dækker tilsammen ca. 8% af landarealet.

Naturen på Randbøl Hede
Tidligere var Randbøl Hede en del af et stort 

hedeområde, meget større end det man kan 

opleve i dag. Randbøl Hede er dog stadig en af 

de største indlandsheder i Danmark. 

I 1932 blev Randbøl Hede fredet. Det var dengang  

den største fredningssag i Danmark.  Fredningen  

sigtede efter at bevare heden sådan som den 

så ud. Fredningen forbød derfor ny bebyggelse, 

beplantning, dræning, grøftning, opdyrkning 

eller indhegning. Fredningen søgte også at be-

skytte lyngen mod høstning eller afbrænding. 

Fredningen viste sig ikke at have den effekt som 

man ønskede. Hvis heden skal bevares, må den 

udsættes for de samme påvirkninger, som da 

hedebønderne dyrkede den. Men metoderne 

er nutidige. Lyngspaden er udskiftet med store 

maskiner, når lyngtørven skal skrælles af. Slå-

maskiner har afløst lyngleen, når lyngen skal 

slås. Og der sidder ikke længere en hyrde og 

holder øje med de græssende dyr. De holdes 

samlet af elektriske hegn. 

Den fredede del af Randbøl Hede omfatter  

ca. 750 ha – heraf ejer staten ca. 650 ha. I 

Life Hede projektet her på Randbøl Hede 

plejes godt 200 ha, hovedsageligt ved at 

arealerne brændes af, eller ved at man 

skræller den øverste tørv af. Dette følges 

op ved at arealerne indhegnes og krea-

turer afgræsser arealerne.

Projektet er støttet af EU-LIFE, der er EU’s støtteordning til miljø- 

og naturområdet. LIFE-Natur støtter projekter, der bl.a. bidrager 

til oprettelsen af det europæiske netværk Natura 2000.

Natura 2000 er et økologisk netværk af beskyttede naturområder  

gennem hele EU. Netværket består af områder der er udpeget 

som habitat- og fuglebeskyttelsesområder.

Randbøl Hede

Life Hede projektets  

hjemmeside

Illustrationer: Stig Bachmann Nielsen/Naturplan

Dukatsommerfugl

Her fra p-pladsen kan du følge Vorbasse Studevej 

ud på heden ud til blandt andet Staldbakkerne. 

Det højeste punkt er Stoltenberg, der med sine 

88 m giver en flot udsigt over heden. 
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Krondyr

Life Hede  
– Genopretning af heder i Danmark 2011 - 2015
Naturstyrelsen gennemfører sammen med EU 

Kommissionen naturpleje på 6 store hedeom-

råder i Danmark. Projektet omfatter 4.371 ha der 

alle ejes af staten. Knapt halvdelen af hederne 

vil blive plejet i løbet af projektet.

De udvalgte heder i projektet er udpeget som 

Natura 2000 områder. Natura 2000 er beteg-

nelsen for et netværk af beskyttede naturom-

råder i EU. Områderne skal bevare og beskytte 

naturtyper samt dyre- og plantearter, der er 

sjældne, truede eller typiske for EU-landene. I 

Danmark har vi udpeget 252 Natura 2000-om-

råder og dækker tilsammen ca. 8% af landarealet.

Naturen på Randbøl Hede
Tidligere var Randbøl Hede en del af et stort 

hedeområde, meget større end det man kan 

opleve i dag. Randbøl Hede er dog stadig en af 

de største indlandsheder i Danmark. 

I 1932 blev Randbøl Hede fredet. Det var dengang  

den største fredningssag i Danmark.  Fredningen  

sigtede efter at bevare heden sådan som den 

så ud. Fredningen forbød derfor ny bebyggelse, 

beplantning, dræning, grøftning, opdyrkning 

eller indhegning. Fredningen søgte også at be-

skytte lyngen mod høstning eller afbrænding. 

Fredningen viste sig ikke at have den effekt som 

man ønskede. Hvis heden skal bevares, må den 

udsættes for de samme påvirkninger, som da 

hedebønderne dyrkede den. Men metoderne 

er nutidige. Lyngspaden er udskiftet med store 

maskiner, når lyngtørven skal skrælles af. Slå-

maskiner har afløst lyngleen, når lyngen skal 

slås. Og der sidder ikke længere en hyrde og 

holder øje med de græssende dyr. De holdes 

samlet af elektriske hegn. 

Den fredede del af Randbøl Hede omfatter  

ca. 750 ha – heraf ejer staten ca. 650 ha. I 

Life Hede projektet her på Randbøl Hede 

plejes godt 200 ha, hovedsageligt ved at 

arealerne brændes af, eller ved at man 

skræller den øverste tørv af. Dette følges 

op ved at arealerne indhegnes og krea-

turer afgræsser arealerne.

Projektet er støttet af EU-LIFE, der er EU’s støtteordning til miljø- 

og naturområdet. LIFE-Natur støtter projekter, der bl.a. bidrager 

til oprettelsen af det europæiske netværk Natura 2000.

Natura 2000 er et økologisk netværk af beskyttede naturområder  

gennem hele EU. Netværket består af områder der er udpeget 

som habitat- og fuglebeskyttelsesområder.

Randbøl Hede

Life Hede projektets  

hjemmesideHer fra Naturrum Kirstinelyst er der direkte ad-

gang til Randbøl Hede. Følg den gule rute ud på 

heden, ruten fører dig både til indlandsklitterne 

Staldbakkerne og gennem fine naturområder.

Life Hede projektet  

– projektområde Randbøl 
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Krondyr

Life Hede  
– Genopretning af heder i Danmark 2011 - 2015
Naturstyrelsen gennemfører sammen med EU 

Kommissionen naturpleje på 6 store hedeom-

råder i Danmark. Projektet omfatter 4.371 ha der 

alle ejes af staten. Knapt halvdelen af hederne 

vil blive plejet i løbet af projektet.

De udvalgte heder i projektet er udpeget som 

Natura 2000 områder. Natura 2000 er beteg-

nelsen for et netværk af beskyttede naturom-

råder i EU. Områderne skal bevare og beskytte 

naturtyper samt dyre- og plantearter, der er 

sjældne, truede eller typiske for EU-landene. I 

Danmark har vi udpeget 252 Natura 2000-om-

råder og dækker tilsammen ca. 8% af landarealet.

Naturen på Randbøl Hede
Tidligere var Randbøl Hede en del af et stort 

hedeområde, meget større end det man kan 

opleve i dag. Randbøl Hede er dog stadig en af 

de største indlandsheder i Danmark. 

I 1932 blev Randbøl Hede fredet. Det var dengang  

den største fredningssag i Danmark.  Fredningen  

sigtede efter at bevare heden sådan som den 

så ud. Fredningen forbød derfor ny bebyggelse, 

beplantning, dræning, grøftning, opdyrkning 

eller indhegning. Fredningen søgte også at be-

skytte lyngen mod høstning eller afbrænding. 

Fredningen viste sig ikke at have den effekt som 

man ønskede. Hvis heden skal bevares, må den 

udsættes for de samme påvirkninger, som da 

hedebønderne dyrkede den. Men metoderne 

er nutidige. Lyngspaden er udskiftet med store 

maskiner, når lyngtørven skal skrælles af. Slå-

maskiner har afløst lyngleen, når lyngen skal 

slås. Og der sidder ikke længere en hyrde og 

holder øje med de græssende dyr. De holdes 

samlet af elektriske hegn. 

Den fredede del af Randbøl Hede omfatter  

ca. 750 ha – heraf ejer staten ca. 650 ha. I 

Life Hede projektet her på Randbøl Hede 

plejes godt 200 ha, hovedsageligt ved at 

arealerne brændes af, eller ved at man 

skræller den øverste tørv af. Dette følges 

op ved at arealerne indhegnes og krea-

turer afgræsser arealerne.

Projektet er støttet af EU-LIFE, der er EU’s støtteordning til miljø- 

og naturområdet. LIFE-Natur støtter projekter, der bl.a. bidrager 

til oprettelsen af det europæiske netværk Natura 2000.

Natura 2000 er et økologisk netværk af beskyttede naturområder  

gennem hele EU. Netværket består af områder der er udpeget 

som habitat- og fuglebeskyttelsesområder.

Randbøl Hede

Life Hede projektets  

hjemmesideHer fra Naturrum Kirstinelyst er der direkte ad-

gang til Randbøl Hede. Følg den gule rute ud på 

heden, ruten fører dig både til indlandsklitterne 

Staldbakkerne og gennem fine naturområder.

Life Hede projektet  

– projektområde Randbøl 
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Krondyr

Life Hede  
– Genopretning af heder i Danmark 2011 - 2015
Naturstyrelsen gennemfører sammen med EU 

Kommissionen naturpleje på 6 store hedeom-

råder i Danmark. Projektet omfatter 4.371 ha der 

alle ejes af staten. Knapt halvdelen af hederne 

vil blive plejet i løbet af projektet.

De udvalgte heder i projektet er udpeget som 

Natura 2000 områder. Natura 2000 er beteg-

nelsen for et netværk af beskyttede naturom-

råder i EU. Områderne skal bevare og beskytte 

naturtyper samt dyre- og plantearter, der er 

sjældne, truede eller typiske for EU-landene. I 

Danmark har vi udpeget 252 Natura 2000-om-

råder og dækker tilsammen ca. 8% af landarealet.

Naturen på Randbøl Hede
Tidligere var Randbøl Hede en del af et stort 

hedeområde, meget større end det man kan 

opleve i dag. Randbøl Hede er dog stadig en af 

de største indlandsheder i Danmark. 

I 1932 blev Randbøl Hede fredet. Det var dengang  

den største fredningssag i Danmark.  Fredningen  

sigtede efter at bevare heden sådan som den 

så ud. Fredningen forbød derfor ny bebyggelse, 

beplantning, dræning, grøftning, opdyrkning 

eller indhegning. Fredningen søgte også at be-

skytte lyngen mod høstning eller afbrænding. 

Fredningen viste sig ikke at have den effekt som 

man ønskede. Hvis heden skal bevares, må den 

udsættes for de samme påvirkninger, som da 

hedebønderne dyrkede den. Men metoderne 

er nutidige. Lyngspaden er udskiftet med store 

maskiner, når lyngtørven skal skrælles af. Slå-

maskiner har afløst lyngleen, når lyngen skal 

slås. Og der sidder ikke længere en hyrde og 

holder øje med de græssende dyr. De holdes 

samlet af elektriske hegn. 

Den fredede del af Randbøl Hede omfatter  

ca. 750 ha – heraf ejer staten ca. 650 ha. I 

Life Hede projektet her på Randbøl Hede 

plejes godt 200 ha, hovedsageligt ved at 

arealerne brændes af, eller ved at man 

skræller den øverste tørv af. Dette følges 

op ved at arealerne indhegnes og krea-

turer afgræsser arealerne.

Projektet er støttet af EU-LIFE, der er EU’s støtteordning til miljø- 

og naturområdet. LIFE-Natur støtter projekter, der bl.a. bidrager 

til oprettelsen af det europæiske netværk Natura 2000.

Natura 2000 er et økologisk netværk af beskyttede naturområder  

gennem hele EU. Netværket består af områder der er udpeget 

som habitat- og fuglebeskyttelsesområder.

Randbøl Hede

Life Hede projektets  

hjemmeside

Dukatsommerfugl

I 1932 blev der anlagt et mergelspor tværs over 

heden. På sporet kørte vogne med mergel fra 

Østervig Mergelleje ved Fitting, ca. 4 km mod 

syd herfra. Merglen blev brugt til forbedring af 

hedens sure jorde. Et godt middel til dette er at 

tilføre kalk i form af mergel. Herfra p-pladsen kan 

du følge grusvejen, Mergelsporet, ind i området.  

Life Hede projektet  

– projektområde Randbøl 
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Harrild Hede i sommertiden -  inden lyngen blomstrer. 

Heden er menneskeskabt
Heden er ikke opstået naturligt, men 
som følge af menneskets virke. 
Da oldtidens bønder fældede skoven, 
gav træerne ikke længere ly for regnen, 
og næringsstofferne i de øverste jordlag 
blev derfor udvasket. Udvaskningen var 
især stor på de sandede jorde i Vestjyl-
land, som derfor ikke var egnet til tradi-
tionelt agerbrug. På disse jorde opstod 
heden. 

På trods af svære betingelser tilpassede 
bønderne sig, og en særlig hedebonde-
kultur opstod. Det var hedebøndernes 
måde at drive landbrug på som udpinte 
hedejorden og på den måde bevarede 
heden som en nærringsfattig land-
skabs- og naturtype.

Heden havde sin største udbredelse i 

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

Heden idag
idag eksisterer hedebondekulturen ikke 
længere, og mange tidligere hedeom-
råder er nu tilplantet med nåleskovs-
plantager eller drives som landbrug.

De hedeområder der stadig eksisterer, 
skal plejes for at bestå.

Som naturtype regnes heden for truet 
og sårbar — ikke kun i Danmark, men 
også på europæisk plan.

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

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

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

Plejeforsøg på hedeparceller
Foran dig ser du 6 små forsøgsparceller, 
hvor du kan læse mere om og sam-
menligne effekten af de forskellige pleje-
metoder, der anvendes i LIFE hedepro-
jektet. Disse 6 forsøgsparceller er anlagt 
på tidligere lynghede.

Revling med (sort)bær.

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

Plejeforsøg på heden

Miljøministeriet
Naturstyrelsen
Tlf : 7254 3000
www.naturstyrelsen.dk

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

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



Harrild Hede i sommertiden -  inden lyngen blomstrer. 

Heden er menneskeskabt
Heden er ikke opstået naturligt, men 
som følge af menneskets virke. 
Da oldtidens bønder fældede skoven, 
gav træerne ikke længere ly for regnen, 
og næringsstofferne i de øverste jordlag 
blev derfor udvasket. Udvaskningen var 
især stor på de sandede jorde i Vestjyl-
land, som derfor ikke var egnet til tradi-
tionelt agerbrug. På disse jorde opstod 
heden. 

På trods af svære betingelser tilpassede 
bønderne sig, og en særlig hedebonde-
kultur opstod. Det var hedebøndernes 
måde at drive landbrug på som udpinte 
hedejorden og på den måde bevarede 
heden som en nærringsfattig land-
skabs- og naturtype.

Heden havde sin største udbredelse i 

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

Heden idag
idag eksisterer hedebondekulturen ikke 
længere, og mange tidligere hedeom-
råder er nu tilplantet med nåleskovs-
plantager eller drives som landbrug.

De hedeområder der stadig eksisterer, 
skal plejes for at bestå.

Som naturtype regnes heden for truet 
og sårbar — ikke kun i Danmark, men 
også på europæisk plan.

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

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

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

Plejeforsøg på hedeparceller
Foran dig ser du 6 små forsøgsparceller, 
hvor du kan læse mere om og sam-
menligne effekten af de forskellige pleje-
metoder, der anvendes i LIFE hedepro-
jektet. Disse 6 forsøgsparceller er anlagt 
på tidligere græshede.

Revling med (sort)bær.

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

Plejeforsøg på heden

Miljøministeriet
Naturstyrelsen
Tlf : 7254 3000
www.naturstyrelsen.dk

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

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



Fræsning er en god plejemetode i områder, hvor 
den tuedannende græs, blåtop, bliver for domi-
nerende.

Moderne hedepleje

Hedeparcel 1: Afbrændt og fræset

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

Kontrolleret afbrænding anvendes især på bakkede/ujævne arealer. 

Miljøministeriet

Naturstyrelsen

Tlf: 7254 3000

www.naturstyrelsen.dk



Ved skælpløjning vendes lyngtørven.

