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Indledning. 

Når man læser ældre beskrivelser af de jyske heder, var laverne for 100 år siden 
et af de vigtigste elementer. Det illustreres af følgende citater:  

”Karakterplanterne er Lyng og Rensdyrlav, - - - de dominerer alt og præger 

alle Hedelandskaber paa tør Bund.” (Galløe & Jensen 1906). 

 

”Paa den høje, tørre Hede bestod Plantevæksten især af lavt Lyng med tæt 

Rensdyrlav i Bunden, hist og her store eller mindre graahvide Pletter alene af 

Rensdyrlav.” (C. Raunkiærs efterladte erindringer fra slutningen af 1800-tallet, 

Skodshøj 1964). 

 

”Hedelyngen hersker alene, - - - og kun Rensdyrlav dominerer mellem 

Lyngtuerne.” (Raunkiær 1909). 

Disse verbale beskrivelser svarer sikkert ganske godt til et foto fra Randbøl 
Hede af et område med enkeltstående, kuplede lyngbuske og masser af hede-
rensdyrlav (Cladonia portentosa) mellem buskene (Figur 1). Det er fra august 
1979. 

 

 

Figur 1. Et område helt domineret af spredte lyngbuske samt puder af hede-

rensdyrlav (Cladonia portentosa). (1979.) 

For 100 år siden har Randbøl Hede sikkert også set ud som beskrevet i de 
ovennævnte citater, men der er ingen konkrete beskrivelser før sidst i 1930-
erne. Da forekom laverne næsten overalt. På den tørre lynghede fandtes den i 
76 % af alle prøveflader på 0,1 m2 (se nedenfor). Selv før man foretager 
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detaljerede registreringer kan man se, at sådan er det ikke mere. Der er ingen 
tvivl om, at laverne er den mest truede plantegruppe i den danske natur. Over 
60 % af de danske arter af lav er på rødlisten (Stoltze & Pihl 1998). Men der er 
kun ganske få konkrete data, hvor lavernes nuværende forekomst sammenlignes 
med den tidligere. Det er baggrunden for dette notat. 

Der er publiceret artslister for laver for henholdsvis 1941 og 1992. Det var 
derfor oplagt at gentage en sådan registrering, vel vidende, at det ikke er nogen 
særlig nuanceret måde at beskrive tilstanden på. Ud over dette er det forsøgt at 
kvantificere lavernes betydning i 1941 og sammenligne med de nuværende 
forhold. 

Materiale og metode.  

Til udarbejdelse af en artsliste blev i 1992 en større mængde jordlevende laver 
indsamlet af HJD, efter bedste skøn omfattende alle forekommende arter. De 
blev oversendt til artsbestemmelse af Ulrik Søchting, Københavns Universitet.  

I 2007 blev samme metode anvendt, men suppleret med en heldagesekskursion 
med Ulrik Søchting til de potentielt bedste lokaliteter for laver. Indsatsen i 2007 
har derfor været mere intensiv end i 1992. 

Størstedelen af heden er ikke et velegnet voksested for laver. Hvor bølget 
bunke, blåtop eller revling er dominerende, taber laverne i konkurrencen. Der er 
derfor lagt vægt på at besøge områder med mineralsk jordoverflade og uden et 
sammenhængende vegetationsdække, og hvor denne tilstand har en varighed af 
mere end blot nogle få år. Åbne sandflader i klitter i forskellige stadier af 
tilgroning, samt vejspor på særligt tørre og magre steder er udprægede ”hot 
spots”. Men dem bliver der tydeligvis færre af. 

