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Forord

Hedearealet findes i dagens Danmark nsten kun i Jylland. Tidligere ckekkede heden store
dele af landet, men pa grund af opdyrkning og tilplantning er hedearealet blevet voldsomt
reduceret i dette og forrige ârhundrede. Pa de resterende heder er tidligere tiders udnyttelse
til grsning m.v. stort set ophørt med det resultat, at mange af dem er ved at gro til med
buske og tneer.
Levevilkârene for hedens karakteristiske plante- og dyreliv forringes pa grund af denne
udvikling. Det er derfor nødvendigt at pleje hederne med jvne mellemrum for at bevare deres
planter og dyr og det landskab, de lever i.
Naturpleje pa heder har hidtil i høj grad bygget pA lokale erfaringer og spredte forsøg,
mens der kun i fA tilfaelde er foretaget større forsøg med en langsigtet overvAgning af
resultaterne.
Denne bog søger at skabe et overblik over sAvel den forskning som de plejeforsøg, der er
foretaget eller stadig er i gang i skovdistrikter og amter, i sektorforskningsinstitutioner og pA
universiteter.
Arbejdet med bogen er udført for Skov- og Naturstyrelsen af Institut for Sporeplanter ved
Københavns Universitet.
Det er Skov- og Naturstyrelsens hAb, at denne bog vii medvirke til at udbrede den
eksisterende viden om hedepleje til gavn for bevarelsen af den danske hede.
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1. Indledning
tnevekst. Hvis vi ønsker at bevare hederne,
er det i aimindelighed nødvendigt at pieje
dem med jevne mellemrum.
Hedeplejen hat i høj grad varet baseret pA
lokale erfaringer og spredte forsøg, mens der
kun i fA tiiftelde er foretaget større forsøg
med en langsigtet overvAgning af plejeresuitaterne.
Denne bog søger at skabe overbiik over
sAvel den forskning som de plejeforsøg, der
er foretaget eller stadig er i gang i skovdistrikter og amter, i sektorforskningsinstitutioner og pA universiteter.
Hedeplejen udføres oftest uden en overordnet strategi, ligesom der kan vre betydeiig usikkerhed med hensyn til valg af
plejemetoder. Det er hensigten, at bogen kan
medvirke til en mere struktureret hedepleje,
bl.a. ved oprettelse af autentiske hedebrug,
der genskaber hedebondens udnyttelse af
jorden.
Den danske flora og fauna er sA relativt
velundersøgt, at der i bogen kan peges pA
hedeomrAder, som af forskeilige Arsager er
seriig bevaringswerdige.
PA basis af den opsamlede viden om
hedens økologi og dens dyre- og planteverden bar vi markeret en nekke indsatsomrAder,
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hvor der bør skaffes øget viden.
Det er votes hAb, at denne bog kan forhindre unødig dubiering af forsøg, men ogsA
skabe en frugtbar basis for fremtidig kontakt
mellem hedeforskere og praktikere til gavn
for de danske heder.

Takkeord
En lange nekke personer har veret behjcipelige ved udarbejdeisen af denne bog. Skovdistrikter og amter har meget velvilligt stillet
oplysninger tii rAdighed om tidligere og
igangverende projekter pA hederne, og talrige
enkeltpersoner har tillat os at anvende upublicerede erfaringer og resultater. Vi skylder
dem stor tak herfor.
En seriig tak rettes til Rita Merete og Jon
Buttenschøn, Jørgen Eigaard, Bo HoistJørgensen, lb Johnsen, Gudrun Gormsen,
Simon Legaard, Marianne Munck, Bent
Odgaard, Jes Philipsen Schmidt, Hans Tybjerg og Peter Wind for verdifuide bidrag.
Else Meyer Andersen takkes for reproduktion af illustrationer og Ole Lansø for en
betydeiig indsats med skrivning og opsatning
af bogen.

2. Hede definition
Ordet "hede"
Ordet hede kommer fra det indoeuropeiske
ord Kaito med betydningen: "Skov, ubeboet
landstrøg". Ordet coit, "skov" pA oldkymrisk
keltisk stammer fra dette ord. Det germanske ord haipo danner stammen for ordet hede
pA alle de germanske sprog Nielsen 1989.
dansk
norsk
svensk
engelsk
højtysk

hede
bei
lied
heath
Heide

Ordet hede er tiisyneladende indenfor det
germanske sprogomrAde gAet over til at
betyde en skoviøs, uopdyrket landstnekning.
I store dele af sprogomrAdet er sAdanne
stnekninger thekket af dwergbuske.
Here steder i de centrale hedeegne er
"hede" blevet en betegnelse for selve hedeiyngplanten. Denne udvikling er sket i Eng
land og kendes ogsA fra Sallingegnen i Jylland. Fra Danmark kendes ordet hede ogsA
med betydningen Pots, en hyppig plante i

hedemoser Specht 1979, Kaikar 1881-1925.
Udenfor de egentlige hedeegne thekker
ordet hede ofte over plantesamfund, der
afviger en del fra dvrgbuskhede. I mere
kontinentale egne af Tyskland thekker det
sAledes over, hvad man snarere yule kaide
tøreng eller subalpin eng Specht 1979. I
England er den daglige betydning af ordet
ofte blot gold uopdyrket ødemark.
I Danmark, p Sjelland, hat man ogsA
betydningen: En flad skovløs stnekning, der
ligger hen som gnes eller kornmark, eksempelvis heden nr Roskilde: "Hedeland" Danske Sprog- og Litteraturselskab 1966. Ordet
hede er ogsA hyppigt brugt om overdrev pA
øeme, iser Lolland Worsøe 1987.
Oprindelig bar ordet hede sAledes mindre
taget sigte pA selve lyngbevoksningen end pA
fladen, som øde og skovløs Skautrup 194470. Som kuriosum kan nvnes at ordet
hedning er afledt fra hede. Hedning betegner
popuhert sagt en person belt derudefra, hvor
man endnu ikke hat hert den rette tro.

Biologisk, geografisk og administrativ definition
Hede er, som vist ovenfor, ikke noget
veldefineret begreb. NAr begrebet skal bruges
i faglitteratur eller i den administrative
praksis, er det derfor nødvendigt med mere
pnecise definitioner.
Botanikere definerer sedvanligvis heden
som et plantesamfund domineret af smAbladede, stedsegrønne dvergbuske som f.eks.
Hedelyng eller Revling.
I en landskabsmssig definition hegges

vgten pA, at vegetationen er Aben, samt at
alle vegetationstyper i hedeegnen hører med
til heden. Det kan dreje sig om enge, dyrkede
marker, moser m.m. Bioiogisk passer denne
definition godt til urfuglenes krav til en hede,
hvilket vi vil komme md pA i et senere afsnit.
Man kan ogsA definere heden kulturhistorisk. Man kan hegge wegt pA, at det var en
tidligere udmark beliggende i et omrAde, hvor
den herskende agerdyrkningsform var hede3

2. Hede definition

Den kiassiske hede er sammensat af Hedelyng, Revling, Hedé-Me1brris og layer. Baunshøje okt. 1990. U.
Søchting.

agerbrug. Her kan man hegge vaegt pA, at der
pA egnen har weret brugt blandingsmøg. og
lyngle. Tilsvarende er overdrevene i dag
nermest defineret kulturhistorisk
det er
gnesningsomrAder, som ikke i nyere tid hat
vret under dyrkning.
I administrationen af naturfredningslovens
§43a om beskyttelse af heder, er det ved
Miljømin. cirk. af 27/3 1984 angivet, at hede
skal forstAs ud fra den "almindelige forstAelSe" af, hvad en hede er. I amternes praksis
bruger man en kombination af strengt botanisk definition og en landskabsmessig, idet
-

ogsA visse gnesvegetationer normalt regnes
med. Dette vil blive behandlet i Ct senere
afsnit.
Dc mange forskelligartede definitioner af
hede skyldes, at de skal opfylde forskellige
formAl. Da denne rapport i hovedsagen drejer
sig om udviklingen og plejemulighedeme pA
arealer, der er fredet eller beskyttet som
heder, yil vi i det følgende beskeftige os
nrmere med specielt den botaniske defini
tion af heden, samt den administrative afgnensning af heder efter §43a.

Botanisk definition af begrebet hede
Der hat veret adskillige forsøg pA at lave
pnecise botaniske definitioner pA en hede.
4

Specht 1979 hat lavet et system, som medregner en nekke hedesamfund fra forskellige

2. Hede definition
egne af verden.
Heder er ifølge Specht karakteriserede
ved:
1 En mere eller mindre tt vegetation af
smAbladede, stedsegrønne buske og
dwergbuske nanophanerophyter
og chamaephyter.

2 Forekomst af jordskorpeplanter hemikryptophyter, der visner bort om vinteren,
men sedvanligvis kun sparsom forekomst
af enArige planter therophyter.
3 Planter, bedst beskrevet som stedsegrønne
sclerophyllejordskorpeplanterhemikryptophyter, er ofte af stor betydning.

Specht opdeler hedesamfundene i følgende grupper efter dominans:
buske

2m

buskiand

shrub

høj hede

tall heathiand

hede

heathland

buske <25 cm

dvrgbuskhede

dwarf heathland

buske og grsagtige
planter co-dominante

grshede

graminoid-heathland

buske og Sphagnum
co-dominante

hedemose

bog-heathiand

>

buske 1

2m

-

buske 25

-

100cm

Han opregner følgende ftellestnek for
jordens hedeagtige samfund: Klimamessigt
findes hedeme fra de subarktiske til de tropiske regioner, dog mesten udelukkende pA
rneringsfattige og surejorde. Nedbøren er høj,
men ikke ekstrem. PA de rneringsrigere jorde
afløses vegetationen af gnes- og urtesamfund.
Den store koncentration af garve- og hatpiksstoffer og olier i de sklerophylle blade fra
mange hedeplanter gør hedesamfundet til et
let bytte for ilden. Flere af plantearteme
udviser da ogsA en nekke tilpasninger til
hyppig afbnending, enten ved vegetativ regenerering eller ved frøspiring fra frø gemt i
jorden.
I de europeiske lande er der stor enighed
om, at et af de vigtigste karakteristika ved
hedevegetationen er, at den er domineret af

smAbladede, stedsegrønne dvargbuske tilhørende lyngfamilien. Warmings definition
lyder:
"Lyngheder kaldes de tneløse Strackninger,
som etc overvejende bevoxede med stedsegrønne, smAbladede Dvacrgbuske "Ris";
Dackkets højde er forskjelligt efter Bundens
Godhed og andre Forhold, ofte c. 1/3 M. højt
og paa frodigere Bund endnu højere, ofte kun
een diet et Par Decimetre højt, og det kan
paa den ene Side vacre saa tact, at Bunden
ikke sees, og paa den anden Side saa aabent,
at den er meget blottet og der mellem Buskene bliver Plads for megen anden Plantevackst." Warming 1895.
Giminghams definition afviger kun mht.
tracvacksten:
5

2. Hede definition
"The word ‘heathiand’ is used to describe
territories in which trees or tall shrubs are
sparse or absent, and in which the dominant

lifeform is that of the evergreen dwarf-shrub,
particulary as represented in Ericaceae lyngfamilien red." Gimingham 1972.

Tabel 2.1. Oversigt over hededefinitioner: delvis efter Jensen & Løjtnant 1984.
kilde
Graebner
Mentz Raunkir Warming Jessen BOcher
1901
1905
1913
1895
1943 1970
Nringsfattig jordbund

Gimingham
1972

x

Podsoleret jordbund

x

Domineret af stedsegrønne dvrgbuske

x

x

Trfrit omrâde

x

x

KunfAtrer
eller høje buske

x

x

x

x
x

x

x

x
x

Stadige ydre kultur- pAvirkninger
ingen sammenhngende

x

grsarea1er

Højmose tilhører
heden

x

x

Afgransning mod grasvegetation overdrevsvegetation
Mgrnsningen mellem hede og grsvegetation er Ct vanskeligt problem, fordi den almindelige brug af ordet hede ckekker over
langt flere grsrige vegetationer end den
strikte bôtaniske definition.
Der er stor uenighed om, hvor stor en
indblanding af dvrgbuske, der skal vre, for
at man kan kalde plantesamfundet en hede.
Nogle samfund indeholder kun grsarter og
urter, som er typiske for en egentlig hedevegetation, men er mesten uden dwergbuske.
Andre kan were domineret af Hedelyng, men
indeholder ellers kun planter som egentlig
tilhører de steppeagtige overdrev.
Et eksempel pa den første type kan were
en hede domineret af Hedelyng, men med et
6

wesentligt indsiag af grsser. Den kan ved
lyngens bortdøen overgâ til en graesvegetation
med det samme indhold af arter. Dc to typer
ligner hinanden meget og er ret forskellige
fra en Revling-Tytteber-Hedelyng-hede.
Med ordet "greshede" ønsker man at
udtrykke, at der er tale om et successionsstadium, der henger tt sammen med heden.
Graebner 1901, 1925 bruger sâledes "graeshede" om vegetationer, der er domineret af
gresser, hvad enten de forekommer pA vAd
eller tør bund. Kravet er, at de hovedsagelig
skal indeholde arter, der tilhører den gte
hede. Han regner dog ikke "greshede" for
egte hede.
Betegnelsen "grshede" er ogsA brugt om

2. Hede definition
vegetationer, hvor gracsagtigc planter og utter
i det mindste skal vacre co-dominante med
dvacrgbuskene Specht 1979. Specht hat
tilsyneiadende ogsA den specielle opfattelse af
"gracsheder", at det skal vacre fugtpracgede
samfund, dvs. overgang til hedemose. Hans
system inkluderer tilsyneladende ikke de
tørrere, gracsrige vegetationstyper under
begrebet gracshede.

Brugen af ordet "gracshede" er *sAledes
uheldig, da begrebet nogle gange drejer sig
om overgangsformer til hedemoseme, andre
gange overgange til de tørrere overdrevstyper
diet endda medregner begge disse samfundstyper. Specielt den sidste anvendelse af ordet
mA undgAs, da man her bruger det samme
begreb om vidt forskellige vegetationstyper.

Afgransning mod mosevegetation
Afgracnsningen mod mose- og kacrvegetation
volder normalt ikke de store problemer,
bortset fra de ovennacvnte problemer med
adskillelse fra "gracshede". Højmoser udgør
en interessant undtagelse, idet de normait
ikke regnes med til hedevegetationen, selvom
de er domineret af dvacrgbuske.
Graebner 1901, 1925 og Raunkiacr
1913 er de eneste, som heit konsekvent

bruger vegetationen til karakteristik af hedet.
Det medfører, at ogsA højmoser og andre
moser med dominans af hededvacrgbuske
regnes som heder. Domineres fugtigbundsarealeme af gracsseme regnes de af Raunkiacr
som en engtype. Hos Raunkiacr eksisterer begrebet mose sAledes slet ikke som en vegetationstype.

Afgransning mod skovvegetation
Afgracnsning mod skovvegetation voider ogsA
en del problemer. SpørgsmAlet er ikke blot,
hvor mange tracer, der skal vacre, før det ikke
lacngere er tale om en hedevegetation, men
det er ogsA et spørgsmAl om hvilke atter, der
dominerer i skovbunden. Ofte, og specielt
under Bjerg-Fyr, acndres vegetationen meget
iidt, sAledes at selv en ret tact bevoksning
stadig i bunden er domineret af dvacrgbuske.
Graebner 1901, 1925 anvender ordet
"skovheder" om overgangsformeme meilem
-

-

hede og skov. Han inkluderer ikke blot battyper, men ogsA højskov, blot bunddackket
hovedsagelig domineres af planter fra heden.
Skovheder regnes dog ikke med som "acgte
heder".
Specht 1979 inkluderer disse overgangsformer meilem skov og hede under hede, idet
han bruger ordet "trachede" tree-heath.
Trachede er et samfund, hvot hede som defineret ovenfor udgør bunddackket under en
mere diet mindre tact vegetation af tracer,
diet høje buske.

7

2. Hede definition

Afgransning mod klitvegetation
K.litter er defineret som omrAder, der er diet
hat vactet pracget af sandflugt. Klitteme
inddeles efter vegetationen i hvid, grøn og
grA kiit. Der er en gradvis overgang mellem
grA klit, der domineres af lavvegetation, og
hede, efterhAnden som de stedsegrønne
dvacrgbuske indvandret, hvorved der dannes
en egentlig hede. Gracnsen mellem grA klit og
hede er svacr at drage, fordi den grA kiit og
heden som regel findes i en mosaikagtig
blanding. Hede dannet pA klitbund benacvnes
som regei kiithede. Dde af den grA klits
samfund trackkes sammen med andre laydominerede samfund ofte md under hedebegrebet og benacvnes "likénheder".

"Likénheder" og "mosheder"
Likénheder og mosheder er nacvnt af Mentz
1905. Dc er begge ret uhomogene begreber.
"Likénheder" dackker eksempelvis over snaP
sagt alie vegetationstyper pA lettejorder med
dominans af layer, nemlig:
1 successionstrin i den grA klit diet mdiandskiitter:
a klithedens tidiige successionstrin med
isacr Bacgerlav-arter

b mete stabile klitsamfund, domineret af
Rensdyrlav
c afblacsningsflader domineret af arter
som Papil-Lav Pychnothelia papillana diet Lay Koraiiav Stereocaulon
condensatum
2 hedesuccessionstrin, hvor layer udgør en
dominerende del, ofte efter hedelyngsdominans
a efter aldetsmacssig bortdøen af Hedelyng ofte tynd mor
b omrAder, hvor sacrlige fugtighedsforhold betinger en tidvis bortdøen af
Hedelyng, samt forhindrer indvandring
af Reviing tynd diet tyk mor
3 kortvarigt Bacgerlav-domineret samfund
pA bar mor efter kulturindgreb som f.eks.
afbtacnding
I forbindelse med specielle problemstiiiinger,
f.eks. iuftforurening bar man brug for et
begreb som "likénhede" fordi mange layer er
sacrligt følsomme overfor luftforurening, men
man bør vacre klar over at betegneisen dackker meget forskeliigartede plantesamfund.

Administrativ afgransning af hede
Eftet Naturfredningslovens §43a by nr. 208
af 25. maj 1983 er heder med et sammenhacngende areai pA over 5 ha beskyttet mod
opdyrkning, tilplantning og andre acndringer.
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Undtagelser:
Miijøministeren hat efter §43a stk. 1 mulighed for at bestemme, at visse katagorier af
heder skal holdes udenfor beskyttelsen. Det er
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gjort med Miljømin. bek. af 9/2 1984 §2 nr.
1 og 2. Heder beliggende i byzone eiler sommerhusomrAde er ikke beskyttet, medmindre
de iigger indenfor søvacrts strandbeskytteiseslinien.
Størrelseskriteriet:
Hyorvidt et areal er sammenhacngende, beror
pA et skøn. For at vacre sammenhacngende
skal et areal udgøre en funktionel heihed
iandskabeiigt elier bioiogisk. Dvs. at et sammenhacngende areal godt kan vacre gennemskAret af fremmedeiementer, som f.eks. mmdre veje, brandbaciter, vandiøb, mindre Adaie,
smA skovparceiier Miijømin. cirk. af 27/3
1984. Fremmedeiementeme skai dog ikke
indgA i arealberegningen.
Søer, moser, strandenge og strandsumpe
indgAr vei able i beregningen af hedearealet
uanset deres seivstacndige størreise som
nacvnt i Miljømin. bek. af 9/2 1984 §3, seiyom kun søer og moser er nacvnt i Miijømin.
cirk. af 27/3 1984 afsnit 4.3.
Naturfredningslovens hedebegreb:
0

Hvad der skal forstAs ved en bede defineres
i Miijømin. cirk. af 27/3 1984 afsnit 3.1 og
3.2. Heder defineres primacrt ud fra den
almindelige opfatteise af, hvad der er en
hede.
1 OmrAdet skal vacre udyrket.
2 Jordbunden skal vacre mager.
3 Piantevacksten er central for, hvad der er
en hede.
Til forskel fra den botaniske definition af
hedevegetationen behøyer heden i denne
sammenhacng ikke at vacre domineret af
dvacrgbuske.En rackke vegetationer domineret
af gracsser diet andre planter henregues ogsA
til hede:

"I nogie typer af hede udgør gracsser,
halvgracsser, layer og mosser det dominerende element i piantevacksten,
hvor der sA stadig er et islact af ovennacvnte arter af dvacrgbuske. Isacr kan
føigende gracsarter udgøre det dominerende element i piantevacksten: Bøiget bunke, fAresvingel, tandbaclg, biAtop, sandskacg og katteskacg." Miijømm. cirk. af 27/3 1984.
Hyilke typer bede det her drejer sig om,
udover hvad der ekspiicit er nacvnt af gracsarter er et fortolkningsspørgsmAl. I Arhus amt
hat man eksempelvis den fortolkning, at det
et samfund, som hat sammenhacng med
hedevegetationen ved enten at vacre successionsstadier før eller efter hede, diet ved at
ligge i tact tiiknytning tml en egentlig hede
Jensen & Løjtnant 1984.
Ved afgracnsning af hede fra skov bar man
tilsyneladende lagt vacgt pA, hvorvidt bundvegetationen kan karakteriseres som hede,
snarere end graden af tiigroning. Miljømin.
cirk. af 27/3 1984.
En adskiiielse mellem mose og hede i
§43-sammenhacng er mindre vacsentlig, da
begge naturtyper er dackket af samme beskyttelse. Det hedder dog herom:
"En hedemose, der opfyider betingelseme for at kunne karakteriseres som
en mose, er formelt ikke omfattet af
hedebegrebet, men faider md under
begrebet "moser" m lovens §43. SAfremt
hedemosen ikke kan karakteriseres
som en mose, er den derimod omfattet
af hedebegrebet." Miijømin. cirk. af
27/3 1984
Meningen med den noget kryptiske sidste
linie mA vacre, at inkiudere de kacrsamfund,
der findes i hedelandskabet, men som ikke
inkiuderes i mosebegrebet.
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Vores hededefinition
Som det fremgAr af behandlingen i dette
kapitel, er en hede ikke et veldefineret begreb. Desuden er der flydende overgange
meliem naturtypeme.
I denne rapport benytter vi en meget bred
definition, som bygger pA vegetation, sucession og iandskabsopfatteise.
1 OmrAder, der er domineret af stedsegrønne
smAbladede dvacrgbuske.
2 OmrAder, der er magre gracs-urtesamfund
med en artssammensactning, som viser, at
de naturiigt hat udyiklet sig fra hede jvnf.
punkt 1.
3 OmrAder, det flu er dackket af en naturlig
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opvackst af tracer og buske, men som for
ikke mange Ar siden kunne karakteriseres
som hede jvnf. punkt 1.
4 Indsande og klitarealer, hvor den naturlige
succession vii bevirke en hededannelse
jvnf. punkt 1.
5 Opgivne markarealer, som udviser en
successionsfølge, der vii medføre en udvikling af hede jvnf. punkt 1.
Endvidere inkiuderes i et vist omfang kacr,
moser, nacringsfattige søer og andre plantesamfund, der indgAr som typiskc elementer i
et hedeiandskab og som ligger i forbindelse
med en hede.

3. Hedens kulturhistorie
Fra de første landbrug i Danmark tii omkring
Ar 1800 bar udviklingen i de jyske hedeegne
vacret: Urskov med svedjebtug
gracsningsskov
hede/overdrev. I 1900-tailet
dominerer opdyrkning, tiiplantning og tilgroning. Dette medfører betydelige md-

-

skracnkninger i hedearealet.
Studier af vegetationsudviklingen i de
tidligere mellemistider er en vigtig baggrund
for at forstA udvikiingen i vor egen mellemistid, som afviger ved at vacre domineret af
menneskets udnyttelse af naturtessourceme.

Vegetationsudvikling i en mellemistid
I meilemistider styres vegetationens struktur
hovedsagelig af klima ogjordbundsudvikiing.
Hviike arter, der indgAr, bestemmes af de
enkelte arters indvandrings- og etabieringspotentiale. Andersen 1969 bar behandiet
udviklingstendenseme for den tempererede
zone.
Efter et pionerstadium med lay tundravegetation dannes en lysAben skov. Lysforholdene er gode i de tidlige og sene skovstadier.
Midt i en meilemistid er skoven tacttest og
mørkest.
Den naturlige udvaskning af kaik og andre
stoffer fra overjorden med regnvandet bevirker en forsuring og en iangsom erstatning

Lysplanter

af muid-pianter med mor-planter Fig. 3.1.
Til slut er der hyppigt et stadium med mange
planter tiihørende iyngfamiiien. Det stadium
skyides dog snarere temperatumedgang og
bøjmosedanneise, eller danneise af subalpine
beder Andersen 1961, 1969. Hede, som den
kendes fra den nuvacrende meilemistid, kan
ikke pAvises i de tidligere istider.
BakkeøomrAdeme vest for bovedstiistandslinien er moracne4annelser, som ailerede er udvasket gennem den foregAende mellemistid. Vegetationsudviklingen afviger
derfor meget fra moracñeomrAdeme fra den
sidste istid.

Sur
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Muldplanter
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3

Fig. 3.1. Oversigt over den generelle vegetationsudvikling i en mellemistid Elm mellemistiden. Kurver over de
gennemsnitlige pollenprocenter fra lysplanter, surbundsplanter, muldplanter og El Andersen 1969.
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Vegetationsudviklingen efter sidste istid
Mennesket indvandrede ret tidiigt efter sidste
istid. I de første mange tusinde Ar dog uden
at forandre landskabet i nacvnevacrdig grad.
Først omkring Ar 4000 f. Kr., da de første
agerbrugskulturer kom til Danmark, begyndte
landskabsacndringen.
Det meste af den viden, vi hat om vegetationens udvikling fra de tidligste agerbrug
til nyere tid, stammer fra poilenanalyser af
søsedimenter og jordprofiier begravet under
gravhøje. Søprofileme viser udvikiingen i et

større omrAde, idet søer bar en ret stor overflade til modtagelse af pollen, mens de begravede jorde afspejler udviklingen mete
bokalt.
Pollendiagrammer fra forskellige lokaliteter viser, at der er stor forskel pA, bvomAr
hededannelsen fotegAr. Genereit udvikles
heden først i de vestligste egne af Vestjylland
Jonassen 1950. Siden breder de sig til
hedesletteme og sidst tii omrAdeme øst for
israndsiinien.
0
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Fig. 3.2. Pollendiagram fra Harreskov. Oversigtsdiagram over forholdet mellem pollen fra treer, urter og lyng.
Pollendiagrammer for tnuarter korrigeret for tneartemes forskellige pollenproduktion. Endvidere pollenkurver for
udvalgte urter samt et diagram over kulstøvsindhold. For arter med lavt pollental er der tillige vist kurve med
10 ganges overophøjning Odgaard & Rosthoim 1987.
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Urskoven
Den urskov, det fandtes i Vestjyiiand før
agerbruget, er besktevet af Odgaard & Rosthoim 1987 og Odgaard 1985b udfra nogie
bokale pollendiagrammer af jordprofiler
begravet under gravbøje fig. 3.2 og 3.3.
Jotdene er ganske vist først begravet omkring

10

30 50 70
/. of totaLpoflen

90

Ar 2600 f. Kr., men den nedre del af profilen
anses for at vacre uden kulturindflydeise.
Diagrammet fra Harreskov ved Heming er fra
tør bund, mens jordbunden er mere fugtig i
Skarril vest for Brande.

1.00 20 1.0010010010
20
‘I. of korrigeret trpoI1ensum

Fig. 3.3. Pollendiagram fra Skarril. Oversigtsdiagram over forholdet mellem pollen Ira trer, urter og lyng.
Pollendiagrammer for tnearter korrigeret for trarternes forskellige pollenproduktion. Endvidere pollenkurver for
udvalgte urter samt et diagram over kulstøvsindhold. For arter med lavt pollental er der tillige vist kurve med
10 ganges overophøjning Odgaard 1985a.

Pa den tørre bund var urskoven tilsyneladende domineret af Birk, Lind og Hassel. Der
var ogsA en del El, mens Eg, Elm og SkovFyt vat sparsomt repracsenteret. I skovbunden
dominerede Hedeiyng og gracsser. Iøvrigt
forekom bl.a. ømebregne og andre bregner,
Aim. Syre, Aim. Ulvefod. Hedelyngpollen
udgjorde ca. 25% af al pollen, sA skoven bar
vacret meget lysAben Odgaard & Rostbolm
1987.
PA fugtigere bund dominerede El og Birk.
Der vat desuden indslag af Eg og Lind. Her
bestod bundvegetationen overvejende af
gracsser Odgaard 1985b.

Man ved ikke meget om, hvordan den
naturlige kystvegetation bangs vestkysten bar
set ud. Der kan have vacret skov, men der
kan ogsA have vacret klitbede. Dc moser, der
kunne give svatet er for lacngst acdt af bavet.
Et poliendiagram fra Solsø vest for Herning kan give en oversigt over udviklingen
fra urskov tml nutidens vegetation i Vestjylland. Diagrammet kan bruges som reference
i de følgende afsnit, da man kan genkende de
fleste men desvacrre ikke able udviklingsfaser, der er nacvnt nedenfor, se fig. 3.4.
-

-
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Fig. 3.4. Pollendiagram fra Solsø. Oversigisdiagram over forholdet mellem pollen Ira tneer, buske, urter og lyng.
Pollendiagrammer for tnearter korrigeret for trartemes forskellige pollenproduktion. Endvidere pollenkurver for
udvalgte urter samt Ct diagram over kulstøvsindhold. For arter med lavt pollental er der tillige vist kurve med
10 ganges overophajning Odgaard upubi..

Agerbrug i stenalderen
Agerbruget i Stenabderen er beskrevet af
Hedeager & Kristiansen 1988. Fra omkring
Ar 3900-3600 f. Kr. kan man i polbendiagrammer se spot af de tidligste agerbrugere
tragtbacgerkulturen. Det var svedjebrug, bvor
smA omrAder i skoven blev ryddet og afbracndt. Meilem de afsvedne stubbe dyrkedes
bvedeformeme enkorn og emmer. Siden fik
omrAdet by tib at springe i skov igen. Agerbrugeme holdt ogsA kvacg, der dog ikke gik
fit rundt, men var indhegnet diet bobdt i tøjr.
-

14

Det mAtte derfor fodres. Som foder brugtes
isacr løv af Elm og Ask, men ogsA af Lind.
Generelt kan man pA polbendiagrammerne
i denne periode se en fremgang for Birk,
villigt vokser op pA de forladte marker, samt
en tilbagegang fot Elm og Lind. Samtidig
optracder Vejbred og Rødknac som kuiturindikatorer Hedeager & Kristiansen 1988 cit.
Aaby & Odgaard 1987, Iversen 1979.
Omkring Ar 3700-3400 f. Kr. skete der en
ombacgning af agerbruget. Kvacget gik ikke
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hengere tøjret eller indhegnet. Man dyrkede
nu iser byg, men komdyrkningen var ikke
lige sA vigtig som i forrige periode. Man kan
karakterisere kulturen som et halvnomadisk
kwegbrug. Denne periode varede til ca. Ar
3000 f. Kr.
Landskabsmessigt skete der herved en
endring hen imod en mere Aben skov omkring bebyggelseme. Eg og Hassel var de
skovtneer, der klarede sig bedst. I Vestjylland
var udviklingen mod Abent land serlig kraftig. Hedelyngen bredte sig kraftigt mellem
tneeme.
I den yngre bondestenalder 2800-1800 f.
Kr. fortsatte Abningen af skoven. Heden
bredte sig yderligere. Dc største forandringer
i landskabet skete pA hedesletterne, idet
bakkeøeme allerede var under kultur. Tidligere troede man at hedens ekspansion
skyldtes, at den bredte sig pA de forladte
marker Jonassen 1950. Nu regner man
snarere mcd, at den vigtigste Arsag var afbnending kombincret med gnesning. I nogle
lokale pollenundersøgelser kan agerbrug
nemlig slet ikke pAvises.Odgaard 1985b,
Odgaard & Rostholm 1987. Det primere
formAl med afbnendingeme har weret at
skaffe gnesningsarealer for kreatureme.

Agerbrug i bronzealderen
I Bronzealderen 1800-500 f. Kr. var heden
allerede vidt udbredt. Mange af bronzealderhøjene i Vestjyl.land er opbygget af hedetørv
pA udyrket hede eller agerjord. Agerjord
fundet under nogle af disse høje er meget
udpint. Det tyder pA, at man ikke gødskede
markerne Hedeager & Kristiansen 1988 cit.
Nielsen 1980. Agrene lA iser pA bakkeøerne.
PA overgangen til bronzealderen begyndte
man at benytte fAret til uldproduktion. Det
bevirkede et opsving i fAreholdet Hedeager
& Kristiansen 1988.

Agerbrug I Jernalderen
Jernalderens, inklusiv Vikingetidens, agerbrug
er behandlet af Hedeager & Kristiansen
1988. Med Jemalderen 500 f.Kr. 1150 e.
Kr. sker der en afgørende udvikling. Agrene
buyer nu gødsket de buyer dyrket permanent. Husdyrene, eller i det mindste nogle af
dem, kommer pA stald, sA man kan opsamle
gødningen. Mangel pA løvfoder betyder, at
høhøsten fAr stigende betydning. Landsbyerne
lokaliseres derfor i stigende grad mer fugtige
omrAder bAde mdc i landet og langs Acme.
I denne periode er det meget almindeligt, at
en landsby efter omkring 100 Ar flyttes til en
ny lokalitet. I hele perioden sker der en
øgning af sAvel hede som ager pA bekostning
af skovresteme.
Omkring Ar 200-300 e. Kr. opgives den
tidlige jemalders agersystemer til fordel for et
indmarks udmarkssystem omkring landsbyen. Man ved ikke helt, hvori forskellen
bestAr, men man kan Se, at den gamle dyrkningsform var langt mere pladsknevendc og
indeholdt hengere brakperioder end den nyc.
Dc mange agersystemer med skelvolde, man
kan finde rester af pA hedeme, stammer fra
denne tid. SAdanne omrAder har aitsA ikke
weret under ploy i de sidste 1700 Ar.
-

-

-

-

Agerbrug I Middelalderen
PA gnenscn mellem yngre Jemalder og Middelalderen, dvs. i Vikingetiden, sker der igen
nogle afgørende endringer Porsmose 1988.
Landsbyvandringen ophører. I Vestjylland
koncentreres bebyggelsen omkring Acme. I
pollendiagrammet fra Solsø ses endringen
ved at der fra denne tid optneder Revling.
MAske er det en afspejling af, at mange
hedearealer nu ligger sA langt fra gArdene, at
de udnyttes mindre intensivt.
I Vikingetiden og den tidlige Middelalder
etableres en landbrugsdrift pA hedeme, som
15
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med fA endringer synes at holde sig indtil
udskiftningen 700 Ar senere. Ca. Ar 1100 scr
man de første højryggedc agre. Højryggcdc
agre er lange agre, der kun er ca. 12 m brede.
Dc pløjcs, sA de cr højc pA midtcn og lave
ved sideme. Funktionen af de højryggede
agre er bi. a. at sikre vintcrafgrøder mod
vandskade. Samtidig ser man at dyrkning af
Rug, som er en vinterafgrøde, indføres. Brug
af blandingsmøg, hedetørv blandct mcd
husdyrgødning, er bcviseligt brugt i Danmark
fra 1500-tallet; men mAske er denne skik
indført samtidig med de øvrigc dde af rugdyrkningskulturen Stokiund 1986. Blandingsmøg er en meget vigtig del af hedebruget og beskrives mermere nedenfor.
I den tidlige Middelaldcr sker der en
drastisk tilbagegang i befolkningen, bl.a.
markeret ved nedheggelse af en nekke kirker.
Nedgangen foregAr fra tidligt i 1300-tallet til
Ca. 1450. Arsagen. er iser en nekke pestepidemier, men man kan ikkc udelukkc, at en
økologisk krise ogsA har spillet in Det
matkerer mAske overudnyttelse af gnesningsskovene her med hededannelse til følge.

mange steder i første omgang nøjcdes mcd at
udskifte landbrugsjordcn og lod hcdcn were
feIlcs Bjøm 1988.

% at samtlige jyske Iandsbyer
6

Udskiflninger pr Sr begyndelsestidspunkt
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Fig. 3.5. Udskiftningens forløb i Jylland nord for
KongeAen. Figuren viser kun agerudskiftninger Dombernovsky 1988.

Først fra Ca. 1850 skcr de store driftsendringer se fig. 3.6 og 3.7. Drening, cngvanding og mergling i kombination mcd nyc
afgrøder, f.cks. foderroer, medfører en stor
stigning i produktivitetcn: Husdyrholdet øges
tus

Agerbruget op til vor tid

Ringkebing amt. HUSDYRHOLD

j,
905000 sv.n

360

Den afgørcnde endring af Middelalderens
landbrug i hedeegnene sker først engang i
l800-tallet. Forudsetningen er de store
landboreformer sidst i 1700-tallet. BAde
udskiftning af fe11esskabet, regulering af
hoveriet og overgang iii selveje har deres rod
i disse Ar, men ogsA en forordning om hegn
og markfred bør mevnes Dombernowsky
1988.
Landboreformerne fik ikke øjcblikkelig sA
stor en betydning, men pA hengere sigt dannede de grundlagct for udviklingen Jensen &
Jensen 1979. Fig. 3.5 over udskiftningen i
Jylland viser det gradvise forløb. OgsA selveje
og arvefieste vinder kun gradvist frem Dombernowsky 1988. Udskiftningcn af hede
foregik endda endnu langsommere, idet man
16
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Fig. 3.6. Husdyrholdet i Ringkøbing amt 1842-1977
Jensen & Jensen 1979.

kraftigt, iscr malkekweg- og svineholdet.
Gødningsmengden stiger, og stadig større
arealer kan holdes i god gødningsstand.
Andelsslagterier og andeismejerier dukkcr op,
hvorved afsetningen af produkteme lettes.
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Fig. 3.7. Arealanvendelsen i Sdr. Felding Sogn i udvalgte Ar 1796-1977. Ukomplette oplysninger og skønnede
tal er markeret med ?. Forenklet efter Jensen & Jensen 1979.

Derimod falder antabiet af fAr og stude. Dc
fAr, der er tilbage Ar 1900, er foracdiede racer,
som i stadigt stigende omfang tøjres pA
agrene i stedet for at afgracsse heden. I dcnne
periode opdyrkes sacrlig de fugtigste hedeomrAder, og opdyrkningen foregAr isacr i tiiknytning til de eksisterende agre Jensen &
Jensen 1979.
Engene er stadig vigtige efter Arhundredeskiftet, men de er ikke lacngere en nødvendig forudsactning for landbruget. Det viser sig
ved at heder i større afstand fra Acme opdyrkes. Tilbage er kun de tørreste og mest
sandede hedestrackninger, som først trues af
opdyrkning i forbindelse med kunstvanding i
1960’eme. I vote dage er billedet vendt nu
opgivcs de mest sandede og vandkracvende
arealer til skovtilplantning eller hede. Jensen
& Jensen 1979. Dc tester af hede, vi bar
tiibage idag, er derfor de mest sandedc og
tØrre heder. Dc er ikke repracsentative for den
bede, der eksisterede i forrigc Arhundrede før
opdyrkningspcriodcn.
Fra tidiigt i 1800 tablet kendes en rackke
skriftiigc kiider, som beskriver landbruget pA
-

den tid. Dette hedebrug hat, med lokaie forskelle, vacret kendt fra sAvel de tyske som de
boliandskc heder. Man regner normait mcd,
at bedebruget i denne form for Danmarks
vedkommende datercr sig tiibage til 15-1600
tallet. Der er dog indicier for, at det kan vacre
betydeligt acbdre, mAske belt tilbage fra omkring Ar 1000 Stokiund 1986. Denne landskabsudnyttelse er forudsactning for det landskabsbillcde, man oftest tibstracber i den
modeme pleje af hedeme. NAt vi eftcrfølgende benytter betegnelsen "autentisk hede"
mener vi beden, som den bar fremstAet under
denne kulturform.

Hedebruget i første halvdel af
1800-tallet
FormAlet med den efterfølgende beskriveise
af hedens landbrugsmacssige udnyttelse er
primacrt at give et indbbik i, hvordan heden
bar set ud i sin storhedstid i 1800-tallet for at
give et bud pA begrebet "en autentisk hede".
"Naturtiistanden" er nemlig ofte en dirckte
17
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føige af den udnytteise heden var udsat for i
forrige Arhundrede.
Landskabet
Det vestjyske iandskab i 1800-tallet var et
Abent iandskab. Kun fA steder var der bevaret
en hue skovrest. Skovresteme 1A som regel pA
de aller vanskeligst opdyrkelige steder, ofte
stejie skrAninger iangs Acme elier i randen af
bakkeøemc. Andre skovrester lA meget langt
fra de dyrkede areaier, f.eks. i det indre af
bakkeøeme diet hvor ficre smA samfunds
gracnser stødte sammen Böcher 1941a.
Landskabsbilledet var forskeliigt pA hedesietter og pA bakkeøer. Faclies var dog altid
Store centraie bedepartier, iacngst borte fra Aer
og backke. PA kanten ned mod Acme 1A de
spredte gArdbebyggeiser. Omkring gArdene
var et mindre agerareal, indmarken, der
gracnsede ud mod heden. Kun Ca. halvdelen
af indmarken bar afgrøder, resten var udiagt
til gracs jorden 1A i hviie. Et mindre areal
omkring seive gArden var dyrkct sacriigt
intensivt, kAigArden. I heden dyrkedes der
dog af og til enkelte hedeagre til ‘rent sacdekorn, men disse agre brugtes kun i et enkelt
eller fA Ar Begtrup 1808-12 111:68, Haid
1833:135. Langs Aen iA de for dyrehoidet sA
vigtige enge. Hist og her kunne der vacre
smAskove eiler krat. Böcher 1941a, Hald
1833:132-133.
I modsactning til det østlige Danmark lA
gArdenes placering ofte fast. Kun omkring
bebyggelserne vat jorbunden bragt i en hac’
derlig tilstand. Karakteristisk er endvidcre, at
allerede før udskiftningen var hovedparten af
de vestjyske gArde enlige bebyggelser, mens
de facrreste lA i landsbyer Skrubbcltrang
1978. Hedebruget kracvedc nemi-ig store
arealer.
-

Koncentrations-agerbruget
Hedebruget udviste en rackke tilpasninger til
den meget naringsfattige, sandede jordbund.
18

Hovedproblememe var tab af nacringsstoffer
og udtørring af de sandede agre. Strategien
for hedebruget var derfor at koncentrere
nacringsstoffeme og det organiske materiale
fra engenc og de store bedearealer pA agrene.
Et sAdant iandbrugssystcm kan man kaide et
"koncentrations-agcrbrug" . Stokiund 1986,
Christiansen 1990b.
Engene var af den størstc betydning for
agerbruget, fordi den dyrkede indmarks areal
og kvalitet afhang af kreaturantallet og dettc
igen af høsten af enghø og enggracsningen. Jo
større kreaturhold, des mere gødning og
dermed indmarkBegtrup 1808-12 1:72, 111,
226, 111:289-293, Biicher 1839:27. Dette
forhold er udtrykt i talemAden: "Eng er agers
modcr".
Hedens betydning for agrenes gødskningstiistand var betinget deis af den macngde
gødning, der kunne opsamles fra fArene, men
isacr af muligheden for at strackke og forbedre
gødningen ved at blande hedetørv sammen
med den dyriske gødning Cbristiansen
1990b, Begtrup 1808-12 1:95, 11:80,
111:25,68,169-171,284, Dalgas 1830:97-102,
Haid 1833:113-117.
Møddingen bar sAbedes haft stor betydning
for stoftransportcn fra eng og bede til mdmarken. Som man kan se af oversigtsskemaet
over stofkoblingeme tabei 3.1 er møddingen
en meiiemstation for praktisk taget enbver
stoftransport til indmarken. Møddingsplejen
er derfor af central betydning for bedebruget.
For at se hviiken betydning de cnkelte
overførsier til indmarken bar haft, og isacr
hvordan og hvor hArdt heden bar vacret udnyttet mA man gA mere i detaijer. En af de
vigtigste kiider til dette er Peder Knudsens
udførlige dagbog fra Arene 1829 57, kOmbineret med amtsbeskriveiser fra begyndelscn
af 1800-tallet Begtrup 1808-12, Hald 1827,
1833, Blicher 1839, Daigas 1826, 1830,
Brinck-Seidelin 1828, Christensen 1832,
Bredsdorff 1827.
Gudrun Gormsen, Hjerl Museum, bar
behandiet Peder Knudsens dagbog Gormsen
-
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Tabel 3.1. Oversigt over stofkoblinger i hedebruget omarbejdet efter Christiansen 1990b.

Ira

via

til

overført

Hede

hølade, staid,
mødding

indmark

lynghø

-

staid, mødding

indmark

"trk"

-

gArdsplads,

indmark

"trek"

køkken ovn
mødding

indmark

brndelyng
brndetørv

tag, mødding

indmark

tkkelyng

indmark

asketørv

mødding
-

-

-

-

mødding

indmark

blandetørv til møg

indmark

mødding

indmark

rug, havre
spergel
foder, fødevarer

1982. Mange af de data, vi bar fAct stillet tib
rAdighed, er imidiertid upublicerede og ikke
belt facrdigbearbejdede. Dc nedenfor angivne
størrelscr er derfor i nogen grad af foreløbig
karakter.
I afsnlttet er mange af overførsleme angivet i lacs. Et bacs pA hedebondens smalsporede arbejdsvogn er en ret fast enbed, som bet
kan omrcgnes til kg. Uanset om det drejer sig
om hø, kom diet bedetøiv viser det sig, at et
lacs svater tilca. 300-330 kg. Enheden vat sA
indarbejdet, at man da vejcne og vognene
biev bedre og trackkraften større stadig kunne
Sc den gamle cnhcd bibcboldt. Et "gravebacs"
tørv var den acbdgamlc enbcd, mens et "kørelacs" var hvad der kunne bacsses pA vognen.
Vi bar ikke omregnet lacs til kg i denne
oversigt fordi man udfra antaliet af lacs bedre
fomcmmer dct store arbejde hedebonden bar
udført.
Pcder Knudsen bocde pA gArden Staubund
i Haderup Sogn nacr Karup se fig. 3.8.
-

GArden regnedes for meget vebdrevet, men
biev drevet efter fuldstacndig traditioneile
principper.
Den vigtigste gødningsptoducent var
kvacgene, som deis gracssede i engcne og dels
pA indmarkens hvilende agre. Køeme var
sommeren pA staid ved middagstid og om
natten, bvorved en dci af gødningen kunne
opsamles. Om vinteren vat de pA staid og
blev fodret debs med hØ fra engenc og dels
mcd balm og afgrøder. Høhøsten vat en
forudsactning for kvacghoidet og der bøstedes
ca. 25 lacs om Aret.
Udnyttelsen af heden
Heden blev, som det ses i oversigten over
stofkobiinger Tabel 3.1, udnyttct pA en
rackke forskellige mAder. Den bbev anvendt tib
gracsning for fAr og eventuelt ungideaturer,
lyngen bbev slAet og moriaget skracblet af.
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Studekøretøj pd Heden. Hans Smidth 1913.

Grsning
Heden blev brugt tib gracsning for primacrt fAr
Begtrup 1808-12 111:83, Hald 1833:203.
FArene gik ude nacstcn hele Aret. Kun i de
strengeste vintermAneder var de pA staid
Begtrup 1808-12 11:501. I mange egnc bar
man dog samlet dem i folde om natten.
Herved kunne en del af gødningen opsamles
Dalgas 1830:97-101, Stokiund 1986.
Der er meget stot forskei pA, bvad forskelbige fAreracer acder. Det vides derfór ikke
nøjagtigt, hvibken indflydebse fArene bar baft
pA vegetationen. I de gambc amtsbeskrivelser
beskrives at fArene gracsser i bedcns grønfinger, dvs. kact og andre gracsareaier. Dct er
rimeligt at forestilbe sig, at deres hovcdfødc
om sommeren bar vacret en varieret blanding
af gracsser, utter og en del byng, mens de om
vinteren og i det tidlige forAr praktisk taget
kun hat afgracsset byngen.
Ungkvacg og stude gracssede normalt i
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grønninger i heden Begtrup 1808-12 1:135,
111:68,83, Hald 1833: 101-102,185,194.
Engene og markeme i hvile vat normalt
forbeholdt køer Begtrup 1808-12 I: 137-138,
111:83,92,243, Hald 1833:185 og heste Begtrup 1808-12 111:85-86, Haid 1833:198, som
fodcrmacssigt var mere kracvende. Kvacget
bbev, som fArenc, sambet om flatten og i de
varmcste timer, for at man kunne opsambe
gødningen Begttup 1808-12111:88,175,243.
PA Peder Knudsens gArd gracssede omkring 50 fAr pA bcden det meste af Aret. Om
sommercn fik de følge af 3-6 ungkvacg. Hans
2 heste, 2-4 køer og 2-4 stude gracssede pA
engen om forAret indtib midt i maj, hvorefter
de bbev tøjrct pA de hvilende agre. Senere
kunne de eftergracsse engene. Gracsningstrykket pA heden bar sAiedcs vacrct bavt, ca.
0.2 fAr/ha og om sommeren 0.02 ungkvacg/ba.
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Ager, tibsAet
utiisAet
Eng
Hede
Totabareal

c.

Gärd

=

Vej

12,1
18,2
6,6
269,2
306,2

ha
ha
ha
ha
ha

Matrikeiskel

E

Hede
Dyrket areal

Fig. 3.8. Kort over Peder Knudsens jorder Matr. nr. 1. Senere blev Matr. nr lb udskildt til broderen. Gormsen
1982.

Udnyttelse af lyngen
Lyng blev, ligesom bedetørvene, brugt til en
rackke formAl. Lyngen bbev enten slAet diet
rykket op med rod. Lyng tib foder var kort
ung lyng, 3 4 At gammel Begtrup 1808-12
1:136, 111:284. Lynghøet havde en ringere
fodervacrdi end cnghøet. Lyngbøsten afhang
derfor meget at høbøsten. I et godt Ar blev
der kun slAct lidt lyng. FArene blev behandiet
godt og fik bAde balm og lyngbø. I ct dArligt
Ar gik det isact ud over fArene. Dc levede da
-

Lyngle. Efter maleri af Knud Larsen ca. 1912, Lyngen
kØres hjem BrøndegArd 1978-80. Tegning: T. RiisNielsen.

21

3. Hedens kulturhistorie

GArd Ira Hemingegnen, sommer Feilberg 1901.
udeiukkende af lyng og ogsA ungkreaturemc
kunne delvist fodres med lyng Gormscn
pets. medd., Begtrup 1808-12 11:227, III:284. Peder Knudsen slog gennemsnitligt 7-8
lacs iynghø hvcrt Ar, men udsvingenc var
store: Fra 2 til 14.
Man kender ogsA til at bnige foder bestAende af meget lavrig lyng diet reviing til
fArefoder Højrup 1970.
Iii strøelsc for dyrene brugte man aitid
lyng, idet halmen var for god til det brug
Begtrup 1808-12 1:251, Biicher 1839:68.
Den fik dyrene at acde, ofte kun halvt aftacrsket. Peder Knudsen slog ca. 4 lies iyngstrØelse Ariigt.
Lyng biev ogsA brugt til at dackke møddingen mcd, men det cr ukiart, hvor hyppig
denne anvendeise bar vacret. Peder Knudsen
brugte denne skik i visse tiifacidc. En mødding biev sAicdes dackket med 3 lies lyng.
Bracndeiyng biev brugt til at tacnde op i
ildstedeme og til opvarmning af bageovnen
Begtrup 1808-12 11:226, Blicher 1839:76.
Til disse formAl slog man lang iyng. Bagelyngen var dog bedst, hvis den biev rykket op
med rod. Ariigt hjemførtc Peder Knudsen
omkring 4 lacs bracndeiyng.
Til tackning brugtes en del lyng. Hovedbestanddelen af et lyngtag var tackkelyng,
meget lang iyng. Som regel blev denne iyng
rykket op med rod Hansen 1958:161-163.
En anden bestanddei var rughaim. Desuden
anvendtes en ringe macngde kort fyidlyng
Gormsen pers. medd.. Til en af udlacngerne
anvendte Peder Knudsen Ca.
lies haim,
nacsten 7 lies tackkeiyng og 1 lacs fyidlyng. Et
tag kunne imidlertid hoide henge, Ca. 40 Ar
Daigas 1830:12. NAr macngden jacvnes ud
22

over Arenc svarer det tii under 1 lacs om Aret
til 4 lacnger.
Al andre mindre betydende anvendelser
kan nacvnes vejlyng med ca. 3 bacs om Aret.
Endvidere brugte Peder Knudsen 1 2 lacs
hvert Ar tii tactning af en dacmning til engvandingssystemet.
Ariigt anvendte Peder Knudsen til gArdens
drift ca. 20 lacs lyng. Heraf endtc dc fleste
under en diet anden form pA møddingcn efter
brug, selv det gamle tag.
-

Lyngtørv
Anvendelsen af iyngtørv var et vacsentligt led
i gArdens drift. Hovcdanvendelscn var
fyidmateriale i møddingcme. Til det formAi
pløjede Peder Knudsen morlaget op og kørte
det hjem til en af gArdmøddingeme diet ud
tii en af markmøddingeme.
Specielle iyngtørv, kaldet track, var tynde
og biev gravet i heden, bvor der var kort
lyng. Dc blev sat pA kant hjemme pA gArdspladsen diet i fobde pA bedeme Dalgas

GArd Ira Herningegnen, vinter. Bemrk de "trk"Udte mure Feilberg 1901.
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1830:97. Deres funktion var at opsamle
gødning og urn fra kvacget eller fArene.
Samtidig blev de trAdt i stykker og acitct godt
sammen. Den sammenacbtede masse endtc pA
møddingen Begtrup 1808-12 1:95,251,480.
Track var ogsA betegnebsen for de tørv, der
blev brugt til at vinterklacde huset med Høj1970. Dc cndte ligebedes pA møddingcn.
Arligt biev der gravct ca. 70-80 lacs track.
Huggetørv biev brugt til at blande i møddingen Stoklund 1986. Pcdcr Knudsen
anvendte ca. 60 lacs, max. 130.
Bracndetørv blev gravet med sacrlig ombu,
for at der ikkc var sand i. Bracndetørv var ret
tykke ca. 8 cm. Til en gArd anvcndte man
Arligt 60
100 lies bracndetørv Haid
1833:115, Bergsøe 1844-53 1:287. Peder
Knudsen hentedc ca. 70 lies. Den store
macngde skyldes bl.a., at der aitid var tacndt
op pA iidstedet Bergsøe 1844-53 1:287.
Asken blev samlet i en sacrlig askemødding.
Herfra kunne den blive brugt ten pA fugtige
agre diet blive blandet i møddingen. Begtrup 1808-12 11:460.
Det er bemacrkeisesvacrdigt, at det i hcdeegnene var praksis at brugc hcdetørv i busboldningen og ikke mosetørv, skønt man de
fleste steder havde rigeiigt med moser. MosetØrv bracnder bedre og renere. Arsagen til
denne skik var, at hedetørvene gay en rigelig
og god aske Hald 1833:115.
Faktisk gødskede man af og tii marker
udclukkende med aske Begtrup 1808-12
111:291. Dct foregik ofte ved at føre lyngtørv
pA marken, hvor de biev sat i smA hobe og
afbracndt. Eftcr afbracndingen blev asken
spredt. Man kunne ogsA bracnde tørvene ude
i heden og køre asken til marken Begtrup
1808-12 1:251, Biicber 1839:67. Peder
Knudsen gødskede sine "bcdeagre" ved askebracnding, hvortil han brugte ca. 10 lacs
iyngtørv Ariigt. Hans hedeagre var nogic
fattige marker i udkanten af indmarken, som
bA i hvile i lacngerc tid end de øvrige.
I hedecgnene bavde man ikke materiale til
at lavc begn af trac diet sten. Skulle man
-

-
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Tørvespade. Gengivet efter tørvespade pA Frilandsmuseet. F. Riis-Nielsen.

hegne mAtte man anvende overfladetørv. Der
var derfor ikke ret mange hegn. Som regei
var kun kAlgArden og enkelte tofter nacr
gArden indhegnede Begtrup 1808-12 1:65,
111:46-49. Mangelen pA hegn illustreres
mAske bedst af Bbichcr 1839: "Grøvter
imeilem Engloddcr er det Slags Hegn, som
nu hyppigst opføres; meest maaske for at
aflede Vandet"
Ti! at repatere digcme brugtc Peder
Knudsen Arligt omkring 3 bacs digetørv sod.
Disse tørv var oftere graestørv end egentlige
hedetørv. NAt et dige skuble repareres endte
det gamle materiale pA møddingen Begtrup
1808-12 111:68, B!icber 1839:68,154.
Lyngtørv blev endvidcrc anvendt til mØnningstørv, og evt. som loft ovçr staide og
udhuse. Peder Knudsen brugte ca. 2 lies
mønningstørv pr. Ar.
Mange steder brugte man fladtørv til
dacmpning af sandflugtsarcaler. Det b!ev
23
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var omkring 18x18 tommer 47x47 cm. Til
gcngacld vat de tynde. Rumfanget af ct lacs
fladtøtv var mindte end rumfanget af et bacs
lyngtørv Begtrup 1808-12 1:127. Det skyldes antagcligt, at fladtørvcne var tungere
fordi dc blev bragt ud uden forudgAende tørring.
Mosetørv
Mosetørv blcv i hedeegnene abtid benacvnt
klyne. En tørv var en lyngtørv Begtrup
1808-12 1:121. Mosetørv blev sjacldent brugt
i hushoidningen. Udnyttelsen af
tØrv var i det bele taget ringe i sammenligning med heden. Begtrup 1808-12
1:133-134
Mosetørv blev isacr bracndt til kul og
anvcndt i smedjeme Bcgtrup 1808-12 1:123,
Matthiessen 1939:49.51, Bergsøe 1844-53
11:345. Hertil kunne hedetørv ikke anvendes.
Peder Knudsen hat et Ar bracndt 4 lacs mosetØrv til kul og leveret til smeden.
Specielle mosetørv, lyseklyne, blev ofte
anvendt til belysning Begtrup 1808-12
1:122, Dabgas 1830:187. I visse moser kunnc
man ogsA hente lysepinde, rester af fortidens
skove, tilbeiysning Matbiessen 1939:47-48.
Dynd fra udtørrede damme var ogsA noget
man kom i møddingen. Blicher 1839:65,
Brinck-Seidelin 1828, Gormsen pets. medd..

modvindsbracnding for at vacre sikkcr pA, at
lyngen bracndte belt op. I Skotiand cr derimod medvindsbracnding det normale. Mcdvindsbracndingcn sikrer, at lyngen kan skyde
fra de ubracndte dde af stammebasis.
Nilsson 1970 bar lavct en undersøgclse
af, hvor udbredt denne skik var i Sverige, og
hvordan afbracndingen foregik. Det viste sig,
at der vat megct store forskeble fra by til by.
I nogle egne bracndte man aidrig lyngen af. I
de egne, bvor man bracndte lyngen, skete det
almindeligvis med en omløbstid pA fra 3 6
Ar, nogle gange op til 10 Ar diet blot en gang
imellem. I Skotland er perioden ofte iacngere,
omkring 10 Ar.
Det er usikkert, hvor udbrcdt skikkcn bar
vacret i Danmark. At dømme efter omtaben i
Begtrups vacrk og amtsbeskrivelseme fra ca.
1830 bar afbracnding af hede med det formAl
at skaffc gracs diet ung lyng til dyrene vacret
ret ualmindebig i Danmark.
Derimod var afbracnding i forbindeise med
nybrydning af heden meget almindebig i de
fleste men ikke i alle egne. Afbracnding
fandt sted om forAret, mens morlagct var
fugtigt. SA var man mest sikker pA, at kun
vegetationen bracndte. Af og til kunne det ske
af ilden kom ud af kontrob og bracndte et
stykke af heden. SA uanset Arsagen synes
hedcn hyppigt at have vacret udsat for brand.
-

-

-

Angivelser af hedeafbnending
Afbranding af hede
Det er en udbredt opfattelse, at afbracnding af
gammel hedc hat vacret abmindeligt anvendt
for at skaffe fArene gnesarealer og ung frisk
lyng.
Afbracnding af hede tib at forbedre fAregracsningen er kendt fra Sverige Nilsson
1970 og Skotband f.eks. Gimingham 1972.
Mens formAlet med afbracnding af hede i
Sverige vat at skaffe dyrene gracsarealer, sA
var formAiet i Skotiand at skaffe ung, nacringsrig byng. I overensstemmelse hermed
anvendtc man i Sverige som hovedregel en
24

Dircktc angivelser af afbracnding er som
nacvnt meget fA. Meget peger pA, at hedeafbracnding med henblik pA opretholdelsen af
gnesningsareaieme bar vacret meget bcgracnset i 1700- og 1800-tallet.
Begtrup 1808-12 omtaber i en enkelt
sactning at skikken er kendt fra Hjørring amt.
Bredsdorff 1827:23, bilag 8 omtalcr
denne hedcafbracnding fra Skivbolm og
Skovby sogne i Arhus amt.
Böcher 1941a:19 citeter efter Sebmer
1800:165, at det om Bertelbøjs bedemoser
siges, at de er "meget ringe til gracsning,
-

-

-
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hyilket formodcntlig kommer deraf, at man
tilfom har troct at forbedrc dem ved at afbrende den derpaa voxcndc lyng."
BOcher 1941a:19 anfører, at dct encste
holdepunkt han har kunnct findc fra tidcn før
dct 18. Arhundrcdc daterer sig til dct 16.
Arhundrcde, hvor Frcdcrik d. II lod oprcttc ct
fArchold pA Randbøl Hcdc og bcfalcde: "at
lade afbrende en rum Plads af Hcdc til denne
Gaard, at der kunne blivc desbedre Lejlighed
til Skcppcrict".
Böcher mAtte konkludere, at "en kiar
Beretning om Lyngafbnending paa Randbøl
Hcdc forctagct for at forbcdrc gnesningcn
haves dog ikke fra det 18. Arhundrede".
Andersen 1975 mevner en brand, der
skulle were opstAet som følgc af "afbnending
ved hyrder". Disse hyrder var de tyske kolonister i Grønhøj. Andersen’s forkiaring lyder
rimelig:
-

-

den af og til udvikle sig ukontrolleret. Som
hovedArsager mevncs af de ovcnmevntc
forfattcrc iser uforsigtighed i forbindclse mcd
askcbnending af hedetørv og afbnending af
hcdc til opdyrkning. OgsA rygning er mevnt.
Kun afbnending til fArcgncsning glimrer ved
sit frawer. Bcgtrup 1808-12 1:315, 111:288,
Hald 1833:138, Dalgas 1830:12, Blichcr
1839:67,78.
Af de bcskrcvne ukontrollerede hcdcbrandc, hvor Arsagen cr nevnt, er denne ofte
askebrending, afbrnding af hcde til opdyrkning, lyn og rygning m.m. En undtagelse
er dog det ovcnmevnte ti1feldc mcd afbnending ved hyrder.
I Pcdcr Knudsens dagbog omtales afbnending af hede kun ved opdyrkningcn af
hedeagrenc og nyopdyrkning af hedc brodercns gArd.
-

.

-

Hedealbrarnding ifølge pollendiagrammer
"Kolonistcme havdc fAct den opfattelSc, at nAr lyngen blev afbnendt, villc
dcr voksc gres i stcdet. At de hermed
kunne støttc sig til en medbragt erfaring er ikke sandsynligt"
Vi har aitsA tilsyncladcndc at gøre med en
skik, som i dctte tilfielde er udvikiet af tyskerne, fordi kolonicn var fejlplaccret. Placeret langt fra Acme manglcdc kolonicn i
uhyggelig grad graesningsarealer for kweg
den manglende eng.
-

Indicier mod hedeafbrnding
En nekke indicier pcger pA, at afbnending
med henblik pA gnesningen kun undtagelscsvis har weret brugt i Danmark.
Man kan undre sig over, at en sAdan
skik, hvis den var almindelig, ikke blcv
mevnt i ficre af de mange amtsbeskrivelser
fra omkring 1830. Blicher, Hald og Dalgas
mevner den sAlcdes ikke mcd ét ord fra
Viborg, Ringkøbing og Ribe amter.
NAr man anvcndte ild mer heden, kunne
-

-

Pollendiagrammer kan ogsA vise afbnendingshyppighed. Udfra Solsø diagrammet har
Odgaard pers. mcdd. behandlet afbnendingens indflydclse pA vegctationcn. En regressionsmodcl til at bcskrivc marngden af kulstøv i aflejringemc udfra en lang nekke af
pollendata blev opstillet. En automatisk
selcktion mellem alic disse pollcnfaktorer
viste, at mengdcn af kulstøv i prøveme lod
sig bcskrive tilfredsstillende udfra marngden
af lyngpollen. Dct var ikkc nødvendigt at
inddrage nogle andre faktorer. Den endelige
model var ydcrst simpel: kulstøv = a ÷
bxlyngpollen. Modellen er bckneftet af et
pollendiagram fra SkAnsø. Her var det dog
nødvendigt at introducerc en korrektionsfaktor. Modellen viser, at der er en meget kiar
sammenheng mcllem afbr2cnding og hededannelse.
Sammenfattende synes det som om afbnending af hcdc for at forbedre fAregnesningen nok har weret en integreret del af
hcdebrugct, men at den er gAct af brug i de
sidste Arhundreder. Der er dog stadig en
25
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betydelig usikkerhcd om dette spørgsmAl.

Møddingens centrale rolle
Som man kan se af de / ovcnstAcndc afsnit
spillcde møddingen en central rolle i hedebruget. Hedemor, lyng og dyrisk gødning
blandedes her før det hele endte pA agrene.
Pcder Knudsen havde sAledcs 1-2 gArdmøddinger a 4-500 lies og 2-4 markmøddinger a 100-200, ja op til 400 lies. Arligt
udbragte han hcnimod 800-1000 hes blandingsmøg pA sine marker 250-300 tons.
Da forholdct mcllcm møg og fyldstof 1A
pA omkring 1:3, er det en weldig mengde
fyld, der er i. Der er vel blevet tilført omkring 250 lies møg og 750 lies fyldstof til
møddingen, hvis man regner med et svind pA
Ca. 15% før udførscl. Lidt under 700 af disse
lies har weret hedemor 220 tons. Med en

tørvcstørrelse pA 18x11x3 tommer 47x29x8
cm og 160 tørv/lies Begtrup 1808-12 1:121,
Pontoppidan 1763-81 V:661 har dct drcjct
sig om ca. 1.5 ha. eller sagt pA en anden
mAde: hver eneste plet pA Pcder Knudsens
hcdc har werct sknellct en gang for hvert
150-200 Ar.
I praksis har dcr dog ikke weret tale om
jaevn
sknelning. Hald 1833:132-133 har
en
bcskrcvct, hvordan omegnen af en hedegArd
sA ud:
"Forsaavidt Hcdcn ligger mermest
Agcrlandct, haar den gjcnnem Aarhundreder lidt saa meget ved Overfladens Afsknelning til Bnendsel,
Blandingsjord, o. s. v., at den nu som
oftest ikke med Nytte vilde kunne
dyrkes."

Hedelandkab, Milton Jensen 1891. Randers Kunstmuseum. Billedet hnger pA dommerkontoret i Randers.
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Egnsforskelle
Den beskrivelse, vi ovenfor bar bavet for
hedebruget, gadder for en stor dcl af de jyskc
hedeegne. Der bar dog vacret tydelige egusforskeble. Som ekscmpcb kan forskellen pA
udnyttelsen i Borris og Sdr. Felding soguc
anførcs Jensen & Jensen 1979.
Udfra dc opgivelser, forfatteme bar bragt
for Borris og Sdr. Felding sogne omkring
1840, kan man anslA hedcbrugcts indflydelse
pA hcden. Via dyrchoidet kcndes den omtrentlige gødningsmacngde. Herudfra kan man
beregne den macngde hedemor, der bar vacret
brugt, idet man antager, at forholdet meilem
gødning og hedetørv cr ca. 1:1. Selvom
variationen gAr fra 1 : 1 til 1 :4 diet endnu
højere, set 1:1 forboidet ud tib at have vacret
det almindeligst brugte Begtrup 1808-12
11:80, Dalgas 1830: 101, Brinck-Seidelin
1828.
Det viser sig, at heden i Borris da kun bar
Ca. 100 Ar at regenercre i, mens tallene for
Sdr. Febding iiggcr pA Ca. 150 200 Ar.
Arsagen tib den forskellige intensitet i
udnyttelsen af hedearealeme i Borris og Sdr.
Fclding skal søges i, at Sdr. Feiding er et
magert indenlandssogn med kun lidt eng,
mens Borris Sogn bigger lacngcre mod vest,
hvor Aengene er bredere Jensen & Jensen
1979.
Mod øst, hvor man havde en dcl skov og
kun mindre hedearealer, indgAr heden ikke sA
integreret i agcrbruget. Ofte var anvendelsen
begracnset tib gracsning og skacring af hedetørv til bracndsel se dog Begtrup 1808-12
1:620, 644. Der er for nylig udkommet en
grundig beskrivelse af den historiske baggrund for Mobs Bjerge omrAdet Worsøe
-

1990.