Hedebondens agerbrug efterlignes

Hedeparcel 2: Afbrændt og tilsået

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

Miljøministeriet

Naturstyrelsen

Tlf: 7254 3000

www.naturstyrelsen.dk



En moderne lynghøster på arbejde

Hedebondens høst af 
lyng efterlignes

Hedeparcel 3: Høstet og fjernet

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

Lyngen blomstrer typisk i august-september

Miljøministeriet

Naturstyrelsen

Tlf: 7254 3000

www.naturstyrelsen.dk



Ingen behandling

Hedeparcel 4: Ingen behandling

Det er altid nødvendigt at beholde en referenceparcel hvor der 
ingen behandling sker. Man kan derved  se hvordan forsøgsparcellerne 
sandsynligvis havde udviklet sig uden indgreb.

Miljøministeriet

Naturstyrelsen

Tlf: 7254 3000

www.naturstyrelsen.dk



Lyngtørven fjernes

Hedeparcel 5: Afskrællet

Vegetation er fjernet og det meste lyngtørv er skrællet af. 
Ordren til traktorføreren var: “Sand skal kun være synligt på ca. 50% af arealet, ellers fjernes der for 
meget sand og arealet bliver næsten planeret”.
Metoden svarer til hedebondens brug af lyngtørv til brændsel og byggemateriale m.m. 

Hedebonden anvendte lyngtørven til mange formål. Bl.a. blev tørven stablet opad husmuren på yder-
siden for at holde kulde og regn ude.
Lyngtørven anvendtes også til opsamling af husdyrenes ajle og møg og endte via møddingen på 
marken.

Lyngtørven skrælles effektivt af 

Miljøministeriet

Naturstyrelsen

Tlf: 7254 3000

www.naturstyrelsen.dk



Heden afbrændes

Hedeparcel 6: Afbrændt

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

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

For at undgå at flammerne breder sig uønsket, 
slås en brandlinje hvorpå der efterfølgende 
spredes vand.

Miljøministeriet

Naturstyrelsen

Tlf: 7254 3000

www.naturstyrelsen.dk
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 Annex P 

The information-center/nature school at site 64 (Harrild Hede) during construction in October 2012. 
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The information-center/nature school after construction in November 2012.  
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Placement of shelters at the nature center. 
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The shelters. 
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Kaos på hjemmesiden  

Mange dele af nst.dk må lukkes ned midlertidigt på grund af døde 
og forkerte link

Der er regulært kaos på nst.dk – og problemerne vokser hver dag.

Presse & Kommunikation forsøger at skabe et overblik, og det 
afdækker nye kritiske forhold hver dag. Nye døde links. Nye forkerte 
henvisninger. Og besøgstallet daler, fordi Google straffer den slags.

Årsagen er overgangen til ny teknisk platform fra 1. april. Umiddelbart 
så det ud til, at overførslen af styrelsens 17.000 sider til det nye 
system var gået godt. Men efterhånden som brugerne er gået ind på 
deres sædvanlige sider, har der vist sig et kaos.

Jeg har løbende holdt chefer og web-kontaktpersoner orienteret om, 
at problemerne vokser, men nu er de så voldsomme, at vi må både 
advare alle – og bede om hjælp, siger presse- og kommunikationschef 
Kenneth Bo Jørgensen.

Man kan hjælpe ved at sende en mail til webmaster-postkassen, når 
man opdager links, der ikke virker – eller fører til noget forkert. Det vil 
hjælpe web-folkene med at skabe overblik og prioritere. Dernæst kan 
man vise tålmodighed, for det vil tage tid at rette op.

Alle chefer bliver bedt om at kontrollere, om de har kritiske områder, 
hvor problemet er særlig alvorligt, og hvor vi er nødt til at lukke ned. 
Indtil videre bliver der lukket ned for alle gamle vvm-afgørelser.

Vi sætter alle mand på opgaven, og det betyder, at vigtige opgaver 
må vente.  Men vi er nødt til at prioritere det, for hjemmesiden bløder 
lige nu, siger webchef Pelle Vedel Krogh.

I forhold til den ny tekniske platform så havde Naturstyrelsen –
ligesom resten af ministeriet - ikke noget valg. Det gamle system var 
på sammenbruddets rand, og hvis vi ikke havde skiftet, ville der slet 
ikke være nogen hjemmeside, heller ikke en kaotisk.

Mere information følger. 

Oprettet af: RES\tokma  

Forfatter: PKF  

Nyhedsdato: 12-06-2014 10:15  

Udløbsdato: 06-07-2014  
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Dato/år antal Dato/år antal Dato/år antal Dato/år antal Dato/år antal Dato/år antal
06-02-2011 20 27-03-2011 41 18-03-2012 22 06-09-2012 7 12-02-2011 45 27-03-2011 30
06-03-2011 20 10-05-2011 44 09-06-2012 23 27-05-2013 31 25-09-2011 40 17-04-2011 20
07-04-2011 40 17-05-2011 20 13-06-2012 3 30-08-2012 20 05-05-2011 15
01-05-2011 45 09-06-2011 15 07-07-2012 125 04-05-2013 16 11-05-2011 27
13-05-2011 64 14-08-2011 49 22-08-2012 92 07-05-2013 6 12-05-2011 6
14-05-2011 30 23-08-2011 25 29-08-2012 10 14-05-2011 44
20-09-2011 35 14-03-2012 20 13-04-2013 14 15-06-2011 40
12-04-2012 40 26-03-2012 200 14-05-2013 35 16-06-2011 27
14-05-2012 44 01-05-2012 30 27-05-2013 40 23-09-2011 35
20-05-2012 31 08-05-2012 104 15-06-2013 30 15-03-2012 53
09-09-2012 24 01-06-2012 132 01-07-2013 15 25-03-2012 19
20-09-2012 22 11-05-2012 20 27-07-2013 13 28-04-2012 35
08-03-2013 12 21-06-2012 40 20-08-2013 40 10-05-2012 35
05-05-2013 25 16-08-2012 6 28-08-2013 35 10-05-2012 23
07-05-2013 12 20-08-2012 4 31-08-2013 7 26-05-2012 33
19-05-2013 5 25-08-2012 20 24-09-2013 20 20-06-2012 39
04-06-2013 35 04-09-2012 20 17-11-2013 35 05-09-2012 50
27-08-2013 28 06-09-2012 20 08-09-2012 60
28-09-2013 55 14-09-2012 40 28-09-2012 35

05-01-2013 104
16-01-2013 25
20-04-2013 750
01-05-2013 25
02-05-2013 30
04-05-2013 35
13-05-2013 46
21-05-2013 27
28-05-2013 22
31-05-2013 35
04-06-2013 23
06-06-2013 80
10-06-2013 44
10-06-2013 30
11-06-2013 44
12-06-2013 44
12-06-2013 20
18-06-2013 30
24-06-2013 25
27-06-2013 35
13-08-2013 25
14-08-2013 55
14-08-2013 20
15-08-2013 40
15-08-2013 16
20-08-2013 90
22-08-2013 22
24-08-2013 22
25-08-2013 30
29-08-2013 25
30-08-2013 22
04-09-2013 20
10-09-2013 41
12-09-2013 14
13-09-2013 40
14-09-2013 20
19-09-2013 20
21-09-2013 35
08-10-2013 70

19 587 58 2951 17 559 2 38 5 127 19 626
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Life Hede
Harrild Hede

Harrild Hede – hvad sker der i Hedeprojektet? 

Selve Harrild Hede udgør ca. 500 ha, og er en del af et 

større naturområde. For at bevare hederne som lynghede  

er det nødvendigt med en fortsat pleje af området.

I projektet bliver mere end 300 ha brændt af. Knapt 90 

ha bliver høstet og på andre ca. 60 ha bliver tøvelaget 

skrællet af og tørven kørt væk. Grunden til at vi kører det 

høstede og det afskrællede væk, er at vi gerne vil fjerne 

næringsstofferne fra området.

Normalt er heden bl.a. kendetegnet ved at være fattig  

på næringsstoffer, men når der tilføres kvælstof fra om- 

givelserne via regnen, så forrykkes den fine balance på  

hederne. Græsarten Blåtop favoriseres ved øget mængde  

kvælstof og kan dermed få fodfæste og sprede sig over  

store arealer. Blåtop er derfor en af hedens værste fjender.  

Den har været tæt på at ændre lyngheden til en græshede.

En anden af lynghedens fjender er er Lyngens Bladbille, 

en lille bille der lever af at suge næring fra lyngplanter. 

Bladbillerne trives kun hvor der er ophobet en stor 

mængde lyngtørv. I lyngtørven kan billerne skjule sig  

for fjender og overvintre. 

Vigtige naturværdier

Harrild Hede er levested for en lang række dyr og planter. 

Krondyr ses året rundt på Harrild Hede. De opleves oftest  

i morgen- og aftentimerne, hvor de søger føde på heden.  

Om sommeren ses ofte både hugorm og firben. Men også  

de mindre dyr er der rigtig mange af, specielt dagsommer- 

fugle og guldsmede. 

Der er registreret godt 40 forskellige planter på heden. 

Hvis man skal nævne et par stykker, så er Benbræk en 

af de smukke gule, og Klokkelyng en af de klare lyserøde. 

Men der er også mange andre flotte og specielle planter.

Life Hede er et plejeprojekt på heder i Danmark

På kortet over Harrild Hede kan du se nogle af de områder 

der plejes i projektet.

Du kan vælge at følge en af de mange afmærkede ruter ind 

over heden. 

Følger du den gule vandrerute på ca. 8 km, kan du se arealer  

der er blevet plejet med afbrænding og andre der er høstet. 

Langs denne rute kan du også se de såkaldte indsander 

eller indlandsklitter. Klitterne består af flyvesand, som ikke 

stammer fra havet. De er opstået ved sandflugt, efter vore 

forfædre fjernede skoven for at de kunne dyrke landbrug. 

Følger du den røde vandrerute på ca. 4 km går du gennem  

en plantage, der blev plantet så sent som lige efter 2. Verdens- 

krig. Fortsætter du ud på heden kan du se 6 jordlodder, 

hvor vi viser hvorledes forskellige plejetiltag påvirker heden.

Læs mere om Life Hede projektet på:

www.nst.dk/Hedeprojektet 

eller via denne QR-kode.

Miljøministeriet

Naturstyrelsen

www.naturstyrelsen.dk

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

Natura 2000 er et økologisk netværk 
af beskyttede naturområder gennem 
hele EU. Netværket består af områder 
der er udpeget som habitat- og fugle-
beskyttelsesområder.
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Life Hede
Nr. Vosborg Hede

Nr. Vosborg Hede – hvad sker der?

Nr. Vosborg Hede et naturområde, hvor en fortsat pleje 

er nødvendigt for at bevare heden som natur. I projektet 

bliver ca. 145 ha ryddet for træer og buske, knapt 30 ha 

bliver slået og det høstede materiale kørt væk. Knapt 170 

ha bliver brændt af og på ca. 100 ha bliver der hegnet for 

at husdyr kan afgræsse heden.

Normalt er heder bl.a. kendetegnet ved at være fattige på  

næringsstof, men når der tilføres kvælstof fra omgivelserne  

via regnen, så forrykkes den fine balance på hederne.

På Nr. Vosborg Hede er den største trussel mod hede-

planterne opvæksten af træer. Kombinationen af øget 

kvælstof og mangelende græsning af heden gør at 

Hedelyngen har det svært. 

Derfor har man fokus på at plejen skal reducere opvæk-

sten af træer og buske på heden, og dernæst på at øge 

græsningen på udvalgte lokaliteter.

Hvad er der af spændende natur på Nr. Vosborg Hede?

Man kan være heldig at se Harer, Ræve, Hugorme, råvildt, 

kronvildt og et utal af fugle på heden, men den største 

attraktion er nok selve landskabets dramatiske kuperede 

karakter, som indlandsklitterne sørger for. Her på heden 

aflives enhver forestilling om, at Vestjylland bare er flad.

Den smukkeste udsigt får man fra gravhøjen Skovbjerg, 

som ligger på det høje plateau i den vestlige ende af Nr. 

Vosborg hede. Et storladent istidslandskab med ådalen 

og en smuk hedesø i baggrunden. Man føler sig næsten 

henført til Scotland.
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Life Hede er et plejeprojekt på heder i Danmark 

På kortudsnittet over Nr. Vosborg Hede kan du se hvilke 

områder der plejes i projektet. 

Der er ingen anlagte veje eller stier ud over heden, men 

Du kan vælge at følge en af de mange dyreveksler ind over 

heden. Du skal dog være opmærksom på hvor du går, og 

find et par tydlige pejlemærker i omgivelserne, så du kan 

finde tilbage til udgangspunktet.

Der er flere heder i området besøg evt. også Sdr. Vosborg 

Hede, Vind Hede eller Blåbjerg Hede.

Læs mere om Life Hede projektet på:

www.nst.dk/Hedeprojektet 

eller via denne QR-kode.

Miljøministeriet

Naturstyrelsen

www.naturstyrelsen.dk

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

Natura 2000 er et økologisk netværk 
af beskyttede naturområder gennem 
hele EU. Netværket består af områder 
der er udpeget som habitat- og fugle-
beskyttelsesområder.
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Life Hede
Randbøl Hede

Randbøl Hede – hvad sker der?

Randbøl Hede et naturområde, hvor en fortsat pleje er 

nødvendig for at bevare heden som natur. I projektet 

bliver tørvelaget på 20-30 ha skrællet af og kørt væk. 

Mere end 200 ha bliver brændt af og dele af disse arealer 

bliver efterfølgende græsset af får. På andre arealer bliver 

der slået hø.

Græsarten blåtop er hedelyngens værste fjende. Den har  

været tæt på at ændre lyngheden til en græshede. Når 

blåtop breder sig, går det ud over andre planter, og så for-

svinder de dyr der lever af lyngen. Derfor slår, afbrænder 

og afgræsser man blåtop for at holde den nede. Det mest 

effektive er dog at skrælle det øverste jordlag – tørven – af. 

Præcist som det blev gjort før i tiden. 

Normalt er heder bl.a. kendetegnet ved at være fattige på  

næringsstof, men når der tilføres kvælstof fra omgivelserne 

via regnen, så forrykkes den fine balance på hederne. Blå- 

top favoriseres ved øget mængde kvælstof og kan dermed  

få fodfæste og sprede sig over store arealer.

Hvad er der af spændende planter på Randbøl Hede?

På Randbøl Hede er hedelyngen den mest interessante 

plante. Den blomstrer i august, hvor store områder bliver 

dækket af et violet tæppe. I de lidt mere fugtige dele af 

hederne ses klokkelyng, som blomstrer med lyserøde og 

klokkeformede blomster.

Det er ikke kun lyngen, som blomstrer på heden. Der er  

også en forholdsvis rig flora af fx guldblomme, den insekt- 

ædende soldug, den fredede vår-kobjælde og den sjældne  

klokke-ensian. Men heden har også mange bærplanter 

som tranebær, tyttebær, blåbær, mosebølle og sortebær 

(revling).
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Life Hede er et plejeprojekt på heder i Danmark 

På kortudsnittet over Randbøl Hede kan du se nogle af de 

områder der plejes i projektet. 

På kortet har vi markeret et par ruteforslag ud over heden. 

Følger du den blå rute på 10 km, kan du se eksempler på de 

plejetiltag der er gennemført på Randbøl Hede. 

Følger du den gule rute kommer du til Staldbakkerne, som 

er indlandsklitter af fygesand. Fra toppen af klitterne kan du 

se langt ud over heden.

Du kan med fordel besøge Naturrum Kirstinelyst inden du be- 

giver dig ud på heden. I naturrummet er der en spændende  

udstilling om hedens planter og dyr. Der er åbent dagligt og 

adgang er gratis. Læs mere om Naturrum Kirstinelyst på: 

www.nst.dk/Kirstinelyst

Læs mere om Life Hede projektet på:

www.nst.dk/Hedeprojektet 

eller via denne QR-kode.

Miljøministeriet

Naturstyrelsen

www.naturstyrelsen.dk

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

Natura 2000 er et økologisk netværk 
af beskyttede naturområder gennem 
hele EU. Netværket består af områder 
der er udpeget som habitat- og fugle-
beskyttelsesområder.
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Life-Hede
Grene Sande

Grene Sande – hvad sker der på heden?