Når man skal sammenholde den aktuelle forekomst af lavarter med de tidligere 
undersøgelser, der er foretaget af Böcher (1941), kan der være problemer med 
skiftende tiders artsopfattelser. At mange arter har skiftet navne kan forholdsvis 
let håndteres, men en der er også sket artsopsplitninger, som umuliggør en 
præcis sammenligning. To artskomplekser er således medtaget i tabel 1. Den 
ene rummer rødfrugtede Cladonia-arter med regelmæssige bægre såsom C. 

borealis, C. diversa, G. pleurota og C. coccifera. Den anden rummer 
brunfrugtede Cladonia-arter med regelmæssige bægre såsom C. chlorophaea, 

C. grayi og C. merochlorophaea. Disse artskomplekser er ved at blive studeret 
nærmere, men i denne sammenhæng behandles de bedst i bred forstand. I 
tabellerne er anvendt de aktuelle videnskabelige navne, som de er akcepteret i 
Søchting & Alstrup (2008) http://www.bi.ku.dk/lichens/dkchecklist/. 

Böcher (1941) angiver ikke, hvilke kilder han har anvendt til fastlæggelse af 
artsopfattelsen. Man kan dog ret sikkert gå ud fra, at han for Cladonia-arterne 
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har brugt en oversigt og bestemmelsesnøgle, som var kommet blot 10 år 
tidligere (Hansen & Lund 1929). Denne oversigt nævner dog ikke alle de arter, 
som er nævnt i artslisten for Randbøl Hede. For de øvrige laver har han 
sandsynligvis støttet sig til Rosenvinge & Rostrup (1925), til dagligt kaldt 
Rostrups Flora II.  

Hede-rensdyrlav er langt den almindeligste lav på Randbøl Hede – og på heder 
helt generelt. Et kvantitativt mål for dens betydning i hedevegetationen kan fås 
ved at analysere nogle af dataene i Böcher (1941). Han har i sin bog et meget 
stort antal tabeller med vegetationsanalyser. Disse er gennemgået, og dataene 
vedrørende den frekvensmæssige forekomst af laverne i den tørre lynghede er 
uddraget. For yderligere at udelukke den fejlkilde, som kunne ligge i at laver er 
meget langsomme til at kolonisere nye områder, er ikke medtaget data fra de 10 
første år efter en brand. Resultatet viser, at hede-rensdyrlav fandtes i 76 % af 
alle prøveflader på 0,1 m2 (såkaldte Raunkiær-cirkler). 

De fleste data er baseret på, at Böcher har udlagt 20 prøveflader sammen. Ud 
fra dette kan man beregne, at der i 1941 i gennemsnit blev fundet 3,9 arter af 
lav i 20 flader à 0,1 m2.  

For at forsøge at foretage sammenlignelige registreringer i dag, blev der i 
februar 2008 udlagt 200 prøveflader à 0,1 m2 i tør lynghede tilfældigt fordelt 
over hele heden. Her blev forekomsten af hede-rensdyrlav registreret. For hver 
20 prøveflader blev det totale antal af lavarter optalt. 

Böcher (1941) har ikke markeret sine prøvefelter. Men i denne sammenhæng er 
det uden betydning, for hvis man efter 70 år genundersøgte de samme flader, 
ville resultaterne i mange tilfælde være uden interesse i relation til formålet med 
denne rapport, fordi felterne ville have ændret sig til f.eks. græshede eller 
revling-domineret hede. Ønsket har tværtimod været at sammenligne tilstanden 
i lyng-domineret hede i henholdsvis 1941 og 2007/2008. 

Resultater. 

En oversigt over fundne arter af lav på Randbøl Hede på de tre tidspunkter 1941 
(Böcher 1941), 1992 (Degn 1996) og 2007 ses i Tabel 1. En sådan systematisk 
oversigt er sværere at fremstille for laver end for de fleste andre 
organismegrupper på grund af de ovennævnte problemer med systematik og 
navngivning. Derfor optræder der også i tabellen parenteser, som indikerer, at 
disse arter ikke var erkendt eller adskilt på det pågældende tidspunkt. Da de er 
fundet ved efterfølgende registreringer, antyder en parentes, at de godt kan have 
været til stede. 
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Tabel 1. Artsliste over laver, der er fundet på Randbøl Hede på de tre tidspunkter 

1941, 1992 og 2007. Symbolet (X) er anvendt for arter, som på grund af 

artsopfattelsen i 1941 ikke er registreret, men antages at have været til stede, blandt 

andet fordi de er fundet ved efterfølgende registreringer. 