I klitcgnenc var god hede en mangelvarc.
Bracndsebsrnangelen var stor. Til komfuret

mAtte man ofte bruge tønet dyregødning.
Man importerede ogsA lyng og tørv fra hedeegnenc Begtrup 1808-12 1:122, 194-195,
209, 11:561,567 111:187-188, Hald 1833:222,
Matbiessen 1939:52-54, Bergsøe 1844-53
1:185. F.eks. indførte man hvcrt Ar 5-6000
iacs hedetørv til Fanø.
Den dyriske gødning markeme herved
mAtte undvacre, erstattcde man med tang og
fiskeaffald. Ja, der er endog elcsemp!er pA, at
man hat fisket muslinger til at gødske agrene
med Dalgas 1830:103.
Klithedeme bar vacret udnyttet sacrlig
hArdt pA grund af mangelsituationen. I den
forbindebse kan nacvnes, at en stor dcl af
klithedeme er scne dannelser. Der bar ye!
oprindebigt eksisteret en smal bracmme af
naturlige klitter og k!itheder langs den jyske
vestkyst, men klitdannelsen tog rigtig fart fra
1200-tallet. Dc største ødclacggebser skete
dog først i starten af 1700-ta!let, da sandflugten nAede beboede egne. Arsageme skal
deis søges i den tidligere nacvnte tørveskraclning i klitbedeme, men fAre- og kvacggracsfling i de nacringsrige Hjeime- og Rød Svingel-bevoksningcr i den bvide og grønne klit
bar nok haft en endnu større betydning.
Dyrene bar spoleret vegetationsdackket ved
tramp og oprykning af pbanteme.
Som følge af den truende sandflugt bbev
der indført en rackke bestemmelser, der pAbød
bøndcme at udførc klitdacmpning og som
forbød gracsning i de fredede klitstrackninger.
Bøndeme vil!e og kunne vel belier ikke
undvacre gracsningen, sA !angt opi 1800-tallet
var den uiovlige klitgracsning ct stort problem
trods hArde bøder. Menneskelig udnyttelse var
sAbedes en af Arsageme tib klitdannelscn, men
det kolde og blacsende kiima i perioden "den
hue istid" bar understøttet ødebacggelseme
Jensen & Jensen 1976:56.
-

-
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Hedearealet
Omkring Ar 1800

undersøgt i 1937-39. I disse Ar undersøgtes
ncmlig de to bederigeste amter
Ribe og
Ringkøbing. Alle de øvrige amter er undersøgt fra 1950-53.
Angiveisen af hedearealets udvikling op til
1960 er foretaget ved at opgøre det opdyrkede og tilplantede ateal fra registreringstidspunktet til 1960 pA baggrund af en rackke
kilder Hove 1961. Tab opnAet eftet denne
metode mA nødvendigvis vacre maksimumstal.
Hedearealet i 1961 b!ev pA denne mAde
beregnet ti! ca. 120.000 ha.
Nycre arealdata foreligger fra §43 registreringer i Arhus Amt i 1981 Jensen &
Løjtnant 1984, Ribe Amt i 1982 Ribe Amt
1986 og HovedstadsrAdet i 1983 HovedstadstAdet 1987 samt et skøn fra Nordjyilands Amt upubi.. Disse registreringer giver
de skønnede tal for 1961 en høj grad af trovacrdighed.
Fra Ringkøbing Amt er to dcbomrAder
undersøgt Skovbjetg Bakkeø Ringkøbing
Amt 1979 og Brande kommunc Emshobm
1985a.
Ved §43 undersøgeiseme er det nuvacrcnde hedeareab søgt sammenboidt med
atealstørrebsen angivet pA de nyeste 4 cm
kort. Kortarealet er aimindeligvis anvendt
-

Hedcopdyrkningen tog først rigtig fart efter
Ca. 1850. Det største omfang af hedeareabet
mA derfor iigge ret tact pA det areal, der
angives for 1822 Bruun 1822-24. Dengang
var der ca. 660.000 ha egentlig hede i Jylland
frareguct de sønderjyske amter. Dc søndcrjyske amtets omskifteiige tilhørsforbold gør
det svacrt at beregue hvor meget hede, der
dengang lA indenfor det nuvacrendc Danmark.
Man kan anslA, at deres bidrag vible bringe
arealet op pA ca. 800.000 ha egentlig hede.
For Øeme er der ikke nogen opgørelse før
i 1881. Der var da ca. 7.000 ha hede, sA
detes bidrag tii det samlede hedeareal bar
vacret meget beskedent.
Store omrAder med indlandsklitter er ikke
inkluderet i ovenstAende tab. I 1822 dackkede
flyvesand omkring 63.000 ha i Jylland, men
hovedparten bar nok vacret kystklitter.
For bedemoser og højmoscr findes der
ikke en sacrskilt opgørelse i 1822. Dc er ikke
inkluderct i de ovennacvnte tab, men bar
antagehig udgjort ca. 100.000 ha.
Hedearealet op til I dag
Hedearealets udvikling op til i dag kan følges
pA grundlag af de statistiske kilder Danmarks
Statistik 1884, 1892, 1898, 1909, 1921, 1931
og Hedeseiskabets bedeundersøgebser Hove
1961. Vurderinger af arcaleme vanskeliggøres ved at nogie opgøreiser af hedearcalet
medtager flyvesandsarealer, mens andre ikkc
medregner dem. Man bliver derfor nødt tib for
able Ar at inkludere klitarealet. Udviklingen er
afbibdet pA fig. 3.9.
Den sidste nøjagtige opgørelse af bedemes
areal er foretaget af Hedesciskabet fra 19371953 Hove 1961. Undersøgelsen bliver oftc
brugt tib at vise arealet omkring 1950, men
rent faktisk er over halvdelen af arealet
28

-

som ct mAl for hedearealets størrelse pA
kortets udgivelsestidspunkt. HovedstadsrAdet
er dog opmacrksom pA, at de flyfoto, der
ligger til grund for kortene, kan vacre flere Ar
acldrc. Dc fleste rcsubtater vedrørende opdyrknings- og tilpbantningshastigheden mA
dcrfor tages mcd forbehoid.
Det kan ikke umiddelbart lade sig gøre at
sammenbigne med hedesciskabets undersøgciset fra 1937-53 ebler de skønnedc tab fra
1961, fordi amtsgracnseme bbev acndret i
1970.
Vurderingen af udviklingen i bedearealet
er detfor behacftet med betydcbige fejlkiidcr.
Hvis man skønnet areabet ud fra den regi-
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Fig. 3.9. Hedearealets udvikling i Danmark 1822-1961. Klitarealet er inkluderet i hedearealet Bruun 1822-24,
Danmarks Statistik 1884, 1892, 1898, 1909, 1921, 1931, Hove 1961.
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Fig. 3.10. Hede- og skovarealets udvikling i Ribe amt 1822-1982. Klitarealet er inkluderet i Hedearealet. Bruun
1822-24, Danmarks Statistik 1884, 1892, 1898, 1909, 1921, 1931, 1953, Hove 1961, Ribe amt 1986.
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strerede nedang i hedeareabet i Ribe, Nordjyllands og Arhus amtet, finder man, at dcr
idag cr et sted meliem 70.000 og 75.000 ha
egentiig hede tibbage i Jylland.
Samtidig med denne nedgang i arealet er
der sket en fragmentering af hedeme, afstanden mcllem hederne er blcvct størte og de

enkclte hedeomrAder er blevet mindre fig.
3.11.
Udviklingen før 1960 forArsagcdes isacr af
opdyrkning og tilplantning, mens arealnedgangen i de senere Ar isact er sket pA grund af
naturbig tibgroning.

Fig. 3.11. Kort over hedens udstrkning i Jylland og pA Fyn omkring Ar 1800 saminenlignet med situationen i
1951. Situationen omkring 1800 er gengivet efter Videnskabemes Selskabs kortverk 1762, mens det er usikkert
hvilke data, der ligger til grund for kortet 1951. Hansen 1970.
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4. Jordbund
Heder kan findes pA meget forskcllig jordbund. Sammenholdes jordbundsforboldene pA
fig. 4.1 med bcdeudbredebsen omkring 1800
pA fig. 3.11 ses, at det centrale bedeomrAde
falder sammen med omrAdct vest for isens
bovedstilstandsiinie under sidste istid. Det
gadder sAveb pA bedesbetteme af smebtevandssand som pA bakkeøeme af moracnesand fra
nacstsidstc istid. I de omrAder, der var under
nedisning i sidste istid, begracnses hedeme
bovedsagcligt tii moracnesandsomrAdeme i
den nordlige dcl af Jyliand. Her er ogsA
mange af arealeme med hacvet havbund
bededackkede. I den sydøstiigc dcl af Jyh!and,
hvor isen fortrinsvis bar afsat moracncler, er
beder derimod en sjacldenhcd.
Dette generebbe billede er ikke uden undtagelser. Hvor isen bar gjort hobdt under
afsmeltningen er der flere steder lavet mindre
smeltevandssletter Øst for israndlinien, f. eks.
pA Djursiand. I omrAdet omkring isens hovedstilstandslinie bar isfremstød vest for
hovedstibstandsbinien betydet et mere rodet
biblede mcd meget store iokalc forskehle i
jordbundstyper.
Før agerbruget kom til Danmark vat
Vestjylband dackket af skov og jordbunden
var en brunjord. Først med agerbruget dannedes en bedevegetation, der efterhAnden bevirkede en podsoidannelse Odgaard 1985ab.
Mens den oprindelige brunjordsprofil var
karaktcriseret ved en blanding af jordens
organiske og mineralske bestanddele, er
podsolprofilen karakteriseret ved at vacre en
lagdelt struktur fig. 4.2.
Podsoiprofiben er opbygget af følgende
karaktcristiske lag Babel 1975:378-379,

Nykvist 1973:201-3:
L-Iag bitterlag. Løst lag af uomsatte plantedde. Ingen rødder.

A0-Iag morlag. Et lag af mere diet mindre
nedbrudt plantemateriaie. Det organiske stof
udgør ofte 40% diet mere af tørvacgten. I
dette bag findes den største koncentration af
rødder. Laget kan underopdeles i et Øvre
F-bag nedbrydningslag og et nedre H-lag
humuslag. I F-lagct domincrer organiske
partikler, hvis struktur stadig kan erkendes.
H-laget er mere nedbrudt og domineres af
strukturløst organisk materiale. Al-lag humusblandet blcgsand. Mineral horisont, men
med en meget stor indbbanding af organisk
strukturløst materiaie.

Al-lag humusbiandet biegsand. Mineral
horisont, men med en meget stor indbianding
af strukturløst, organisk materiabe.
A2-lag blegsand. GrAt, udvasket lag med
meget tinge indhold af organisk materiale

Bl-lag humus-al. En nacrmest sort humusrig horisont. Sandskomene er impracgneret
med organisk materiale pA ydersiden. Højt
jem-og manganindhold.
B2-lag jem-al. Som Bi med et stort jemog manganindhobd, men uden organisk materiaie. Rustfarvet.

C-lag bidet udvasket udgangsmateriaie.
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1111IIIIIfl Overvejende morneler
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Smeltevandssletter
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Hvet havbund fra istidens slutning
Hvet havbund fra
samt inddmmede vige 09 soer
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Fig. 4.2. Horisontfordelingen i Podsolprofil og Brunjordsprofil. For beskrivelse se tekst.

Podsoldannelse
Podsolering medfører, at nacstcn alle minerabeme, bortset fra kvarts, nedbrydcs i de øvre
jord!ag blegsandet. Forvitringsprodukteme
udvaskes. Nogle af forvitringsproduktcmc
sAsom jcrri, mangan og aiuminium udfachdes
sammen med humus i de ncdre horisonter
al-laget.
Udvaskning af jord skyldcs dels sure
emner tilført udefra med regnen, dels forsurende processer i jordbunden. Naturbigt er
der en del kuisyre i regn, men det er ikkc
mcget. Nedbrydningsprocesscrne i jordcn
medfører derimod et betydebigt kulsyrcindhold i jordvacsken. Ammonium tibført med
rcgnen er ikke i sig selv forsurende, men ved
nitrifikationen ammoniums omdannelse til
nitrat dannes der W-ioner. Vaskes nitraten
-

.

herefter ud, er der sket en forsuring Køic
1968:158-160.
Da nitrifikationen i hedejord mA anses for
tinge, er disse processer ikkc tilstrackkelige til
at forkiare den vobdsomme forsuring, der
finder stcd i forbindebse med podsoldannelsen. En undersøgelse af forsuringsprocesseme
under Hedelyng i en engebsk kalkhede viste
da ogsA, at langt bovedparten af forsuringen
skyldtes dannebse af organiske syrer Grubb
& Suter 1971.
Den dannede syre bevirker i første omgang en forvitring af jordmineralcme. Først
forvitter jordens kalkforbindebser. Dcnnc
proces er vigtig, idet mineraber bundet i jordpartikler berved omdannes til frie ioner, der
kan optages af planteme.

Fig. 4.1. Jordbundskort over Danmark. Indlandsisens hovedstilstandsiinie er markeret ved en fuldt optrukket linie.
Andre vigtige israndlinier i Jylland er vist med stiplede linier Efter Milthers 1943.
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Dc frigivne ioner kan enten optages af
pianteme eller udvaskes. Dc positivt ladede
ioncr bindes i forskehbig grad til negativt
badede jordpartikler elber kompbeksbindes til
organiskc stoffer. Dc optages ogsA i forskeliig
grad af planteme. Dct nedsivende vand er
pAvirket af dcnne seiektive optagelse, idet det
kommer til at indehoide sacrbigt meget Ca og
Na i forhold til K og Mg Køie 1968:158160.
Mens kalken opløses og udvaskcs er
jordens surbedsgrad omtrent uacndrct, fordi
den produccrede syre forbruges. Man siger, at
jordcn er Ca-bufret. NAr al kalken i jorden er
udvasket, sker der et pH-spring og jorden
buyer i løbet af kort tid surere. Nu buyer
aluminium, mangan og jem opløst. Samtidig
udvaskes ogsA vigtige mikronacringsstoffer,
f.eks. kobolt.
PA arcaler mcd Hedelyng og Rev!ing er
jordbundens inteme brintion-omsactning sA
stor, at bidraget fra atmosfacren ikkc kan
forventes at medføre vacsenthig yderbigere
forsuring. PA overdrevsagtige beder, hvor
gracsscr bar en større dominans og i vindbrud
kan atmosfacrebidraget. dog have betydning.
Selv om syrekoncentrationen er høj i
podsolerede jorde, kan den dog ikke ahene
forkharc udvaskningen af jem og aluminium.
Det er imidbertid pAvist, at disse metalioner i
de Øvre horisonter danner komplekser med
vandophøsehige organiske stoffer, bl.a. p0lypbenoler. I kompleks form transportetes de
til udfacldningshorisonten Coulson m.fl.
1960.
Aluminium, jern og mangan udfacldes igen
dybere nede i jorden sammcn med organiske
kolboider. Udfacldningen her anscs at bcro pA
en hel diet delvis nedbrydning af den organiskc del af kompbekset Nykvist 1973. I
begyndelsen ligger dette udfacldningsbag ikke
sacrlig dybt, men efterbAnden som udvaskningen af jorden skrider frem, vii genopbøsning og fomyet udfacidning gradvist bevacge
denne front ned i de dybere jordiag.
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Arsager til podsolering
Det bar vist sig, at podsoberingsprocessen
bacnger nøje sammen mcd plantevacksten.
Undersøgelser af irske jorde, som gennem
Artusinder skiftevis bar bAret skov og bede,
bar godtgjort, at nedtransporten af organiske
stoffer tib udfacldningshorisonten hacnger
meget snacvert sammcn med de perioder, bvor
dcr samtidig var en hedeudvikbing Cruickshank & Cruickshank 1981. Podsoleringcn er
en ret hurtig proces i geobogisk sammcnhacng
den kan ske pA fA hundrede Ar Andersen
1979.
Man bar lienge vidst, at piantcvacksten er
af stor betydning for podsoberingen. Dc
sAkaldte mordannende planter bar det fablestrack, at de indehobder stoffet pro-antbocyanm. Af de undersøgte arter bar Hedebyng og
begge bedephanter
det højestc
BlAbar
indbold Davies m.fl. 1964b.
Pro-anthocyanin tilhørcr gruppen af polyphenoler. Mange af disse polyphenoler er
giftige, og nogbe bar en antibiotisk cffekt
overfor miktoorganismer. Herved bar p0lyphenoleme betydning for piantens forsvar
mod herbivor-angreb, samt svampd,- baktend- og virusangreb. Dc bar bigeledes en
muhig toksisk virkning i jorden overfor mikroflora, plantetødder og frø Babel 1975.
Nogle poiyphenoler men ikke abbe - bar
en garvestofvirkning, der satter dem istand til
at polymerisere og udfalde proteiner Hasbam
1981, Babel 1975, Handley 1954, 1961.
Garvestofvirkningen kan beskytte mod herbivoter. En anden vigtig betydning er, at den
medvirker til at sinke ncdbrydningsprocesserne i morjorden pA samme mAde som en
garvning af lacdcr beskytter mod nedbrydning.
Endelig spiller pobypbcnoler, som tidhigere
navnt, en rolbe ved transport af kompleksbundne ioner tib udfaldningsiagct.
Indboldet af phenolboldige stoffet i Hedebyng-blade kan vacre op tib 20% af bladets
tørvacgt. Koncentrationen er størst om som-

-

-

-
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meren Jalab m.fl. 1982.
Polypbenolers garvestofvirkning bar megct
stot betydning for jordbundsudviklingen. I de
levende morbundsplanter opkoncentreres
polyphenoleme i vacuoler. Ved bladdød
polymeriserer polyphenoleme og danner med
cehlcns protcinet nogle komplekser, som er
overordenthig modstandsdygtige overfor
nedbrydning ved mikroorganismer Handley
1954, 1961. Da cebbens ceblulosevacgge ogsA
bliver impragneret af disse udfaldninger, er
resultatet, at sAvel ceiiulosenedbrydningen
som kvalstofminerabiseringen buyer meget
langsom.
OgsA nogle muiddanncnde arter bar polyphenoher, dcr kan udfacbde proteiner. Men
de udfacldede proteiner cr ikke !igesA modstandsdygtige mod nedbrydning. For de
mordannende planter er specielt proteiner
udfaldct mcd Hedclyng-garvestoffer vanskelige at nedbryde Handley 1961.
Mangden af garvestoffer i planter bar vist
sig at vacre afhacngig af tilgangeligheden af
plantenacringsstoffer. En undersøgelsc bar
vist, at pro-anthocyanin-indhobdet for ahie de
undersøgte arter var højere, nAt de voksede
pA morbund, end pA muldbund, og baboratorieforsøg med flere af disse phantcr viste, at
N- og P-mangel uanset planteart gay et
højere indhoid af pro-anthocyanin i pianteme
Davics m.fl. 1964.
Udover at beskytte mod angreb fra mikroorganismer indvirker polyphenobeme ogsA pA
jordbundsfaunaen. F.eks. forctrackker regnorme blade mcd ct lavt indhoid af garvestoffer frcmfor dem, der bar et højt indhold
King & Heath 1967, Gimingham m.fl. 1979
cit. Heath & King 1964, Satcbell & Lowe
1967.. MAskc er det hitterkvaiiteten, der
afbolder regnormene fra at eksistere i morjord.
I morbunden er jordbundsdyrcnc smA og
betydningsbøse for opbbanding af jorden, og
dcr findes ingen gravendc dyr som f.eks.
regnorme, der effektivt kan blande lagene
Mülbdr 1884.

Dc udfaldede garvestof-protcinkomplekser buyer bangsomt nedbrudt af svampe. Det
skcr pA overgangen mehlem bitter og nedbrydningsiag. Ved denne proces dannes der
vandopløsebige garvestoffer, og samtidigt
hermed faider pH omkring 2 enheder Babel
1975.
Sammen mcd tilsvarende stoffer syntetiseret af mikroorganismcr i forbindelse med
nedbrydningen af hignin kan dc opløste garvestoffer debtage i fomyede proteinudfaldfinger. Humusdannebse cr sAledes en dynamisk proces, der bevirker en stadig binding af
N, samt en omdanneise og stabihisering af
humusfraktionen Martin & Haider 1971. En
stor dcl af det kvaistof, der findes i morjorden, er derfor bundet i protciner clber
peptider.
Podsoberingen er i det mindste delvis
reversibel. Ved opvakst af Birk pA beden er
der pAvist stigende pH og Ca-indhold i
jorden og begyndende mulddannelsc. Samtidig øges regnormetallet, muldbundsarter
indfinder sig og der sker evt. en nedbrydning
af podsol-profibcn Miles 1981 cit. Miles
1978, Miles & Young 1980.
Ved indvandring af Eg pA heden er der i
danske undersøgclser vist, at hedcjorden
andres i mere muldagtig retning Nielsen
m.fl. 1987a, 1987b. Disse undcrsøgelser
viser cn betydebig reduktion af morlaget. Ca.
90% af det organiske stof var forsvundet pA
blot 70 Ar. Samtidig var der skct en øgning af
den mikrobiclle aktivitet i jorden og pH var
steget. Den større mikrobielie omsatning i
jorden marketer sig bb.a. ved en større nitrifikation og et fald i C/N-forhobdet i jorden
Nielsen, O.F. 1980, 1982.
Udover plantevackstcn bar ogsA jordbundens udgangsmateriale og klimaet betydning
for jordbundsudviklingen.
Podsoleringen er kraftigst pA de sandedc
hedesbettet vest for israndlinien. Udgangsmateriabet bestAr her hovedsageligt af kvarts,
hvorved mu!igheden for at erstatte tabet af
positive ioner ved forvitring, er ringe. OgsA
35
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pA bakkeøeme er podsoleringen kraftig. Her
har udvasknings- og forvitringsproccsscmc
weret aktivc i en liengere periode fordi jordene stammer fra før sidste istid. Trods dct
forskcllige udgangspunkt har heder pA hedeslette og pA bakkeøer idag temmelig ens
lave werdier for de fleste kationer. Bakkeøerne er kun en ubetydclighed rigcrc end hedeslettcme Hansen 1976.
I de unge monenesandsomrAder er udvaskningen ikke sA kraftig. Dcr cr ct markant

større indhold af planterneringsstoffcr som
kalcium, kalium og fosfat. Podsolprofilct er
tilsvarendc svagt udvikiet Hansen 1976,
Milthcrs 1943.
Klimact har betydning dcrved, at udvaskningen er afhaengig af den mengde vand,
som siver ned gennem jorden. I de tørre egne
af Danmark cr der kun podsoicring pA staerkt
sandcde jorde, mcns der i de fugtigstc egne
kan were podsolering pA selv ret lerholdige
jorde Køic 1968:160.

Hedejordens hamning af p1antevakst
Det er tidligt blevet iagttaget, at skovtneer,
der plantes pA heden, ofte bliver hemmet i
veksten. Hemningen kan vare fra nogle fA Ar
og op til 20-25 Ar, undcrtidcn liengerc og er
størst ved første tnegeneration pA omrAdet
Braathe 1950?.
Nogle af hemningssymptomemc svarer til
kwelstofmangel: Gulfarvning af nAlene,
wekststandsning og udgAende topskud Mu!ler 1924, Wheatherell 1953. Hertil kommer,
at tneemes mykorrhizaudvikling er hemmet
eller manglende Rayner & Nielson-Jones
1944, Levisohn 1952, Read & Jalal 1980,
Handley 1963. OgsA tnerøddemes udvikling
er pAvirket, idct de har en sterkt nedsat
dannelse af kortrødder Rayner & NielsonJones 1944. Parasitiske svampe kan were
Arsagen Levisohn 1952, men andre iagttagelser tyder pA, at parasitiske svampe ogsA
kiarer sig dArligt under de forhold, hvor man
finder en weksthemning af tneerne Rayner
& Nielson-Jones 1944.
Veksthemningen ser ud til at have sammenharng med forekomsten af Hedelyng
Braathe 1950, Rayner & Nielson-Jones
1944. Ved ti1dkning af Fledelyngen, ved
gentagen slAning af lyngvegetationen eller
ved bortsprøjtning af hedelyngen med
ukrudtsmidler har man kunne ophawe den
36

hemmcndc cffckt pA dc opvokscnde tnecr
Rayner & Nielson-Jones 1944, Wheathcrell
1953, Read & Jalal 1980.
Veksthaemningen kunne skyldes konkurrence mcllem tneer og lyng om ct eller flere
merinsstoffcr cllcr en §iftvirknin fra Hcdclyngen. Det er ikkc sA ncmt at skclnc mellem
disse effckter.
Er der tale om naeringsstofkonkurrence
tyder forsøgene pA, at det vigtigste stof er
kwelstof. Kwelstofgødskning eller plantning
af kwelstoffikserende gyvclplanter er pAvist at
bevirke en wekstøgning Muller 1924, Whcatherell 1953, Gimingham 1972 cit. Leyton
1954. Gødskning med stoffeme kalium og
fosfor har derimod vist sig kun at have en
ringe og forbigAende effekt Wheatherell
1953, Muller 1924. Noglc har dog fundct en
stor effekt af disse stoffer Read & Jalal
1980.
At meringsstofmangel ikke er cneansvarlig
viser Rayner & Nielson-Jones’s 1944

for-

søg. Ved at tilbageføre afløbsvandet i pottekulturer for at forhindre meringsstoftab viste
det sig, at tneemc groede dArligere.
OgsA andre wekster end tnecme synes pAvirket. Roff 1964 cit. i Gimmingham,
1972 har f.eks. iagttaget en interferenszone
omkring Hedelyng pA Ca. 50 cm, hvor den
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øvrigc plantevakst er hammet uden at effekten kunne henføres til naringsstofmangler.
Selvom en stor dci af vacksthamningen
sAledes kunne skyldes nacringsstofkonkurrencc er der ogsA mange iagttagelser, der støtter
teorien om, at bamningcn skyldes toxiske
stoffer i jorden. SAvel aluminium, som forskeilige organiske stoffer dannet af Hedelyflg
diet i hedemor bar varet foresiAet.

Aluminiumsforgiftning
Det er nappe sandsynligt, at jordens hamning af plantevakstcn skyides en toksisk
virkning af aluminium. I de starkt udvaskede
bcdejorde, der her er tale om, er aluminiumkoncentrationen for tinge. PA overgangsjorde
fra brunjord tib podsoljord kan aluminium
dcrimod opnA bøje koncentrationer i jordvacsken og mubigvis have en effekt.

byng, Hede-Mebbarris og Bølget Bunke
sammenbignet overfor de samme planters
vakst. Generelt havde Hede-Melbarris den
største hammende effekt efterfulgt af Hedclyng. Hammende effeker af Bølget Bunke
var ubetydehige ja, Hedelyng syntes endda
stimuieret af Bøbget Bunke. Stoffer fra Hede-Melbarris hammede Bølget Bunke meget
kraftigt, men de var ogsA meget toxiske for
Hede-Mebbacrris selv. Derimod blev kun
nyspirede Hedelyngplanter hammct. Hedelyng hammede ogsA sAvel Hede-Melbarris
som Bølget Bunke, men i mindre grad. Til
gengald var den mest modstandsdygtig
ovcrfor giftstoffemc Hobbs 1984. Disse
mange forsøg bar ikke givet et kiart billede af
om stoffeme er udvasket fra plantemc ehier
om de stammer fra nedbrydningsprocesserne
i jorden.
-

Hammende stoffer i hedejorden
Hemmende stoffer i hedeplanter
Vandekstraktcr af Hedelyng-skud bar vist sig
hacmmende ovetfot graner Braathe 1950, og
ether/vandudtrak af Hedelyng-blade bar en
bammende effekt pA vackst og spiring af
Kløver og Eng-Rottehale Mantiila m.fl.
1975. Udvaskning fra det levende rodsystem
rødder med mykorrhiza hammede endvidere vacksten af en rackke svampe, bl.a.
ektomykorrbizasvampe Robinson 1972.
Hacmmendc stoffer er ogsA rapporteret fra
en takke andre hedepianter. Det drejer sig
deis om en rakke ericacéer, som ikke findes
i Danmark Carbalieira 1980, Chou & Muller
1972, Salas m.fl. 1973, men ogsA hos Bøbget
Bunke Jarvis 1964 og rcnsdyrlaver Brown
& Mikola 1974, Fisher 1979, Lemee &
Arluison 1976, Ramaut & Corvisier 1975 bar
man kunnet pAvise aileiopatiske stoffer.
I et forsøg bbev den hammende effckt af
gennemsivningsvandet fra kulturer af Hede-

Rayner & Nielson-Jones 1944 pAviste, at
hedemoren indehobdt stoffer, der hacmmede
naturligt forekommende mikroorganismer i
hedejorden. Toksiciteten vat størst i forArsog efterArsmAnedeme. OgsA Handley 1963
bar pAvist toksiske stoffer i vandekstrakter af
hedemor.
Samme Arstidsvariation fandt Jabal & Read
1983a,b. Dc kunne dog ikke trackke de
toksiske stoffer ud med vand, men mAtte
bruge stacrkere opbøsningsmidler. Dc toksiske
stoffer bestod af phenolsyrer og fcdtsyrer.
En anden Arstidsvariation fandtes af Robinson 1971, der kun fandt den bammende
effekt i sommerhaivAret. Toksiciteten blev
mAlt ovetfor kløver.
Toksiciteten synes at vacre lavest under
senil Hedelyng Handley 1963.
I en fransk undersøgelse er en rackke
starkt hammende stoffer blevet pAvist i
fedt-fraktionen i jorden. Dc stoffer med
starkest toksisk virkning var mono- og
37
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diglycerider, syter og hydrocarboner. Hedejord indeholdcr i sammenligning med andre
jorde meget fedtstof op til 13 % af kuistofindholdet i morlaget og 36 % af kuistofindboldet i blegsandet Fustec-Mathon m.fl.
1975. I overensstcmmclse hermed angiver
Stevenson 1966 fedtindboldet i morjord til
5-15 %, mens fedtstoffeme i muldjord kun
udgør 1-7 % af det organiske stof. Fedtstoffet antages for en stor dcl at vare dannet af
mikroorganismer diet at vare resuitatet af en
-

partiel nedbrydning af plantemateria!et.

I mange forsøg er cffekten desvarre
undersøgt overfor planter diet mikroorganismer, der ikke naturligt findes i heder. Hvor
effekten hat varet undersøgt overfor natur!igt
bjemmebørende organismer, bar det altid vist
sig, at disse ikke hammes i nar den samme
grad Fustec-Mathon m.fl. 1975, Handley
1963, Robinson 1972. Specielt bar Hedeiyngens mykorrhizasvamp vist sig overordenthig
modstandsdygtig Robinson 1972.

Den fysiologiske basis for effekterne
Dc stoffer, der menes at vare Arsag til de
toksiske virkninger i hedemor, er hovedsage-

hg fedtsyrer og phenobsyrer. Men ogsA abuminium bar varet foreslAet.
SAvel fedtsyrer, som phenoisyrer bar vist
sig isacr at pAvirke ionoptagelsen. Virkningen
er stØrst for de fedtopløsehige stoffer og
skyldes mubigvis, at de bindes i cebbemenbranen og forstyrrer membranprocesseme,
sAledes at der sker iontab fra celbeme. Den
toksiske effekt er størst ved bay pH Jackson
& Taylor 1970, Lee 1977, Lode & Pedcrscn
1970, Glass 1973, Pedersen, T.A. 1970.
Da virkningen set ud til at ske pA cellemembran-niveau, er det ikke underligt, at
stoffeme bar vist sig at have effekt overfor
sAveb mikroorganismer som frøspiring og
rodudvikling for højere planter. Lynch 1980
nacvner, at der ogsA er rapporteret om giftvirkning af fedtsyrer pA insektbarver.

Betydningen af de toksiske stoffer
Betydningen af toksiske stoffer i hedejorden
er ikke endehig afklaret. Mange forsøg tyder
pA, at det er en vigtig faktor for konkurrencen
mellem planteme og for ddn have omsatning
af piantenacringsstoffer i jorden. Oftest vil
kvalstof dog kunne ophave den toksiske
virkning.

Mykorrhiza hos hedens planter
Mykorrhiza betegner et symbiotisk forhold
mel!em visse svampe og vartsp!antemes
rødder. Pianterne pA heden danner, som 90%
af aile p!antearter, mykorrhiza.
Der findes forskeiiige former for mykorrbiza som kiassificeres pA grundlag af svampesymbionten og anatomiske karakterer. PA
heden er den dominerende form lyng-mykorrhiza.
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Lyng-mykorrhiza
Anatomi
Dcnne infektionstype findes hos flertaihet àf
reprasentanter indenfor plantefamibier tilhørende Ericahes. Danske rcpracsentanter er
Hede!yng, Klokkelyng, Tyttebar og Reviing.
Disse arter bar et fint forgrenet rodnet. Rod
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Fig. 4.3. Finrod med lyngmykorrhiza. SAvel svampetrAde, der vokser langs med rodoverfladen
svampetrAdsnøgier indeni rodcelleme kan erkendes U. Søchting.

deme er megdt tynde, hos Hedelyng er de
sAledes kun ca. 40 tm tykke, og uden rodhAr.
Harley & Smith 1983.
Svampehyfer danner pA røddemes overflade et iøst netvark. Hyfeme vokser hangs
rodovdrfladen, tranger md i cortexcelieme og
danner intracelluhare "nøgler" Fig. 4.3.
Denne enhed er basis for naringsudveks!ing
mebbem endofyt og vacrtspbante.

som

celleme anses H. ericae for at have størst
betydning. Den eksistcrende viden om symbiosen stammer da ogsA altovervejende fra
forsøg med Hymenoscyphus ericae.
Endofytteme er ikke vartsspecifikke. Det
samme isolat kan sAbedes inficere sAvel Bølle-arter som Hedelyng Pearson & Read
1973a, Niewdorp 1969.
-

Endofyttens fysiologi
Endofytter
Der er identificeret to svampc, som kan
danne iyng-mykorrhiza: Hymenoscyphus
ericae Read 1974 og Oidiodendron griseum
Couture & Fortin 1983. Det er sandsynhigt,
at Clavaria-arter er indbhandet Alien m. fl.
1989, Bonfante-Fasobo 1980, BonfanteFasolo & Gianinazzi-Pdarson 1979, Englander & Hull 1980, Petersen & Litten 1989,
Peterson m. fl. 1980, Sevior m. fi. 1973.
Noghe svampearter kan vise sig at vare til
gavn for vacrtsplanten pA ét voksested og ikke
pA et andet. Andre kan vise sig siet ikke at
gavne pianten, men snarere vacre parasitiskd.
De svampe, der hyppigst isoleres fra
lyngplantemes rodovdrflade er mørke, sterile,
langsomtvoksende former, som minder mest
om Hymenoscyphus ericae Singb 1980. Af
egentlige endofytter d.v.s. svampe indeni
-

Mykorrhizasvampen bar kun en tinge evne til
at nedbryde cellulose og andre mere komplekse substrater som humussyrer og fulvinsyrer Nieuwdorp 1969, Stribley & Read
1975, 1980.
Svampens begracnsede cellubosencdbrydende dyne bar muiigvis betydning for mdtrangningen i vartsplantens cortexceller, men
spiller nappe nogen rolle for nedbrydning af
cellulose i jorden.
Hymenoscyphus ericae kan til vakst
udnytte uorganisk kvalstof i form af NH4 og
N03 og organisk kvaclstof i form af aminosyrer frie diet proteinafledte, peptider og
protein Stribley & Read 1980, Bajwa &
Read 1985, Bajwa m.fl. 1985, Pearson &
Read 1975, Spinner & Hassebwandter 1985.
Proteinnedbrydende enzymer, som svampen
udski!ler til jordvacsken er basis for denne
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egenskab. Enzymeme fungerer bedst ved lay
pH. Optagelse af nedbrydningsprodukteme
følges af et pH-fald i vackstmediet Bajwa &
Read 1985, Leake & Read 1989.
Endofytten modtager kuistof i form af
sucrose fra vartspiantcn Stribley & Read
l974a, Pdarson & Read 1973b. Hovedparten
af det kubstof, vacrtsplanten fikserer ved
fotosyntesen, ender ijorden. Omsactningsraten
for rod/jordsystemet er 3-4 gange sA hurtig
som blad/hitteromsatningen Røsberg m.fl.
1981. Kun en tinge del respireres, og det er
sandsynhigt, at en megetstor del af kuistoffet
føres ud til mykorrbizasvampen. Da endofytten ved nedbrydning af jordens proteiner og
optagelse af aminosyrer ogsA fAr ti!ført kulstof, blivcr den i nogen grad uafhangig af
vartcn. Det er da ogsA pAvist, at Hymenoscyphus ericae kan eksistere i jorden udcn en
vartsplante.
Udover kvalstofforbindelser kan svampen
udnytte uorganisk og organisk bundet fosfor
Mitchell & Read 1981.
Vartsplantens ernaring
Inficcrede planter kan foruden kvacistofkiiderne NH4 og N03 udnyttc organisk bundet
kvalstof. Svampen kan optage NH4 ti! planten. Basis for udnyttelse af organisk kvacistof
er udskiiielse af enzymer, der kan nedbryde
proteiner. Dc dannede aminosyrer overføres
direkte til vartsplanten uden først at vare
nedbrudt tii NH4 Bajwa m.fl. 1985, Bajwa
& Read 1985, Stribley & Read 1975, 1980.
Et forsøg med inficerede og uinficerede
ericacéer dyrket pA tørv, viser, at Hedelyng er
mere afhangig af mykorrhiza end f.eks.
BlAbar Niewdorp 1969.
Vaksten af inficerede og uinficerede
planter er bievet sammenlignet i en hel raekke
forsøg. Dc peger alle pA, at under naringsfattige forhold stimuieres vaksten og N- og
P-indholdet øges i de inficerede planter.
Vartspiantens rodbiomasse reduceres og
rod/skud-forholdet bliver mindre Bajwa &
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Read 1985, Bannister & Norton 1974, Read
& Stribley 1973, Read & Bajwa 1985, Stribley & Read 1974b, 1976, Stribley m.fl.
1975.

Andre effekter af lyng-mykorrhiza
Lyng-mykorthiza kan beskytte Hedebyng
mod høje koncentrationer af giftige metaller
jorden Bradley m.fl. 1981, 1982. Denne
cffekt bar isar betydning pA de jorde, der
endnu ikke er fuldt podsolerede.
De inficerede planter menes at have en
forbedret Ca-optagelse.
PA tidligere dyrket jord kan det tagc
mange Ar før lyng-mykorthiza etablcrer sig.
Et forsøg viste, at det kunnnd tage 15 Ar før
able pianteme af en kommerciebt udnyttet
Bølie-art Vaccinium corymbosum var inficeret. Arsagen mAtte vare mangel pA svamPd
jorden, da en inokubation kunne øge
infektionshastigbeden. Betydningen afsymbiosen viste sig ved et kraftigt øgct barudbytte
fra de inficerede planter Powel & Bates
1981

Lyng-mykorrhiza og naringsforhold
Infektionsniveauct er behaftet med sasonvariation. Infektionen er sparsom om forAret
og mere intens i vackstsasonen Malajczuk &
Lamont 1981.
Infektionsniveauet er pAvirkeligt af nacringsforholdene og kan pAvirkes eksperimentelt. Gødskning med sAvel kvalstof som
fesfor reducerer infektionsgraden Maiajczuk
& Lamont 1981 cit. Burgeff 1961 og Mornson 1957. Kvaclstof skulle dog tiiføres i en
vis mangde før det gay udslag i en reducerct
infektionsgrad hos Bølle-arten Vaccinium
macrocarpon Stribley & Read 1976.
* Infektionsniveau under naturlige forbold er
kun sparsomt undersøgt. Olsen 1989 bar
undersøgt to danske lokaliteter, Kongenshus
Hede og Melby Overdrev se aktivitetskataloget. Infektionsniveauet var højest pA Kon-
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genshus Hede, som ogsã liar den magreste
jord. I et kv1stofgødskningsforsøg pa Melby
Overdrev blev infektionsniveauet ikke som
forventet reduceret. Dette kunne afspejle
forskydninger i endofyt-floraen, eller at andre
infektionseffekter er af større betydning end
forventet. Infektionsgraden under naturlige
forhold kan dog ikke kun ses i forbindelse
med kve1stof Olsen 1989.
Hedelyng har under naturlige forhold iser
gavn af symbiosen pa meringsfattig, tør
hedejord. Forsøg tyder pA, at infektionen kan
were en ulempe i fugtige, meringsrige heder
Bannister & Norton 1974.
Lyng-mykorrhiza og dvargbuskenes økologi
Lyng-mykorrhiza er af stor betydning for
konkurrencen mellem planter fra lyngfamilien
og grsserne. Inficerede planter har direkte
adgang til en kwelstofressource, som ikke kan
udnyttes af grsserne.
Vertsplanteme kan med denne strategi pA
meringsfattige, organiske jorde effektivt konkurrere med andre planter. Forsuringen af
hedejorden
som omtalt ovenfor
kan
en
frigivelse
af
metalioner,
høje
medføre
der i
koncentrationer er toksiske overfor andre
planter, men ikke for den inficerede plante
selv.
Udnyttelsen af aminosyrer og proteiner
sttes i relief af, at det netop er pA podsolerede jorde, man finder de højeste koncentrationer af frie aminosyrer. Det er ogsA
bemerkelseswerdigt, at NH4-mineraliseringen ser ud til at were lavere pA hedeme i Ar
med fugtige somre Lache 1976. MAske er
hedeplanteme netop tilknyttet oceaniske egne,
fordi de i denne situation kan udnytte aminosyreme.
Mykorrhiza ser sAledes ud til at rumme en
del af forklaringen pA hedernes udbredelse og
tilpasning til rneringsfattig, sur, podsoleret
jordbund.
-

-

Mangel pA mykorrhizasvampe i jorden kan
pA opgiven landbrugsjord were en vigtig
faktor, der kan forsinke en lyngindvandring.

Mykorrhiza hos hedens andre
planter
Gnesseme BlAtop og Bølget Bunke danner
VA-mykorrhiza. Gødskningsforsøg viser, at
infektionsgraden hos Bølget Bunke stiger ved
lave koncentrationer af kwelstof og fosfor og
reduceres ved yderligere tilførsel Malajczuk
& Lamont 1981 cit. Mosse & Philips 1971,
Bevege 1972.
VA-mykorrhiza spiller iser en rolle for
wertsplantens fosforoptagelse. Inficerede og
uinficerede planter udnytter samme meringspulje, men med forskellig effektivitet. VAmykorrhiza kan spille en rolle ved tørkestress
og resistens overfor rodpatogencr Malajzuk
& Lamont 1981, Harley & Smith 1983.
Hede-Melberris danner arbutoid mykorrhiza. Denne mykorrhizatypes fysiologi er ikke
grundigt undersøgt Harley & Smith 1983.
Hedens tneer danner ektomykorrhiza og
gror kun dArligt eller slet ikke, hvis de er
uinficerede Rayner & Nielson-Jones 1944.
Ektomykorrhiza spiller derfor kun en rolle pA
heden, nAr der er ved at ske en indvandring
af tneer. Ektomykorrhiza pA tneer kan dannes
af de samme svampe, som danner arbutoid
mykorrhiza med Hede-Melb2erris. Der foreligger ingen viden om, hvorvidt mangel pA
egnede mykorrhizasvampe i hedejorden er
begrensende for tremes indvandring. Nogle
ektomykorrhiza-svampe kan nedbryde protein
i jorden Abuzinadah, Finlay & Read 1986
og generelt anser man ektomykorrhiza for at
were af kvantitativ betydning for optagelsen
af ammonium og fosfor Harley & Smith
1983.
Orkidéer har orkidé-mykorrhiza. Denne
mykorrhizatype spiller iser en rolle ved
frøspiringen.
.
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5. De vigtigste hedeplanters økologi
Mange af hedens plantesamfund er strukturmessigt domineret af enkeltarter. Det drejer
sig om dwergbuske som Hedelyng, Revling
eller Klokkelyng. Nogle af gnessamfundene
er domineret af gnesseme Bølget Bunke,
BlAtop eller Katteskeg. Man kan ogsA finde
heder, der strukturmessigt er domineret af
Rensdyrlav eller &egerlav. I betragtning af
den betydelige indflydelse disse planter kan
have pA dynamikken i samfundene, er deres
økologi ser1ig vigtig for forstAelsen af hedemes succession og udvikling.
Den vigtigste skillelinie gAr mellem
dwergbuske og gnesser. I konkurrencen om
lyset har de stedsegrønne dwergbuske den
fordel, at de ikke visner bort til jordoverfladen som grsseme.
Neringsstofirnessigt er der ikke den store
forskel mellem grsser og dwergbuske. Deres
strategi pA disse naeringsfattige jorde er at
recirkulere meringsstoffer indenfor selve
planten og det gør de i omtrent samme grad
Aerts 1989, Morton 1977.

En mermere beskrivelse af Hedëlyngens
wekstfaser er foretaget af Barclay-Estrup &
Gimingham 1969:

--

----

U&
--

k

Hedelyng
Hedelyngen er en af hedens vigtiste planter
strukturmessigt set. Dens wekstform og
udvikling er af afgørende betydning for det
øvrige samfunds udvikling.
Man har henge vidst, at lyngen skulle
have en vis alder før den gik ud:
"..Lyngen buyer ved at voxe eller tage
til i Vxt i 7 Aar; dog mene andre at
dette Tidsrum er for kort angivet, og
regne 10 Aar. Men hvorhenge den
vegeterer eller holder sig i live, vides
ikke bcstemt. Nogle mene til det l4de,
andre til det 3Ote og atter andre til det
4Ode aar." Dalgas 1830:11
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74’Al q,
Lyngens fire faser: Pionér, opbygning, modenhed og
senilitet. F. Riis-Nielsen.

Pionerfase
10 Ar.
Etablering og tidlig wekstfase. Hovedskuddet
er i starten hengere end sideskuddene. Efter
2 Ar indhenter de hovedskuddet. Blomstringen
er lay og standen er Aben. Der er mulighed
for en rig bundvegetation.
-
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Opbygningsfase
7-13 Ar.
Maksimal thekningsgrad og tethed af lyngvegetationen. Hedelyngen 30-60 cm høj.
Kraftig wekst og blomstring. Bundvegetationen reduceret til et minimum.
Modenhedsfase
12-28 Ar.
Kortskuddene mere klumpet udviklet i toppen, kroneudvikling. Rig blomstring. Begyndende Abning af kronen ved at de centrale
skud bøjer sig ud til siden. Mere lys til bunden betyder wekst af bundvegetation.
Senilitetsfase
16-29 Ar.
Den Arlige wekst mindskende, langskuddene
korte. Skuddene hegger sig ud til siden. De
centrale skud dør først ud. Dc yderste grene
kan rodfiestes ved birødder og vedblive at
vokse i nogen tid. I centrum af busken sker
der en vaekst af mosser, layer og andre plan
ter.
NAr lyngen er i opbygningsfasen og i modenhedsfasen, er det swert for de øvrige planter
i samfundet at klare sig. Diversiteten bliver
derfor lay. Højest diversitet er der i pionerfasen og senilitetsfasen Gimingham 1985.

Tabel 5.1. Shanon’s ‘H’ index for plantesamfunds
diversitet Gimingham 1985.

1 Ar efter afbnending
pionerfase
opbygningsfasen
modenhedsfasen
senilitetsfasen

3.8
3.4
3.0
2.6
3.5

Hedelyngen producerer en mengde smA frø.
Frøene holder sig levende i mange Ar og de
gamle frø spirer villigt ved varmepAvirkning
og forøget pH. Hvis der er fugtighed nok,

spirer Hedelyng bedre pA rent sand end pA
morjord. Spiringen er bedre pA Ct konsolideret
organisk substrat end pA løs litter. Lyngens
evne til at modstA brand skyldes dels frøformeringen, dels at den kan skyde fra ubeskadigede stubbe Gimingham 1960.
Hedelyng kan gro i op til 40 % reduktion
af lysintensitet Gimingham 1960. Det betyder, at den ogsA kan eksistere i lyse skove.

Revling
Revling har en helt anden wekstform end
Hedelyng, selv om de begge er dvergbuske.
Den har lange, krybende og rodslAende skud.
Man regner derfor ikke mcd, at den har en
maksimal alder, ligesom det er tilfteldet for
Hedelyng. Man har sAledes eksempler pA
Revlingplanter med op til 140 Arringe Bell &
Talus 1973. Revling kan overgro andre arter
ved at bruge dem som støtte for sine krybende skud, der har en Arlig tilwekst pA 10-15
cm. PA tyk mor kan Revling danne et meget
tykt, ensartet teppe, som udelukker de fleste
andre plantearter pA heden.
Revling er mere afhengig af oceaniske
forhold end Hedelyng. I østdanmark findes
den derfor kun i mengde pA kysthedeme. NAr
Revling dør ud over større strckninger,
regner man med at det skyldes tørkeskader
Christensen, P. G. 1981. Revling tAler
dArligt skygge. Hovedskuddene buyer lange
og sideskud-dannelsen undertrykkes. Bladene
sidder langt mere spredt pA de skyggede
skud. Revlingen er ogsA meget følsom overfor fterdsel.
Revling producerer store frø, som er swere
at fA til at spire i laboratoriet. OgsA i naturen
er frøformeringen langsom. Frøene spredes af
dyr, navnlig fugle, der eder bcrrene. I
modsetning til mange andre arter ser det ikke
ud til at en tarmpassage giver frøéne en øget
spiring. Penoder med vinterkulde vides at
were nødvendige for frøenes spiring Bell &
Tallis 1973.
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Revlingen har nogen mulighed for vegetativ formering efter slAning, men efter en
afbnending dør den som regel Hagerup
1922, BOcher & Jørgensen 1972, Hansen
1964

Klokkelyng
Klokkelyng er tueformet. Den har kun langskud og ikke kortskud. Dc lave grene i udkanten af tuen kan efter at were blevet begravet i mos og litter danne birødder. Dc
virker som en slags rhizomer. Planten har
sAledes ikke en endelig alder ligesom Hedelyng.
I lighed med Hedelyng overlever Klokkelyngens begravede stammer som regel brand.
OgsA mht. frøformering ligner den Hedelyng
Hagerup 1922, Hansen 1964.

fA overtaget over Revling kan undertiden
were swert at forstA.
I en tet Hedelyng-hede blomstrer Bølget
Bunke ikke. Blomstringen er begnenset til
pionerfasen eller senilitetsfasen Hobbs &
Gimingham 1984. OgsA i en gammel Revling-hede kan den blomstre og sette frø.
Dens frø lever kun kort tid i jorden. Hvis
den konkurreres helt ud af Hedelyng, kan den
derfor kun nykolonisere med frø fra merliggende bestande. Frøene spirer bedst i litter
eller løs jord, og kan spire i forholdsvis taet
vegetation Miles 1972.

Rensdyrlaver
Rensdyrlaver er meget konkurrencesvage. Dc
breder sig ofte midt i døde lyngplanter eller
mellem disse, hvor der ikke er mere konkurrencesterke arter til stede. OpnAr de herved at
dominere samfundet, er det ofte nok til at

Bktop
BlAtop er en kraftig tuefomiet grs. PA tør
hedebund kan den dog ofte danne jevnc
spredtc bestande. I konkurrencen om lyset har
den pga. sin betydelige størrelse en stor
fordel Aerts 1989. Den kan dog udkonkurreres af en kraftig Hedelyng-vegetation.
Plantens frø kan spire selv i forholdsvis tet
vegetation Miles 1972. NAr BlAtop udkonkurrerer Hedelyng sker det ved at forhindre
foryngelse af lyngen. Revling udkonkurreres
ved skygning.

Bølget Bunke
I sammenligning med Blâtop er Bølget Bunke
en uanselig gnesart. Den er tueformet og kan
udkonkurreres af Hedelyng eller Revling i
kraftig wekst, men kan dog tAle en betydelig
overskygning. Hvordan det ofte lykkes den at
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Gulhvid Rensdyrlav Cladina arbuscula. Efter Galløe
1954.

5. De vigtigste hedeplanters Økologi
forhindre andre planters spiring. Dette er ikke
blot er en funktion af skygning, men henger
ogsA sammen med spiringshaemmende stoffer,
der hekker fra laveme Miles 1981.
PA meget meringsfattig bund kan de sameksistere med Bølget Bunke eller andre
graesser uden at blive skygget wek. I det hele
taget spiller de en rolle overalt, hvor konkurrencen fra andre arter er svag. Det kan were
ved primer succession i sandede klitter, eller
ved sekuncher succession pA tidvis oversvømmet bund med tykt morlag. Dc spiller en

serlig stor rolle i klittilgroningen.
Rensdyrlaveme er generelt langsomme
indvandrere til et hedesamfund. Dc spreder
sig hovedsageligt ved afbr2ekkede dde
Mentz 1900.
Sammenhengende mAtter af Rensdyrlav
bliver let revet op ved fierdsel, hvilket kan
betyde mulighed for kolonisering med andre
arter. Blot en enkelt passage vil her kunne
forrykke balancen Böcher 1970. Generelt
ser Rensdyrlaveme ud til at favoriseres af en
moderat gnesning.
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6. Hedekiassifikation
Heder har traditionelt weret klassificeret pA
grundlag af vegetationsstrukturen og underopdelt udfra hhv. plantemes plantegeografiske
tilhørsforho!d og plantemes afhengighed af
fugtighed.
Ved valg af plejeindgreb er det nødvendigt at klassificere heden pA grundlag af bAde
den aktuelle vegetationsstruktur, jordbundsforhold og vegetationshistorie.

Klithede herunder ind!andsklithede
Strandvoldshede
Hedeslettehede
Bakkeøhede
Morenesandshede
Klippehede
Hertil kunne tilføjes sandstenshede hvoraf
der findes et enkelt eksempe! pA Bomho!m,
samt kalkhede, som dog meppe findes i
Danmark.

Vegetationsklassifikation
Kulturhistorisk kiassifikation
Ti! opdeling efter vegetation kan man bruge
Böchers system BOcher 1943. Systemet
foreslAet af Nordisk ministerrAd er dog enklere og !ettere af gA til PAhlsson & PAhlsson
1984.
Man behøver ikke i alle tilfielde at bruge
et sA udvidet klassifikationssystem. Det kan
forsimples yderligere. Man vi! ofte kunne
klare sig med følgende:
Hedevegetation:
Dwergbuskhede
Revling-Tytteber-hede!
Urterig lynghede
Fugtig dwergbuskhede
Klokke!yng-hede
Hedemose
Pors-BlAtop-hedemose
Tør greshede
Sandgr2eshede

Jordbundsklassifikation
Ved jordbundsklassifikationen kan man
anvende en modifikation af den decimalnøg!e,
der er udarbcjdet af Bio-data-gruppen uden
Arstal:
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Vi vi! her anbefale, at der tillige foretages en
karakteristik af de historiske forudstninger
navnlig de historiske
for heden
forudsetninger, som stadig giver sig udtryk i
hedens vegetation. Dc tørre heder kan
overordnet opdeles i følgende kiasser, som
alle er defineret udfra deres tidligere udnyttelse.
-

1. Uddriftshcde
2. Tidligere dyrkede marker
3. Indlandsk!itter og k!ithede
PA ti!svarende mAde kan man opde!e
fugtigbundsarealeme efter den tidligere brug:
4. Uddriftsmose og ker
5. Tørveskersmose og ker
1. Uddriftsheden
Uddriftshedcn chekker langt det største area!
af hedeme. Den kan karakterisercs ved at
have weret uden egentlig opdyrkning i mange
Ar og ye! i mange tilfielde ikke siden jernaldcren. Indgreb har oprindelig bestAet i
fAregnesning, lyngs!Aning og tørvesknelning.
PA uddnftsheden er udvaskningen af
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Klithede. BjAlum Klit 1987 U. Søchting.

jorden sterkt fremskreden. Man kan i det
store og hele regne mcd, at udvaskningen er
nAet sA vidt, at den mA antages omtrent at
were i ligewegt med forvitringen af jordpartikleme. Jordbunden har ofte et ve!udvik!et, typisk podsolprofi! med mor!ag,
b!egsand og a!.
PA en sAdan stabil jord vi! successionen i
høj grad bestemmes af p!antemes indbyrdes
konkurrence. OgsA fugtighedsforhold og
meringsstatus spiller dog md. Mcd højere
meringsindhold i jorden vi! vegetationstypen
were mere ovcrdrevsagtig.
Vigtige undertypei kan udski!!es efter om
der er tale om ung hede udvik!et efter skov,
eller om der er talc heder, der har eksisteret
i mange Ar. En anden vigtig skillc!inie kan
mAske tnekkes me!lem de tørveskne!!ede og
ikkc tørvesknel!cçlc hcdcr.

2. Tidligere dyrkede marker
Mange steder i de magre egne af landct
ligger der tidligere !andbrugsarealer, som er
opgivet i nyere tid. Dc fleste af disse har
under hedeopdyrkningen kun weret dyrket
nogle fA Ar og er siden opgivet igen. Enkelte
steder finder man tidligere indmarksjorder se
det historiske afsnit, som har weret dyrket
gennem en lang Arnekke.
Overjordcn pA disse opgivne marker er
ofte beriget med meringssa!te. Dcr kan were
tale om tiiførslcr fra hcdcn, som bcskrcvet i
det historiske afsnit, men ved senere opdyrkninger er der ofte tilført merge! e!!er eventue!t kunstgødning. Sc!v, hvor en mark ikkc har
fAct nogen ti!førsel af meringsstoffcr udefra,
har den dog som regel p.g.a. p!øjningcn
modtagct stoffer fra allaget eller den ufor47
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vitrcde underjord.
Jordbunden her er under stadig, men
langsom endring. I de første mange Ar vi! der
ske en gradvis udvaskning af de øvre jordhorisonter, indtil der nAs et stabilt stadium.
Successionen er betinget af en nekke
faktorer, herunder den gradvise udvaskning af
jorden, den tilstedewerende frøpu!je, og
dermed af hvor lang tid jorden har weret
udyrket, samt planteartemes spredningsevne.

de jordbundsmessig mA klassificeres som en
klitdannc!se.
4. Uddriftsmose
Som uddriftsheden er uddriftsmosen
karakteriseret ved i hovedsageligt at have
fungeret som gresningsareal. Det er dog
primert et stude og ungkweg.
5. TØrveskrsmose

3. Indlandsklitter og klitheder
K!ithedcr markerer en tid!igere overudnyttelse, som er vcdligeholdt ved gresning med
sAve! fAr som kweg.
Ind!andsklitter og k!itheder har mange
tnek ti! f!!es med de opgivne marker.
Jordenc er blandet op og de stadigt aktive
udvaskningsprocesser spiller en stor rolle. Ti!
forskc! fra de opgivne marker er jorden her
som udgangspunkt ustabil. En ustabilitet, som
spiller en afgørendc rol!e for vegetationsudviklingen sammen med udvaskningsprocesseme. EfterhAnden er de fleste ‘levende’
k!itter dog blevet chempet.
Klitter, som gennem de sidste mange
hundrede Ar har weret chekket af hedevegetation mA regnes ii! uddriftsheden uanset, at
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Tørvesknelning pA fugtig bund giver ophav
ti! meget langvarige og dybtgAende vegetationsforandringer.

Konklusion
Hver af de nvnte k!assifikationssystcmcr
giver vigtige op!ysninger om heden. En
kombineret k!assifikation vi! derfor give et
meget nøjagtigt indtryk af omrAdet.
I det fø!gende kapite! beskrives
vegetationsdynamikken i de forskellige hedetyper, idet de botaniske beskrivelser
primert tager udgangspunkt i PAh!sson &
PAhlsson 1984 og Böcher 1943, 1970.

7. Vegetationstyper og deres dynamik
Vegetation pa uddriftsheder
Uddriftshedeme thekkcr hovedparten af
hedearealet i Danmark. BOcher 1943 har
lavet en glimrende k!assifikation af disse
hedetyper, og de samme hedetyper kan genTør

findes i PAhlsson & PAh!sson 1984 se fig.
7.1 men i visse ti!fe!de under andre betegnelser.

Ter Meibwrriehede

Kiippe
tøreng

Sand-dvrgbusk hedeSand 8tar hede

Sandekghede
Urterig
iynghede

Ly ng he d e
Fáreevlngethede
VieseLynghede

Fareevingeltoreng

Aim. Hvenehede
-

Aim. Hvene-eng

G rãmoehede

Kat tee keg
PurpurIynghede

hede
-

Katteekg-eng

Kiokkeiynghede
Grs-iavetareng

Fugtig

Pore
Biãtophede

Blátop-eng

Hvd/Brun Nbfrehede

Vãd

Højmoee

Mosebunke-eng
Højurteeng

Hej-8tareng
Bregne-etareng
Fattigkr

Fattig

Rig

Fig. 7.1. Hedetyper og neringsfattige engtyper fordelt efter fugtighed og n2eringsindhold. Efter PAhisson &
PAhisson 1984.

Me1brris-heden findes pA de allertørreste
ternener. Den er karakteriseret ved skillearten
Hede-Meiberris.
Den øvrige tørre dcl af hederne kan opdeles geografisk se fig. 7.2. I Danmark gAr

den mest markante skille!inie me!!em Hedelyng-typen og de øvrige danske typer.
Tyttebr-RevIing-BhThar-typenudgør
hovedparten af de jyske heder. I denne type
kan der spredt forekomme Visse-arter. Der
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N
Krybiyng,
Biãiyng-typerne

V

Purpuriyng 09
tornblad-typerne

Ty t te b r,
Revflng, Biábeer
typen

Hedeiyng
typen

Visse-typen

S
Fig. 7.2. Opdeling af tør hede efter Böcher 1970. De danske hedetyper er afgrnset med liñier.

findes sclvfø!gc!ig ogsA Hedelyng her af og
ti! mesten enerAdende, men da den ikke kan
bruges til at skille typeme fra hinanden, er
den ikke navnt i typebetegnelsen. Samme
type som "Lynghcde" i PAhlsson & PAhlsson
1984. Samfundet er artsfattigt. Af layer
dominerer rcnsdyrlavcr. Dc typiske mosser er
Hedc-Kløvtand, Kost-K!vtand og levermossen Alm. Frynsemos Ptilidium ciliare.
Böcher har tidligere opdelt denne type i
en mere nordlig BlAber-type og en syd!ig
-

Tytteber-Revling-type BOcher 1943, men
der er almindelig enighed om at slA de to
typer sammen BOcher 1970. Den nordlige
type adskiller sig ved et ret stort indslag af
arter, som typisk findes i skove og bat. Det
kan were arter som Kambregne, Krat-Fladbe!g e!ler Majb!omst.
Visse-heden har dominans af Visse-arter
og Hede!yng og findes iser i Sønderjylland,
Nordtyskland og Benclux-!andene. PAh!sson
& PAh!sson 1984: ‘Vissehede’. PA mange

Skematisk tegning af hede af Tytteber-Rev1ing-B1Abr-typen. Re: Revling, He: Hedelyng, Ri: Rensdyrlav, TY:
Tytteber, Ko: Kost-Kløvtand Dicranum scoparium, Cy: Cypresmos Hypnum cupressiforme, Bø: Bølget
Bunke, Pi: Pille-Star.
Riis-Nielsen.
F.
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Skematisk tegning af hede af Hedelyng-typen. He: Hedelyng, Ah: Aim. Hvene, Tf: Tnnd Fyrremos Pleurozium
schreberi, Ko: Kost-Kløvtand Dicranum scoparium, Cy: Cypresmos Hypnum cupressiforme, FA: FAresvingel,
Ka: Kattefod, Gr: Eng-Kransemos Rhytidiadeiphus squarrosus, Ri: Rensdyrlav, HA: HAret Høgeurt, Ba: Balget
Bunke F. Riis-Nielsen.

danske uddriftsheder er der en del indblanding af Enge!sk Visse e!!er HAret Visse, men
sja!dent I en sAdan udstnekning, at man yule
regne det for Visse-heder.
Hedelyng-typen findes i den øst!ige del
af Danmark og videre gennem det sydlige
Sverige. I Hedelyng-heden er det karakteristisk, at Hedelyng ofte er den eneste ti!stedewerende plante fra lyngfami!ien. Et andet
karakteristisk tnek er en rig urteflora af mere
kontinentale arter. PAh!sson & PAhlsson
1984: ‘Urterig !ynghcde’. Mosvegetationen
adskiller sig som regel ved at indeholde arter
som Eng-Kransemos Rhytidiadeiphus squarrosus og Fedtmos Pseudoscieropodium
purum.
I sammenligning med de tørre heder er de
fugtige heder ikke sA markant geografisk
opde!t.
Klokkelyng-heden har en nsten ens
sammensetning indenfor hele det NV-europeiske hedeomrAde. Den bestAr i sin typiske
udvikling af K!okke!yng med indb!anding af
Tue-Kogleaks og Sma!bladet Keru!d foruden
en del layer og mosser. Laveme er bedst
udvik!et pA den tørreste del, mens mosser
som de ttte Sphagnum compactum og S.
papillosum er vigtigere i de fugtigere dde.
Hedemosen har en vegetation domineret

af BlAtop, Pors og mange tørvemosser. Der er
ofte et mindre indsiag af dwergbuske som
K!okkc!yng, Rosmarinlyng og Traneber.
Hansen 1932.

Stabilitet af hedevegetationen
Hedevegetationens stabi!itct er et ofte omdiskuteret emne. Det er en udbredt misforstAelse,
at lyngen gAr ud efter en enkelt cyk!us, hvorefter vegetationen overtages af Rev!ing eller
gnesser. I gamle dage regnede man lyngheden for en stabil vegetation:
"At !yngen, som nogle have meent,
engang har fortnengt andre planter og
igjen vi! fortnenges af saadanne, er
derfor ikke sandsynligt." Dalgas
1830:11.
OgsA fra modeme tid er der iagttagelser, som
viser, at det ikke altid er slut mcd lyngvcgctationen, nAr Hedelyngen dør af alder. Böcher
& Jørgenscn 1972 har beskrevet udvik!ingen pA kontrolfiademe i deres hedeplejeforsøg pA en nekke forske!!ige heder. Forsøgene b!ev an!agt i hvad man mA betegne
som moden hede.
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PA trods af at hedevegetationen var ret
gammel ved forsøgsstart, kunne der pA hedesletteme vest for isrands!inien kun registreres fA endringer 30-35 Ar efter. Generelt
havde lyngen en wendret chekningsgrad, mens
Rev!ingen var gAet frem. Der var !idt mere
Bølget Bunke, men slet ikke dominerende.
Rensdyr!aveme var gAet tilbage.
Udviklingen var ander!edes pA Randbø! og
G!udsted hede, som ligger nr isrands!inien.
Her er jorden noget rigere. Det gay sig udtryk
i en støt udvikling fra hede til mos- og
gnesrig hede. I cndnu mere forst2erket grad
kan man se denne udvikling pA de østdanske
heder af Hedelyng-typen.
Stabi!itetsmessigt er dcr sAledes en skille!inie, som gAr mellem de ustabi!e østdanske
uddriftsheder, som overvejende er af den
urterige Hedelyng-type og den mere stabile
vestjyske uddriftshede af Revling-Tyttebertypen c!!er Hede-Me!barris-typen.

Successioner pa den vestjyske
uddriftshede
Böcher & Jørgensens forsøg har ikke weret
fu!gt !øbende. Det kan derfor give et lidt
falsk billede af successionen. I andre undersøge!ser er det nemlig vist, at der er tale om
en cyk!isk stabilitet. Allerede for mange Ar
siden var man opmerksom pA at vegetationsudviklingen kunne were cyklisk:
"Lyngen har her sin vissé Tid, da den
naaer sin Fuldkommenhed, og gaaer da
ud af sig se!v, og giver Plads for Gnes
i 3-4 aar, hvorpaa Lyngen atter mdfinder sig og qve!er Gnesset." Begtrup 1808-12 1:314
"Vist er det imid!ertid, at Lyngen
undertiden gaar ud i he!e Stnekninger,
e!!er som det kaldes afbider sig se!v,
og da fremkomme ye! ogsaa store
grønne Pletter, iser dersom Lyngen
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har weret meget lang eller Grunden i
fortiden Pløiet. Disse Grønninger have
ganske udseende af Agre, der henge
have hvi!et, og afgive en ret god
Gnesning for FAr. Dog varer dennne
Her!ighed ikke henge; thi eftcr faa Aar
vinder Lyngen sit gamle Herrcdømme." Dalgas 1830:11
For skotske hedcr er den cyk!iske stabilitet
beskrevet af Barclay-Estrup & Gimingham
1969 og Barclay-Estrup 1970. PA den
hede, de har undersøgt, findes der Hcdc!yng
m alle mu!ige wekstfaser. Forho!det mellem de
vigtigste arter kan ses pA fig. 7.3. Nyspiring
sker i et ret tykt mos!ag. Lyngen vokser til og
skygger mange p!anter wek. NAr den kommer
i den senile fase, kommer der mere !ys til
jordbunden. Dc øvrige dwergbuske i samfundet kommer sA ti! udvik!ing ligesom
gresser, urter og mosser. I denne fase sker
nyspiringen og ringen er sluttet.
For danske forho!d er ti!stedewere!sen af
vegetationscykler pA heder dokumenteret af
de siden 1921 gennemførte registreringer af
floraen pA Nørho!m Hede Ho!msgaard 1986
se aktivetetskata!oget, projekt no. 23. Det
flotteste eksempe! er fra en gammel hede,
som i hengere tid har weret uden kulturindgreb, bortset fra gnesning før 1895. Udviklingen i thekningsgrad mellem de vigtigste
arter pA heden ses pA fig 7.4.
Man ser, hvorledes udviklingen af a!!e de
øvrige hedearter er mert knyttet til Hede!yngens cyk!us. I den fase, hvor Hedelyngen er
ung og !ivskraftig, gAr det hArdt ud over
Hcde-Me!berris og rcnsdyrlavcr. Senere
nAr de centra!e skud i hedelyngbusken begynder at dø ud kommer der igen lys til
bunden. I hu!!eme breder Revlingen sig.
Siden kommer ogsA rensdyrlaver og HedeMelberris igen. Al!e disse arter har maksimum pA det tidspunkt, da Hedelyngen er
mesten helt wek. En ny generation af lyng
fremkommer sandsyn!igvis ved nyspiring.
Den vinder frem, og alle de øvrige arter gAr
-

-

-

7. Vegetationstyper og deres dynamik

pioner

[_

moeser

opbygning

modenhed

greser

LII andre p1.

senilitet
HedeJ

Fig. 7.3. Den procentvise fordeling af biomasse mellem de vigtigste plantegrupper pA en cyklisk stabil hede data
fra Barclay-Estrup 1970.
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Fig. 7.4. Udviklingen i dkningsgrad mellem de vigtigste arter pA gammel hede. Fremstillet pA grundlag af data
fra Nørholm Hede felt 1 Holmsgaard 1986.

atter ti!bage. I startfasen er der en kort opblomstring af Bølget Bunke.
En sAdan cyklus, som tager Ca. 35 Ar,ender
dog ikke he!t hvor den startede, idet vegeta-

tions!agct hver gang bliver en smu!e tttere.
Den lave krybende Hede-Me!brris kommer
ikke sA godt igen. Det samme ge!dcr nonnalt
rensdyr!aveme. Rev!ingen fAr derimod mere
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Fig. 7.5. Udvikling i dkringsgrad for uddriftshede med meget Revling. Fremstilet pA grundlag af data fra
Nørholm Hede felt 13 Holmsgaard 1986.