Grene Sande er en del af naturområdet St. Råbjerg, der 

omfatter både to store hedeområder og en del skov. 

Den største trussel for hederne ved Grene Sande er 

tilgroning med græsser og bjergfyr. Tilgroning vil føre til 

at hedens karakteristiske planter og dyr får svære ved at 

klare sig. 

I projektet på Grene Sande, der omfatter ca. 620 ha, er 

målet derfor at skabe et større areal med hede og at 

holde området fast i denne særlige type natur. Dette 

søges nået ved at rydde uønsket opvækst af træer, ved 

at brænde samt at sikre bevaringen af de åbne vidder 

med græsning. Der bliver i projektet foretaget rydning af 

træbevoksning på ca. 66 ha, og ca. 40 ha hede vil blive 

brændt af. En stor del af disse arealer vil senere blive 

hegnet til græssende dyr.

Vigtigste naturværdier 

Grene sande er også udpeget som fuglebeskyttelses- 

område for at beskytte de to sjældne fuglearter Tinksmed  

og Natravn. Natravnen findes oftest i de tilstødende 

plantager, men der findes ikke præcise oplysninger om 

bestandens størrelse og udbredelse. Tinksmed har ikke 

ynglet på heden i en længere årrække, formentlig på 

grund af den tiltagende tilgroning i området. To andre 

sjældne fugle Hedelærke og Rødrygget Tornskade yngler 

i området.

Når naturen selv råder

Et området øst for Billundvej på ca. 25 ha er udlagt til fri 

udvikling efter en større brand i 2011. Her vil man de  

kommende år kunne se hvordan arealet udvikler sig 

naturligt uden menneskets indgriben.
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Life Hede er et plejeprojekt på heder i Danmark 

På kortudsnittet over Grene Sande kan du se nogle af de 

områder der plejes i projektet. 

Følger du den røde rute vil du opleve kernen af Grene Sande.  

Den kraftige vestenvind har påvirket de store mængder 

sand og har skabt en såkaldt parabelklit, en u-formet klit, der 

vender ”benene” mod vest. 

Følger du den blå rute i den vestlige del af området er 

det mest de skovede områder og dermed de nye åbne 

naturområder du vil kunne opleve. 

Vil du gøre turen lidt længere kan du vælge at følge de gule 

stier. Her kommer du også forbi nogle af de arealer der er 

ryddet for træer. Du kan de kommende år følge udviklingen 

af området – forhåbentlig mod naturtypen hede.

Læs mere om Life-Hede projektet på:

www.nst.dk/Hedeprojektet

Miljøministeriet

Naturstyrelsen

www.naturstyrelsen.dk

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

Natura 2000 er et økologisk netværk 
af beskyttede naturområder gennem 
hele EU. Netværket består af områder 
der er udpeget som habitat- og fugle-
beskyttelsesområder.
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Life Hede
Lønborg Hede

Lønborg Hede – hvad sker der i Hedeprojektet? 

Naturstyrelsens arealer ved Lønborg Hede udgør ca. 

360 ha, og er en del af et større naturområde. Private 

jorder kiler sig ind i området fra nordvest. Heden er helt 

omgivet af landbrugsarealer mod nord og syd, mens 

der mod sydøst og vest findes skov og naturarealer. I 

øst findes nogle mergelgrave som blev udnyttet under 

opdyrkningen af heden.

De omkringliggende landbrugsarealer har betydet en 

stor tilførsel af kvælstof gennem luften. Det er med til at 

fremme græsvæksten på bekostning af bl.a. hede- og 

klokkelyng.

Indsatsen for at bevare heden som naturtype på Lønborg  

Hede omfatter primært afbrænding og slåning af ca. 130 

ha og rydning af spredt opvækst af træer og buske på ca. 

100 ha. Der indhegnes ca. 200 ha, som skal afgræsses for 

at bevare den lysåbne natur domineret af dværgbuske.

Vigtige naturværdier

Lønborg Hede er speciel ved at være en meget fugtig 

hede med store områder domineret af Klokkelyng. 

Heden ligger ret uforstyrret og tiltrækker en del større 

pattedyr og fugle, såsom Kronhjort og Trane. Mindre 

dyr er der også mange af, specielt dagsommerfugle og 

guldsmede. 

Der er registreret næsten 90 forskellige plantearter på  

heden. Guldblomme er en af de smukke gule, og Klokke-

lyng en af de klare lyserøde. Tuekæruld kan stå så tæt, at 

det ligner snefald midt på sommeren. Først i maj kan den 

smukke Rosmarinlyng ses i blomst mange steder.
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Miljøministeriet

Naturstyrelsen

www.naturstyrelsen.dk

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

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

Life Hede er et plejeprojekt på heder i Danmark

På kortudsnittet over Lønborg Hede kan du se nogle af de 

områder der plejes i projektet.

Der er ingen anlagte veje eller stier ud over heden, men 

Du kan vælge at følge en af de mange dyreveksler ind over 

heden. Du skal dog være opmærksom på hvor du går, og 

find et par tydlige pejlemærker i omgivelserne, så du kan 

finde tilbage til udgangspunktet.

Du kan få et godt udsyn over området fra udsigtspunktet i 

den sydlige del af området, syd for p-pladsen.

Læs mere om Life-Hede projektet på:

www.nst.dk/Hedeprojektet 

eller via denne QR-kode.
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IKAST-BRANDE 17Brande-redaktionen:  Flemming Thulstrup  Tlf:  96 26 37 04

MANDAG 16. JUNI 2014

Hos XL Byg i Sunds får du gode råd af kompetente 
fagfolk, så du undgår faldgruberne, og får det gjort 
rigtigt - første gang.

Vi har alt det, du skal bruge - til særdeles skarpe
priser, og vi har åbent hver dag - også søndag.

T

Mandag-torsdag ...9.00-17.30
Fredag ....................9.00-18.00
Lørdag ....................9.00-14.00
Søndag ....................9.00-15.00

Selv den dygtigste 
gør-det-selv mand 
kan blive klogere!

S
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Bødkervej

HERNING N
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j

XL Byg i Sunds 
- det er Sunds fornuft
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 � Bordings U15-

hold spillede 

forkamp mod 

FCM’s U13. 

alle dem i blåt

 � FCM’s Femi Ajilore var i hopla sammen med Bordings U7-drenge.  � Der blev fortæret mange grillpølser under festdagen i Bording. 

IKAST En 69-årig kvinde fra Ikast 

blev lørdag aften offer for en trick-

tyv, da hun havde været i Løvbjerg 

i Ikast for at handle.

En engelsktalende mand hen-

vendte sig til hende, da hun stod 

ved sin bil og havde stillet varerne 

ind i bilen.

- Manden spurgte hende om vej 

til København og lagde et kort ud 

på bilen ved siden af. Det lykkedes 

manden at stjæle kvindens dan-

kort fra en pung, hun havde i sin 

taske, forklarer Bent Smedegaard, 

sekretariatsleder hos lokalpolitiet 

i Herning.

Signalementet af  tricktyven 

fremgår ikke af  politiets døgnrap-

port, men tyveriet er det seneste af  

mange, hvor ofrenes opmærksom-

hed bliver afledt.

Tricktyv 
spurgte 
om vej

BRANDE Naturcenter Harrild 

Hede og den omgivende natur skal 

have en venneforening. Natursty-

relsen Midtjylland indbyder derfor 

alle interesserede til stiftende ge-

neralforsamling i »Harrild Hedes 

Venner« tirsdag 10. juni 2014 klok-

ken 19.00. Formålet med vennefor-

eningen er at udbrede kendskabet 

til og interessen for Naturcenter 

Harrild Hede og de tilknyttede mu-

ligheder, der er for aktiviteter og 

oplevelser i den omgivende natur. 

Det er hensigten, at foreningens 

virke skal understøtte det aktive 

fritidsliv og foreningsliv i Ikast-

Brande Kommune ved at tilbyde 

muligheder for frivilligt arbejde, 

for eksempel naturvejledning og 

naturpleje. 

Harrild Hede  
får venner

B005512
Maskinskrevet tekst
Annex T
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LØSNING PÅ SUDOKU HIGH FIVE SØNDAG

Vejret 17. marts 2014 Vejret verden rundt Solen

Vejret de næste 5 døgn

 Temperaturer     Nedbør

 Højvande

 Månen

Lidt eller nogen sol og stedvis mulighed 
for enkelte byger. Temp. omkring 
8 grader og hård vind omkring vest.  
I aften og i nat mest skyet og mulighed 
for lidt regn eller byger. Temp. om-
kring 5 grader og jævn til hård 
vind fra vest og sydvest.

TIRSD.

13

13

15

13

13

13

13

13

7

8

8

10

9

9

8

9

8

9

7

Lidt sol og stedvis enkelte 
byger. Temp. mellem 7 og 
10 grader og hård vind til 
kuling omkring vest. I aften 
og i nat mest skyet vejr med 
lidt regn eller byger. Temp. 
omkring 5 grader.

Danmark i dag

10

ONSD.

10

TORSD.

10

FRED.

10

LØRD.

10

Tirsdag: Mest skyet vejr og stedvis lidt regn eller byger. Temp. mellem 6 
og 9 grader og frisk vind omkring vest.
Onsdag: Mest skyet vejr med regn. Temp. mellem 5 og 9 grader og frisk 
vind, mest omkring vest.
Torsdag: Mest tørt vejr med lidt eller nogen sol de fl este steder. Temp. 
mellem 9 og 13 grader og frisk vind omkring sydvest.
Fredag og lørdag: Lidt eller nogen sol med byger fl ere steder. Temp. mel-
lem 8 og 12 grader og frisk vind fra sydvest.

20

15

10

5

Algarve 22
Amsterdam 11
Antalya 20
Barcelona 21
Berlin 11
Bodrum 20
Bruxelles 12
Budapest 15
Cypern 21
Dublin 11
Edinburgh 10
Gran Canaria 23
Istanbul 16
Korfu 20
Kreta 17
Lanzarote 26
Lissabon 21
London 13
Madeira 21
Madrid 20
Malaga 22
Mallorca 17
Malta 16
Nice 15
Nuuk -4
Oslo 7
Paris 13
Prag 13
Reykjavik -1
Rhodos 18
Rom 18
Stockholm 0
Tenerife 25

Thorshavn 4
Varna 17
Venedig 14

8

-1

1

-1

0

7

-3

16

13

9

11
11

13

13

11

19

20

18

15

2021

18

15

16

Tromsø

Stockholm

Reykjavik

Helsinki

Oslo

Warszawa

Berlin

Amsterdam
London

Dublin

Paris

Prag

Wien

Lissabon
Rom

Athen

Dagtemperaturer og vejr i dag ved middagstid

Europa            Dag     Nat                                            Dag   Nat
10
9

10
10
8
11
9
11
11
8
8

14
9
11

14
13
9
9

13
6
8

10
12
12
-11

1
7

10
-2
15
8
-3
12

2
10
9

 
letskyet 
overskyet 
regnbyge 
solrigt 
letregn 
solrigt 
overskyet 
letskyet 
regnbyge 
skyet 
skyet 
solrigt 
letskyet 
solrigt 
tordenb.  
solrigt 
solrigt 
skyet 
letskyet 
solrigt 
solrigt 
solrigt 
solrigt 
skyet 
skyet 
solrigt 
overskyet 
skyet 
skyet 
regnbyge 
solrigt 
sne 
solrigt 

skyet 
regnbyge 
skyet 

Mellem- og Fjernøsten

Nord- og Sydamerika

Afrika 

Bali 29
Bangkok 35
Beijing 20
Eilat 29
Hongkong 22
New Delhi 32
Phuket 33
Singapore 29
Sydney 25

Cape Town 26
Kairo 26
Nairobi 24
Tunis 18

Boston -2
Buenos Aires 24
Chicago 2
Los Angeles 23
Margarita 28
Mexico City 24
Miami 28
New York -1
San Francisco 19
Sao Paulo 30
Seattle 8
Toronto -5

26
26

3
16
17
15
27
24
16

14
17
16
12

-5
19
-6
12
25
10
24
-3
9

20
6

-11

byger 
byger 
letskyet 
letskyet 
skyet 
solrigt 
tordenb.  
tordenb.  
solrigt 

solrigt 
letskyet 
regnbyge 
skyet 

skyet 
letskyet 
letskyet 
letskyet 
solrigt 
letskyet 
regnbyge 
letsne 
letskyet 
tordenb.  
byger 
skyet

I Aalborg går solen i dag ned kl. 

i morgen kl.

18.26 og står op 

06.33

I Thisted går solen i dag ned kl. 

i morgen kl.

og står op 

06.40

18.32

Dagen er

Dagens længde er

tiltaget med 5 timer og 17 minutter

11 timer og 53 minutter

I Aalborg går månen ned kl. 

kl.

06.26 og står op 

19.46

I Thisted går månen ned kl. 

kl.

og står op  

19.52

06.32

Sidste kvarter

Første kvarter

Nymåne

Fuldmåne7/4

24/3
15/4

30/3

        Maksimum   Måneden frem til i går kl. 05.00
        Minimum   Måneden sidste år
----- Normal for måneden  Gennemsnit for måneden

Luftfugtigheden i Nordjylland forventes i dag at være:  Lav

Uv-indekset i Nordjylland forventes i dag at være:  2,4

Skagen
Frederikshavn
Hirtshals
Hanstholm
Thisted

Thyborøn
Aalborg
Hals Barre

04.20 - 17.40
06.00 - 17.50
03.40 - 16.10
04.10  - 16.10
12.20  - 20.40 

04.10  - 17.10
08.30 - 19.40
07.50  - 18.40 

15

10

5

0

160

120

80

40

0
1   15           31 Skagen Aalborg  Haverslev

Skagen: 16,7 mm Aalborg: 20,3 mm Haverslev: 20,3 mm

0

Så er det sæson for Dan-
marks største bål. Natursty-
relsen sætter i dag ild til fle-
re jyske heder for at pleje 
lyngen. Dermed er der ud-
sigt til en både længere og 
mere omfattende sæson for 
hedeafbrænding end nor-
malt.

- Det er det lune og solrige 
vejr, som betyder, at vi kan 
starte allerede nu. Ofte må 
vi vente til slutningen af 
marts, siger skovfoged Hans 
Jensen fra Naturstyrelsen til 
DR Midt og Vest.

Det er en stor fordel, at sæ-
sonen starter tidligt, for Na-
turstyrelsen har planer om 
at brænde mange hundrede 
hektarer hede af i år. Og det 
hele skal være overstået til 
1. april af hensyn til dyreli-
vet.

Når der er tale om særligt 
store arealer i år, så skyldes 
det et igangværende pro-
jekt, støttet af LIFE midler 
fra EU. Her får Danmark 30 
millioner kroner over fem år 
til at pleje de jyske heder.

- Heden er et kulturland-
skab, som skal plejes, lige-
som hedebønderne gjorde 
det i gamle dage. Det vil si-

ge, at lyngen skal afbrændes 
og gerne afgræsses. I nogle 
områder går vi helt til bunds 
og skræller lyngtørven af for 

at give plads til nye friske 
spirer, siger Hans Jensen.

I dag tilføres heden så me-
get næring fra omgivelser-

ne, at lyngen efterhånden vil 
gro til i græsser og træer 
med mindre heden plejes.

Tørt forår sætter tidlig 
gang i hedeafbrænding

Den knastørre hede nærede branden, som også fik godt fat i bjergfyrene. Brandbælter var anlægt for 
at stoppe branden før klitterne ved havet. Arkivfoto: Ole Iversen

Nattens mørke er uforudsigeligt, og mange kender sikkert 
frygten for det dunkle fra deres barndom. Men de voksne 
kan også være mørkeræde. Det viser en undersøgelse, som 
YouGov Panelet har foretaget for metroxpress. Her svarer 
cirka halvdelen, at de er bange, når de går alene rundt i en 
mørk skov, og næsten hver 10. fortæller, at de bliver rædde, 
når mørket har lagt sig hjemme i privaten.