 

1941 1992 2007 

Baeomyces rufus X 

 

X 

Cetraria aculeata X X X 

Cetraria islandica X X 

 Cetraria muricata (X) X X 

Cladonia arbuscula X X X 

Cladonia callosa *R* 

  

X 

Cladonia cervicornis X X 

 Cladonia chlorophaea s.lat. (1) X X X 

Cladonia ciliata X X 

 Cladonia cornuta 

  

X 

Cladonia crispata X X X 

Cladonia fimbriata X 

  Cladonia floerkeana X X X 

Cladonia foliacea 

 

X 

 Cladonia furcata X X X 

Cladonia glauca X X X 

Cladonia gracilis X X X 

Cladonia macilenta (X) X 

 Cladonia phyllophora X 

  Cladonia pleurota s.lat. (2) X X X 

Cladonia portentosa X X X 

Cladonia ramulosa X X X 

Cladonia rangiferina X X 

 Cladonia rangiformis X X X 

Cladonia scabriuscula X X X 

Cladonia squamosa X X 

 Cladonia strepsilis *V* X X X 

Cladonia subulata X X X 

Cladonia sulphurina 

 

X 

 Cladonia uncialis X X X 

Cladonia zopfii X X X 

Flavocetraria nivalis X 

  Peltigera malacea X 

  Peltigera rufescens 

 

X 

 Placynthiella icmalea (X) X X 

Placynthiella uliginosa X 

 

X 

Pycnothelia papillaria *V* X X X 

Stereocaulon condensatum X 

  Trapeliopsis granulosa X X X 

Vulpicida pinastri X 
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Arter på den danske rødliste er markeret med stjerne (*) samt et symbol for behovet for 

beskyttelse, henholdsvis (V) for sårbare arter og (R) for en sjælden art. Markeringen 

er dog kun anvendt til de arter, som forekom på Randbøl Hede i 2007. 

(1) Følgende arter fra dette artskompleks er angivet fra Randbøl Hede: C. 

merochlorophaea og C. grayi. 

(2) Følgende arter fra dette artskompleks er angivet fra Randbøl Hede: C. borealis, C. 

coccifera og C. diversa. 

 

Tabellen viser, at adskillige arter, som er fundet ved de tidligere registreringer, 
ikke er fundet i 2007. Omvendt er der ikke noget, som tyder på indvandring af 
nye arter. Registreringer af enkelte arter for første gang i 2007 kan tilskrives 
ændringer i artsopfattelsen.  

Udviklingen i artsantallet vises grafisk på Figur 2. For 1941 er også medtaget 
de tre arter, som er i parentes, fordi de på grund af artsopfattelsen i 1941 ikke er 
registreret, men de antages at have været til stede. Kurven viser en sikker 
nedgang i artsantallet af laver gennem perioden. 

 

 

 

Figur 2. Antallet af arter af lav på Randbøl Hede i 1941, 1992 og 2007. Tallet 

for 1941 indeholder 3 arter, som på grund af artsopfattelsen i 1941 ikke er 

registreret, men antages at have været til stede, blandt andet fordi de er fundet ved 

efterfølgende registreringer. 
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I tabellen er de arter, som er på den danske rødliste (Stoltze & Pihl 1998), 
markeret med en stjerne (*) samt et symbol for behovet for beskyttelse, 
henholdsvis (V) for sårbare arter og (R) for en sjælden art. To arter, Cladonia 

strepsilis (pude-bægerlav) og Pycnothelia papillaria (blødvortet knoplav) er 
karakteriseret som sårbare, og Cladonia callosa (skør bægerlav) som sjælden. 
Markeringen er dog kun anvendt for de arter, som forekom på Randbøl Hede i 
2007, ikke på de som er forsvundet. Ingen af de fundne laver er på gullisten 
(Stoltze 1998). Siden 1941 er der forsvundet 7 rødlistede arter af lav fra 
Randbøl Hede: 1 sårbar, 5 sjældne og 1 særligt hensynskrævende. 