80

Dkningsgrad, %

60

40
*
20

Revling
*
--El-

0
1920

Hedelyng

1930

1940

1950

1960

1970

Bolget Bunke
Layer

1980

Fig. 7.6. Hedelyng og Revling udkonkurreres af Balget Bunke og BlAtop. Fremstilet pA grundlag af data fra
Nørholm Hede felt 7 Flolmsgaard 1986.
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Fig. 7.7. Hedelyng og Revling udkonkurreres af BlAtop. Fremstilet pA grundlag af data fra Nørholm Hede felt
16 Holmsgaard 1986.

og mere fodfieste for hver cyk!us. OgsA
gnesande!en vokser normalt.
Den videre udvikling kan i!!ustreres af et
af de øvrige undersøgelsesfe!ter pA Nørho!m
Hede fig. 7.5. Revlingen breder sig her
vo!dsomt i de huller, der opstAr ved hendøen
af Hede!yngen. Bølget Bunke breder sig ogsA,
men undertrykkes siden af Revlingen. Hedelyngen regenererer dAr!igt, fordi vegetationen
efterhAnden er blevet for tet. Rensdyr!aver
forsvinder helt. Heden vi! sandsyn!igvis i
mange Ar herefter were domineret af Rev!ing
med tidvise frembrud af Hedelyng og Bølget
Bunke.
En yidere udvikling kunne were succes
sion mod en BlAtop-vegetation illustreret ved
figureme 7.6 og 7.7. BlAtop er en art, der
dominerer i hedemoseme, men den kan ogsA
gro ret tørt.
Man ser her igen Rev!ing-fremwekstens
kobling ti! Hedelyngens cyk!us. Da Hede!yngen mesten helt uddør domineres vegetatio-

nen af Rev!ing. Langsomt sker der dog en
fremwekst af gresser. I 1921 er gnesarteme
Bø!get Bunke og B!Atop kun ringe repnesenteret. Deres udvik!ing er i starten parallel og
tilknyttet Hedelyngens cyk!us. Senere øges
graesandelen, samtidig med at thekningen af
Bø!get Bunke og BlAtop nu har en sammenheng med hinanden: NAr Bø!get Bunke har
maksimum har BlAtop minimum. Forholdet
her afhenger nok af nedbøren i Arene før
vegetationsanalyseme. Fig. 7.7 viser en tilsvarende udvik!ing, blot bestAr gnesvegetationen her overvejende af B!Atop.
Dc mevnte eksemp!er kan tlenkes at repnesentere en fremadskridende succession.
Der er da ogsA meget, som taler for, at de to
førstnvnte eksemp!er kan repnesentere en
sAdan udvik!ing Fig. 7.4 og 7.5. Med hensyn til overgangen ti! B!Atop-vegetation Fig.
7.7 er situationen mere uholdbar. MAske repnesenterer den blot udvik!ingen pA en anden
jordtype. Undersøge!seme pA Nørho!m har
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Fig. 7.8. Udvildingen i et omrAde med mange skovarter. Fremstilet pA grundlag af data fra Nørholm Hede felt
18 Holmsgaard 1986.

nemlig ogsA vist, at BlAtop ikke er indvandret
til nogen felter, hvor den ikke al!erede var i
1921, bortset fra pA udtørret søbund, en
hcdemosc og et omrAde under forsumpning.
Det er ogsA tenke!igt at eksemp!et Fig.
7.6 repnescntcrer udvik!ingen pA en jord med
tyndt mor!ag, hvor successionen fører frem ti!
en Revlinghcde med indblanding af Bølget
Bunke, mens eksemplet mcd BlAtop Fig. 7.7
repnescntercr udvik!ingcn pA en jordbund
med tykkerc mor. Mortykke!sen er ikke mAlt
pA stedct, men Keld Hansens arbcjde viser, at
BlAtop kiart er tilknyttct et tykt morlag Han
sen 1976.
Flere af omrAderne med BlAtop pA Nørho!m Hede ligger imidlertid mer Aen i et
omrAdc, der af Oppermann & Bornebush
1930 blev betegnet orevegetation. BOchcr
1941a:127-129 mener, at der pA dette sted
fØr i tiden har weret marker, dog uden at
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kunne føre noget endeligt bevis herfor. Han
mener, at udviklingen mod B!Atop-dominans
er specifik for gamle dyrkningsomrAder. Fig.
7.7 dokumenterer imid!ertid en tilsvarende
udvikling for et omrAde, som mA regnes for
en egent!ig gamme! hede.
Gammel skovbund
Et af undcrsøgc!sesfe!terne !igger i et omrAde,
hvor der optneder en del skovarter, f.eks.
Majb!omst Fig. 7.8.
I dette omrAde er der nsten ikke sket
nogen cndringer i forholdet mellem de dominerende arter. Dog er der en tendens ti!, at
Bø!gct Bunke er ved at gA frem. Vi har altsA
en ret stabil Revling-vegetation med et
kraftigt ishet af gnesser. En Rev!ing-hede
bchøver derfor ikke at udvik!e sig ti! en
BlAtop-vegetation, sclv om den kan gøre det.
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Successionen i heder af Hedelyng-typen
PA de østdanske heder af Hedelyng-typen har
man ct andet udviklingsforløb end i Vestdanmark. Mor!aget er ofte tyndere, og der er i
det hele taget en rigere plantewekst. Arsagerne er en kombination af en ngere jordbund
og et mere kontinentalt klima.
Her er Rev!ingcn ikke !ige sA konkurrencedygtig. Det betyder, at den ikke spiller
nogen større ro!!e i sucessionsforløbet. Onesseme og urteme har større wekst og kan
effektivt konkurrere med rensdyr!aveme. PA
Mols ser man derfor, at nAr Hedelyngen dør
ud erstattcs vegetationen af en artsfattig
Bø!get Bunke-vegetation. I den tettc fi!t af
gneslitter er det swert for lyngen at genetab!ere sig. Man har iagttagct, at Hcdclyngen
kan genetablere sig, men den opnAr ikke
dominans. Genetableringen sky!des antage!igt, at der har weret Ar med serlige k!imatiskc forho!d. BOcher & Jørgensen 1972,
ButtenschØn, R.M. pers. medd..

Succession pa Klokkelyng-heden
Der vides meget lidt om successionen pA
K!okke!yng-heden. Dc fe!ter, der blev oprettet i Klokkelyng-hede pA Nørho!m hede,
udviklede sig nemlig helt afvigende. Der
foregik en sødannelse og efterfø!gcnde total
udtørring af søeme. Nu er der Hedelynghede. Böcher 1970 regner Klokkelyngheden for et meget stabi!t samfund.

Succession pa hedemosen
Et enkc!t af de mange undersøgelsesfe!ter pA
Nørho!m hede ligger i en hedemose. Denne
mose har ogsA vist en meget ringe udvikling
gennem Arene. Mest bemarke!seswerdigt er
det, at Pors er gAet frem i chekningsgrad.

Tørvegravning
Man kunne udskille den tørvegravede hedc
som en serlig type. I vegetationsmessig
henseende ski!ler de tørvegravedc felter sig
nemlig kraftigt ud fra de omgivne area!er.
PA de arealer, der blot er overfiadisk
sknellede og som har fugtig bund, kan der
ske en overgang fra hedemose ti! K!okke!yng-vegetation. Men der er ogsA en nekke
arter, der ikke findes i en alminde!ig Klokke!yng-hede. Liden Ulvefod er en af disse
planter. OgsA Soldug-arter og Nebfrø-arter
er karakteristiskc. Sma!b!adet Keruld opnAr
desuden ofte en langt størrc dominans her
end andre steder. Hvor der er iavt vand over
den blottede bund bliver den ofte enerAdende
Böchcr 1941a, Emsho!m 1985a, Emmersen
1982, M. Ring Petersen & T. Riis-Nielsen
upub!..
Som i a!!c andre samfund er der tid!igt i
successionen et stort element af "tilf!digheder" indb!andet.
Hvor der er gravet hc!t ned ti! sandet, kan
udviklingen i vegetationen i mange ti!ftelde
forløbe helt parallelt med udvik!ingen i de
fugtige klitsamfund, som behand!es nedenfor.
I dybere tørvegrave sker der en tilgroning
med Sphagnum cuspidatum. I gravene optneder hyppigt Bliererod-arter.

Opsummering
Med hensyn ti! vegetationsudviklingen pA
uddriftshedcn er der en wesentlig forskel
mc!!em de vestjyske uddriftsheder, som har
en betydelig grad af stabilitet og de østdanske
uddriftshcdcr, som ofte kun har en enkc!t
Hede!yng-cyklus.
I Vestjy!!and foregAr der en cyklisk udvik!ing, sA Hede!yngen gennem mange Ar kan
bevare sin dominans Fig. 7.9. Denne rege
neration sker bedst i heder mcd en betydelig
forekomst af rensdyr!aver og kun !idt Rev-
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Fig. 7.9. Succession pA vestjysk uddriftshede af Revling-Tytteber-typen. Delvist efter Böcher 1970.

ling. I løbet af Arenc vi! Rcvlingen brede sig
indtil regeneration af lyngen forhindres. Dette
forløb synes at were omtrent ens, hvad cnten
det er en Melberris-hede eller en almindelig
tØr Revling-Tyttcbar-hedc.

kunne pAvirke for!øbet, sA udvik!ingen mod
Revling-hede foregAr hurtigere.

Revlings cvne til at skygge laverne ud
afhenger b!.a. af morlagets tykkelse. Revlingen kan bedre udkonkurrere laverne pA
tykkere morbund.

Hvor lang tid en cyk!isk stabil hedevegetation kan opretholdes afhenger derfor i
meget høj grad af Rev!ingens mu!ighed for at
sprede sig ti! vegetationen.
Ti! sidst ender det med et meget stabi!t
stadium
Rev!ingheden. Rev!ingheder med
indblanding af BlAtop er mindre stabile og vil
gradvist udvikle sig til B!Atopdomineret hede.
PA heder mcd meget BlAtop, kan Hedelyngen kun fomy sig i ringe grad. Ti! gengald ser det ud til, at BlAtop kun !angsomt
spreder sig til nyc lokaliteter.

LuftforurcningspAvirkning med kwelstof vii

Klokkclyng-hcden og hedemosen er ret

Rcvlings indvandringshastighed afhenger
af jordbundens fugtighedsforhold, samt
spredningsmuligheder fra populationer i nrheden.
-

-

-
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stabile samfund. Ved tørvegravning i fugtige
veetationstyper kan der opstA en nekke

forskc!lige fugtigbundssamfund, som er helt
forskel!ige fra den oprindelige hedemose.

Vegetationen pa opgivne marker
Dc opgivnc marker i hedeegnene har deres
seregne udvikling, men der er dog mange
para!!c!er til udvik!ingcme i tilgroningen af
klitter og uddriftsheder.
Vegetationen pA markeme er meget forskelligartet. Undertiden cr markeme sA sandede, at jordens sandethed tota!t dominerer
vegetationsudviklingcn. Her finder vi vegetationstyper, som e!!ers optneder i klittemes
pionér-vegetation. Andre samfund er opstAct
pA marker, der kun har weret dyrket i ganske
fA Ar og mAske slet ikke er gødsket. Dc
senere stadier her kan were swere at skelne
fra en uddriftshcde thekkct af Revling. Mere
neringsrige opgivne marker kan have en
varieret overdrevsflora, hvor Hede!yngen
mAske aldrig indvandrer.
Dcr er publiceret flere undersøgeiser
foretaget pA tidligere dyrkede marker Ferdinandsen 1918, BOchcr 1941a, 1970. Oppermann & Bomebusch 1930, Bornebusch 1938,
1952, Løfting & Scheurer 1963, Ho!msgaard
1986, Hansen 1932, Holst 1987, Degn 1987.
Udover disse ki!der bygger afsnittet her pA
upub!iceret materia!e M. Ring Petersen & T.
Riis-Nie!sen.

Arsager til vegetationens diversitet
Vegetationen har stor diversitet pA dc opgivne
marker. Dct skyldes flere faktorcr, som det
vi! b!ive mermere omta!t nedenfor:

Forskcl!e i jordens frøpu!je
6. Forske!!e i plantemes spredningsbetingc!ser
7. Ti!fte!dighedcr
8. Udvaskningsprocesser
5.

NAr disse faktorer giver sA stort udslag i
vegetationen pA market k!des det, at der
er tale om succession pA nøgen jord. .1 det
mindstç i de tidlige faser er gctatiQnens
sammcnsetning bcstemt af, hvilkc arter der er
kommet først og har kunnet Mare de fysiske
forho!d.
Mange af faktoreme har eiidretsig fra
tidligere til idag: Frøpuljen i omgive!sèrneer
en anden. Markeme har modtagct meget mere
gødning, hvoraf specicit fosfor ophobes i
jorden. Dc er ogsA ka!ket bedre, og-der er
tilført øgede mengder af pesticider Hertil
kommer, at der i dag sker en betydelig tilførse! af kwe!stofforbindc!ser fra atmosfieren.
PA denne baggrund mA man formode, at langt
fierre af de marker, der opgives idag, vi!
komme til at bere hedevegetation i frcmtiden.
.

1. Forskelle i jordens struktur
Ved tidspunktet for markens opgivelse kan
jordbunden were !øst eller fast sandet el!er
gruset og meget stabil. Den kan have et
meget varierende indho!d af organisk materiale.
2. Forskelle i fugtighedsforhold

1. Forske!!e i jordens struktur
2. Forske!le i fugtighedsforhold
3. Forskelle i den tilførte gødningsmengde
og sammensetning
4. Pesticidbehand!ing

Fugtighedsforholdene varicrer, idet man kan
finde markrester i a!!e vegetationstyper fra
den hc!t tørre hede ti! B!Atop-vegctationszonen i hedemoseme.
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3. Forskelle i den tilførte gødskningsmngde og sammensatning

betydning. Planter mcd effektiv spredning,
f.eks. Gederams kan indvandre tidligt og
kolonisere hele markomrAdet.

Jordens rneringsindhold er sc!vfø!gc!ig forskellig alt efter hvi!ken meringsstatus den
oprindelige hedejord har haft. Derudover kan
der were gødct med blandingsgødning eller
med forske!!ige kunstgødningsprodukter og
gødningsmengdcn kan variere fra mark ti!
mark. En stor dcl af markeme har tillige
weret kalkede e!lcr mergrede. Man kan tenke
sig, at de mergiede heder vil have serlig
vanskeiigt ved at springe i lyng igen.
4. Pesticidbehandling
Marker, som opgives idag, har i vid udstnekning weret udsat for pesticidbehand!ing.
Uncdbrudte pesticider eller pesticidrester kan
mAske have betydning for planteme og mAske
navn!ig for deres mykorrhiza-svampe. Vi
kender ikkc til undcrsøgclser af dette pro
blem.
5.

Forskelle i jordens frøpulje

Frøpuljen afhenger i høj grad af omrAdets
historic, specielt dyrkningens varighed og det
tidligere vegctationsckekke. Der kan were
mange over!cvcnde frø af Hcde!yng i den
jord, som kun har weret dyrket i fA Ar. En
sAdan mark vi! nok hurtigt ckekkes af lyng.
Visse markukrudtsartcr kan hurtigt ckekke et
arcal og forblive der henge. Det drejer sig
isar om arter, der har vidtkrybcnde jordstengier, isr Krybende Hestegr2es og Aim.
Kvik.
6. Forskelle i planternes spredningsbetingelser
Det er afgørcndc for udvik!ingen hvilke
planter, der findes i merheden af den opgivnc
mark. Iser for planter, som er mindre effektive tii at sprede sig, eksempelvis en dci
hedepianter, har afstanden til frøkiiden stor
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Gederams pA hede i Stensbk Plantage,. Aug. 1991.
U. Sachting.
7.

Ti1faIdigheder

Mcd tilfieldigheder mener vi samspil, sAsom
at stykket netop blev pløjet !ige efter at en
bestemt p!antc havde spredt sine frø el!er
iignende. Det er ikke ti!fie!digheder i statistisk forstand, men det cr faktorcr, som cr
vanskc!ige at identificere bagefter.
PA Borris Hede ligger flere marker, som i
vegetationsmessig henseende lignerhinanden
meget. Dc ligger tet sammen og er pA !idt
afstand ikke til at ske!ne fra hinanden. Et
kraftigt element i en af disse er Gederams, i
en andcn er der store pletter med Kattefod og
i en tredic Engelsk Visse. Det er rner!iggende
at forklare forske!len her som et resu!tat af
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"tilfldig" forskel i indvandring forsterket af
en kraftig lokaispredning i de eftcrfølgendc Ar
inden vegetationen blcv thekkendc. Tilfieldighedeme spiller størst rolle tidligt i successionen.

Pionervcgetationcn er ofte domincrct af
Rødkme ellcr Spergel. PA mcgct løs bund kan
den were domineret af HArspidset JomfruhAr
og Sandskeg. Vegctationsudviklingen herfra
ligger mcget liet pA klitsucccssionen. Andre
rigcrc marker kan domincres af Vcj-Pileurt,
8. Udvaskningsprocesser
Kvik cller Krybcnde Hestegnes Hoist 1987.
Dct meste trin i udviklingcn cr en vegetaUdvaskningsprocesservi! gradvist gørcjordcn tion oftc totalt domineret af HAret Høgeurt.
mere og mere sur og meringsfattig. Udvask- OgsA Aimindelig Kongepen og Høst-Borst
ningens hastighcd afhengcr igen af jordbun- kan were megct hyppigc Hoist 1987, Degn
den, men ogsA af plantcwekstcn. Kommcr dcr 1987.
lyng hurtigt vi! udvaskningen øgcs meget
En urterig Hcdclyng-hcde kan udvikles
kraftigt. Udvaskningen er sandsynligvis øget dircktc i sandmarksvcgctationen mcd Sandkraftigt mcd yore dagcs sure regn. Dcr bliver skeg, men det kan ogsA ske efter HArct
dog ogsA mcd regnen tilført rueringsstoffer i Høgcurt-stadiet. Dct er meget afgørendc for
maengdcr, der ikke kendtcs før i tiden.
udviklingcn hvor sandct jorden cr.
PA rigcrc jorde afløses stadict mcd HAret
Høgeurt af en gnesvegetation først mcd
Almindelig Hvene og sidcn dominerct af Rød
Succession pa opgivne marker
Svingel. Det kan ogsA forekomme, at Høgeurt-stadiet slet ikke udvikles Holst 1987.
Den gencrelle udvikling pA dc marker, dcr Dc tørrc, sandede, opgivne marker har størst
tidligt springer, i lyng kan skitscrcs som sandsynlighcd for at springe i lyng igen
følger BOcher 1970:
Dcgn 1987.
Eftcr bortdøen af den aldrcnde lyng overPionér vegetation
tagcs dominansen ofte af Bølgct Bunke,
hvoreftcr vcgctationen gradvis bliver mere og
Jr
Hedelyng
mere artsfattig. At Revling ikke spiller nogen
‘I,
større rolle i successionsforløbet er typisk for
Hcdclyng-Bølget Bunke
opgivne dyrkningsarcalcr, selvom det ikkc er
Jr
en rcgci hclt uden undtagclscr.
Bølgct Bunke
Hastigheden, hvormcd lyngen indvandrer,
4.
er megct forskcllig. I gamic dagc tog dct oftc
Bølgct Bunke-BlAtop
4-6 Ar før lyngen viste sig pA de magrcstc
Jr
jordcr Bcgtrup 1808-12:80, 249, Blicher
BlAtop
1.839:54, Dalgas 1830:10, 91-92, Ferdinandsen 1918. PA Borris Hede har man cksempler
Hvis vi tilføjer lidt flere detaljer og ogsA pA, at lyngindvandringen først er kommet i dc
inddrager de marker, som ikkc springer i senere Ar dvs. 20-30 Ar efter markens oplyng, kan successionen illustreres som pA Fig. givelsc Frydenlund pers. mcdd.. Tilsvarcnde
7.10.
angiver Ferdinandsen 1918 en forsinkct
PA Fig. 7.10 scr man, at den venstre del lyngindvandring pA marker, som har werct
mere eller mindre er en parallel til klittilgro- under langvarig dyrkning før de hegges i
ningen, ncderst til venstre mermende sig den hvile.
egentlige hede.
Der er ogsA en forskei i tilgroningen med
-
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Sondskceg
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Reget Bunke
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Blotop
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Fig. 7.10. Oversigt over successionen pA opgivne dyrkningsarealer. Tør jordbund. Omarbejdet efter Hoist 1987.

traer, idet Sandskeg-HArspidset JomfruhArstadiet isar er udsat for opwekst af Fyr,
Bevreasp, Birk eller andre pionertneer. NAr
opweksten af tneer iser sker i de tidlige suecessionstrin, er det sandsynligvis fordi frøcnc
bedre kan spire pA mineraijorden Hoist
1987. Røn er muligvis en undtagelsc. Den
spirer villigt i tet vegetation Miles 1972.
PA fugtig bund vides der langt mindre om
udviklingen. Dc hyppigste trin, man støder pA

i hcdcegnenc, er domineret af enten Fløjlsgnes, Mose-Bunke eller Lysc-Siv. Man kan
ogsA finde enkelte marker, der knapt er til at
skelne fra BlAtop-vegetationen i hedemosen.
Det stAr dog fast, at pA fugtig bund ser man
sjeident om nogcn sinde en vegetation af
dvergbuske efter opgiven dyrkning. Opweksten er iser domineret af pilearter Petersen
og Riis-Nielsen upubl..
-

-

Vegetationen pa indlandsklitter og i kystnare klitheder
Den vigtigste Arsag iii sandflugtsareaiernes
opstAenfør i tiden var dybtgAende hedebrande elier tørvesk2ering, som fjernede moriaget
samt nedskaring af fyrreskove ved kysterne.
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Markerne kunne ogsA give anledning til
sandflugt. Mindre sandflugtsarealer kunne
opstA, hvor huivejene skar gennem bakkerande.

7.

Sandflugten blev ofte vedligeho!dt eller
evcntuclt øget af dyrenes oprykken af vegetationen og ikke mindst af tramp. Det var
ikke en udvikling, man ønskede. Gnesning i
klitterne var forbudt, men der var alligeve!
store problemer med at holde dyrene ude
Begtrup 1808-12.
Kystk!itterne udviser en tyde!ig vegetationszonering fra havet og md i landet: Hvid
klit, grøn klit, grA klit og klithede. I indsande
er sandet i den hvide k!it mere udvasket end
i kystk!itteme og kun fA af den hvide havk!its
plantearter findes her. Successionen fører fra
hvid klit direkte til grA klit og siden klithede.
Her vi! vi ikke behand!e vegetationsudviklingen i kystk!ittens yderste zoner, men
begrense os til udvik!ingen i vindbrud i
k!ithedcn og den grA klit foruden vegetationsudvik!ingen i indsande.
Det er svert at klassificere disse ustabile
klitsamfund. Dc er i høj grad resu!tater af

Vegetationstyper og deres dynarnik

tilfieldig indvandring.
Styrende for vegetationsudviklingen er
sandets bevegc!ser. Nogle steder pA!ejrcs der
sand - en hvid klit dannes. Andre steder
fjcmes der sand, hvi!ket medfører grusede afbhesningsflader eller en bund chekket af vAdt
sand.
Succcssionen i indsande er ikke sA overskuelig som successioncn pA uddriftsheden.
Det er ofte lidt "ti!f!digt" hvilken p!ante, der
kommer først og derfor kommer til at dominere samfundet. En oversigt vises pA fig.
7.11.
En Hjelme-vegetation findes pA de steder,
der har den vo!dsomste sandpAlejring. Ved
mindre sandpAlejring udviklcs en Sandskegvegetation med Sand-Hvene. PA endnu mere
stabi! bund udvikles en mosvegetation bestAende af HArspidset JomfruhAr og ofte med
mange layer. Tjømelav er en af de meget
karakteristiske layer fra dette samfund.

Hedelyngen gAr ikke i alle tilf1de ud, nAr den nAr i den senile fase. Her breder den sig heksering-agtigt med
rodslAende grene, mens centrum dør ud og koloniseres af layer. Klithede, Røstrimme, okt. 1990. U. Sachting.
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EfterhAnden som jorden udvaskes indvandrer Bølgct Bunkc og rcnsdyrlaver. Hjclmevegetationen vi! dog mcd sit større inds!ag af
urter virke rigere end de øvrige. Senere mdvandrer Hedelyngen, sA vi fAr HedelyngRensdyrlav-vegetation.
Her kan der iagttages en cyk!isk udvikling, cfterhAnden som Hede!yngen dør ud.
Centrum kolonisercs af layer - siden gresser.
Sencre kommer lyngen igen. EftcrhAnden som
morlaget udvik!es indvandrer Cypresmos
Hypnum cupressiforme og Fyrremos Pleurozium schreberi. NAr ogsA Tytteber er
indvandrct, ligner k!ithcden meget en ud-

driftshcde. Dcr kan dog were planter me!lcm
iyngen, som stadig viser dens fortid som k!it.
Grusede flader opstAr pA moneneflader,
hvorfra vinden har bhest sandet wek. Her fAr
man ofte en vegetation domincrct af layer.
Lay Kora!!av Stereocaulon condensatum
kan were dominercnde, og undertiden kan
den sje!dne Papi!-Lav Pycnothelia papillana spilie den samme rol!e. Der kan dog
ogsA ske en tilgroning, hvor Hede-Me!berris
cr pionerp!ante. PA grusfiademe indvandrer
lyngen direkte mellem !aver og mosser, mens
gresartcr som rege! kun spiller en underordnct rolle. EfterhAnden som mor!aget op-
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+
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I-

+
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Rensdyriav 4Bget Bunks

gnssrig
Hedeiyng
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Reget Bunks
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Fig. 7.11. Oversigt over successionen fra klit til hede. Lettere omarbejdet efter Böcher 1941a.

bygges vandrcr Tyttebar og mosser gradvist
md. Vegetationen ndrer sig til en ReviingTytteber-hede.
Hvor sandet er bliest wek heit ned tii det
fugtige sand, sker der ofte en kolonisation
mcd Liden Siv ciler Enc-JomfruhAr. Men
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mange andre arter kan ogsA tneffcs. Meget
ofte kan der were en kraftig opb!omstring af
Soidug-arter og Liden U!vefod.
Vegetationsudvikiingen i vindbrud i den
grA klit og kiitheden svarcr ganske godt ti!
udvikiingen i indsande.

7. Vegetationstypen og denes dynamik
Mange af planteme er gengangere fra
indlandsk!ittteme men som regel mangler
Tyttteber, Hede-Mc!berris og HAret Visse.
I Nordjy!land, hvor landhevningen har
forskubbet kysten mod vest og bragt fortidens
stenb!andede strandsand over grundvandsniveau udformes afbhesningsflademe som
stcns!etter, der har en meget karaktcristisk
flora af stenboende layer. Herudover findes
de samme arter, som er tilknyttede den grA

k!it.
Grusede afbhesningsflader som dem mdc
i !andct findes neppe i egent!igt klitternen.
Successionen i kystk!ithedeme er meget
!angsom Christensen, S.N. 1989. Dc meget
hArde klimatiske betingelser betyder mAske, at
der i dag findes klitheder i Danmark, som er
stabile klimakssamfund - samfund, der ikke
undergAr yderligere endringer.
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8. Trusler mod heden
Den wesent!igste trussel mod den ku!turskabte hede er p!antesamfundets egen dynamik i forbindelse mcd mang!ende kulturdrift.
Som slutstadium vi! der a!tid optnede en
ti!groning med tnewekst.
øget afsetning af kwe!stof pA heden vii
pA kortere eller hengere sigt øge successionshastigheden og mu!igvis føre til endrede
succcssionsvcje. Blandt forurcningsøkologcr
er betegnelsen "Critical load" blevet brugt for
den stØrste tilførse! af et e!!er flere forurenende stoffer, som et økosystem kan k!are
uden der pA kort e!ler lang sigt sker pAviselige skade!ige endringer
ifø!ge den
tilgenge!ige viden Ni!sson & Grennfe!t
1988. For danske heder er "Critical load" for
kwelstof antage!ig overskrcdct.
Trus!eme mod heden belyses mermere
nedcnfor.
-

Tilgroning med trawakst
Mange hedearealer er ved at gro ti! med
tneer, og tilgroning mA betragtes som den
alvorligste aktuclle trusse! mod heden Tabe!
8.1.
PA de fleste heder er det iser Bjerg-Fyr,
der domincrer opwekstcn, men pA mange
heder er ogsA Bevreasp et problem. Lokalt
kan opwekst af Kontorta-Fyr, Birk, HvidGran, Eg, Røn og Skov-Fyr were af betydning Emsho!m 1985a, Ribe Amt 1986,
Holmsgaard 1986.
Tabel 8.1 Tilgroning af hederne
HovedstadsrAdet 1987.

-

-

Emsholm 1985a, Ringkabing amt 1979, Ribe amt 1986, Jensen & Løjtnant 1984,
Brande

Helt tilgroet
Meget tilgroet
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Fremweksten af tneer pA heden er afhengig af mange faktorer. Gencre!t synes etableringen af tneer !igesom af Hede!yng at
ske ser!ig hurtigt pA nøgen jord c!!er pA
b!ottet sand- eller grusbund. Ho!msgaard
1986, Ho!st 1987.
Tnearteme er meget forske!!ige i deres
muligheder for at sprede sig pA hedeme.
Mange tnearter vii vanske!igt kunne etab!eres
pA grund af jordbundsforholdene. Bøg ses
derfor sjeldent. Dc tneer, som kan etablere
sig er meget forske!!ige mht. deres strategi.
Birk er en typisk pionerart, med stor produktion af !etspredte frø, mens f.eks. Eg har
en !angt ringere spredningsevne. Tnecme har
ogsA en meget forske!iig evne til at modstA
gresning og brand.
Med hensyn ti! tneindvandringen foreligger et meget stort datamateriale fra Mo!s
Buttenschøn 1988a, 1988b, Buttenschøn &
Buttenschøn 1978, 1985a, Coops 1988,
Djurs!and Ho!st 1987, Hjerl Hede Nielsen,
O.F. 1980, 1982, Nielsen, K.E. m. fi.
1987a,b og Nørho!m Hede Oppermann &
Bomebusch 1930, Bomebusch 1938, 1952,
Løfting & Scheurer 1963, Holmsgaard 1986,
Hansen 1932. PA den sidstnevnte !okalitet er
der pAvist forske!!e i de enkelte tnearters
evne til at etablere sig pA heden. Det er ogsA
pAvist, at indvandringen er afhengig af tilstedewere!se af frøspredende tnepopulationer
mer heden.
Opwekst skaber derfor serlige problemer
!angs hehegn og p!antager, hvor frøkilder og

112%
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Skovbjerg

I
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I
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Arhus
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8. Tnusler mod heden
he giver gode betingelser for tneweksten
Schmidt 1986.
Indvandringen kan foregA med betyde!ig
hastighed. Fordoblingstiden synes i øjeb!ikket
at were ca. 15 Ar for de dominerende tnearter
Birk og Bjerg-Fyr Ho!msgaard 1986.
Data fra Hansen 1932 fra Nørho!m Hede
viser, hvor!edcs de enkelte tneartcr stiller
forskc!lige krav til vegetation og jordbund
Tabe! 8.2. Bjerg-Fyr ser ud ti! at foretnekke den tørrere del af den gamle hede. SkovFyr og Røn viser større tilknytning ti! kulturpAvirkede omrAder, mens etableringen af Birk
har større sammenhng med fugtigheden i
jorden. Birk kan dog ogsA spredes under mere
tØrre forhold.

Ene
Ene er i modsetning ti! de øvrige arter en
busk, man geme vii bevare pA hedeme.
Etablering af Ene er afhengig af gressende
dyr. Ved athnending dør Enebuskene.
Bvreasp
&evreasp er i besiddelse af en meget kraftig
vegetativ spredningsevne ved rodskud og stAr
derfor som rege! i kloner. Højden pA individerne i disse kloner er hyppigt kun ca 50 cm.
Nog!e steder kan de gro op til egcnt!ige
tneer.
PA Nørholm Hede er der en tendens til, at
en stadig større dcl af aspene b!ivcr store.
Holmsgaard 1986 ti!skrivcr det rAdyrcncs
mindskcde gresningsintensitet. &evreasp afgresses f.eks. meget intensivt af fAr og geder.
Bevreaspcns højde er muligvis ogsA
bestemt af vinden, f.cks. er de laveste krat
ofte fit eksponerede. Lige!edes erjordbunden
af betydning, hvi!kct b!.a. ses pA Kongenshus
Hede. Her danner de pA opgivnc dyrkningsarealer ofte høje bevoksningcr med fA rodskud, mens de pA den merliggende udmarkshede som rege! er lavere egne obs..
Den lave wekst kan evt. skyides aspebukkens afløvning af grenene Uegaard pers.

Fyr
BAde Kontorta-Fyr, Bjcrg-Fyr og Skov-Fyr
kan overleve vegetativt blot der lades noget
af dens nederste levende grenkrans tilbage,
men de er ellers he!t afhengige af frøproduktionen. Ti! gengeld producerer Bjcrg-Eyr
koglcr allerede i en alder af 5-7 Ar Uegaard
1981. Ingen af de tre fyrrearter kan ovcr!eve
brand. Skov-Fyr angives at were meget
fø!som overfor vind Ho!msgaard 1986, men
der kan were forskelle i fø!somheden meilem
de forskcl!ige provenienser.

Tabel 8.2. Indvandringen af treer pA Nørholm Hede Hansen 1932.
Birk

Røn

Skov-Fyr

Hedelyng-hede

70

36

45

49

Klokkelyng-hede

24

0

0

10

hedemose

13

0

0

0

overdrev ore

0

4

0

0

mark

25

11

70

3

graft

9

0

0

0

dige

0

5

0

0

kulturpávirket:
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medd., men de høje k!oner kan undertiden
were lige sA angrebne som de lave. Med
aspebukkens ofte meget store hyppighed kan
den dog vise sig at were medansvarlig.
Ved brand sker der umiddelbart en opblomstring af &evreasp. Senere undertrykkes
den igen til omtrent det forrige niveau
Böcher & Jørgensen 1972, BOcher 1970.
Der er dog eksemp!er pA, at Bevreasp er
forsvundet efter brand Schmidt pers. med.

Aim. RØn
Aim. Røn skyder fa stubben ligesom Birk,
men deres spredningsevne er mindre. Røn har
den forde!, at den meget vi!!igt spirer i en tet
vegetation Mi!es 1972. Røn spredes iser af
fug!e og fAr derved en bedrc mu!ighed for
!angdistancespredning. Specielt vil heder,
med opwekst af tneer og buske fA et øget
"frøpres". Røn spises meget vi!!igt af f.eks.
rAdyr M. Ring Petersen, upub!.

Birk
Glansbladet Hg
Birk har en meget stor frøsetning og en
effektiv vindspredning. Den er saerlig god ti!
at etab!ere sig pA den nøgne jord, som opstAr
efter hedebrand eller andre indgreb Ho!msgaard 1986. NAr først birken har etableret
sig, kan den were vanske!ig at fjeme, da den
kan danne talrige stubskud. Større birketneer
over!ever en hedebrand.

Glansb!adet Heg er en indført art under
spredning pA yore heder. Arten spredes som
A!m. Røn primert med fugle. Der er behov
for øget viden om dens spredning og rege
neration.

Typisk hede, som den kan ses mange steder i Vestjylland. Revling har overtaget -og der er en spredt opvtekst af
nAletrer. Hedeareal i PAbaI Plantage 1990 F. Riis-Nielsen.
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Eg
Egens agem spredes hovedsage!igt af mus og
andre dyr. Sprcdningsafstanden er op tii 127
m fra traeet, men flest havner indenfor 20-30
m. Egen fAr ikke agem før den er ca. 25 Ar
gammel. Effekten er, at et egekrat vi! sprede
sig med en hastighed pA ca. 300 m/100 ArNielsen, O.F. 1982, Jensen & Nielsen 1986.
Egen er som de andre løvtneer modstandsdygtig overfor brand og nedskering.
Hvidtjørn
Hvidtjøm ses sjeldent pA egentlige heder.
Derimod ses den af og til pA opgivnc marker.
Arten hører hjemme pA de mere meringsrige
!okalitcter.
Jordbundens ndringer ved tiigroning
Planter har, som nvnt tidligere, forskellig
indvirken pA jordbunden. Eg, Skov-Fyr, Birk
og Aim. Røn bevirker en mulddanne!se, mens
Bjerg-Fyr og Hvid-Gran danner mor. Ved
indvandring pA heden vi! vegetationsendringeme were størst under de mulddannende
arter. Man kan ghede sig over, at jordbundsendringeme under Bjerg-Fyr er minimale.

Grundvandssarnknin
Dnening truer mange hedearealer i landbrugsdistrikter. OgsA den tiltagende markvanding traekker pA grundvandsressourceme med
udtørring af mange hedeomrAders kerpartier
til fø!ge. Effekten er størst pA smA hedearea1cr og i randen af større.
Vandforbrugct er steget vo!dsomt fra
starten af 70’cme til idag. Dct ge!dcr bAde
vandforbruget i industri, i husho!dninger og i
landbruget. Den vo!dsommeste wekst scs dog
indenfor landbruget, hvor forbruget ti! markvanding er steget eksp!osivt siden de tørre
somre midt i 70’cme Danmarks Statistik

m.fl. 1990.
Vanding hører i udstrakt grad sammen
med kwegproduktionen, og størstede!cn af de
vandede arealer findes pA de grovsandede
jorder i Midt- Vest- og Søndeijylland, navnhg pA smcltevandss!etteme Stoltze 1987.
Samtidig er der dog netop i dette omrAde det
stØrste nedbørsoverskud.
I SommerhusomrAdeme vcd Jyllands
vestkyst f. eks. pA Fanø, skaber den store
befolkning i turistsesonen et stort pres pA
grundvandsressourceme med iokal senkning
af grundvandstanden til fø!gc Christensen
1990.
Endnu et problem i sommerhusomrAdemc
er kollissionen me!!em miljølovcn og naturinteresser. Dc skerpede bay ti! bortførsc!
af husspi!devandet har betydet, at der i mange
sommcrhusomrAder enten skal k!oakercs,
hvilket er dyrt, e!ier ogsA ska! grundvandstanden senkes for at opnA den knevede
nedsivningsafstand fra sivebrønde ti! grundvandet. I et sknemmcnde tiiheg nr. 1 til
Pandrup Kommunes spildevandsplan pAtenkes endog meget store arealer dnenet i k!itternenet. Her skal bemerkes, at der i de Abne
sommerhusomrAder iangs vestkysten er betyde!ige botaniske interesser i specielt de
fugtige klitsamfund. Flere af de arcaler, der
pAtenkes dnenet huser da ogsA sje1dne plan
ter M. Ring Petersen, pers. medd..
Det største problem er dog nok dnening af
!andbrugs- eller plantagearealer, der ligger
tetop ad hedeme. Iser iavtliggende hedcmosepartier og k!okkelyngheder, der ligger
tilbage som mindre p!etter landskabet, er
kraftigt pAvirkede af den intensive dnening.
OgsA pA ficre af de fredede heder dnenes
de fugtige partier. SAledes vedligeholdes dde
af dnensystcmeme bAde pA Borris Hede og
Ka!!csmersk Hede af hensyn ti! militerets
fierdse! i omrAdet.
En saenkning af grundvandstanden rammer
i første omgang fuglelivet. Hovedparten af de
karakteristiske hcdefugle er heit eller de!vist
afhengigc af vAdomrAdeme. OgsA en meget
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stor dcl af de sje!dne og truede planteartcr og
insekter findes her. PA FanØ er der ind!edt en
undersøgelse af grundvandssnkningens
indflyde!se pA vegetationen i sArbare fattigkerstyper Christensen 1990.
Mange steder er man b!evet opmerksom
pA grundvandstandens betydning og en hevning af grundvandstanden indgAr i fredningsbcstemme!semc.

Samlervirksomhed
Kun de sje!dne planter kan trues af sam!ervirksomhcd. Jo smukkerc en p!ante er, jo
stØrre er prob!emet. Groft sagt er der to
grupper mennesker, der iser stAr for samlervirksomheden
de skruppe!!øse og de
uvidende. Dc skruppelløse er folk, der samler
til herbarier og folk, der graver planter op
mcd videresa!g for øje. Dc uvidende er folk,
som under søndagsturcn falder over en smuk
plante, graver den op, og flytter den hjem til
haven.
Det er svaert at sikre sig mod begge samlergrupper. Sikrer man sig mod de uvidende
med op!ysning viser man samtidigvej for de
sknippe!!øse. Ved hemme!igholdelse af en
lokalitet sikrer man sig mod de skruppe!løse,
men de uvidende indsam!ere bliver !adt i
stikken. Iøvrigt cr det swert at hcmmeligho!dc
en lokalitet. Op!ysningeme siver som rege! ud
al!igeve! ikke mindst til netop de skruppe!!øsc.
I Danmark er hovedreg!en hcmme!igho!delse ved de fredede omrAder er der ofte
blot en p!anche med et kort over omrAdet.
Kun sje!dent er der yder!igere op!ysninger. I
Sverige ser man anderledes pA det og op!yser
pA mange !okaliteter med store p!ancher om
hvi!ke sjeldne arter, der findes og at de ikke
mA samles.
Det er vores mening, at man i langt højere
grad skal fø!ge den svenske mode! indenfor
den danske naturforvaltning.
.

-

-

-
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Fardse1ss1id
Ferdse!ss!id er et problem, der ofte nvncs,
navnlig i forbindelse med k!ithedeme. Ferdselsslid pA heder e!!er i klithcder kan were et
problem i tetbefo!kede sommerhusomrAdcr
langs kysten, men genere!t mA man sige, at
for heder er det det modsatte problem, der mA
optage Os mest
nem!ig den stigende ti!groning. Frdsc!ss!id er tillige med til at Abne
vegetationen og støtte arter, der ti!hører de
tidlige successionstrin. Det kan were man
synes det ser grimt ud med de hvide, sandede
spor, men sporenc og de mermeste neds!idte
arealer har a!tsA deres funktion.
I hArdt be!astede omrAder kan man ved
hegning lede den gAende trafik uden om
omrAder, som man lader regenerere. Alle
andre stcdcr bør man blot lade naturen gA sin
gang. I !avt be!astede omrAder er det
beskemmende at se hvor ofte disse smA Abne
oaser i lyngteppet afsperres og thempes med
lyng og kviste.
-

Luftforurening
Vi har tid!igere omta!t de vo!dsomme ndringer, der er sket i hedens vegetation i !øbet
af dette Arhundrede en proces, der tilsyne!adende er accellereret i de seneste Ar.
Luftforureningen regnes norma!t som
medvirkende Arsag, men det er imid!ertid et
prob!em, at!uftforureningseffekter og successionen ofte har samme retning. Det bliver
derved meget swert at skille effektemc ad.
-

Direkte giftvirkning
Det er sparsomt med rapporteringer om
direkte gifteffekter af !uftfonirening overfor
hedeplanter. Gaskoncentrationen af NH3
under feltforhold ser ikke ud til at have
nogen indflydelse pA spiring og over!evelse af
en art som Guldblomme Fennema 1990
Ekspcrimenter i Aben-top-kamre, hvor

8. Trusler mod hedën
Revling og Hedelyng blev begasset med
kombinationer af svovldioxid, kwelstofilte og
ozon viste ingen markante cffektcr RoPoulsen m.fl. i trykkcn.
Der har siden 1984 weret observeret
skader af hidti! ukcndt art pA rensdyr!aver og
begerlaver Cladonia, hvis tha!lus b!iver
mørktfarvet. Det er ikke !ykkedcs at give en
tilfedssti!!ende fork!aring pA skademe, som
mu!igvis henger sammen med !uftforurening
Søchting & Johnsen 1987, 1990, Søchting,
1990.
I betragtning af den store rolle rensdyr!aveme spiller for den naturlige regeneration af
Hedelyng se tidl., kan man forudse, at en
eventuel giftvirkning overfor rensdyrlaveme
vi! pAvirke hele hedens økosystem.
Forsuring
Forsuring kan ikkc antagcs at have betydning
for udmarkshcdcns jordbund. Den inteme H
omsetning er sA stor, at et tilskud fa atmosfaeren fAr en marginal betydning.
Luftforurening med 502, N03 og NH4
kan were af betydning for de mere meringsrige, overdrevsagtige heder. Ved en stadig
forsuring crstattes de artsrige samfund med
Bølgct Bunke.
Forsuringen vil fA størst betydning i ncutra!e hedesøer, de sAkaldte Lobelie-søer. Dc
forsures meget hurtigt, fordi de har en ringe
buffercvne. Lobe!ien og de øvrige planter i
samfundet erstattes afTørvemosartcrSphag
num cuspidatum og S. denticulatum og Liden
Siv Dijk & Roe!oefs 1988. Forfatteme
anførcr, at denne endring fremmes af det
samtidigt tilførte kwe!stof. Andre resultater
tyder imidlertid pA at tørvcmosscmc htemmes
af kwelstof M. Risager Poulsen pers. medd..
Der er en tendens ti! forsuring af flere danske
!obeliesøer. For!øbet er ikke sA entydigt som
i yore nabolande og kun for en enke!t sø er
udvik!ingen ve!dokumcntcret Rebsdorf 1981,
1983.
Giftvirkning af aluminiumioner anses for
-

usandsynlig, idet plantearteme i hedcsamfundene generelt er meget tolerante overfor

dem. Det gelder sAve! Hcdc!yng, som Guldb!omme og Aim. Hvene Fennema 1990,
Woolhouse 1981.
Naringsberigeise
PA de fleste heder ser det ud til, at det vigtigste begrensende stof i relation til konkurrencen mellem tnecr og Hedelyng e!ler gresser og Hedelyng er kwelstof snarere end
fosfor.
Johansen 1970 gødskede nog!e forsøgsfc!ter pA en hede pA Skovbjerg Bakkeø med
fosfat 300 kg P/haxAr, Kali 100 kg K/ha x
Ar eller kwe!stof 50 kg N/haxAr gennem 8
Ar. En parallel nekke forsøgsfclter fik endda
dobbc!t portion.
I betragtning af de store tilførte mengder
var effekten li!!c. Dc kwe!stofgødskcde hcdcr
var dog blevet langt mere gresrigc. Hvcrkcn
de fosforgødskede eller de kaiiumgødskede
parcel!cr viste endringer af betydning. Johansen op.cit. nevncr, at heden snarere
havde haft godt af kuren.
Helt pA !inie hermed har fosfatgødskning
af en skotsk hede blot givet en øget blomstring af lyngen Robertson & Nicholson
1961.
Wheatherell 1953, 1957 peger pA den
langt større betydning af N i forhold til P
med hensyn ti! at begunstige tneopwekstcn,
men der er dog ogsA forsøg, som viser fosfor
som det vigtigste stof i forvandlingen af
dwergbuskhede til gresvegetation Heil &
Bruggink 1987.

Kwe!stofafsetning fra atmosfteren sker i
form af sAvel NH3, NH4 og N031 Ammonium kan ved nitrifikation skabe en kraftig
forsuring, sAfremt nitratet udvaskes, men det
antages, at nitrifikationen i ngtige hedejorde
er ubetydelig. Nitrifikation er af større betydning i de sandede jorde med Sandskeghede, og i de mere rneringsrige heder Lache
1976.
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Kwe!stofti!førs!en mA anses at have en
!angt større betydning for hedeøkosystemet
end forsuringen. Mange processer i hedejorden cr styret af kwelstoftilgengeligheden,
bl.a. mykorrhiza-infektion, kwelstofimmobilisering i morlaget og mengden af nedbrydningshemmcndc stoffer i hedc!yngens blade.
Sidstmevnte bevirker sammen med en øgning
af bladenes kwe!stofindho!d øgede angreb af
forske!lige herbivorer, f.eks. Lyngens B!adbille Brunsting & Hei! 1985.
I vindbrud vi! kwe!stofnedfa!det medføre
en hurtigere succession. Konkurrcnccsvage
arter, som kun indvandrer langsomt, vi! blive
udkonkurreret. Det drejer sig ister om layer
som Papi!!av Pycnothelia papillania, SneKruslav Cetnania nivalis m.fl. foruden ulvefodsarteme.
PA opgivne dyrkningsarea!er vi! en øget
N-deposition favorisere gresseme pA bekostning af de mange urtcr, der findes pA
disse biotoper, eksempe!vis Guldblomme
Fennema 1990.
I udmarksheden vi! kwe!stofafsatningen
øge grssemcs konkurrenccevne i hedelyngens senile fase. Herved haemmcs genwekst

af Hcde!yng. Laveme konkurreres ud af
gressemes øgede weksthastighed. Vegetationen vi! blive tettere og resu!tatet b!iver en
meget monoton hede. Hvor Revling dominerer kan effekten formodes at were en
styrkelse af denne arts dominans, pA hengere
sigt evt. overgang ti! BlAtopvegetation. Alt i
alt mA man regne med en betydc!ig øgning af
successionshastigheden og en hemning af
hedens se!vforynge!se.
Aerts m.fl. 1990 har undersøgt konkurrencen me!!em BlAtop og hcnho!dsvis Hede!yng og Kiokke!yng. Forsøget viser, at Hedelyng kan k!are sig overfor B!Atop i en b!andet
vegetation, ogsA ved stigende meringsstofti!førs!er. Klokkelyng kan k!are sig ved de lave
meringsstofti!førs!er, men ved de højerc
udkonkurrcrcs den af B!Atop Fig. 8.1. Forsøget blev udført i en ca. syv Ar gammel
vegetation.
Det er muligt, at Hedelyng ved de !ave
meringsmaengdcr i efterfølgende Ar he!t vii
udkonkurrere BlAtop. Hedelyngvegetationen
har endnu ikke nAct Sin maksima!e tthed og
ai!erede nu kan b!Atoppen ikke nA over hedelyngen. Det b!iver swerere he!t at udkon.kur-
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Fig. 8.1. Konkurrenceforhold i blandede kulturer mellem BlAtop og hhv. Hedelyng i opbygningsfasen og
Klokkelyng. Et relativt udbytte større end 1 medfarer, at dvrgbuskene er ved at udkonkurrere BlAtop. Et relativt
udbytte pA 2, at dvrgbuskene ikke merker konkurrencen fra BlAtop. Hver NPK-enhed er pA 50 N, 10 P, 50 K,
alle i enheden kg/haxAr Data fra Aerts m. fi. 1990.
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Fig. 8.2. Maksimal bladhøjde cm i monokulturer af BlAtop, Hedelyng og Kiokkelyng. Hedelyngen er i
opbygningsfasen. Data fra Aerts m. fi. 1990.

rere BlAtop i de neringsrige felter, da BlAtop
her fAr bladene op i lyset se. fig 8.2.
Hvis ikke det lykkes Hedelyng at udkonkurrere B!Atop, vi! der blive en kraftig dominans af B!Atop, nAr hedelyngen kommer i den
senile fase. Det vil forhindre genetablering af
Hede!yng. Ved swekkelse af hede!yngen efter
f.eks. et Lyng-Bladbille-angreb vii denne
proces kunne accelereres.
Selv om det er meget swert at mAle størrelsesordenen af luftforurcningens effekter pA

de danske heder fordi cffekteme typisk har
samme retning som successionen, er det swert
at forestil!c sig, at der ingen effekt er. Nedfaldet af f.eks. kwelstof med regnen er steget
fa i størrelsesordenen 4 kg N/haxAr til 15-20
kg N/haxAr
en m2engde, der svarer ti!
hedevegetationens totale behov for de overjordiske dde. Hertil ska! der endda hegges
den mengde kweistof, der afsettcs som
tørdeposition.
-
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Plañtc- og dyrelivet er gode kilder, nAr vi
skal vurdere, hvordan heden engang har set
ud. Aster, der er i rivende ti!bagegang, mA
have økologiske krav, som ikke hengere
bliver tilfredsstillet. Tilbagegang i en enkc!t
arts hyppighed skyldes tit biotopendringer,
men kan ogsA have andre Arsager. Ved en
analyse af artens krav kan man ofte blive
opmerksom pA oversete sider af hedeøkosystemet. Er flere arter, der er ti!knyttet en
bestemt biotop, pA tiibagegang, er det et
sikkcrt tegn pA biotopendriner.
I de senere Ar er man blevet mere opmerksom pA, at ikke blot forholdene pA se!ve
lokaliteten, men ogsA mu!ighcden for genindvandring efter loka! uddøen og andre popu!ationsdynamiske faktorer er af stor betydning
for oprctho!delsen af p!antc- og dyrepopulationer. Det ge!der iser for naturtyper som
heden, der er splittet op pA mange mere eller
mindre isolerede arcaier. Herved er et begreb
som øbiogeografi blevet centralt.
øbiogeografi
øbiogeografi er et vigtigt bcgreb
ogsA i
forbindelse mcd naturbevare!se, men man mA
gøre sig klart, at begrebet har sine begrensninger, nAr man overfører teorien fa rigtige
øer ii! biotoper i et !andskab. Hvor der pA
cgent!ige øer er meget lidt interaktion mellem
livet i havet og pA øen, vii der pA en biotopø
norma!t were en udstrakt interaktion med det
omgivcndc lands marker, enge, p!antager m.v.
Et andet wesent!igt forhold er, at "øer" og
"korridorer" mA defineres i forhold til hver
enke!t art. Hvad der er en "0" for en hedeart
kan were "hay" for en anden. Hvad der er en
korridor for en art, kan were en sperring for
en anden. For fugle kan 1 km were en bagatel, mens det for smA vingeløse dyr kan were
-

74

en uoverstige!ig hindring.
Man har forsøgt at udlede nogle generelle
regler for, hvordan arteme fordeler sig pA ocr.
Der er generelt flere arter pA en stor 0 end en
li!!e. Ti! gcnge!d kan flere smA ocr sagtens
have flere arter end en enkelt stor med samme areal. Der har ikke kunnet udformes klare
sammenhenge Larsson 1987.
For sAve! planter som dyr ge!der dct, at
der pA en 0 vi! indsti!!c sig en !igewegt
mellem uddøen af arter og indvandring. Ved
ligewegt vil mengden af arter afhenge af
bAde Øcns størrelse og diversiteten af biotoper.
Jo større dynamik, des hastigere sker artstabet. P!anteme pA heden har en lang livscyklus, idet a!!e planteme er flerArige og kan
eksistere vegetativt i mange Ar pA sammc
sted. Dyrenc derimod har langt kortere gencrationstider. Det betyder, at man mA forvente !angt hurtigere uddøen b!andt dyrene
end p!anteme.
Dc arca!er, som hver organisme knever
for over!cvelsc, er ogsA forskellige. P!antcmes
area!krav er smA, mens iser store dyr har
betydelige area!krav og derfor vi! forsvinde
først. Rovdyrs arca!krav er generelt stOne end
deres byttedyrs, men er ti! genge!d fødemessigt mindre specialiserede.
For højmoser er der !avet en undersøgelse
af arealets betydning for antallet af fuglearter
og antallet af trucde plantearter Lahti &
Ranta 1985. Jo større area! des mere artsrig
var fug!efaunaen. Antallet af truede planter
udviste derimod kun en meget dArlig sammenheng med størrelsen af naturarealet.
Se!v pA ret store > 65 ha iso!erede heder
er der bctyde!igt frre hede-indikatorarter
end pA større sammenhngcnde hedearealer.
Fraweret er mest markant for de dyr, der er
smevrest ti!passet heden Moore 1962.
-
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PA mindre striber af hede, dcr biev ladt
tilbage ved opdyrkning forsvandt først de
fleste af dyrenc og demest planter af lyngfami!ien. Dette kan dog sky!des randeffekter,
som beskrevet nedenfor.
Moore op. cit. peger ogsA pA, at uddøen
af arter er langt mere sandsynlig pA heder,
hvorpA der finder en rcge!messig afbnending
sted.
Randeffekter
Heden pAvirkes af det omgivende landskab.
Der kan ske jordfygning md over heden,
hvorved heden godskes. OgsA dnening, brug
af bekempc!sesmid!er samt frøsprcdning fra
hehegn og plantager er vigtige randeffekter.
Af mere bio!ogiske faktorer kan mevncs
spredning af frø fra hehegn og plantager,
samt indvandring af herbivorer, predatorer og
konkurrerende arter Larsson 1987.
Den store bewege!ighed af randomrAdernes fauna kan were af betydning for hededyrenes forsvinden. En nekke vidt udbrcdte,
uspecia!iserede insektcr, iser rovdyr, vi!
kunne spredes ti! heden i store anta!. Muligvis kan de ikke overleve pA stedet i hengere
tid og mAske kan de s!et ikke formere sig pA
en hede. Inden de dør ud kan de imidlertid
ved konkurrence og predation have udryddet
typiske hedearter. Indb!anding fa disse insekter med bred øko!ogi kan forventes at
falde med stigende area!størrelse. Et fuldstndig ana!ogt eksempel er duehøgens
predation pA urfuglenc pA Skovbjerg Bakkeø
som behandles senere.
Forudsetningeme for at bevare p!ante- og
dyresamfund i Ct kultur!andskab, hvor egnede
mi!joer forekommer som ocr, vil de!vist
afharnge af de enke!te arters ti!pasning til et
liv i ø-mi!jø Larsson 1987. En otilpasset art

er enten god ti! langdistancespredning eller
den spreder sig meget effektivt lokalt.
De fleste fug!e er otilpassede. Dc er gode
til at finde fem ti! spredte egnede biotoper,
som har det rigtige miijø FjeldsA 1987.
Arter, som forekommer i kortvarige successionsstadier, er ofte tilpasset loka! uddøen,
bl.a. ved stor spredningsevne. Disse arter kan
bevares i mange smA reservater e!ler i stønc
omrAder med den nodvendige vegetationsdynamik.
Betydning af artstab
Tab af arter kan pAvirke det ti!bageblcvne
samfund meget forske!!igt og konsekvcnscrne
kan were umu!ige at forudse, da arteme
indgAr i et komp!ekst samfund af herbivorer,
predatorer, parasiter og hyperparasiter.
Nogle dyr kan forsvinde udcn de store
effekter pA det ovrigc samfund. Der er imid-.
!ertid nog!e "nøg!earter", som ved deres aktivitet er af serlig betydning for he!e samfundet. Det kan were dyr, som ved deres
tramp pA !okaliteten skaber gode spiringsbetingelser for en nekke planter. FAret og mennesket kan regnes til hedens nøg!earter.
Blandt p!antemc er BlAtop, Hede!yng, Rev!ing og Rensdyr!aver eksemp!er pA nøg!earter.
En enkelt biotop ikke kan vurderes alene.
De enkelte biotoper i landskabet henger
sammen. Opdyrkning eller ti!p!antning af et
mindre stykke tilsyne!adende uintcressant
hede omgivet til a!!e sider af marker eller
skov kan ikke ske, uden at man derved aendrer spredningsbctinge!seme for en raekke
p!ante- og dyrearter, som hører ti! heden.
Selvom opdyrkningen for nogle arter vi! were
he!t uden betydning, kan den for andre were
saerde!es skade!ig.
-

-
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Planter
Dynamikken i hedeme og den udbredtc
tilgroning med traevaekst er ugunstig for de
mere konkurrencesvage plantearter pA heden.
Isaer for de lave planter, der i lighed med
!aveme kraever meget !ys er gAet kraftigt
tilbage bl.a. pA Nørho!m Hede.
I Tysk!and er der lavet en opgøre!se over
de øko!ogiske karakteristika, der kendetegner
forekomst af sjae!dne og truede plantearter
Ellenberg 1979, 1985, 1988.
For hede og graesland kan man se, at
rødlistearteme isaer vokser pA steder med !avt
kvaelstofindho!d, høj lysintensitet og et varmt
klima. Der er mange kontinenta!e arter,
hvoraf de fleste stAr mere vAdt eller mere
tørt, end de fleste ikke-truede arter. Mange
rødlisteartcr synes ofte knyttet til neutral og
alkalisk jordbund.
Det er swert at skille de enkelte faktorer
ud fra hinanden. Med større ti!skud af kvaelstof vi! plantcweksten b!ive kraftigere, lyskraevende arter vi! blive udkonkurreret. Mikroklimaet vi! blive mere ensartet, fugtigt og
køligt. Planter, der kraever kontinentale forhold, vi! derfor ikke laengere kunne k!are sig.
NAr hedeme lades i ro, medfører den
naturlige succession foruden en taettcre vege
tation ogsA en surere jordbund og ct tykkere
mor!ag. Mange af de arter, der ti!hører de
tid!igc successionstrin, e!!er blot kraever iys,
luft og b!ottet jord for frøspiring, gAr derfor
helt natur!igt tilbagc.
Umiddelbart mA man forvente, at plantearter, der i disse Ar gAr tilbage i antal eller
ligefrem er truct af udrydde!se af den danske
flora er b!andt disse arter. For at kunnc vende
denne udvikling mA man forsoge at karakterisere disse planters krav ti! miljøet.
Fordeling efter jordbundsforhold
En undersogelse af forholdet me!lcm
jordbundsfaktorer og p!antevaekster pA danske
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hedejorde viste, at der var en gruppe planter,
som optrAdte naesten ‘overalt. Gruppen bestod
af Hedelyng, Rev!ing, Tyttebaer, Bolget
Bunke og Rensdyrlaver. Disse arter kan siges
at karakterisere en typisk dansk hede Hansen
1976.
Andre arter fandtes pA !angt faene af de
400 undersogte fe!ter. Undersogelseme viste,
at de var knyttet ti! en jordbund, som afveg
fra genncmsnittet. Nogle af de mest interessantcjordbundsfaktorer, som adskildte disse
knap sA alminde!ige planter, var mortykkclse,
surhedsgraden pH og indho!det af op!ose!igt
mangan Mn se tabe! 9.1.
Kun 2 af de arter, der forekommer som
indblanding i de tørre hedetyper B!Abaer og
Majb!omst var tilknyttet et tykkcre mor!ag,
mens hele 16 arter var tilknyttet et tyndt
mor!ag. Al disse 16 arter er en meget stor dcl
samtidig tilknyttet en kombination af højerc
pH og højere mangan-indho!d. Ved denne
kombination optraeder eksempelvis FAreSvingel, Smalbladet Hogeurt og Gu!db!omme.
Det behøver ikke at betyde, at disse planter kraever høj pH og meget mangan i jorden
for at kunne vokse. Det er mere sandsynligt,
at højere vaerdier for mangan og pH, kombineret med !avere vaerdier for mortykkclsc
afspej!er k!itter, opgivnc marker eller andre
omrAder, hvor der er foregAet en opb!anding
af jorden en opblanding, som samtidig har
ydet de naevnte arter gode spiringsmuligheder.
Hede-Melbaerris, der er tilknyttet den fattige
uddriftshede med tyndt morlag og ikke forekommer pA opgivne dyrkningsarca!er findes
i overensstemmelse hermed pA steder med
ringe manganindhold og lay pH.
Disse eksempler viser, at de fleste af de
planter, der af og til forekommer som mdblanding i den a!mindeiige hedevegetation er
ti!knyttet en rigere og mindre udvasket jordbund. Men det viser ogsA, at man skal were
varsom med at fortolke sammenhaenge mel-
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Tabel 9.1. Gennemsnitlige jordbundsdata for morbunden pA heder i Danmark. Data fra 400 heder i Himmerland,
heder vest for israndslinien og bomholmske heder. Mortykkelse i cm, ombytteligt Mn i meq/lOOg jord Hansen
1976. Signifikansniveauer: -1+ hhv. negativ og positiv afvigelse fra en gennemsnitlig hede, ‘/‘ signifikans pA
hhv. 5% og 0.5%.
mor-tykkelse

pH

Tytteber

4.8

3.90

Rensdyrlav

4.3

Hedelyng

4.9

Balget Bunke

4.5

Revling

4.8

ombytteligt Mn

Almindeli2ste hedeDlanter
.

-V

-Y

0.025

394

0.021

3.94

0.023

3.95

0.028

3.93

0.024

+"

Tør_hede,_tyndt_morlag
FAre-Svingel

3.0

-‘

4.06

+

0.051

+‘

Sand-Hvene

3.5

-

4.15

+‘

0.044

+‘

Guldblomme

3.6

-‘

4.05

+‘

0.038

+‘

4.11

+

0.030

4.06

+‘

0.042

+7

0.035

+

Pille-Star

3.2

-V

Lyng-Snerre

3.3

HAret Visse

3.2 v

4.00

*

SmalbI. Hageurt

3.3

-V

4.09

+‘

0.029

Mangebl. Frytle

3.4

-V

4.10

+‘

0.038

*

Tormentil

4.1

-‘

4.02

+‘

0.039

+‘

Gyldenris

3.0

-

4.01

*

0.034

*

Skovstjeme

4.5

0.035

+

-V

395
*

Krybende Pu

4.0

-‘

4.02

0.020

Engeisk Visse

3.4

-‘

3.98

0.029

Lay Skorsoner

3.7

Sand-Star
Hede-Melbnis

393

0.030

3.4

-

3.94

0.026

3.1

-‘

3.89

0.017

Majblomst

6.0

+

BlAbr

6.9

+

Tør hede, tykt morlag

÷*

T

.J. 3.84
3.83

-

0.029
0.022

Fugtig_hede
Hirse-Star

4.4

4.02

Klokkelyng

7.0

+

Tue-Kogleaks

7.2

Aim. Star

*

0.011

-‘

3.92

0.014

-

v

3.91

0.011

-‘

6.8

+‘

3.91

BlAtop

7.5

+

Mose-Bølle

7.6

+v

0.015

3.85

-

0.016

3.78

-‘

0.016

-
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1cm jordbundsfaktorer og planters udbredelsc.
Stedets historic, plantens strategi og jordbundsfaktoreme haenger intimt sammen i et
kompleks, hvor det er svaert. at skelne mc!lem
Arsag og virkning. Specielt mA man tage
højde for, at de jordbundsfaktorer, man mA!er
ikke nødvendigvis er de samme, som de der

herskede, da p!anten spirede. Sc!vom forho!dene aendrer sig efterhAnden, kan mange
planter ho!de sig pA voksestedet i adskillige
Ar ved vegetativ wekst.
OgsA de endnu sjaeldnere planter er tilknyttet de rigere heder. Det viser sig bl.a. ved
deres forde!ing efter pH Tabel 9.2.

Tabel 9.2. Surhedsgraden pH pA nogle sjldnere planters voksesteder Böcher 1941a, øllgaard 1985.
pH
Tør hede
VAr-Kobjelde

3.9

-

4.45

Plettet Kongepen

4.0

-

5.7

Tysk Visse

4.0

-

4.8

Lyng-Star

4.4

-

5.3

Opret Kobjelde

5.7

-

6.5

Flad Ulvefod

4.8

Bredbegret Ensian

4.6

Cypres-Ulvefod

4.3

-

4.6

Hvid Sekspore

4.6

Sne-Kruslav
Cetraria nivalis

4.7

-7.7 udenfor heder

Fugtig_hede
Fin Bunke

4.5

-

6.0

Brun Nbfrø

4.3

-

4.5

Lobelie

5.8

-

6.2

Sortgran Brasenføde

5.8

Hedesø

Kva,Istof
Opiysninger om piantearters forekomst i
relation lii hedejordens indhold af ammonium
og nitrat er pubiiceret af Dijk & Roelofs
1988 og Roeiofs 1986 Tabel 9.3 og 9.4.
Lokaliteter med dominans af Hedelyng
ciler Klokkelyng har meget iavc vacrdier for
sAve! nitrat, som ammonium og pH. I graesvegetationeme mcd dominans af Bøigct
Bunke eller BlAtop er der derimod en stOne
kvae!stofrigeiighed, men pH er iige sA lay
Tabci 9.3.
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Dc mindre almindelige planter fra den
tØne hede stAr hyppigt pA steder, hvor der er
en stØrre kwe!stofrigelighed end i en ren
Hedelyng-hede, isaer er der meget nitrat.
Samtidig er der en tendens ti! højere pHvaerdier.
Tilsvarcndc gør sig gaeldendc for den
fugtige hede. Dc mindre hyppige planter
vokscr typisk pA steder med højere kvae!stofrigelighed og pH end den renc Kiokke!ynghede.
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Tabel 9.3. Gennemsnit for pH, ammonium og nitrat i hedejord 70 lokaliteter pA lokaliteter med dominans af
en enkelt almindelig hedeplante. Enheder: prnol/lOOg tørstof Roelofs 1986.
OH
Klokkelyng

>

60%

Hedelyng

>

60%

BlAtop

>

Balget Bunke

>

nitrat

4.1

5.5

0.00

4.1

8.4

0.14

60%

4.2

24.8 *

1.72

60%

4.1

42.9

2.90

í

Tabel 9.4. pH, ammonium og nitrat pA nogle mindre almindelige hedeplanters voksesteder. Dijk & Roelofs 1988
N-tal i moV100 g tørstof.
pH

NH

N0

7.6

4.1

2.0

5.8
5.8

1.6
2.8

pH-variation

Tørre heder
Farve-Visse

54

4.1

-

5.2

4.7

-

Aim. Ulvefod

40

3.4

-

5.6
4.5

Guldblomme

4.5

4.0

-

5.0

15.4

2.0

HAret Visse

45

3.8

-

5.8

18.0

1.3

AIm. Melkeurt

46

4.1

-

5.7

lf,9

2.1

4.4

4.0

-

5.1

21.5

5.6

3.7

-

5.6

22.0

3.7

Smalbiadet Timian
.

.

Fugtige_heder_og_hedemoser
Klokke-Ensian
Benbnek
Brun Nthfra

4.2

4.0

-

4.4

110

2.8

Plettet Gageurt

48

4.4

-

5.6

12.1

4.9

Mose-Troldurt

49

4.2

-

5.6

7.7

1.7

Liden Ulvefod

4.7

4.4

-

4.9

65

1.0

Spredning til kortvarige successionsstadier

Ulvefodspl.anterne

Selv om planter ofte kan !eve laenge pA et
sted, sA er det naturligt, at de efterhAnden vi!
dø ud, hvor de stAr, pA grund af succession i
plantesamfundet. Forudsaetningen for at der
ikke sker en nedgang i den samlede bestand,
er naturligvis, at dens frø er spiret pA en ny
lokalitet. Det er derfor mindst lige sA vigtigt
at vurdere muligheder for spredning som for
overlevelse pA stedet. Som cksempc! pA dette
vi! u!vcfodsplantcme blive behand!ct.