For Henrik Høgh-Olesen, der er professor ved psykologisk 
klinik på Aarhus Universitet, kommer tallene ikke som no-
gen overraskelse.

- I mørket er man i fare, fordi man kan blive overfaldet, og 
samtidig er mennesket et komplekst væsen, fordi vi kan fo-
restille os alle mulige ting, siger han til metroxpress.

Der findes ikke officielle tal på, hvor mange danskere der 
er bange for mørke, men hos Psykologerne Johansen, Kri-
stoffersen og Pedersen i København behandler man hvert år 
10-20 med lidelsen.

Voksne er bange for mørke

Mandag 17. marts 2014 Thisted Dagblad Vejret 23
...



LØSNING PÅ SUDOKU HIGH FIVE SØNDAG

Vejret 17. marts 2014 Vejret verden rundt Solen

Vejret de næste 5 døgn

 Temperaturer     Nedbør

 Højvande

 Månen

Lidt eller nogen sol og stedvis mulighed 
for enkelte byger. Temp. omkring 
8 grader og hård vind omkring vest.  
I aften og i nat mest skyet og mulighed 
for lidt regn eller byger. Temp. om-
kring 5 grader og jævn til hård 
vind fra vest og sydvest.

TIRSD.

13

13

15

13

13

13

13

13

7

8

8

10

9

9

8

9

8

9

7

Lidt sol og stedvis enkelte 
byger. Temp. mellem 7 og 
10 grader og hård vind til 
kuling omkring vest. I aften 
og i nat mest skyet vejr med 
lidt regn eller byger. Temp. 
omkring 5 grader.

Danmark i dag

10

ONSD.

10

TORSD.

10

FRED.

10

LØRD.

10

Tirsdag: Mest skyet vejr og stedvis lidt regn eller byger. Temp. mellem 6 
og 9 grader og frisk vind omkring vest.
Onsdag: Mest skyet vejr med regn. Temp. mellem 5 og 9 grader og frisk 
vind, mest omkring vest.
Torsdag: Mest tørt vejr med lidt eller nogen sol de fl este steder. Temp. 
mellem 9 og 13 grader og frisk vind omkring sydvest.
Fredag og lørdag: Lidt eller nogen sol med byger fl ere steder. Temp. mel-
lem 8 og 12 grader og frisk vind fra sydvest.

20

15

10

5

Algarve 22
Amsterdam 11
Antalya 20
Barcelona 21
Berlin 11
Bodrum 20
Bruxelles 12
Budapest 15
Cypern 21
Dublin 11
Edinburgh 10
Gran Canaria 23
Istanbul 16
Korfu 20
Kreta 17
Lanzarote 26
Lissabon 21
London 13
Madeira 21
Madrid 20
Malaga 22
Mallorca 17
Malta 16
Nice 15
Nuuk -4
Oslo 7
Paris 13
Prag 13
Reykjavik -1
Rhodos 18
Rom 18
Stockholm 0
Tenerife 25

Thorshavn 4
Varna 17
Venedig 14

8

-1

1

-1

0

7

-3

16

13

9

11
11

13

13

11

19

20

18

15

2021

18

15

16

Tromsø

Stockholm

Reykjavik

Helsinki

Oslo

Warszawa

Berlin

Amsterdam
London

Dublin

Paris

Prag

Wien

Lissabon
Rom

Athen

Dagtemperaturer og vejr i dag ved middagstid

Europa            Dag     Nat                                            Dag   Nat
10
9

10
10
8
11
9
11
11
8
8

14
9
11

14
13
9
9

13
6
8

10
12
12
-11

1
7

10
-2
15
8
-3
12

2
10
9

 
letskyet 
overskyet 
regnbyge 
solrigt 
letregn 
solrigt 
overskyet 
letskyet 
regnbyge 
skyet 
skyet 
solrigt 
letskyet 
solrigt 
tordenb.  
solrigt 
solrigt 
skyet 
letskyet 
solrigt 
solrigt 
solrigt 
solrigt 
skyet 
skyet 
solrigt 
overskyet 
skyet 
skyet 
regnbyge 
solrigt 
sne 
solrigt 

skyet 
regnbyge 
skyet 

Mellem- og Fjernøsten

Nord- og Sydamerika

Afrika 

Bali 29
Bangkok 35
Beijing 20
Eilat 29
Hongkong 22
New Delhi 32
Phuket 33
Singapore 29
Sydney 25

Cape Town 26
Kairo 26
Nairobi 24
Tunis 18

Boston -2
Buenos Aires 24
Chicago 2
Los Angeles 23
Margarita 28
Mexico City 24
Miami 28
New York -1
San Francisco 19
Sao Paulo 30
Seattle 8
Toronto -5

26
26

3
16
17
15
27
24
16

14
17
16
12

-5
19
-6
12
25
10
24
-3
9

20
6

-11

byger 
byger 
letskyet 
letskyet 
skyet 
solrigt 
tordenb.  
tordenb.  
solrigt 

solrigt 
letskyet 
regnbyge 
skyet 

skyet 
letskyet 
letskyet 
letskyet 
solrigt 
letskyet 
regnbyge 
letsne 
letskyet 
tordenb.  
byger 
skyet

I Aalborg går solen i dag ned kl. 

i morgen kl.

18.26 og står op 

06.33

I Thisted går solen i dag ned kl. 

i morgen kl.

og står op 

06.40

18.32

Dagen er

Dagens længde er

tiltaget med 5 timer og 17 minutter

11 timer og 53 minutter

I Aalborg går månen ned kl. 

kl.

06.26 og står op 

19.46

I Thisted går månen ned kl. 

kl.

og står op  

19.52

06.32

Sidste kvarter

Første kvarter

Nymåne

Fuldmåne7/4

24/3
15/4

30/3

        Maksimum   Måneden frem til i går kl. 05.00
        Minimum   Måneden sidste år
----- Normal for måneden  Gennemsnit for måneden

Luftfugtigheden i Nordjylland forventes i dag at være:  Lav

Uv-indekset i Nordjylland forventes i dag at være:  2,4

Skagen
Frederikshavn
Hirtshals
Hanstholm
Thisted

Thyborøn
Aalborg
Hals Barre

04.20 - 17.40
06.00 - 17.50
03.40 - 16.10
04.10  - 16.10
12.20  - 20.40 

04.10  - 17.10
08.30 - 19.40
07.50  - 18.40 

15

10

5

0

160

120

80

40

0
1   15           31 Skagen Aalborg  Haverslev

Skagen: 16,7 mm Aalborg: 20,3 mm Haverslev: 20,3 mm

0

Så er det sæson for Dan-
marks største bål. Natursty-
relsen sætter i dag ild til fle-
re jyske heder for at pleje 
lyngen. Dermed er der ud-
sigt til en både længere og 
mere omfattende sæson for 
hedeafbrænding end nor-
malt.

- Det er det lune og solrige 
vejr, som betyder, at vi kan 
starte allerede nu. Ofte må 
vi vente til slutningen af 
marts, siger skovfoged Hans 
Jensen fra Naturstyrelsen til 
DR Midt og Vest.

Det er en stor fordel, at sæ-
sonen starter tidligt, for Na-
turstyrelsen har planer om 
at brænde mange hundrede 
hektarer hede af i år. Og det 
hele skal være overstået til 
1. april af hensyn til dyreli-
vet.

Når der er tale om særligt 
store arealer i år, så skyldes 
det et igangværende pro-
jekt, støttet af LIFE midler 
fra EU. Her får Danmark 30 
millioner kroner over fem år 
til at pleje de jyske heder.

- Heden er et kulturland-
skab, som skal plejes, lige-
som hedebønderne gjorde 
det i gamle dage. Det vil si-

ge, at lyngen skal afbrændes 
og gerne afgræsses. I nogle 
områder går vi helt til bunds 
og skræller lyngtørven af for 

at give plads til nye friske 
spirer, siger Hans Jensen.

I dag tilføres heden så me-
get næring fra omgivelser-

ne, at lyngen efterhånden vil 
gro til i græsser og træer 
med mindre heden plejes.

Tørt forår sætter tidlig 
gang i hedeafbrænding

Den knastørre hede nærede branden, som også fik godt fat i bjergfyrene. Brandbælter var anlægt for 
at stoppe branden før klitterne ved havet. Arkivfoto: Ole Iversen

Nattens mørke er uforudsigeligt, og mange kender sikkert 
frygten for det dunkle fra deres barndom. Men de voksne 
kan også være mørkeræde. Det viser en undersøgelse, som 
YouGov Panelet har foretaget for metroxpress. Her svarer 
cirka halvdelen, at de er bange, når de går alene rundt i en 
mørk skov, og næsten hver 10. fortæller, at de bliver rædde, 
når mørket har lagt sig hjemme i privaten.

For Henrik Høgh-Olesen, der er professor ved psykologisk 
klinik på Aarhus Universitet, kommer tallene ikke som no-
gen overraskelse.

- I mørket er man i fare, fordi man kan blive overfaldet, og 
samtidig er mennesket et komplekst væsen, fordi vi kan fo-
restille os alle mulige ting, siger han til metroxpress.

Der findes ikke officielle tal på, hvor mange danskere der 
er bange for mørke, men hos Psykologerne Johansen, Kri-
stoffersen og Pedersen i København behandler man hvert år 
10-20 med lidelsen.

Voksne er bange for mørke

Mandag 17. marts 2014 NORDJYSKE Stiftstidende Vejret 23
...
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Egtved / Vejle

To hold skovløbere 
er i fuld gang med 
at nedbrænde 350 
hektarer af 
Randbøl Hede

Af Maria Søgård Jørgensen

majo@vafo.dk

FREDERIKSHÅB - Der bliver 
sprøjtet med benzin og die-
sel ude på Randbøl Hede i 
disse dage. Skovløbere fra 
Naturstyrelsen er nemlig i 
fuld gang med at brænde he-
den af som en del af det så-
kaldte EU-LIFE program, 
hvor der fra 2010 til 2015 er 
afsat knap 10 millioner kro-
ner til hedepleje.

Ild er et effektivt middel, 
fordi lyng som en såkaldt pi-
onærplante trives bedst i 
jord, der indeholder så lidt 
næring som muligt. Ilden 
fortærrer samtidig græsar-
ten blåtop, som efterhånden 
har indtaget de danske he-
der, fortæller skovfoged 
Claus Simonsen.

- Blåtop fortrænger lyn-
gen. Den har altid været på 
de danske heder, men fordi 
den naturlige balance har 
forskubbet sig, og mængden 
af kvælstof i luften forøges, 
er der kommet mere græs, 
siger Claus Simonsen og pe-
ger ud over de mange tuer af 
blåtop, der flere steder på 
Randbøl Hede er det mest 
dominerende syn.

- Vi udpiner jorden ved at 
brænde år efter år. Blåtop 
skal stresses. og vi kan se, at 
der bliver mindre og min-
dre. Så det kan godtgøres at 
brænde heden, siger han.

Vinden driller
Der går to hold af skovløbere 
på Randbøl Hede i denne 
uge for at brænde så meget 
ned inden den 1. april. Da 
begynder fuglene nemlig så 
småt at yngle, og så er det 
slut med at tænde ild.

- Det vil gerne brænde i 

dag, siger Peter Bülow, der 
går med brænderen.

I sidste uge måtte projek-

tet opgives. Det var for diset 
og gråt til, at ilden ville tage 
tag. Men det vil den nu,

- Men vinden driller. Plud-
selig brænder vi i medvind, 
og så går det stærkt, fortæl-

ler skovløberne. 
Der står hele tiden to klar 

til at slukke, hvis ilden løber 
løbsk, og en tredje passer på 
vandvognen, der også sør-
ger for, at ilden ikke spreder 
sig til de omkringliggende 
træer og marker.

Det gælder i det hele taget 
om at være opmærksom. 
For at det ikke skal gå for 
stærkt, brændes der i bælter 
op mod vinden.

Får på vej
Planen er at brænde 350 
hektarer af den 900 hekta-
rer store hede. Til april bli-
ver 200 får fra Lunderskov 
så sluppet ud for at afgræsse 
blåtop og andet græs. Det er 
første gang i mange år, at der 
kommer får på heden.

Pinsel gør lyngen godt

Peter Bülow styrer brænderen , der sprøjter en blanding af benzin og diesel ud. De to væsker i kombination er ikke så eksplosivt, som 

eksempelvis ren benzin. - Når Peter bliver for opkogt, tager én af os andre over, siger skovløber Mads Edvardsen.  FOTO: BENNY F. NIELSEN

Kolleger står klar til at slukke ilden , hvis der pludselig springer 

gnister over i et område, der helst ikke skal brænde. Hvis vinden 

driller, kan det pludselig gå stærkt.  FOTO: BENNY F. NIELSEN 

Rikke Dypping og Peter Bülow  
holder godt øje med det bælte 

af ild, der er tændt på heden.

EGTVED - Normalt holder 
KFUM Spejderne i Egtved 
kun loppemarked én gang 
om året. Det er altid den 
første lørdag efter Kristi 
himmelfartsdag, og dermed 
falder markedet i år lørdag 
den 21. maj. 

Men på grund af en aftale 
med Vejle Kommune om, at 
spejderne siden årsskiftet 
har fået lov at tage det tøj, 
der bliver indleveret på gen-
brugspladsen i Egtved, så 
har de nu så meget tøj, at ét 
loppemarked ikke er nok. 

Derfor inviterer KFUM 
Spejderne til Egtveds første 
tøjloppemarked på fredag 
den 14. marts fra klokken 13 
til 17 og igen på søndag den 
16. marts fra klokken 10 til 
15. Markedet finder sted på 
Nydamsvej 5 i lokaler, som 
er udlånt af en spejder-
forælder.

- Alt, hvad der sælges, 
sælges i bedste loppe-
markedstil, hvor der pruttes 
om priserne, og man kan 
gøre en rigtig god handel. 
Alle pengene går ubeskåret 
til KFUM Spejderne i Egt-
ved, fortæller spejderne.

De lover samtidig, at der 
vil komme flere tøj-loppe-
markeder i fremtiden.

Museet åbner
RANDBØLDAL - På lørdag 
den 15. marts åbner Rand-
bøldal Museet for sæsonen. 
Det sker mellem klokken 10 
og 16. 

Ligesom det er tilfældet 
resten af året, er der også fri 
entré denne dag.

Vandeksperimentariet 
uden for vil være i gang. 
Uden for kan man også 
prøve at farve garn med 
plantefarver i en stor jern-
gryde over bål. Inden for er 
der aktiviteter i vævestuen 
og på papirværkstedet, hvor 
de frivillige kunsthånd-
værkere arbejder og hjælper 
gæsterne. Husk madpakken.

Hvad sker der i 
Kirkens Korshær?
RANDBØL - Onsdag den 19. 
marts klokken 13.30 får Ons-
dagsklubben i Randbøl 
besøg af deres egen sogne-
præst Christina Munk.

Hun vil fortælle om Kirk-
ens Korshærs arbejde i 
Aarhus, og hvad man gener-
elt kan bruge en korshærs-
præst til.

Onsdagsklubben mødes i 
sognestuen på Hærvejen 47.

Ældres årsmøde
EGTVED - Ældre Sagen i Egt-
ved mødes til årsmøde i 
morgen fredag på Egetoft 
klokken 13.30. ”Winni og 
Anders” underholder, når 
punkterne på dagsordenen 
er ved vejs ende,

Spejdere er nu i 
tøjbranchen

EGTVED - En lille hund mi-
stede onsdag eftermiddag 
livet, efter der var gået ild i 
en opvaskemaskine i huset 
på Brakker Stationsvej, hvor 
hunden var alene hjemme. 
Ejeren kom hjem klokken 
16.10 og opdagede, at der 
var røg i hele huset. 

- Hunden er formentlig 
død af røgforgiftning. Hele 
køkkenet er udbrændt, og 
resten af huset er røgskadet, 
udtaler indsatsleder Kri-
stian Müller fra Vejle Brand-
væsen. 