Hyppigheden af hede-rensdyrlav i 200 tilfældigt udlagte prøveflader i tør 
lynghede fordelt over hele heden var 16 % i 2008 (Figur 3). Det er et kraftigt 
fald fra 1941, da hyppigheden var 76 %. 

 

 

Figur 3. Frekvensen af hede-rensdyrlav (Cladonia portentosa) på Randbøl 

Hede i tør lynghede i henholdsvis 1941 og 2008.  

 

Også artsantallet af laver på tilfældigt udlagte prøveflader i tør lynghede var 
dalet betragteligt siden 1941; i gennemsnit blev der i 2008 kun fundet 1,9 arter 
af lav i 20 prøveflader à 0,1 m2 (Figur 4). 



 

8 

 

 

Figur 4. Antal arter af lav på 20 prøveflader a’ 0,1 m2 
i  tør lynghede på 

Randbøl Hede i 1941 og 2008. 

 

Det generelle vegetationsbillede var gammel lynghede med mos i bunden og 
eventuelt små totter af hede-rensdyrlav. Hvis der fandtes andre arter var det 
som regel brungrøn bægerlav, Cladonia merochlorophaea. Den er meget 
almindelig på dødt og nedbrudt plantemateriale. 

Kun få områder adskilte sig fra dette generelle billede. Et af dem var et område, 
hvor vegetation og morlag (=det øverste organiske jordlag) var afskrællet med 
gummiged i 1996 (se notat: Vegetationens indvandring på afskrabet areal på 
Randbøl Hede. 2005). Formålet var at prøve at genskabe den tidligere 
vegetation med enkeltstående lyngbuske og med laver og nøgen jordbund 
imellem. Det var faktisk lykkedes ret godt. Her var der hede-rensdyrlav i 40 % 
af prøvefladerne, og der fandtes i 20 prøveflader hele 7 arter af lav. Disse data 
indgår ikke i det tidligere omtalte resultat, da det ikke beskriver den almene 
tilstand af Randbøl Hede, men et temmelig specielt område. Ved undersøgelsen 
i 2007 fandtes i alt på den afskrællede flade 9 arter af lav.  

Diskussion og konklusion. 

Konklusionen på resultaterne kan gøres meget kort: På alle de tre undersøgte 
parametre er der en markant tilbagegang for laverne. I perioden 1941-2007 er 
det totale artsantal på Randbøl Hede faldet, forekomsten af den dominerende 
lavart, hede-rensdyrlav, er faldet fra 76 % til 16 %, og antallet af lavarter i 
ganske almindelig lynghede er halveret. En række årsager medvirker hertil: 
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1. Laverne er afhængige af et lysåbent miljø. Derfor vil deres diversitet og 
dækning blive mindre, når heden gror til, mens de trives i de 
successionsstadier, der har været forbundet med tidligere tiders driftsformer 
på heden, f.eks. græsning, lyngslåning, afbrænding eller tørveskrælning (se 
Riis-Nielsen et al. 1991). I den undersøgte periode er egentlig drift af heden 
ophørt og en generel tilvoksning har fundet sted. 

2. Den ændring fra dværgbuskhede til græshede, som er beskrevet i notatet 
”Lyng og græs på Randbøl Hede 2005 – de store linjer”, har også en anden 
negativ effekt for laverne. Græsserne producerer meget dødt plantemateriale 
(førne), der ligger som en porøs måtte oven på jordoverfladen. På et sådant 
substrat vil mange af hedens typiske laver ikke gro. De kræver et mineralsk 
underlag. 

3. Kvælstofs negative indvirkning på laverne er i høj grad indirekte. Ved en 
øget deposition af kvælstofforbindelser fra atmosfæren får lavernes 
konkurrenter forbedrede livsbetingelser. De gror hurtigere og højere og 
danner tættere bestande. Derved forhindrer de lyset i at komme ned til de 
lave og mere langsomt voksende laver. Laverne kræver lys, og forsvinder 
ved udskygning. Ældre tiders enkeltstående lyngbuske, som kun dækkede 
en mindre del af jordoverfladen, ses sjældent i dag.  