Dc fleste af artcmc er i staerk tilbagegang.
Cypres-Ulvefod, der regnes som sArbar i
Danmark, vokser pA Skovbjerg Bakkeø pA ret
tyk morbund. Her er den kraftigt truet af
overgroning med Rcv!ing. F!ere steder stAr

den blot og vegeterer uden at lave sporer.
En afbraending yule ganske givet mcdføre en
kortvarig opblomstring pA stedet.
U!vefodsartcme er pioncrer, som oftest
kommcr pA sandede eller grusede flader eller
-

79

9. Planterog dyn

Dc
i en vejkant og er noget mrket af kørslen.
den
vokser
PA
billedet
grus.
nagent
Cypres-Ulvefod koloniserer
Himmerlandske Heder 1985 F. Riis-Nielsen.

pA blottet morbund. øllgaard 1982 har
beskrevet opvaekstcn af ulvefodsVaekSter pA
en gruset flade i en forladt grusgrav. Han
fandt fremvaekst af hele fire forskelligd arter:
Der var en dcl Liden Ulvefod og Almindelig
Ulvefod, enkeltc skud af Otteradet Ulvefod
og et enkelt skud af Bjerg-UlvdfOd. Dc to
sidstnaevnte arter er rødlistede.
Der var ingen ulvefodsiokaliteter i naerheden, sA sporerne mA vaerct kommet langvejS
fra. Dct er generelt for ulvcfodsplafltcr, at dc
er langsomme pionerplanter mcd en meget
effektiv sporespredning. Sporerne er sandsyn
ligvis meget langlivede. Dc kraever en hArd
behandling for at kunne spire, f.eks. opvarim
ning ved brand.
Ulvefodsplanternes udvikiing cr langsom,
fordi en forkim skal udvikies fra sporcrflc.
Udviklingen kan tage op til otte Ar. En forkim
kan mAske blive op til 30 Ar, før der vokser
et befrugtet skud op fra den.
Hvis en art som Cypres-Ulvefod skal
80

vegehave en chance for at etablere sig, skal
NAr
tatioflen were lay i ganske mange Ar.
Cypres-Ulvefod i dag er hyppigst pA Skovstore
bjerg Bakkeø er det sandsyniigvis fordi,
sandflugts
dele af arealerne i 1700-tallet var
dengang
arealer. Det er sandsyniigt, at dcr
tillige var Bjerg-UlvefOd. Krydsningen
findes
Bjerg-UlVefOd x CypreS-UiVefOd
samme
nemlig i omrAdet og er tiiknyttet de
vokser pA
Abne flader. Hvor Cyprcs-UlVefOd
ofte
tyk morbund, vii en nojere undersøgelSevindvar
afsiørc, at den stAr pA et sted, der
brud for mAske 100 Ar siden.
pA
PA den samme type gruscde flader ciler
Ulvefod
opgivne marker kan man se Aim.
kan
spire
den
Grøntved m.fl. 1926. Selv om
blottede
pA morbund eftcr en brand, cr den
I
habitat.
mineraibund nok dens foretrukne
man
modsaetning til Cypres-Uivefod ser
marker.
meget ofte Aim. Ulvefod pA opgivne
Liden Ulvefod er snarere tiiknyttet tørvegravede flader Emsholm 1985a,b og Fern-
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radet Ulvefod forekommer ved tørvegrave P.
Nielsen pers. medd..
Er vegetationen âben kan Ulvefod klare
sig pa stedet i mange âr. Overlevelsen pA
stedet forhenges ved gresning og afbnending.
Men skal der vre dynamik i populationen er
det vigtigere for planterne, at der er levende
vindbrud, tørvegravning, grusgravning og
andre voidsomme kulturindgreb.

Rødlistearternes fordeling pA naturtyper
En gennemgang af de danske rødlistearters
fordeling pA heder og hedetilknyttede samfund udviser en bemerkelseswerdig fordeling.
Rødlistearterne findes ikke pA den typiske
hede, men pA helt specielle biotoper.

vet sjaeldnere. NAr disse samfund er truede
skyldes det, at det i første omgang er de
fugtigere heder, der er blevet opdyrket eller
omdannet til enge.
PA fugtig bund i klitlavninger tneffes
fattigkersarter bl.a. Brun Nbfrø, Soldugarter, Fin Bunke og Hjertehebe Böcher
1941a, Emsholm 1985a. Den sjeldne Stor
GrAmos Racomitrium lanuginosum, som er
en arktisk art, findes iscr pA indlandslokaliteter Børgesen & Jensen 1904.
Som nvnt ovenfor er nogle af ulvefodsarterne hyppigst som kolonisatorer pA
tørvebund eller fugtig sandbund. En sAdan
bund er typisk opstAet efter overfiadisk tørvegravning. Men vegetationen kan ligne
vegetationer i klitlavninger.
PA Borris Hede findes et meget fint ek-

Lobelie-søer
De fugtige hedesamfund er strkt truede.
Mange arter fra rneringsfattige neutrale hedesøer, de sAkaldte Lobelie-søer er truede. Det
gclder sAvel de vanddkkede planter, som
f.eks. Brasenføde-arterne og arter som er
tilknyttet bredzonen f.eks. Korsarve. Lobeliesøerne findes iser langs israndlinien, i
Himmerland og som klitsøer langs len jyske
vestkyst. Lobeliesøerne inde i landet kan
betragte som stabile vegetationstyper, bortset
fra bredzonerne. I klitomrAder er søeme ofte
af en mere ustabil type, som gradvist vii
endre sig med tidens løb uden menneskelig
indgriben.
Hedesøerne og deres bredzoner er iscr
truet af tilgroning, spildevandstilledning,
udvaskning af rneringsstoffer fra landbrug og
luftforurening. For at forhindre naeringstilførsei er det vigtigt, at hedearealer omkring’
disse søer bevares.
Fattigkar
OgsA flere plantearter fra fattigkerene er ble-

Kortsporet B1rerod. En rødlisteart der vokser i sure
hedesøer og tørvegrave. Borris Hede 1988 M. Ring
Petersen.
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Tabel 9.5. Eksempler pA tørveskr1ningens betydning for de enkelte plantearter omarbejdet efter Emsholm
1985a
fund udenfor
tørvegrave

fund i
tørvegrave

status i
V-jylland

rødliste
kategori

Brun Nbfrø

-

1

T.sj

R

Liden Ulvefod

-

3

H.h.

Hvid Nbfrø

2

3

T.sj

Dvrg-Star

2

3

H.h.

Liden Soldug

2

2

H.h.

Smalbiadet Kru1d

24

20

AIm.

Liden Siv

4

3

AIm.

Rosmarinlyng

5

3

H.h.

Benbrak

11

6

T.alm.

Rundbladet Soldug

12

6

H.h.

Tranebr

10

5

T.alm.

Langbladet Soldug

2

1

Sj.

TrAd-Star

3

1

H.h.

TrAd-Siv

3

1

T.alm.

Tue-KeruId

26

1

Aim.

Dynd-Star

1

-

T.sj.

Klokke-Ensian

12

-

Hypp.

Eng-Viol

34

-

H.h..RR

-

sempel pA, hvilken vegetation en tørvesknclfling pA fugtig bund kan give ophav til. PA en
stor flade var Blâtop-vegetationen for nogle
âr tilbage gravet vk, sA den nøgne fugtige
tørv stod tilbage. PA fladen var der kun ganske fA arter. Vegetationen domineredes i 1988
af Klokkelyng, Brun Nebfrø, Liden Soldug
og Liden Ulvefod. Af andre arter fandtes blot
lidt Rundbladet Soldug, og ganske fA Hvid
Nebfrø og BlAtop.
Flere arter, som er knyttet til tørvegravning, er anført af Böcher 1941a, Emsholm
1985a,b og Emmersen 1982. Af rødlistearterne kan vi nawne Fin Bunke, Langbladet Soldug og Brun Nebfrø. Disse arter er
de samme, som koloniserer den fugtige sandbund i klitlavningerne. Det er arter, der isar
er tilknyttet de tidlige successionstrin.
En opstilling, hvor ogsA mere almindelige
arter indgAr, kan ses i tabel 9.5. Dc dybe
82

.

R

vandfyldte tørvegrave er biotopen for flere
Bhercrodsarter, bl. a. rødiistearteme Kortsporet Bliererod og Storhebet Bliererod
Böcher 1941a, Emsholm 1985a,b, Emmersen
1982. Bliererodsarteme kan ogsA findes i
sure hedesøer. PA kanten af tørvegravene er
arter som Femradet Ulvefod hyppig P. Nielsen pers. medd & M. Risager Poulsen pers.mcdd..
Truslerne mod fattigkerene er primert
dncning og meringsberigelse fra omgivëiserne.
Grasningsarea1er
Pa de tørre overdrevsagtige heder findes den
største gruppe af sjldnc arter. Rødlistearterne er Tysk Visse, Hvid Sekspore, Ugrenet
Edderkopurt, Lyng-Star, Lyng-Vikke, Fiad
Ulvefod, Otteradet Ulvefod og Bredbladet
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Ensian. Herudover findes der en lang nekke
andre interessante arter: Farve-Visse, Opret
Kobjlde, Plettet Kongepen, Smuk Perikon
og Guldbiomme. Guldblomme er en siags
karakterart for disse heder øllgaard 1985.
Arteme i denne gruppe er iser fundet i gressede lysAbne egekrat med Abne hedepartier
bAde Øst og vest for israndlinien og i overdrevsagtige østjyske heder, hvor jordbunden
er rigere og svagt podsoleret. Arterne er alle
afhengig af gnesning for at kunne opretholde
en bestand pA stedet. Deres spredning mA
formodes at henge sammen med smA pletter
mcd nøgen jord skabt af dyrenes ficrden.
Tilknytningen til de grssede heder har
disse arter til ñelles med Hylde-Gøgeurt, der
ligeledes findes pA ret rneringsrigc overdrevsagtige heder, blot hengere østpA.
Her er det mAske pA sin plads at nvne, at
orkidéerne Hvid Sekspore, Ugrenet Edderkopurt og Hyide-Gøgeurt har meget smA frø,
som kan komme vidt omkring: Dc mA derfor
antages at kunne etablere sig pA nyc lokaliteter, blot forholdene er passende.
En hel del af pianteme i denne gruppe har
fundet en anden biotop pA opgivne dyrkningsarealer se nedenfor. Gamle marker er
ligesom de øvrige steder karakteriserede ved
en mekanisk opbianding afjorden, bortset fra,
at det her er en ploy, snarere end jordbundsorganismer, der foretager opblandingen.
Hedearealerne øst og nord for israndslinien har i endnu højere grad end de vestjyske
udmarksheder veret udsat for opdyrkning, sA
rødlisteartemes iokaiiteter nu som regel er
area1mssigt sterkt begnensede skncnter og
bakker, som det ikke har vret muligt at
pløje. Som regel er hedelyngen her forhengst
udkonkurreret af grsser, sA de ikke umiddelbart iigner. heder. I mange af de lysAbne
gncssede egekrat er gncsningen forhcngst
forsvundet, krattene er blevet tettere og
mørkere. I hedeagtige iysninger er der som
regei blevet indplantet nAletne.
Den stØrste aktuelle trussel mod disse
planter er ophør af gnesning pA de tuba-

geblevne lokaliteter. En anden trussei er, at
mange af arealerne, som jo ikke hengere er
iyngkidte, kan opfattes som overdrev og
denied ikke hengere er beskyttet af naturfrcdningsiovens §43. Mange arealer er sA
smA, at de nppe omfattes af §43, og tilpiantningen pA disse omrAder er derfor scrlig
iiviig Jes Schmidt, pers. medd..
Opgivne marker
Dc opgivne marker virker som refugium for
en nekke af hedens sjaeldnere arter. Artssammenfaldet med de ovenmevnte grcsningsarealer er stort. Følgende iiste angiver nogle
af dem:
Farve--Visse
Plettet Kongepen
Smuk Perikon
Opret Kobjelde
Aim. MAnerude
Slangetunge
Kattefod
Alm. Ulvefod
Guldblomme
Tysk Visse
Bredbagrct Ensian

1,3,4
1,3
1,2,3
4
1,2,3,4,5
4
1,2,3,4,5,6
2
1,4,5
1
1,2,7

1: Randbøl Hede BOcher 1941a, 1970; 2:
Kongenshus Hede Andersen & Rahn 1956;
3: Lokaliteter pA Djursland Hoist 1987; 4:
Borris hede Ring Petersen & Torben RiisNielsen Upubl.; 5: Harril Hede, Outrup
Vindbhes hede, Kongenshus Hede RiisNielsen Upubi.; 6: Holmsgaard 1986; 7:
Christensen m.fl. 1986; 7: Raunkier 1964.
Dc sjaldneste arter her er Tysk Visse og
BredNegret Ensian. Böcher har en indgAende
beskrivelse af en lokalitet pA Randbøl Hede,
hvor begge disse arter stod sammen med
Plettet Kongepen, Guldblomme og Smuk
Perikon Böcher 1941a. Nogle af arteme
findes pA heder primcrt pA opgivnc marker.
Det galder f.eks. Alm. MAnerude og Slange83
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tunge.
Flere af de sjeldne arter kan vise sig at
have en vis tilknytning til denne biotop.
Desverre er det meget fA botanikere, der
noterer den slags oplysninger om fundstederne ned.
Truslen mod dcnne biotop er successionen
pA stedet. Vegetationen kan holdes "ung" ved
graesning. Man kunne ogsA forsøgsmssigt
foretage en nypløjning.
Vindbrud
Vi har allerede veret mdc pA vindbruddenes
betydning for fugtigbundssamfundene. PA den
tørrere hede har vindbrudsarealeme betydning
for arter som Cypres-Ulvefod, Bjerg-Ulvefod
og VAr-Kobje1de Böcher 1941a; Andersen
& Rahn 1956; Christensen m.fl. 1986; 011gaard 1982. OgsA en nekke sjaldne layer
som Sne-Kruslav Cetraria nivalis Böcher
1941a,b, 1952 og Papillav Pycnothelia
papillaris Andersen & Rahn 1956 begge
nordlige arter findes sAdanne steder.
-

-

En af de klassiske lokaiiteter for sAvel
Cypres-Ulvefod som VAr-Kobjelde er Vind
Hede. Her bemerker man knap at omrAdet
for blot 100 Ar siden var et indsande-omrAde.
Her kan man forudse, at begge arter vil fA
dArligere og dAriigere forhold, efterhAnden
som morlaget bliver tykkere. Seivom der er
iagttaget opblomstring og evcntuelt spredning
af arten efter afbnending, mA dens frøformering antages snarere at høre sammen med
forckomsten af nøgne grusfiader. For disse
arter er det sAledes vigtigt, at areaicr omkring
deres fA nuvaerende voksestcder vedbliver at
have karakter af indsande.
Vestjysk uddriftshede
Fra den nringsfattige vcstjyske uddriftshede,
som thekker langt størstedelsen af dc danske
heder er der ingen rødliste-arter. MAske er
der alligevel en undtagelse. Bjerg-Melbcrris,
som fandtes et enkelt sted pA en hede ved
Dejbjcrg indtil ca. 1930. Arten var pA retur
inden en tørvesknclning tog livet af de sidste.

Dyr
Pattedyr
Der er i Danmark ingen pattedyr, som i
s2erlig grad er tilknyttet heden; men der er en
del arter, som ofte tneffes pA heden. Pattedyr
har en stor aktionsradius. For de fleste større
arter gclder, at deres udnyttelse af heden er
øget i takt med vaksten i ager- og plantagearealerne. Dc kan udnytte heden som fristed
og fødekilde; men er dog i lige sA høj eller
højere grad afhcngige af de omkringligggende landskabstypcr. Det er et typisk cksempel pA randeffekt.

i hedens pattedyrbestand. Efter ihrdige
udryddelseskampagner blev de sidstc danske
ulve skudt for Ca. 200 Ar siden. Indtil da
havde de beboet de øde hede- og skovarcaler
i Jylland og forgrebet sig pA husdyrene.
-

Rv

-

-

UIv
Ulven er en undtagclsc fra reglen om vakst
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Man finder ofte nevegrave pA hedcme, men
nevenc henter hovedparten af føden udenfor
heden. PA stØrrc hedearealer vil de derfor
scr1ig findes i udkantcn af omrAdeme. Som
rovdyr kan den øgedc tthed af neve pA
hedeme have indflydelse pA bestanden af
hcdcns karaktcrfugle, f.eks. ved at plyndre
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urfugie-reder Sc følgcnde afsnit.
Kronhjort
FØr hedeopdyrkningens tid var de store skovstnekningcr i Midt- og østjyliand kemcomrAder for de jyske kronhjortc. Herfra har de
kunnet strejfe ud i hedeme. En udryddelseskampagne i 1800-taliet betød imidlertid, at
der i begyndelsen af 1900-tallet kun fandtes
Kronhjorte tilbage nogie fA steder, f.eks. i
skovene pA Norddjursland, Rold Skov og i
Lille Vildmose.
Bcplantningen af Hedeme og Klitteme
skabte imidlertid nyc muligheder for dyrenc.
Allerede i 1908-10 var der sAiedes etableret
en fast bestand i Kallesmersk omrAdet og i
1940’erne ogsA i de midtjyske hede- og
plantageomrAdcr Strandgaard 1967. Nu mA
klit- og hedeplantagerne vurderes som kerneomrAder for kronhjortene i Danmark
Christoffersen 1967. PlantageomrAdeme
yder skjul og ydcr en dcl af fødegrundlaget.
Dc omkringiiggende Abne natur- og kulturarcaler har dog ogsA en stor betydning.
Gnesscr udgør størstcdclen af føden heic
Aret. Det geider navniig Bøigct Bunke. Men
om vinteren er Hedelyng af ligc sA stor
betydning, idct den udgør Ca. 30% af føden.
Jensen 1967. Som Vinterfødc har Hedelyng
den fordel, at den ikkc sA let thekkes af sne.

i 1953 i forbindelse mcd udvidclsen af dct
miiiterc Ovclscsternen Om vintcrcn udgør
Hcdciyng derimod langt hovcdpartcn af fødcn
ca. 80-90% og mange af dyrenc har udeiukkende Hedelyng i vommen. Derimod
udgor Rcvling, Klokkclyng og andre dvacrgbuskc kun en forsvindcndc del af fødcn.
I de dyrkcdc omrAdcr udenfor skydeternenet, som indeholder flere mindrc plantager og
hedcstykkcr, fandtes ligeledes en dcl Hedelyng i vomproveme. Undersogelserne peger
pA, at de mindre hedearcaler, der forckommcr
som smAbiotoper i landskabet, har en vis
betydning for rAdyrenes vinterfoder og dermcd for rAdyrbestanden i disse omrAdcr.

RAdyr
RAdyr fandtes ikkc pA hederne i gamie dage.
Dc er først indvandrct i takt mcd piantageme,
som har ydet det nødvcndigc skjui. En cndnu
upubliceret undersøgcise af rAdyrencs 10deudnytteise i flere egne i Danmark har ogsA
her pegct pA hedcns betydning som ievcrandør af vintcrfoder Mogcns Ring Petersen,
pers mcdd..
PA Borris Hede, hvorfra hovcdpartcn af
dyrcne stammer, bestAr dyrcnes kost om
sommcrcn af urtcr og graesser, som i hoj grad
stammer fra de markarcalcr, der bicv opgivct

Et specielt eksempel pA fødepreferance. RAdyr elsker
gule kurvblomster. Her er det gAet ud over Guldblomme. Borris Hede M. Ring Petersen.
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Hare

Urfugi

Harer tneffcs ogsA hyppigt pA heder. Der cr
vel ikkc en cgcntiig undcrsogelse af harers
fødcgrundiag i hcdcomrAdcr eller landbrugsomrAder, hvor hedcr er et karaktcristisk
indsiag. Man ser dog hyppigt haregnavede
hcdclyngpiantcr, og man mA forventc, at dc
smA hcdcplcttcr i iandskabet kan have samme
bctydning for harcmc som for rAdyrenc.
Samtidig cr haremc I hOjerc grad tilpassct dct
Abne land og hcdearcalcmc vii dcrfor kunne
fungcrc som tiiflugtssted Aret rundt.

Al hedens mange dyrc- og plantcartcr er det
nok Urfugicn, som er den bedstc indikator for
tiistedeverclse af ct vidtstrakt, varicret hcdcokosystem, idet den udnyttcr alle dc elementcr, der hører tii hedcokosystcmct. Dens
bestandsudvikiing og krav til miljOet vii
dcrfor blivc mere dctaijcrct behandict.

Fugle
Fugiene er nok den bcdst undersogtc gruppc
af organismer. Dc karakteristiskc hedearter er
gAct voidsomt tiibagc i forbindclsc mcd
nedgang og opspiitning af hedearealer. Samtidig cr andre artcr indvandrct, isaer artcr, der
ynder en vis tiigroning.

Urfuglens bestandsudvikling
Urfuglcns bestandsudvikling er godt undersøgt. Wcsterskov 1943 har udfra en nekke
skriftiigc kilder skildrct urfugiebestandens
udvikling i Arene 1830-1940 fig. 9.1. Det er
seivfoigclig kun en grov skitsc, men den
iilustrcrcr meget godt, at dcr alicrcdc i sidste
Arhundrede var Ar, hvor man var nervos for,
om bestanden skuiic uddø. Omkring 1875
klagcdc man over dct mcgct hue antai fugic.
Wcsterskov angiver jagt som Arsag; men om
sygdomme cllcr forandret kiima har spillet
md kan vci neppe afgorcs idag.
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Fig. 9.1. Urfuglebestand i Arene 1830-1940. Data er baseret pA litteraturangivelser. Westerskov 1943:149.

Bestandsudvikiingen efter 1940 scs pA fig.
9.2. Den mcget kraftige tilbagegang, man kan
sc her, skyides iser de store indskrenkningcr
i hcdcarcaict, men dcr indgAr ogsA andre
cicmcntcr bi.a. opsplitning af arcai, dnening
af hcdcmoscr, intcnsivcnng af landbrugct,
tilgroning af heder og øget fcrdscl. MAskc
har Arsagcrne ogsA vrct ogct predation, for
fA fugic pA spiiicpladsemc cllcr indavi.
Den lihic bestandsstørrclsc er i sig sciv en
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trussci. Da bcstandsstørrciscn kan svingc
meget, vii dAriige kiimatiskc forhold nogic
forsomre i tnek kunne gore dct af mcd bestandcn. Endvidcrc cr dcr en ovcrhengcndc
fare for indavi.
Arealkrav
Urfugien knever ret store arcaler. Dct arcai
dyrene udnyttcr, deres "home range" kan for
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Fig. 9.2. Antallet af urfugle i Danmark begge køn i forArsbestanden ved seks opt1linger i perioden 1942-1989
Jepsen 1989. Tallene bygger pA Westerskov 1943, Joensen 1967, Degn 1973, 1978, Jepsen 1980.

en hun mcd kyiiinger vere Ca. 20 ha og for
en mindre flok af hanner Ca. 90 ha. Degn
1975. PA den baggrund er det umiddelbart
forstAciigt, at en arcaiindsknenkning mcdførcr
tiibagcgang. Det er iser pA de smA hedestykker, bcstandcn ikkc hengere kan opretholdes
Degn 1978.
Urfuglens føde
Opiysningcr om urfugiens fødc stammer iser
fra Hammer m. fi. 1955. Dc voksne urfuglc
er primert vcgctarcr. Dcrcs fOdc stammer fra
alic hedcns vcgctationstypcr. Fra hcdcn hentes om sommeren ber fra Revling, HedcMelberris og Tyttcber og blade af Krybendc
Pu Om vintcren hyngskud. Fra den fugtigc
hede hentcs aks af Tue-Kogicaks, fra mosen
hentes Trancixer, Rosmarinlyng og pilebhadc,
og om vinteren grenc af Pors.
PA marker, som har iiggct hen en Arnekkc
udnyttcs blomstcr af kurvblomster som Aim.
Kongcpen, Borst, HAret Hogeurt, Syrc og
Rødkme om sommcren. Fra vintcr- og forArstidcn har man i dcrcs mayer fundct Lidcn
Fuglckio og røddcr af Kongepcn. Der cr
ekscmpicr pA at røddcr af Kongcpcn har
udgjort hovcdpartcn af indhoidet i en kro.

Kongepen cm ser1ig hyppig fra 4-10 Ar efter
opgiven dyrkning af en mark Dcgn 1987.
KlØver kan ogsA stamme hcrfra ciler fra
godskcdc gnesarcalcm.
Dc dyrkcdc marker synes urfuglcnc kun at
udnytte sporadisk. Hemfra ses en dcl kom
iser af Byg, biadc af Rug, samt PiicurtfrO
i eftcrArssesonen. Afgrodcr som Spergci og
Boghvcdc ham halt bctydning føm i tidcn.
Mens de voksnc fugic sAledes udnytter
allc typer vegetation, men iser den cgcntiigc
hede- og mosevegetation syncs kyilingemnes
føde snarerc at biivc hcntet pA marker, der en
Arnekkc ham ligget hen f. cks. knopper og
biomstem af kurvblomstcm. Hcrudover er
demes hovcdfødc en nekkc inscktcm, edderkopper og andre smAdyr, som dcsvrrc ikke
cm idcntifieemcdc lii artsnivcau og som derfor
ikke giver nogcn information om iokaiitctcn,
hvorfra de stammer. Kyllingcrnc kan ogsA
tages mcd ud pA de dymkcdc marker Westcmskov 1943:120. Ved høsttidcn udnyttcm
kyllingcmnc de samme fødckiidcr som de
voksnc urfugle Hammer m. fi. 1955.
Udfma urfuglens fødcvaig frcmgAr det, at
den udnyttcr sAvci hede som hedcmosc, samt
marker i fomskclligc udvikiingstrin. Speciclt
syncs plantcamtcr fma tidiigcre marker at
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dominemc i kyllingemnes dhet, mens egentlige
hedepianter dominerer de voksne fugics.
Urfugien em fødcmessigt en generalist.
Føden afhenger af udbuddct, hvomfom undersogeisens resultatcr ikkc behøvcm at geidc i
dag. Jepsen 1989:47 mevner, at nycre undersogelsem har vist, at urfugiene om vintemen
geme edem skud og knopper af Hedelyng,
Bjemg-Fyr, Ene, Bimk og Lemk.
Spillepladser

buyer deres indflydeisc demfom. Det cm et godt
ekscmpei pA en randcffckt.
Revcbcstanden ham nok aitid veret stOmst
nem den mcnncskelige bebyggeise og engene.
Reven piyndrem iscr urfuglens redem for ‘eg.
Degn pers. mcdd. mevnem, at urfuglemedem,
der iigger i udkantcn af ct hedcarcal, cm
sriig udsattc.
Duchogcne kan tagc sAvci urfughckyliinger
som voksne ekscmpiarcm. En svensk undersogeise ham peget pA, at duehogen
i det
mindste i Svcrigc em den vigtigste predator.
Hogemcdcn anhegges i skovbmyn og piantager.
Hogene ham en semiig jagttcknik, hvom de
udnytter temnenets fomhindmingcr til pludsciig
og uvcntct at dukke frem og overmaske byttct.
I yore dage kan de benytte de mange hehcgn,
men for i tiden var der ikkc meget skjul
Jepsen pems. mcdd.. Tidiigemc blcv tiilige
alle rovfugle bcskudt med stor ivcm.
Pmcdationens stOmrclsc cm ogsA pAvirket af,
hvor godt umfuglen kan gemme sig. I en
ensamtct homogen Rcviingvcgetation em dem
ikke mange muligheder for skjui
en høj
iynghcdc cm bedme. Fomckomst af spmcdtc iavc
Ene-buskc diem Bjemg-Fym kan ogsA vmc
mcd til at give en omdcntlig dekning.
SAhengcurfuglekyliingcme ikke kan flyve,
vandmcm de megct mundt iigcsom en nekkc
andre honsefugic og andre fugic mcd mcdeflycnde ungem. Dem ham vret frcmsat flere
hypotcsem om, hvorfom de bewegem sig sA
mcgct mundt i tcmnennet. Nycre undemsogeiser
pegem pA, at adfierdcn skai minimeme pmcdationen Sonemud 1984.
Artem som Duehog og Kmagc, som ham
ungem, vii, nAr de ham fanget et enkclt byttc,
flyvc til rcden med det. Umiddcibart eftem at
have afleveret byttet vii de flyvc tiibagc til
det sted, hvom de sidst havdc succes. Dct kan
ogsA viscs, at vmc den bcdstc stmategi overfor
klumpct fomdcit byttc, som f.cks. en Umfugl
med kyiiingcm. Hervcd fAr den ofte iejiighcd
til at tagc flerc kyiiinger i tnek fra samme
kuid.
Urfugiens svam herpA cm at bcwegc sig
-

-

PA et urfugicternen skal der ogsA veme area1cr, der kan anvendes som spilicpiadscr. Tii
spillepladscr udwelgcr urfuglene arealem med
fit udsyn til ahic sidcm og hvor vegctationcn
em lay og ikkc hindmcr bevegelsemc. Ofte
velges gnesbevoksede hedefladem, marker og
enge nr heden, moseflader ci. iign.
Wcstcrskov 1943.
Man rcgncr med at aktivitetcn pA spillepladsen ham betydning for parmingssuceessen
Jepsen 1989. Kommcr antallet af spiliende
hannem for langt ned, kan det derfom i sig sclv
medfømc en bèstandsncdgang.
Redeplads
Kravenc tii et godt redested cr skjul. Det
finder urfuglcn oftcst i hOj lyng clier under
pomsbuskc, i pilekrat diem under unge tneem pA
hede under tilgroning. Den kan dog ogsA anhegge reden i høj gnesvcgctation diem tet md
til tuer i mosedrag. I to kildem af den af
Westcrskov Citemedc iittcmatum angives en
seriig tilknytning til gamie, iidet benyttedc
hulveje.
Predation
Urfugienc jages iser af neve og duchoge.
Spumvchogen kan ogsA tage kyllingeme og
kragcm kan edc eggenc. Aiic de mevntc
rovdyr tiihørcr iser det omgivendc iand og
ingen af dcm var aimindciigc pA heden i
gamle dagc. Jo mindre heden cr des stOrre
88

-

9. Planter og dyr
meget i temnennet, isem sAhenge ungeme ikke
seiv kan flyve. Kuidet kunne scivfoigchig
ogsA sprcdc sig, men det yule give en hoj
dodeiighcd for dc smA kyiiingcm.
Det betydem, at passende fodcsogningsiokalitctcr mA findcs mange fomskeilige stedcm
i demcs tcrritomium. Dc mA have ct stort og
forskclligamtet territomium. Hogens succes cm
stOmst, hvis dem kun em komt hen tii meden, hvis
dem gode udkigsposter, hvorfma amealet kan
ovemskucs og hvis dem em hehegn diem hgnende tii skjul under dens snigende jagt.
.

Andre krav til biotopen
Udovem disse faktomem knevem urfuglen adgang
til at kunne pikke smAsten ciler grus tii sin
krAsc, samt Abent sand cilem los jomd til stOvbadning. Urfugien em ogsA afhengig af, at dem
i nerhcden findes fisk vand.
Andre fugle pA heden
OgsA andre af hedens kamaktcmfugle ham ndret fomckomst i dette Amhundmedc.
Hjejlen yngler i meget Abne ommAdem med
lay lyng. Den kan leve bAde hvom dem cm tOrt
og i de fugtigc hOjmosem. Den lever isem af
inscktcm og bier. Hvom den fOr var aimindeiig,
em den nu stemkt udmyddeisestruct i Danmamk.
I 1960’eme var der kun 15-20 par tilbagc, i
1983 kun et cnkcit par, men i 1987 5 pam
Falk & Bmoggcm-Jcnsen 1990.
Tranen yndem ogsA de ufomstymmcdc Abne
viddem med lay vegetation. Tmanen ham vmct
udryddct, men nu 1989 cm dem igen en bestand pA 4-5 pam Falk & Broggem-Jensen
1990.
Tinksmeden lever i moser og ved socm i
hede- og klittcmnen. I l96Ocme var dem
100-150 par tiibage, idag Ca. 50-60.
Sandternen cm ogsA gAet mcgct tilbage
1989: 13 parXFaik & Bmoggcm-Jenscn 1990.
Amten ham en disjunkt udbmcdeise, hvor den
danske bestand em hcht isolemet. Arten ynglem
pA smAøcm, hvom fimbenede movdyr ikkc kan

fomfoigc den. Yngieiokaiitctcn em altid i udkantcn af hettcmAgckoionicm. Idag primemt
hangs kystcn, tidiigemc ogsA pA indiandsiokahitetem. Sandtemcn udnyttem kun heden til fourageming, idet den jagem mus, fimben og frøer
pA hedem og i enge. Amtcn em en traekfugl, dem
ovemvintmer i Afrika syd for Sahara Mlicm
1975. Au-tens tilbagcgang hengem snameme
sammen med fomhoid under tnek og pA yngielokaiitctcmc end mcd hedens tilstand.
Sortstrubet Bynkefugi ham sin ostgrnse
i Danmark. Kan visse Am yngie i Sondcrjylland.
Krikanden ynglem isem ved hcdcsøcme
men findes ogsA i andre soem og em ikke
umiddelbart truet.
Stor Regnspove em fømst indvandmet til de
danskc hedeommAdem omkring Am 1900. Amsagen ham sandsynligvis wemet ncdgang i jagttmykkct. Eftem en kmaftig stigning og et eftemfølgendc faid cm bestanden stabiiisemct pA Ca.
250-350 pam Dybbro 1978. Den store regnspove cm tilknyttet de fugtige hedeommAdem.
Den lever isem af insektcm og bem.
Ikkc alie fuglenc pA heden em sjeidcnhedem. Dem findes ogsA Engpibem, Gulspumv,
Dobbeitbekkasin, Sanghemke, TAmnfalk og
fleme andre.
Ud over disse fugle em dem en nekkc
fuglcamtcm, som i dag findes pA heden, men
som snarcme kunne megnes for en slags indikatomem pA, at heden em ved at gmo til.
Det dmejcm sig f.eks. om Natravncn, der
ynder lyngkhedte lysninger med spmedte tneem
i plantagem, samt om Hedeherke og Stom
Tomskadc, dem findes, hvom dem cm lyng og
krat.
OgsA Hcdchogcn hømem til denne gmuppc.
Dct em en sen indvandmem til heden. Den lever
overvejende af smAgnavcrc, smAfugle, eg og
fimbcn og yndem at placeme sin mede i lavt
Bjerg-Fym-kmat. En ovemgang i 50cmnc og
60eme var den tmuct af miljogiftc, bi. a. i
vintcmkvamtcmeme syd for Sahara.
Udovcm de sidstmevntc artem kan dem
indvandme andre, nAm heden grom ydemhigeme til,
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ekscmpcivis RodmyggetTomnskadc, Fuglekonge, Sortmcjsc, Gransangcr m. fi.
Hedens kamaktcmfugle em isem tmuct af
tilgroning og afvanding. Heidigvis cm mesponsen pA rydning af opvekst tilsyncladende
meget hurtig. Ved mydning pA VangsA Kiithede i Amenc 1986-88 skctc der samtidig en
fomdobiing af Tinksmcd-bcstanden.
At sAvci Hjcjlc som Tranc ham vist fremgang i de seneste Ar mA ogsA for en stom dci
skyldes piejetiitag.

Krybdyr og padder
Hugormen cm isacm tiiknyttet hedem, men den
gAm ogsA ud i khittcr, moser og skove. Man
megner mcd, at hugommen ham haft en forholdsvis modemat tiibagcgang Ca. 15% af
lokaiitetcme. Undcmsogcisen cm dog bcheftct
med en stom usikkemhcd.
Snogen em i dag ikke almindeiig i hcdeegne, men den ham tidligeme vmct mere hyppig

i Vestjylland, hvor den isam ievedc i hcdcbondens tOrvestakke og møddingem Overgaard 1936.
Glatsnogen, dcm overfiadisk iigncr en
Hugorm, em ikkc set siden 1935. Den mA
anses for uddød. Arten var knyttct tii de
rigeme østdanskc hcdctypcm eilem mere sandet
bund Hvass 1941.
Skovfirbenet em meget almindeligt pA
hcdcn. Mange stedem udgøm det hovedfodcn
for hugommcn. Som hugommen ham dcnnc art
kun haft en ringe tiibagegang Ca. 10%
Markfirbenet em sjeldncre og findes kun,
hvor kiitdanneisc diem tidligeme dymkning ham
skabt en mere Aben sandct jomdbund. Man
megnem med mamkfimbenct cm fomsvundet pA Ca.
40% af sine tidligemc lokaiitctcm.

Hvirvelløse dyr
Den vegetationsendming, dem skcm pA hcdcmnc,
pAvimkcm de hvirvciiøsc dym. Den dimektc pA

TfE-N ‘?/
Hugorm T. Riis-Nielsen.
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vimkning skem pA dyreartem, som cm tilknyttct
en cnkelt planteart
mAske fordi denne
planteart em cncstc føde. Den indirektc pAvimkning bcstAm i, at de mikmoklimatiskc
forhoid endrcs kmaftigt i vegetation og jordbund, nAm vegetationen fomandmcs. Dc forsvundnc vegetationstypem cm iser sAdanne
mcd ckstmcme okologiskc fomhold og store
mikmoklimatiskc variationer.
Tcmpcraturcn cm vigtig for de vckscivarmc
dyr, dcr ofte ham et tempcmaturoptimum, som
ligger hOjt i forhoid tii omgiveisemc oftc i
merheden af 37°C. For at opnA denne ternperatum opsOger de stedem med vammt mikmoklima de soicr sig. Buyer solvarmen for
sterk, kan de pA forskcliig vis modvirke opvarmningen. Dc krybem i skjul under planter
og sten ellem graver sig ned i sandet. Amtem,
dem lever under virkelig ekstmerne forhoid, ham
ofte mcgct fantasifuide tilpasningem. Mange af
dem, f. eks. sandspringeme, gAm sAiedcs "pA
styltem", d.v.s. mejser sig hOjt op pA benenc.
Dc bringer sig derved op i det lidt koligeme
mikroklima, der hcmskem blot fA millimeter
over bunden.
Mosaikagtig vamiation i rnikmoklimaet giver
stOmme mulighed for at dymene kan opsøgc en
gunstige tcmperatur og fugtighcd under
varicrendc vejmforhold.
Ligesom man kan opdeie heden i forskeilige typcm cftcm demes vegetation, kan man
ogsA opdclc hedeme cfter demes dyreliv. Man
finder dog orntrcnt de sarnrnc enhedem, hvadenten man opdelem eftcm dymeliv ellem planteiiv
Borgesen m. fi. 1984. Vindbmud, Hedeiyngdomincret hcdc, gnes-dominemet hede og
hedemosem ham hvem demes kamaktcmistiske
fauna.
Hvom ikkc andet em nvnt stammer oplysningeme i insektiivet fra Bomgesen m.fl.
1984 ciiem Nielsen & Toft 1989.
-

-

-

Vindbrud
I vindbmuddene domineret af Sandskeg og lay
finder man arter, dem em tilpasset et ckstmemt

mikmokiirna og sorn knevem en løs sandet
bund. Koilegneshoppe Myrmeleotettix maculatus, Sandspmingemc f.cks. Cicindela
campestris, nogic lObebihicartem Calathus
erratus, Pterostichus lepidus, Amara infirma
og Skyggebiiicn Opatrum sabulosum em alie
tiiknyttet denne biotop. Desuden em dem mange edderkopartem f.eks. Lithyphantes albomaculatus og ikke mindst myrem.
Sandet udnyttes af en nekkc dym og specicit i bestemte livsstadiem. Gmavehvcpse,
vejhvcpsc og enlige bier cm tiiknyttet denne
biotop til deres medebygning, mens de ofte
udnyttem andre biotopem i fodesogningen.
NAm Hedeiyngcn indvandmcm, kan dem skabes en mosaik af Hedelyng og gnes pA en
sandet bund. PA sydvendtc sknentem kan man
hem finde eddemkoppcn Eresus niger, dem
piacemem sig, sA de opnAm det vammest muiigc
mikroklima. Den sjeldne Eresus niger, sorn
aitid ham tiltrukket sig opm2emksomheden ved
sit iøjnefaldcnde ydre, em dog ikkc et typisk
klitdym. Den em snarere tilknyttct ovemdmcvsagtige hedem med en ligncnde mosaikagtig
vegetation. Selv orn arten cm sjelden findes
den dog stadig pA en nekke danske heder
Nomgaamd 1936, 1941-42, 1988, 1990.
Beskriveisem af plantcveksten pA de iokaliteter, hvom Hedeskmattc Bryodema tuberculata fandtes, kunnc tyde pA, at den udnyttcdc sarnme lokalitctstype Nomgaamd
1942.
Dvrgbuskhede
Faunaen i dvemgbuskhede cm dornincret af
plantcedcndc former. I lyngheden finder man
artem tilknyttct Hedclyngcn, som direktc fødckilde. Det geider fOrst og fremmest Lyngens
Biadbiilc Lochmaea suturalis, Lyngbladloppen Strophingia ericae, Lyngbladlusen
Aphis callunae Girningham 1960, LyngmAicren Ematurgia atomaria og tegcn
Orthotylus ericetorum, dem ud ovem Hcdciyng
ogsA kan leve af Gyvel Pedemsen, E.T. 1970.
Hedelyngens blornstcm udnyttes bl.a. af
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Larve af Penseispinder Orgyia ericae. Larven lever af Hedelyng, Klokkelyng og Pors. Borris Hede 1987 M.
Ring Petersen.

Snudebilien Micrelus ericae. Hem findes ogsA
en thrips-amt Taeniothrips ericae, sorn em en
meget vigtig bestøver af Hedelyng. Lamvem af
snudebilleme Coniocleonis glaucus, C. nebulosus og Strophosomus fulvicornis udnyttcm
Hedelyngens mOddem. Fmøene kan edes af
frOtegen Scolopostetus decoratus.
Aile disse mange artem em temmelig tet
tiiknyttct Hedelyngen. Det em dog kun et hue
udpluk. Gimingham 1960 ham publicemet en
liste, hvom 41 insekter em angivet som seriigt
tiiknyttet Hedeiyng.
En nekke insektem em speciahiscret til at
leve pA andre planter end Hcdclyng. McibemrisrnAlemen Isturgiá carbonaria em tiiknyttet Hede-Melbamris og gaimiden Aceria
empetri Lyncborg 1972 dannem skudspidsgaller pA Revling. Dem em mange artcm, som
specielt cm tiiknyttct Vissc-amtcrnc. Eksempiem
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em fleme mAicmiarvcr af shegten Scotopteryx
f.eks. Scoptopteryx coarctaria og prydvingearten Argonopteryx atomella. Bjømncspindemen Calema holosatica fometnekkem de visne
blade Ira Amct før.
Dem cm dog ogsA en iang nekkc artem, som
cm mindmc knesne og hvis vaemtsspcktmum
demfom em meget bmedt.
Dc mange planteedcmc pmcdatemcs af
fomskciiige rovdyr. Lyngbiadbiiicn em ct af de
vigtigste fodemdym og pmedatercs bi.a. af de
movievende tegcr Nabis ericetorum og Eu
sarcorispunctatus og Mariehønc-arten Coc
cinella hieroglyphica.
-

-

Insektlivet knyttet til hedelyngens cyklus
Insektlivet, dem knytter sig tii Hcdclyngens
cykius cm behandlet af Miiher 1974 i en
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upubiicemct doktorafhandiing. Dc vigtigste
mesuitater cm offcntliggjort af Gimingham
1985, hvorfra ophysningeme her stammer.
Et indeks, Williams ‘a’, em benyttet til
udmeguing af divemsitet. Som grundiag benyttes ikke de enkeite artcr, men et udvaig af
familier. Indcksct mAler, i hvilkcn grad plan-

tesamfundet em dcit op meliem disse famiiiegruppem i folgende omdcner: Mejere Opiiiones, Edderkopper Amancac, Springhaier
Coiiembola, ThripsThysanoptema, Amevingem Hymcnoptcra, Tusindben Dipiopoda
og Midcr Acamina.

Tabel 9.6. Williams diversitetsindeks for invertebratfaunaen i Hedelyng-vegetation i forskellige vkstfaser
Gimingham 1985. * ikke opgivet.
Williams ‘ci’
total invert.

antal
famiier

Pionerfase

6.4 ±0.2

52

opbygningsfase

5.6 ±0.2

46

modenhedsfase

5.6 ±0.3

41

senilitetsfase

7.3 ±0.5

47

uplejet hede

*

55

Williams ‘a’
netfangst

Williams ‘ci’

litter

ens alder

4.4

-

4.8

4.7

-

5.9

uplejet

5.1

-

5.2

5.6

-

7.5

Tabel 9.6 visem, at invertcbratfaunaens diversitct cm lavest i de faser, hvor Hedelyngen em
tet opbygningsfascn og modcnhcdsfascn. I
pionerfasen og i den senile iyngvcgetation em
den stOrst. En genncm hengcme tid uplejet
hede med Hedelyng i fomskciiigc vekstfasem
ham den stOrstc diversitet.
Vissc gruppcm fometrak bestemte af Hedelyngens vekstfascm. Piylidae, en Nebrnundfamiiie Hemiptera var sAlcdcs, ligesom
Cucuiionidae, en biiicfamihic isem knyttet til
Hedclyngcns opbygningsfasc. Spminghaiemc
Entomobmyidea var tilknyttct pionemfasen,
mens iObcbiiicmne var tiiknyttet sAvel pionemfasen som den senile fase.
Mange af de arter, dem spccieit em tilknyttet pionerlasen, em jordievende snameme end at
veme tilknyttet vegetationslaget. Ekscmpier
herpA cm visse springhalem, midem, eddemkopper og biller. Indenfom billemne isem iøbebillcartem.

I den homogenc Hedelyng i kraftig wekst

Lyngens Bladbile Lochmaea suturalisTegning:
Grete Lyneborg Pedersen, E.T. 1970.
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bestod faunaen isem af amtcm, dem udnytter de
gronne skud, nernlig forskeliige saftsugeme
isem mebmundede inscktem Herniptema:
skumcikadem Ccmcopidae og bladloppem
Psyllidac.
I den senile fase em dem isem mange bladlus og skjoldius.
Grasvegetation
I gresvegctation lever grestgcme Leptopterna dolobrata og L. ferrugata. Hvom grsvegetationen em indvandmet i tidligeme vindbrud, kan man tneffe tgen Orthoëephalus
saltator med foderpianten Smalbladet Hogeurt, mens klokkebiomsteme udnyttes af
snudebilicn Miarus campanulae.
Til forskel fa lyngvcgctationen em dem i
gnesvegetationen mange dym myg og fluem,
hvis larvem lever af nedbrydemflomaen pA dodt
plantemateriale.
Vi kan ikkc afsluttc afsnittet orn gresvegctationcn uden at rnevne et af de sjeldnestc
danske inscktcr Uglen Euxoa lidia Stoll.
Amten em samtidig meget sjelden i Europa. I
de 14 Am meilem 1966 og 1980 biev der
sAledes fanget 6 cksempiamem i Danmamk
Kallesmerks Hede og kun 2 udenfor Hol
land. Udovem Danmamk og Holland kendes
den kun fa Nordtyskland. Euxoa lidia’s iarve
lever af mOddem af grssem og andre lave
planter Hoffmeyer 1962, Fibigem & Svendsen
1981. Dens biotop frcmtnedem ikke helt klart
ud fa angivciscmne: "Hede og bat". Sandsynligvis em den pA Kallcsmersk tilknyttet de
grcsmige khit-successionstmin, mens den pA
sine indlandslokahitctcm findes pA ovemdrcvsagtigc heder ofte i forbindelse mcd egckmat.
-

-

Hedemose
Hedemosen cm hjcmsted for springtgeme
Chartoscirta cochsi og Salda mono, som em
rovdym tiiknyttet Sphagnurnmoser. Smaibladet
Keruld udnyttes af cikaden Ommatidiotus
dissimilis. Mosepemlcmomsfugl Boloria aqui94

ionania og Violet BlAfugl Vaccinia optilete
edem af Mosebøllcns blade. Den sidstrnevnte
kan ogsA gA pA Tmaneber og evt. Klokkeiyng.
I den fugtige jomd lever der en nekke
forskcliige mittelarver som f.eks. Culicoides
impunctatus. Den store Hcstekheg Tabanus
sudeticus em ogsA i sit iarveliv tilknyttct
hcdemosen Lynebomg 1972. Er dem fit vand
kan ogsA Guidkhegcns larve findes. Som
voksne em disse blodsugeme ikke tilknyttet
kercne.
Fieme meget sjeldne leddymarter cm tilknyttet hedcrnoscmc. Det geldcm f.eks. edderkoppen Clubiona norvegica, der cm fundet
pA Sebstrup Sande Nielsen & Toft 1989 og
den nyligt fundne Markgreshoppe Stauroderus scalanis Johnsen 1988, dem kendcs
fa SkemsøomrAdct. Arten kan were tilfieidigt
indshebt.
Den sjeldne Jysk BiAfugl Maculinia
alcon em til dels tilknyttct hedemoser. Her em
vertsp1antcn Klokke-Ensian. Artcn kan dog
ogsA ieve tort og da sammen med Bmcdbegret
Ensian, sorn kan voksc pA opgivnc marker og
ovcmdmevsagtige hedem. Lamvcn levem i biomsteme i sensommeren, men den overvintrer i
et mymebo, isem boer af Myrmica laevinodis.
Hem gom den sig tih gode med rnymemcs iarvcr
og puppem. Jysk BlAfugi em sAledes afh2engig
af forekomsten af sAvei fodemplanteme som
myreverten. OgsA de ovrige BiAfugle ham
samliv med myrer Langem 1958.
Opgivne marker
Det em vanskchigt at udtalc sig om faunacn pA
opgivne dyrkningsamealer, da dem sA vidt vi
ved ikkc ham vmet lavet serskiidtc undersogclser af dette. PA Mols em faunaen dog
undemsogt i forbindelse med "nulstilhingspmojcktet". En dci af det omfattende matemiale
kan snart forventes publicemet. Fomclobige
mesuitatem ham vist, at flere ieddymartem, som
man megnede for meget sjeidne, piudseiig
fangedes i meget store antai Gjelstrup, P.
pers. medd..
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En nekke at arteme hem cm ogsA tilknyttet
besternte foderpianter. Snudebilleme Gym
netron thapsicola og G. hispidum, som kun
findes i Jylland, dannem stengeigaiiem i Aim.
Torskemund. Iovmigt skal blot rnevncs, at tme
andre snudcbilleartcr ham Farve-Vissen som
wertsplante: Apion difficile og Tychius yenustus var. pseudogenistae findes i beigenc;
mens larven afApion flavifemoratum minerer
i bladenc.
-

Granseflader mellem biotoper
I grenscommAdcm mellem flème biotoper finder
man ikke blot en kombination af dc enkelte
biotopems flora og fauna, men ogsA elcmcntem,
dem em knyttet til selve grenscfladen. Tydeligst scm man det nok ved sandede vindbmud
i en hede. Her vii en nekke dyr vrc specielt
tilpasscdc det sandede miljo og gennernfore
hele demes livscyklus her. Andre vil were
spcciclt tilknyttcdc heden. Det tmedie clement
mepnescntemes bl.a. af enlige biartem, som
graver deres rede i sandet, men hentem fOden
i hedens blomster.
Lynggneshoppen Metnioptera brachyp
tera cm et andet ckscmpel pA en art, dem em
tilpasset disse overgunge. Den fometnekker
stedem, hvommosc- og hedevegetation vekslcr
Nielsen & Toft 1989.

faunafiellesskab em sandsynligvis, at lynghedens mikroklima em forholdsvis konstant.
Al agerlandets fauna kan man finde visse
fitflucr Oscinella fit og 0. yastator forudcn fleme lObebillearter.
For edderkopfaunaen em dcr lavet en
opgorelse af, hvor stor dci af dymene, der em
habitatspccialister, det vii sige srnevre i vaig
af ievcsted Nielsen & Toft 1989. Arteme em
blevet tildelt en habitatspcciahisemingsgrad fra
1 ekstrem generalist flu s ekstmcm specialist. For hver naturtype kan man bemegne,
hvom mange af dc indsamlede dyr, dem tilhOrem
hvem klasse. Vi ham fcmstillet en figum, sorn
giver et sammendrag af specialistemes fordeling pA naturtyper i Sepstrup Sande fig
9.3.
PA figumen kan man se, at Sandskegvegetationen i khitteme indeholdem serlig
mange specialister, tt fulgt af hedemoseme.
I gres- og lyngvcgetation dorninerem vidt
udbredte og uspecialiscrede arter. Her kan
man f.eks. finde en sA almindelig art sorn den
Almindelige korsedderkop Araneus diade
matus.
-

-

Habitatspecialisering
Mens nogle af hedens leddymartem em tilknyttct
specielle habitater em en betydelig dcl af hedens dyr em vidt udbmedtc, Almindelig markgreshoppe Corthippus brunneus og Enggreshoppe C. longicornis em eksempler pA
artem, der ikkc em habitatspccifikke og ham en
stor udbredelse i hele Danmamk.
Mange dyreartem fra hede cm ogsA udbredt
i skove. Det geldcr f.eks. de almindcligste
lbcbihlcr i iyngvegctationcn: Pterosticus
niger, Calathus micropterus og Carabus
violaceus. Dct samme geldem Skovkakeriakken Ectobius lapponicus. Amsagen tih dette

Spredning
I undemsogelsen af faunaen pA Scpstmup Sande
fandtes en nekkc vingelose former. Det
drejede sig orn forskeliige snyltehvepse, fitfluer Aphanotnigonum gniseum og Conioscinella bracyptera og tegen Macrodema micropterum, hvor isem hannem, men ogsA hunncr mesten altid havdc reducemede vinger.
SAdanne vingelose former mA antages at
spredes dArhigt, hvorfor chancen for at finde
meiikter nok cm saerhig stom indenfom dcnnc
gruppe. Men ikke alle vingelose former
behøver at have en dArlig spredningsevne sclv
om man umiddelbart skulle tro dct. ‘Nogle af
arteme kan have utraditionellc spredningsmekanismer. Et godt eksempcl em Stom Sekberer Pachytelia villosella, der lever pA
heder.
Sekbereme em en spccicl sommemfug95
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Fig. 9.3. Fordelingen i specialiseringsgrader for edderkoppefaunaen pA Sepstrup Sande. Beregnet ud fra data i
Nielsen & Toft 1989. Jo højere verdi jo mere specialiseret. Figuren er beregnet pA baggrund af antallet af
individer, ikke arter.

le-familic. Dc kaldes sAledes, fordi lamvcme
ligesom vAmfluelarvcr lever i et hus spundet
sammen af plantedeic, sandskom o. lign..
Sekbereme kan tjcne som ckscmpel pA, hvor
divers en spredningsbiologi insekter kan have.
Hunneme em vingelose. Ofte mangier de
ogsA ojne, mund, følchom eiler ben. Dc em
mermest en stor biød egsek. Hanncme kan
flyve, men de lever kun i IA timer og tager

ingen fødc til sig.
En sekbemer synes umiddelbart at were
dAriigt stillet m.h.t. spmcdning. Imidlertid em
det sAdan, at hunnen efter parmingen kan
skyde sig ud af sit hus og simulere attraktiv
fødc for fugle. Selvom den edcs af en fugl
kan ggene overleve og udvikle sig tii larver
pA en ny iokalitet Hoffmeyer 1960.

Sammenfatnini
Sammenfattende kan man konkludcre, at de
sjeldnc planter voksem pA helt specicile biotoper i hcdcme. Biotopem, som klart cm
mindrc udvaskcdc end almindelige vestjyskc
hedcr. Dissc biotopcr em karakteriscret ved
hojeme pH, mindre udvaskning, et tyndt momlag og en iiviigerc kwelstofomstning. Dvs.
at de sjeldne artcr vii forsvinde i forbindelse
med den natumiigc succession, men samtidig
em truct af en for ensidig pleje, dem kun ham
lyngdominans som mAl.
Dc vigtigste biotopem for de tOne hcdcsamfunds mødiistedc planter em de ovcmdrevsagtige heder Ost for israndslinicn
ofte i
forbindelse med egckrat fomuden indsande
og vindbnid. OgsA de fugtige samfund til-

-
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knyttet heden og klithedcn cm af seriig vigtighed.
Dc sjeldne og habitatspccifikkc amtem
blandt de hvirvellose dyr em knyttet tii de
samme naturtypem som de mødhistede planter,
men ikkc nødvendigvis pA dç samme lokalitetem. Det iavere dymciiv kan anses for at were
mere folsomt ovemfom indgrcb og randeffcktem
end plantehivet.
Hedcns truede fugle em mere tiiknyttet
hcdcn som landskab store viddem, fit udsyn
og en vamiation af fomskciiige hedesamfund.
Ameaistømmclsen em genemelt mere kritisk for
fuglehivet, mindre kritisk for hvimveilosc dym
og mindst for plantehivet.
-

10. Hedepleje
Nødvendighed af hedebevarelse- og pleje
Hedcn, som vi kendem den fa 1800-tallet, em
en kulturafhengig landskabstype. Dens udnytteise og drift ham som tidligcme omtalt
endmet sig markant igennem de sidstc 200 Am,
og heden i bred forstand em idag en truet
biotop. Hedeamealet em i nycre tid blevet
wescntligt reduceret JIm. afsnit om arcal pA
grund af opdymkning, tilplantning, tilgroning,
umbaniscring og eutrofiering. Mcd den nuwerende udvikiing i landbrugct em hedeme
imidlertid marginale omrAdem uden vaescntlig
dyrkningsmssig interesse.
Dem cm mange argumcntcr for at bevame
heden som en dci af det danskc kultumiandskab: Den berer vidnesbyrd om en lang
pcriodc af dansk jordbrugshistoric og cm
demfom en wesentlig dcl af vores kulturelic
amy. Hertil kommer, at heden ham stom estetisk
og landskabsmessig werdi og mummer store

mckmeative interesser. Heden ham tillige biologisk og videnskabelig betydning, dels fordi
den mummer en lang nekkc sjeldne dym og
piantem, men ogsA fordi de danske hcdem
udgøm en wesentlig dci af de nomdvcstcuropeiske lavlandshcder, som em truede bl.a. pA
grund af luftforurcning i Holland og Tyskland.
Selvom hedem over 5 ha em beskyttet af
naturfedningslovcns §43 og en dci hcdcarcaler em belagt med fmedningskcndclser, vii de
fleste hedcr blive ofmc for deres egen indre
dynamik, hvis der ikkc foretages en form for
plcjc pA dem.
Udgangspunktct for en mAistning for
forvaltning af de danske heder mA derfor
were, at hovcdpartcn af hcdcmnc plcjcs med
henbiik pA at opretholde dem som heder.

Mã1satning for forvaitning af heder
FOr man ovcmhovedet begynder at ovemveje,
hvordan man skai pleje, cm det vigtigt at have
en overomdnet mAisetning. Valget stAm her
primert mellem to hovedmAlsetninger den
autentiskc natur og den kunstigc naturl
Dc werdier, dcm knytter sig til den
autentiske mAlsatning em oprindelighed,
egthed og natumhighed. Natur, dcr udvikler
sig fit uden picjeindgrcb og kulturlandskaber,
der opmetholdcs pA et bestemt kulturtrin ved
hjelp at de originale indgreb em sAledes begge
i besiddeise at en stom grad af autenticitet.
Den kunstige natur cm et produkt, der
opmcthoides af hensyn til intercsscr som: et
ønske om skonhed, at pieje publikumsin-

teresser eller at bevame en stor artsmigdom. I
sin yderste konsckvens em den kunstige natur
et park- eller havcbrugslandskab.
PA line med NatumfedningsmAdet menem vi,
at autenticitetcn bør have en vigtig placering
indenfor for naturforvaltningcn NaturfredningsmAdet 1989. Det betyder ikke, at man nu
enten skal pleje allc hedem nøjagtig som
hedebonden gjorde det, hviiket yule were
meget bekosteligt, diem lade alle hcdcr undergA en natumiig succession, hvorvcd store
naturwerdiem vilie gA tabt. Da udgangspunktet
em, at hedeme skal opretholdes som heder, ham
vi pA sin vis ahlcrcde vaigt en vis grad af
kunstig natur. En satsning pA autenticitet
97

10. Hedepleje
betydem demfor, at man ved tilmetteheggelsen at
plejen som hovedmegel mA indgA et kompromis. Samtidig med at andre interesser sikmes,
mA man tage hensyn til autenticitcten. Dette
kompmomis mA sikre, at det spektrum af

fysiske, kemiske og biologiske faktomer, som
kamaktemiscmcdc hcden, sA vidt muligt opretholdes. Autcnticitctcn blivem pA den mAde et
gradssporgsmAl.

Strategi for forvaitning af heder
Vomes fomslag til en strategi for forvaltning af
hedeme tager udgangspunkt i at hovedparten
af hedemne skal opretholdes som hedem, hvor
dem i plejen tages hensyn til autenticiteten.
Dem skal dog ogsA were plads til ommAder,
hvor autenticiteten settes i det absolutte
hOjs2ede. Den foreslAede strategi, der ligger
tet op ad NatumfedningsrAdets bud pA en
fomvaltningsstmatcgi NaturfmcdningsmAdet
1989, indehoidem folgende punktcr:
1. Fri succession bOm fomegA pA nogie udvalgte ommAdem. Disse omrAdcr skal ikkc
plejes. Dog kan det komme pA tale at mydde
for opwekst af ikkc hjcmmehomendc tne- og
buskarter.
2. Hede- og Klithrug med kulturhistomisk og
natumhistorisk museumsfunktion etablemes pA
enkelte iokalitetcm.
3. Resuitatomienteret pleje bOm fomegA pA de
restemende heder mcd det mAi at bevare den
oprindciigc biologiske diversitet med skyidigt
hensyn lii autenticiteten. En priomitering sikmem
at piejeindsatsen konccntmercs omkming de
mest wemdifulde ommAder.
I de foigende afsnit udbygges og pneciseres
dette forsiag.

menneskelig indgriben. Her settes de okologiske processem i hojsedet. OmmAdemne vii
efterhAnden, scivom det kan tage mange
hundrcdc Ar, udvikle sig til stabile samfund
klimakssamfund. For hovedpartcn af hedemne
vii klimakssamfundct were en diem andcn
form for hOjskov mcd en konstant artssammcnsetning. Derimod cm der stadig ucnighed
om hvomvidt kiithedem og fattigkem langs den
jyske vestkyst allerede nu ham nAct slutstadiet
og cm khimakssamfund, diem om de blot
repmescntcrer et udviklingstrin hen mod en
anden naturtype mAske lave lOvkmat.
Dc intcmcsscm, dcr knytter sig til ommAder
udcn menneskelige indgreb em primert videnskabciigc.
OmmAdem mcd klimaksnatum forteilem bedre
end andre naturtypem om hvordan okosystemers udformning hengem sammen mcd de
naturgivne,forudsetninger. Endvidcmc em de i
kraft af deres stabilitet vigtigc som reference
for miljopAvimkningcr.
Studict af ommAder under udvikling mod
kiimakssamfund em vigtigc for studict af
succcssionsprocesser og de iovmessighcder,
dcm em forbundet hemmed.
Dc store vidcnskabclige interesser, dcr
knyttem sig til disse ommAder betydem, at omrAdeme mA folges noje.
-

-

Plejeindgreb

Fri succession
Det em vigtigt, at der findcs cksemphcr pA
natumommAder, der udvikler sig fit uden
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lidt i et dilemma, nAm man
diskuterem picje af ommAder, dem udvikier sig
fit uden mcnneskeiig indgriben. Behovet for
pieje kan opstA, nAr indførtc tne- og buskarMan kommer
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tem artem blander sig i successionsforlobet. Her
mA man afgore om processeme diem artsudvalget cm vigtigst.
Hvis man Onskcm at opnA oplysninger om
den zoncring af klitsamfund der ham cksistcrct
langs den jyske vestkyst fOr mennesket pAvirkede systemet cm det nodvendigt at fjemc
Bjcrg-Fyr, Kontorta-Fyr m.fl.. Men mange
processer kan bedre studemes, hvis naturen fAr
helt fit spil.
Udpegning
NAm man udpcgcr ommAder til fri succession
mA man were fombcredt pA, at mange af de
naturwerdiem, der i Ojcblikkct findes pA ommAdct vii forsvindc til fordel for andre. Man
bOr derfor welge mindre wemdifuldc ommAdem,
sA vidt som det kan fomenes med de videnskabelige krav.

Ved udweigelsen mA man hegge wegt pA
folgende kriterier:
1. Et brcdt udvalg af hedetyper bOr thekkcs.
2. Hvert omrAdc mA have en vis stOrmelsc.
3. OmmAdet skai have et brcdt udvalg af
smAbiotoper og hedctilknyttede samfund.
4. Det em et plus, hvis ommAdets em godt
beskmevet.
Vi em mere tiibageholdendc end NatumfedningsmAdet med at udpegc khithedeme til fri
succession. Det skyldes primert, at vi em
mere skeptiske overfor idccn om at denne
naturtypc skal regnes som en klimaksvegctationstypc. Forskningsindsatsen bOr derfom
konccntmeres pA steder, hvis status em ferntidssikmct. OmmAder, der kan blive ved mcd at
ligge uden indgreb, selvom de skulle udvikie
sig i en uheldig metning f.eks. rekrcativt set.

Tilgroningen starter ofte ved spredning fra nrliggende plantagearealer. Hede i Stensbek Plantage, Aug. 1991
U. Sachting.
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Vi vii afsluttc med at bringe en iistc over de
ommAder vi mcncm br udpeges. Listen cm ikke
fuidstendig og bOr udvides mcd flere lokaliteter.
1. Nrhoim Hede. Norhoim hede ham i det
store og hele iigget uden menneskelige mdgreb siden fedningen i 1913. Vegetationen em
grundigt bcskmevet i 1932 Hansen 1932 og
udvikhingen i ommAdcts vegetation og tneopwekst ham werct fulgt løbende fa 1921
Holmsgaamd 1986. Der cm i Ojcbhikkct tanker
om at gibe md mcd plejcindgrcb. Striden om
omrAdets femtid br munde ud i at omrAdets
status som ubcmømt natumommAdc bcvarcs.
Samtidig bOm ovemvAgningsindsatscn intensiveres og suppicres, bl.a. med jomdbundsundcrsogelscr.
2. Løvkiittcmc, KemgAmd Piantage. KiithedeommAdet udfor iøvkiittcme em i megct langsom
tiigroning med eg. Her, hvor et naturskovsommAde stødem op til klithcdcn em der en
enestAende lcjlighcd til at studere i hvor hOj
grad skoven natumligt kan tilbageemobre klitheden. I dette ommAde bOr nAlctmaesopwekst
hoides nede.
3. Arealemne omkring undcrsogeiscrne af
cgcskovcns crobring af heden pA Hjelm Hede
Nielsen m.fl. 1987a,b.

Hede- og Klitbrug
Kulturlandskabcm som heden em opstAet i et
intimt samspil mellem naturen og mcnncskets
udnytteise af denne. Idag em der ingen stedem,
hvom dette samspil pA heden kan ses og
studeres. For at oge befolkningcns natumfomstAclsc og for at kende baggrunden for de
kuiturlandskabem, vi idag ham rester af, em det
vigtigt, at dem etabicrcs demonstmationsbrug,
der viser samspillet meliem menneske og
natum i en nekkc kuitur- og naturhistomisk
vigtige landbmugssystemem.
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Vigtigc landbmugssystemcr med relation til
hcden em hedebmuget i den form, dct kcndes
fa tidligt i 1800-tailet og som ham redder
iangt tiibage i tiden. Klitbruget ham i den
samme periode haft betydning for udvikiingen af klitlandskabct hangs den jyske
vestkyst. Ved mctabicmingen skal dem fokusemes
pA hcle landbrugssystcmet for hedebruget
udnyttelse af eng, hede, ager mm..
Ved at indførc den oprindeiigc stymende
hedebondens brug af
okologiske faktor
heden skabes en hede, som ikkc blot scm ud
som den oprindcligc hede, men som ogsA
indeholder den oprindelige dynamik. Samtidig
skabes de nichcr, der em grundlaget for en
varicret flora og fauna.
FormAlet med at etablere hcdc- og klitbrug pA enkeite arcaler em flcrsidigt. Dc
vigtigstc aspckter vidensindsamling og formidling.
Forskning omkring hclcbrugct vii give et
oget indbhik i disse kuitumformer, dcmes forudstninger og okologiske cffckter.
I kmaft, af den viden, der opsamles, em der
en indlysende mulighed for at den type projcktcr vil danne baggrund for en art videnscentre, som amter og skovdistriktcr kan
tnekke pA ved tilmetteheggeisen af plejen pA
de ovrige hedearealer. Dc mA derfor forventes
at IA en centmai piacering indenfor naturforvaltning, vidensformidlingen og forskning i
femtidcn.
Oprcttcise af hede- og klitbrug ham ogsA
en videre pedagogisk dimension. Man vil IA
mulighed for at formidle viden om heden,
dens natur og dens kuiturhistoriske betydning
til en bred bcfolkningsgruppc. Dcrfor bør der
til disse pmojckter knyttes en museumsfunktion.
-

-

-

Indgreb
Idccit set bør aiic aspcktcm al den tidiigeme
kuitumlorm kopicres sA autentisk som muligt.
Det gelder ikke blot indgrcbcnes art, men
ogsA brugets stOrmelse og den geografiske
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placering af aktivitetemc.
I praksis cm dette ideelle mAl nok uopnAeiigt, selv pA de IA amealer, dem kan komme
pA tale. I det pianlagtc projckt pA Hjcri Hcde
ham man sAledes besiuttet rekonstrueme et
hedebrug i 1/3 stOrmelse. Indgrebcne skal
udfOmes ved bmug af modemne hjlpemidlem:
tmaktor, el-hegn m.v., sA en enkeit fastansat
kan udfOmc det. Sidcløbende kan der sA pA
mindre arealer udfOrcs forsog mcd diem
demonstration at de oprindehige tcknikkcr.
Al hensyn til de naturgivne Iomudsetningem
ham det ogsA wemet nodvcndigt at opsplittc
lorsoget geografisk, sA eng, ager og hcdc ikkc
udgor en iandskabclig helhed.
Lignende rcduktionem kan komme pA tale
femtidigc
i
rckonstruktioner. For at styrke
formidlingsaspcktet bOm man dog i femtiden
wegte den landskabehige helhed hOjere end i
Hjcmi Hcdc pmojektct.

Udpegning
Ved udvalgelsen af lokalitetem til rekonstruktion af hede- og klitbmug skal der i overensstemmelse med det mangcsidcdc formAl
hegges wegt pA en nekke forhoid:
-

geogralisk spredning

-

cgnskaraktcmistiske landbmugstypcr

-

-

-

amealer med passende sammensetning af
de naturtypem, der homer lii iandbmugssystemet.
at dem forcfindcs bygningem staid, maskinhus, museum
merhed til turistccntrc

Glaurup Gaard ved Skive, Hans Smidth udateret. Privateje.
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-

-

gode adgangsfomhold
at dem ikkc em et serlig truct Iuglciiv
grundet den ogede fomstyrmclse fra besogendc

Det vigtigste, nAr man skal starte et sAdant
projekt, em i forste omgang at fA etabiemet en
gaippe af kultum- og naturhistomisk interessemede mennesker. Denne gruppe mA dclineme den pmaktiskc udfOmdlsc af pmojektet og
udpege lokaliteten. Pmojektcmc kan passcndc
hegges mcd udgangspunkt i egnshistoriske
muscer med interesse i landbrugshistoric.
PA hengeme sigt bOm der were en nekke af
disse brug. Det em dog vigtigt at starte langsomt op, sA man kan gore sine erlaminger.
Folgcndc lokaliteter kunne weiges:
1. Vcstjysk Hedebrug:
Hjcml Hede pmojcktet under planhegning.
Kongenshus
elementem af hcdebrugct
kunne vises i forbindelse mcd musect
Evt. en lokalitet i den sydlige dci al
Jylland
-

-

2. Hcdcbmug i de migere egne
OmmAdet omkring SkjemAens kildem/ ROrbek SO. Gnesningsskovbrug med hededanneise.
evt. dde al Mols Bjergc, Tome Bakkcm.
3. Hcdcbmug/kiithmug
FanO diem ROmO

Resultatorienteret pleje pA de Øvrige heder
Dct store flertal af de danskc hedem skai, som
vi ham nvnt tidhigeme, phejes pA en mAde, dem
samtidig med at handskabchige diem andre mM
loiges, tager hensyn til autenticiteten.
Den tilgang tii udlømeise al picjc, dem
udspringcr af et Onske om at pheje autentisk
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cm meget forskellig Ira den tilgang tii pleje,
der udspringer af at tiistnebe en bestcmt udvikiing i et ommAde. Vi kan bernevnc de to
tilgangsvinkler henholdyis den autentiske
pleje og den mesultatorientemede pieje.
Autentisk hedcpieje rclaterer sig smevert
tii ovcnstAendc fulde landbrugssystcmer. Blot
drejer det sig her kun om de indgrcb, der ham
med heden at gore. Udfa naturtypemne i det
ommAde, der Onskcs plcjct hegges en plan for
piejen, som cm i sA stor overensstcmmclsc
med den originaie brug som muiigt.
I den autentiske hedepleje lokuseres pA
metodeme. Det algomcndc cm, om piejemetodeme eftemligner hcdcbondens brug al
heden, hvorimod mAlet ikke em en konkret
vegetationstype. Naturens processer fAr fit
spil indenlor dc givnc rammer.
Ved at brugc autentisk hedepieje gcnskabes den oprindelige dynamik. Samtidig
skabes de nichem, der em grundlaget for en
varierct flora og fauna, og som mA lorventes
at give icvcstcder til et bctydeligt antal af de
nu sjeldne og trucde organismer. Mange aI
de mOdlistede arter, man yule redde i den
resultatorienterede pleje em netop knyttet til
successsionstrin, der opstAm vcd ved den
autentiske brug. Disse artem em simpeithen
sjeldne, fordi den biotop, de em knyttet til, em
sjelden.