Ejeren af huset måtte en 
tur på sygehuset til observa-
tion for røgforgiftning. 

Hund mistede 
livet i brand

Af Camilla Rytz

cary@vafo.dk

ØDSTED - En landejendom 
på Ribevej 27 i Ødsted, der 
har stået tom i over ti år, 
nedbrændte i nat. 

Vejle Brandvæsen fik alar-
men klokken 21.37 og an-
kom til stedet kort efter, 
men der var træhuset alle-
rede overtændt. 

Politiet oplyser, at der er 
mistanke om, at branden er 
påsat. En cirka 30-årig 
mand, der var omkring 180 

centimeter høj og iført koks-
grå dunjakke og mørke buk-
ser, blev set på stedet forud 
for branden. 

Politiet hører gerne fra læ-
sere, der har oplysninger i 
sagen. 

Det kan ske på telefon-
nummer 114. 

Landejendom nedbrændt i nat -   
Endnu en påsat brand?

Ilden havde godt  fat i ejendommen.  PRIVATFOTO
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SERVICE
AFFALD

Ikast Genbrugsplads,
Hesselbjerg, Femhøje 3:
Åbent sommer: mandag-

j g, j 3

fredag 9-7.30, lørdag 9-16.
Vinter: Mandag-fredag:
9-17, lørdag: 9-16

Bording Genbrugsplads,
Firhuse 9: Åbent sommer:

g g p ,

mandag og torsdag
12-17.30, fredag: 10.-17.30,
lørdag 9-16. Vinter: mandag
og fredag 12-17, fredag
10-17, lørdag: 9-16

BORGERSERVICE

Ikast Rådhus, Rådhusstrædet
6: Åbent mandag-tirsdag

,

9.30 - 14 , onsdag lukket,
torsdag 9.30 - 17.00, fredag
9.30 - 13.00.

ARKIV

Lokalhistorisk Arkiv i
Engesvang ved Engesvang
Bibliotek: hver tirsdag fra 14
til 17, lukket i skolernes
ferier. Efter aftale henvelse
til ejlas@ikast-brande.dk

LØRDAG
IKAST BIO

13.45: Lego - et klodset
eventyr, 14: Far til fi re, 14:
Lego - et klodset eventyr,
15.45: Klassefesten 2, 18.30:
Saving Mr. Banks, 18.30:
Klumpfi sken, 18.30:
Kartellet, 20.45: 12 Years A
Slave, 20.45: Monumentets
Mænd, 21: Rise of an Empire

DIVERSE

9-15: Bording, Trehuse 9: Kig
på livsstilsændring

13.30: Bording Hallen:
Jubilæumsopvisning. Arr.
Bording Gymnastikforening

19: Frederiksdal Forsamlings-
hus: Dilettant: Panik på
nettet

SØNDAG

13.45: Lego - et klodset
eventyr, 14: Far til fi re, 14:
Lego - et klodset eventyr,
15.45: Klassefesten 2, 18.30:
Saving Mr. Banks, 18.30:
Klumpfi sken, 18.30:
Kartellet, 20.45: 12 Years A
Slave, 20.45: Monumentets
Mænd, 21: Rise of an Empire

DIVERSE

Ingen arrangementer

GUDSTJENESTER

Engesvang Kirke: 10: Anne
Røndal Kjeldsen

Bording Kirke: 10.15: Samuel
Sandegaard Høeg

Christianshede Kirke: 8.45:
Samuel Sandegaard Høeg

Kragelund Kirke: Ingen
Funder Kirke: 10.30: Bo

Grymer
Ikast Kirke: 10: Jens Peter

Garne
Ikast Østre Kirke: 8.30: Thue

Raakjær Jensen
Faurholt Kirke: 10: Thue

Raakjær Jensen
Fonnesbæk Kirke: 10: Torben

Pedersen
Isenvad Kirke: 10: Anders

Kaufmann

MANDAG
IKAST BIO

13.45: Lego - et klodset
eventyr, 14: Far til fi re, 14:
Lego - et klodset eventyr,
15.45: Klassefesten 2, 18.30:
Saving Mr. Banks, 18.30:
Klumpfi sken, 18.30:
Kartellet, 20.45: 12 Years A
Slave, 20.45: Monumentets
Mænd, 21: Rise of an Empire

DIVERSE

9.30-11.30: Kragelund
Plejecenter: Kun for piger

10.15: Bording, Kærmindepar-
ken: Mandegruppe

19: Engesvang Hallen holder
generalforsamling

Mandag den 17. marts
Mandagsklubben i Nørskovlund mødes klokken 14 i forsam-
lingshuset, og denne dag handler det om Søs Holm, der har
været på cykeltur fra Silkeborg til Slovenien. Hun kommer og 
fortæller og viser lysbilleder.

Der er bankospil i Sandgårdsparken for pensionister og efter-
lønsmodtagere. Det er mellem 14 og 16, og det er Vennefor-
eningen, der arrangerer.

Klokken 19.30 er der i Mausing Menighedshus møde ved fri-
tidsforkynder Thorvald Jensen, Karup.

Tirsdag den 18. marts
Der er babybio i Mosaikken i Kjellerup klokken 10.30. Det er 
gratis.

Klokken 19 er der generalforsamling i Sjørslev-Demstrup
Vandforsyning, og det er i sognegårdens lille sal, det foregår.
Kjellerup Landbo Seniorklub afholder generalforsamling i
Glassalen klokken 19.00. De Tre Musikanter fra Års spiller.

j p g

Kjellerup Menighedshus arrangerer bibelkreds i hjemmene.
Det er klokken 19.30.

Foreningen Norden, Thorning Menighedsråd og Blichereg-
nens Museumsforening og foredragsforening arrangerer en 
aften med overskriften Nordisk Længsel. Møde med folkekul-
turen i maleren Sven Havsteen-Mikkelsens rejsedagbøger og 
billedverden. Det er i forsamlingshuset i Thorning klokken
19.30.

Klokken 19.30 er der i Mausing Menighedshus møde ved
missionær Christen Peter Olesen, Ejstrupholm.

Klokken 20 er der generalforsamling i Kjellerup Tennisklub i
Arena Midt i Kjellerup.

Onsdag den 19. marts
Klokken 9 kommer Pasgaard og viser tøj på Solgården i 
Sjørslev. Det er brugerrådet, der arrangerer.

Ældre Sagen har petanque på grusbanen i Kjellerup.
Der er familiegudstjeneste i Hinge Kirke klokken 18. KFUM/K 
arrangerer.

Klokken 14 er der lotteri på Søvangen, og det er Ans-Grøn-
bæk Pensionistforening, der står for det.

Klokken 19 er der fi losofi aften om venskaber set i en fi loso-
fi sk sammenhæng, og det er på biblioteket i Kjellerup.

Torsdag den 20. marts
Der er torsdagscafe i Ans Idræts og Kulturcenter klokken 9.30,
og det er Kræftens Bekæmpelse, der kommer.
Klokken 19 holder Socialdemokraterne i Kjellerup generalfor-
samling, og det er i 3Fs lokaler på Agertoften.

Klokken 19.30 er der foredrag i Alhuset i Kjellerup med vice-
præsident Per Larsen, der også er tidligere chefpoliti-inspektør.
Det foregår i et samarbejde mellem Aktive Kvinder og Kræftens
Bekæmpelse i Kjellerup.

Fredag den 21. marts
Ingen arrangementer

Lørdag den 22. marts
Fangekoret fra Vridsløselille Statsfængsel kommer klokken 14 i
Ans Kirke og synger.

Søndag 23-. mart
Klokken 9.30 er der gymnastikopvisning i Ans Idræts- og Kul-
turcenter- Det er Ans IFs gymnastikafdeling, der arrangerer.

UGEN DER KOMMER
Herunder fi nder du »Ugen der kommer«, hvor Avisen for-
tæller om arrangementer, der sker på Kjellerupegnen og
egnen omkring Frederiks og Karup den kommende uge.
Redigeret af Morten Hallstrøm

Bording Vandværk
fi k et underskud på 
100.000 kroner i 2013.
Værket har nu hævet
tilslutningspris i byen
med 1500 kroner

Af Morten Hallstrøm

BORDING: Bording Vand-
værk har hævet prisen for til-
slutning i byen fra 8500 til 
10.000 kroner.

Det fremgår af dagsorde-
nen i Teknik- og Miljøudval-
get, der har kigget på vand-
værkernes takster og
formuer.

Heri fremgår det også, at 
Bording Vandværk hører til
blandt de billigste, når det
gælder kubikmeter-prisen på
vand. Prisen er 1,50 kroner,
og det er en del under gen-
nemsnittet for kommunens
vandværker. Prisen her er
3,02 kroner.

Vandværket har en formue
på rundt regnet 2,5 millioner
kroner, og en omsætning på
rundt regnet tre millioner 
kroner.

Gennemsnittet for kommu-
nens værker er tilsvarende 
henholdsvis 1,9 millioner

kroner og 1,7 millioner kro-
ner - i runde tal. 

Bording Vandværk har i øv-
rigt lige haft generalforsam-
ling, og formanden Knud
Overby, der lige som de øvrige
blev genvalgt,  fortæller, at
vandværket havde et under-
skud i regnskabsåret på 
100.000 kroner.

På generalforsamlingen
fortalte Knud Overby, at
vandværkerne bliver pålagt
øgede omkostninger til admi-
nistration og den slags som 
følge af Vandsektorloven. Det
koster årligt 100.000 kroner 
om året for vandværkerne.

- Det mærker vi også på
Bording Vandværk. Da vi 
både er ejere og kunder, er 
der ikke andre til at fi nansiere 
bureaukratiet. Vi kommer
derfor til at stå tilbage med 
regningerne for det nye tiltag,
fortalte han.

Der bliver dog ingen stig-
ningerne i kubikmeter-prisen 
nu og her. Vandværket skal 
bruge af formuen.

Der er tilsluttet to huse i
byen og tre landhuse i året, 
der er gået.

Der er tilslutninger for i alt
104.000 kroner. I den forbin-
delse er der nedgravet 580
meter rør, og der har været

lidt reparationer på lednings-
nettet, en utæthed på et ru-
stent vandrør i Sepstrup, lige-
som der er reparereret fi re 
anboringer samt en anbo-
ringshane.

En dykpumpe er blevet ud-
skiftet, og vandværket har 
fundet et nyt nedsivningsan-
læg på sportspladsen.

Der er i 2013 blevet udskif-
tet 300 vandmålere, og ud-
skiftningen fortsætter i år.

Mængden af udpumpet
vand var i 2013 cirka 310.000
kubikmeter mod 289.000 ku-
bikmeter året før.

Det har været støt stigende
år til år. Der er i alt solgt
278.000 kubikmeter vand.
Den største vandforbruger 
var fra Frederiksværkvej med 
12.800 kubikmeter.

Vandpriserne i 2014 er
uændret: Fast afgift: 400 kro-
ner. Pris for de første 500 ku-
bikmeter: 1,50 krone (heref-
ter 1 krone). Statsafgift: 6,13 
kroner. Der er en kloakafgift
på 500 kroner samt en pris
per kubikmeter på 27,50 kro-
ner per kubikmeter. 

Bording Vandværk havde i
2013 100 års jubilæum, og 
det blev fejret med skulp-
turafsløring og udgivelse af 
jubilæumsskrift.

Underskud hos vandværk

ANS: Ved fl ere lejligheder er
der i Grønbæk Sogn læst op af 
Henning Toft Bros erindrings-
fortællinger »Fra en havvendt 
kyst«. Med indlevelse og hu-
mor beretter han om livet på
den jyske vestkyst, barndom-
men og ungdomslivet i Thy-
borøn. Dertil kommer hans
sange, der er bygget over de
erindringsbilleder, der har
dannet sig i ham.

Mange kender sikkert en af 
de mest brugte og kendte
sange, afspillet i Giro 413:

»Fuglene letter mod vinden«, 
indsunget af gruppen Tørfi sk,
som han selv har været med-
lem af.

»Fra fi skerkøje til bispestol«
har han kaldt sit foredrag el-
ler causeri ved sogneaftenen
den 25. marts kl 19.30 i Ans
Sognehus.

Foredraget vil kredse om de
store udfordringer, folkekir-
ken står i og pege på de rige 
muligheder, vi har for at være
en nærværende og vedkom-
mende kirke.

Nordjysk biskop til Ans

Takket være det varme
og tørre vejr kan
Naturstyrelsen snart
sætte ild til hederne

HARRILD: Der kommer røg
og fl ammer over en lang ræk-
ke af de danske hedelandska-
ber i de kommende uger. Al-
lerede i denne uge vil
Naturstyrelsen forsøge af sæt-
te ild på blandt andet Harrild
Hede og Vind Hede. På Rand-
bøl Hede har de første fl am-
mer rejst sig. Afbrændingen
sker for at styrke lyngen og 
forhindre, at den gror til i
græsser eller buskads. Af-
brændingerne er led i en stor 
plan om igen at få Danmarks
heder til at blomstre med lyng
og andre hedeplanter. LIFE –
hede kaldes projektet, som er 
støttet med 30 millioner kro-

ner af EU over fem år.
- Heden trænger til at blive 

tømt for næring. Lyng og he-
devegetation har en evne til at
gro i jord uden næring, men 
hvis der er for meget næring, 
bliver de udkonkurreret af 
græs og træer, siger skovfoged
Hans Jensen fra Naturstyrel-
sen i Midtjylland, som står for
afbrændingerne på blandt 
andet Harrild Hede.

Naturstyrelsen har frem til
1. april til at brænde heder af. 
Efter den dato kommer der
for mange dyr og insekter til,
at det er hensigtsmæssigt. 
Den våde vinter så længe ud
til at blive et problem, fordi 
heden så sent som i sidste uge
fl ere steder stod under vand.
Men med den nuværende
vejrtype med varme og vind,
går det stærkt med at tørre
heden i bund.

- Det nytter ikke noget at 

brænde heden af, hvis man
ikke brænder helt i bund på 
de store indlands lyngheder, 
hvor det primært er revling og
gamle lyngplanter der skal 
afbrændes. Hvis det øverste 
jordlag ikke er tilstrækkeligt
tørt, får man kun en overfl a-
disk afbrænding, hvor de tyk-
ke stængler fra lyngplanten
og mos står tilbage efter af-
brændingen. Men det ser ud
til, at forholdene snart er ved
at være de rigtige, siger Hans 
Jensen.

I denne uge forventes det, 
at der skal sættes ild på Har-
rild Hede, Nørlund Plantage
og Vind Hede. I bla. Vendsys-
sel er der stadig så meget
vand, at det vil tage frem til 
24-31 marts før de store af-
brændinger kan komme i
gang. Det drejer sig om blandt
andet Tranum Plantage og
Bunken.

Nu kommer der fut i hederne

De to aber blev
fundet i god behold

Af Anne Katrine Pedersen

IKAST: Politiet efterlyste fre-
dag morgen to dværgsilke-
aber, som forvandt mellem 
onsdag klokken 22 og torsdag
klokken 12 fra et hus på Engt-
often i Isenvad.

Aberne kan ikke tåle kulde, 

og derfor hastede det med at
fi nde dem.

Ejeren, Daniel Madsen, 
havde endevendt hele huset i
sin søgen efter de to aber, 
men så alligevel ikke ... De vi-
ste sig nemlig at være lige dér, 
hvor der blev kigget allersidst.

- De var kravlet ind i et hul-
rum i køleskabsdøren, hvor 
min kone pludselig så den ene
stikke hovedet ud fra. Vi hav-
de ellers kigget bag køleska-

bet i går, men de har gemt sig
inde i et hulrum, der ikke er 
større end 15-20 cm, fortæller
en lettet Daniel Madsen.

Heldigvis havde aberne
haft det lunt og godt i deres 
gemmested, så der var ikke
sket noget med dem.

Dværgsilkeaberne, som
hedder Mario og Jones og er
henholdsvis to og seks år, er 
nu lige så stille på vej tilbage i 
deres bure.