4. Kvælstof virker også som et giftstof for de laver, der indeholder 
blågrønalger (Hallingbäck 1991). Af de danske laver, som indeholder 
blågrønalger, er 96 % truede eller forsvundet, mens det samme kun gælder 
for 76 % af laverne med grønalger. På Randbøl Hede er der tidligere fundet 
3 lavarter med blågrønalger, men de er alle forsvundet. 

5. En af truslerne mod et alsidigt islæt af laver i vegetationen er den invasive 
mosart vestlig bredribbe (Campylopus introflexus). Den danner kompakte 
og udstrakte puder (Figur 5), som effektivt forhindrer etablering af såvel 
laver som højere planter (Equihua & Usher 1993). En sammenhængende 
vegetation af denne mos findes ofte på steder, som for en menneskealder 
siden ville have været rige på laver: Særligt sandede og tørre, eksponerede 
åbninger mellem lyngbuskene. Mosarten er forholdsvis nyindvandret i 
Danmark, og er formentlig stadig under spredning. I ”Den danske 
Mosflora” fra 1976 er arten anført som temmelig sjælden. Det gælder ikke 
længere på de jyske heder. 
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Figur 5. En tæt pude af mosset vestlig bredribbe (Campylopus introflexus) 

forhindrer effektivt f.eks. laver i at etablere sig. 

 

Hvis man ønsker at opretholde – eller måske endda forbedre - den nuværende 
artsdiversitet af laver på Randbøl Hede er det nødvendigt at sætte ind på to 
fronter: 

1. Kvælstofdepositionen skal reduceres yderligere. Den var på Randbøl Hede i 
2006 vurderet at være på 16 kg N/ha/år (Danmarks Miljøundersøgelser 2006). 
Selvom depositionen på landsplan har været faldende siden sidste halvdel af 
1980-erne (Ellermann 2007), er niveauet stadig for højt. Tålegrænsen (d.v.s. 
den mængde kvælstof et naturområde kan udsættes for over en længere periode 
uden at det fører til væsentlige ændringer) er for heder generelt fastsat til 10-15 
kg N/ha/år, mens den for lav-rige heder er sat lavere, nemlig 7-12 kg N/ha/år 
(Skov- Naturstyrelsen 2003). Hverken laver eller lavheder er ens, og 
følsomheden er følgelig heller ikke ens. Hallingbäck (1991) refererer, at det 
svenske Naturvårdsverket dengang opgav en tålegrænse på 5-15 kg N/ha/år. Og 
han fortsætter: ”Detta kan vara alldeles för högt för flertalet blågrönalger.” 
Laver med blågrønalger er særligt følsomme, som det er omtalt oven for. 
 
2. Morlaget skal fjernes på udvalgte steder. I morlaget findes langt størstedelen 
af næringsstofferne i en hedejord. Disse næringsstoffer er på grund af 
manglende eller forholdsvis ekstensiv naturpleje akkumuleret gennem mange år 
og bundet til det organiske materiale fra døde planter. Som det er nævnt oven 
for trives mange arter af lav ikke på så løst et substrat. Den anden negative 
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effekt af morlaget er, at der under visse omstændigheder kan frigives 
næringsstoffer herfra, som lavernes konkurrenter kan udnytte til at opnå 
fuldstændig dominans.  

Tilstanden og udviklingen på et areal, hvor morlaget blev fjernet i 1996, er 
beskrevet i notatet ”Vegetationens indvandring på afskrabet areal på Randbøl 
Hede” fra 2005 og nævnt på side 8. Det viser, at det er muligt at skabe gunstige 
betingelser for laver. Omvendt viser observationer fra nogle af de afskrællede 
felter i blåtop-forsøget, at der også kan ske en massiv indvandring af mosser, 
blandt andet den invasive mos vestlig bredribbe. På nuværende tidspunkt er der 
ingen oplagt forklaring på forskellen.  

 