MA1stning for den resultatorienterede
hedepleje
Indenlor denne kategomi opstilics mcgct
veidefinemede mM og piejcn rettes strikt mod
disse. MAiene kan f.eks. were en ensartet stor
hedeflade med vedvarende dominans af
Hedelyng, en specifik artsplcje diem opmetholdelse al en given diversitet pA et bcstemt
sted. Det centmaic cm mAlet og ikkc midleme.
Udfma mAiene kan man skeine meilem
Iorskeilige typer af resuitatorienteret hedepleic.
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Plejes heden intensivt kommer der meget Hedeiyng, men heden buyer samtidig meget monoton. Ovstrup Hede
1988 U. Sachting.

Resultatorienteret landskabspleje
PiejemAict er hyppigt at em at tiifcdsstille
behovet for de store sammenhengende hcdcomrAdem, der traditioncit i bcloikningen forbindes med begrebet hede og som tilliegges
betydehig estetisk wemdi. Dominans af Hedelyng spiiier hem en wesentlig molle.
Dette mAl kan nAs ved grove mAlrettcde
plcjcmetoder, hvor store ameaicr behandies pA
en gang ved f.eks. afbnending diem slAning.
PA denne mAde kan man rent visucit skabe
det vidtstrakte, Abne, tneiøse hedciandskab,
dem pA ovemfiaden ligner et 1800-tais maleri.
Monotonien cm iOjnclaldendc.
Den ovenfom beskrevne pieje kan muligvis
tilfredsstillc 1andskabsestctikcrcn, men vii
fOre tii en unodig fomarmning af flora og
fauna.

Resultatonienteret diversitetspleje
Den resultatorientemede divemsitetsplejc sigter
mod at skabc sA stor variation og artsrigdom
i heden som muligt, hvilket forudsetter tilstedewemclse af fomskeiligamtede hedetyper og
stadig lorekomst af mange stadiem i hcdcns
succession. Ved plejen vii man demfor forsoge, at oprcthoidc bAde en grovmosaik al
plantesamfund og succcssionsstadiem og en
finmosaik al forskeihige phantearter. Dette
opnAs vcd pleje af mindre ommAder ad gangen, og ved at behovspleje fremlom at pleje
efter en fastsat plan.
Resultatonienteret artspleje
NAm den rcsuitatomientcmcde hedepleje sigter
mod fastfrysning af specifikkc vegetationem
ehiem redning al sjeldne diem bcvaringswerdi103
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ge enkeltarter, kan den were meget vanskeiig
at styre, lordi man misikerer at skabe meget
kunstige systemer.
Velger man l.cks. specilikt at pleje for
Cypres-Ulvefod ved at ljcme den omgivende
vegetation, vii man pA denne mAde cftcr en
Amnekkc kunne linde Cypmes-Ulvelod pA et 5
cm tykt momiag, da det omgivcndc system i
takt mcd piejetiden em eidet. Dette buyer
mere og mere unatumligt, da Cypres-Ulvefod
under normalc omstendigheder lomekommem
pA stedcr med tyndt morlag.
En specici
men hyppigt praktisemet
artsplcje finder sted ovcmfor Hedclyng. I dcttc
tilfieide lomegAr artsplejcn selvsagt ikkc for at
redde arten, men fordi Hcdelyngs tmivsel og
stadigc blomstring bruges som indikator for
hedeplejens succes. Hedelyng em natumligvis
en vigtig plante i hedesamfundet, men det em
magtpAliggende at siA fast, at hvis man plejem
-

-

spccifikt for denne art, laldcr diversitctcn
bAde pA plantesamfunds- og artsnivcau. Dcm
skabes en fattig
og ikke nodvcndigvis
autentisk hede.
-

-

Handlingsplan for resultatorienteret hedepleje
Det skulic udfa de ovenstAende bcskmivehscr
were kiart, at der em store sammenfaid meliem
autentisk piejc og divemsitetspicje. NAm der
skal tages hensyn tii autenticiteten ved pieje
al store hedearcaler sker det derfor bcdst ved
et kompromis meilem autentisk pleje og divcrsitetspleje. Man skal aitsA arbcjde med sA
autentiske kombinationer af indgreb som
muligt og mAlmette indgrcbcne mod de omrAder, hvor diversiteten styrkes bcdst muligt.
Egentlig artsplcje bOr kun udlOmcs som en
slags ambulancctjcnestc til at opretholde

En skrkvision, der udspiller sig i fantasiens verden. Rekreative formAl og pleje med store nysgerrige dyr gAr
dArligt i spend M. Munck.
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populationer, der siden vii kunne sprede sig
til merliggende autentisk plejcde ehiem diversitctspicjcde heder.
Fjernelse af trcewekst
Heder bør generelt hoides Abnc, ved at man
Ijemem scivsAct tneopwekst.
Plejen med hensyn til tilgroning skai
tilrcttchegges, sA man pA hengere sigt opnAm
en nedgang i problemets stOrmeise. Det mdcbrcr, at store dde al hedeplcjcn idag mA
mettes mod mydning op opfolgning elter rydning.
Tilgroning sker gradvist fra de Iørstc tneer
dukkem op pA ommAdet til der er dannet en
lukket vegetation. Skal midleme anvendes
mest hensigtsmssigt, skal man ved nAletnesopwekst i lømstc omgang plcje de omrAdcm,

der em i middcl-tilgroning. I de mcgct til
groede omrAder er store dde al na’turwerdicrne ailerede tabt
i de middcitilgrocdc kan
stome dde al de oprindelige arter stadig findes.
Rydningen skal folges op al en elterbehandling. Kogier vii sAledes odehegges al en
albnending og lorhindmc en dcl nyopwekst.
Der foiges op mcd en gcnncmgang for opwekst med passende intemvailer eftem rydning.
Ved Bjemg-Fym skal dem sAledes fometages
vedligeholdelscspleje hvert lcmte Ar i en
Amnekkc, idet Bjerg-Fym kan settc kogler, nAr
den em 5 Am gammel. PA Grathe Hede loregAr
vedligeholdesesplejen ved oprykning Ca. hvcrt
3. Ar.
I ommAder med lovtneopwekst sker udviklingen ofte meget ekspiosivt. Da ommAdemne skal eftempiejes med dyr, som bcdst kan
hoide opwekstcn i aye, hvis den ikkc em for
kraftig, skal man her i forste omgang pleje de
ommAdem, dem em i en tidiig tilgroning altsA
at lorhindre problemet.
Arealer op til skov, hvorlra, der sker en
voldsom spredning pA myddes saeriig intcnsivt
og oftc.
-

-

Radikalindgreb
I dag em mange hedeamcalcr pnegct al stemk
tilgroning med tnewekst, scnii Hedelyng og
kmaftigt Revlingckekke. Forstegangsplejen
gAm ud pA at
det sAkaidte madikalindgreb
bringe vegetationen til et tidligt successionstmin. For strstedeien af arcaleme vii det bestA
i en loryngelse af iyngen, samt evt. en mcduktion af Reviings chekningsgrad ved en
start-afbnending. PA gresbundne hcdcm kan
radikalindgrebct bcstA aI kweggnesning med
stort gresningstmyk.
Ved radikaiindgrcb mA man i seriig grad
have sin opmemksomhed hcnlcdt pA, at ingrebet kan true inscktlivet. Det em demlor vigtigt,
at madikalindgrebenc kun berOrem mindre dde
al heden ad gangen. I alie vegetationstypem
bør der icvnes refugiem tii dyrclivct.
-

-

Opiykkes Bjerg-Fyr mens de er heit unge undgAs
frøspredmng. Hede i Stensbek Plantage aug. 1991 U.
Søchting.
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Vedligeholdelsespleje
Til vedhigehoidelse af hcdcn bOm den eventudie pleje were en dynamisk motationspieje.
Det em vigtigt at skabe en vegetationsmosaik,
ved at pleje pA smA delommAdem, dvs. i forhold til nuwercnde praksis flere indgreb pA
mindre arealer. PA denne mAde skabes et
mOnster af successsionstmin med Hedelyng i
Iorskclligc wekstfascr og indslag al andre
planteartem. Dette medlører et brudt lOvchekke, der igen medlOmem heterogenitet i mikmomiljøet. SlAning og gresning giver de stOrste
muiighcdcr for mosaik-dannelse.
Torveskneining bm were et indgrcb, der
indgAr i hedepiejen i det mindstc pA de
vigtigste hedem. Dette indgreb sikrem forekomstcn al tidiige successionstrin fa nogent
sand diem grus og skaber dervcd en nekkc
nicher, som ingen andre indgrcb sikrer.
Plcjcn mA ogsA sikmc omrAdcr mcd stor
alder. PA alle stOne heder, skal dem ogsA were
plads til ommAdcm, hvor senil lyng fAr by tii
at gA ud af sig sclv. Man skal tenke pA, at en
nekkc piante- og dymearter em tilpasset lasen
efter Hedclyngcns uddøcn.
Den bcdstc pieje opnAs, hvis de nvntc
indgreb ikke stAr alenc, men kombinemes med
gresning med lavt gresningstmyk.

ogsA skct fleme steder.
-

-

-

Arrondening
Arrondering kan foretages ved at lade tidligere plantagearealer diem dyrkede marker
springe i lyng. Dc heder, dem fcmkommer em
genercit al mindre werdi som heder, end de
cksistcrcndc. Dc buyer kunstige. Man bOr
demlor anvende denne mulighed med en vis
forsigtighed. Hede kan let gcnskabcs eftem
plantager, mens dcr cm bctydcligt vanskeligere
at genskabc hede pA dyrkede marker. Steder
hvor indgrcbet cm relevant em:
-

Aldrivning af kiitpiantagem til ogning af
kiithedearcaict. Mange af de gamic bjcrglym- diem klitlymbeplantninger i kiithederne em voldsomt uokonomiske. Her burde
man istcdct gcnskabe kiithedcn. Det em da
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-

Aldmivning al hedeplantager til at skabe
forbindeise meilem hedeamcalcm. Dcnne
muhighed bOr primemt bruges omkming de
vigtigste hcdeareaier. En opiagt mulighed
em at skabe forbindelse mcd de mange
hcdcameaier pA Skovbjerg BakkcO, hvad
der ogsA cm planer om. Om muligt bOr
disse korridorer Iølge andre af landskabets
lorbindclsesiinier som f.eks. Acm.
Aldmivning al nAletnesindplantninger i og
omkring egekmat med henbiik pA at genskabe gresningsskov med hcdcagtige
lysninger. Et al dc mest oplagtc steder
vilie veme cgckrattcne ved ROrbek So
ommAdct.
Tillieg al opgivnc mamkarealer til at oge
hedens biotopmessige variation. Dette
indgreb em kun undtagclscsvis nodvendigt.
Det bøm dog indgA i overvejelseme omkring de sidste urlugielorekomster. FormAlet em her at skabc hedeagtigc marksucccssionsstadier snarere end egentlig hede.

Pleje i forskellige hedetyper
Nedenlom em beskmevet en generci handiingsplan for langsigtct pleje al forskeilige hedetypcr med dct mAi at skabe sA autentiske
samfund som muhigt.
Blandede omrdder
Pieje al omrAdcm med mange siags vcgctationcr, f.eks. hede, eng, opgivne marker mm.
giver semhige muligheder. Det em letteme at
pleje sAdant ommAder pA en mAde, dem nrmem
sig den autentiske pleje. En afgresning, dem
nrmcr sig den oprindeiige kan opnAs ved at
dymene sclv opsoger de vegetationem, dem
fodcmessigt passer dem. Heden vii IA et iavt
gresningstryk og de rigere vegetationer et
hOjeme. Gnesningstrykket pA heden vii mcttc
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PA Rømø og Skovbjerg Bakkeø pAtnker man at lade fritgrssende fAr udnytte heden under opsyn af en uddannet
fArehyrde M. Munck, delvist efter Sjödin 1988.

sig efter hedens vcgetationsstadicr. Gnesrigc
stadiem og stadier med ung iyng vii biive
graessct. Supplemende kan heden plejes ved
afbnending cilem slAning pA mindre amealem.
Et ckscmpcl pA en vcllykkct algresning al
ct vegetationsmessigt meget blandet ommAde
em Eskebjerg Vestemlyng i Vcstsjellands amt,
hvom omkring 230 heste og køer algrsser et
Ca. 300 ha. stort ommAde mcd hede, kiitter,
ker og strandeng i en stom fiellcsindhcgning.
Afgnesningcn stOttes med suppicrende rydning bl.a. af Enc Bang 1983.
Den vestjyske uddniflshede Hede-Melbarris-typen
Hedemelbenis em gAct voldsomt tilbage. I
omrAder, der tidligeme ham wemet Mcibenishede cm dcm ofte smA undcrtryktc planter
tilbage. Melbemrishedcn gcnskabes bcdst mcd

slAning i f.eks. en lO-Arig cyclus. Herved
sikmcs ad flere omgangc en reduktion al
Revling og en fcmwekst al Hcdclyng og
Hedc-Melbemmis. Husk ogsA her at lade
omrAdcm stA tilbage uden pieje.
Den vestjyske uddnzftshede Revling-Tyt
tebar-typen
Hem em mAict normait at skabe den hcdc, der
kendes fa de klassiske skildringer af heden:
En vegetation domineret af Hedelyng og
Rensdyrlav mcd pletter al Rcvling og andre
planter. Man mA tilstnebc at opnA en vegeta
tion, der ham en vis cykiisk stabilitet.
I lorste omgang drejem det sig hem om at
skabe et ungt succcssionstmin
at lorynge
lyngen. Det cm tiiiigc vigtigt, at Revling
bringes helt i bund. Kan man IA dannet en
brandskorpc, hvor begcrlavcr Cladonia og
-
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iangsomt men
Nyligt siAet hede. Det siAede materiaie er iemet. De jvnlige slAninger i dette omrAde favonserer
sikkert Hede-MelbLerris. Harrild Hede 1990 ,T. Riis-Nielsen.

skiveiavcr Lecidea og Trapeliopsis koionisemem, og hvor hvcrken Boiget Bunke diem
Hcdelyng kan siA an i de fomste Ar, cm det et
semiig godt udgangspunkt.
Hertil kan man bruge en nekke metodem.
Hvis der er mcgct Reviing, em en forholdsvishAmd afbnending nok den bedste. Dominemes vegetationen fOr pieje af BlAtop og
Bolget Bunke cm resuitatet af afbnendiñgen
mere usikkert. Man kan fomsoge sig med en
modvindsbnending diem man kan stte kweg
pA omrAdct og lade det afgrssc mcd et hOjt
gnesningstmyk i IA Am. Ved gnesningcns ophør
vii lyngen spire fern. NAm Hedelyngen em i sit
modnc stadium kan man vumdcmc vegetationen
igen. Er grsset stadig migeiigt, kan man
foretage en slAning diem en albnending.
Er grsset sacmiig genstmidigt, kan man
fometage en tomveskneining. Det em ganske vist
umiddelbart en dyr metodc, men indgrebet em
elfektivt og holder meget iaenge.
NAr vegetationen cm bmagt til det ønskede
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stadium kan man lade successionen IA nsten
fit spil. Kommem der et gnesmigt stadium
efter Hedeiyngens bortdøen, kan man pieje
det med en IAregresning, men iovrigt bOr
man i videst muiigt omfang blot lade ommAdet
iiggc.
Der kan were lavningcm, som naturhigt ham
de sAkaldte gronen gresmig vegetation,
ningem. Selv om man kan skabe iyng her, cm
det ikke onskeiigt. Amealer med mange gronninger vii det were natumiigt at afgnesse.
-

Klokkelynghede
Kiokkclynghedcn cm en meget stabil hedetype.
Piejebehovet em derfor lavt. Dcm kan dog ske
opwekst af Birk og øret Pu diem spredning af
BlAtop. Pieje af opweksten med gresning bOr
udløres med lavt gresningstmyk. Ved hojt
gresningstryk Iavoriseres overgangen til
biAtopdomineret ommAde. Torvesknelning em et
ellektivt indgreb tii at genskabe en tidiigeme
klokkelynghede udfa en biAtopvcgetation.

10. Hedepleje
Hedemose
Hcdemoscr ham wemet graessct mere intcnsivt
end hedcn. Til gcngeid em hedemosen en met
stabil vegetationstype, bortset fra de tOrvegravede ommAdem. Kun ved opwekst al I.eks.
Pu dIem Birk em det demfor nodvendigt at
pieje.
Hedemosem og ker kan gresses al kweg
diem lAm. For at skabe en dynamisk succession
kan mindre omrAdcm dvt. alsknelies.
Kystklitter
Kystklittcme em ikkc sA sArbame. Det
bamskc klima medlrer en opretholdelse al en
vis dynamik og betyder at successionen gAr
langsomt. Bortsct fa rydning al tneopwekst,
dem mA have hoj prioritet, kan man i dissc
ommAdem lade naturen mAde indtil en uhcldig
udvikling konstateres.
Pieje af klitter for at thempe sandets
bewegeise skal stadig were reglen, hvor
kystbeskyttelscn cilem hensyn til bebyggelsem
knever dette. PA dc fleste amealem ville det dog
were onskcligt at oge antalict af aktive klitter.
Det cm semlig vigtigt at ryddc opweksten i
og omkming kiittem og vindbmud, da traeer
medlOmer mindskct vind og sterkt oget humusdannelse. For at oge antalict af aktive
kiittem og vindbmud plcjcs bedst med fAr eller
kweg. Der skal were lange periodem meilem
hver algnesning, l.eks. 30 Ar diem gresningstmykkct skal were meget lavt. Et for hjt
gresningstryk vii IA iavvegctationen til at
lorsvinde.
Indlandsklitter og vindbrud
Succcssionen i indlandsklitter og mindre
vindbrud gAm langt hurtigere end I kystegnene.
Mange tidligeme indiandsklitter grom til mcd
Bolget Bunke, FArc-Svingcl diem Hedelyng.
Tneopweksten em ogsA seriig voidsom i disse
ommAder. MAlet mA were at oge arcaict af
aktivc khittem og siden at holde dem i iangsom
succession. Vindbrud, dem findes spmedt som
smAbiotopcm pA andre hedem bør ofes en

betydelig opmerksomhed ved plejen.
Som ved kystkiitter kan grcsning bruges.
Udvidelse al mindre vindbrud kan dog ogsA
skc ved oprispmiing med harve ellem torveskneining.
Ud4riftsheden af Østlig Tjpe Hedelyng
typen
Dc østdanske heder em gresningssamfund,
som ofte lindes i tiiknytning til egckrat.
Piejebehovet pA dissc heder cm stort, da de
trues al sAvel hurtig succession som stemk
tilgroning. Skal man stille et mAl op for
vegetationen cm det at hoidc vegctationcn i
det artsrigc stadium mcd mange urtem. Det
gores bedst ved gresning. I fOrste omgang
ved en lomholdsvis hArd algresning. Hereftem
med enten iavt gresningstryk cilem med
periodevis afgresning, som bcskrevet i det
loigende kapitel.
Opgivne marker
MAict hem mA were at opretholde den artsrige
vegetation, dem em tilknyttct disse ommAdem.
Om dem em meget Hedelyng mA anses for
underomdnet og dcr bOm ikkc stiles mod total-dominans af Hedelyng. Dette vil hurtigt
medlOre den artsrigc vcgetations lorsvinden.
Dc opgivnc marker kan plejes pA 2 mAdem.
Enten holdes vegctationcn i det artsmige
stadium ved algnesning diem man sorger for
en Iomyet succession ved plojning. Resuitatemne af plojningen em mere ufomudsigelige
end al en bcgrensct algresning. Plojning bOr
ikke benyttes, hvor dcm cm vigtige kulturspor,
herunder ogsA rester al hojryggedc agre.

Prioritering af plejeomrAder
Det em vigtigt, at have en prioriteming af hvilke
heder, der i fOrste omgang skal plejes. Det
skal dcls ske for at sikme natumwerdicme bedst
muiigt og deis fordi man ikkc kan Iomventc,
at dem cm økonomi lii at pleje aile ommAdem
optimalt. Prioritemingen bOm dels ske ud fa de
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Vindbrud pA icon enshus Hede f tograferet i
3, øverst Knud R.....
nederst T. Riis-Nielsen. Man
bemrker den voldsomme tiigroning med Hedelyng og Reviing.
OmrAdet er dog endnu en interessant likenlokalitet.
,
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naturwerdier, der em pA de enkeite heder og
deis udfra piejebehovet.
I Kap. 14 ham vi lavet en liste over de
vigtigstc heder udpcget primert eftem rødlistede planter og nogle hedeindikatorer
biandt luglene.

gene priomitemes eften nodlistekategori,
sAledes at iokaliteter med udnyddelsestruede artcr Ex og ansvansartcr A
pmioritercs hOjst, SArbame arten V laveme
og arter, den blot en sjeldne R lavest.
2. pnioritet

Varrdier
En dci af de biologiske werdiem em knyttet tii
at bevame typiske og veludvikiede eksempiem
pA heder i et bredt udvalg al Iorskcllige typer
mht. jordbund, geografisk fomdeling, historic,
plantewekst, dyreliv m.m..
Andre biologiske werdiem em knyttet til
lomekomstcn af truede og sjaeldne artem. Lokaliteteme fom lugic og hOjere planter em sA
godt kcndt, at de umiddelbart kan bruges i en
udpcgning. For lavcmc og nogie grupper af
hvirvellse dyr lomeligger en mødliste. For
mossem, levermosser og mange grupper af
hvirvellsc dyr Iomeliggem der end ikke en
rOdliste, til idcntifikation al de truede arter.
Det cm vigtigt, at dem tages skridt tii at lave
rødlistcr for disse organismegruppem, og til at
omsette rødiisteme til lokaiitetsiister, sA man
ogsA ud fa dissc organismer kan udpege
serlig werdiluide lokaliteter. Navnlig em det
vigtigt at idcntificcrc vigtige inscktlokalitctcm.
Forckomsten af nogle rOdiistcdc lugic- og
pianteartem ikkc kan tages som indikatorem for
at heden cm semiig artsrig ogsA indcnlor andre
organismegrupper. Det betydem, at man ogsA
i denne henseende mA priomiteme store vanerede hcdcm hOjt, samt sikre heder at semlige
geograliske typer m.m.
1. prionitet
-

store, iandskabeiigt og vegetationsmessigt
vanicmedc hedcm.
heder af specielle typer. Indsande, Ostdanske hcder pA bakkcsand, veiudvikicde
Klokkciynghcder

-

Iorckomst af modlisteartem. Den kan yderli-

-

mindre hedem med ston variation

-

store homogenc heder

-

mindre heder beliggende men 1. priomitets-

heder
Behov
At et hedeommAde em i bcsiddclse al mange
naturwendier betyden nok, at det en et vigtigt
omnAde. Men det sigen ikke sA mcgct om,
hvomvidt ommAdet bOr plejes. Nogie onganismems Ionekomst kan were en indikation for, at
den netop ikke skal piejes.
Det knever ct lokalkcndskab til de enkelte
lokalitctcr at opgore hvon stort plejebehovet
em. Den cm demfor ingen nelerencem til plejebehovet i vores liste over dc vigtigstc hedeamealen kap. 14.
Plejebehovet alhengen, som vi tidiigere
ham set, tilgroningsgraden. Det stOrste bchov
Ion pleje lindes pA middeitilgroedc hedem.
Tilgroningspmoblemet en i det hclc taget det
stOrste problem pA yore hedem. Det em hen
hovedindsatsen skai gores i de nrmcstc An.
OgsA vegetationens stabilitet ham stom
bctydning. F.eks. em de rneningsmigc ostjyske
hedem pA bakkesand semlig tnucdc af tilgroning og succession. PA en vcstjysk uddriftshede, den cm dominenet al Revling gAn udviklingen iangsommeme og man kan i hOjeme
grad skubbe den bagud i kOen. Bemenkningcr
om plejebchov og stabihitet for en nekke
indgAn Under bcskmiveisen al plejelonslag Ion
en nekke hedetyper ovenlor.
Heder, den falder udenfor prioniteningen
NAn man ham plejet dc heden, den kan over111

10. Hedepleje
kommes, vi! dcr were en nekkc heder tilbage.
Det vii primert were smA, privatcjedc heder,
som ligger langt fra andre hcdcarcaler. Uden
pleje vil disse omrAdcr risikere at gro ud af
§43 og blive tilplantet. Vil man bevare dcm
som spredningsenheder for hedcns plante- og
dyreliv kan det evt. gøres ved en oplysningsindsats. Ejemes primere interesse i at have ct
hedeareal liggcndc er ofte jagt cller biavl. Al
jagtmessige Arsager vil de were intercsscrede
i at opretholde en dcl af omrAdct som krat.
Men de vi! ogsA were intcrcsscrcdc i at brugc
et lyngthekkct area! som vinterfoder til vildtet. Med en oplysningskampagnc mA dct were
muligt, at fA plejet disse arealer frivilligt.
Man mA sA acceptere, at en del af omrAdet
opretholdes som krat og i det hele taget were
mindre restriktiv mht. administrationen af §43
pA disse omrAder, sAliengc pneget af hede
bevares. En meget restriktiv administration af
§43 bør stadig were hovedreglen pA vigtigere
heder.

Overvagning af vegetationsudviklingen efter plejeindgreb
NAr man foretager et plejeindgreb ønsker man
ogsA at vide, om det virkede efter hensigten.
Hidtil har man ofte vurderet udviklingen over
ganske fA Ar, og i ganske mange tilfldc har
mAlestokken weret lyngens større eller mindre
dkning. Kun i IA ti1flde har der weret tale
om en egentlig botanisk overvAgning.
Der er nogle heft enkle regier for denne
type overvAgning:

3 En del af overvAgningcn bør ske i permanentc prøvefcltcr. I praksis er dct vanskcligt at udliegge repnescntative prøvefladcr. OmrAdet bør derlor bcskrivcs
floristisk og pA dette grundlag bør grovmosaikken thekkcs md.
I den almindeligc overvAgning er et passende dctaljcringsnivcau en lodrct fotografering af de pcrmancnte fcltcr hvcrt 5. Ar
kombineret mcd en en floralistc, som beskrevet i afsnittet om botaniskc metodcr Søchting & Johnsen 1987, 1990. For spccicllc
formAl kan det dog were nødvcndigt at foretage cgcntlige botaniskc undersøgclser
Schmidt 1988.
Korttidsudviklingcn efter en r2ekkc mdgrcb i den tørrc hede er fulgt sA nøje, at man
i hovcdtnek kender den vegctationsmessige
udvikling i de førstc 20 Ar. Her er der egenthg kun behov for en oversigtlig vurdering al
udvikhingen. PA andre omrAdcr mangler der
vidcn. I fremtiden mA der i højere grad fokuseres pA langtidsudviklingen og udviklingen
i andre vcgetationstypcr. Nogle vigtige opgayer er at undersøge:
Langtidsudviklingcn pA Hedelyng-domineret vestjysk uddriftshede efter forskelhige plejcindgrcb. Herundcr ogsA betydningen af gnesning med lavt graesningstryk.
-

Forskehlige plejcindgrebs indflydelsc pA
fugtigbundssamfund.
-

Gentagne afbnendingcrs betydning for
diversiteten.
-

1 Der skal ske en tilstandsbeskriveise før
piejeindgreb.
2 Der bør altid udl2egges et reference-felt til
effektvurdering.
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En nekkc fonskeliige metoden en i tidens lob
bicvct anvendt til hedcplejc. Nogle af dem
liggen tet op ad de indgreb, som blev bmugt i
det autentiske hedebrug.
I dct folgende bcskrivcs metodeme, og den
buyer gjort nede for dc situationen, hvor de
enkeite mctodcr med fondel kan anvendes i
den nesuitatonientcnede hedepleje. PA grundlag
af forsog og feltobservationem besknives
endvidcre konsckvcnscme af de enkelte
plejeindbneb pA Ionskeilige typem al hedcvegetation.

Den grundlieggende bcskrivelsc af flere af
indgrebene bygger pA BOcher og Jorgensen
1972. Grunden cm, at denes beskriveiscm
omfatter sAvel hOjcme planter, som mosser og
layer. I alt Ion mange af de ovnigc hedepicjcfonsog en kun lyngens tmivsei vurderet. I den
sammenheng bm man bcmerkc, at hvis man
Onsker at bevanc en rig urteflona bOm man
ikke stile mod en maksimai lyngrcgcnenation.
Gelder det denimod om at kwelc en grsvegetation cm maksimal iyngfcmwekst denimod
et gode.

Fladtørvgravning
Gmavning af fladtOrv han wenet meget benyttet
al hedebonden, isem i Vestjylland. Som det
fcmgAr af det histomiske afsnit, ham den wemet
hjembnagt store mengdcm lyngtorv fa heden.
Modeme udlOrsel al indgrebet kan foretages ved en fesning mcd eftcrfolgende
opsamling med gummiged RandbOl Hedc,
Randbl distnikt. I Beigien ham man Iomsogt
at eftenligne indgrebct ved at at iwerksettc en
voidsom bundbrand, den bortAd momlaget
Clement & Trouffet 1990.
Vcd gravningaf fladtOrv Ijemes det ovenste jondlag hclt fa omnAdet. Det en hovedsagelig momlaget og i mindnc grad mineralsand, som Ijemes. Sammen mcd tOrven
fjemcs plantemes ammeonganem møddcr, modknoldc og udlObene, samt de fleste planters
frodepotcr.
Ved fladtorvgravning cftenlades en jord al
mincralsand, cvt. med spredte torveklumpcr.
Da den opnindelige fopuije stort set em Ijennet, stammer de planter, som koloniserem den
tonvegravede parcel, hovcdsageiig fra spiring
af fø, den em tilført Ira omkringliggende

ancalcr.
Successionen eftem tonvcgravning vil
aIhengc af jomdpmofilcts udseende. En den et
humusbiandet sandlag under mortOnven vii
jondbundcn were stabil og den udviklen sig en
artsfattig Hcdclyng-vcgctation. En den blcgsand under tØrven vii jonden were mere
ustabil og successionen vii mmdc om successionen i indsandc.
Den en kun lavet IA undersogelsen over
vcgetationsudviklingen pA fladtomvgravede
anealer.
RevIing-Tyttebarhede
PA NOnholm Hede em den siden 1921 fonetaget
megistreningen al vegetationen i et felt, som
han weret tørvesknellet omkning Anhundnedskiftet i et omnAde thekket af en RevlingHedelyng-hede pA en typisk vcstjysk uddmiftshcdc.
Fig. 11.1 visem hvomlcdcs den eften en
kortvanig opbiomstming af rensdyniavem kommen kraftig dominans af Hedelyng. Eften en
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Fig. 11.1. El eksempel pA vegetations-udviklingen efter en tørvesknelning. Nørholm Hede felt 2. Fremstillet pA
grundlag af data fra Holmsgaard 1986.

enkelt cyklus indlinder Revling sig meiiem
den scniic Hedeiyng, men gAm attem tilbage,
samtidig med at iyngcn gAm md i sin anden
cyklus. Dct cm utypisk, at rcnsdymlaven kun i
ringe grad fAn opsving mellem de seniic
lyngplantem. I 1974 70 An cften tOmveskneiningen en den cndnu ikke indvandmet grssen Hoimsgaand 1986.
PA Kongenshus Hede gay torveskneining
ligelcdcs ophav til en meget artsfattig Hede.
Al hOjeme planter Iandtcs kun Hedeiyng,
Reviing og Boiget Bunke. Tii gengeid van
den mange mcnsdymiavem og begeniavcr. Undensogelsen Iomcgik 9 Ar eftem indgrebet
Andersen & Rahn 1956
-

-

Klokkelyng-hede

sandet efter algravningen. Eften 3 Ar var dem
udviklct en lay Hedclyng-Klokkeiyng-Kmybende Pil vegetation. I de folgende Ca. 30 Am
udvikledc vegetationen sig til en HedehyngKnybende Pil vegetation pA de hOjcme particn
og en Klokkciyng-Rcnsdyniav vegetation i de
laveme particn. I modsetning til den ubehandlede parcel van den meget lidt Rcviing i den
tOrveskneliede BOcher & Jorgensen 1972.
Hedemose
Spredte iagttagcisem visem, at en BlAtopdominemet hedemose ved tonvcsknelning vil
udvikie sig til en Kiokkciyng- ellen Hedeiyng-vegctation, meget oftc med en nekke
interessante planter i bunden: Lidcn Ulvefod,
Soidug-artem, Brun NaebfrO m.m. Emmensen

I et fomsog i en Klokkeiyng-hede i
østcrild Klithedc var jordbundcn meget
114

1982, Emshoim 1985a, b, M. Ring Petersen
& T. Riis-Nielscn upubi..
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Opgivne marker
Böchcn 1970 bcskmiver en undersogeise
af vegetationen efter en tomvegravning pA
RandbOl Hede. I det mindste nogic af arealeme havdc weret under dyrkning til omkring
1870 og bar en Bolget Bunke vegetation,
andre areaier var opgivet allemede omkring
1700 og ban en BlAtop vegetation.
Dc fOrste An kom den en gnesvegetation
med Bolget Bunke, Sand-Hvcne, lidt Sandskeg, og Sand-Stan, samt nogie ungplantcn af
Hedelyng, IA Rcvling-pianter og iidt Engclsk
Vissc, HAret Visse og Gyvci. Jonden van flcme
steder thekket al JomlruhAn Polytnichum og
Skiveiav Lecidea og Trapeliopsis, samt smA
ekscmplancr al nensdynlaver. Scncne indvandrede Hjeimc.
Eften 17 Ar van vcgetationcn bievet enten
en Hcdelyng-Revling-hede ellen en Hedelyng-Rensdyniav-hedc, mcd lidt Visse, Bolget Bunke og Hjelmc.
PA et tilsvamende areal med fladtorvegravning havde den wenet et meliemstadium mcd
Timian, Smalbladet Hogeurt, Gyldennis,
Skomsoncr og Pille-Stan i de fOnste An, men de
bicv sencre udkonkunenet al Hedelyng og
lay. Felteme stod mcd denes lyngdominans i
stenk kontrast til den omgivende BiAtopvegctation.
BOchen og Jorgensen 1972 beskniven en
fladtonvegravning i Hammer Bakker i en
artsnig og mosnig hedevegetation udviklct
eftem opgivcn dyrkning omkning 1890.
Det lorste stadium van pneget af Rødkrne
og Pillc-Star, indtil mosseme begyndte at
danne et bundthekke efter Ca. fine An. I det
Ijerde Am cftcr afgravningcn kunne heden
.

karakteniscrcs som en iynghcdc med Rød

Homtand Ceratodon purpureus, Hede-Cypresmos Hypnumjutlandicum og HAnspidset
JomfruhAn Polytnichum piliferum, samt fleme
nensdynhavcm. Bolget Bunke og Gyldenris van
da i fcmgang, mens ROdkrne og Pille-Stam

van i kraftig tihbagegang.
Efter 17 Am var det en lay lynghede, med
store piettem al Aim. Ulvelod og jordbundcn
var fleme steden thekket al layer, bi.a. Svampclav Baeomyces sp. og Ru &egemlav Cla
donia scabniuscula. 33 An eftem indgrebet van
den en vegetation af Hcdclyng, Boiget Bunkc
og Tnind Fymmemos Pleurozium schreberi,
men ogsA mcd Alm. Ulvelod, Gedemams,
BhAbn, Revling, Bregner, samt opwekst af
Skov-Fyr, Rød-Gran og Enc. Lavemc van
gAct tilbage.
I sammenligning med de ovnige kuitunindgreb lometaget i samme vegetation alsiAning,
afbnending, sknelplojning hoidt heden sig
hengst pA den tnvcsknelledc parcel, den Ca.
30 Am eften indgrebct fcmtnAdte som en
iyngdominemet firkant omgivet al Bolget
Bunke-Hede. Det var samtidig det indgreb,
den medlOrte den stOnste thekning al layer.
-

østdanske heder af Hedelyng-typen
PA Mciby Ovemdmev en der i fonbindelse med
miiitenc aktiviteter alsknellct mindre ommAdem
med gresvcgctation. PA disse omnAdcr cm den
en meget fin femspiming al Hedelyng. Indgrebet em ogsA i denne hedetype meget clIcktivt til at skabe iyngdominans Tisviidc distmikt, Assembo Skovpart.
Sammenfatning
Tomveskneining en ct meget cllcktivt
indgreb, den skaben en vegetation domineret
af dwengbuske og layer og med en ncduccret
andel al mossem, Revling og navnhig gressen.
I de tidiigc stadiem kan den optnedc planter
som Kattelod diem Aim. Uhvelod, men genemeit buyer heden meget artsfattig og mere
stabii end ved andre indgneb.
Nyeme eksemplcn pA tonvcsknelning i
Danmark lindcs pA Randbøl Hede og Meiby
Overdrcv.
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Harvning
Harvning en fomsogt benyttet flene steder, men
det cm ikke en metodc, som ham wenet brugt af
hedebonden.
AIhengig af hanvens type sken den en
lettene ellen voidsommeme bearbeidning al det
Overste monlag. En knivnullchanve skercn det
Overste momlag lOst, hviiket giver en lettere
bcarbejdning af morlaget. En spadcharvning
ellen en tallemkenharvning cm grovene. Hem
bliven jondbunden mere ellen mindre opluret,
hvônvcd den alhengig al moniagets tykkelsc
fcmkommer minemalsand. I lureme spimem
Hcdciyng saemlig viiiigt, hviiket undertiden
given indtmyk af af Hedelyngen "stAr pA nekke".
Hanvning al gamle hedevegetationer han
kun wenet benyttet i IA tilfielde. Elfektcn af
indgrcbet en da ogsA begrensct. I en hcdevegetation bcstAcnde af gammei, senil Hcdclyng
og Revling, vii knivruihchanvning ikke kunne
endme pA vegetationens struktur og cndnu
mindre pA jordbundens. Det typiske nesultat
al en harvning al gammei hede em en svagt
Oget fomekomst af Boiget Bunke øvig 1980.
Bruges knivnuileharvning som eftenbehandling al en albnendt hedepancel given det
muiighed for en voidsom ckspansion al
Boiget Bunke
navnlig pA bekostning af
ameahem mcd layer. Samme mesuhtat, dog i
mindre udtait grad kan ses ved eftenbehandling pA alsiAcde ommAdem, hvad enten det
alslAedc matemiale em Ijemet ciler ej øvig
1980, Christensen, PG. 1981. Et lomsog pA
-

alenc og i kombination med sAvel slAning
som albnending, gay ligeledes en kraftig
styrkelse af Bolget Bunke vcd aile kombinationcn. OgsA Binkc-indvandningcn blcv oget
Amhus Amt, upubl.. Eftcnhanvningcns mdflydelse pA lyngens etabicning cm ikkc sA
entydig. Oftest stimuieres iyngspimingen, da
lyng ligesom Bolget Bunke spirer villigt i den
bearbejdede mom, men den em ogsA eksempicn
pA, at lyngfemspimingcn en blevet hemmet
Christensen, P.G. 1981, 1984, øvig 1980.
Andre undensogelsen visen, at ogsA artem
som Tyttebcn, Tue-Kogleaks, BlAben, Katteskeg og Tormentil neducenes kraftigt ellen
fonsvinden helt Christensen, P.G. 1981.
Sammenfatning
Harvning kan give en fonbcdnct lyngfemspiring, men pA bekostning af en oget grsopwekst og en undertrykkelse af lavenne.
Indgrcbct cm dcrlor ikke anbelahelseswerdigt.
Harvning mcd knivrullchamve cltcn afslAning
med grenknuser vii dog muiigvis kunne
bruges som nadikaiindgreb i gnesnige vegetationem Christensen, P.G. 1981, men nesuitateme cm ikke alt for lovende.
Harvning anvendes pA flcmc statsskovdistniktem. Ofte som cftcnbchandiing eftem grenknusning Kiostenheden d. ellen afbnending
Dollemup Bakken. Hanvning bruges ogsA ved
metabieming al hede cftcn aldnivning al skov
Klostemheden d..

Nordby Hcde, hvom harvning biev anvendt

Skra1pløj fling
Ved skneiphojning vendes hele iyngtorven
mundt, hvorved minemaisandet kommem op tii
overfiaden. Det mcdførcn et lOsere jordiag og
en bedme gennemlultning aI det Overste jord116

lag. Denved bliver omsetningcn al visne
piantedeic og momiag fonoget, og den bliver
Imigivet en dci rneningsstollem.
Skneiplojning han wenet brugt al hcdc-
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11. Plejemetoder
tilbagegang i urteagtige planter og layer.
Biandt rensdyniaveme havde Hede-Rensdymhav Cladina portentosa kiamet sig bedst.
Klokkelyng-hede
Amct eftem indgrebct van den mange kimplanten
af Hedelyng og Klokkelyng, som bcgyndtc at
spire fern. GrAtis og Pors skod op Ira den i
jorden liggende dcl og van i det andet Ar de
mest fcmtnedende. I det tredic Am van denfugtigste dci iser thekket al Hcdeiyng, Kiokkciyg og Pons, mens den tOne dcl van pnegct
al en spredt bevoksning al Aim. Star, BOrsteSiv og Mangcblomstmet Frytle. Desuden var
Sandskeg og Boiget Bunke indvandmet og
Revling van met hyppig. Eftem 17 Am van vegetationen en meget tOn, lavmig Hedelyng-hede
med spmedt Rcvling og Pu, samt lidt Klokkelyng og Poms. OgsA her van Hede-Rensdyniav
Cladina portentosa den rensdynlav, den
havde klamct sig bedst.
Opgivne marker
I Hammer Bakkem, hvom jomdbunden bestAr af
en sandet monene fra sidstc istid og hvon
jorden sarntidig han wemet dymket indtil 45-50
Ar for sknelplojningen, landtcs Iolgendc

udvikiing. FOrst optrAdte et pionér-samfund
med Pihhe-Star og Rødkrne. Eltem de lOrste
fine Am havde gressemc overtaget sammcn
med en nekkc urten, bl.a. Kattefod. Hedclyng
van den kun lidt al. 17 Am efter indgrebct
havde lyngen brcdt sig kmaftigt og samlundet
kunne nu kanakteniscnes som en meget artsnig
Hedelyng-hcdc. Efter 34 Am van lyngen gAct
ud, gresscmc havde bredt sig og urtcme var
pA tilbagetog. Heden van dog stadig mere
urtemig end den opnindelige vegetation.
Sammenfatning
PA hengeme sigt vii sknelplojning ofte lOre til
en Oget gresandel set i fonhold lii andre
indgreb. Mossen og gresscr favoriseres pA
bckostning af laveme. Sknelplojning kan
pAvinke hedens stabihitet, sA successionen
kommer tii at mmdc om successionen pA
meget magre opgivne mamkanealem.
Indgrebet bøn kun anvendes, hvor den
tidligerc ham werct piOjet og aldnig hvor den
findes vigtige kulturspon. Sknelplojning
bruges sjeidcnt i hedeplejen. Et ckscmpel
findes ved 5dm. Ommc Statsfiengsci, hvon et
areal blcv sknelplOjct i 1978 Christensen,
P.G. 1981.

Afslãning
Tidiigene ham slAning al Hedelyng haft stom
betydning for hedens opretholdelse, og de

med en nekkc lorskelligc maskinmodellen,
hvis bmugbamhed og cllekt alhenger af den

mangloldige anvendelsen af Hedelyngen er
beskrcvct i det histoniske alsnit. AfslAning aI
Hedelyng og den ovnigc hedevegetation em

enkelte vegetations sammensetning

samict. Maskinmodellemes anvendelighed

sAledes et autentisk indgreb, som hedebonden
benyttede i stom udstnekning. Hedebonden ham
dog aidnig ladet den alsiAede lyng iigge
tiibagc, sAdan som man kan ofte gor det i den
modernc hedepleje.
AlslAning aI vegetationen em idag en
meget bcnyttet plejemetode. Den kan udfores

med maskinsiAning, da nogle al dem eften-

118

og af

hvorvidt det afslAede mateniaie Onskes opses
i Tabel 11.1.
Maskineme kmaevcn at jondbunden en Ionholdsvis javn. Derlor kan semhig ujaevne
heder ikke plejes pA denne mAde. OmmAder
med szcriig bevaningswendigc jondbundsfonhold f.eks. hojryggedc agre mA ikkc plcjes
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Tabel I 1.1. Sammenligning af de enkelte maskinmodellers anvendelighed ved slAning af Hede. Sammenstillet
efter Christensen, P. G. 1981, 1984.
Vegetationen
findeles og
forbliver pA
arealet
afskAret

Vegetationen
afskres og
forbliver eller
opsamles

afslAet

Grenknuser

x

Slagleklipper

x

Kniv- og skiveklipper
Grønthøster

x

Lettere bearbejdning af
montørven

x
x

Vegetationen
grov, med en
del kraftig
treopvekst
Grenknuser

x

Slagleklipper
Kniv- og skiveklipper
Grønthøster

Vegetationen
ikke for grov
og mindre
tneopwekst

Vegetationen
ikke for grov
og uden tropvekst

x

x

x

x
x

laden spom i jondbundcn. PA de nvnte omnAder kan der cvt. anvendes iyngie.
Afhengig al den anvendtc alslAningsmetode vii den fonekomme en mere ellen
mindre kraftig oprodning af monlaget. AlsiAning eftenladen dog nøddem, nodknoide og
udibenc intaktc, og den sken ingen Ijemeise
al fopuljen i jondbunden. Genwekst kan
derfor ske bAde vegctativt og ved fospining.
Hvilken af de to mAden, den buyer mest
femtmaedende, alhengcr af vegetationens
sammensaetning og alder, samt af den højde
vegetationen em alsiAct i.
Med nogle maskinen en det muligt at
Ijeme det alslAede matemiale. Et lomsog udlOrt
pA Kongenshus Mindepamk øvig 1980 viste,
at genweksten af Hcdclyng ikke van betinget
af hvomvidt det afsiAede mateniale fjcmes ehien
di, hviikct ogsA en Christensens 1981 generelic konklusion. Det mA dog formodcs at
den vii skc en rneningsophobning i monlaget,
hvon dct afslAede mateniale eftemlades. Samtidig hindres kolonisatonarten i at slA an bAde
tneopwekst Buttcnschon & ButtcnschOn
-

1985 og eventuclic onskede arter.

SIAhøjde og vegetationsalder
Udviklingen af vcgctationcn eften slAningen
alhengem som nevnt af vegetationens alden
og afslAningshojdcn. Fra Kongenshus Mmdcpark findes et iliustnativt ekscmpcl Christenscn 1981.
Tre heder med lorskellige aldrc, henhoidsvis 10 An, 21 An siden athnending og
uplejet hede, han wenet alslAct i tre forskellige
hOjdem, nemlig 2 cm, 5 cm og 10 cm. AlsiAningcn blev fometaget med en gronthoster,
og det alslAcde mateniaic blev Ijemet.
Fra den lO-Anige hede som van mesten
udcn Revling rapportenes: Aile tre pancelier
giver en god gcnwekst af Hcdclyngcn. PA den
hOjcst alslAede parcel dekken Hedelyngen
ancalet igen alienede under et An eften alsiAningen, men de enkeite skud en ikke sA kmaftige, som i den havest klippcde parcel. I den
iavest klippcde parcel cm dkningcn cndnu
Anet efter siAningen ufuidstndig 70 %,
119
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Lyngen presses i bailer. Ovstrup Hede, aug. 1988 U. Søchting.

hviiket indcbenem mulighed for nyspining af
Hedelyng. MiddeihOj alsiAning 5 cm piacener sig mcllcm de to andre pancelien bAde
hvad angAr thekning og skuddenes kraftighed.
Den uslAede pamcel var en nsten men Hedelyng-hede med spmedt BlAtop.
Fna alsiAningen i den 21-Amige hede mapportemes, at den laveste alsiAning given spredt
og kraftig basismegenemation af Hedeiyng, fin
regeneration af Tyttcbem og femwekst aI
Revling hist og hem.
Ved den 5 cm hOje afsiAning mcgcncrcr
Hedclyngcn bAde ved basis og hengenc oppc
i de afklippede buske. Revhing em delvis
ubcskadiget, og dens andel buyer ikke nedbmagt ved afslAning i denne højde.
Ved den hOje alsiAning, 10 cm, scs den
bAde megencration aI Hedelyngën ved basis og
i toppen. Dc nyc skud en ikke senlig livskmaltige. I kontnoipamcellen bestAm vegetationen al
120

moden Hedelyng 80-90 % med indvoksct
Reviing, Bolget Bunke og TytteNem oven det
hele.
PA den gamle hede, den em alslAct i 2 cm’s
hOjde, ses Hedeiyng med en fin vegctativ
regeneration. Reviing em fomblOffende ubeskadiget aI siAningen, og Tyttebem kommen
fint. I den middcihøje afslAning regenemener
Revhing og Hedeiyng kraftigt og bedme end
ved den lave alsiAning, men Reviing em ikke
rcducenct wesentligt. Den høje alsiAning given
en nimelig lyngwekst mcd ikke semiig kraftige
skud, hvomaf mange en blomstcnendc. Revhing
og Tyttebem en ubemOnt.
Forsogene visem, at Hedelyng kan negenerene vcgctativt, scivom den em gammci. Jo
lavere den em siAet, desto bedme megenememem
den. Ligehedes visem fomsoget, at Revlingandclen kun vanskeiigt meducemes ved slAning
og kun sAfmemt den slAs iavt og hyppigt. Dette

11. Plejemetoder

Lyngballer Mar til athentning. Ovstrup Hede, aug.

udnyttes flere steder i dag, hvor slAningen
foretages med 10-15 Ars mellemrum.

SlAningens virkning i forskellige
hedetyper
BOcher og Jørgensen 1972 har undersøgt og
beskrevet succession og langtidseffekt efter
slAning pA forskellige typer hedevegetation.
Det er deres resultater, som refereres nedenfor.
Me1barris*
PA en Me1berris-hede pA hedeslette Kronheden kom der en hurtig genopvkst af
Hede-Me1bcrris, Hedelyng, Krybende Pit og
iser af layer efter slAning. Det var iser vegetativ regeneration, men af Hedelyng og He-

A.

de-Me1berris kom der mange kimplanter.
Efter 17 Ar mindede vegetationen meget om
den oprindelige, tilsyneladende med en mmdre fremgang for Hede-Me1berris og Hedelyng, samt en mindre tilbagegang for Revling.
AfslAning var det eneste indgieb, der bevarede Hede-Metbrris som co-dominant i
samfundet.
Rev1ing-Tyttebr-hede
Efter slAning af Revling-Tyttebcrheden pA
Aiheden regenererede Hedelyng og Revling
meget hurtigt. Tytteber, Aim. Star og HirseStar havde en kort opblomstring de første tre
Ar, hvorefter deres forekomst gik tilbage til
nsten den oprindelige. Hedelyng var efter
27 Ar gAet noget frem i sammenligning med
udgangspunktet, mens Revling var wendret
og Tytteber var gAet tilbage. Mosvegetatio121
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nen forsvandt helt fra arealet efter afslAningen, men havde efter 27 Ar genetableret sig
og nAet et niveau mesten tilsvarende det
oprindelige. Lavvegetationen gennemløb et
Skivelav Lecidea/Trapeliposis-Brungrøn
Begerlav Cladonia chlorophaea s.lat.-stadium, men senere blev rensdyrlaverne de
dominerende. Det galdt dog iser Hede-Rensdyrlav Cladina portentosa. AskegrA Rensdyrlav Cladina rangiferina, Gulhvid Rensdyrlav C. arbuscula og Mild Rensdyrlav C.
mitis genvandt ikke deres tidligere tethed.
Det var dog det indgreb, der bedst bevarede
lavvegetationen.

Urterig Hede med HAret Visse
PA Randbøl Hede bevirkede slAningen en
hurtig fremvaekst af Hedelyng og Bølget
Bunke og Hede-Rensdyrlav, de tre arter, som
efter bare to Ar blev dominerende. Revlingen
var nsten uberørt af indgrebet og vandt
hurtigt sit oprindelige fodfieste. Allerede i
denne tidlige fase forsvandt en nekke urter.
Efter 16 Ar var Hedelyngen kraftig og 40-50
cm høj. Der var ogsA store pletter domineret
af Bølget Bünke og med meget Rensdyrlav.
Efter 34 Ar var Hedelyng pA retur. Revling
var i forhold til udgangsstillingen gAet frem,
mens HAret Visse var wendret. AS de mange
urter var kun Lyng-Snerre tilbage. Vegetationen var ikke sA rig pA lavarter, som den
opnndelige vegetation, men der var sket et
skifte, sA de langsommere indvandrere Guihvid Rensdyrlav Cladina arbuscula og Mild
Rensdyriav C. mitis nu dominerede over
Hede-Rensdyriav C. portentosa.

Klokkelyng-hede
Efter afslAningen af Klokketyngheden i
østeriid Klithede regenererede Klokkelyng
hurtigt, og der var en kraftig dominans af
Klokkelyng med en del Pors. Efter to Ar
122

begyndte der at komme kimplanter af Hedelyng i stort tal. Senere udvikiede parcellen sig
i to forskellige retninger. Dels til en Hedelyng-Pors-domineret hede med spredt Kiokkeiyng og Tue-Kogleaks, deis tii en Hedeiyng-Klokkeiyng-domineret hede med en del
Rensdyriav. 33 Ar efter indgrebet beskrives
heden som en lay, tt, lavrig Klokkelynghede; mere rig pA klokkelyng, end udgangspunktet. OgsA her havde de langsommere
indvandrere blandt rensdyrlaveme kiaret sig.

Hedemose
Der er ingen undersøgelser pA hedemosebiotopen hos Böcher og Jørgensen op cit., men
der findes en enkelt rapportering i Christen
sen, P.G. 1981, hvor en hedemose med 70
% BlAtop og 20 % gammel Hedelyng, samt
Revling og Tytteber var blevet slAet med en
lavtstillet grenknuser. Efter tre Ar havde alle
BlAtop-tueme skudt igen, og der var nyspiring af Hedelyng, som kom frisk og tet
mellem BlAtop-tueme. Desuden var der Ene,
Revling, Tytteber og Bvreasp, som spirede
med stor vitalitet.

Opgivne marker
I Hammer bakker var den første udvikling en
voldsom opspiring af Pille-Star og mange
pionér-urter. Lyngspiringen var maksimal
Aret efter. Inden lyngen blev thekkende optrAdte der stadier med dominans af Aim.
Kellingetand. I de tidlige stadier var grsserne fremtnedende. Sammen med Bølget
Bunke fandtes Aim. Hvene, FAre-Svingel,
Vellugtende Gulaks m. fi.. Efter 17 Ar Dominerede Hedelyng sammen med Bølget Bunke
og Trind Fyrremos Pleurozium schreberi.
34 Ar efter indgrebet var Hedelyng sterkt pA
retur. Vegetationen domineredes af Bølget
Bunke og Trind Fyrremos, men der var dog
stadig mange urter. I sammenligning med
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andre indgreb favoriseredes Engeisk Visse
kraftigt af slAning.
Sammenfatnin2
Sammenfattende mA afslAning anses for en
mild plejemetode, som kun for en kortere
periode giver en endring i vegetationen. PA
lidt hengere sigt vender vegetationen tilbage
til den oprindelige. Indgrebet er det forholdsvis mildt overfor de langsomste indvandrere
blandt rensdyrlaveme: AskegrA Rensdyrlav
Cladina rangiferina, Gulhvid Rensdyrlav
C. arbuscula og Spinkel Rensdyrlav C.
ciliata, hvis successionen fAr by at løbe frit
i ca. 30 Ar.
AfslAning alene er ikke serlig anvendelig
som radikalindgreb, men er udmerket til
vedligeholdelse af Hedelyng-vegetationen. I
heder, hvor man ønsker at bevare eller øge

m2engden af Hede-Melberris, er afslAning
det eneste sikre indgreb. Ved gentagne afslAninger i Revling-domineret vegetation kan
andelen af Hedelyng og Hede-mellxerris
langsomt bringes op pA bekostning af Revling.
I gnesrige vegetationer giver slAning oftest
et dArligt resultat Stensbek Skovpart, Lindet
distrikt. I denne type vii afslAning efterfulgt
af knivrulleharvning dog muligvis kunne
bruges som radikalindgreb Christensen
1981.
AfslAning er en metode, der er anvendt af
de fleste skovdistrikter og amter. Illustrative
eksempler findes pA Borris Hede og Kongenshus Hede, hvor Arlige stribeslAninger i
smalle belter giver et godt indtryk af udviklingen. PA Kongenshus Hede fjemes det
afslAede materiale, mens det pA Borris Hede
buyer liggende.

AThranding
AS det historiske afsnit fremgAr det, at afbrndinger med henblik pA at opnA bedre
gresningsarealer antagelig har vaeret brugt
meget sjldent i det danske hedebrug. Albigevel har utilsigtede hedebrande ofte fundet
sted, og det har haft stor indflydebse pA opretholdelsen af hedevegetation. Afbnending
benyttes da ogsA i stor udstrkning idag tib
vedligeholdelse af hedearealer.
Afbnending er et typisk radikalindgreb,
hvor vegetationen efter branden kommer til at
bestA af Hedelyng, mens de ofte uønskede
arter som Revling og Bølget Bunke i de
fleste tibfelde reduceres.
Afbnendingen kan enten .foretages som
modvinds- eller medvindsbrand. Som mevnt
i det historiske afsnit har begge weret benyttet; i Skotland typisk medvindsbrand og i
Sverige modvindsbrand.

Modvindsbrand
Ved en modvindsbrand tager det lang tid for
ibden at løbe hen over arealet. Derved buyer
temperatureme højere og chancen for bundbrand øges. Det sidste afhenger dog af morlagets tykkebse.
I visse tibfelde kan det vre ønskeligt at
fjeme en del af morlaget pA en uddriftshede
for at reducere forekomsten af BlAtop. Samtidigt hermed reduceres dog ogsA de andre
planter, som er tibknyttet et tykt morlag, eksempelvis Tyttebcr, BlAber, Majblomst og
Mose-Bøble Hansen 1964.
I en gresvegetation er en modvindsbrand
ofte nødvendig for at opnA en sA effektiv
forbnending, at lyngspiring kan opnAs Arhus
amt.
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Nyligtafbrndt hede, Borris 1988. Afbrndingen her er en følge af de miitre aktiviteter.
hundrede af disse mindre brande pA Borris Hede M. Ring Petersen.

Medvindsbrand
Ved en medvindsbrand løber ilden forholdsvis hurtigt hen over arealet, hvilket ved
kraftig vind kan medføre at vegetationen kun
buyer afbncndt i toppen. Derved buyer effekten af branden mindre. Ved en let vind
buyer chancen for bundbrand forøget.

Afbrandingstidspunkt
Der er visse begnensninger pA, hvomAr det er
tilladt at foretage afbnending. Forbud mod at
bnende mellem 1. april og 31. august medfører at lovlige afbnendinger enten mA foretages om efterAret eller om forAret. EfterArsbrande foretages sjeldent, hovedsagelig fordi
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Arligt er der flere

det er svrt at fA de rette vejrirnessige forhold, tØrt vejr med let vind, under afbraendingen.
Tørke i forAret og sommeren gør forArsafbnending mindre fordelagtig. Genveksten er
nembig afhengig af fugtigheden i morlaget og
i mineralsandet. Er der en tør periode efter
afbnendingen, kan morlaget tabe betydeligt i
fugtighed, hvilket det kan tage lange regnperioder at rette op pA. Det tørre morlag giver
meget dArlige forhold for frøspiring.
Det danske efterAr er generelt fugtigt,
hvilket betyder, at kimplanter har en mere
fordelagtig wekstperiode ovenpA en efterArsbrand. Det betyder, at de fAr mulighed for at
etablere et kraftigt rodnet, før tørken stter
md den følgende sommer.
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Athrandingstemperatur
Der findes en del undersøgelser af den temperatur, som udvikles under afbnendingen. Jo
eldre vegetationen er, desto højere bbiver
temperaturen. Der er registeret temperaturer
pA op til 800-900°C Whittaker 1961, men
temperatureme ligger normalt mebbem 300 og
500°C.
For at opnA en succesfubd afbnending skal
temperaturen were høj nok til at ødehegge
dvaergbuskenes grene, graestueme og det
meste af mos- og lavvegetationen. Temperaturen mA imidbertid ikke vere sA høj, at den
ødehegger muligheden for vegetativ regeneration og frøspiring. Temperaturer, som
ligger mellem 340 og 440-°C, har vist sig at
opfylde disse krav. Ved lavere temperaturer
er branden ofte overfiadisk, dwergbuskene
ødehcgges kun i mindre omfang og spireevnen hos Hedelyngens frø forbedres ikke
wesentbigt. Højere temperaturer medfører
risiko for bundbrand og deraf føbgende langsommere retablering af vegetationen.
Afbnendingstemperaturen afhcnger ogsA
af vegetationens højde, fugtighed, tibstedeverelse af bundvegetation, samt vindhastigheden pA afbnendingstidspunktet. PA en
mesten ren Hedelyng-hede bliver temperatureme ikke sA høje som pA en gammel
Revling-Hedelyng-hede. Vindhastigheden
ved athnendingen skab derfor vre større pA
den sidstnevnte for at undgA for høje temperaturer.
Bundthekkets beskaffenhed jord, litter
eller vegetation pAvirker ogsA temperaturen.
Et kraftig bundthekke nedsetter varmepAvirkningen afjordbunden. Whittaker 1961 viste,
at føbgende arter gay en god beskyttebse af
jordbunden med faldende isoleringsevne:
Aim. Blegmos Leucobryum glaucum, Trind
Fyrremos Pleurozium schreberi, Alm. Cypresmos Hypnum cupressiforme, nøgen
moroverfiade, Gulhvid Rensdyrlav C. arbuscula og Hedelyng-bitter. Temperaturen

under de isolerende mosser er ofte omkring
300°C lavere end pA overfiaden.
Overfiaden kan dog ogsA bestA af mineralsand, hvis der er sket bundbrand, d.v.s.
gennembnending af morbaget. Det kan forekomme over store areaber, hvis branden har
weret kraftig, eller pA mindre omrAder, hvor
der er opstAet høje temperaturer p.g.a. sammenhobet bnendsel, f.eks. grene af Hedelyng,
Revbing, Ene elber nAletneer. Et godt eksempd pA en bundbrand kan iagttages pA Borris
Hede, hvor et større area! bnendte i 1975
Frydenbund, pers. medd..

Fjernelse af naringsstoffer
Ved en afbnending sker der ikke blot en
fjemelse af kulstof, men ogsA af andre stoffer. Dc forsvinder hovedsagebig via røg og
erodering. Jo højere afbnendingstemperatur
desto flere naeringsstoffer forsvinder som
gasser i røgfanen Abben, Evans & Grimskov
1969. Det er iser kvelstof, kubstof og svoyl,
der forsvinder. Afhengigt af temperaturen
fjemes 60-70 % af kubstoffet, 60-80 % af
kvebstoffet og 50-60 % af svovbet. Af øvrige
grundstoffer forsvinder der mellem 10 -20
%.
Gimingham 1972 angiver følgende
raekkefølge, hvor de stoffer som !ettest forsvinder stAr først: K> Zn > Na> Cu > Fe>
Mg> Ca> P> Mn, Si. Ved afbnendingen
sker der ogsA en mindre stigning af pH i
morlaget.
Erodering, d.v.s. bortbhesning eller afskylning af asken efter afbnendingen kan
fjeme en del meringsstoffer. Udvaskningen af
rneringsstoffer anses dog for at vre meget
beskeden. Allan, Evans & Gnmshaw 1969
viste, at tilbagehobdebsen afhenger af morlagets tykkelse og mAske til en vis grad af den
tidligere vegetation. Resultateme viser, at
mesten ingen meringsstoffer gAr tabt fra
overfiaden, nAr morlaget er over fem cm tykt.
Selv nAr morlaget er 1 cm tykt holdes stør125
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stede!en af meringsstoffeme tilbage. Dette
stemmer fint overens med undersøgelser af
Hansen 1969, der viser, at afbnendingen
medfører en umiddelbar meringsberigelse af
morlaget. Efter ca. fire Ar er mengden af meringsstoffer nede pA det normale niveau igen
i det Øverste morlag. Det skyldes enten erodering el!er optagelse i planteweksten.

Succession lige efter afbnending
Afbnending nedsetter spireevnen af fyrrefrø
og kan derfor i nogen grad hindre en tilgroning. Ti! gengeld regenererer Bevreasp
hurtigt fra rodskud og kan blive ret dominerende. Effekten pA &evreasp er dog ikke
entydig. I nogle tilfielde falder den igen
ti!bage fil sin oprindelige mengde BOcher &
Jørgensen 1972. Der er ogsA eksemp!er pA at
Bevreasp er swekket betydeligt af brand
Christensen 1981. OgsA Birk kan brede sig
voldsomt pA athnendte felter Holmsgaard
1986.
Mallik & Gimingham 1983 rapporterer
om følgende generelle succession efter afbnending:
1 Umiddelbart efter athnendingen er jorden
bar og kun aske, tnekul, spredte plantedele og litter, samt de stubbe, der har overlevet branden, ses pA oyerfladen.
2 Geofytter og hemikryptofytter kommer
som de første pA den bare jord. Grunden
til deres hurtige optneden efter branden
kan skyldes
a
b

Fjernclse af dvrgbuskenes dominans.
Regeneration fra allerede eksistcrende,
godt beskyttede sovende knopper, der
forekommer pA rhizomer.
c Forbedrede habitatforhold, f.eks. forbedret temperatur i jordniveau, forbedrede vandforhold, fjernelse af
litter, forøgelse af lysniveauet i jord126

niveau, samt frigivelse af meringsstoffer efter branden.
3 Dwergbuske kommer først nogen tid efter
de urteagtige planter. En mulig grund til
denne forsinkelse kan were, at dwergbuskene regenererer vegetativt efter branden ved udvikling af tilfeldige skud dannet pA den overlevende stamme. Efter
fjemelse af den overjordiske del ved
brand kommer der rundt om stammen en
opsvulmning af kalluswev, hvorfra de
tilñeldige skud dannes. Hedelyng og
Hede-Meiberris danner denne type knopper pA omtrent ens mAde.
*

4 Ved s!utningen af den anden wekstseson
begynder geofytter og hemikryptofytter at
blive udkonkurreret af dvrgbuske p.g.a.
disses kraftige, oprette skud, der udskygger jordbunden. NAr først dwergbuskene
har indfundet sig, bliver de hurtigt dominerende. Geofytter og hemikryptofytter
kan dog overleve hist og her, hvor der er
Abninger i vegetationen.

Brandskorpe
Dannelsen af en brandskorpe pAvirker successionsforløbet. Tykkelsen af brandskorpen
athanger af brandens intensitet. I starten
koloniseres brandskorpen ofte af skivelaver
Trapeliopsis granulosa ogLecidea uliginosa
og Korallav Sterocaulon, som kan danne
tynde skorper pA morlaget. SAdanne skorper
binder humus og litterpartikler. Desuden
pAvirkes de fysiske forhold, iser nedsivning
og tilbageholdelse af regnvand Gimingham
1972. Hertil kommer formodentlig en nedsat
luftdiffusion og et forøget C02-indhold i
jorden Böcher 1941a. I lavskorpen er
spiringsmulighedeme nedsat, og under skorpen er fugtighedsforholdene mindre gode.
Etablering af kimplanter bliver derfor vanskelig og foregAr mest i revner i skorpen
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BOcher 1941a. SAvel etableringen af Hedelyng som Bølget Bunke forsinkes, mens
lavskorpen koloniseres af begerlaver. Resultatet er, at heden kommer til at bestA af Hedelyng afvekslende med felter domineret af
bcgerlaver.
PA tynd mor kan en betragtelig del af
Begerlavflademe vcre intakte indtil Hedelyngen begynder at komme i den senile fase.
NAr det sker, spirer nye Hedelyng-planter
frem pA Bgerlavflademe og starter en ny
cyklus. OgsA grene fra den aldrende Hedelyng rodfiestes hyppigt pA dette substrat.
Udvikling af en brandskorpe kan pA den
mAde vre med til at skabe en mere stabil
hedevegetation, samtidig med at heden under
hele forløbet har et varieret mikroklima. Den
pludselige fremspiring af Hedelyng knyttet til
lyngens senile fase, antyder at Hedelyng i
kraftig vekst er med til at forhindre nyspiring
pA &egerlav-flademe.