Silkeaber havde
gemt sig i køleskabet
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To hold skovløbere 
er i fuld gang med 
at nedbrænde 350 
hektarer af 
Randbøl Hede

Af Maria Søgård Jørgensen

majo@vafo.dk

FREDERIKSHÅB - Der bliver 
sprøjtet med benzin og die-
sel ude på Randbøl Hede i 
disse dage. Skovløbere fra 
Naturstyrelsen er nemlig i 
fuld gang med at brænde he-
den af som en del af det så-
kaldte EU-LIFE program, 
hvor der fra 2010 til 2015 er 
afsat knap 10 millioner kro-
ner til hedepleje.

Ild er et effektivt middel, 
fordi lyng som en såkaldt pi-
onærplante trives bedst i 
jord, der indeholder så lidt 
næring som muligt. Ilden 
fortærrer samtidig græsar-
ten blåtop, som efterhånden 
har indtaget de danske he-
der, fortæller skovfoged 
Claus Simonsen.

- Blåtop fortrænger lyn-
gen. Den har altid været på 
de danske heder, men fordi 
den naturlige balance har 
forskubbet sig, og mængden 
af kvælstof i luften forøges, 
er der kommet mere græs, 
siger Claus Simonsen og pe-
ger ud over de mange tuer af 
blåtop, der flere steder på 
Randbøl Hede er det mest 
dominerende syn.

- Vi udpiner jorden ved at 
brænde år efter år. Blåtop 
skal stresses. og vi kan se, at 
der bliver mindre og min-
dre. Så det kan godtgøres at 
brænde heden, siger han.

Vinden driller
Der går to hold af skovløbere 
på Randbøl Hede i denne 
uge for at brænde så meget 
ned inden den 1. april. Da 
begynder fuglene nemlig så 
småt at yngle, og så er det 
slut med at tænde ild.

- Det vil gerne brænde i 

dag, siger Peter Bülow, der 
går med brænderen.

I sidste uge måtte projek-

tet opgives. Det var for diset 
og gråt til, at ilden ville tage 
tag. Men det vil den nu,

- Men vinden driller. Plud-
selig brænder vi i medvind, 
og så går det stærkt, fortæl-

ler skovløberne. 
Der står hele tiden to klar 

til at slukke, hvis ilden løber 
løbsk, og en tredje passer på 
vandvognen, der også sør-
ger for, at ilden ikke spreder 
sig til de omkringliggende 
træer og marker.

Det gælder i det hele taget 
om at være opmærksom. 
For at det ikke skal gå for 
stærkt, brændes der i bælter 
op mod vinden.

Får på vej
Planen er at brænde 350 
hektarer af den 900 hekta-
rer store hede. Til april bli-
ver 200 får fra Lunderskov 
så sluppet ud for at afgræsse 
blåtop og andet græs. Det er 
første gang i mange år, at der 
kommer får på heden.

Pinsel gør lyngen godt

Peter Bülow styrer brænderen , der sprøjter en blanding af benzin og diesel ud. De to væsker i kombination er ikke så eksplosivt, som 

eksempelvis ren benzin. - Når Peter bliver for opkogt, tager én af os andre over, siger skovløber Mads Edvardsen.  FOTO: BENNY F. NIELSEN

Kolleger står klar til at slukke ilden , hvis der pludselig springer 

gnister over i et område, der helst ikke skal brænde. Hvis vinden 

driller, kan det pludselig gå stærkt.  FOTO: BENNY F. NIELSEN 

Rikke Dypping og Peter Bülow  
holder godt øje med det bælte 

af ild, der er tændt på heden.

EGTVED - Normalt holder 
KFUM Spejderne i Egtved 
kun loppemarked én gang 
om året. Det er altid den 
første lørdag efter Kristi 
himmelfartsdag, og dermed 
falder markedet i år lørdag 
den 21. maj. 

Men på grund af en aftale 
med Vejle Kommune om, at 
spejderne siden årsskiftet 
har fået lov at tage det tøj, 
der bliver indleveret på gen-
brugspladsen i Egtved, så 
har de nu så meget tøj, at ét 
loppemarked ikke er nok. 

Derfor inviterer KFUM 
Spejderne til Egtveds første 
tøjloppemarked på fredag 
den 14. marts fra klokken 13 
til 17 og igen på søndag den 
16. marts fra klokken 10 til 
15. Markedet finder sted på 
Nydamsvej 5 i lokaler, som 
er udlånt af en spejder-
forælder.

- Alt, hvad der sælges, 
sælges i bedste loppe-
markedstil, hvor der pruttes 
om priserne, og man kan 
gøre en rigtig god handel. 
Alle pengene går ubeskåret 
til KFUM Spejderne i Egt-
ved, fortæller spejderne.

De lover samtidig, at der 
vil komme flere tøj-loppe-
markeder i fremtiden.

Museet åbner
RANDBØLDAL - På lørdag 
den 15. marts åbner Rand-
bøldal Museet for sæsonen. 
Det sker mellem klokken 10 
og 16. 

Ligesom det er tilfældet 
resten af året, er der også fri 
entré denne dag.

Vandeksperimentariet 
uden for vil være i gang. 
Uden for kan man også 
prøve at farve garn med 
plantefarver i en stor jern-
gryde over bål. Inden for er 
der aktiviteter i vævestuen 
og på papirværkstedet, hvor 
de frivillige kunsthånd-
værkere arbejder og hjælper 
gæsterne. Husk madpakken.

Hvad sker der i 
Kirkens Korshær?
RANDBØL - Onsdag den 19. 
marts klokken 13.30 får Ons-
dagsklubben i Randbøl 
besøg af deres egen sogne-
præst Christina Munk.

Hun vil fortælle om Kirk-
ens Korshærs arbejde i 
Aarhus, og hvad man gener-
elt kan bruge en korshærs-
præst til.

Onsdagsklubben mødes i 
sognestuen på Hærvejen 47.

Ældres årsmøde
EGTVED - Ældre Sagen i Egt-
ved mødes til årsmøde i 
morgen fredag på Egetoft 
klokken 13.30. ”Winni og 
Anders” underholder, når 
punkterne på dagsordenen 
er ved vejs ende,

Spejdere er nu i 
tøjbranchen

EGTVED - En lille hund mi-
stede onsdag eftermiddag 
livet, efter der var gået ild i 
en opvaskemaskine i huset 
på Brakker Stationsvej, hvor 
hunden var alene hjemme. 
Ejeren kom hjem klokken 
16.10 og opdagede, at der 
var røg i hele huset. 

- Hunden er formentlig 
død af røgforgiftning. Hele 
køkkenet er udbrændt, og 
resten af huset er røgskadet, 
udtaler indsatsleder Kri-
stian Müller fra Vejle Brand-
væsen. 

Ejeren af huset måtte en 
tur på sygehuset til observa-
tion for røgforgiftning. 

Hund mistede 
livet i brand

Af Camilla Rytz

cary@vafo.dk

ØDSTED - En landejendom 
på Ribevej 27 i Ødsted, der 
har stået tom i over ti år, 
nedbrændte i nat. 

Vejle Brandvæsen fik alar-
men klokken 21.37 og an-
kom til stedet kort efter, 
men der var træhuset alle-
rede overtændt. 

Politiet oplyser, at der er 
mistanke om, at branden er 
påsat. En cirka 30-årig 
mand, der var omkring 180 

centimeter høj og iført koks-
grå dunjakke og mørke buk-
ser, blev set på stedet forud 
for branden. 

Politiet hører gerne fra læ-
sere, der har oplysninger i 
sagen. 

Det kan ske på telefon-
nummer 114. 

Landejendom nedbrændt i nat -   
Endnu en påsat brand?

Ilden havde godt  fat i ejendommen.  PRIVATFOTO
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DET SKER

13-årig pige står bag 
nyt fastebillede til 
Faurholt Kirkes alter

AF FLEMMING THULSTRUP
flethu@herningfolkeblad.dk

FAURHOLT Få minutter inden guds-

tjenesten i Faurholt Kirke begyndte, 

kom 13-årige Signe Henriksen i tanke 

om en vigtig detalje.

Hun forlod sin plads på kirkebænken 

og hastede op til alteret, hvor hun di-

skret fjernede en snip af  det tøjstykke, 

der skjulte noget stort og firkantet.

Derefter skriblede hun sine initialer 

og vente tilbage til familien på kirke-

bænken.

Kort efter indtog sognepræst Karin 

Elisabeth Vestergaard scenen foran 

alteret, og orglet satte i gang som 

ouverture til dagens første salme.

Mange havde måske forventet, at man 

skulle vente endnu længere på at se, 

hvad der gemte sig bag klædet, men 

da Signe Henriksen og hendes familie 

skulle til stævne i Herning, blev den 

cliffhanger droppet, og sognepræsten 

gik lige til sagen.

- Vi ville så gerne have et nyt alterma-

leri, men havde samtidig ikke råd til 

at hyre en professionel maler til op-

gaven. Alligevel lå løsningen ligefor. 

Jeg kunne fra starten af  konfirmand-

undervisningen konstatere, at Signe 

havde et stort talent for at tegne og 

male, og efter lidt betænkningstid, ind-

vilgede hun i at påtage sig opgaven, 

sagde Karin Elisabeth Vestergaard, 

der herefter fjernede tøjstykket.

Bag det åbenbarede sig et flot og far-

verigt alterbillede, der illustrerede Jesu 

fristelser i ørkenen, og som netop pas-

ser ind i dagene op mod påsken.

I forbindelse med afsløringen skete der 

det temmelig usædvanlige i Faurholt 

Kirke, at de fremmødte klappede som 

et klart tegn på, at de var mere end 

tilfredse med, hvad de så, og hvad er 

kommer til at pynte på kirkens alter 

fra til påsken.

- Jeg blev spurgt af  præsten, om jeg 

ville tegne et motiv fra fasten. Derpå 

læste jeg en del om emnet og sagde 

så ja. Det har været rigtig spændende, 

siger Signe Henriksen, der skal konfir-

meres til foråret.

I forbindelse med afsløringen fik hun 

en kuvert i hånden som en påskøn-

nelse for kunstværket.

Sidste hånd på kunstværket

BRANDE

Torsdag 
Ingen tilmeldte arrangementer

Fredag
06.00 - 08.00: Brande Svømmecenter: Morgen-
badning.
09.00 - 10.00: Brande Svømmecenter: Svømning 
for pensionister.
10.00 - 12.00: Brande Svømmecenter: Åbent.
16.00. - 20.00: Brande Svømmecenter: Åbent.
20.00: RemisenBrande: Koncert med Nalle and 
His Crazy Ivans.

IKAST 

Torsdag
12.00 - 16.00: Kunstpakhuset, Lille Torv 5, Ikast: 
Udstillingen »Mostly Black and White«.
13.00 - 16.00: Klosterlund Museum og Natur-
center: Livet ved Bølling Sø, m.m.
14.00 - 21.30: Ikast Svømmecenter: Åbent.
15.00 - 17.00: Galleriet Jørgen Østergaard, Øster-
gade 44, Ikast: Udstillingen »Stedsans«.

Ikast Bio
12.00: Hr. Peabody og Sherman - 3D
12.00: Hr. Peabody og Sherman 
13.45: Lego Filmen - Et klodset eventyr
14.00: Far til Fire - Onkel Sofus vender tilbage
15.45: Klassefesten 2
18.30: Saving Mr. Banks
18.30: Klumpfisken
18.30: Kartellet 
20.45: Monumenternes Mænd
20.45: 12 Years A Slave
21.00: 300: Rise of an Empire - 3D

Fredag
09.00 - 12.00: Ved Stadome: Krokettræning for 
seniorer. Arr.: Ikast Senior Sport og Motion.
09.30 - 11.30: Ikast Kirkecenter: Legestue.
10.00 - 11.30: Ikast Svømmecenter: Åbent.
10.00 - 15.00: Genbrugsgården, Bording: Åbent.
12.00 - 16.00: Kunstpakhuset, Lille Torv 5, Ikast: 
Udstillingen »Mostly Black and White«.
14.00 - 17.00: Ikast Svømmecenter: Åbent.
15.00 - 17.00: Galleriet Jørgen Østergaard, Øster-
gade 44, Ikast: Udstillingen »Stedsans«.

Ikast Bio
13.45: Lego Filmen - Et klodset eventyr
14.00: Hr. Peabody og Sherman 
14.00: Far til Fire - Onkel Sofus vender tilbage
15.45: Klassefesten 2 
16.00: Klokkeblomst og Piratfeen
16.15: Hr. Peabody og Sherman - 3D
18.30: Saving Mr. Banks
18.30: Klumpfisken
18.30: Kartellet 
20.45: 12 Years A Slave
21.00: Monumenternes Mænd
21.30: Nimirndhu Nil

 � Når man fattes penge, må man ty til børnearbejde. I dette tilfælde var det dog frivilligt, da man fra Faurholt Kirke spurgte Signe Henriksen, om hun ville hjælpe med et 

alterbillede.  FOTO: TOM LAURSEN

 � Inden afsløringen skulle værket lige forsynes med kunstnerens 

initialer.  FOTO: TOM LAURSEN

KRIMINALSTOF
De årlige hede-
afbrændinger  
er i fuld gang

AF THOMAS VANG NIELSEN
tvn@herningfolkeblad.dk

IKAST-BRANDE Der er fut på, når Natur-

styrelsen med vilje sætter ild på udvalgte 

hedearealer. Scenariet foregår hvert år, men 

er altid lige voldsomt at se på.

I denne tid er det dele af  Harrild Hede samt 

Vind Hede ved Holstebro og Randbøl Hede 

ved Billund, der får en varm behandling, 

fortæller Naturstyrelsen i en pressemed-

delelse.

Afbrændingerne sker for at pleje lyngen 

ved at fjerne blandt andet uønsket græs 

og udrydde lyngbiller. 

Ildspåsættelserne er led i en stor plan om 

igen at få Danmarks heder til at blomstre 

med lyng og andre hedeplanter. Projektet 

er støttet med 30 millioner kroner af  EU 

over fem år.

- Heden trænger til at blive tømt for næring. 

Lyng og hedevegetation har en evne til at 

gro i jord uden næring, men hvis der er for 

meget næring, bliver de udkonkurreret af  

græs og træer, siger skovfoged Hans Jensen 

fra Naturstyrelsen i Midtjylland, som står 

for afbrændingerne på blandt andet Har-

rild Hede. Naturstyrelsens kontrollerede 

leg med ilden skal være færdig 1. april. 

Efter den dato kommer der for mange dyr 

og insekter til, at det er hensigtsmæssigt.

Den våde vinter så længe ud til at blive 

et problem, fordi heden så sent som i sid-

ste uge flere steder stod under vand. Men 

med den nuværende vejrtype med varme 

og vind, går det stærkt med at tørre heden 

i bund.

- Det nytter ikke noget at brænde heden af, 

hvis man ikke brænder helt i bund på de 

store indlands lyngheder, hvor det primært 

er revling og gamle lyngplanter, der skal 

afbrændes. Hvis det øverste jordlag ikke er 

tilstrækkeligt tørt, får man kun en overfla-

disk afbrænding, hvor de tykke stængler 

fra lyngplanten og mos står tilbage efter 

afbrændingen. Men det ser ud til, at for-

holdene snart er ved at være de rigtige, 

fortæller Hans Jensen.

Fut i heden

 � Igen i år er Naturstyrelsen ude med flammekasterne for at skabe kontrollerede 

afbrændinger af hedearealer. Nu står Harrild Hede blandt andet for skud. Billedet er fra 

en lignende afbrænding på Kolpensig Hede 9. marts 2011.  FOTO: THOMAS VANG NIELSEN

Skovbjergparken udvider  
med fire nye lejligheder  
grundet stor efterspørgsel

AF JESPER SØRENSEN
jes@herningfolkeblad.dk

IKAST-BRANDE Byrådet har godkendt, at Skovbjergpar-

ken  i Ikast skal udvides fra 24-28 lejligheder. Dermed 

bliver det muligt for yderligere fire beboere med autisme 

at få gode, trygger rammer at bo i. 