Langtidssuccession
Böcher & Jørgensen 1972 rapporterer om
følgende langtidssuccessioner pA forskellige
vegetationstyper efter afbnending.
Hede1yng-Me1barris-hede
Afbnendingsforsøget pA Kronheden gay
ophav til en brandskorpe. To Ar efter afbrendingen havde kun GrAris og Sand-Star haft
mulighed for at danne større skud, men der
var mange kimplanter af Hedelyng og i
mindre grad af Hede-Melberris. Desuden var
omrAdet pneget af et Skivelav Lecidea/Tra
peliopsis-stadium. Der kom lidt JomfruhAr
Polytrichum, Rød Homtand Ceratodon
purpureus og rensdyrlav efter fire Ar. Efter
17 Ar dominerede Hedelyng. Sammenlignet
med udgangspositionen bavde Hedelyngen
opnAet sin dominerende position pA bekostning af Hede-Melbarris og Revling. Afbnending var det indgreb, der gik hArdest ud
-

over sAvel Revling, som Hede-MelNerris og
Rensdyrlav.
Rev1ing-Tyttebar-hede
PA Alheden var der Aret efter afbnendingen
en kraftig fremvaekst af kimplanter af Hedelyng og Revling. Sand-Star havde overlevet
branden og skød atter op, Bølget Bunke,
BlAtop, Tue-Kogleaks og Børste-Siv skød fra
tette tuer, der havde overlevet branden. Efter
fire Ar sAs et stadium med Skivelav LecideaiTrapeliopsis og Brungrøn Begerlav Cia
donia chlorophaea, og efter 17 Ar var rensdyrlaveme i kraftig wekst. Hedelyng og
Tyttebaer havde da forbedret deres status,
mens det var gAet tilbage for Bølget Bunke
og Sand-Star. Efter 28 Ar dominerede Hedelyng. Der var en del Revling, men mindre
end før indgrebet, ligesom ogsA andelen af
Bø!get Bunke var faldet. Bevreasp havde haft
en opblomstring efter branden, men til slut
var den igen reduceret til sit oprindelige
niveau. Blandt rensdyrlaveme var HedeRensdyrlav den eneste, der klarede sig godt.
-

Urterig hede med HAret Visse
Før indgrebet pA Randbøl Hede var heden
domineret af Revling, Hedelyng og HAret
Visse. Et karakteristisk indslag var en lang
nekke urter. Efter afbnendingen var der
allerede det første Ar en veldig fremspiring af
sAvel Hedelyng som Visse-arter og en lang
nekke urter. Morskjoldet ckekkedes først af
skorpelaver, som senere afløstes af baegerlaver. Efter 8 Ar var omrAdet dekket af en 30
cm høj Hedelyng med temmelig store Rensdyrlavpletter. Mellem lyngen fandtes i Abne
pletter rester af de tidlige kolonisatorarter.
Efter 30 Ar var Revling ikke genindvandret.
HAret Visse fandtes med en thekning sOm før
indgrebet. Den største effekt af indgrebet var,
at af de 11 urtearter, der var med til at
karakterisere omrAdet før afbnendingen,
havde kun tre arter overlevet.
127
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Klokkelyng-hede
I Klokke!yngheden i østerild Klithede var der
to Ar efter afbnendingen mange lyngkimplanter og Pors havde skudt kraftigt op. I det
tredie Ar var Pors og Sand-Star de dominerende arter pA de tørre arealer, mens Klokkelyng var dominerende pA de mere fugtige
arealer. Hedelyngen begyndte i det fjerde Ar
at gøre sig gcldende bAde pA de tørre og

fugtige omrAder og blev co-dominerende
med de før mevnte. Efter 27 Ar havde Revling
overtaget de tørre arealer men med spredt
Hedelyng, Klokkelyng, Sand-Star og rensdyrlav. PA de fugtige arealer var det Kiokkelyng, Mose-BØlle og rensdyr!av som dominerede.

Sammenfatning
Det generélle indtryk af afbnending er, at det
er et forho!dsvis mildt indgreb overfor vege-

tationen. Indgrebet er dog effektivt til at
reducere en voldsom Revling-vegetation til

det betydningsløse. PA samme mAde kan ogsA
Hede-Melberris og en nekke rensdyrlaver
rammes. De fleste af hedens andre planter er
gode til at overleve en brand. Nogle arter kan
dog udkonkurreres, nAr lyngvegetationen er
tettest. PA hengere sigt kan indgrebet derfor
ikke opretholde artsdiversiteten i de rigere
hedetyper. Enkelte iagttagelser tyder pA, at
gentagen afbnending er serligt forarmende
for hedens flora Christensen, P.G. 1981. For
insektlivet afbnending et hArdt indgreb og bør
derfor kun foretages pA mindre arealer ad
gangen.
Afbnending af hede bør derfor prim2ert
bruges som radikalindgreb, hvor der er en
sterk Revling-dominans. Det kan ogsA bruges tit at genskabe et lyngthekke i artsfattige
gnesvegetationer, men bør ikke bruges pA
rigere hedetyper eller i Melberrishede.
Afbnending er et hyppigt anvendt indgreb
pA mange hedeareater og har vret anvendt
af de fleste skovdistrikter og amter. Eksempler findes derfor mange steder, bl.a. pA
Kongenshus Hede, Borris Hede, Grathe Hede
og Isenbjerg.

Afgrasning
Tidligere var hedeme meget benyttet til
gnesning, og som det fremgAr af det historiske afsnit, har fAregnesning iser fundet sted

pA uddriftshederne, mens kreaturgnesningen
foregik pA marker, i enge og hedemoser.
Hestene fik den bedste behandling, sA hestegnesning har kun undtagelsesvis fundet
sted i hedeme. Lokalt kan gedehold have

veret af betydning.
Den generelle hetydning af afgnesning er,
at dyrene bider vegetationen ned og i større

eller mindre grad tncder plantedakket i
stykker. I det sArede vegetationschekke skabes

der mu!ighed for frøspiring og den afbidte
Hedelyng fAr mulighed for vegetativ rege
neration. Effekten er forskellig afhengig af
128

hvilke dyr der anvendes. FAr er yderst selek-

tive i deres fødevalg, hvorimod kreaturer
eder et bredere udsnit af den forekommende
vegetation. FArs og kvgs forskellige fødesøgning ses i Tabel 11.2. Det bemerkes, at
Revling ikke indgAr i hverken kwegets eller
fArenes dhet. En vegetation domineret af
Revling bør derfor ikke plejes med afgnesning før Rev!ing-ande!en er reduceret wesentligt.
I det he!e taget er fødegrundlaget pA
heden utilstnckkeligt. Der bør derfor gives et
fodertilskud af mineraler eller aflastningsomrAder med rigere vegetation Buttenschøn &
Buttenschøn 1982c. Endvidere mA dyrene
vamnes langsomt ti! vegetationen i starten af
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Tabel 11.2 Kwegs og FArs grsningsintensitet pA forskellige plantearter pA hede af artsrig østjysk type efter
Buttenschøn & Buttenschøn 1982b.
Signaturer :
:
0:
1:
2:
-

Ikke tilstede

Gresses nsten ikke
Grsses kun lidt
Grasses en del

3 : Grsses kraftigt
+ : Grsses i visse sesoner
#: Kun blomster grsses

FAr

Kreaturer
Anemone, Hvid
Birk, Dun-

0
2/3

Borst, fløstBrombr
Bunke, Bølget
Bunke, MoseBvreasp
Eg, StilkEne
Fiadstjeme, Grsbladet

2
0
1
1
1/2
1/2
0
1

Fladstjeme, Stor
FløjIsgrs
Frediøs, AIm.

0
2
2

2

Frytle, Mark-

2

2

Gedeblad, Aim.

0

2

Gulaks, Vellugtende
Hedelyng
1-Ivene, HundeHvene, Kryb-

2
1/3
2
3

2
2
2
3

Star,
Star,
Star,
Star,

Hvene, Aim.
Hestegrs, Krybende

3
1

3
1/2

Star, HAret

2

Høgeurt, HAret

2

3

Star, SandStar, Ker-

0/1
1

Hønsetarm sp.
Kattehale
Katteskg
Kløver, Rød
Kløver, Hvid
Kongepen, Aim.
Kvik, Aim.
Kllingetand, SumpMjødurt, Aim.
Mynte, VandMlkebøtte
Padderok, Ager-

1
2
0
2
2
1
2
2
3
1
1
1
2/3
2

1

Svingel, Rød
Svingel, FAre-

2
1/2

Pu sp.
Potentil, GrA

+

+
+

-

Ranunkel, Bidende

1

3

2

Ranunkel, Krubende

1

2

3

Ranunkel, Kr

1

2

3
1/2
1

Rapgnes, EngRapgrs, EnArig
Rose, Hunde-

2
1/3
0

Rødkn
Røllike, AIm.

1
2

0
3

Siv, KnopSiv LuseSkjoiddrager, Aim.
SlAen
Snerre, KerSnerre, Gui

1
1

1

+

-

2

0
2
-

-

+

-

Snerre, LyngHirse-

+

PilleDvrgAim.

3
2

+

-

-

2

-

0
2
2

2
2
2

2
2

2
*

2
2
2

1
1
-

1
2
+

1

+

2
1/2

-

1
2
2
3

Syre, Aim.

2

Tandb1g
Tidsel, KrTormentil

20/2
2

-

Tusindfryd

2

-

3

Tørst

1

2

3

Vandnavle
Vejbred Lancet-

2
2

2
2

3

Vikke, Muse-

2

-

-

Visse, Engelsk
iEbie, Skov-

0
1/2

3

/Erenspris, Tveskgget

2

-

-

+

-

+

#

-

3

-

+

2
2
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gnesningsperioden.
Afgresning af heder foretages idag normalt med enten kreaturer eller fAr og benyttes
bAde som vedligeholdelses- og radikalindgreb. Desuden anvendes dyrene i kampen
mod tneopwekst.
Afhamgig af vegetationens tilstand er
nedenstAende plejemodel den mest benyttede
og mest generelie. Den indeholder bAde
radikalindgreb 1 og efterfølgende vedlige-

holdelsespleje 2 & 3 LegArd 1976, Milne
m. fi. 1979.
1 Heden afgraesses med et serdeles stort
gnesningstryk, sAledes at dyrene foiterer
en stor del af vegetationen over hele
arealet. Denne del af plejen radika!indgrebet hør løbe over 3-5 Ar afhamgig af,
hvomAr de første kimplanter af Hedelyng
ses. Det bedste resultat opnAs med kreaturafgnesning f.eks. med Skotsk Højlandskweg, der er yderst robuste og "roder" godt rundt i vegetation og jordbund.
Effekten pA vegetationen er et resultat af
sAvel overgrasning som trampeffekter.
Hedelyngens spiringsmuligheder forbedres
og der opnAs samtidig en øget artsdiversitet i plantesamfundet. En del af de publicerede undersøgelser har beskeftiget sig
med, om fAregresning kan bruges som
radikalindgreb. Her har de fleste resultater
veret skuffende, da det anvendte grsningstryk har varet for lille.

2 NAr de første kimplanter af Hedelyng ses,
følger en periode uden gnesning eller med
lavt grcsningstryk, hvor det forventes at

dyrene hovedsagelig gressér pA andet end
Hedelyng. Derved fAr Hedelyngen mulighed for genwekst. Denne periode skal
normalt vare 3-5 Ar.
Hvis gncsningen sker med fAr, vii det
were bedst at fjeme dem helt fra arealet,
da disse dyr har en serlig forkeriighed
for Hedelyngens kimplanter og ofte rykker

dem op med rode. Det medfører scdvan130

ligvis favorisering af gresser og halvgresser og vii kunne forsinke eller for-

hindre en ønsket genetablering af Hedelyng. Der kan dog godt were en let kreaturgnesning i denne periode.
3 Vedligeholdelsesplejen bestAr i en kontinuert afgrsning’ med kreaturer eller fAr.
Teoretisk skulle det were muligt at etablere et gnesningstryk, der gør anden pleje
unødvendig. Sigtet hermed er normalt et
gnesningstryk, der er tilstnekkeligt til at
fjeme en sA stor del af den Arlige skudproduktion, at Hedelyngen konstant holdes
i en bestemt fase. Det vii ofte were uopnAeligt i praksis. Derfor vii det were
nødvendigt at skifte mellem lettere og
kraftigere gnesningstryk athamgig af
vegetationens udvikling. I vedligeholdelsesplejen mA fAr foretnekkes.
Vedligeholdelsesgnesning med et sA
lavt gresningstryk som i det oprindelige
hedebrug har meppe weret forsøgt. Hvordan denne gnesning pAvirker vegetationen
er derfor ikke undersøgt.
Afgresning er en af de bedste mAder til
efterpleje af omrAder ryddet for løvtneopwekst. Mekanismen er at dyrene eder alle de
skud, der stikker op over den øvrige vegeta
tion. Effektiviteten afhenger bl.a. af opwekstens intensitet. Ved meget intens opvakst
kan dyrene ikke holde den i ave. Her buyer
det nødvendigt med efterrydning. Den omgivende vegetations fødemessige kvalitet
spiller ogsA md. Effekten pA opweksten er
større, hvis den øvrige vegetation er meget
meringsfattig.

NAr graesning bruges som efterrydning af
løvtneopwckst er det vigtigt at gøre sig klart,

at selv om opweksten holdes nede udryddes
den ofte meget langsomt Ulborg distrikt.
Det gelder navnlig Bevreasp. Man mA mdstilie sig pA, at omrAdet skal afgresses i en
meget lang Arrakke.
FAregresning er den bedste løsning over-
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Geder

er gode til at destruere tropvkst. De skri1er barken af og kan endda kravle op i trerne. Til gengld

er de meget dyre at holde indhegnet M. Munck.

for opwekst. Geder er ganske vidst mere
effektive, men de er mere pasningsknevende
og dyrëre at holde indhegnede, og kweg er
mindre effektive.

Kreaturgrasning
Kreaturer stiller større krav til fødens kvalitet
end fAr og egner sig af den grund bedst til
afgnesning af mere meringsrige lokaliteter.
Samtidig foretnekkes de fugtigere vegetationstyper.
Kveg grsser mindre selektivt og bider
ikke vegetationen sA tet af. Gnesningseffekten er ujevnt fordelt, idet de undgAr omrAder
omkring kokasser. Den ujevne gnesning er
navnlig markant ved lavt gnesningstryk.
Kveg foretnekker en bundvegetation af
gresser óg urter og er ikke sA hArde ved

tneopweksten. De fleste løvtnearter edes dog,
men kreaturgresning er ikke effektivt overfor
tomede trarter, mange nAletneer og ene.
Hvad angAr evnen til at øge artsdiversiteten er kweg fremragende. Mange planter
spirer frem pA de gødningspAvirkede pletter.
Samtidig er trampeffekten pA vegetationen
stor. Det giver mange smA pletter af nøgen
jord, hvor Hedelyng og andre planter kan
spire frem.
Brugen af kweg til hedepleje bør begnenses til de mere meringsrige og gnesrige heder.
Kødkwegsracer bør foretnekkes, da de stiller
fierre krav til fødens kvalitet og knever
mindre tilsyn.
I Mols Bjerge har man undersøgt kwegs
effekt pA vegetationen pA gnesrige østjyske
heder, bl.a. med følgende resultater Bülow131
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Galloway"- k*0

M%1tRt44uL qf/

Galloway-kvg. Selv de hArdføre kwegracer kiarer sig dArligt pA en mager tør hede. De vii foretrkke den mere
rneringsrige vegetation i hedemosen M. Munck.

Olsen 1980:
1 Frekvensen af Bølget Bunke og Hedelyng
blev reduceret som følge af gnesningen i
de første forsøgsAr. Reduktionens størrelse
var afhengig af gnesningstrykket; jo
større gnesningstryk desto hurtigere blev
Hedelyng reduceret. Efter ca. fire Ars
afgraesning steg mamgden af Hedeiyng
igen, idet lyngkimplanter spirede frem
fig. 11.2.

2 Specielt i omrAder, der var domineret af
Hedelyng og i mindre grad af Bøiget
Bunke, medførte afgnesningen en forøgelse i antallet af plantearter. Antailet af
nyc arter var stigende med øget grsningstryk. De arter, som spirede frem, var

Alm. Pimpineiie,
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Liden Kiokke, Gui

Snerre, FAre-Svingel, Eng-Rapgnes og
Aim. Hvene. Arteme kom iser i forbindelse med kokasser, d.v.s. hvor der forekom meringsberigelse fig. 11.3.
3 Kweget reducerede mengden af dødt
plantemateriale, der var ophobet pA de
tidligere ugressede arealer.
4 Kweget afbarkede løvtneer, Gyvel, og en
del nAletneer, men beskadigede kun i
nnge omfang Bjerg-Fyr, Ene og Tomblad.
Desuden kan det mevnes, at kreaturer ved
deres trampen beskadiger eller dneber Revling, hvorved lyngspiringen forbedres.
Ved et radikalindgreb med kreaturer bør
gnesningstrykket normalt were pA 2-4 dyr pr.
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Fig. 11.2. Frekvens af Hedeiyng i Mois Bjerge i forsøgsperioden 1974-78 i omrAder udsat for forskeliigt
grsningstiyk. 95% confidens-grnser er angivet. Büiow-Oisen 1980.

ha, mens man ved et vedligeholdelsesindgreb
kan nøjes med under ét dyr pr. ha.
En Klokkelyng-Hede stabiliseres af let
gnesning, mens den overgAr til Hedemose
ved sterkere gnesning Kereme, Lesø.
Samtidig sker der en øgning af artsdiversiteten bl.a. af Klokke-Ensian og Plettet Gøgeurt.
Kreaturer nedgnaver BlAtop meget kraftigt.

Samtidig kommer der en øget opspiring af
Hedelyng eller Klokkelyng i de BlAtopdominerede omrAder Buttenschøn, u. Arstal.

F&%regrasning
FAr grsser meget selektivt og tt. Dc er
mere nøjsomme end kweg og egner sig derfor
generelt bedre til grsning pA de meringsfattige hedetyper. Indsatsen overfor opwekst
af løvtneer er effektiy. OgsA unge nAletneer

navnlig,
udviser ofte alvorlige bidskader
hvis der kun er enkelte stykker.
Gnesningens effekt er meget afhengig af
graesningstrykket. Selv ved lavt gnesningstryk
er der et stort pres pA de foretrukne arter. Det
-

gelder iser gresser og urter samt løvtneop-

wekst
navnlig Nevreasp. Derimod vrages
moden til gammel Hedelyng. Ved stigende
gnesningstryk gAr det i højere og højere grad
ud over lyngen. Om vinteren, hvor de foretrukne planter er visne er cffekten pA Hedelyngen serlig stor.
FAr er lette og trampeffekteme er derfor
ringe. Dc er derfor ikke sA gode som kveg til
radikalindgrcb.
PA Dc Himmerlandske Heder Oudrup og
-

Vindbhes Heder har der weret foretaget

forsøg med forskellige fAreracers egnethed til
radikalindgreb i en vegetation pneget af
Revling, Bølget Bunke og gammel, senil
Hedclyng Frederiksen & Kjer 1986.
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Fig. 11.3. Antal piantearter pr. dm2 i ugrssede -.- og grssede -.- omrAder ved svag normal og hArd
gnesning. Der er set bort fra Hedelyng, Bøiget Bunke samt mos- og lavarter. BUlow-Oisen 1980.

Dc forskcllige fAreracers foretrukne fødeplanter ses i Tabel 11.3. Resultateme viste
desuden, at alle fAreraceme Ad af de gresarter, som voksede i foldenc. At der i Tabellen
kun er opført to grsarter skyldcs, at dct var
de to hyppigst forekommcnde arter, og at
fArene iser i merhcden af fangstfolde og
det foretrukne opholdssted Ad serlig villigt
af disse to gresser.
AS andre resultater kan mevnes:

mer af Eg og Røn, og alt løv, som dyrenc
kunne nA ved at stA pA bagbenene, var
fjcmet. Det var dog kun hos Gotlandsk
PelsfAr at dette forekom.
Bevreasp blev afløvet af alle fAreraceme og ligeledes var der bid og gnav pA
fyrretneeme. Bid pA barken bevirker, at
tnect gAr ud, mens fjcmelse af Arets fiske
skud ikke synes at have nogen synderlig
effekt.

1 FArene trAdte i serlig grad stier i ternenet
dér, hvor gresset var domincrende.

4 Gotlandsk PelsfAr og Rygja havde en
større aktionsradius end Marsk og Leicester fArene, der hovedsagelig opholdt sig
i fangstfoldomrAdet.

-

-

2 Bid pA Hcdelyng og Revling var sporadisk, hvilket formodentlig skyldes, at der
var gres nok p.g.a. et lavt gresningstryk.
3 Der fandtes bid og gnav pA tnevegetationen i varicrende omfang. For Gotlandsk
PelsfAr var løv fra tnevegetationen det
foretrukne fødevalg. Kort efter udbindingen var der trAdt ned omkring alle stam-
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5 Effekten pA vegetationen ved et grsningstryk pA 1-2 fAr pr.. ha er ikke stor
nok til at gendanne et kraftigt lyngteppe
pA arealer, der er domineret af gammel,
senil Hedelyng, Revling og Bølget Bunke.
OvenstAende erfaringer viser, at gresnings-
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Tabei 11.3 En sammeniigning mellem 4 forskeliige fAreracers foretrukne fødeplanter. Forekomst af Vegetation
veg. og gnav/bid bid a! vegetationen i de enkelte forsøgsfolde. Gradvis skala fra fravr 0 til hyppig 5.

1

I

veg.

I

2
bid

!

veg.

I

bid

I

3

4
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veg.

I

bid

I

veg.

I

bid

Grs
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5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Reviing

5

1

5

1

5

1

5

1
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5

1

5

1

5

1

5

1
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2
2

3
3

2
2

3
3

5

5

5

4
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1

0

1

0

3

0

5

0

5

5

2

0

1

1

1

1

2

4

1

3
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Trer og buske, høj vegetation
Bvreasp
.

Eg
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.

2

1

4

1

.

2

5

1

2

2
1

5

2

Aim.Røn

5

5

Aim. Hvidtjøm

1

5

trykket mcd fAr skal were langt størrc end
dct, der er anvendt pA de Himmcrlandske
Heder, hvis de skal benyttcs som radikalindgreb formodentlig 8-12 dyr pr. ha. Indgrebet vii give en wesentlig nedgang i fArenes
wegt og dermed et økonomisk tab for ejeren.
Vii man bruge fAr til radikalindgreb, skal de
opfodres før udbindingen og evt. tilskudsfodres.
Man har bedre erfaringer med en kombination af fAregnesning pA gresbundne heder
med pletvis slAning. Det har givçt en rimelig
lyngfrcmspiring pA de slAede felter FladsA,
-

Søndcrjyllands amt.

OgsA i klithcder er fArcgresning et effektivt radikalindgreb, hvis det gelder om at øge
mamgden af vindbrud. FArene opholder sig
geme pA klittoppenc og spolerer vegetations-

laget Lindct distrikt.
Normalt setter man først fAr pA et om-

rAde, der er plejet ved afbnending eller slAning, efter der er gAet et par Ar. Dct skyldes,
at fArene oprykker de unge lyngplanter og
denied skader retableringen Stanghede,
Viborg distrikt. Iagttagelser pA Ulborg distrikt viser, at det ikkc er noget egentligt
dcr
problem pA vestjyske uddriftshedcr
planter
frem.
spircr ncmlig lige sA mange nyc
PA rneringsrige heder med tyndt eller manglende morlag har oprykningen dog en betydelig ncgativ cffckt.
-

FArcgresning er en udmerket plejcmctodc

til vedligcholdelse af en ung hedevegetation,
samt til afløvning af Bevreasp og andre
løvtneer. Her vil et gnesningstryk pA 2-5 fAr
pr. ha were passende. En sAdan plcjc vil
135
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FArs trampeeffekt er ringe. De er derfor sriigt velegnede til at vedligeholde vegetationen omkring fortidsminder
M. Munck.

antagelig were rentabel for fAreejeren.
PA Dc Himmerlandske Heder har Nordjyllands amt ogsA fulgt et forsøg med fAregnesning pA et afbnendt arcal, Hedclyngens thekningsgrad var mindre 50% pA det afgressede omrAde end pA kontrolparcellen 61%.
Arsagen til forskellene i thekningsgrad
skyldtes hovedsageligt forskelle i hedelyngens
tilwekst, der i de gressede omrAder var 3.5
4 cm, og i det ugressede 6 6.5 cm Arligt.
Ca 40% af den Arlige skudproduktion blev
sAledes fjemet ved et gnesningstryk pA 1 fAr
pr. ha i 5 af Arets mAneder. FAregresningen
betød, at hedclyngen ikke i samme grad
lukkcdc sig over den øvrige vegetation og
kvalte den. Det afspejlcde sig i urtevegetationen, hvor thekningen var ca. 11% i det
gressede omrAde, men kun ca. 2% i det
-

-
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ugressede omrAde. Før afbnendingen havde

der weret en urtethekningsgrad pA ca. 5-9%.
Gnessemes thekning øgedes ikke. Afbnending
med efterfølgende fAregresning ser sAledes
ud til at kunne bevare hedens urteindslag
Nordjyllands amt, P. Nielsen.
FArenes ttte afgnesning kombineret med
den ringe slidmessige pAvirkning bevirker at
man, hvor fAr grsser pA hedcarealcr, ofte
kan iagttage, at grsser og urter er bidt ned
i nivcau mcd mos- ellcr lavlagct, der sAledcs
favoriscres af afgnesningen f.eks. Tome
Bakkcr, "Rusland". MAske er det denne
effekt, der ved de oprindelige lave graesningsintensiteter har weret med til at skabe
spiringsmuligheder for Hedelyngen og der-

med vedligcholdt heden. En anden interessant
iagttagelse er, at lyngbiller tilsyneladende har
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ot1
I hedeplejen bør hArdføre racer foretrkkes

swerere ved at angribe lyngen i afgresscde
omrAder Christensen, P.G. 1981.
I Skotland, hvor fAregrsning pA hedeme
har større økonomisk betydning end i Danmark har Hill Farming Research Organisation
HFRO samlet en nekke erfaringer Grant
1983.
1 FAr vii foretraekke ung Hedelyng frem for
gammel.
2 Ung Hedelyng kan tAle en afgresning pA
op til 40 % af Arets skudproduktion, uden
at det medførcr en reduktion i det cftcrfølgcnde Ars produktion.

-

U4MSO1

her Gotiandsk PeisfAr M. Munck.

biotopcr er mindre tolerant overfor grsning end yngre Hedelyng.
5 Ung Hedelyng kan i løbet af 1-3 Ar komme sig efter kort tids overgresning, hvorimod det kan tage op mod 20 Ar for gammci Hedelyng.
6 NAr Hedelyng har weret overgrcssct og
hele Arets produktion, tillige mcd tidligcrc
Ars grene er fjcmet, vil den danne mange
nyc skud. Dct vii ofte rcsultcre i, at en del
af skuddene dør og at gcnwekstcn i højcrc
grad vil foregA fra stammebasis end fra
grenspidserne.

3 Hedelyngs føisomhed overfor fjcmclsc af
en given mengde af dens skudproduktion
varicrcr cfter sesoncn. Følsomheden er
størst om efterAret og mindst om vinteren.

7 N2eringswerdien af Hedelyng er lay og
bortset fra en kort pcriode i højsommeren
er den utilstnekkelig til at opretholde fArs

4 Gammel Hedelyng og Hedclyng i vAde

Undcrsøgclseme i Skotland beskeftiger sig

kropswegt.
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alenc med Hedelyng og ikke mcd hcle Hedevegetationen. Men hvis man ønsker etablering
af en større lyngandel og en rcntabel fAreproduktion, cr de et godt udgangspunkt. For at fA
en rcntabel fAreproduktion cr det nødvendigt

med tilgang til gresarcalcr ved siden af
hcden. Dette kan ofte tilfredsstillcs i form af
hedemoser Büttenschøn & Buttcnschøn
1982c.
I hedeplejen bør bjerg- og hederacer
foretnekkcs. Dc er mere nøjsomme, og dcres
cffekter pA hedcvegetationcn mA antages at
liggc mermcre de oprindelige danskc hedefAr.
PA Ulborg distrikt har man den crfaring, at
Luneburg- og GutefAr er mere effcktive end
Gotlandsk PeisfAr og Rygja.
Selv om disse fAreracer er nøjsommc vil
dct alligevel were nødvcndigt mcd tilskudsfodcr evt. supplerct med afgrsning i mere
meringsrige vegetationstyper Buttenschøn &
ButtcnschØn 1982c. Ihemmcdc fAr knever
mere tilskudsfodcr end goidfAr og er derfor
ikkc sA effektivc hedeplejere.

radikalindgreb pA meringsrige østjyske heder
af Hedelyng-typen, sAfremt det er akceptabelt, at der sker en kraftig oprodning i vegetationen. Derimod har Brugen af fArcgresning
som radikaiindgreb vist sig langt vanskeligcrc
at styre. FAr er til gcngeld udmerkede til
vedligeholdelse af lyngarealer, hvor en stor
mamgde ung Hedelyng er opnAet ved andre
indgrcb.
Gnesning har en effckt, som ingen andre
indgreb giver en øgning af artsdiversitetcn.
Navnlig øgcs urtefloraen. Derfor bør fAregresning mcd lavt grsningstryk iwerksacttcs
pA flere heder.
Effcktcme af gnesning er velundersøgt pA
meringsrigc østjyske heder pA Mols. Dcrimod
mangler der i høj grad gode bçskrivelscr at
udviklingen cftcr gresning pA de fleste andre
hedetyper. Dcr mangler ogsA viden om hedevegetationens meringsindhold. PA begge
omrAder bør der derfor iwerksettcs under-S
søgelser. OgsA udviklingcn cftcr gresning
mcd et sA lavt grtesningstryk, som i det
oprindelige hedebrug, bør undersøgcs mermere.
-

Sammenfatning
Krcaturgresning har vist sig lovende som

Retablering af hede
Vi har tidligerc bcrørt, at retablering af hede
pA tidligere agerjord eller efter plantagerydning bør were undtagelsen i hedeplejen. Den
hcdc, dcr frcmkommer er i høj grad et kunstprodukt, der ikke er i besiddelse af de samme
werdier, som de øvrige hedearealer. I vissc
tiifide vil det dog were ct indgreb, man kan
gribe til for at forbinde vigtige hedearealer,
som beskyttelseszone for vigtige naturtyper
ciler lignende.
Erfaringcr gjort pA skovdistrikteme Viborg, Klostcrheden peger pA, at dct er forholdsvis cnkclt at gcnskabe lyngdominerede
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arealer eftcr afdrift af nAleplantager pA tidligere hcdejord. Mange af nAletnecmc cr
ligesom Hedelyngen mordannere. Gødning er
i givet fald kun brugt i nnge mamgder. Jordbunden er derfor passende. Hedeplanter
findes typisk stadigwek i omrAdets lysninger.
En skovning efterfulgt af en harvning af
omrAdet er derfor nok til at genskabe et
thekke af Hedelyng Klosterhcden statsskovdistrikt. Man mA sA affinde sig mcd, at sclv
om Hedelyng-thekket genskabes, vil det nok
vare en rum tid, før heden fAr en typisk udformning.
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At gcnskabe hede pA tidligere agerjord er spiring af Kvik. Her har man efter nogle Ar
en swerere opgave. OgsA i gamle dagc sprang forsøgt sig med en dybpløjning for at udskifte
marker, der havde weret dyrket i en hengere den meringsberigede overfiadejord med
periode, sjeldent i lyng. Hcrtil kommer, at de jorden under pløjeiaget. OgsA forsøg med
marker, der opgives idag, er gødsket og kal- herbicidsprøjtning af vegetationen er indgAet.
ket, kweistofomsetningcn er livlig, fosfa- I ingen af omrAdeme er der kommet lyng af
tophobningen stor og hedeplantemes frøpuljc betydning. Men et cnkclt af omrAdeme bercr
er wek. Hele denne problemstilling er be- .idag en mager sandmarksvegetation af Aim.
handlet tidligere i rapporten under kapitel 6.
Kongepen, HAret Høgeurt og ganske enkelte
Vil man genskabe heden, og ikkc blot lyngbuske
det er den, der er ubehandlet!
have den Abne naturtype, der naturligt vilie Nu har det pAgeldende omrAde ogsA ligget
indvandre til marken, har man kun enkelte urØrt hengst, og det er derfor for tidligt at
forsøg at stØtte sig til. PA Randbøl Hede har udtale sig for katagorisk om, hvorvidt beman forsøgt at sA Hedclyng i ubchandlet, handlingeme har virket efter hensigtcn.
harvet, tromlet samt harvet + tromlet grasve- Umiddelbart er der dog intct der tyder pA, at
getation udvikiet pA tidligere ager. Hcrtil cr dybpløjning og herbicidsprøjtning cr farbare
brugt sAve! modne lyngfrø som udspredning veje.
af freset hcdetørv med dcres indhold af
En sammenligning med udvikiingen pA dc
lyngfrø. Ingen af delenc var serlig effcktive, eldrc opgivne marker, der findes pA nogle
men udspredning af hedetørv gay den bedste hcdearealer, viscr, at arcaleme vii fA meget
iyngspiring. Forsøget er iwerksat sA sent som swert vcd at bere en stabil hedevegetation.
i 1987. Kun den frcmtidige udvikling pA Der vil were en staerk tendens til, at de efter
parcelleme kan give svar pA hvor cffcktivt en enkelt Hedelyng-cyklus endres til grassindgrebet er.
marker. Areaieme vil derfor were plcjcknePA Uiborg skovdistrikt har man efter vende mange Ar frem i tiden.
opgivcn dyrkning iagttaget en kraftig op-

Herbicider
Brugen af herbicider er bl.a. forsøgt anvendt
til at bekempe gresvegetationen pA opgivne
markarealer pA Kongenshus Hede og bekempelse af homogen Revling-vegetation pA
Borris Hede. Dc fleste forsøg har kun vist en
ringe effekt
heldigvis!. Dette indgreb er
ikke en del af det oprindelige hedebrug.
Effektcme cr swert gennemskueligc og
brugen af herbicider bør ogsA af denne grund
-

frarAdes. Navnlig bør man ikke bruge midleme til reduktion af grs i hedetyper som
opgivne marker, hvor grsser og urtcr er en
dcl af det, der karakteriserer vegetationstypen.
Det eneste indgreb, som mAske til nød kan
accepteres er brugen af Round-up til stødsmøring clier lignende seiektiv behandling af
Bevreasp og anden generende opwekst.
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12. Overvâgning
FormAict med naturovervAgning er mangesidet. OvervAgningen skal were et siags termometer for naturens tiistand. Den skal kunnc
vise, hvor "godt" naturen har det og afsiøre
positive og negative forandringer. Det bliver
denied muiigt at gribe til forhoidsrcgler mod
en uheidig udvikling ciler understøtte positive
tcndcnser. Udovcr kendtc pAvirkningcrs
betydning: luftforurcning, dnening, pleje
m.m. skal dcn heist ogsA were med til at
afsløre hidtil ukendte pAvirkninger. I nogle
tilfieldc vii den were i stand til at afklarc
Arsageme, i andre tilfielde vii den skulle
suppleres med cgcntlig forskning.
PA vandløbsomrAdct har man allcrcdc i
mange Ar haft en effektvurdering, der kan
give svar pA om rensningskapaciteten er
tilstnekkelig, om anvendelsen af de mange
midlcr til vandrensning har mcdført en forbedring af miljøet eller om der kneves yderligere investeringer. PA samme mAde mA
hedeovervAgningen give et ovcrbiik over, om
de midier, der anvendes, er tilstnekkcligc, og
om der bør prioriteres andcrledcs.
En sAdan opgøreise sker i nogcn grad for
cnkcitomrAdcr isolerct i forbindelsc mcd det
amtslige tilsyn af de fredede heder, men uden
en syntese for større landomrAder iandschekkende eller pA amtsbasis kan man ikke
bcvare overblikket.
OvervAgning og pAvisning af ikke naturskabte endringer er lettest at udføre i stabile
kiimaks-økosystemer. Et sAdant system cr
f.eks. højmoser, selvom de udviscr svingfinger i takt med kiimaet. Menneskeskabte
pAvirkninger pA hcdcn er langt vanskeligere
at afsløre. Hederne er kulturbetingede ja
ikke nok med det mange af dem er kendetcgnct vcd en cyklisk frcmadskridcndc suc
cession. Den kulturpAvirkning plejc, der er
med til at opretholdc heden er herudover
mcgct divers. PA grund af disse forskelle er
-

-
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dcr meget stor forskel mcllcm dc enkelte
heder.
En hedeovervAgning skal idecit foregA pA
alle niveaucr. Fra arealovervAgning til status
for enkelte rødlisteartcr. I det følgende tnekkes nogle serligt vigtige overvAgningsprogrammer frem.

Arealoverv&%gning
Sidcn Hedeseiskabets opgørclsc af hedearealet i Arene 1937-1953 er dcr ikke foretaget
en opgørclsc af det samlede hedeareals størreise og udbredclsc. Dcnnc mcgct vigtigc
opgave cr dog taget op af en del amter.
FormAlet med arcalopgøreiscn og kortudpcgningcn er ikke alenc at bestemme hedearealets udbrcdeisc og danne basis for amtets
§43 administration, men ogsA at dannc
grundlag for andre undersøgelser. Disse
udpcgningcr bør snarest settes igang for de
amter, som ikke allerede har iwerksat dem.
En arcalopgørelse bør kombineres med en
bedømmelse af opwekst af nAle- og iøvtneer
samt en kvantificering af de dominerende
planter: BlAtop, Bølget Bunke, Hcdclyng og
Revling.
I en iandsthekkcndc opgørelsc er det
vigtigt at dcr arbejdes med en ensartet metodik. Amtemcs rcgistreringcr udgør et vigtigt
og arbejdsbesparende fundament for en
samlet undcrsøgelse, men det cr ikkc nok blot
at samlc alle amtsregistreringer ukritisk, dertil
er de anvendte metoder for forskellige.
-

-

Tilgroning med trvekst
Der foreligger opgørelser over tilgroning for
visse omrAder, idet amtemc ogsA vurderer tilgroningsprobiemcmc som en del af deres til-
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synsopgavcr. Men mctodemc cr forskcllige i
opgørelseme.
Dc hidtil anvcndte metodcr kan udpege
omrAder, hvor tiigroningen er sA kraftig, at
det knever rydning. Derimod er de sjldent
anvendeiigc tii at vurdere, om problememe er
i stigning, ellcr om den nuwercnde indsats er
tilstraekkeiig. Der er behov for dels en lands-

omfattende status med forholdsvis lange
intcrvaller f.cks. 10 Ar baseret pA en reproduccrbar metode ud fra flyfotos.

Vegetationsudviklingen

og Randbøl Hede.
Undcrsøgelsen kan foretages som en stikprøvcundersøgelse under anvendclsc af flyfoto i farver eller infrarde optagelser. En
undersøgclse baseret pA stikprøver knever, at
en korthegning af hcdearealer har fundet stcd.
Man kan ogsA welge at udføre undcrsøgeisen iandschekkende efter satcllitbillcdcr.
Vurderinger af plejcaktiviteten for ct større
omrAde ud fra satcllitbiileder har weret foretaget i en engeisk undersøgelse Bunce 1989.
Uanset om man welger sateilitmetoden
cllcr farvefotos, cr der k!arc fordcle vcd at
kombincre hedeundersøgeiscn mcd andre anvcndclscr for at fordele udgifteme til indkøb

Bchovcnc for at ovcrvAge vegetationsudviklingen er mcget brcde. PA den enc side ønsker
man at kende den landsthekkcndc udvikling
for de dominerende arter, f.eks. BlAtop og
Rcviing. PA den anden side vii man geme
vurdcre udviklingen blandt sAvel de nogenlunde almindelige arter som dc udryddclsestruede arter.

Den dominerende vegetation
Det er frem for alt vigtigt at undcrsøge udvikiingcn og forskydninger meliem de domincrendc arter: BlAtop, Bølget Bunke, Hedclyng og Rcvling, samt sandomrAder mcd

ringe bevoksning. Ved at undersøge arcalthekningen kan man fA en oversigt over
størreisen af de aktucilc problemer med
dwergbuskhcdens overgang til gresvegetation
og Revling.
Ved gentagen undersøgelsc hvcrt 10. Ar vii
det were muiigt at vurdcre udvikiingstendenseme og vurdere hedepiejéns effekter og
andre forskydningcr mcllem vcgctationstypcr.
Specielt hedens overgang til BlAtop-vegetation en udvikling, som i Holland er foregAct med eksplosiv hast bør følges nøje. Dc
første tegn pA en tiisvarende udvikling er
ogsA set i Danmark, men foreiøbig iser pA de
mere meringsrige hedetyper, f.cks. Stanghcde
-

-

af billeder.

Almindelige,
planter

ikke dominerende

Gruppen af planter, hvis hyppighcd liggcr
mclicm de domincrende planter og de cgcntlige rødlistearter udgør dct største problem i
en overvAgningsmessig sammcnhamg. Gruppen indcholder ficre planter, som kan give en
god karakteristik af udviklingen. Rcnsdyrla
veme som gruppe er strkt truct af sAvcl
tilgroning som luftforurening. Samtidig cr
senc indvandrcre som Gulhvid Rcnsdyrlav
Cladonia arbuscula og AskcgrA Rensdyrlav
Cladonia rangiferina truet af for homogcnt
tilrettelagt pleje. Udviklingen i likénhcdcr
overvAges idag pA en nekke lokalitcter
Søchting & Johnsen 1987, 1990. Dcnnc
overvAgning bør fortsactte og udvides mcd
ficre indiandslokaliteter. Man kunne ogsA
frcmheve arter som Guidbiommc og Aim.
MAnerudc, som er i sterk tilbagegang pA
Øeme, men hvis udvikling i Jylland ikkc kendes.
Denne overvAgningsopgave er meget omfattende og store dde af overvAgningen mA
nødvcndigvis ske pA frivillig basis. Dct knever i startfascn koordincring. Genncm forløbct knever det hurtig publicering af rcsulta141
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følgcs. Bestanden opgøres ved skudtelling,
thekning eller lignende afhengig af piantens
art og voksemAde. Ved sArbare arter kan man
shekke pA kravene til hyppighed og nøjagtighed. Bestanden af rødlistearter bør dog efterses mindst en gang hvert 5. Ar. I kap. 14 har
vi udvalgt en nekke lokaliteter for Rødlistearter, som bør indgA i denne overvAgning.
For arteme Hvid Sekspore og Ugrenet
Edderkopurt foregAr der allerede en bestandsopgøreise pA de kcndte voksestcdcr i forbindelse med overvAgningen af orkidéer
Løjtnant 1988.

Overv%gning af dyrelivet

Guidblomnie. Birkmose 1987 U. Søchting.

tcr, sA deltageme kan se, at deres indsats har
en effckt.

En skitsering af mulige botaniske metoder
cr anført i mctodeafsnittct.

Rødlistearter blandt planterne
Rødlistcartcr cr sA sje!dnc og opmerksomhcdcn omkring dem sA stor, at den lokalitctsregistrering, dcr foregAr i TBU-regi, kan give
visse fingcrpcg om udvik!ingcn. Dct er vigtigt

at fund af disse planter mcddclcs viderc til
TBU-rcgistret, Botanisk Museum i Købcnhavn.
Loka!iteter med sjeidne planter bør indgA
i en fast amtslig ovcrvAgningaktivitet. Dc
udryddclscstrucde planters !okalitcter bør
tilses en gang om Aret og bestandsudvikiingcn
142

Fuglene er nok den gruppe, der i øjeblikket
overvAges mest intenst i Danmark Dybbro
1985, Falck & Brøgger-Jensen 1990. Aktiviteten bør selvfølgelig fortsette, men der er
meppe behov for at starte nyc initiativer.
Blandt hvirveldyrene i øvrigt bør hugormens udbredelse følges nøje, navnlig udbredelsen i relation til arealstørrclsen.
Hvirvelløse dyr er derimod meget dArligt
undersøgt. Først og fremmest mA Lyngens
Bladbille følges nøje. Endvidere bør der
snarest startes en oveivAgning af nogle at de
serlig sArbare insektartcr sAsom sommerfuglearteme Jysk BlAfugl, Sortplettet BlAfugi og
Argus-BlAfugl.

Enkeltomr%der med sarlig intensiv overvAgning
PA noglc enkeltomrAder bør der were en
intcgrerct overvAgning af sAvel dyre- som
piantcliv. Det galder navnlig de omrAder,
hvor dcr forcgAr autentisk pleje. Der bør
welgcs mindst 4 heder af forskellige typer:
klithedc kystmer, indsande, vestjysk uddriftshcde, østjysk uddriftshede. I de udpegedc omrAder sørges for en optimal pleje, som
tilrcttclaegges i nøje samarbejde med gruppen
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af overvAgere.
SAdanne omrAder kunne were Hansthoimreservatet elier en del af dette, hedebrugsprojektet pA Hjerl Hede, østersande ved
Kronhede Piantage og Sejs Hede.
I omrAdernc bør der foretages koordinerede undersøgeiser af vegetationen og det
lavcrc dyreiiv i alle plantesamfundene hede,
fattigker m.m.
hvert 5. Ar. Permanente
florafeiter udiaegges. Der tages jordprøver
dels til en miljøprøvebank, deis til analyse af
C/N-forhold i morlaget, udviklingcn i ammonium- og nitratomsetningen, pH, lcdningsevne og ombytteligt mangan.
-

-

Overvgning af
ter

"

"

lokalite-

Ved genundcrsøgelsc af en nekke lokaliteter,
hvor der tidiigere har weret lavet egentlige
vcgctationsundersøgeiscr vii werdifulde
oplysninger kunne indhcntes. Dc vigtigste
forudsetninger, dcr skal were opfyldt for at
en lokalitet kan bruges som basis i en overvAgning, er, at den kan genfindes, og at
anaiysemetoden cr objektiv og reproducerbar.
Nogle hedelokaliteter, som det ., vii were
muligt at genundersøge er beskrevct af Feilberg 1990.
Feitemc pA Nørhoim Hede indgAr allerede
i en ovcrvAgningsaktivitct. De forventes snart
genundcrsøgt Holmsgaard 1986.
BOchcr & Jørgenscns 1972 fclter fra
omkring 1936-37, sAvel de ubehandlcdc som
de behandlede, kan ogsA med fordel gcnundcrsøges, sAfremt dc kan genfindes.
Grøntveds undersøgelser i Hammer Bakkcr mcnes ogsA at were egnede til genundersøgelsc Grøntved m.fl. 1926.
Mange af Andersens & Rahns 1956
vcgctationsundcrsøgciser pA Kongenshus
Hede er foregAet pA smA velafgramsede
iokaiiteter. Samtidig foreligger der en nekkc
hAndskrevne noter om den cksakte placering
af flere af de øvrige lokaliteter. Der er pA

flere lokaliteter udført jordbundsundcrsøgelser, hviiket giver mulighed for en bedømmelSe af jordbundsudviklingen.
OgsA Hansens 1932 undersøgclscr af
Nørholm Hede kan det betale sig at gcnundcrsøge
ikke mindst undersøgciseme af
moser og ker pA heden, hvor lokaliteteme vii
kunne genfindes med betydelig pnecision.
,Fugtigbundssamfundenes langtidsudvikling er
samtidig meget dArligt kendt.
En gentagelse af Hansens 1969, 1976
undersøgeiser af udviklingen efter afbnending
vil ogsA were en mulighed. OgsA her kan
jordbundsudviklingen følges.
En gcnundcrsøgelse af de lyngsprungne
opgivne marker, som Ferdinandsen 1918
beskrev, vii kunne give vigtigc oplysninger
om langtidsudviklingen pA denne type arcaler,
men her vii lokaliscringen were mindre
pnecis.
-

Metoder til overvAgning
Der bør anvendes et bredt spektrum af overvAgningsmetodcrspendende fra sateliitbilledbehandling til bestemmelse af skudtethed pA
et lille areal.
Til overvAgning af arealet og udviklingcn
af den dominerende vegetation over større
landomrAder kan man bruge sateilitbillcder
ciler flyfotos. Tvevad 1988 har givet en
oversigt over de anvendelige metoder samt
deres anvendelssomrAdcr og begrensningcr.
Her skal derfor kun fremheves enkelte tnek,
som er af speciel betydning ved overvAgning
af heder.
Satellitfotos
Satellitfotos har en ret ringe opløsningsevne
pA ca. 20 x 20 m. Til gengeld mAles der i 3
eller 4 spektralomrAder. Den spektrale opløsning er sAledes relativ stor. Det er enkelt at
kombinere informationen fra billeder optaget
pA forskellige Arstider. Resultatet er, at man
143
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Sateiiitbileae ener databenandling. Kun çte vigtgste vegetationstyper er vist her. Biledet c1k1cer den østiige del
af Borris Hede ‘F. Riis-Nieisen, M. Meyer, M. Ring Petersen.
fAr ret detaljerede oplysninger om vegetationen trods den ringe opiøsningsevne.
PA satellitbilleder er det let at adskille
vegetation domineret af BlAtop fra vegetation
af Bølget Bunke. Afgnensningen mod de
permanente gresarealer, der indgAr i landbrugsdriften eller i mere mcringsrige naturtyper er ligeledes enkel. Blandt dwergbuskene
kan Revling- og Hedelyng-domineret vege
tation adskilles fra hinanden. Derimod volder
Klokkelyng problemer, med mindre man er sA
heldig at have et billede fra dens blomstringstid. Den foiveksles med Hedelyng.
Det har vist sig at were meget vanskeligt
at vurdere opwekst af tneer pA heder ud fra
satellitbilleder. Det gelder sAvel løvtnesopwekst som nAletnesopwekst. Først nAr der er
dannet et egentligt bat kan tilgroningen
144

erkendes Meyer 1990.
Der er lavet en undersøglse over engelske/walisiske heder lid fra satellitbilleder. Her
kunne den dominerende vegetation bedømmes, men det var ogsA muligt at bedørnme
plejeaktiviteten Bunce 1989. Unøjagtighed
i den engelske satellitundersøgelse var ca.
15%. Vi bedømmer den til at kunne bringes
ned pA ca. 10% i en satellitundersøgelse
Meyer 1990, Meyer m.fl. upubl..
Flyfoto
Der hart ikke weret udført undersøgelser, som
helt pnecist vurderer flyfotos anvendelighed
til registrering af hedevegetation. Nordjyllands amt ligger dog inde med materiale, der
kan bruges i en sAdan undersøgclse.

12. ervágniflg

fra Kort- og MatrikeistYretsen A472

KeproduCeret med tilladelse
Flyfoto fra den sydøstlige del af Borris Hede.
91.
pers. medd..
Flyfotos har en opløsningSevfle pA under Larsen
arealopgørelse
I Danmark er der udført en
opwekst
kan
flyfotos
af
typer
PA
alle
0,5 m2.
ferske egne og overdrev bastrandenge,
af
er,
at
her
problem
stØrste
let erkendes. Det
For
seret pA sort/hvide fotos Emsholm 1987.
opwekst
ønsket
meliem
skelne
ikke
kan
naturman
den danske undersøgelSe af forskeilige
Ene og uønsket Bjerg-Fyr. PA sort/hvid
ca.
typer udfra flyfotos var unøjagtigheden
fotos er det swerest at skeine vegetationsfarvefotOS
10%. Baseres undersøgelsen pA
typerne fra hinanden. Her er det bedre med
mindre.
kan arealusikkerheden blive langt
infrarøde fotos eller flyfotos i farver. PA
sort/hvide fotos kan man nok
SeIv
med
at
skelne
enkelt
were
det
farvefotoS skulle
ned under 10% ved en hederegiforskellige gresrige vegetatiOnStYPer, ligesom komme idet en hedevegetation vii were
strering,
ogsA Hedelyng og Revling lader sig erkende
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Fra overvagningen af iikénheder i Danmark. En permanent floraprøvefiade fotograferet lodret. BjAium Klit 1989
U. Søchting.

lettere at adskiile fra andre vegetationer end
de undersøgtc naturtyper.

Floristiske undersøgelser
Vurdering af forholdsvis almindelige planter
til halvsjeldne arter pA landsplan giver nogle
hclt specielle problemer. En landsthekkcnde
registrering af plantemes voksestedcr, de sAkaldte Topografisk Botaniskc Undcrsøgelscr,
er kun egnede til at vise udviklingen for de

allersjaldneste planter. En Atiasundcrsøgelse,
som den, der er foretaget af Botanisk Forcning mcllem 1980 og 1990, lidcr dcivis af
de samme fcjl Christiansen 1991.
Skal man vurdere udviklingen af de hedcplantcr, som stadig er forhoidsvis almindclige, mA man gribe til andre metoder. Oredsson 1974, 1991 har beskrevet en metode,
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hvor tilstedewerelse af plantearter registreres
i permanente cirkelformede felter med en
diameter pA 50 m. OgsA udhegning af en
nekke permanente linier til linietaksering kan
bruges. Denne metode hegger sig tet op ad
den metode der bruges til at bedømme udviklingen af bestandene af yore mere almindelige fuglearter. Dc permanente felter bør
udhegges tilfeldigt indenfor den vcgetationstype, man ønsker at undersøge.
Disse metoder løser dog ikke de registrcringsmessige probiemer for planter med
en mcget klumpet fordeling.
Botaniske metoder til at vurdere udviklingen pA mindre arealer, f.eks. efter piejeindgreb, eller til at beskrive udviklingen i
bestande af sjaeldnc planter er beskrevet i en
nyligt udgivet "Vejiedning i metoder til overvAgning af botaniske lokaliteter" ved Jes
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Schmidt Schmidt 1988. I vejledningen
behandies de gengse botaniske metoder til
bestemmelse af frckvens og thekningsgrad,
skudtelling m.m.
Der er forskcllige muligheder for arbejdsbesparelse. I vurdcringen af vegetationsudviklingen efter plcjeindgreb vii en lodrct
affotografering af permanente en m2 felter
efter en metode beskrevct af Søchting &
Johnsen 1987, 1990 Qfte were fuldt tilstnekkelig kombineret med en floraliste fra
feltet. Billeddokumentationen sikrer, at informationen bevares. NAr man siden kender
vegetationsudviklingen, kan man nøjes med at
kvantificerc de wesentlige forhold. Billedeme
kan ogsA danne basis for en digitalbillcdbehandling, et omrAde, som er i sterk wekst, og
som i den mere fremtid i stadigt stigende
omfang vii kunne udførcs pA almindelige
PC’erc. Det vii give mulighed for en hurtig
automatisk resuitatbehandling.
En meget brugt metode er at analyscre
vegetationen i tilfeldigt udiagtc permanente
felter. Her vil en opdeling af inhomogene
omrAder i homogene delomrAder betyde, at
man kan hcntc den samme informationsmengde med et mindre antal felter clier
flere informationer med den samme arbejdsindsats. Man kan statistisk beregne sig frem

seiv om den ikke har fundet sted. Det kan
were at fremgangen udenfor felteme er lige
sA stor som tilbagegangen inden for.

Sammenfatning
OvervAgningsprogrammet kan sammenfattes
i følgende punkter:
1 Hedearealet opmAlcs nu og kontrolleres
herefter hvert 10. Ar ud fra flyfoto i farver.
2 Samme fotos ligger til grund for en opgørelse af tiigroningsgrad og den arcalmessige thekning af dominerende vegetationstyper hvert 10. Ar.
3 Likénheder overvAges fortsat og udvides
med flere indlandslokalitctcr.
4 Der startes et ovcrvAgningsprogram pA de
meringsrige overdrevsagtige heder med
det formAl at belyse udviklingen blandt de
halvsjeldne arter, navnlig blandt urteme.
5 Ale lokaliteter mcd bestande af rdlistede
plantearter tilses Arligt ciler mesten Arligt.

til, hvor meget man sparer Moscholm 1989.

En opdeling af omrAdct kan f.eks. ske udfra
flyfotos over omrAdet. En omregning til
tethed knever at arealet af de enkelte klasser
kendes.
Et specielt problem knytter sig til systematisk udlagte permanente felter. Mctoden er
meget brugt og anbefalcs ofte se f.eks.
Christiansen & Moeslund 1989. Problemet
er, at mange plantepopulationer er i en vis
dynamik. Laegger man felter ud, som pA udhegningstidspunktet indeholder serlig mange
cksemplarer af en sjeiden art, er man mesten
sikker pA, at registrere en nedgang ogsA
-

6 Fire udvalgte omrAder overvAges grundigt
med hensyn til sAvel plante- som dyreliv.
7 Fugletellinger fortsettcs pA hidtidigt
niveau, sA der opnAs en ovcrsigt over
bestandsudviklingen hvert 5. Ar.
8 For layer, mosser og hvirvelløse dyr udføres en lokalitetsudpegning pA baggrund
af rødlistcarter.
9 Fagentomologer udarbejder et overvAgningsprogram for hedens insektliv.
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Hedens dynamik
Hcdens dynamik henger nøje sammen med
en nekke jordbundsmessigc forhold, hvoraf
rneringscyklus og mikrobiei aktivitet er wesentlige elementer.

Naringsstofcyklus
Dcr savnes en tilstnekkelig viden om de
biogeokemiskc processcr i hcdcjorden. Kwel-

Mykorrhiza
Lyng-mykorrhiza er basis for dwergbuskcncs
ermering. Det bør undersøges, hvilkcn rolle
lyng-mykorrhiza spiller for de enkelte arter
og for konkurrencen under naturlige forhold.
Mykorrhiza-svampenes udbredelse i jorden

bør klarhegges. Endelig er det nødvendigt at
undcrsøgc betydningen af lyng-mykorrhiza i
forbindelse med reetabiering af hede pA
tidligere dyrket jord.

stof er specielt interessant, fordi begrenset

tilgengelighcd af dette stof er en forudsetning for økosystemet. Dcr er behov for øgct

Allelopati

vidcn, dels om kweistoffcts binding i jorden,
dels om dets frigørelsc ved eventuel mineralisering. En sAdan viden er nødvcndig for at

vurdcrc cffekter af øget kwelstoftilførsel til
økosystemet, samt for anvendelse af critical
load-begrebet i forbindelse med heder.

Mikrobiel aktivitet
Fra tørvcjorden kan dcr isoleres svampe, som
mA were i besiddelse af fysiologiske egcnskaber, der gør dem tolerantc ovcrfor phenolforbindelser og pro-anthocyaner, ligesom de
mA antages at kunne nedbryde komplicerede
organiske stoffer og derved have wesentlig
betydning for omsatningen. Forekomst,
fysiologi og betydning bør undersøges mer-

Alielopati er et felt, hvor der i høj grad
mangler viden. Dct skyldes ikke mindst, at
det med de nuwerende metoder er swert at
adskille disse effektcr fra mcringskonkurrence
m.m. Heden er et af de økosystemer, hvor

konkurrence mellcm planter ved hjelp af
toxiskc stoffer har weret kendt hengst og
hvor cffcktcmc har en stor betydning for
systemet. Samtidig er der opsamiet en dcl
basisviden. Hedcn er derfor et velegnet sy-

stem til denne forskning. Her tenkes i første
omgang pA konkurrcnce mellcm dwergbuskc
og gresser, men ogsA virkningen af interferens mellem layer og graesser ikke mindst
virkningen pA frøspiring Nielsen & Toft
1989.
-

mere.
Der cr behov for at klarhcgge Arsagerne til

Klitheder

den ringe mineralisering af hedetørven, herunder bl.a. effektën af øget kwelstofafsatning
og øget temperatur.

Hovedparten af hedearcaict er kulturskabt. En
"naturlig" hede kan opstA, hvor f.eks. kiimatiske faktorer forhindrer tneopvaekst. Det er
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ukiart, om de kystmere heder i Danmark er
"naturlige" heder. Dynamikstudier tyder pA, at
disse vegetationssamfund har en stor grad af
stabilitet. Problematikkcn bør belyses mermere.
Luftforurening
Den øgede luftforurening med kwelstof har i
bl.a. Holland og England resulteret i vegetationsforandringer. Rensdyrlaveme forsvinder,
og hedeme trues af tilgroning mcd gresseme
Bølgct Bunke og BlAtop. Hedeme i Danmark
modtagcr ogsA betydelige mamgder kwelstof
og effekteme bør følgcs nøjerc. PA Stang
Hede er de første tegn pA ekspiosiv udvikling
af BlAtop registreret Legaard, pers. med..
Bldtop og Bølget Bunke
BlAtop og Bølget Bunke er vigtige i plejesammenheng og i forbindeise med luftforureningsproblematikkcn. Deres autøkoiogi bør
undersøges med henblik pA at forkiare deres
øgede dominans i forbindelse med kwelstof-

deposition. Spiring, spredning, merings-,
fugtighedskrav samt konkurrcncecvne er
vigtige parametre, der bør belyses. Navnlig
konkurrencen mellem disse gresscr og Revling bør belyses mermcre.
Med en ringe indsats kan en grundlieggende viden opnAs ved at suppicre overvAgningen pA Nørholm Hede med profiibcskrivelser og jordbundsanalyser af de siden 1921
undersøgte analysefelter.
Lyngens Bladbille
Dc voidsomme angrcb af Lyngens Bladbillc
i de sencre Ar formodes bi.a. at hengc sammen med luftforureningcn med kwelstofforbindelser. Der er behov for yderligere forskning i sammenhengen mellem billeangreb og
faktorcr som vegetationsstruktur, hedelyngens
indhold af kwelstof og garvcstoffer m.m., der
kan were med til at pAvirke biliens iivscykius.
Christensens 1981 iagttagelser af, at gresning mAske har betydning for infektionsnivcauet mA ogsA ofres opmaerksomhed.

Pleje
Plejeeffekter
Pleje er meget dArligt belyst pA vegetationsflader med BlAtop og Klokkelyng. Der bør
iwerksettes plejeaktivitetcr pA den fugtigc del
af heden.
I de tørre hedetyper mangler viden om
hvordan iangtidspleje med et lavt gresningstryk pAvirker konkurrencen meilem Hedciyng,
gnesser og navnlig lavvegetationen.

Historie
Det historiske aspekt spiller en central rolle
for piejestrategien. Hedens historic belyst dels
ved geologiske data og dels historisk kilde-

materiale danner basIs. Denne viden bør udbygges.
For forstAelsen af hedens funktion i agerbruget fra tidlig middelalder til midt i det 19.
Arhundrede er det navnlig vigtigt at fastsiA, i
hviiket omfang hedeafbnendingen med henblik pA fAregresning har weret en dcl af
kulturen. Hen bør indgA en vurdering af om
afbnendingens formAl har weret at opnA gres
som i Sverige eller ung Hedelyng som i
Skotland.
Hedebrugsprojekl
Hjerl Hede-brugsprojektet bør støttes. Projcktet kan fungere som et videncenter og en
forskningsmssig reference for den praktiske
hedepleje. Det er vigtigt at fA belyst, hvilkcn
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effekt hedebondens brug af heden havdc pA
mcringsstofkredsløb og jordbundsudvikling.
Var det et brug i ligewegt med sine omgivelser, eller skete der en overudnyttelse? Det er
ogsA vigtigt at fA vurderet, om den historisk
dokumenterede brug af heden resulterer i de
forventede successionstrin. I den forbindelse

bør forskellene mellem de autentiske metoder
og vor tids simulering af disse belyses.
Dette tiltag skai ses i sammenheng med
plejestrategien. Resultateme kan danne baggrund for beslutninger pA basis af økologisk
viden.

Overvãgning

.

Langsigtet overvAgning af hedeøkosystemet
OvervAgning er vigtig i forbindelse med en
udvidet forstAclse af hedeøkosystcmet og
cndvidere i forbindelse med luftforureningsmonitering. OvcrvAgningsaktivitetcr bør ligge
i stabilt offentiigt regi og indgA som en
basisdel. PA nuwerende tidspunkt er der ikke
sikkcrhed for at igangwerende overvAgningsaktiviteter buyer videreført. Det vil were en
styrke dels for fortolkningsmulighedeme af
resultateme og dels i intemational sammenheng at koncentrere indsatsen omkring nogle
fA lokaiitetcr. Udgangspunktet kunne were
integreret overvAgning med bl.a. permanente
prøvefciter. Det er vigtigt at fA koblet dc
forskeliige videnskabeiige discipliner sammen. Der er f.eks. pA Hjerl Hede foretaget
mange grundlieggende undersøgeiser. Disse
kunne med stor fordel danne basis for andre
aktiviteter.

* Indikatorsystem af hvirvelløse dyr
Undersøgelseme af hvirvelløse dyr i Sepstrup
Sande har indkredset nogle organismer,
navnlig blandt edderkopper, tger og fitfluer, som er velegnede i en overvAgnings
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sammenhamg Nielsen & Toft 1989. Dc er
gode fordi der inden for disse grupper bAde
er mange habitatspecialister og samtidig
mange vidtudbredte arter, dcr kan tenkes at
invadere omrAdet, hvis det endrer sig.
Der bør gøres forsøg pA at belyse arealstørrelsens og vegetationsudviklingcns betydning for hvirvclløse dyr med udgangspunkt i disse serligt velegnede organismer.
Bestnebelseme kunne resultere i opstiiiing af
et enkeltindikatorsystem baseret pA let kendelige arter, som kan anvendes af ikke-specialister.

Standardregistreringsskema
I forbindelse med overvAgning af pleje bør
der udvikles et standardregistreringsskema.
Data skal dokumentere forholdene før, under
og efter pleje. Denne praksis vii thekke behovet for ensartet joumalisering og øge
mulighedeme for koordineret resultatbearbejdning. Registrenngsskemaet mA ikke were
arbejdsknevende at anvende i praksis Det
skal were nemt ogsA for ikke-specialister.
Der skal were en indbygget mulighed for
flere detaljeringsniveauer, hvor indikatorparametre skal give en lokalitetsbeskriveise
sàmt angive en mulig udvikling.

1.4. Vigtige hedelokaliteter
I dette afsnit er samiet en nekke oplysninger
om fugle- og plantelivet pA danske heder
opstillet lokalitetsvis. Oplysninger danner
baggrund for en udpegning af vigtige hedeomrAder. Kun omrAder, der af botaniske eller
omitologiske Arsager er klassificeret i den
højestc klasse er medtaget i oversigten. Oversigten kan ikke anses for thekkende. For flere
hedearealer gelder, at de er dArligt eller slet
ikke undersøgt.
Man skal were oprmerksom pA at kvaliteten af oplysningeme er forskellig fra amt til
amt. Det gør sig iser geldende indenfor den
botaniske dcl. Lokaliteteme er opstillet amts-

meddelelser givet af amter og statsskovdistrikter.
Vegetation
Dc vigtigste vegetationstyper indenfor iokaliteten er opført. Der er som regel brugt kudemes oprindelige opgivelser.
Botanisk vardi

vis. I det følgende gennemgAs de enkelte

punkter i lokaiitctsskemaeme.
Lokalitetens navn

Lokalitetens navn volder sjeldcnt problemer.
Det gør derimod afgrensningcn, iser nAr man
forsøger at blande omitologiske og botaniske
data stammende fra forskellige kilder med
hver dcres lokaiitetsopfattelse. Det har betydet, at der i nogle tiiflde opereres med
nogle enheder, der er noget større end tilsigtet. Hvor der har weret problemer med
lokaiiteters placering er følgende kilder anvendt: Stednavncudvalget 1978, 1985,
Danmark 1 : 100 000, Geodaetisk Institut
1986 samt 4 cm kort fra Geothetisk Institut.
Beskyttelse
Under dennc rubrik har vi anført oplysninger
om fredningsforhold i en meget kortfattet
form. Fredninger kan were af forskeliig type
og have meget forskellige fredningsbestemmelser, som det ligger uden for denne oversigt at komme md pA. Hovedparten af oplysningeme stammer fa Dahl 1987, 1988.
Oplysninger om pleje stammer hyppigst fa

‘

Den botaniske bonitering følger i store tnek
Gravesen’s metode Gravesen 1981. Den
botaniske bonitering er foretaget ud fra de
foreliggende rapporter over botaniske lokaliteter Gravesen 1979a,b, 1982, 1983, 1986.
Dc udgivne rapporter thekker Øeme, Vejie
amt og Søndcrjyliands amt. Herudover har
Peter Wind Botanisk Museum, Købcnhavn
vclvilligt stillet manuskripter til yderligere 3
amter til vores rAdighed. Det drejer sig om
Nordjyllands, Viborg og Arhus amter. For
Ribe og Ringkøbing amter nogle af de mest
centrale hedeamter baserer materialet sig pA
registreringer i de Topografisk Botaniske
Undersøgeisers arkiv Emsholm i trykken,
Wind i trykken foruden en nekkc rapporter: Ribe amt 1980, 1982, 1986, Christensen, T.B. 1973 og Christensen m. fi. 1986.
Dc botaniske lokalitetsrapporter har gennemgAet en udvikiing gennem Arene og har
vel først nu fundet deres endelige form.
Baggrundsmaterialet er derfor meget ucns.
Boniteringen af de botaniske lokalitcter,
som blev indført fra og mcd 2. bind grunder
sig pA 3 kriterier.
-

-

1. Forekomst af rødlistearter en art pA
den danske rødliste vii automatisk bringc
lokaliteten i den højeste kategori.
-

2. En art diversitetsmAi: Forekommer der
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mere end 20 biotoptypiske planter pA en
enkelt biotop, bringer det lokaliteten i den
højeste kategori.

en skov, der gay anledning til en høj vurdering.
Den botaniske bonitering thekker i rapporteme ofte et weld af naturtyper, som

3. En biotopsvurdering: Er biotopen af en
serlig truet type f.eks. højmoscr eller et
sarlig smukt typisk eller intcressant samfund placeres lokaliteten ogsA i den højeste kategori.

samlet blot er givet en karakter. Vi har for-

Mens en vurdering efter rødiistcarter er
forholdsvis objcktiv er en vurdering af hvad
der er en serlig werdifuld biotop er i meget
høj grad underlagt et personligt skøn.

For hedeme optneder iser likénheder i
dcnnc kategori. Vi har før weret mdc pA, at

søgt at udspecificcre hviike naturtyper, der
iser er werdifuide pA lokaliteteme.
For mange af omrAdeme er grunden til at
de er kommet i kategori 1, at de indeholder
andre vigtige naturtyper end hede. I klithedeme er der sAledes mange fugtigbundssamfund med rødlistearter. Sammenhengen
meilem disse naturtyper er intim det er et
-

samlet naturomrAde. Hedesøer eller fattigker

m.m., der ligger isoicret i plantager uden at
were omgivet af hede cr ikke medtaget.

likénhcde er en uheldig betegnelse. Man kan
sA blot sige, at det pA sin vis er heldigt, at
sAvel pioner-likénsamfundene, som de stabi-

Rødlistearter

liserede rcnsdyrlav-samfund begge er vigtigc
og truede naturtyper, som hver for sig kan

At bonitere efter rødlisteartcr er som mevnt
forholdsvis objektivt. Fra rapporteme er
udkommet, er der imidlertid kommet nyc
rødlistcr, hvor adskillige af arteme er omvurderet. Vi har sA vidt det har weret muligt
meget ringe gresindblanding, eller fordi de er’ baseret vurderingen pA den nyeste rødlistc
serlig tyttcberrigc.
Asbirk & Søgaard 1991. Derimod har vi
PA hedemc er biotopkategoriemc serlig ikkc vurderet lokaliteteme efter lokalt sjeldvigtige. Dc typiske heder er jo netop karaknere arter.
teriscrede ved deres utrolige artsfattigdom.
Dc planter, der har indgAet i udpegningen
Man kan sige, at de to første punkter kan ud- af heder mcd fattigker, hedesøer m.m. er
pege nogle steder, hvor man skal tage hensyn angivet i tabel 14.1.
til de sjeldnc og halvsjeldnc planter, men
Flere af disse arter indgAr i andre naturtysom en werdiskala for heder som sAdan cr dc per end hede. Specielt kan Bredbegret og
ret ubrugelige.
Baltisk Ensian mevnes. Kun hvis det fremgAr,
OgsA vurderingen baseret pA diversitet, at de stAr pA en hede er lokaliteten medtaget.
d.v.s. om der er "mere end 20 biotoptypiske Er der pA lokaliteten rødlisteartcr, der tilhører
arter" er meget subjektiv, og bunder pA et frcmmedc vegetationstyper, f.cks. rigker kan
personligt skøn. Ydermere er denne vurdering de were angivet i parantes. Listen i parantes
i oversigteme over botaniske lokaliteter ofte er ikke komplet. Et specieit problem ved
anlagt pA omrAder med meget forskellige vores bearbejdning er, at visse plantearter kan
naturtyper, hvor det har weret swert at afgøre, were udeladt i rapporteme. Et problem vi
om det var artsdiversiteten pA heden, de til genfinder under den omitologiske bonitering.
heden tilknyttede plantesamfund f.eks. fat- Rødlisteartcrne er opført i en speciel rubrik
tigluer, eller en helt tredie naturtype f.eks.
efter den botaniske werdi.
give anledning til at placere en lokalitet i den
højestc kategori.
Andre hcder har fAct højcstc karakter,
fordi de cr typiske dwergbuskhedcr med en
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Eftersøges
Her angivcs rødlisteartcr, der cr kendt fra
lokaliteten, men ikke er registrcret i mange

Ar. For de sjeidneste arter betyder det nok, at
de er forsvundet, men de mindre sjaeldne eller
uanselige planter kan mAske genfindes ved en
nøjere gennemgang af omrAdet.

Tabel 14.1. Oversigt over de rødlistearter fra hederne, og de øvrige samfund, der har vret anvendt tii udpegning
af vigtige heder.

Rødlistekategori Biotop
HEDER
Bjerg-Melbrns
Cypres-Ulvefod

EX
V

VAr-Kobjielde
Bjerg-Uivefod

V
E

Hede
Hede
Hede, mose og eng

V

Hede, overdrev

Fiad Ulvefod

Hede

Hvid Skspore

E

Ugrenet Edderkopurt
Lyng-Siike

V
R

Hede, kratbevoksede overdrev
Hede, overdrev

Lyng-Star

R

Lyng-Vikke

V

Otteradet Ulvefod
Tysk Visse

V
E

Hede,
Hede,
Hede,
Hede,

Kamillebladet MAnerude
Bredbegret Ensian
Baitisk Ensian

V
R
R

Overdrev, hede, Mit
Overdrev, overgangsfattiglcer, hede
Kratbevokset overdrev, hede, Mit

EKSTREMFAUIGKJR
Biomstersiv
Brun nbfrø
Hjerteibe

V
R
V

Ekstremfattigkr
Ekstremfattigkr
Ekstremfattigluer

Mose-Post
Muitebr

E
V

Ekstremfattigkr
Højmose, Ekstremfattigkr

Langbiadet Soldug
Storliebet Blrerod
Kortsporet Birerod
Fin Bunke

R
R

Ekstremfattigkr, Ekstremrigkr
Vandhui, Neringsfattig sø, Ekstremfattigkr

HØJMOSER

Muiteber

Overdrev, hede
overdrev, smAbiotoper i ageriand
overdrev, skovbiyn og lysninger
mose og eng, iøvskov, nAieskov
gammeiskov, skovbryn og iysninger

-

V

Vandhul, Nringsfattig sø, Ekstremfattigkaer

A/R

Overgangsfattiglcer, overgangsrigkier

V

Højmose, Ekstremfattigkivr

NIRINGSFAUIGE SØER M.M.
Bruskbger

E

Nringsfattig sø

Guigrøn Brasenføde

E

Nringsfattig sø

Korsarve
Krybende Ranunkel
Liden Najade

E

Nringsfattig sø

R

Nringsfattig sø

EX?

Neringsfattig sø

Liden Akande

R

Niringsfattig sø

Pilledrager

K/A

Nringsfattig sø

Rødiig Vandaks

V

Nringsfattig sø

Sekshannet Bkarve
Sortgrøn Brasenføde

V
V

Kortskaftet Skeblad
Stik-Siv
Kortsporet Birerod
Storibet Bliererod
Sylblad
Tvepibet Lobelie

EX?
V
V
R
E
R

Vandpeber-Bkarve
Flydende Kogleaks

V
R

Nringsfattig sø
Nringsfattig sø

Nringsfattig sø, rneringsng sø
Nringsfattig sø, Mit
Vandhul, Nringsfattig sø, Ekstremfattigkr
Vandhul, Nringsfattig sø, Ekstremfattigkr
Nringsfattig sø
Nringsfattig sø
Nringsfattig sø
Nringsfattig sø, Vandløb
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Ornitologisk vrdi
Oplysningeme om fuglelivet stammer
primert fra en landschekkende undersøgelse
af fuglelokaliteter. I den forbindelse er dcr
udgivet en nekke amtsrapporter Dybbro &
Ballegaard 1983, Dybbro & Boeg 1982,
Dybbro & Bomholt 1982, Dybbro & Eriksen
1983, Dybbro & Iversen 1983, Dybbro &
Janniche 1983, Dybbro, Johansen & Jensen
1982, Dybbro & Jensen 1983, Dybbro &
Jensen 1982, Dybbro & Nielsen 1983, Dybbro, Wehrens & SøndergArd 1983. Undersøgclsens resultater er opsummeret af Dybbro
1985. OgsA oplysninger fra Gyrsting &
Jørgensen 1983 og Falk & Brøggcr-Jenscn
1990 er indgAet.
Oplysningeme om fuglelivet er langt mere
homogene end de botaniske oplysninger..
Dcswerrc er en enkelt af amtsrapportemc
Ribe amt aldrig skrevet fierdig. SA for dette
-

med deres ofte meget smevre krav til hedens
type er en slags indikator pA, hvorvidt heden
har det godt. med de begraensningcr, der er
mevnt tidl. i afsnittet om Plante- og dyrelivet.
Deswerre er der ikke en eneste af hedefuglene, man kan regne mcd, er angivet korrckt i rapporteme. 6 af indikatorarteme er
"altid eller ofte" udeladt, 4 er udeladt i en
"del" tiifide. Kun Krikand er angivet korrckt
Dybbro & Iversen 1983. Det begrenser
rapportemes anvendelse ganske betragteligt.
For lokaliteter, der samtidig er EF-fuglelOkaliteter har det dog ofte weret muligt at pAførc
de manglede artcr udfa andre rapporter
Gyrsting & Jørgensen 1983, Falk & Brøgger-Jensen 1990, hvor kun Trane og Hjejle
er udeladt.

-

amt har kun lokaliteter, der samtidig er ud-

peget til EF-fugleomrAder, fAct en omitologisk vurdering.
Den omitologiske werdi er i modsetning
til den botaniske overtaget mesten uendret.
Kun for lokaliteter, som er henført til kategori
1 pA grund af Urfugl har vi revurderet, hvis
lokaliteten ikke hengere oppeberer en bestand.
Ynglefuglelokaliteter pA heder er i undersøgelseme klassificeret i kategori 1, 2 eller 3
efter det nedenstAende skema. Klassifikationen er sket udfa forekomsten af de nedenmevnte indikatorarter Tabel 14.1. Blot en
enkelt af de opførte arter forekommer mcd
det angivne antal ynglepar, klassificeres
lokaliteten i den respektive og højcst mulige
kategori. Tilsvarende skemaer findes for de
"enge og overdrev", "Skove", "Søer og mo
ser" og "KystomrAder".
Kiassifikationen er ikke blot et udtryk for,
om der findes sjeldnc fuglearter eller ikke.
Den egentlige werdi ligger i, at de fAtallige
og sjeldne fugle er gode som indikatorer pA
et rigt fugleliv i det hele taget, foruden at de
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Tabei 14.2. Kriterier for Kiassifikation af Heder og
Klitter Dybbro 1985. 1 tabeiien kan man aflse det
antal yngiepar, der kneves af en fugieart for at bringe

en lokaiitet i en given kategori. + betyder blot forekomst af den pAgidende art pA lokaiiteten.
Kategori

123
Krikand

52+

Hedehøg

+
+
+
+

Urfugi

Trane
Hjejle
Stor Regnspove
Tinksmed
Mosehomugie
Sortstrubet Bynkefygi
Markpiber

Stor Tomskade

52+
+

2+
2+
3+
2+

I nil ilnfnrrtpr

Under denne rubrik er de fugle, der hat givet
anledning til vurderingen ovenfor, anført.
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Litteratur
For at listen ikke skulle biive alt for omfangsrig har vi benyttet forkortelser for de
hyppigst angivne kilder under litteraturangi-

velseme. Forkortelseme er anført i nedenstAende liste. En angivelse som f.eks. PW
1/15-1 under Nordjyllands Amt skal heses
som Peter Wind, Botaniske lokaliteter i
Nordjyllands amt lokalitet nr. 1/15-1.

for enten planter eller dyr er 184. I tabel 14.3
kan man se fordclingen pA de enkelte amter.
Forskellene mellem de enkelte amter skyldes
ikke alene en reel forskel i gode hedelokaliteter. Lokalitctsopgørelscn er meget pAvirket
af forskelie i undersøgelsesaktivitetcn og
tilgengeligheden af oplysningeme for de
enkeite amter. Navnlig tallene for Ribe og
Ringkøbing amter er for lave.
Tabei 4.1. Antallet af vigtige hedeiokaliteter fordelt pA
amter.

Litteraturforkortelser
PG= Palle Gravesen 1979a,b, 1982, 1983,
1986.
PW= Peter Wind i trykken 3 rapporter
TD= Tommy Dybbro med forskellige mcdforfattere. Fuglclokalitetsrapportcr fra
diverse amtcr udgivne i Arene 1982-1984.
RS= Ribe Amt 1980, Registrering af søcr
og moser. Foreiøbig rapport.
RH= Ribe Amt 1986, Heder i Ribe amt.
TBU= TBU-Rcgistret, Botanisk Museum.

Nordjyllands amt

Viborg amt

51
26

Arhus amt

11

Ringkøbing amt

30

Vejle amt
Ribe amt

6

Sønderjyllands amt

23
15

Fyns amt

1

Frederiksborg amt
Storstrøms amt
Vestsjilands amt

3

Bomhoims amt

0
3
8

Antal lokaliter
Antallet af lokaliteter, der falder i gruppe 1

NORDJYLLANDS
Grenen, Nordstrand, Nedermose.
Beskyttelse: Grenen fredet 350 ha.
Vegetation: Strand, klit, hede, fattigker,
ekstremrigkar.
Botanisk vrdi: 1. Vigtigt klitomrAde mcd
lichérthede og rødiistcartcr. Klitsamfund med
stor artsdiversitet.
Rødlistearter: Baltisk Ensian, Krum Star,
endemisk art: Nordisk øjentrøst.
Ornitologisk vrdi: +++Hede-2 Hede-1?.
Indikatorarter: Krikand 2-5, Stor Regnspove 0-1, Markpiber 1-2.
Litteratur: PW 1/1-1 1/2-1, TD: 1.

AMT

Skagen Klitplantage, Storeklit.
Beskyttelse: Stãtsejet..
Vegetation: Plantage, klit, hede.
Ornitologisk vardi: +++Hede-1.
Indikatorarter: Markpiber 5-6 Natravn
7-8, Hedeherke 10.
Litteratur: TD 2.
Hulsig hede og Sandmiler.
Beskyttelse: 2171 ha fedet, dcl af EF-fuglelokalitet nr. 5.
Vegetation: Klit, hede, ekstremfattigkar.
Botanisk vardi: +1. Vidtstrakt klithede med
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ubcrørt vegetation. Rødlisteartcr i klithede og
fattigker.
Rødlistearter: Hjertehebe, Kamillebladet
MAnerude, Fin Bunke.
Eftersøges: Pilledrager.
Ornitologisk vrdi: ++Hede-1.
Indikatorarter: Krikand 4-6, Stor Rcgnspoye 2-3, Markpiber 5-6, Hedeherkc 1-2.
Litteratur: PW 1/5-5. TD.
Rábjerg Mile.
Beskyttelse: 1620 ha fredet. Dde statsejet.
Del af EF-Fugleiokalitct nr. 5.
Vegetation: KJit, hede, fattigluer, lobeliesø,
sø.

Botanisk v&rdi: +++1. Tidvis vandthekkede
afbhesningsfladcr og lobelicsøer mcd mange
rødlistcarter. Stor diversitet.
Rødlistearter: Sekshannet Bekarve, Hjertehebe, Fin Bunke, Brun Naebfrø, Syibiad,
Tvcpibet Lobelie.
Eftersøges: Korsarve, Stiik-MAnerudc, Otteradct Uivefod, Krybende Ranunkel, Langbladet Soldug.
Ornitologisk vardi: ++Hede-1.
Indikatorarter: Krikand, Stor Regnspove
5-7, Markpiber 6.
Litteratur: PW 1/6-1. TD: 5.
Tryn Mose.
Beskyttelse: Ikke fredet.
Vegetation: Ekstrcmfattigluer.
Botanisk vardi: +1. Fattigker med rødlisteart.
Rødlistearter: Hjcrtehebe.
Ornitologisk vardi: +Hede-2.
Indikatorarter: Stor Rcgnspove 1.
Litteratur: PW 1/15-2. TD: 12.
Tversted Rimmer Ligger op til Tryn Mose.
Beskyttelse: Ikke fredet.
Vegetation: Hede, fattigluer.
Botanisk vardi: +2.
Ornitologisk vardi: ++Hede-1.
Indikatorarter: Krikand ?, Stor Regnspove
1.
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Litteratur: PW 1/15-1. TD: 11.
Rábjerg Mose, Jerup Hede.
Beskyttelse: En mindre dcl 98 ha. fedet.
Lille del statsejet. Fredning søges udvidet til
ialt 563 ha. Hovedparten af EF-fuglelokalitet
nr. 6. FugleovervAgning, Tinksmed forsvundct
grundet tilgroning og aldrende lyng.
Vegetation: Fattigker, hede, nAlcskov.
Botanisk vardi: +1 . Rimme/dobbesystem.
Veludviklede fattigker med karakteristisk
vegetation og rødlistearter.
Rødlistearter: Mose-Post, Otteradet Ulvefod, Brun Nebfrø.
Ornitologisk vardi: +++Hede-1.
Indikatorarter: Krikand 1-2, Stor Regnspove 6-8, Tinksmed 2-5, Mosehomugle 0-1.
Litteratur: PW 1/20-1. TD: 9, Faik &
Brøgger-Jensen 1990.
Toishave Mose og Rendborg hede.
Beskyttelse: Del af EF-fugleomrAde nr. 6.
se RAbjerg Mose.
Vegetation: Hede, fattigker, fugtig løvskov.
Botanisk vardi: +1. Fattigkar med rødlistearter.
Rødlistearter: Fin Bunke, Brun Nebfrø.
Ornitologisk vardi: ++Hede-3.
Indikatorarter: Stor Regnspove ?.
Litteratur: PW 1/20-6. TD: 32, Falk &
Brøgger-Jensen 1990.
Mdstrup Mose md. BjØrnager Mose.
Beskyttelse: Ikke fredet.
Vegetation: Eng, fattigker.
Botanisk vardi: +2.
Eftersøges: Langbladet Soldug.
Ornitologisk vardi: ++Hede-1.
Indikatorarter: Krikand 10, Stor Regnspove,
Nattergal 1-7.
Litteratur: PW 1/20-2. TD: 29.
Katsig Bakker.

Beskyttelse: 40 ha hede og skov ved Jomfruebjerget fredet.
Vegetation: Hede, løvskov, nAleskov.
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Botanisk vardi: +1. Rødlistearter.
Rødlistearter: Lyng-Star.
Eftersøges: VAr-Kobjelde.
Litteratur: PW 1/26-3.
Hedeagtigt overdrev ved Skterum A.
Beskyttelse:
Vegetation: Hede/overdrev, nAieskov, weld,
vandløb.
Botanisk vardi: ++1. Artsrigt hedeagtigt
overdrev mcd rødiistcartcr. OgsA werdifulde
weldomrAder.
Rødlistearter: Hvid Seksporc et af de fA
omrAder, hvor Hvid Sekspore stadig findes.
Litteratur: PW 1/26-2.
-

Hedeomrdder vest for Tranum Klitplantage.
Beskyttelse: Statsejet, 820 ha militert omrAde.
Ornitologisk vardi: Hede-1.
Indikatorarter: Krikand, Stor Rcgnspove 3.
Litteratur: TD: 118.
Tornby Klitplantage.
Beskyttelse:
Vegetation: NAieskov, iøvskov, overdrev,
klithedc, ekstremrigker, vandløb, sø.
Botanisk vardi: ++1. Kiithedc indcholdcnde
enestAcnde ekstremrigker med flere Rødlistearter.
Rødlistearter: Dwergulvefod, Liden Padderok.
Litteratur: PW 2/3-1.
-

Pnestegdrdsbakkerne.

Beskyttelse:
Vegetation: Hede / ovcrdrcv, løvskov, eng,
weld.
Botanisk vardi: +1. Artsrigt hedeagtigt
ovcrdrev.
Litteratur: PW 2/4-2.
-

LØnstrup Klint.
Beskyttelse: 280 ha fredet.
Vegetation: Ovcrdrev, klit.
Botanisk vardi: +1. Hedcagtigt ovcrdrev

med rødiisteart.
Rødlistearter: Lyng-Star.
Litteratur: PW 2/8-2.
Højsande, Holtemmen, Storedal, LasØ.
Beskyttelse: Statsejet, Højsandc fredet 515
ha.
Vegetation: Strand, hede, overdrev, rigkaer,
fattigker, weld, lobeliesø, løvskov.
Botanisk vardi: +1. Klithcde indeholdende
vigtige kerpartier med mange rødlistearter.
Stor artsdiversitet.
Rødlistearter: Fin Bunke, Tvepibet Lobelie,
Brun Nbfrø, Stilk-MAncrude, Otteradet Uivefod Mose-Vintergrøn.
Eftersøges: Hjertchebe, Pilledrager.
Litteratur: PW 3/3-1.
Nordmarken, LcesØ.
Beskyttelse: Dcl af Nordmarken 51 ha
fredet.
Vegetation: Strand, overdrev, klit, hede.
Botanisk vardi: ++1. Veludvikiet likénhede.
Rødlisteartcr i klithcde og kar.
Rødlistearter: Fin Bunke, Aiectoria sarmentosa ssp. vexillifera.
Ornitologisk vardi: Hede-3.
Indikatorarter: Regnspove 0-3.
Litteratur: PW: 3/7-1, TD: 55.
Sigene, LasØ.
Kerene: RØvcrker, Lorum Sig, Lille og Store
Helmisker, Storeholmemose Sig, Birkemosesig, Lilie Sandvad, Store Sandvad, Munkekar.
Beskyttelse: 148 ha. fredet, 62 ha tillige
statsejet. Fredningssag 470 ha.
Vegetation: Hede, fattigker, sø, lobeliesø.
Botanisk vardi: ++1. Fugtig hede med
lobeliesø, udbrcdt karakteristisk fattigkersvegetation med rødlistearter.
Rødlistearter: Brun Nebfrø rigeste bestande
i Danmark, Fin Bunke, Tvepibet Lobelie.
Eftersøges: Pilledrager, Flydende Kogleaks,
Hjertchebe, Krybende Ranunkel, Lyng-Star.
Ornitologisk vardi: +++Hede-1.
Kwrene

=
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Indikatorarter: Krikand 2-4, Stor Regnspove 5-7, Natravn 1.
Litteratur: PW 3/11. 3/7-1. TD: 43.

Ornitologisk vardi: +++Skov-2.
Indikatorarter: Krikand ? Hedeherke 5.
Litteratur: PW 4/17-1, TD: 130.

Rønnerne, LcesØ FarØn, Kringelrøn, Lan
gerØn, Hornfiskrøn.
Beskyttelse: 1496 ha. fredet. 434 ha statsejet.
Del af RamsaromrAde nr. 10. Dcl af EF-fuglclokalitct nr. 10. Plejeprojckt mcd EFstØtte.
Vegetation: Strandeng, overdrev, hede,
rigkr, fattigker, nAleskov.
Botanisk vardi: ++1. Store, uberørtc strandengs-, ovcrdrevs- og rigkamsarealer. Stor
diversitet. Det er uvist om der stadig er
cgcntlig hede.
Rødlistearter: Fin Bunke.
Ornitologisk vardi: ++Hcdc-1.
Indikatorarter: Krikand, Stor Regnspove
7-15.
Litteratur: PW 3/15-1, 3/20-1, 3/20-2,
3/21-1. TD: 50, 51.

Randomráder i Store Vildmose.
Beskyttelse: 429.ha fredet de vigtigste dde.
Botanisk vardi: +++1 . Højmosebiotop.
Rødlistearter: Multeber.
Ornitologisk vardi: +Hede-1.
Indikatorarter: Krikand, Stor Rcgnspove,
Hedeherke 1.
Litteratur: PW 5/5-1. TD: 102.

-

Bovet Bugt, Lyngholt, Lyngbakken.
Beskyttelse: 61 ha kyst fredet. Del af RamsaromrAde nr. 10 og EF-fuglelokalitct nr 10.
Vegetation: Strandeng, hede?.
Ornitologisk vardi: +++Hede-1.
Indikatorarter: Stor Regnspovc 3-7.
Litteratur: TD: 53.
Slettingen, Jyske As.
Beskyttelse: Nordlige dcl offentligt cjet. 441
ha fredet.

Vegetation: Hede, fattigker, iøvskov.
Botanisk vardi: +1. Artsrig hedcvegctation.

Litteratur: PW 4/9-2.
Hammer Bakker.
Beskyttelse: 400 ha fredet.
Vegetation: LØvskov, nAieskov, hede, overdrcv, mose, mark, dige.
Botanisk vardi: ++1. Naturskov og artsrig
hedevegetation.
Rødlistearter: Rundfinnet Radeløv, LyngStar.
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Lien m. Underlien.
Beskyttelse: Lien: 385 ha fedet. Underlien:
928 ha fredet. Kreaturgresning i Fosdalen.
Vegetation: Ovcrdrev, løvskov, nAleskov,
weld, rigkr, fattigker.
Botanisk vardi: ++1. rødlistearter i rig- og
fattigker. Artsrige plantesamfund.
Rødlistearter: Afbidt Høgeskeg, Kamillebladet MAnerude Rundfinnct Radeløv.
Ornitologisk vardi: +Hede-2.
Indikatorarter: Stor Regnspove 3.
Litteratur: PW 5/10-1. ‘FD: 120.
Tingskov = Tinggárds Plantage.

Beskyttelse: Mindre dde statsejet.
Vegetation: NAleskov, løvskov, hede.
Botanisk vardi: +1. Naturskov mcd hede.
Rødlistearter.
Rødlistearter: Flad Ulvefod, Lyng-Star.
Litteratur: PW 5/17-1.
HolmsØ Hede ved Tingskov.
Beskyttelse: 22 ha. fredet.
Vegetation: Ekstremrigker, vandløb, fugtig
løvskov, overdrev, hede.
Botanisk vrerdi: ++1.. Artsrige hedeagtige
overdrev med rødlistearter. Verdifuldt ekstremrigker.
Rødlistearter: VAr-Kobjelde, Kamillebladet
MAnerude, Lyng-Star.
Litteratur: PW 5/17-3.
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Alsbjerg Bakker.
Beskyttelse: 40 ha fredet. Gnesning.
Vegetation: Overdrev, hede.
Botanisk vardi: +1. Artsrigt hedeagtigt
ovcrdrev med rødiistcart.
Rødlistearter: Lyng-Star.
Litteratur: PW 5/19-1.

Botanisk vardi: +1. Artsrigt hedeagtigt
overdrev med rødlistcarter.
Rødlistearter: Bredbgret Ensian, Lyng-Star.
Litteratur: PW 10/18-6.
NavnsØ.

Beskyttelse: 1003 ha. fredet.
Vegetation: Klit, hede, rigluer, vandhui.
Botanisk vardi: ++1. Verdifuld likénhede.
Ornitologisk vardi: ++Hcde-2.
Indikatorarter: Stor Rcgnspove 3.
Litteratur: PW 6/38-1, 6/38-2. TD: 123.

Beskyttelse: 50 med omgiveiser ca. 102 ha
fredet og statsejet.
Vegetation: Lobeiiesø, fattigkr, overdrev.
Botanisk vardi: +++1. Lobeiiesø beliggende
i hede.
Rødlistearter: Tvcpibct Lobelie, Pilledrager,
Krybende Ranunkei, Sortgrøn Brasenføde, Fin
Bunke, Storhebet Bhererod.
Litteratur: PW 10/28-1.

Klim Strand, Klim Klitplantage.
Beskyttelse: Ikke fedet.
Vegetation: KJit, hede, fattigluer.
Botanisk vardi: +2.
Ornitologisk vardi: +Hcde-1, Kyst-3.
Indikatorarter: Stor Regnspove 3.
Litteratur: PW 6/38-3, 6/38-4. TD: 124.

Fredbjerg.
Beskyttelse:
Vegetation: Ovcrdrev, hede.
Botanisk vardi: +1. Rødlistcart.
Rødlistearter: Lyng-Vikke.
Eftersøges: Cypres-Ulvefod.
Litteratur: PW 10/34-7.

De Himmerlandske Heder.
Vindblaes hede, Oudrup østerhcde, Frcjstrup
hede, Lundby Hede, Kyø Dale og Borup
hede.
Beskyttelse: Hovcdparten, 925 ha frcdet.
Vegetation: Hede, overdrcv.
Botanisk vardi: +1. Store hedearealer med
kun ringe indblanding af gresser.
Rødlistearter: Cypres-Ulvefod, Lyng-Star,
Cetraria nivalis.
Eftersøges: VArkobjeide.
Ornitologisk vardi: +Hedc-3?.
Indikatorarter:
Kun mindre omrAdc
optalt.
Litteratur: PW 10/15-1, 10/15-2, 10/16-1,
10/16-4. TD: 226. Botanik Museum, Lichenherbariet.

Hestixek.
Beskyttelse: Ca. 3 ha. er fredet.
Vegetation: Hede.
Botanisk vardi: +1. Rødiistcart.
Rødlistearter: Lyng-Silke.
Litteratur: PW 10/42.

GrØnnestrand, Kollerupstrand, Bredevands

-

bakker.

-

Sandbakken nord for Skivum.
Beskyttelse:
Vegetation: Overdrev, hede, weld, vandløb.
-

-

Lerkenfeld Bjerge.
Beskyttelse:
Vegetation: Hede, overdrev, nAicskov, iøvskov, mark.
Botanisk vardi: +1. Hede/overdrcv med
rødlisteart.
Rødlistearter: Lyng-Vikke.
Litteratur: PW 10/45-1.
-

Lundby Bakker md. Lundby Krat og Nøvling
Krat.
Beskyttelse: 133 ha. ejes af Alborg kommunc. Ca. 104 ha fredet.
Vegetation: Løvskov, vandhul, hede, over159
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* drev.
Botanisk vardi: +1. Hcde/overdrev mcd
rødlistearter.
Rødlistearter: Lyng-Vikke, Lyng-Star.
Eftersøges: Bredbegrct Ensian.
Litteratur: PW 11/10-2.
Bonderup Bakker.
Beskyttelse:
Vegetation: Ovcrdrcv.
Botanisk vardi: +1. Hedcagtigt overdrev
med rødiistearter.
Rødlistearter: Lyng-Vikke, Lyng-Star.
Litteratur: PW 11/15-10.
-

Sønder Kongerslev Prastegárdshede.. Syd for
Sønder Kongerslev.
Beskyttelse: Ca. 19 ha. fredet.
Vegetation: Ovcrdrev, hede, ekstremrigker.
Botanisk vardi: ++1. Artsrig hede/ overdrevsvcgetation, ekstremrigker.
Rødlistearter: Bredbegret Ensian, LyngStar.
Litteratur: PW 11/17-3.
Nordlige Lille Vildmose.
Beskyttelse: Del af EF-fuglelokalitet nr. 7.
FugleovervAgning. Afvanding bør stoppe.
Vegetation: Højmose, tørvegravningsfeltcr,
marker.
Botanisk vardi: +1. Højmoserest.
Rødlistearter: Muiteber.
Ornitologisk vardi: +++Hede-2.
Indikatorarter: Krikand 2, Stor Rcgnspove
2-4.
Litteratur: PW 11/18-8. TD: 151.
Sydlige Lille J/Udmose mc!. Toftesø, Tofte
Skov.
Beskyttelse: Del af EF-fugielokalitet nr. 7.

FugicovervAgning. Afvanding bør stoppe.
Vegetation: Højmose.
Botanisk vardi: +++ 1. EnestAendc højmoseomrAde.
Rødlistearter: Muiteber, Sphagnum balticum, Langbladet Soldug.

Ornitologisk vrerdi: +Hede-1, Skov-1.
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Indikatorarter: Krikand 3-5, Stor Regnspove 10-12, Tinksmed 3-4, Mosehornugle
Nattergal.
Litteratur: PW 11/18-1. TD: 153, 154.
Mulbjerge.
Beskyttelse: 144 ha fredet. Gnesning.
Vegetation: Løvskov, overdrev, strandeng,
mark.
Botanisk vardi: ++1. Artsrigt overdrcv med
rødlistearter tilhørende hede.
Rødlistearter: Baltisk Ensian, Lyng-Star.
Eftersøges: Kamillebladet MAncrude, Hvid
Sekspore.
Litteratur: PW 11/19-1.
Skindbjerglund og Kratbakke.
Beskyttelse: Delvist statsejet, delvist privat.
Skindbjerglund fredet Ca. 3 ha.
Vegetation: Løvskov, nAleskov, hede.
Botanisk vardi: +1. Naturskov, hede med
rødlistcarter.
Rødlistearter: Lyng-Vikke.
Litteratur: PW 11/21-9.
Rebild Bakker.
Beskyttelse: Fredet, hovedparten tillige
statsejct, nationalpark.
Vegetation: Hede, løvskov, weld, vandløb.
Botanisk vardi: +1. Hede med rødlistearter
i vAdomrAdcr.
Rødlistearten Krybende Ranunkci.
Litteratur: PW 11/24-12, 11/24-13.
Bradstrup Mose og Bradstrup hede. v. Veb
bestrup.
Beskyttelse: Privat, ikke fredet.
Vegetation: Højmose, hede.
Botanisk vardi: ++1. Højmose.
Litteratur: PW 11/29-1.

-

Øls. Fada4 øls Skrappe.
Beskyttelse: Ikke fredet. Gnesning.
Vegetation: Overdrev, hede, eng, weld,
vandløb, skov.
Botanisk vardi: ++1. Artsrig vegetation pA
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hedeagtigt overdrev. Rødlistearter.
Rødlistearter: Lyng-Vikke, Lyng-Star.
Litteratur: PW 11/30-6.
DØstrup.
Beskyttelse:
Vegetation: Overdrev, hede.
Botanisk vardi: +1. Rødlisteart.
Rødlisteart: Lyng-Vikke.
Litteratur: PW 11/30-13.
-

Bramslev Bakker.
Beskyttelse: Ca. 26 ha fredet. Gnesning.
Vegetation: Overdrev, hede.
Botanisk verdi: ++1. Rødlisteart.
Rødlistearter: Lyng-Star.
Litteratur: PW 11/31-2.
Vrd.
Beskyttelse: Ca. 7 ha. fredet. Grsset ekstensivt.
Vegetation: Overdrev, hede, løvskov, mark.
Botanisk vardi: +1. Hedeagtigt overdrev
med stor diversitet. Rødlistearter.
Rødlistearter: Hvid Sekspore.
Litteratur: PW 11/32-5.
Hobro Skov mc!. Østerskov og Ørnedal.
Beskyttelse: 4,5 ha fredet.

Vegetation: Løvskov, fugtig løvskov, nâleskov, hede/overdrev?.
Botanisk vrdi: 1. Krat- og hedeomrâder
med stor diversitet. Rødlistearter.
Rødlistearter: Lyng-Vikke.
Eftersøges: Ugrenet Edderkopurt senest set
1907.
Litteratur: PW 13b/40-2.
Gettrup. En smal, NØ-SVga°ende, ubenavnt
dal Mellem Skjellerup og Gettrup.
Beskyttelse:
Vegetation: Rigkcr, overdrev, hede?.
Botanisk vrdi: ++1. Hedeagtigt overdrev
med rødlistearter. Overgangsrigker med stor
diversitet.
Rødlistearter: Lyng-Vikke.
Litteratur: PW 13b/41-1.
-

NØrre Onsild Bakker og Sønder Onsild Krat.
Beskyttelse:
Vegetation: NAleskov, løvskov, overdrev?,
hede?.
Botanisk vardi: ++1. Hedeagtigt overdrev
med rødlistearter.
Rødlistearter: Lyng-Vikke.
Eftersøges: Ugrenet Edderkopurt.
Litteratur: PW 13b/43-1.
-

VIBORG AMT
Lild Strand vest for byen Lild Strand, med
Lild Strandkar.
Beskyttelse: Fredet, statsejet.
Vegetation: Klit, hede, likénhede, fattigk2er,
lobeliesø.
Botanisk vardi: ++1. Lichenhede-biotop.
lobeliesø og fattigker med rødlistearter.
Rødlistearter: Tvepibet Lobelie, Liden
Najade 1961, Hjertehebe, Pilledrager.
Eftersøges: Liden Najade i DK kun her og
i Filsø.

Litteratur: PW 6/9-2, 6/9-3.
Lild Klit Øst for byen Lild Strand.
Beskyttelse: Fredet, statsejet.
Vegetation: Klit, hede, likénhede, fattigkar.
Botanisk vrdi: ++1. Lichénhede-biotop.
Litteratur: PW 6/9-4.
Tro!dsting.
Beskyttelse: Statsejet.
Vegetation: Klit, likénhede.
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Botanisk vardi: +1. Likénhede-biotop.
Rødlistearter: Cladonia strepsilis, Pycnotheha papillaria.
Litteratur: PW 6/10-2.
Hanstho!m Reservatet.
mci Nors 50, Vester Vandet 50 og en nekke
mindre søer og kar.
Beskyttelse: Vildtreservat, 3399 ha fredet.
Hertil statsejede og fredede omrAder omkring
Nors Sø og V. Vandet Sø. Flere af søeme er
udpeget til naturvidenskabelige referenceomrâder. EF-fugleomrAde nr. 22. Fugleovervâgning. Plejeprogram.
Vegetation: Klit, hede, mose, lobeliesø.
Botanisk vrdi: +1. Meget stor werdi pa
grund af størrelse, sammensctningen af sjc1dne uberørte naturtyper. Vigtige fattigker og
lobeliesøer med rødlistearter.
Rødlistearter: Sortgrøn Brasenføde, Gulgrøn
Brasenføde, Sekshannet Bekarve, Kortskaftet
Skeblad, Fin Bunke, Tvepibet Lobelie, Pilledrager, Krybende Ranunkel, Langbladet
Soldug, Brun Nebfrø, Flydende Kogleaks,
Grenet Star, Dvrgu1vefod.
Eftersøges: Hjertehcbe, Storhthet B1ererod.
Ornitologisk vardi: +Hede- 1, VAdomrâde2.
Indikatorarter: Hjejle 0-4, Tinksmed 8-12,
Stor Regnspove 5-10.
Litteratur: PW 6/14-1, 6/15-1
6/15-5.
6/16-2. 6/17-1, 6/17-3, 6/19-1. 6/19-2.
6/19-6. TD. Falk & Brøgger-Jensen 1990.
-

A°bne Omrdder i Tved Klitp!antage. mci.
Kokkccr Vand.
Beskyttelse: Fredet.
Vegetation: Nâleskov, løvskov, hede, stendige.
Botanisk verdi: +1. Lobeliesø-biotop,
rødlistearter i fattigkar og sø.
Rødlistearter: Stilk-Mânerude, Fin Bunke,
Tvepibet Lobelie, Brun Nebfrø.
Eftersøges: Lyng-Silke.
Ornitologisk vrdi: +Hede-1.
Indikatorarter: Stor Regnspove, Krikand.
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Litteratur: PW 6/20-1. 6/20-2. TD: 8, TD:
18.
Vangsd klithede.
Beskyttelse: Delvist statsejet. EF-fugleomrAde nr. 18. Fugleovervâgning. Plejeprojekt
med EF-støtte. Rydning.
Vegetation: Hede, ekstremfattigk2er, lobeliesø?.
Botanisk vtrdi: +1. Vigtige fattigker.
Rødlistearter: Fin Bunke, Langbladet Soldug.
Eftersøges: Tvepibet Lobelie.
Ornitologisk vardi: Hede-2.
Indikatorarter: Krikand ?, Stor Regnspove
2, Tinksmed >3.
Litteratur: 7/2-1. TD: 24, Falk & BrøggerJensen 1990.
A°lvand Klithede.
Beskyttelse: 1114 ha klithede m.m. fredet,
Søeme Alvand og Førby sø er udpeget til
naturvidenskabeligt interesseomrâde. EFfugleomrâde nr. 17. Fugleovervägning. Plejeprojekt med EF-støttte. Rydning. Gunstig
udvikling grundet pleje.
Vegetation: Klit, hede, fattigkcr, lobeliesø.
Botanisk vardi: ++1. Klithede med vigtige
vadomrader. Lobeliesø-biotop.
Rødlistearter: Sortgrøn Brasenføde, Tvepibet
Lobelie, Gulgrøn Brasenføde, Pilledrager,
Krybende Ranunkel, Liden Bliererod, Flydende Kogleaks.
Eftersøges: Stor1abet Bliererod, Fin Bunke,
Hjerteliebe, Brun Nebfrø, Langbladet Soldug.
Ornitologisk verdi: ++Hede-1.
Indikatorarter: Krikand, Stor Regnspove
2-3, Tinksmed.
Litteratur: PW 7/5-2, 7/5-4. TD. Falk &
Brøgger-Jensen 1990.
Stenbjerg Strand.
Beskyttelse: 680 ha fredet.
Vegetation: K.lit, hede, fattigker.
Botanisk verdi: +1. Blandet klithedeomrâde
med rødlisteart.
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Rødlistearter: Kamillebladet Mânerude.
Litteratur: PW 7/13-1.
Lyngby Klithede, Mortensande samt Abne
omrAder i Hvidbjerg Klitplantage.
Beskyttelse: Mellem Lyngby og Lodbjerg
Klitplantager og videre til Agger er 3327 ha
fredet mci. Flade sø 431 ha, hovedparten er
tillige statsejet. Mange af de smâ søer er
udpeget til naturvidenskabelige referenceomrâder. Flere vigtige fugtigbundsarealer er
omgivet af piantage
Vegetation: Sø, klit, hede, fattigker, sø,
plantage.
Botanisk vrdi: +1. Vigtige fattigker.
Rødlistearter: Guigrøn Brasenføde, Fin
Bunke, Tvepibet Lobelie, Sekshannet Bekarye, Flydende Kogleaks, Pilledrager, Hjerteliebe, Langbiadet Soidug.
Eftersøges: Storhebet Bliererod, Sortgrøn
Brasenføde, Krybende Ranunkel.
Ornitologisk vrdi: +Hede-1.
Indikatorarter: Stor Regnspove 3-5, Hédeherke 1.
Litteratur: PW 7/15-1, 7/15-3, TD: 36.
Skyum Bjerge mci. Garup Bakker.
Beskyttelse: 17 ha. fredet. Gnesses, opwekst
ryddet.
Vegetation: Hede, løvskov, nAieskov, weld.
ekstremrigker, strandeng.
Botanisk verdi: -H-i. Hede med stor diversitet og rødlisteart, ekstremrigk2er.
Rødlistearter: Lyng-Star.
Litteratur: PW 7/19-2.

Fcerker Odde.
Beskyttelse: 11 ha fredet.
Vegetation: Strandoverdrev, strand.
Botanisk vrdi: 1. Hedeagtigt overdrev med
rødlisteart.
Rødlistearter: Lyng-Silke.
Litteratur: PW 9/3-3.
Eveidrup.
Beskyttelse: Ikke fredet.
Vegetation: Hede.
Botanisk vardi: +1. Hedeagtigt overdrev
med rødlisteart.
Rødlistearter: Lyng-Vikke.
Litteratur: PW 10/60-3.
-

Løveiomrddet.
Beskyttelse: Ikke fredet, sterk tilgroning.
Vegetation: Veld, søbred, grusgrav.
Botanisk vrdi: ++i. Uivefodsspiringssted.
Rødlistearter: Bjerg-Ulvefod eneste nuwerende lokalitet, Otteradet Ulvefod.
Litteratur: PW 14/33.
Havskov Dai ved Ska!sádaien.
Beskyttelse: Rydning.
Vegetation: Overdrev/hede, mark.
Botanisk vardi: ++1. Overdrevsagtig hede
med rødlisteart.
Rødlistearter: Ugrenet Edderkopurt Største
bestand i DK.
Litteratur: PW 14/33-2, TBU 14.

Storedai mc!. Brokdal ved Ska!sddaien.
Beskyttelse:
Vegetation: Overdrev/hede, nAleskov, mark.
Legind Bjerge Kárup Hede og kampehØje Botanisk vardi: +1. Overdrevsagtig hede
ved Kárup.
med rødlisteart.
Beskyttelse: Fredet, gresning.
Rødlistearter: Ugrenet Edderkopurt.
Vegetation: Hede, overdrev, overgangsrig- * Litteratur: PW 14/33-5, TBU 14.
ker.
Botanisk vardi: +1. Overdrevsagtig hede Boiler Krat.
med stor diversitet.
Beskyttelse: Gresning.
Litteratur: PW 8/15-4.
Vegetation: Løvskov, hede.
-
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Botanisk vardi: ++i. Naturskoy, Egekrat
med hedelysninger.
Rødlistearter: Bredbegret Ensian.
Eftersøges: Baltisk Ensian.
Litteratur: PW 14/41-i.
SØnder Ingstrup.
Beskyttelse: Ikke fredet.
Vegetation: Overdrev/hede, ker, eng.
Botanisk vardi: +1. Overdrevsagtig hede
med rødlisteart.
Rødlistearter: Hvid &ekspore.
Litteratur: PW 14/45.
Daisgárde Dai, skrcenter og overdrev.
Beskyttelse: Delvis graesset.
Vegetation: Hede, overdrev.
Botanisk vardi: ++1. Overdrevsagtig hede
med stor diversitet.
Litteratur: PW 14/62-3.
Hederester vest for Faiiesgdrde.
Beskyttelse: Ikke fredet.
Vegetation: Hede, mark.
Botanisk verdi: +1. Hede med rødlisteart.
Rødlistearter: Lyng-Vikke.
Litteratur: PW 14/70-3.
Nørremark HØj ved Dolierup.
Beskyttelse: Ikke fredet, gresning.
Vegetation: Hede, overdrev, vejside, mark.
Botanisk vrdi: ++1. Hede med stor diversitet.
Litteratur: PW 14/71-7.
Stanghede.
Beskyttelse: Statsejet, fredet. Rydning, faregriesning, jordbearbejdning.
Vegetation: Hede.
Botanisk vrdi: ++1. Artsrig lynghede med
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store partier af Hedelyng.
Rødlistearter: Lyng-Star.
Litteratur: PW 14/71-10.
Grathe hede = Grd hede.
Beskyttelse: Statsejet.
Vegetation: Hede, fattigluer.
Botanisk vardi: +1. Oprindelig, artsrig
iynghede.
Litteratur: PW 14/90-5.
Kompeda4 Moseda!.
Beskyttelse: Statsejet.
Vegetation: Vandløb, fattigk2er, hede, mdsande.
Botanisk vardi: ++i. Oprindelig, artsrig
lynghede og uforstyrrede fattigker.
Litteratur: PW 14/91-3.
Brinker iangs Jordbro A mellem Stohoim Bro
og Jordbro.
Beskyttelse:
Vegetation: Hede, rigker, grusgrav.
Botanisk vardi: +1. Ulvefodsspiringssted.
Rødlistearter: Otteradet Ulvefod.
Litteratur: PW 15/32-6.
-

Kongenshus hede = Resen hede.
Beskyttelse: Hovedparten 1300 ha fredet.
Vegetation: Hede.
Botaniskvrdi: ++i. Stor, sammenhengende dwergbuskhede.
Rødlistearter: Cypres-Ulvefod, Stereocaulon
pascale.
Ornitologisk verdi: +Hede-i.
Indikatorarter: Urfugi 2-3, Stor Regnspove.
Litteratur: PW 15/42-1, Andersen & Rahn
1956, TD: 125.
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ARHUS AMT
Nordbjerg pa Anhoit.
Beskyttelse: Fredet.
Vegetation: Overdev, hede.
Botanisk vrdi: ++2.
Eftersøges: Flad Uivefod, Bjerg-Uivefod.
Litteratur: PW 12/3.
Ørkenen pa Anhoit.
Beskyttelse: Udgør hovedparten af de 1856
ha fredet pa Anhoit.
Vegetation: Likénhede, ker.
Botanisk vardi: ++1. Vigtig likénhede.
Rødlistearter: Cypres-Ulvefod.
Ornitologisk vardi: Hede-1 landets vigtigste yngiepiads for Markpiber.
Indikatorarter: Markpiber 10-15.
Litteratur: PW 12/5, TD: 18, TBU 12.

Vegetation: Overdrev.
Botanisk vardi: +1. Hedeagtigt overdrev
med rødiisteart.
Rødlistearter: Lyng-Star.
Litteratur: PW i3a/47-2.
Tingdalen: Kongsø hede med Kongsø, Kalgard SØ, Grane LangsØ, R.cevsø.
Beskyttelse: Ca. 300 ha fredet.
Vegetation: Hede, iobeliesø, plantage.
Botanisk vardi: 1. Enestaende nekke af
lobeliesøer, hede med stor diversitet.
Rødlistearter: Tvepibet Lobelie, Sortgrøn
Brasenføde, Sekshannet Bekarve.
Litteratur: PW 20/35-2 + 20/35-5-9.
Vrads Sande.
Beskyttelse: Fredet 146 ha..
Vegetation: KJit, hede, fattigker, højmoserest.
Botanisk vardi: +++1. Artsrige likénheder.
Litteratur: PW 20/36-1.
-

Hevring Hede.
Beskyttelse: Statsejet, militert omrade.
Vegetation: Klmt, hede.
Botanisk vrdi: +1. Rødlisteart pa hede.
Rødlistearter: Lyng-Star.
Litteratur: PW 13a/9-1.
Hem, Dambakker.
Beskyttelse:
Vegetation: Overdrev, hede.
Botanisk vardi: +1. Overdrevsagtig hede
med rødlisteart.
Rødlistearter: Lyng-Star.
Litteratur: PW 13b/17-5.
-

Sem Hede.
Beskyttelse: 14 ha, fredet, gresset.
Vegetation: Hede, overdrev ?.
Botanisk vrdi: +/++1. Hede med rødlisteart.
Rødlistearter: Lyng-Star.
Litteratur: PW 13b/i8-4.
-

BØgeiund Banke.
Beskyttelse: Fredet.
Vegetation: Hede, fattigkr, weld.
Botanisk verdi: ++1. Rødlisteart.
Rødlistearter: Otteradet Ulvefod.
Litteratur: PW 20/36-5.
Sepstrup Sande.
Beskyttelse: Ca. 170 ha. Ikke fredet.
Vegetation: Likénhede, grshede, dwergbuskhede, hedeker og hedesø.
Botanisk vrdi: ++i. Indsandeomrade med
stor diversitet.
Rødlistearter: Bredbagret Ensian.
Eftersøges: Oligotrichum hercynicum og
Racomitrium microcarpum 2 meget sjeidne
mosser.
Litteratur: PW 20/36-6.

Overdrev ved Marie Magdalene. Ryomgdrd.
Beskyttelse: Gnesning.
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Mois Bjerge.
Beskyttelse: 1287 ha fredet. Fredningsforslag
over udvideise til ialt ca. 2140 ha.
Botanisk vrdi: ++/+++i. Store arealer med
meget varierede heder.

Rødlistearter: Hylde-Gøgeurt + flere arter,
som ikke er tilknyttet hede.
Eftersøges: Lyng-Star.
Litteratur: PW 22a/23-8-11

RINGKØBING AMT
Heder pa Skovbjerg Bakkeø.
Skovbjerg Bakkeø er et omrade med en stor
koncentration af heder, hvis verdi ikke kan
ses isoleret. Omradet er det vigtigste urfugleomrade i Danmark og alle hedearealerne er
vigtige som potentielle spredningsomrader.
Strejfende urfugle kan trffes pa flere af
hedeme. Samtidig findes de største bestande
af Cypres-Ulvefod og Var-Kobjelde her.
Hedestykkerne er sterkt opsplittet og Skovbjerg Bakkeø er derfor et af de omrader, hvor
en arronderingsindsats er mest paknevet. De
følgende 13 heder gør sig specielt bemerket.
Sdr. Feldborg Plantage med LillesØ omgivet
af hede.
Beskyttelse: Statsejet. EF-fugleomrade nr.
42. Fugleovervagning. Tinksmed forsvundet.
Ornitologisk vardi: Hede-1.
Indikatorarter: Tinksmed 4, Natravn.
Litteratur: TD: 36, Falk & Brøgger-Jensen
1990.
Idom Hede =Nørhoim Hede ved Idom.
Beskyttelse: Privat, fredet.
Vegetation: Hede, lichénhede, fattigk2er,
grusgrav, eng.
Botanisk vrdi: ++1. Hede med rødlistearter. Specielt fremheves grusgraven.
Rødlistearter: Cypres-Ulvefod, Ochroiechia
frigida, Pychnotelia papillaria Vâr-Kobjelde.
Litteratur: Christensen, T. B. 1973 41,
Christensen m.fl. 1986 8, TBU 16.
Vind Hede.
Beskyttelse: Vildtreservat.
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Vegetation: Hede, fattigker, egekrat.
Botanisk vardi: 1. Rødlisteart.
Rødlistearter: Cypres-Ulvefod, Var-Kobjelde.
Eftersøges: Lyng-Star, Fiad Ulvefod.
Ornitologisk vardi: ++Hede-i.
Indikatorarter: Urfugi, 11-15 kokke 1981.
Litteratur: Christensen, T. B. 1973 74,
TBU 16, TD: 43.
*

Sdr. Vosborg Hede.
Beskyttelse: Fredet 119 ha.
Botanisk verdi: 2.
Eftersøges: Var-Kobjelde.
Ornitologisk vrdi: Hede-1.
Indikatorarter: Urfugi.
Litteratur: TBU 16, TD: 31.
Ormstrup Hede v Hestbjerg P1..
Beskyttelse:
Botanisk verdi: 1.
Rødlistearter: Cypres-Ulvefod.
Eftersøges: VAr-Kobje1de.
Litteratur: TBU 16.
-

Nr. Vosborg Hede.
Beskyttelse: Fredet.
Botanisk vardi: 2.
Eftersøges: Cypres-Uivefod.
Ornitologisk verdi: Hede-i.
Indikatorarter: Urfugi 1.
Litteratur: TBU 17, TD: 30.
Store Sande.
Beskyttelse: Statsejet
Vegetation: Hede, indsande,
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Botanisk verdi: 1. Artsrigt, interessant
indsande.
Rødlistearter: Var-Kobjelde.
Litteratur: TBU 17. Christensen, T. B. 1973
92.
Hede ved Pøismar/ç, et par km NØ f. Tim St.
Beskyttelse:
Vegetation:
Botanisk vrdi: 1.
Rødlistearter: Var-Kobjalde.
Litteratur: TBU 17.
-

-

-

Hedeareal vest for Store Sande.
Beskyttelse:
Vegetation: Hede, fattigkcr.
Botanisk vardi: 1. Hede med vigtige fattigker.
Rødlistearter: Brun Nebfrø, Fin Bunke.
Litteratur: Christensen, T. B. 1973 93.
-

Halkar Sande og Langens Bjerge.
Beskyttelse:
Vegetation: Hede, indsande, fattigk2er, eng.
Botanisk vrdi: 1. Hede med vigtige fattigker.
Rødlistearter: Brun Nabfrø, Fin Bunke.
Litteratur: Christensen, T. B. 1973 103.

Hede vest for Sørup Sande, Hoverdal Plan
tage.
Beskyttelse: Offentlig ejet statsskov.
Botanisk vardi: ++i. Rødlisteart.
Rødlistearter: Baeomyces piacophyilus.
Litteratur: Christensen m.fl. 1986 30.

-

Hedeareaier i den sydvestiige del afHoverdai
Plantage.
Beskyttelse: Offentlig ejet statsskov.
Vegetation: Hede, fattigker.
Botanisk vardi: ++1. Fattigker med rødlisteart.
Rødlistearter: Brun Nebfrø
Litteratur: Christensen, T. B. 1973 138.
Heder v. Prastbjerg Piantage.
Beskyttelse: -Privatejet
Vegetation: Hede.
Botanisk vardi: 1. Rødlisteart.
Rødlistearter: Cypres-Ulvefod.
Litteratur: TBU 16.

-

Højsande øst for Hoverdal Plantage.
Beskyttelse: Privatejet, ikke fredet.
Vegetation: Hede, indsande.
Botanisk verdi: ++1. Hede med rødiisteart.
Rødlistearter: Cypres-Ulvefod.
Litteratur: Christensen m.fl. 1986 3, TBU
17.
Hede Øst for SØrup Sande, Hoverdal Pianta
ge.
Beskyttelse:
Vegetation: Hede, indsande, fattigker.
Botanisk vrdi: ++1. Hede med vigtige
vandhuisiokaiiteter.
Rødlistearter: Liden Bliererod, Kortsporet
Bliererod.
Litteratur: Christensen T. B. 1973 128.
-

-

Trehøje Hede =Tiphede.
Beskyttelse: Fredet ca 300 ha..
Vegetation: Hede.
Ornitologisk vrdi: Hede-?.
Indikatorarter: Urfugi?.
Litteratur: TD: 45.
Heder ved Tihøje.
Beskyttelse: 213 ha Viidtreservat.
Vegetation: Hede.
Ornitologisk vrdi: Hede-?.
Indikatorarter: Urfugl?.
Litteratur: TD: 44.
Egekrat og Heder ved Haderuplund.
Beskyttelse: Ligger mâske indenfor Haderup
A fredningen.
Botanisk verdi: 1. Rødiisteart.
Rødlistearter: Ugrenet Edderkopurt.
Litteratur: TBU 15.
Gudum Ker.
Beskyttelse:

-
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Ornitologisk vardi: Hede-1.
Indikatorarter: Stor Reguspove 10-15,
Urfugi forsvundet.
Litteratur: TD: 52.

Indikatorarter: Urfugi forsvundet.
Litteratur: Christensen m.fl. 1986 ii, TD:
47.

Troldmose.
Beskyttelse: Ikke fredet.
Ornitologisk vardi: Hede-1.
Indikatorarter: Stor Reguspove 5.
Litteratur: TD: 57.

Øster Lem Hede.
Beskyttelse:
Vegetation: Hede
Botanisk vardi: ++1. Dwergbuskhede med
stort indhold af Tytteber.
Litteratur: Christensen m.fl. 1986 25.

Hede-arealerpa Gjeiier Odde og Gjeller 50.
Beskyttelse:
Vegetation: Hede, sø.
Botanisk vrdi: 1. Rødlisteart
Rødlistearter: Bredbiadet Ensian.
Eftersøges: Baitisk Ensian.
Litteratur: TBU 16.

Defbferg Hede.
Beskyttelse:
Vegetation: Hede
Botanisk vardi: 1. Hede med rødlisteart.
Rødlistearter: Cypres-Uivefod.
Eftersøges: Bredbiadet Ensian.
Litteratur: TBU 17.

Amstrup sØerne.
Beskyttelse: Fredningssag.
Vegetation: Hede, bat, 50
Ornitologisk vrdi: +Hede-1.
Indikatorarter:
Litteratur: TD: 18.

NØ fi Hedegard ved V Rabf erg ‘ncer Def
bferg Hede.
Botanisk vrdi: 1. Rødiisteart.
Rødlistearter: Flad Ulvefod.
Litteratur: TBU 17.

-

-

-

Hfelm Hede Grimmebakker, Stovdal.
Beskyttelse: Fredet.
Vegetation: Hede.
Botanisk verdi: 1. Store arealer med dwergbuskhede.

-

-

Lonborg Hede, Tamkar.
Beskyttelse: Delvis fredet 347 ha, statsejet.
Botanisk vrdi: 1. Store arealer med Kiokkelynghede.
Ornitologisk vardi: +++Hede-1.
Indikatorarter: Stor Reguspove 2-3, Tinksmed 0-1, Urfugi sidst 1976.
Litteratur: TD: 68.
-

Karup Hede Hessellund Hede.
Beskyttelse: Statsejet, Militert omrade.
Vegetation: Hede
Ornitologisk vardi: Hede-1.
Indikatorarter: Urfugi.
Litteratur: TD: 37.
Ovstrup Hede.
Beskyttelse: Deivis fredet ca. 500 ha, privatejet, gnesses.
Vegetation: Hede, likénhede.
Botanisk vrdi: ++1. Store arealer med
likénhede.
Ornitologisk vrdi: Hede-?.
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Borris Hede.
Beskyttelse: 1830 ha fredet, yderligere 2900
ha statsejet. EF-fugleomrAde nr. 37. Fugleovervagning. Ingen 2endringer i fugiebestand.
Vegetation: Hede, fattigkr, opgivne dyrkningsarealer, egekrat.
Botanisk vrdi: 1. Meget stort hedeareal,
rødlistearter tiiknyttet fattigker.
Rødlistearter: Kortsporet Bliererod, Brun
Nebfrø, Oligotrichum hercynicum.
Eftersøges: Lyng-Vikke, Bredbiadet Ensian.
Ornitologisk virdi: +++Hede-1.

14. Vigtige hedeiokaliteter
Indikatorarter: Krikand 2-4, Urfugl til
1980, Stor Regnspove 10-30, Tiñksmed 4-8,
Mosehomugle 1-2, Stor Tornskade 2.
Litteratur: TBU 17, TD: 63, Faik & Brogger-Jensen 1990, M. Ring Petersen & T.
Riis-Nielsen.

Hede lyngmark ca. 2 km vest for Sdr. Fe!ding Kirke.
Botanisk vardi: 1. Hede med rødlisteart.
Rødlistearter: Lyng-Vikke.
Litteratur: TBU 18.

VEJLE AMT
Randbøl Hede.
Beskyttelse: Ca. 900 ha, heraf 760 ha fredet.
EF-fugleomrade nr. 46. Plejeprojekt. Rydning.
Vegetation: Hede, indsande, fattigker, gl.
marker.
Botanisk vardi: 1. Serlig werdifuldt hedeternen, stor diversitet, rødlistearter savel pa
tOr som fugtig bund.
Rødlistearter: Var-Kobjelde, Tysk Visse,
Cypres-Ulvefod, Fin Bunke, Brun Nebfrø.
Ornitologisk vardi: +Hede-1.
Indikatorarter: Krikand 1-2, -Stor Regnspove 4-5, Tinksmed 1-2, Urfugi 2-3, Stor
Tornskade 1.
Litteratur: PG 25/89, TD: 71, Falk & Brogger-Jensen 1990.
Harrild Hede og andre hedearealer i Nørlund
Plantage.
Beskyttelse: Fredet.
Vegetation: Hede, fattigker, oligotrofe soer,
rigker.
Botanisk vardi: +1. Verdifuide hede- og
fattigkerspartier, ekstremrigker.
Rødlistearter: Tørve-Viol.
Ornitologisk vardi: +Hede-1.
Indikatorarter: Krikand 2-3, Stor Regnspove, Urfugi sidst 1980 Stor Tornskade
0-1.
Litteratur: PG 19/13 TD: 2.
Landskabet omkring Gudenaens og Skferna
ens Kilder.
Beskyttelse: Gudenaens ovre lob 596 ha
-

fredet. Staten er i ferd med at sammenkøbe
et omrade for at genskabelse af det tidligere
iandskab med egekrat, hede, eng omradet
afgnesses. Rørbek 50 fredningen soges
udvidet til at omfatte store areaier omkring
Skjemaens ovre lob.
Vegetation: Enge, weld, egekrat, hede.
Botanisk vardi: +/++/+++1. Hele landskabet
omkring Kildeme og Aemes øvre lob er
botanisk werdifuldt. Stor diversitet. Egekrat
med hedelysninger.
Eftersoges: Bredbiadet Ensian.
Litteratur: PG 19/3-3, TBU.
Endelave: "Øvre" med "Øverste Ende ",
strandvoldsomrade.
Beskyttelse: Fredet 168 ha.
Vegetation: Hede, overdrev, fattigker,
strand, skov.
Botanisk vardi: 1. Vestjysk pnegede hedeog kersamfund, rOdlistearter i fattigker.
Rødlistearter: Brun Nebfrø, Fin Bunke.
Litteratur: PG 24/58-1.
-

Endeiave: Lynger = Lyngore, strandvoldsomrade.
Beskyttelse:
Vegetation: Hede, oyerdrey, fattigker, rigker, strand, skov.
Botanisk vardi: 1. Vestjysk pnegede hedeog kersamfund i strandvoldssystememe, stor
diversitet. ROdlistearter tilknyttet forskellige
kertyper.
Rødlistearter: Salep-Gogeurt, Maj-GOgeurt, Kødfarvet Gogeurt.
-
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Litteratur: PG 24/58-3.
Ringive Kommunes Plantage, 2 vintervade
lavninger.
Beskyttelse: Fredningssag.

Botanisk vardi: +++1. Fattigkersbiotop med
meget sjelden rødlisteart.
Rødlistearter: Bruskbeger.
L,itteratur: PG 19/36.

RIBE AMT
FanØ.
Beskyttelse: Store dele af FanO er fredet,
Specielt den sydlige del hvor ca. 1400 ha er
fredet Sandflod Hede, Sønderho Hede, Skifterne, Havside Bjerge, HOnen. Del af Ramsaromrade nr. 27 og EF-fugleomrade nr. 53.
Fugleovervagning. Plejeprojekt ved Amt og
Kommune.
Vegetation: Strand, klit, hede, klitsø, kaer,
strandeng, marsk, vade.
Botanisk vardi: 1. Store klithedeomrader.
ROdlistearter.
ROdlistearter: Hjertehebe, Fin Bunke, Bredbladet Ensian.
Eftersøges: Hvid Sekspore.
Ornitologisk vardi: Hede-1.
Indikatorarter: Krikand 1-10, Stor Reguspove 8, Hedehog 0-4. Stor Reguspove
senere fastslaet til Ca. 30.
Litteratur: TBU 27, Christensen 1990, Falk
& Brogger-Jensen 1990.
-

Uldum Kar.
Beskyttelse: Areal 950 ha. EF-fugleomrade
nr. 44. Fugleovervâgning. Tinksmed forsvundet. Arsag maske tilgroning eller jagtforstyrrelser.
Vegetation: Hedemose, eng, sø, skov.
Ornitologisk vardi: Hede-1.
Indikatorarter: Krikand, Tinksmed 2.
Litteratur: Falk & Brogger-Jensen 1990.
Vorbasse SØnderhede.
Beskyttelse: Ikke fredet, 86 ha.
Vegetation: Hede, fattigker.
Botanisk vardi: 1. Hede med rødlisteart.
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Rødlistearter: Var-Kobjelde.
Litteratur: TBU 26, RH 85.
Kiithede ved Løvkiitterne, Kargard plantage.
Beskyttelse: Fredet sammen med klitplantage 1437 ha fredet
Vegetation: Hede, klit, egekrat, plantage.
Botanisk vardi: 1. Er et potentielt vigtigt
forskningsomrade.
Litteratur:
-

-

-

Arealetfra Grarup Strand til Ai Klitplantage
md Seiager Sø og Holmsø.
Beskyttelse:
Vegetation: Hede, plantage, kiit, fattgiker,
-

so.
Botanisk vardi: 1. Lobeliesø og fattigker
med rødlisteart.
Rødlistearter: Langbladet Soldug, Tvepibet
Lobelie.
Litteratur: RS 2-2/332x-336x, 339, 340.
Areaiet mellem Vrøgum Plantage og Ai
Plantage mci. Barnsø.
Vegetation: Hede, hedemose, so.
Botanisk vardi: 1. Hede med rødlisteart.
Rødlistearter: Lyng-Silke.
Litteratur: RS 2-2/330x-331x.
Arealet Meilem Ai Plantage og Bordrup
Plantage.
Beskyttelse: Statsejet. militert omrâde.
Vegetation: Hede, fattigkr, so.
Botanisk vardi: 1. Lobelieso og fattigker
med rødlistearter.
Rødlistearter: Brun Nebfrø, Langbladet
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Soldug, Tvepibet Lobelie, Liden Bliererod.
Litteratur: RS 2-2/314x-326x.
Kallesmarsk Hede.
Beskyttelse: Statsejet, militert omrade. EFfugleomrade nr. 50. Arsag til aftagende werdi
for fugleliv: afvanding, driftsendringer,
forstyrrelser + tilgroning.
Vegetation: KJit, klithede, fattigluer, lobeliesoer.
Botanisk vardi: 1. Enestaende klitareal og
hedeareal med fugtigbundssamfund.
Rødlistearter: Brun Nebfr.
Eftersøges: Lyng-Silke.
Ornitologisk vardi: Hede-1.
Indikatorarter: Tinksmed 3-5, Urfugl
forsvundet.
Litteratur: RH 300, Falk & Brogger-Jensen
1990.
Fidde S Hede mellem Fidde S og Henne
Strand.
Beskyttelse: Fidde so, samt omgivende klitter
og heder er fredet, ialt 858 ha hvoraf soen
udgor ca 100 ha. Ramsar-omrade nr. 1. EFfugleomrade nr. 56. FugleovervAgning.
Vegetation: Eng, klit, hede.
Botanisk vardi: 1. Lobelieso sterkt odelagt,
rneringsberiget, rodlisteart pa hede.
Rødlistearter: Lyng-Silke.
Eftersøges: Vandpeber-Bakarve, Liden
Najade, Korsarve.
Ornitologisk vardi: Hede-1.
Indikatorarter: Hedehog, Tinksmed 1-2.
Litteratur: RS 2-1/497, TBU 27, Falk &
Brogger-Jensen 1990.
-

LØnne Kirkflod.
Beskyttelse: Fredet 50 ha.
Vegetation: So, klithede
Botanisk vardi: 1. Renvandet sandbundss
domineret af Strandbo.
Rødlistearter: Strandbo.
Litteratur: RS 2-1/495a.

Heder og søer ved Gaistho.
Beskyttelse:
Vegetation: Hede, fattigker, so.
Botanisk vardi: 1. Fattigkr med rOdlisteart.
Rødlistearter: Langbladet Soldug, Brun
Nebfrø.
Litteratur: RS 6-6/458 +458a +458b.
-

Nørholm Hede.
Beskyttelse: 350 ha fredet.
Vegetation: Hede, fattigker, bat.
Botanisk vardi: 1. Hede i naturlig tilgrofling.
Eftersøges: Lyng-Silke.
Litteratur: TBU 26.
-

Hedemose og sØ NV for Lindknud ved Møllegard.
Vegetation: Hedemose, so.
Botanisk vardi: 1. Rodlistearter i fattigker.
Rødlistearter: Kortsporet Bliererod i tOrvegrave, Brun Nebfrø.
Litteratur: RS 7-5/611.
Vefen Mose.
Beskyttelse: EF-fugleomrâde nr 54. Under
afvandinggrundet sphagnumgravning. Kraftig
tilgroning med Birk.
Botanisk vardi: 1. Rødlisteart i fattigker.
Rødlistearter: Fin Bunke.
Ornitologisk vardi: Hede-1.
Indikatorarter: Tinksmed 0-2, HedehOg,
Natravn.
Litteratur: RS 11-2/213, Falk & BroggerJensen 1990.
SkarsØ.
Beskyttelse: Fredet.
Vegetation: Lobelie-sø, hede, fattigker.
Rødlistearter: Brun Nbfrø, Langbladet
Soldug, Tvepibet Lobelie.
Litteratur: RS 11-3/333.
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Vegetation: Hede.
Botanisk vardi: +1. Rødlisteart.
Rødlistearter: Cypres-Ulvefod.
Litteratur: RH 95.

Sønder Farup Hede.
Beskyttelse: Privatejet, 22 ha.
Vegetation: Hede, mose.
Botanisk vardi: +2.
Ornitologisk vardi: Hede-1.
indikatorarter: Tinksmed.
Litteratur: RH 6.
Fasted Mose.
Beskyttelse: 36 ha fredet, graesning
arealet, afbnending.
Vegetation: Mose.
Botanisk vardi: +2.
Ornitologisk vardi: Hede-1.
Indikatorarter: Hedehog.
Litteratur: RH 16.

pa del af

Abild Hede mci. Storemose.
Beskyttelse: Ca 53 ha, ikke fredet.
Vegetation: Hede, mose.
Ornitologisk vardi: Hede-1.
Indikatorarter: Tinksmed.
Litteratur: RH 107-109.

St. Rabj erg.
Beskyttelse: 95 ha hede, 65 ha fredet, dele
* offentligt ejet. EF-fugleomrade nr. 48. Fugleovervagning. Tinksmed forsvundet. Rydning, evt. senere gnesning.
Hede NØ for Bavnehøj.
Vegetation: Hede, fattigker.
Beskyttelse: Privat, 3,5 ha ikke under §43. Botanisk vardi: 1. Fattigker med rOdlisteart.
Vegetation: Hede, fattigker.
Rødlistearter: Brun Nebfro.
Botanisk vardi: 1. Artsrig hedemose med Ornitologisk vardi: Hede-1.
rOdlisteart.
Indikatorarter: Tinksmed 2-3.
Rødlistearter: Langbladet Soldug.
Litteratur: RH 187, 189, Falk & BroggerLitteratur: RH 56.
Jensen 1990.
Hede ved Varde SØndre Plantage.
Beskyttelse: 205 ha hede, offentlig ejet
militaert omrade.
Vegetation: Hede, mose.
Ornitologisk vardi: Hede-1.
Indikatorarter: Tinksmed.
Litteratur: RH 59A-D.

Hedemose m Utoft Plantage.
Beskyttelse: Areal 2,5 ha, ikke under §43.
Vegetation: Hedemose.
Botanisk Vardi: 1. Fattigker med rOdlisteart.
Rødlistearter: Brun Nebfrø.
Litteratur: RH 192.

Hede Nord for Kleelund Plantage.
Beskyttelse: Privatejet, Ca. 45 ha.

Randbøl Hede: se Vefle Amt.