- Vi udvider, fordi vi har et rigtig godt bosted for borgere 

med autisme. Der er stor efterspørgsel på lejligheder 

i Skovbjergparken, og personalet er i top, siger Frank 

Heidemann Sørensen (S), formand for Sundheds- og 

Omsorgsudvalget.

De fire nye boliger bliver - som de 24 eksisterende - på 

75 kvadratmeter. 

Det forventes, at tilbygningen vil koste cirka 6.7 millioner 

kroner. De ekstra lejligheder vil ifølge Frank Heidemann 

Sørensen betyde, at fællesudgifterne for beboerne falder. 

Samtidig vil det give behov for seks-syv nye ansatte i 

Skovbjergparken.    

Nye boliger 
til autister

IKAST Politiet fik i går en henvendelse fra nogle 

ansatte i Ikast-Brande Kommune, som havde 

fundet en scooter, der var smidt i noget buskads 

ved en kommunal lagerhal i Svaneparken i Ikast. 

Politiet fandt ud af, at den røde scooter var den, 

som en endnu ukendt gerningsmand benyttede i 

forbindelse med mandagens indbrudsforsøg hos 

Spar Nord i Ikast. Det drejer sig om en scooter 

af  mærket PGO Hot 50, som onsdag ved 13-tiden 

blev fundet efterladt. Den røde PGO-scooter blev 

stjålet fra Ikast Svømmecenter 3. marts. Nu har 

politiet fundet frem til køretøjets rette ejer, der 

allerede har fået leveret scooteren tilbage.

Banktyv-scooter fundet

 � Banktyvens flugtmiddel.  FOTO: POLITIET
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Tirsdag den 14. januar 2014Side 4 UgeAvisBillund

OG ANDRE STÆRKE TILBUD – KIG IND

ÅBNINGSTIDER: MANDAG - TORSDAG: 10.00 - 17.30 · FREDAG: 10.00 - 18.00 · LØRDAG: 9.30 - 13.00

GARANT GRINDSTED

Bo Gulve & Gardiner

Trehøjevej 27

7200 Grindsted · 75 32 00 23
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SPAR

25%
på gardinlængder fra Luna

TILBUDDET GÆLDER  

fra den 13/1-1/2  2014

LAMELGARDINER 

SPAR 20% på hele kollektionen 

af lamelgardiner fra Luxaflex.

På lamelgardiner 
fra Luxaflex

SPAR

20%

SPAR 25% PÅ GARDINLÆNGDER

Kom ind og lad os finde din personlige løsning 

med gardinlængder.  

SPAR 25% på hele kollektionen af gardin-

længder fra Luna collection.

 
UDSTILLINGEN SÆLGES

Før 84.800,00 kr. - Sælges nu til nedtagning
 Nu. 25.440,00 kr.

Spar 70%

 NEBEL HANDELSCENTER BYG A/S
Fromssejervej 18 - 6623 Vorbasse
Tlf: 75 33 34 88 - Fax 75 33 39 77
www.nebelhandelscenter.dk
nebel@nebelhandelscenter.dk
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HEJNSVIG - I øjeblikket læg-
ger Naturstyrelsen masser af 
kræfter i at genskabe noget 
af det tidligere hedeland-
skab ved Grene Sande og 
Gyttegård Plantage. Men 
faktisk findes der i forvejen 
et hede areal ved Hejnsvig. 
Helt præcist på Råhedevej 
mellem Hejnsvig og Løv-
lund. Og stedet er bestemt et 
besøg værd.
 
Fra områdets højeste punkt, 
Store Råbjerg, der er belig-
gende på den nordlige del af 
Hejnsvig bakkeø 69 meter 
over havets overflade, er der 
en fantastisk udsigt, og man 
kan tydelig se overgangen 
fra bakkeø til hedesletten 
mod nord.
 
Fra p-pladsen fører en 
gangsti op til udsigtspunk-
tet, ligesom der også er an-
dre små stier i området. 
Bl.a. ned til den sø, der også 
er en del af naturen.
 
Området omkring Store 
Råbjerg er et af de få sam-
menhængende hedearealer, 
der er blevet tilbage efter de 
tidligere vidstrakte heder 
nord og syd for Grindstedå-
dalen.
I 1967 blev arealerne, der er 
i alt 65 hektarer, erklæret for 
fredet område.

Heden på Hejnsvig bakkeø

Af Keld Stampe

redaktionen@billund-ugeavis.dk

BILLUND - Et kæmpe stort 
ønske er gået i opfyldelse for 
for forældrebestyrelsen, 
børn og medarbejdere i bør-
nehaven i Billund. 
 
De har nemlig haft held til at 
få omlagt busrute 381 såle-
des, at den nu onsdag og 
torsdag gør stop ved Grøn-
ningen kl. 9.13, inden turen 
går videre til Billund Cen-
tret.  
 
Det er i gåafstand fra børne-
havens tre afdelinger selv 
for små ben, og dermed er 
der åbnet op for helt nye 
muligheder for børnene. 
 
- Vi havde et stort ønske om 
at skabe adgang til kommu-
nens buslinier for børn og 
voksne i børnehaven i Bør-
nenes Univers i Billund, og i 
den forbindlese lavede vi en 
underskriftindsamling, som 
vi afleverede til Klara 
Lyskjær Noer, der er for-
mand for Børne- og Kultu-
rudvalget i Billund kommu-
ne. Og underskrifterne blev 
selvfølgelig afleveret i en le-
getøjsbus, fortæller Christi-
na Kristensen, der er for-
mand for forældrebestyrel-
sen i børnehaven.
 
Klara Lyskjær Noer fandt 
ideen god, og hun tog den 
med til kommunens forvalt-
ning, som arbejdede videre 
med den og også fandt en 
løsning.
 
- Det lykkedes forvaltningen 
at få en aftale i stand med 
Sydtrafik således, at rute 381 
er blevet omlagt, så den nu 
lægger vejen forbi Grønnin-
gen et par gange om ugen.
 

Børnehaven har forpligtet 
sig til at benytte bussen både 
onsdag og torsdag hver uge, 
og da der torsdag var jom-
frutur var glæden til at for-
nemme ombord på vejen 
ned mod centret.
 
Dagens mål var en spadsere-
tur på Kulturstien, men der 
er også mange andre planer 
på tegnebordet. Bussen åb-
ner mulighed for at besøge 
Billund Centret, biblioteket 
m.m., og så er det også mu-
ligt at stige ombord på Vejen 
bussen for at køre videre til 

Frederikshåb Plantage, som 
også har været et stort ønske 
fra personalet. At det er lyk-
kedes forholdsvi smertefrit 
at få ordningen i stand skyl-
des,  at det ikke betyder eks-
tra omkostninger kommu-
nen.
 
Havde det været tilfældet, så 
skulle omlægningen have 
været godkendt  af byråde.
 
Der skal selvfølgelig betales 
for busbilletterne, og de 
penge finder børnehaven i 
eget budget.

Nu kan børnene komme  
ud i det blå
Omlægning af busrute åbner op for et hav af muligheder

Så er bussen velankommet til Billund Centret hvorfra turen gik 
videre på gåben til Kulturstien

Der ventes med spændig på bussen ved stoppestedet på Grøn-
ningen



Tirsdag den 17. december 2013Side 34 UgeAvisBillund

www.happydays.nu 
 eller ring: 70 20 34 48

BESTILLING:

Ekspeditionsgebyr kr. 79,-. Der tages forbehold for udsolgte datoer og trykfejl.

ll dUgeAvisBillund Som læser af Billund Ugeavis 
får du disse specielle 
læser-tilbud. 
Oplys rejsekoden “BILLUND” 
ved bestilling  – så får du 
automatisk rabatprisen.

Teknisk arrangør: 

KØR-SELV-FERIE

Husk rejsekode: BILLUND

Telefonerne er åbne hverdage kl. 8-17.

Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Børnerabat ved to betalende voksne.

Den nordtyske Vadehavskyst
3 dage i Schleswig-Holstein, Nordtyskland

Hotel Arlau-Schleuse ★★★

Området langs Vadehavskysten fra Ejderen op til den danske 
grænse kaldes for Nordfriesland. Landskabet præges af marsk, 
afvandede enge og diger, hvor fårene græsser. Lige ud til det 
yderste dige ligger det charmerende, 3-stjernede hotel med et 
væld af naturoplevelser lige uden for døren. De små veje og 
cykelruter indbyder til at gå på opdagelse i dette særlige land-
skab. Oplev f.eks. stærenes samling ved vadehavet, også kaldet 
Sort Sol, som finder sted både forår og efterår. Men I finder også 
mange andre udflugtsmuligheder som f.eks. den spændende 
kanalby Friedrichstadt (32 km) eller Niebüll (33 km), hvorfra 
man kan tage tog eller biltog til ferieøen Sylt. Husk at benytte 
jer af den inkluderede entre til søfartsmuseet i Husum (14 km). 

Ankomst: 
Valgfri frem til 21.12.2013 og i perioden 2.1.-30.5.2014. 

       Hotel Arlau-Schleuse

Pris pr. person i dobbeltværelse

 Pris uden rejsekode 1.049,-

 i Husum

 899,-

God
børnerabat

– ring og hør!

3 eller 4 overnatninger
Ring og hør!

3 dage i Nordjylland

Color Hotel Skagen ★★★★

På det 4-stjernede hotel på toppen af Danmark har I mulighed 
for at finde ind til det ægte Skagen med den ro, originalitet 
og stemning, som skagensmalerne faldt for. Skagen er perfekt 
til en slentretur i historien mellem de hvidmalede stakitter og 
små dukkehuse bag hovedgaden.

Pris pr. person i dobbeltværelse

 Pris uden rejsekode kr. 1.699,-

Skønne dage i Skagen Pris pr. person i dobbeltværelse

1.099,-

Color Hotel Skagen 

Ankomst: 
Valgfri frem til 20.12.2013 og 
i perioden 13.4.-2.7.2014.

God
børnerabat

– ring og hør!

3 overnatninger
Kun 1.449,-

4 dage i Midttyskland

 Pris uden rejsekode kr. 1.699,-

Det historiske Harzen
Hotel Gasthof Erholung

Pris pr. person i dobbeltværelse

 friluftsbad inkl. transfer

 Schmalspurbahnen

999,-

Ankomst:  
Valgfri i perioden 10.1.-13.12.2014.
OBS: Kurafgift EUR 2,20 pr. person pr. døgn.

 Pris uden rejsekode 1.149,-

Hotel Gasthof Erholung
Synet af de skovklædte bjerge er ganske betagende og gem-
mer desuden på heksehistorier, romantiske ridderborge og 
bindingsværksbyer. I hjertet af den populære feriedestination 
ligger Braunlage, som er en helt karakteristisk Harzenby med 
sine originale, gamle træhuse omkring den gamle hovedgade. 

5 overnatninger  Kun 1.699,-

God
børnerabat

– ring og hør!

Af Niels Helbo

redaktionen@billund-ugeavis.dk

Gennem årene har mange 
haft glæde af at gå, cykle eller 
tage en tur på hesteryg på de 
anviste ruter i Grene Sande 
og Gyttegård Plantage. I det 
sidste års tid har det været 
forbundet med visse vanske-
ligheder at færdes i området 
på grund af træfældning og 
opkørte veje. Hvad er det lige 
der foregår? Det spørgsmål 
har avisen udsendte stillet til 
forstfuldmægtig Inken Bre-
um Larsen fra Naturstyrelsen 
Trekantsområdet, der ledsa-
gede os på en tur rundt til de 
berørte områder.

Vi vil gerne lave mere hede, 
siger Inken Breum Larsen. 
Heden er en beskyttet natur-
type, og vi har fået 5 mio kr. til 
at skabe mere hede i vores Li-
fe Hedeprojekt. Det er 1 mio 
kr. om året i 5 år. Halvdelen af 
de penge kommer fra EU.

Når vi fjerner træerne, kom-
mer der lys til den tidligere 
skovbund, og derved sættes 
en vigtig proces i gang, der i 
løbet af kort tid vil resultere i, 
at der kommer nye planter 
frem, siger Inken Breum Lar-
sen. Det er netop det man øn-
sker med Life Hedeprojektet i 
Gyttegård Plantage og Grene 
Sande.  Med tiden – og her er 
der ikke tale om flere år – hå-
ber man, at lyngen og andre 
hedeplanter vil spire frem på 
de arealer, hvor træerne er 
blevet fjernet. Det vil forhå-
bentligt både give mere tør 
hede med den almindelige 
hedelyng og våd hede med 
klokkelyng, siger Inken Bre-
um Larsen.. Begge hedefor-
mer findes i forvejen bl.a. i 
området nord og syd for Klit-
vej.

At lyngens frø er villige til at 
spire kan man bl.a. se i et om-
råde syd for Klitvej, hvor man 
i 1994 har plantet en gruppe 
fyrretræer. Det interessante 
der er, at der senere er rillet 
op og plantet egetræer. Og 
netop hvor man har rodet i 
jorden, kan man finde lyng-

planter. Det er simpelthen 
frø, der har ligget i jorden, og 
som nu får betingelser for spi-
ring. Det andet eksempel fin-
der vi ved ”Madpakkehuset”, 
hvor man også har rodet i jor-
den. Her har flere lyngplanter 
slået rod. 

Man har også et håb om, at 
det frie areal omkring Grene 
Sande med sandklitterne vil 
resultere i at sandet begynder 
at flytte sig, hvilket også vil 

skabe grobund for en meget 
spændende flora. Måske vil vi 
hjælpe den lidt ved at skrabe 
lidt i jorden, siger Inken Bre-
um Larsen.

Betragter man kortet, er der 
ryddet et bælte - hovedsagelig 
syd for Klitvej - i vest frem til 
klitterne. I dette område har 
man ydermere fjernet stub-
bene, så så meget mineral-
jord som mulig kommer 
frem. Det betyder, at hede-
planternes frø lettere kan spi-
re, og det at den kommende 
arealpleje f.eks. græsslåning 
kan foregå med moderne ma-
skiner.
Stubbene er kvast og ender 
nu deres dage i en fjernvar-
meovn og det frasorterede 
jord, kan bruges til jordfor-
bedring. Inken Breum Larsen 
har en plan om, at landmænd 
og måske haveejere kan hen-
te denne muld. Man behøver 
blot at kontakte skovdistrik-
tet.

Det eneste, der nu er at gøre 
for forstfolkene og gæsterne i 
Gyttegård Plantage og Grene 
Sande, er at have en smule 
tålmodighed, men allerede til 
foråret vil de ryddede områ-
der garanteret fremstå i en 
spændende og anderledes 
udgave.
Og de vil fortsat forandre sig. 
Så følg bare med.

Hvad er det lige der 
foregår i Grene Sande og 
Gyttegård Plantage?

Inken Breum Larsen konstaterer, at lyngen ikke har det godt.

De knuste træstubbe er klar til fjernvarmeovnen og det frasor-
terede jord kan bruges til jordforbedring.

Lyngens frø er villige til at spire, hvis man roder op i jorden. Her 

ved ”Madpakkehuset”.

Selvom der er fjernet mange 
træer, er der endnu mange 
store grantræer tilbage i Gyt-
tegård Plantage.

Den røde streg markerer de 
områder, hvor træerne er fjer-
net.
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HARRILD Efter en lang og dej-

lig sommer er det nu uomtviste-

ligt blevet efterår.

Løvtræerne gløder farverigt, 

og ind imellem kommer en af  

de utallige byger, der varsler 

snarlig vinter.

Mens træerne viser deres far-

vepragt, ser det ganske ander-

ledes ud med  menneskene, der 

har stuvet de lette og farverige 

klæder bort og erstattet dem 

med uldne og varme klæder, 

der matcher den grålige him-

mel.

Joh, efteråret er her, og mens 

der er længere mellem smilene 

i byen, så ser et anderledes ud 

i naturen, hvor træer og buske 

i disse tider øser gavmildt ud 

af  den overflod, som sommeren 

har bibragt i form af  frugter, 

kogler, svampe, frø og meget 

andet, der kan få musetænder 

og fuglenæb til at løbe i vand.

Så det ville måske en idé at 

forlade skrivebordet i byen og 

for en stund skifte scenariet ud 

med en tur i naturens efterår 

med Hugormen.

Godt med plads

Og netop en sådan tur byder 

Naturstyrelsen Midtjylland 

på her i efterårsferien, og det 

endda ganske gratis.

Nu er ordet gratis et ord, der 

giver mening i de fleste midtjy-

ske ører, og derfor er det også 

noget af  en overraskelse, at jeg 

befinder mig mutters alene ved 

siden af  Hugormen, da den hol-

der parkeret foran Naturcenter 

Harrild Hede. Lidt senere stø-

der en kollega til, men vi skal 

blive de eneste, der tager imod 

Naturstyrelsen invitation.

Men vi får alligevel en tur i 

Hugormen, der er en udflugts-

vogn, efterspændt en traktor. 

Navnet er inspireret af  Sandor-

men, der transporterer turister 

til Grenen ved Skagen.

Vi har masser af  plads at bol-

tre os på. Hugormen har nemlig 

plads til 28 passagerer.

Vild med efteråret

Naturvejleder Torben Kjærga-

ard Andersen er dagens guide 

og chauffør.

- Jeg er selv vild med efteråret. 

Bare se på farverne, og så er 

der stor aktivitet netop i denne 

tid, fortæller Torben Kjærgaard 

Andersen, der fortæller om de 

mange hugorme, der er ved at 

gøre sig klar til at søge ned i 

jorden for at få sig en velvok-

sen morfar, der strækker sig 

over hele vinteren. De kommer 

så først frem igen, når forårets 

første solstråler rammer Har-

rild Hede.

Han fortæller videre om hjor-

tene, der gør sig til med deres 

brøl for at skræmme rivalerne 

bort og lokke hunnerne til samt 

om de mange fugle, der forlader 

området for at søge mod var-

mere himmelstrøg, mens andre 

kommer til fra nord.

- For fugle-interesserede drejer 

det sig blandt andet om de re-

lativt sjældne blå kærhøg, der 

modsat musvågen flakser lavt 

over jorden og foretager styrt-

dyk mod deres byttedyr samt 

stor tornskade, der også er en 

rovfugl. Vi har enkelte par, der 

yngler her. Helt specielt for 

disse fugle er, at de spidder de-

res bytte på torne, og de kan så 

vende tilbage og tage for sig af  

retterne, når sulten melder sig, 

fortæller naturvejlederen.

Dans som Allan

Og så har man minsandten 

også set tranen i Harrild, og 

Torben Kjærgaard Andersen 

har set unge fugle tage danse-

trin i bedste Allan Simonsen-

stil.

- Men det er da en start, og vi 

håber, at det kan blive starten 

på ynglende par her, men de 

skal vist blive lidt bedre til at 

træde dansen, inden det bliver 

til noget, siger dagens chauffør, 

der sætter sig ind i førerhuset, 

og snart efter bumper vi ad 

skovveje gennem Nørlund 

Plantage.

Der er et højttaler-system på 

vej til Hugormen, så chauffø-

ren i fremtiden også kan guide 

gæsterne undervejs, men indtil 

videre må vi pænt vente på, at 

der stoppes op, inden vi kan få 

endnu mere at vide.

Vi kommer ud gennem skoven, 

og Hugormen gør holdt på en 

plet med vid udsigt over enor-

me hede-vidder med udsigt til 

Store Langbjerg.

Stilheden er øredøvende, og så 

langt øjet rækker, kan man skue 

ud over det landskab, der i en 

fjern fortid dækkede halvde-

len af  Jylland. Lyngen er ved 

at blomstre af, men det hele 

forekommer alligevel frodigt. 

Rundt om rager mindre træer 

og buske op og skaber kontra-

ster til hedehavet.

Storstilet hede-projekt

I øjeblikket er man netop på 

Harrild Hede ved at gennemfø-

re et storstilet projekt, hvor der 

afprøves syv forskellige meto-

der i forbindelse med hedepleje.

Der er tale om et såkaldt EU Li-

fe-projekt, og der er ydet tilskud 

på millioner af  kroner fra såvel 

EU som staten med det formål 

for øje at finde frem til, hvorle-

des man på bedst mulig måde 

beskytter den unikke og oprin-

delige danske natur. Projektet 

strækker sig frem til 2015.

Vi står en tid og betragter den 

smukke efterårs-kulisse, inden 

det atter går retur med Hug-

ormen til Naturcenter Harrild 

Hede.

Naturen venter

Inden da gør Torben Kjærgaard 

Andersen dog opmærksom på, 

at det netop er tid til at gå på 

svampejagt.

Han beviser det selv ved at gå 

ind i skovtykningen, hvor han 

fra skovbunden fisker en per-

fekt rørsvamp op.

- Lidt fløde og bacon. Den bliver 

helt perfekt, siger naturvejleder 

og chauffør Torben Kjærgaard 

Andersen.

I løbet af  denne efterårsdag 

står han for fire gratis ture 

rundt i Nørlund Plantage og 

Harrild Hede - et stykke natur, 

der dækker i alt 3000 hektar el-

ler sagt på en lidt anden måde 

- 4000 fodboldbaner.

Der kom ingen på en første 

tur, mens pressen var med på 

en næste. Heldigvis kom der 

gæster på de to sidste ture. På 

en af  disse ture var gæsterne 

endda så heldige at se seks-syv 

krondyr på klos hold.

Men til alle de, der sprang over 

de guidede ture, kan man gøre 

sig selv den tjeneste at tage af  

sted på egen hånd og opleve 

den enestående natur og opleve 

efteråret ved selvsyn - Harrild 

Hede og den omgivende natur 

venter tålmodigt på besøg.

Hedetur med Hugormen

 � Hvis man skruer tiden et par hundrede år tilbage, så halvdelen af Jylland således ud. Vidstrakte hedesletter, hvor horisonten kun blev brudt af mindre træer og buske, der skød op i den næringsfattige 

jord. Dette landskab kan man fortsat opleve på Harrild Hede.  FOTO: FLEMMING THULSTRUP

 � Skoven har i der seneste årtier ændret sig i det midtjyske fra at være geledder af nåletræer i 

plantagerne til blandet skovvækst af både løv- og nåletræer.  FOTO: FLEMMING THULSTRUP

 � Naturvejleder og chauffør på hugormen Torben Kjærgaard Andersen.  FOTO: FLEMMING THULSTRUP

 � Mens er ikke var kunder på de første gratis ture med Hugormen, så kom der gæster på 

eftermiddagens ture.  PRIVATFOTO

 � Det er svampetid, og hvis man skal være på en sikre side, så bør 

man holde sig fra svampe med laméller og høste rørsvampene, 

hvoraf de fleste er spiselige.  FOTO: FLEMMING THULSTRUP

På besøg i det farvestrålende  
efterår ved Harrild Hede
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Stort flerårigt hede
projekt skal hjælpe lyngen

”Skynd dig, kom! Om føje år, heden som en kornmark står”.
Således skrev H.C. Andersen i 1859, men i dag er det ikke bonden,
ploven og kornet, som heden og lyngen slås med, men derimod
andre uønskede arter.

Fra cirka 700.000 hektar hede i 1700-tallet er det samlede areal
med heder – alt iberegnet – under 100.000 hektar i dag. Langt
hovedparten ligger på den ”magre” jord i Jylland, og nu er der
iværksat et meget stort og ambitiøst hjælpeprojekt i samarbejde
mellem EU og Naturstyrelsen. Dette EU Life projekt har en
beløbsramme på ikke mindre end 4.075.000 euro, eller hvad der
svarer til godt 30 millioner kroner. EU dækker halvdelen,
Naturstyrelsen den anden halvdel.

Det er bestemt ikke uinteressant for jægerne, idet den stigende
bestand af kronvildt i høj grad har brug for, at lyngen trives. Lyng,
som hører til dværgbuske familien sammen med revling, tyttebær
og blåbær, står højt på krondyrenes menuliste ved vintertid. Biolog
Poul Hald-Mortensen har ved undersøgelser af vomme fra nedlagte
krondyr fastslået, at lyng og andre dværgbuske ved vintertid udgør
cirka 25 procent af føden. En bedømmelse, som forskningschef
Carsten Riis Olesen, Danmarks Jægerforbund, Kalø, er enig i.

Seks heder
Seks hede strækninger er udpeget: Lønborg Hede, Randbøl Hede,
Store Råbjerg, heder ved Skovbjerg Bakkeø, Harrild Hede samt
heder i Klosterheden plantage. I alt dækker disse heder cirka 6.500
hektar, og ifølge projektets tovholder hos Naturstyrelsen,
forstfuldmægtig Søren Rasmussen, vil cirka 2.500 hektar af hederne
komme under behandling.

- Hedeplejen foregår enten ved hjælp af maskinafskrælning, ved
slåning med maskiner og/eller ved afbrænding, forklarer Søren
Rasmussen.

- Naturligvis går vi efter de områder af hederne, som er værst
angrebet af blåtop - især Randbøl Hede - og andre uønskede arter,
så der bliver tale om et ujævnt mønster i bearbejdningen.

Bekæmpelsen foregår både med egne folk, især ved afbrænding
angår, mens der i udstrakt grad er hyret entreprenører ind med
specialmaskiner.

Ny lyng i samme sæson
I de tilfælde, hvor man kan nøjes med at slå eller afbrænde heden,
spirer den nye lyng frem i samme sæson. Ved den mere vidtgående
maskinafskrælning (hvor lyngtørven er blevet så tyk, at græs og
fyrretræer er ved eller har taget over), går der længere tid. Men
der ligger masser af lyng frø i de dybere lag, og de spirer frem, så
lyngheden står frisk, grøn og indbydende igen efter et par år.

Afskrælningen ER slut for i år, hvilket skete medio april af hensyn
til yngleaktivitet. Hen på sommeren kan maskinerne starte igen, og
for eksempel skal man i år afskrælle cirka 100 hektar af Harrild
Hede og på naboarealet, Nørlund Sande. Endvidere afbrænder
Naturstyrelsen omkring 200 ha i området og foretager andre
hedeplejeforanstaltninger på yderligere 50 ha.

Som en del af projektet undersøger Naturstyrelsen muligheden for
at anvende det slåede eller skrællede materiale i en vis
udstrækning. Det slåede materiale kan anvendes til dybstrøelse til

Kronvildt fouragerer i vid udstrækning på lyng
og andre dværgbuske i vinterhalvåret. FOTO:
MAX STEINAR

Den mindst vidtrækkende og mest skånsomme
metode er afbrænding. Ny lyng spirer frem
allerede i år. FOTO: MAX STEINAR
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kreaturer, mens styrelsen arbejder på at få udviklet metoder til at
anvende de afskrællede tørv til eksempelvis biogasanlæg.

Frem til 2015
Da det kun er en begrænset periode hvert år, at man kan arbejde
med hederne, løber projektet frem til 2015. Da er forhåbningen
som nævnt, at i alt cirka 2.500 hektar hede står med nyt eller
spirende lyng, hvilket nok kunne have kaldt et stort smil frem på
eventyrdigter Andersens ansigt.

- Ja, går det som vi regner med, så vil der være veletableret lyng
og andre dværgbuske på arealerne til den tid, lyder forhåbningen
fra projektchef Søren Rasmussen.
Steinar

Opret tråd om denne nyhed i debatforum
Tip en ven om denne nyhed
[29-04-2013 kl. 09:00]
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IndFak(Navision-
Drift), RejsUD og 

FUN-mTid

IndFak(Navision-
Anlæg)

IndFak/RejsUD og 
SkovArb-mTid

Opgave Opgave Lokalopgave
LIFE-Hede - Blåvand 640115 640115
LIFE-Hede - Indtægter, forskud fra EU 640116 640116
LIFE-Hede - Midtjylland 640117 640117
LIFE-Hede - Projekt manager 640118 640118
LIFE-Hede - Trekanten 640119 640119
LIFE-Hede - Vestjylland 640120 640120
LIFE-Hede A1 - Permits 640121 370411
LIFE-Hede A2 - Start-up workshop 640122 370412
LIFE-Hede C1 - Clearing of woody species 640123 370431
LIFE-Hede C2 - Removal of upper peat soil layer 640124 370432
LIFE-Hede C3 - Milling of areas 640125 370433
LIFE-Hede C4 - Harvest of vegetation 640126 370434
LIFE-Hede C5 - Controlled burning 640127 370435
LIFE-Hede C6 - Historically cultivation 640128 370436
LIFE-Hede C7 - Establishment of grazing 640129 370437
LIFE-Hede C8 - Restoration of natural hydrology 640130 370438
LIFE-Hede D1 - Information boards 640131 370441
LIFE-Hede D2 - Facilities for visitors 640132 370442
LIFE-Hede D3 - Project website 640133 370443
LIFE-Hede D4 - Layman’s report 640134 370444
LIFE-Hede D5 - Co-operation with landowners 640135 370445
LIFE-Hede D6 - Conference in nature management 640136 370446
LIFE-Hede D7 - Guided visits 640137 370447
LIFE-Hede D8 - Project folders 640138 370448
LIFE-Hede D9 - Publications 640139 370449
LIFE-Hede D10 - Final seminar 640140 370440
LIFE-Hede E1 - Project management 640141 370451
LIFE-Hede E2a - Overall project monitoring 640142 370452
LIFE-Hede E2b - Monitoring of impact 640143 370459
LIFE-Hede E3 - Networking with other projects 640144 370453

LIFE, Omkst-Kat 2, TRAVEL 9920 9920
LIFE, Omkst-Kat 3, EXTERNAL ASSISTANCE 9930 9930
LIFE, Omkst-Kat 4.1, INFRASTRUCTURE 9941 9941 Ej relevant for RAHID

LIFE, Omkst-Kat 4.2, EQUIPMENT 9942 9942
LIFE, Omkst-Kat 4.3, PROTOTYPES 9943 9943 Ej relevant for RAHID

LIFE, Omkst-Kat 5, LANDPURCHASE mm. 9950 9950 Ej relevant for RAHID

LIFE, Omkst-Kat 6, CONSUMABLES 9960 9960
LIFE, Omkst-Kat 7, OTHER COSTS 9970 9970

Turkis lokalopgavenumre:  De anvendes KUN i IndFak/RejsUD og SkovArb-mTid.
LOKALOPGAVE-feltet i IndFak/RejsUD og SkovArb-mTid.
Disse lokalopgavenumre holder styr på de direkte actionsomkostninger (skovarbejder & indkøb), dvs. alt 
der kræver bevilling, altså alle andre omkostninger end FUN-løn
Alle SKOVARBEJDER-timer og alle omkostninger skal henføres til et Turkis lokalopgavenummer.

Rosa Formålsnumre:  De anvendes kun i IndFak. Formål  bruges til at mærke hvilke omkostningskategori 
den pågældende udgift skal henføres til. Skal altid kombineres med opgave og lokalopgave. Numrene 
findes i systemet, de er fælles for alle LIFE-Nature projekter.

Formål Formål

Tekst 

Styring af omkostningskategori

Grønne opgavenumre:  De anvendes i IndFak/RejsUD og SkovArb-mTid. -  ALDRIG i FUN-mTid.
OPGAVE-feltet i IndFak/RejsUD og SkovArb-mTid. Disse opgaver er de "bevillingsbærende". 
Alle omkostninger, såvel faktura som skovarbejdertid, SKAL henføres til et Grønt opgavenummer

Gule opgavenumre:  De anvendes KUN i FUN-mTid.
ALDRIG som OPGAVE i IndFak/RejsUd og SkovArb-mTid!
Disse opgaver holder styr på FUN's actions"tid".
Alle FUN-projekttimer SKAL registreres på et Gult opgavenummer

B005512
Maskinskrevet tekst
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