SØNDERJYLLANDS AMT
Øster Gejl Mose.
Beskyttelse: Ikke fredet.
Vegetation: ?.
Botanisk vardi: ?.
Ornitologisk vardi: ++Hede-1.
Indikatorarter: K.rikand 1, Stor Regnspove
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1,
Litteratur: TD: 109.
-

Artoft Plantage.
Beskyttelse: Statejet, dog ikke hedearealet.
Vegetation: Plantage, hede.
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Ornitologisk vardi: ++ Hede-1, Skoy-2.
Indikatorarter: Hedeherke 1.
Litteratur: PG: 52/56, TD: 116.
-

Abkar Mose, Stengelmose og Hfarup Mose.
Beskyttelse: 540 ha fredet.
Vegetation: HOjmose, hede.
Botanisk vardi: ++1. Højmose-biotop.
Rødlistearter: Kongebregne.
Ornitologisk vardi: ++Hede-1, Mose-2.
Indikatorarter: Krikand 1, Stor Regnspove
4-6, LJrfugl sidst 1978.
Litteratur: PG: 48/76 TD: 54.
Lovrup Skov og Lovrup Skrop.
Beskyttelse: Enkelte omrader med egekrat
fredet: Rabjerg, Gasse Shop. Del af EFfugleomrade nr. 66.
Vegetation: Egekrat, hede, plantage.
Botanisk vardi: +/++1. Vcrdifulde hedeagtige lysninger i egekrat.
Rødlistearter: Tysk Visse, Otteradet Ulvefod, Lyng-Vikke, Lund-Ranunkel.
Eftersøges: Hvid Sekspore, Smalbegret
Ensian, Lyng-Silke Rank Frostjeme, Langakset Tradspore.
Ornitologisk vardi: Skov-2.
Indikatorarter: Natravn 5.
Litteratur: PG: 49/2, TD: 73, Falk & Brogger-Jensen 1990.
HØnning Mose.
Beskyttelse: Foreslas inddraget i EF-fugleomrade nr. 66.
Vegetation:
Ornitologisk vardi: Hede-1.
Indikatorarter: Tinksmed 2 1989.
Litteratur: Falk & Brogger-Jensen 1990.
-

Helm Polde.
Beskyttelse: Fredet 40 ha. Del af EF-fugleomrade nr. 66.
Vegetation: Indsande, hede, fattigJuer.
Botanisk vardi: ++1. Verdifuldt og artsrigt
mndsande-omrade.
Rødlistearter: Cypres-ulvefod.

Eftersøges: Tysk Visse.
Litteratur: PG: 49/7.
Hede nord for Bailumbferg.
Beskyttelse: 33 ha fredet.
Vegetation: Indsánde, hede, fattigker.
Botanisk vardi: ++1. Vacrdifulde artsrige
hedesamfund.
Litteratur: PG: 49/14.
Askov Hede.
Beskyttelse: 130 ha fredet.
Vegetation: Indsande, hede, fattigker.
Botanisk vardi: ++1. Vigtigt indsande.
Rødlistearter: Cypres-Ulvefod.
Litteratur: PG: 49/14.
Stensbak Hede med pandekagerne.
Beskyttelse: 40 ha fredet.
Vegetation: Indsande, hede, fattigker.
Botanisk vardi: ++1. Interessant indsande-omrade.
Litteratur: PG: 49/14.
RØmØ.
Beskyttelse: Store dele af RømOs klitheder er
fredede. Ca 960 ha af Strand og anden Klitnekke fredet. Lakolk So med omgivelser,
samt den centrale udyrkede del af Nørreland
er fredet 640 ha. Endvidere flere mindre
fredninger. EF-fuglelokalitet nr. 65. Fugieovervagning. Uendrede hedefuglebestande.
Vegetation: Hvid klit, gron klit, gra klit,
kiithede, hede, eng, hedemose, ker.
Botanisk vardi: ++/+++1. Verdifulde klithede- og kersamfund.
Rødlistearter: Lyng-Silke, Hjertehebe, Brun
Nebfro, Fin Bunke, Strandbo Kongebregne,
Flydende Kogleaks, Mose-Vintergrøn, Klit-Star.
Eftersøges: Baltisk Ensian.
Ornitologisk vardi: ++Kyst-1, Hede-1,
Vadomrade-1.
Indikatorarter: Hedehog, Stor Regnspove
25, Mosehomugle 1-2.
Litteratur: PG: 50/1, TD: 75, 76, 77, Falk &
-
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Brogger-Jensen 1990.

ger-Jensen 1990.

Skast Mose og Kogsbøl Mose.
Beskyttelse: Dele 390 ha fredet, forsog pa
genskabelse af moseomrademe. EF-fuglelokalitet nr. 69. Fugleovervagning.
Vegetation: Hojmose, krat, hede, ker, rorskov.
Botanisk vardi: +/++1. Iser kerpartier.
Rødlistearter: Kongebregne.
Ornitologisk vardi: ++Hede-1, Vadomrade-i, Skov-2 tilgroning har medfOrt, at
alle hedearteme er forsvundet.
Indikatorarter: Hedehog 3-4, Tinksmed 03, Mosehomugle 1 Sortteme.
Litteratur: PG: 50/13, TD: 82, Falk &
Brogger-Jensen 1990.

Frøslev Mose.
Beskyttelse: Hovedparten fredet 310 ha,
EF-fuglelokalitet nr. 70. Fugleovervagning.
Tilbagegang blandt hedefugle. Arsag tilgroning. Pleje: Rydning, gnesning m. far og
kreaturer, Vandstands-ogning.
Vegetation: Fattigker, hede, pilekrat.
Botanisk vardi: +1. store bevoksninger af
Guldblomme.
Ornitologisk vardi: ++Hede-1, tilbagegang
grundet draening og tilgroning.
Indikatorarter: Krikand 5-6, Stor Reguspove 3, Hedehog 2-3, Tinksmed 2-4, Mosehomugle 1-4 Tidl. Urfugl.
Litteratur: PG 51/6, TD: 110, Falk & Brogger-Jensen 1990.

-

Hede Mellem Emmeriev og Hferpsted.
Beskyttelse: Maske med i Hjérpsted-Emmerlev Kiev fredningen.
Vegetation: hede, eng.
Botanisk vardi: 1. ROdlisteart.
Rødlistearter: Lyng-Silke.
Litteratur: TBU 50, PG: 50/7.
Draved Kongsmose = Kongens Mose.
Beskyttelse: Fredningssag 382 ha. Del af
EF-fuglelokalitet nr. 61. Nogen tilgroning.
Vegetation: Hojmose, sumpskov.
Botanisk vardi: +++1. HOjmose.
Rødlistearter: Brun Nebfrø.
Ornitologisk vardi: ++Hede-1, tilbagegang
grundet tilgroning.
Indikatorarter: Krikand 10-12, Stor Regnspove 7, Hedehog 1-2, Tinksmed 5, Mosehornugle 1, Urfugl sidst 1980.
Litteratur: PG: 51/2, TD: 91, Falk & Brog-

Hostrup S, Assenhoim Mose og narliggende
skove.
Beskyttelse: Lille del, Bjergskov fredet,
EF-fuglelokalitet nr. 58. Tinksmed og Mosehornugle forsvundet. Sterk tilgroning af ker
og hede. Truet af Neringsbelastning.
Vegetation: LobeliesO, hede, mose
Botaniskvardi: +1. Lobeliesø med hedeomgivelser.
Rødlistearter: Tvepibet Lobelie, Pilledrager,
Sortgron Brasenfode, Fin Bunke, Flydende
Kogleaks, Liden Bliererod.
Eftersøges: Skorem.
Ornitologisk vardi: +++vadomrade-1,
Hede-1, Skov-3.
Indikatorarter: Krikand 6, Stor Regnspove
4-5, Mosehomugle 0-1, Tinksmed 1.
Litteratur: PG: 52/50, TD: 117, Falk &
Brogger-Jensen 1990.

FYNS AMT
*

Eneba?rodde.
Beskyttelse: Fredet, fâregnesning, athnending.
*
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Vegetation: Hede, strandoverdrev, strandeng,
ker.
Botanisk vardi: ÷+1. Rødlisteart i fattigluer.
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Rødlistearter: Langbladet Soldug.
Eftersoges: Lyng-Silke.

Litteratur: PG: 29/19.

FREDERIKSBORG AMT
Melby Overdrev.
Beskyttelse: Fredet 145 ha, 118 ha hede.
Botanisk vardi: +++1. Artsrig hede med
rOdlisteart.
Rødlistearter: Lyng-Silke.
Eftersøges: Kamillebladet Manerude.
Ornitologisk vardi: +++Hede-2.
Indikatorarter: Markpiber 1-3, Hedeherke.
Litteratur: Hovedstadsradet 1987, TD: 6.
Heather/jill.
Beskyttelse: 35 ha Fredet, 16 ha hede.
Botanisk vardi: +++1. Hede med Rødli-

steart.
Rødlistearter: Lyng-Star.
Litteratur: PG: 45b/56.
Rusland.
Beskyttelse: Fredet 220 ha, 34 ha hede.
Vegetation: Hede, overdrev, naturskov.
Botanisk vardi: 1. Stor artsdiversitet.
Eftersoges: Kamillebladet Manerude, LyngStar.
Litteratur: Hovedstadsradet 1987, PG:
45b/17.

STORSTRØMS AMT
VESTSJJ2ELLANDS AMT
Eskebferg Vesterlyng.
Beskyttelse: 326 ha Fredet. Kreatur- og
hestegnesning. Rydning.
Vegetation: Hede, overdrev, fattigker, rigker.
Botanisk vardi: +++1. Varieret omrade
rOdlistearter pa hede og flere af de ovrige
samfund.
Rødlistearter: Baltisk Ensian, Bredbegret
Ensian, Hylde-Gogeurt.
Eftersoges: Kamillebladet Manerude.

Ornitologisk vardi: Hede-?.
Indikatorarter: Markpiber?.
Litteratur: PG: 42/2, TD: 18.
Hede ved Skamleba* Radio.
Beskyttelse: Ikke fredet.
Vegetation: Hede.
Botanisk vardi: 1. Rdlisteart.
Rødlistearter: Cetraria nivalis.
Litteratur: Botanisk Museum Herbariet.

BORNHOLMS AMT
Hammeren.
Beskyttelse: Statsejet, fredet 183 ha, Faregnesning.
Vegetation: K.lippehede, overdrev, fattiguer,

Rigker.
Botanisk vardi: +++1. Vigtig klippehedebiotop, rødlistearter pa savel hede, som i de
ovrige samfund.
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Rødlistearter: Kamillebladet Manerude,
Cypres-Ulvefod, Flad Ulvefod, Otteradet
Ulvefod, Pilledrager, Hylde-Gogeurt, VarSpergel.
Litteratur: PG: 47/2.
Omradet omkring Hammershus, Siotsklippen.
Beskyttelse: Statsejet, fredet 46 ha, faregnesning.
Vegetation: Hede, overdrev, fattigker, rigker.
Botanisk Vardi: +++1. Klippehede-biotop,
rødlistearter i andre naturtyper.
Eftersoges: Kamillebladet Manerude.
Litteratur: PG: 47/3.
Slotsiyngen, Paradisdalen, Borrelyng, Finne
daien.
Beskyttelse: Slotslyngen fredet 150 ha heraf
25 ha hede, Borrelyngen fredet 10 ha
Slotslyngen: gnesning med far og ged. Botanisk overvagning.
Vegetation: Klippehede, overdrev, naturskov,
plantage.
Botanisk vardi: +++1. Klippehede-biotop,
rødlistearter.
Rødlistearter: Otteradet Ulvefod, Sort
Radeløv.
Eftersoges: Var-Spergel.
Litteratur: PG 47/3.
-

Langebferg.
Beskyttelse: Fredet 8 ha.
Vegetation: Hede, overdrev, krat.
Botanisk vardi:
++1.
Klippehede
/overdrevs-biotop, rødlistearter.
Rødlistearter: Hylde-Gøgeurt.
Litteratur: PG 47/3.
Paradisbakkerne og Heivedsbakkerne.
Beskyttelse: Ca. 100 af de 600 ha fredet.
Mindre hedearealer ved Arsdale og Kodal.
Vegetation: Naturskov, plantage, hede, kar.
Botanisk vardi: +++ 1. Sprekkedals-biotop
med Naturskov tilgroet hede, rødlistearter
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andre naturtyper.
Rødlistearter: Lyng-Star, Otteradet Ulvefod,
Flad Ulvefod, Fin Bunke, Begerbregne, Sort
RadelOv, Rundfinnet Radeløv, Nordisk RadelOv, Bjerg-Mangelov.
Eftersøges: Hylde-Gogeurt, Salep-Gogeurt.
Litteratur: PG: 47/53.
Balka Lyng.
Beskyttelse: 25 ha fredet, Genopretningsprojekt.
Vegetation: Hede, klit, overdrev, ker.
Botanisk vardi: ++1. Eneste bevarede sandstenshede, rodlistearter pa tilgnensendebiotoper.
Rødlistearter: Fin Bunke, Salep-Gøgeurt.
Litteratur: PG: 47/76.

Dueodde -omradet.
Beskyttelse: Ca. 800 ha fredet.
Vegetation: KJit, hede, overdrev, plantage.
Botanisk vardi: ++1. Varieret omrade,
rødlistearter pa hede og klit, men isr i
plantagë.
Rødlistearter: Otteradet Ulvefod, Eftersøges: Kamillebladet Manerude.
Litteratur: PG: 47/80.
Hedeareaier ved Eskesgard og Raghammer

Odde.
Beskyttelse: Dde af arealet fredet Raghammer Odde 13 ha Eskesgaard 176 ha, hvor
af kun en mindre del er hede.
Vegetation: Hede, overdrev, ker, klit, plantage.
Botanisk vardi: 1. Varieret og werdifuldt
omrâde med stor diversitet.
Rødlistearter: Kamillebladet Manerude.
Litteratur: PG 47/88.

Udover de mevnte heder findes der werdifulde smaarealer med hedeagtig vegetation, fx i
klippeløkker.

15. Aktivitetskatalog
Det efterfolgende katalog rummer en liste
over projekter og aktiviteter pa danske heder.
Det er tilstnebt at skabe en komplet oversigt over projekter, der er i gang eller er
afsiuttet indenfor de seneste ti ar.
Kataloget er blevet til ved, at der er taget
kontakt til styrelser, skovdistrikter, amter,
forskningsinstitutioner og enkeltpersoner, som
kunne tenkes at were engageret i aktiviteter
pa danske heder. De indrapporterede aktiviteter er savel plejemessige som mere forskningspnegede, ligesom projekteme er af
meget forskelligt omfang.
Hvert projekt er i kataloget beskrevet pa
en standardiseret skemaform. Det er tilstnebt,

bl.a. ved besog hos og telefonsamtaler med
de involverede personer, at fylde alle skemafelteme ud, men af forskellige arsager er der
et mindre antal manglende oplysninger, der er
markeret med sporgsmalstegn.
Projekteme er af praktiske arsager opdelt
i folgende grupper:
A. Plejeprojekter pa Mols.
B. Forskningsprojekter.
C. Amts-projekter.
D. Skovdistrikt-projekter.
E. Skov- og Naturstyrelses-projekter.
F. § 43-projekter.
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A. Plejeprojekter pa Mols

*

1. Projekttitel: Langtidsudvikling i vegetationen under kvaeggnesning
Molslaboratoriets omrade, 1.
FormAl: Undersoge kweggnesningens mdflydelse pa vegetationens udvikling og tilstand. Folge tneopwekst. Belyse udviklingen
i forskellige plantesamfund i relation til
rtemes wekst- og formeringsstrategiske
egenskaber og belyse anvendelse af gnesning
i naturpleje-sammenheng, specielt som
middel til kontinuerlig opretholdelse af lynghedesamfund.
Udførende institution: Rita Merete og Jon
ButtenschønNaturhistorisk Museum, Arhus.
Lokalitet: Buelund Molslaboratoriets areal.
a Aidrig opdyrket bakke med Ene-egekrat.
b "Agersystem" dyrket med 15-20 ars
mellemrum for at forbedre gnesgangen,
seneste dyrkning 1950, derefter gnesset til
sidst i 1950’erne. c Agermark dyrket indtil
1959, ia brak sammen med a og b indtil
1974. Jordbunden er monenesand med fA mm
morlag, pH 5,5-6,0.
Vegetationstype: a Ene-egekrat. b Hedesamfund domineret af Hedelyng og Bolget
Bunke. Hedesamfund pa soleksponerede,
ustabile skraninger domineret af Sandskeg.
c Gnes-urtesamfund domineret af FareSvingel, Atm. Hvene og Hunde-Hvene.
Indgreb: Reguleret sommergnesning med
Galloway-kweg moderat gnesningstryk.
Nuwerende forsøg er delvis en fortsettelse af
tidligere praksis, men dyrkning hvert 15-20
ar mndgar ikke. Manuel kratrydning 1989-90.
Ugnesset reference-parcel.
Metode: Hult-Semander thekningsgradanalyse i permanente prøvefelter pa 1m2 udlagt
i transckter. Tneopwekst buyer registreret i
5x5 m fetter i transekter. Løbende pH-ma
linger. Jordbundsanalyser 1973+77. Undersogelse af muldvarpeskudssmAhabitat: 100
muidvarpeskud, 50 i den ugnessede og 50 i
den gnessede parcel blev merket af. De
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forskellige vegetationstyper ÷ hedesamfundet blev thekket md. Pa de enkelte skud blev
lavet to vegetationsanalyser pr. ar: Vegetationskolonisering og kimplanteetablering blev
registreret. Undersogelse af kokassesmAhabitat. Foranalyse af vegetationen: 25 felter i
5x5 m rude.
Tidsskema: 1970 og 1971 vegetations-foranalyse. 1974-90 ikke afsluttet kweggnesfling og vegetationsanalyser, fortsettelse
planlagt som del af langsigtede undersogelser
af abne gnes/hedesamfund. 1985-86 muldvarpeskudssmahabitat-undersogelsel986-87
kokassesmahabitat-undersogelse. 1989-90
svamperegistreringer som led i specialeprojekt af Christian Lange Vejieder: Rita Merete Buttenschn og Henning Knudsen, Botanisk Museum, KU. Nye jordbundsanalyser
planlagt for 1990/91.
Resultater: Hovedparten af analyseresultateme afventer behandling. Generelle plejeerfaringer: Kvaggnesning giver en sikker
lyngregeneration modsat andre metoder, hvor
regeneration er meget fugtighedsafhengig.
Kweget kmekker gamle Hedelyng-skud af
ved stengelbasis, gnesser dde af lyngens
bladmasse og giver dermed en god regenera
tion. Kwegene holder Sandskeg-flademe
abne. Disse flader er nyttige for mange insekter og edderkopper. Desuden giver kweggnesning i hvert tilfelde pA Mols en mere
varieret vegetationssammensetning: Heden
btiver mere urteagtig. Kweget er af ukendte
arsager serlig glad for unge Hedelyng-skud
i blomst. Vegetationsanalyser, forelobige
resultater fra 1984-88: a reference-parcellen
øger Bølget Bunke sin dominans. Tilgroning
med buske og tneer, iser med Skov-Fyr og
Ene, finder sted, men hemmes af gnesning.
Tilgroning er mindst i gnes-urtesamfundet,
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her foretnekker kwegene at gnesse. Kimplanteetablering buyer fremmet af gnesning mens
hojdewekst reduceres. Undersogelse af muldvarpeskudssmAhabitat: Etablering af ny vege
tation er afhengig af den omgivende vegeta
tion. Meget fA arter er egentlige pionerer,
f.eks. Aim. Stedmoderblomst og Hvidmelet
GAsefod. Den etabierende vegetation bestar
dels af arter, der breder sig med udlObere,
dette geider iser gnesarter som f.eks. Aim.
Hvene, Rod Svingel og Eng-Rapgnes og dels
arter, der spirer fra fro. De vigtigste er Rodkn, Gui KlOver, Stribet Kiøver, Flerarig
Knavel, Smaibladet Vikke, Aim. Hønsetarm,
Hvidmelet Gasefod og Mark-Frytle. Disse
ruderalplanter optneder hyppigere end i
original vegetationen. Gnes-urtesamfundet
har i forsogsperioden endret sig mod domi-

nans af Bolget Bunke og Aim. Hvene. Dette
stadium repnesenterer et senere successionstrin, som er mindre artsrigt og mere iukket.
Muldvarpeskud i denne vegetationstype er
karakteriseret ved ferre anuelie og hOje
plantearter som Aim. Hvene, Eng-Rapgraes,
Atm. Røllike og Gui Snerre. Muldvàrpeskud
lukkes gradvis og menes at blive integreret i
iøbet af 2-3 Ar med FAre-Svingei og Boiget
Bunke som artsdominanter. Foryngelse af
gnes-urtesamfundet menes at kraeve en forstyrrelse som f.eks. muidvarpeskud. Muldvarpeskud spiller en rolle for cykiiske forandringer og giver mulighed for opretholdelse
af kortievende, lave plantearter.
Publicering: Buttenschon & ButtenschOn
1988, ButtenschOn, J. 1988a,b, 1989a,b.

2. Projekttitel: Vegetationsudvikling efter slAning af lynghede.
Formal: Ved simuiering af tidligere praksis
undersoge, om metodeme siAning og jordbehandling kan bruges i plejesammenheng og
pA denne made opna et "autentisk" iandskab.
Udførende institution: Rita Merete og Jon
ButtenschOn Naturhistorisk Museum, Arhus.
Lokalitet: Enebjergene og Sesivangen. Begge
lokaliteter pA Moislaboratoriets areai og pA
monenesand med fA mm tørs’elag.
Vegetationstype: Hedesamfund domineret af
Hedelyng og Bolget Bunke.
Indgreb: Enebfergene. Slaning august i
folgende kombinationer: Ubehandlet referen
ce-parcel, 10 cm’s hOjde, 10 cm’s hOjde
+afsiAet materiaie fjemet, 15 cm’s hOjde
+afslAet materiale fjemet.
Sesivangen: 1 SiAning august og jordbehandling i folgende kombinationer: Ubehandiet reference-parcel, 10 cm’s højde ±afslAet
materiale fjemet, 10 cm’s hOjde +harvning
±afslAet materiaie fjernet. 2 slaning april
og jordbehandling i følgende kombinationer:
Ubehandlet reference-parcel, 10 cm’s hOjde
+afslAet materiale fjemet ±harvning.

Metode: Hult-Semander thekningsgradanalyse i 1m felter udlagt efter tilfieldige koordinater. Total telling og aldersbestemmelse af
invandrede vedplanter pA Enebjergene. a
begge iokaliteter biev noteret om Hedetyng
regenererede fra stengelbasis eller frospiring.
Tidsskema: 1974-77, genundersogelse af
Enebjergene i 1982.
Resultater: Enebfergene: I reference-parcelien falder thekningsgraden af Hedelyng,
efterhAnden som denne degenererer. Botget
Bunke oger thekningsgraden parallelt hermed.
Ingen regeneration af Hedeiyng fra kimplanter. Ved slaning i 10 cm’s højde dominerer
Bunke.
Endvidere
oges
Bolget
daekningsgraden af Rodkme og Krybende Hestëgnes, nAr materialet buyer fjernet. Ved
slAning i 15 cm’s højde og ved fjemelse af
materiaiet chekker Hedelyng og Bolget Bunke
hver 50%. Ved slAning er regeneration fra
kimplanter beskeden. Regeneration buyer
hemmet, hvis materialet bliver iiggende.
Skov-Fyr og Stilk-Eg etablerer sig. Fjemes
det afslAede materiale, oges rekruttering af
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15. Aktivitetskataiog
begge arter uanset slAningshojde. Buyer
materialet iggende buyer Skov-Fyr hemmet.
Sesivangeñ: Samme tendenser. Harvning og
fjemelse af materialet fremmer kimplanteetableringen af Hedelyng, men dekningsgraden oges ikke. Ved enhver behandling kommer en opblomstring af Rødkme. suaning om

3. Projekttitel: Kalkningsforsog

pa Hedelyng/Boiget Bunke hede.

FormAl: Undersoge vegetationsudviklingen
pa hede efter kalkning. Undersoge om samfundene stabiiiseres uden den generelle tendens mod jordbundsforsuring.
Udførende institution: Rita Merete og Jon
* ButtenschOnNaturhistorisk Museum, Arhus.
Lokalitet: Enebjergene og Kellingeagre
Molsiaboratoriets areai. Jordbunden er
monenesand.
Vegetationstype: Hedesamfund domineret af
4. Projekttitel: Kalkningsforsøg

forAret er optimal for regeneration af Hedelyng. Vegetativ regeneration af Hedelyng
buyer fremmet af hoj slaningshojde, slAning
i forAret og ved fjemelse af materialet.
Publicering: Buttenschon & Buttenschon
1985b.

Hedelyng og Bolget Bunke.
Indgreb: Kalkningsforsog 2,5 t/ha ±nedfresning. Ubehandlet referenceparcel.
Metode: Hult-Semander thekningsgradanalyse i transekter. pH-analyser.
Tidsskema: 1985-88. Langtidseffekt vii biive
undersogt i 1993
Resultater: Afventer bearbejdning.
Publicering: Upubliceret.
-

pa Bolget Bunke-hede.

FormAl: Undersøge om tilførsel af kalk kan
accelerere gncsningspAvirkningen mod mere
arts-urterige samfund i Bølget Bunke dominerede samfund, der normalt er meget stabile
og iangsomt reagerende pa afgnesning.
Udførende institution: Rita Merete og Jon
Buttenschøn Naturhistorisk Museum, Arhus
i samarbejde med Fussingø Skovdistrikt..
Lokalitet: Fandens Hut Mols Bjerge og
Buelund Molsiaboratoriets areal. Jordbund:
Monenesand.
Vegetationstype: Gncs-urtcsamfund domi-

neret af BøIget Bunke, Aim. Hvene og Hunde-Hvene.
Indgreb: Gnesning med kweg "skovracen",
lavt gnesningstryk. Kalkning 2,5 t/ha. Ubehandiede reference-parceller til begge faktorer.
Metode: Huit-Semander thekningsgradanalyse i transekt. pH-analyser.
Tidsskema: 1986-88. Langtidseffekt vil biive
undersogt i 1993.
Resultater: Afventer bearbejdning.
Publicering: Upubiiceret.
-

5. Projekttitel: Sommergnesning med heste.
FormAl: Folge udviklingen i vegetationen
ved hestegnesning. Undersoge hvordan heste
kan bruges i landskabsplejen i sammenligning
med far og kweg. Tilsvarende forsøg udføres
med vintergnesning med heste.
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Udførende institution: Rita Merete og Jon
Buttenschøn Naturhistorisk Museum, Arhus
i samarbejde med Fussingo Skovdistrikt.
Lokalitet: Kirkestien Mols Bjerge, et tidligere dyrknings- og gnesningsareal opgivet

-
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i 1973, nu med begyndende tneopwekst.
Jordbunden er monenesand med f mm
tørveiag.
Vegetationstype: Hedesamfund domineret af
Hedeiyng og Bolget Bunke. Gnes-urtesamfund domineret af FAre-Svingel, Aim. Hvene
og Hunde-Hvene.
Indgreb: Sommergnesning med Islandske
heste, moderat til hArdt gnesningstryk. Styres
efter vegetationstiistanden og ikke efter antai
dyr/ha. Lignende iokaliteter i omrAdet tjener
som reference-parcel.
Metode: Huit-Semander ckekningsgradanalyse i transekter. Tne-antal i lOxlO m felter
i transekter.
Tidsskema: 1982/83 gnesningen starter.
1984-90 vegetationsanalyser. Fortsettelse
planiagt.
Resultater: Foreiobige resultater og generelle
plejeerfaringer: Heste kan ikke i samme grad
som kveg og fAr udnytte planter med højt
indhold af cellulose og lignin. Hestene gnesser i mosaik og er selektivt fodeopsogende.
De foretnekker den meringsrige vegetation og
undgAr planter med f.eks. alkaloider og stoffer, der giver UV-folsomhed. Arter som
Mark-Bynke og Prikbiadet Perikon breder sig
derfor pA lokaliteten. Hestene undgAr ogsA

kraftigt iignificerede arter og piantedele med
teriske otier som f.eks. Fyr. PA den gnesdominerede del af lokaliteten stiger thekningsgraden af monocotyledeoner, mosser og
iikéner, hvilket er en kombinationseffekt af
gnesning og modning, idet vegetationen
stadig er ustabil efter tidligere brug. Hestene
har stor mobilitet og via hovene afsetter de
hele deres wegt. TrAd- og slideffekter er derfor af stor betydning for iser hedevegetationens udseende: Gamie individer af Hedelyng
bevarer dele af de gamle nedliggende grene,
resten krnekkes af ved basis, i wekstpunkteme
i toppen sidder "koste" af smA skud, idet
hestene kun lige eder skudspidserne. Vegetativ regenerering er derfor af størst betydning. Der, hvor vegetationen bliver abnet, kan
lyngfro spire og andre arter etableres. Hestene
placerer deres godning pa forholdsvis permanente pletter. Her vokser meringsknevende
arter som Stor Nelde. Denne tendens er dog
relativ beskeden pA iavproduktive "naturlige"
gnesgange, modsat intensive kuiturgnesgange.
Hestene kan med stor fordel bruges tii pleje
af gammel iyng. Supplerende resuitater afventer bearbejdning.
Publicering: Buttenschon, R.M. 1988.

6. Projekttitel: Vegetationsudvikiing ved kweg- og fAregnesning.
FormAl: Jvf. projekttitel.
Udførende institution: Rita Merete og Jon
ButtenschnNaturhistorisk Museum, Arhus.
Lokalitet: Sesivangen Mols Bjerge. Jordbund: Monenesand.
Vegetationstype: Hedesamfund domineret af
Hedelyng og Bølget Bunke.
Indgreb: Galloway kweggnesning i august/
september. 2 ungdyr/3,5 ha. FAregnesning

med islandske fAr i maj/juli. 6 moderfAr/3,5
ha. AfslAning af 1 ha stor flade med sammenhacngende Hedelyng afslAet i 1976 i 10
cm’s højde. Ubehandlet referenceparcel.
Metode: Hult-Semander thekningsgradanalyse i tiifacldigt fordelte felter.
Tidsskema: 1975-82.
Resultater: Alventer bearbejdning.
Publicering: Upubliceret.

7. Projekttitel: Skovgnesning med kweg.
FormAl: Genoptagelse af gnesningsdrift i

gammelt egekrat med henblik pA at iagttage
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skovudviklingen under gnesning.
Udførende institution: Rita Merete Buttenschøn Naturhistorisk Museum, Arhus i
samarbejde med Fussingo Skovdistrikt.
Lokalitet: Skovbjerg Mols Bjerge. Oprindetigt egekrat pA monenebakke mod
bnemme af overdrev. Jordbund: Monenesand.
Vegetationstype: Egekrat. Bøgekrat. Gnesurtesamfund domineret af Boiget Bunke,
Aim. Hvene og Hunde-Hyene Hedesamfund
donjineret af Hedeiyng og Bøiget Bunke.
Indgreb: Kweggnesning "skovracen" med

lay intensitet hele Aret i halvdelen af krattet,
den anden haivdel heniigger uden indgreb
som naturskov.
Metode: Tneantal i iOxlO m feiter og i
stOne feiter i krattet. Hult-Semander thekningsgradanalyse i transekter udenfor krattet
md over skovbrynet. pH-mAlinger. MAiing af
barkgnav, afbidning og barkning af tneer og
buske. Svamperegistreringer.
Tidsskema: 1988-.
Resultater: Afventer bearbejdning.
Publicering: Upubiiceret.

8. Projekttitel: Langtidsudvikiing i vegetationen under kweg- og fAregnesning pA hede- og
engarealer pA Moisiaboratoriets omrAde, 2.
FormAl: Jvf. projekt 1.
Udførende institution: Rita Merete og Jon
Buttenschon Naturhistorisk Museum, Arhus.
Lokalitet: Sletten Moislaboratoriets areal.
Et marint forland med sand, grus og tOry.
Permanent gnesningsareal, undtagen 0,5 ha
opdyrket en enkelt gang 1915, drevet ekstensivt fra 1940’eme og helt opgivet i 1968.
Vegetationstype: Starker. Stareng. Eng.
Gnes-urtesamfund domineret af FAre-Svingel, Aim. Hvene og Hunde-Hvene. Hedesamfund domineret af Hedelyng, FAre-Svingel eller Boiget Bunke. Birkekrat.
Indgreb: Gnesningmed Gailoway-kwcg hele
Aret pA 2,5 ha. Sommer-kweggnesning hvert
andet Ar i to foide pA 1,0 ha. Gnesning med
Isiandske fAr hele Aret pA 1,2 ha. To ugnessede reference-parcelier pA 1,5 og 1,0 ha.
Metode: Traer: 1974-77: Hvert efterAr blev
tneer registreret i 4x4 m feiter. Tneeme blev
inddelt efter art og i fire storreisesklasser.
Gnesningseffekter og siid blev vurdert efter
en firepunktskaia. I tiistodende lxi m fetter
biev kimplanter optait. I perioden maj tii
nOvember biev gnesningsmonster undersogt
hver 14. dag i 1 m2 felter. Gnesningstryk blev
bedomt pA en firepunktskaia. Fodepneferance
biev registreret. 1982: Undersogelsen af
tneeme biev gentaget efter samme procedure
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og i de samme fetter som i perioden 197477. Desuden blev mangden af abiefrø i
kokasser bestemt. Test af frospiring ±kuldebehandling. Bundvegetationen: 1971+72:
Huit-Sernander thekningsgradanaiyse i 42
stk. 1 & feiter, udlagt parvist efter ternengradient. 1974-77: Hult-Semander dekningsgradanalyse biev fortsat suppleret med
135 nye 1 m2 felter udlagt tilfidigt. Vegetationen blev grupperet pA grundlag af monocotyledoneme. I de samme feiter biev
gnesningstrykket registreret hver 14. dag i
wekstsesonen pA en firepunktskaia. 6x6 m
indhegninger blev udlagt i de forskeiiige
vegetationstyper pA lokaliteten. I disse blev
gnesning simuleret ved manuel klipning af
vegetationen med 2-5 ugers intervaller 2300 g friskwegt. Hedelyng blev kiippet hver
mAned i hele perioden en prove for hver af
de fire vakstfaser Gimingham, 1972. Plantematerialet blev tørret og analyseret for
torstof, N-indhoid som mAl for proteinmengden, ufordojeiige fibre, fedt, aske, Ca, P, K,
Na, Mg, Co, Mo, Se, Mn, Zn og Cu.
Tidsskema: 1971 startede bundvegetationsanalyseme i 42 felter. Gentages i 1972. I 1973
og 74 blev yderligere 110 og 25 felter udlagt.
I perioden 1974-77 blev der i aile felter iait
177
iavet vegetationanalyser. Gnes-
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ningssimulering og kemisk analyse af plantemateriale 1975-77. M.h.t. etablering af
tneer blev der lavet en genundersogelse og en
speciaianaiyse af eblefrø fra kokasser i 1982.
Jordbundsanaiyser 1972, 1975 og 1977. pH
bliver mAit iObende, ny serie planiagt i 199091. VandstandsmAiinger siden 1985. Gnesning: Aprii 1973-77, kweggnesning, sommer
+ hele Aret. 1978-82, kweggnesning maj-november inkl.. 1989, vinter-kweggnesning
bliver indiedt tii sammeniigning med sommergnesning, der forsat udfores parailelt
hermed. Maj 1974-82, fAregnesning. Vegetationsundersogelseme forventes at fortsettes
som en del af iangsigtede successions-undersogeiscr.
1988-90: Undersogeise af
miboarthropodfaunaen projekt nr. 30,
fortsettelse planiagt. Vegetationsanalyser fra
1984-90, fortsettelse pianiagt.
Resultater: Tneopwekst 1974-77: Generelt
er iokaiiteten pneget af sterk tilgroning.
Individanijailet indenfor de enkelte stOrrelseskiasser oges generelt, totalt fra 0,68 tneer/m2 tii 0,99 tneer/m2. De hyppigst forekommende tnearter er Birk, Ene, Skov-eble,
SlAen, Eg og &evreasp. Kweg grsser mere
sesonbetonet end fAr. Ene buyer ikke grsset, hverken af fAr eller kweg. FAr, der soger
he elier skjul, forArsager slid pA Ene. Birk,
specielt individer under 0,5 m, buyer iser
gresset af fAr. Antaliet af Birke-kimplanter
oges kraftigt ved bAde kweg- og fAregnesning. Dog overlever mindre end 1% grsningssesonen. Individantailet af SlAen og
Skov-Eb1e buyer reduceret, ved fAregnesningiser individer under 0,5 m. FAr grsser
hArdt pA SiAen og Skov-iEble, hen indgAr
ogsA afbarkning. FAr kan bedre end kweg
kiare disse tomede arter. Effekten pA Bevreasp biev kun undersOgt ved kweggnesning
totaiantal i aile stOrrelsesklasser faidt. FAregnesning reducerer antallet af Ege, der genereit forbliver under 0,5 m. Det ser ud til, at
det totale individantai under kweggnesning i
begyndelsen vii falde, siden stabiliseres og
endelig, men iangsomt oges. Under fAregnes-

ning er faldet i begyndelsen meget kraftigt og
stabilisering sker omkring fA meget store individer uden senere forogelse. Tneopwekst,
1982 status: De samme tendenser som i
1974-77 gor sig geldende. Titgroning pA
reference-parcel yderligere forsterket. Det
fremgAr nu, at Birk aidrig buyer hOjere end
0,5 m ved fAregnesning. Kweg gresser Birk
mindre intenst og derfor bliver tneeme hojere. Ene bliver stadig ikke gresset. FAr udrydder nesten SiAen og Eg, hvor der kun er
nogie fA individer over 2 m og reduktion af
Skov-tble fortsetter. Ved kweggresning
derimod Oges individantatlet i alle stOrrelseskiassér af Eg. Eg buyer generelt fremmet af
gnesning i forhold til referencen. Det viser
sig, at kvag har stor betydning for spredning
af ebiefr. Det stAr nu kiart, at tnearteme har
forskeiiig evne til etablering og overlevelse
under graesning og kan inddeies i tie grupper:
1 Gnesningspionerer, der er stresstoierante
og har fysisk beskytteise mod gnesning i
form af tome og nAle. F.eks. Ene, ‘Ebie og
SlAen. 2 "Dereliction pioneers", som fAr og
kweg geme eder. De har smA og mange
vindspredte frO og hurtig wekst. F.eks. Birk
og Bevreasp. 3 Kiimaksarter ofte med
langsom wekst og beskyttende kemiske mdhoidsstoffer. F.eks. Eg. Disse tre grupper
repnesenterer tre successionsstadier, som nu
er tydelige. Det fornemmes, at ved fAregnesning er det kun Ene, der kan etabieres og
resultatet er et tnelost omrAde. Ved kweggnesning kan f.eks. Eg etabieres og et Abent
skovomrAde nAs. Tneopwekst, 1984-88:
Tilgroning pA de gnessede og ugnessede parceller af samme stOrrelsesorden p.g.a. det
enorme frotryk fra omgivelserne. PA parcel
med tidligere fAregnesning skyldes en oget
densitet Birk, som nu fAr by tii at vokse.
1971-77:
Bundvegetationens udvikling,
wekstpunktøkoiogiske planteegenskaber
emes placering, lateral spredning, wekstrate,
morfologiske tilpasninger og regenerationskapacitet er vigtige faktorer i vegetationsudviklingen og for fortoikning af vege183
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tationsrespons pA gnesning. I store tnek buyer
thekningsgraden afpianter tiipasset stress/forstyrrelser og planter med udlObere og rosetdannelse oget. PA de gnessede felter indvandrer et stort antal arter, specielt 1- og 2Arige urter med hoj maksimal wekst og kort
livshistorie. Monocotyiedoneme udgor den
mest stabile plantegruppe og der er en stadig
stigning af ruderaie pianter. Gnesningsmonster: Kweg gnesser jevnt pA hele arealet og
undgAr giftige arter som f.eks ømebregne og
arter med tome. De foretnekker neutrale til
sure arter som f.eks. Rødkme og Aim. Syre.
FAr grsser mere intenst og selektivt i delomrAder og foretnekker mere bitre arter som
f.eks. Meikebøtte og Aim. Kongepen og
gnesserne Aim. Hvene, Eng-Rapgnes og Rod
Svingel. Gnesningsmonster foreslAs at hinge
sammen med munddeienes fysiske udformning fAr kan guave hengere ned end kweg.
Kveg eder fortrinsvist Hedeiyng i juli/august, fAr eder Hedelyng hele Aret. Gnesningssimutering og kemisk analyse af plantemateriale: I gnes-urtesamfundet buyer de
gnessende dyrs emeringsbehov, med undtagelse af P, Co, Na, Mg og Se, rigeligt
thekket md. Hedesamfundet thekker ikke de
gnessende dyrs ermeringsbehov m.h.t. N og
de fleste mineraler. Hedebyng har dog det
stOrste naeringsstofindhold i opbygningsfasen.
Dyrene knever tilskudsfoder eiier supplerende
-

grsning pA toreng eller engarealer. PA mere
fugtig hede med flere gresser er behovet for
tiiskud minimalt. Generelle piejeerfaringer:
Pleje med dyr knever stOne araler end de her
i forsoget benyttede og skal indgA som en
fomuftig del af arealudnyttelsen. Dyr tii
plejefonnAl skal were wennet til den fOde, de
skal leve af. Den mengdemessige optagelse
af "traestoffOden" kan oges, f.eks. i form af
lavmolekyhert foder som vaile laktose,
aminosyrer, peptider, men raccmessige
forskelle kan ogsA udnyttes, iigesom areaier
med biandede piantesamfund, f.eks. hede og
grs/urtesamfund, kan medvirke tii at afbaianccre emeringsbehovet. Gyvei kontroileres gennem vintre med frostskader, dAriige
spiringsbetingelser, ved sammenhaengende
bundlag og med gnesning af nye spirer.
ømebregne er kontrolleret gennem den in
tensive opdyrkning i Danmark, men er en
latent trussel pA udyrkede arealer. Baevreasp
har under de undersogte forhoid kunne hoides
i ave med gnesning. I det mindste to orkidéarter dukkede op efter 15 Ar som en overraskeise. Noget tyder pA, at de knever en
gammel jordbund og en forstyrrelse. Registrering af den type endringer kan kun opnAs
ved iangvarige successionsundersogelser.
Publicering: ButtenschOn & ButtenschOn
1978, 1982a,b,c 1985a, Buttenschn, J.
1988a,b, 1989a,b.

9. Projekttitel: Vegetationsudviklingen ved
FormAl: Jvf. projekttitel.
Udførende institution: Rita Merete og Jon
Buttenschn Naturhistorisk Museum, Arhus
i samarbejde med Fussingo Skovdistrikt.
Lokalitet: Toggerbo Mols Bjerge. Jordbund: Monenesand.
Vegetationstype: Gnes-urtesamfund domineret af FAre-Svingel eller Bolget Bunke med
Aim. Hvene og Hunde-Hvene. Hedesamfund
domineret af Hedelyng og Bolget Bunke.
184

med kweg.
SiAenkrat.
Indgreb: Sommer- og vintergnesning med
kweg "skovracen". Ugnesset referenceparcei.
Metode: Huit-Semander chekningsgradanalyse i transekter. Tneanatyser i iOxlO m
feiter.
Tidsskema: 1989-.
Resultater: Afventer bearbejdning.
Publicering: Upubliceret.
-
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10. Projekttitel: Vintergnesning med heste.
FormAl: Undersoge vegetationsudviklingen
under vintergnesning med heste med henblik
pA om heste er egnede tit at pleje tOne,
magre hede- overdrevsarealer.
Udførende institution: Rita Merete ButtenschOn Naturhistorisk Museum, Arhus i
samarbejde med Fussingo Skovdistrikt.
Lokalitet: Bogens Mois Bjerge, et tidligere
dyrknings- og gnesningsareal, opgivet i
begyndelsen af 1970’eme og kuperede hedeareater.
Vegetationstype: Hedesamfund domineret af
Hedeiyng med Sandskegs-pletter. Vekslende

opwekst af iser Skov-Fyr, Lerk og Gyvel.
De tidiigere dyrkningspartier er domineret af
Rod Svingei og Aim. Hvene.
Indgreb: Vintergnesning med Islandske
heste, moderat gnesningstryk.
Metode: Huit-Semander thekningsgradanaiyse i transekter.
Tidsskema: 1986-90. Fortsettelse planiagt.
Resultater: Hedelyngen synes at were under
langsom men stabii foryngelse. Skov-Fyr
breder sig, den edes ikke. Se iovrigt projektnr. 5 om sommergnesning med heste.
Publicering: Upubliceret.
-

11. Projekttitel: Vegetationsudvikling ved sommer-kweggnesning.
FormAl: Jyf. projekttitel.
Udførende institution: Rita Merete og Jon
ButtenschOn Naturhistorisk Museum, Arhus
i samarbejde med Fiemming Thoming-Lund
DN, Frederikshavn.
Lokalitet: Holtemmen LesO. Jordbund:
Tørv over marint ler og sand.
Vegetationstype: Hedesamfund domineret af
Hedeiyng og Klokkelyng. Kaeruid/starker.
Sphagnummose.
Indgreb: Rydning af piiekrat. Sommergnes-

ning med Galloway-kweg. En tyr, 13-14
køer med kalve pA godt 30 ha, juni-november. Ubehandlet reference-parcei.
Metode: Hult-Semander daekningsgradanaiyse i transekter.
Tidsskema: 1987-.
Resultater: Afventer endelig bearbejdning.
Publicering: Statusrapport tii Nordjyllands
statsskovdistrikt. Delresultater findes i Buttenschøn u. Arstal.

12. Projekttitel: Vegetationsudvikling ved sommer-kweggnesning.
FormAl: Jvf. projekttitel.
Udførende institution: Jon ButtenschOn
Naturhistorisk Museum, Arhus og Flemming Thoming-Lund DN, Frederikshavn.
Lokalitet: Kerene LasØ. Jordbund: TØrv
og humusrigt sand.
Vegetationstype: Hedesamfund domineret af
Hedelyng og Kiokkelyng. Starker.
Indgreb: Sommergnesning med Gailowaykweg: En ungtyr/ 2-2,5 ha, nogen gnesning

om vinteren lokaliteten ligger i forbindelse
med kwegets vinterkvarter. Ugnesset re
ference-parcel.
Metode: Huit-Semander thekningsgradanalyse i transekter.
Tidsskema: 1986-.
Resultater: Afventer endelig bearbejdning.
Publicering: Statusrapport til Nordjyllands
statsskovdistrikt. Delresuttater i ButtenshOn
u. Arstal.
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13. Projekttitel: Vegetationsudvikiing ved sommer-kweggnesning.
FormAl: Jvf. projekttitel.
Udførende institution: Jon ButtenschOn
Naturhistorisk Museum, Arhus og Flemming Thoming-Lund DN, Fredenkshavn.
Lokalitet: Nyland SV LesO. Jordbund:
Grus, sand og kheg.
Vegetationstype: Hedesamfund domineret af
Hedelyng, Revling og likéner iser Cladonia
spp.. Strandeng. Strandrorsump.
Indgreb: Sommergnesning med kweg pA ca.

25 ha: En tyr, 9-10 moderkweg med kaive,
maj/juni-november. Ugnesset referenceparcel.
Metode: Hult-Sernander daekningsgradanalyse i transekter.
Tidsskema: 1986-.
Resultater: Afventer endelig bearbejdning.
Publicering: Statusrapport til Nordjyilands
statsskovdistrikt. Delresultater i ButtenschOn
u. Arstal.

14. Projekttitel: LyngsiAningsforsog.
FormAl: Foryngelse af Hedelyng.
Udførende institution: Rita Merete og Jon
Buttenschn Naturhistorisk Museum, Arhus
i samarbejde med Fussingo Skovdistrikt.
Lokalitet: Heigernes, "Ved Skansen’.
Vegetationstype: Hedesamfund domineret af
Hedeiyng og Boiget Bunke pA hevet haybund. Hedelyngen var i det seniie stadium.
Indgreb: SiAning tt ved jordoverfladen. En
parcei i feb. 1987 og to parceller i aug. 1987.
Ca. halvdelen af felteme biev overfiaderidset
for at skabe spirebede.
Metode: Huit-Semander thekningsgradana-

iyse i transekter.
Tidsskema: 1987-89. Langtidseffekt undersoges i 1993.
Resultater: SiAningsforsoget misiykkedes, nu
en tt pels af Bolget Bunke. Det fOrste Ar var
der massiv fremwekst af lyngkimplanter, men
p.g.a. senere mangel pA vand dode de. Kiima
er en vigtig faktor, iser pA let jord. Iagttagelse af iyngkimpianter under senil Hedelyng pA
reference-parceiien.
Publicering: Upubliceret. Afventer endelig
bearbejdning.

15. Projekttitel: Vintergnesning med kweg pA Boiget Bunke bokaiitet i Mois Bjerge.
FormAl: Undersoge effekterne af vintergnesning med kweg pA ttte, ensartede Bolget
Bunke-flader med henblik pA at finde metoder til at udvikle og vedligeholde mere artsrige samfund.
Udførende institution: Rita Merete og Jon
Buttenschon Naturhistorisk Museum, Arhus
i samarbejde med Fussingo Skovdistrikt.
Lokalitet: Enlighøj Mois Bjerge.
Vegetationstype: Hedesamfund domineret af
Boiget Bunke.
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Indgreb: Vintergnesning med kweg "skovracen", moderat grasningstryk.
Metode: Hult-Semander thekningsgradanabyse i transekter. pH-mAiinger.
Tidsskema: 1987-. Fortsettelse planlagt. I
1988-89 blev der lavet en optelling af Lerkebestanden som led i et speciale. 1990-91
svampeundersogelser igangwerende speciaiearbejde af Christian Lange.
Resultater: Den ttte gnesmAtte af Bølget
Bunke gAr efter 3-4 Ar ‘i oplosning". Nye

15. Aktivitetskataiog
vegetative skud og kimplanter af Hedelyng
ses. Opblomstring af Nikkende Kobjeide.
Publicering: Speciabeprojekt ved H.C. An

dersen, afsluttet i 1989. øvnge resultater
upublicerede.

16. Projekttitel: Vintergnesning med kweg pA hedelokaiitet med Fyr.
FormAl: Sammeniigne vegetationsudviklingen ved kweggnesning med tilsvarende
areaier under hestegnesning se projekt nr. 5
og 10.
Udførende institution: Rita Merete og Jon
Buttenschn Naturhistorisk Museum, Arhus
i samarbejde med Fussingo Skovdistrikt.
Lokalitet: Kirkestien Mols Bjerge.
Vegetationstype: Hedebakkermed vegetation
som beskrevet i projekt nr. 5 om sommergnesning med heste. Tidligere dyrket areal.
Indgreb: Vintergnesning med kweg "skov-

racen", moderat gnesningstryk.
Metode: Hult-Semander thekningsgradanalyse i transekter.
Tidsskema: 1987- . Svamperegistreringer
ved Christian Lange.
Resultater: Skov-Fyr og Uerk reduceres og
nyspiring holdes effektivt nede. Eneber er
spiret i stort antai og overbever. Den gamie
Hedelyng er kmekket, regeneration er pA vej,
men hoides bay gennem gnesning.
Publicering: Upubbiceret.

17. Projekttitel: Effekter af kweg- og fAregnesning pA wekst af SlAen.
FormAl: Undersoge om kweg- og fAregnesning kan bruges tib pieje pA arealer, hvor
SiAen etabierer sig.
Udførende institution: H. Coops Dienst
Binnenwateren/RIZA/Afdeling Biologie/
Dordrecht/Holiand i samarbejde med Rita
Merete og Jon Buttènschon Naturhistorisk
Museum, Arhus.
Lokalitet: Mois Bjerge.
Vegetationstype: SiAen-krat.
Indgreb: SiAen pA kweg- og fAregnessede
parcebier. Ugnesset reference-parcel.
Metode: Sammenheng mellem Arringe og
stammeomkreds bbev bestemt som mAl for
skudaider. Gnesningseffekt blev mAit som
wekstredUktion i de for dyrene tiigengelige
skud.

Tidsskema: 1986.
Resultater: Lineer sammenheng meilem
stamme-omkreds og skudhøjde, de forskeiiige behandlinger giver forskeilig heidning.
Kweggnesning: Reducering af weksten I
forhold til referencen. FAregrsning: FAr kan
grsse op tib 1 m’s hOjde. Skud under im har
reduceret wekst, bAde i forhoid tib referenceparcei og kweggnesning. SA snart skuddene
kommer udenfor de gnessende dyrs nekkevidde foresiAs det, at de enkebte skud nAr en
wekst som under ugnessede forhobd. Det vib
tage ca. dobbelt sA lang tid for skud under
gnesning at nA samme hOjde som uden gresning. Gnesning kan anvendes tib at begnense/eliminere SlAen.
Publicering: Coops 1988.

18. Projekttitel: Udbredetse af SiAen i Mobs Bjerge.
FormAl: Beskrive udbredelsen af SlAen og
forklare udbredeisesmnstret.

Udførende institution: H. Coops Dienst
Binnenwateren/RIZA/Afdeling Biologie/
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Dordrccht/Holland i samarbejdc med Rita
Merete og Jon Buttenschøn Naturhistorisk
Museum, Arhus.
Lokalitet: Mols Bjergc.
Vegetationstype: SlAen-krat.
Indgreb: Ingen.
Metode: Kortliegning af SlAen udfra 32
lokalitctcr. Jordbundsbeskrivelser. Vcgctationskarakterer og plejeindgreb blev regi-

Bjerge, undersøgelse af gnesningseffekter
skudhengdemAlingcr m.m. bl.a. pA Sletten er
udført af Rita Merete og Jon Buttenschøn,
1974-88.
Tidsskema: 1986.
Resultater: SlAen findes typisk pA sandet
ikkc for meringsfattig jord. SlAen er fortrinsvis udbrcdt hangs kantcme som hegn af gamle
marker og kan pA denne mAde beskrivc det

streret. Lokalitctemes historic blev beskrevct.
Genereit: Registreringer af SlAen-krat i Mols

gamle kulturlandskab.
Publicering: Coops 1988.

B.

Forskningsprojekter

19. Projekttitel: Neringsstolomsetning pA naturarealer, 1.
FormAl: Anvende følsomme naturtyper som
indikator- og reference-system pA bl.a.
luftforurening og endringer i arcalanvendclsen marginalisering. Tilvejebringe en vidcn
om sammenInengcn mellem spcciclt kwelstofdcposition, -cirkulation og -udvaskning.
Udførende institution: DMU, AId. for Terrestrisk økoiogi Nicls Christensen og HansPeter Lorenzen i samarbejdc med bl.a. DGU
og Arealdatakontoret.
Lokalitet: Mclby Overdrcv. Jordbund udviklct pA flyvesand. Podsol veludviklct.
OmrAdet har ikkc weret dyrkct i nycre tid.
Vegetationstype: Hcdcsamfund domincrct af
Hedelyng, Reviing, Mose-Bøile og Krybendc
Pil. Spredt opwekst af Birk og Fyr.
Indgreb: Ingen.
Metode: Nedbør og nedbørskemi bulkdeposition blivcr mAlt med 14 dages inter-

valler. Jordvand bhiver udtagct hver 14. dag
v.h.a. 4 lysimetre og 9 sugekopper ncdgravet
pA et 20x20 m forsøgsfelt. Jordvandet bliver
analyscret for bl.a. N0, NH, PO, Cl, SO,
Ca, Mg, K, Na, Fe, Al og Mg. Fioralister
udarbcjdet og ckekningsgrad mAlt. Primerproduktion bestemt. Grundvandsboring.
Jordbundskemiske analyser pH, ombyt.
kationer, bascmaetning, CEC, total N, P og
5.
Tidsskema: 1986-90, projektets fremtid er
usikker.
Resultat: Jordbundskemiskc- og ncdbørsdata
iser m.h.t. N og P er behandlet. Forehigger
cndnu i utilgaengehig form. Vegctationsdata er
ikke behandlet. Dcr foreiigger endnu et stort
ubchandlct materiale.
Publicering: Rapport foreligger i manuskriptform og lorventes snart offcntliggjort.

20. Projekttitel: Neringsstofomsetning pA naturarcaler, 2.
FormAl: Anvcndc følsomme naturtypcr som
indikator- og reference-system pA bl.a.
luftlorurening og endringer i arealanvendelsen marginalisering.
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Udførende institution: DMIU, Afd. for Terrestrisk økoiogi Niels Christensen og HansPeter Lorcnzen i samarbejde mcd bi.a. DGU
og Arealdatakontoret.

15. Aktmvmtetskataiog
Lokalitet: Aiheden, i oplandet til Rabis Bek.
Jordbundstype: Podsol. OmrAdet har ikke
weret dyrket I nyere tid.
Vegetationstype: Hedesamfund domineret af
Revling og Hedelyng med spredt opwekst af
&evreasp, Fyr og ROd-Gran.
Indgreb: Ingen.
Metode: NedbOr og nedbørskemi bulkdeposition buyer mAlt. Jordvand buyer
udtaget v.h.a. 6 iysimetre og analyseret for

bi.a. NO, NH, SO, PO, Cl, Ca, Mg, K,
Na, Fe, Al og Mg. Fioraliste er udarbejdet.
Tidsskema: 1988-90, projektets fremtid er
usikker.
Resultat: Jordbundskemiske- og nedbOrsdata
iser m.h.t. N og P er behandtet. Foreligger
endnu i utilgengeiig form.
Publicering: Rapport foreligger i manuskriptform og forventes snart offentliggjort.

21. Projekttitel: StofkredsiOb pA hedeflade i Kiosterhede Plantage.
FormAl: Undersogelse af naeringssaltkredslObet, nitratudvaskning og forsuring pA naturarealer. Dei af et stOne projekt, hvor
hollandske iokaiiteter indgAr.
Udførende institution: Laboratoriet for
økologi og Miljøhere, DTh Lennart Ras
mussen og landbrugsuniversitetet i Wageningen.
Lokalitet: Kiosterhede Piantage.
Vegetationstype: Parcei med 40-50 Ar gammel Rd-Gran bevoksning. Parcel med Hedelyng.
Indgreb:
Metode: Jordkemiske analyser: Oxider i det
geologiske udgangsmateriaie, pH, CEC,
basemetning og organisk C. Luft- og
nedbor-parametre: Nedborsrmengder. Kemiske analyser af nedbOr og gennemdryp.
Bulkopsamiing. Kemiske analyser afjordvaesker: pH, bedningsevne, total C, Mg, Na, K,
H4S1O4, P, Ci, NO, NH og total Al opsamiet af sugekopper og iysimetre. Vandflux
I jorden bliver bestemt v.h.a. vandtransportmodel SWATRE.
Den Arilge meringsoptageise af vegetationen
buyer bestemt.
Tidsskema: 1982-87. I 1990 starter forsog
-

med ‘5N for at belyse "den kritiske belastningsgnense".
Resultat: Det geologiske udgangsmateriale
har hOj Si-koncentration og lave koncentrationer af Al og basiske kationer. Jorden er
sur og lay m.h.t. til CEC og ombyttelige
baser. Ai-udvaskning fra E-horisonten og
udfteidning i Bh-horisonten. Atmosferisk
deposition er stOrst pA skovparcetlen p.g.a.
stOne overfiade. Syre-input hidrører wesentligt fra H. Afsetning af havsalt bliver afspejiet dels i den direkte deposition og dels i
jordweskemes indhold af Na og Cl. Koncentrationen af Al er positivt koneleret med
summen af NO3- og SO4-koncentrationen.
Koncentrationen af NO3 i jordwesker fra
danske lokaliteter er af ubetydeiig stOrrelse.
Stigning af Ai-koncentrationen og fald i pH
henger sammen med det atmosfteriske syreinput, dvs. syre medfører jordforsuring og en
oplosning af Al. Sure sandede jorder med lay
koncentration af basiske kationer er specielt
fOlsomme overfor syre-input, idet syren
neutraliseres ved Al-opløsning. De forhøjede
koncentrationer af Al har uden tyiyl negativ
indflydelse pA vegetationen.
Publicering: Mulder m.fl. 1989.
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* 22. Projekttitel: Effects of exposure to atmospheric SO2, NH3 and NH42S04 on survivai and
extinction of Arnica montana L. and Viola canina L.
FormAl: Beiyse den kvantitative sammenheng mellem deposition og to hedeplanters
spiringsevne, kimplanteetablering, mortalitet,
reproduktion og konkunenceevne.
Udførende institution: F. Fennema, Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Arnhem, Holland.
Lokalitet: PA lokaliteter blev udvalgt 50
populationer af Guldblomme og Hunde-Viol,
de 39 beliggende I Holland og de 11 I det
nordlige Tyskland og Danmark. Lokaliteter,
hvor Guidbiomme er forsvundet, indgAr.
Vegetationstype:
Indgreb:
Metode: 1 AutOkologi: PA hver lokalitet
blev der I april og juli udtaget 10 jordprOver
fra 0-5 cm’s og 5-10 cm’s dybde. PrOveme
blev tOnet, sigtet og analyseret for pH i H2O
og CaCl2, total oploselig N, NH, N0, P,
Na, K, Mg og Mn, CEC, ombyttelige Mg,
Ca, Na, K og Al, glodetab, ledningsevne.
Vegetationsanalyser I prøvefelter pA 0,25 m2:
Vegetationshøjde, dackningsgradanalyser,
biomassebestemmelser. Kemiske analyser af
plantemateriate: Vegetationsproveme blev
deli i grønne og forveddede deie. Prøyeme
btev tOnet, vejet og findelt. Bestemmelse af
total N og -C, K, Ca, Mg, Mn og P.
2 Fumigeringsforsøg: Gutdblomme btev
fumigeret i 35 dage og Hunde-Viol i 70 dage
I wekstkamre med 0, 15, 60 og 240 .tg NH3
m3. Spiring blev testet ved fumigeringsforsøg
i "open-top"-kamre dels med 53 og 105 tg
NH3 m3 og dels med en kombination af NH3
og SO2, begge arter i 35 dage. Overlevelse
af Guldblomme blev endyidere testet i 16
dage ved 25 tg NH3 m3 I "open-top"kammer. Fem gentagelser pr. behandling.
Variation i mikrohabitat: PA fire lokatiteter
bl.a. Klosterhede og Frøstey Mose blev der
sAet 50 Guldblomme-frø pA den bare jord, i
en mospude, i litter og i uforstynet vegeta
tion. Kimplanter blev fulgt og registreret i 8
uger.
-

-
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3 Konkunenceforsog udfOrt pA Nijkampsheide i Holland: 60 et-Ar gambe Guldbiomme-individer og 60 en-mAned gamie HundeViol-individer blev transpbanteret til feitforhold. Vegetationsbehandling: ± Afklipning af
omgivende vegetation. Godskning med 10 og
90 kg N/ha/Ar. Biomstringssucces biev futgt.
BiadarealsmAlinger. Potteforsog for at teste
Gubdbiommes wekst og reproduktion: Monokultur I 15 potter, i hver af 15 potter biev
Aim. Hvene udpiantet med en ckekningsgrad
pA henhoidsvis 20 og 80% sammen med
Guldblomme. I et randomiseret vandingsforsOg blev behandlet med 10, 50 og 90 kg
N/ha/Ar. Fem gentagetser pr. behandiing.
Froproduktionen blev bestemt. De gronne
deie biev hOstet efter 2,5 Ar og bladarealet
bestemt. ROdder fra monokulturen blev isoleret. Spiringsevnen af de satte frO biev testet.
Piantedebene biev tOnet, vejet og anaiyseret
for N, C, Ca, K, Mg, Mn og P.
Tidsskema: Feitarbejdet 1989. Konkurrenceforsog 1987-89.
Resultat: Guidbiomme optneder pA jOrdbund
med reiativ hoj pH, hOjt indhobd af Na og Ca
og en lay N/kationrate. PA meringsfattige
jorder er Guldbiomme forsvundet I lObet af
de sidste hundrede Ar, hvilket er koneieret
med fald I pH og iiile koncentration af tibgengeiige basiske kationer, som folge af
SO2- og NH3-deposition. Hunde-Vioi forekommer pA mindre sure jorder med et hOjere
kation-indhold. Overbevebse af Guldbbomme-kimplanter buyer sterkt reduceret af
atmosfierisk NH3, en tendens, der buyer
forsterket I kombination med SO2. Der kunne
ikke pAvises nogen effekt pA Hunde-Vioi.
For Guldblomme bliver froproduktion, bbomstring og spiring reduceret af NH42SO4deposition over 50 kg N/ha/Ar. Regeneration
af Guldblomme under naturlige forhoid er
kun mulig, hvis depositionsniveauet er mindre
end 50 kg N/ha/Ar og tokaliteten bliver plejet.
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Frospiring krawer en Aben vegetation. Ved
hOjere depositionsniveauer bliver konkur

rencen fra arter som Aim. Hvene for sterk.
Publicering: Fennema 1990.

23. Projekttitel: Nørholm skov og hede.
FormAl: Undersogeise af tneartemes og
buskenes indvandring pA heden samt hedevegetationens udvikling over en hengere
Arnekke for at kunne beskrive det dynamiske
bioiogiske system.
Udførende institution: Statens Forstlige
Forsogswesen.
Lokalitet: Nørhoim Hede, ca. 350 ha fredet
areai.
Vegetationstype: 1921: Strstedelen er bynghede med Hedeiyng, Revling og rensdyriaver
med spredt tneopwekst.
Indgreb: Heden plejes ikke. 2 felter lagt i
afbnendte omrAder, 1 1 omrAde med lyngtorvssknelning.
Metode: 1 Jordbundsprofil-beskriveiser. 2
Registrering af tneindvandringen: Heden
opdelt i kvadratnet pA 400x400 m. Bestands-opgoreise for hver tneart fordebt pA
stOneisesgrupper indenfor hvert feit. 3 Registrering af hedevegetationen: Permanente
provefelter pA lOxlO m. I hvert feit bbev 20-

25 systematisk udlagte Raunkher-cirkler
anabyseret. BAde frekvens og thekningsgrad af
plantearterne biev bestemt. PrOvefeiteme
thekker et bredt spektrum af vegetationstyper
bi.a. bynghede, Klokkelyng-hede, mose,
gnesbiandet hede, BlAtoprig hede, urterig
hede
Tidsskema: Oprettelse af permanente provefelter: 17 i 1921, 2 11926, 111974. Anaiyser
i Arene 1921, 1926, 1931, 1937, 1942, 1949,
1959 og 1974. Undersogelser planiagt 1 1990.
Resultat: Hovedlinier I hedevegetationens
succession fastiagt. Langtidseffekter af afbnending og torvegravning pAvist. Forskel i
udviklingen meliem en gammel hede og en
tidligere opgivet mark pAvist. Se klassifikationsafsnit for uddybende kommentarer.
Publicering: Oppermann & Bomebusch
1930 Bornebusch 1938, 1952, Lofting &
Scheurer 1963, Holmsgaard 1986. se ogsA
Hansen 1932.

24. Projekttitel: Status over hedeplejemetoder.
FormAl: Registrering og vurdering af hedepiejeforanstaltninger pA jyske hedearealer
indtii 1980.
Udførende institution: Peter GUnther Chri
stensen. Afsluttende opgave pA skovbrugsstudiet i samarbejde med Fredningsstyrelsen.
Lokalitet: 134 jyske hedeiokaiiteter beliggende pA Ost- og nordjyske moneneforekomster, midtjyske israndsformátioner og pA de
midt- og vestjyske hedesletter.
Vegetationstype:
Indgreb:
Metode: Registrering af 134 lokaiiteter. 80
iokabiteter blev besogt og beskrevet hede-

-

plejeindgrebets karakter og indvirkning pA
vegetationen.
Tidsskema: 1981.
Resultat: De enkelte hedeplejemetoder afbnending, afsiAning, afgnesning med kreaturer og fAr, jordbearbejdning harvning og
pløjning, herbicidsprøjtning og tilsAning
beskrives: Anvendelse, praktiske forhold,
virkning og vurdering. Rapporten indeholder
en oversigt over areaber med udfOrte hedeplejeforanstaitninger. Det konkluderes, at de
hidtil hyppigst anvendte hedeplejemetoder,
hver for sig afhengig af de givne naturbetingelser og hensigten med indgrebet, er an-
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vendelige med begransninger; samt at man I
fremtiden I hOjere grad bOr kombinere metoder, sAledes at radikalindgreb sAsom athnending, kraftig beaturgresning og afsiAning
kombineret med lettere tOrvearbejdning, bOr
følges op af mere regelmessig plejeindgreb
sAsom afsiAning med 7-10 Ars meilemrum,

fAregresning eller exceptionelt athnending,
hvor gresser er truende. Det understreges
endvidere at indgrebenes virkning er sterkt
afhengig af klima, vegetationens alder og
sammensetning. økonomiske betragtningerer
kun udfOrt I begrenset omfang.
Publicering: Christensen, P.G. 1981.

25. Projekttitel: Bonelyngen.
FormAl: Folge vegetationsudviklingen.
piastikrOr.
Udførende institution: Valdemar M. Mik- Tidsskema: Udvikiingen fulgt siden somkelsen KVL.
meren 1979. Se endvidere "metoder".
Lokalitet: Boneiyngen, Bornhotm. En gam- Resultat: Jordbundens indflydelse pA vegemci udmark brugt til lyng- og tørvesker og tationen: Resultateme buyer sammeniignet
gnesgang for husdyr og kronhjorte. Har med Hansen 1976, hvor der er overenssandsynligvis aldrig weret dyrket. Kiippe- stemmetse, pH er dog lidt lavere og ledundergrund af granit.
ningsevnen stOne. I Hedelyngs-heden er
Vegetationstype: Lynghede og nogne klip- indholdet af meringsstoffer som Ca og Mg
peflader. OmrAdet inden indgreb pneget af hOjere, hvor jordlaget er tykkest. I 1984-86
tilgroning med Skov-Fyr, Alm. Eg, Vorte- er jordbundsforhoidene endret sAbedes, at pH
Birk og Ene-tilgroning iser tiltaget efter ca. svarer tii Hansen 1976, iedningsevne er
1960.
steget og P i mor og sand faldet. Arsagen
Indgreb: 1979 foretaget rydning af is2er Fyr. kunne were rydning af tneopweksten. JordIndført fAregnesning.
dybden er sjeldent over 30-40 cm. HedeMetode: To reference-parcelter udlagt I det lyngs-heden er karakteriseret ved et genugressede omrAde. To ø-gAende profiler, nemgAende tyndt jordiag middelwerdier fra
fem profiler a 20 m og et 200 m langt N-S- ca. 16-20 cm. Hedelyng-BlAtop-samfungAende profil udlagt. I hver profit for hver denene har middetwerdier pA omkring 43 cm.
meter blev foretaget en Raunkher-anatyse BlAber-samfundet er heterogent bAde m.h.t.
frekvens og thekningsgrad. Jorddybden blev planter og jorddybder. Fordelingen af jordmAlt. Jordtykkelse ved Sand-Hvene, Pille- tykkelse er betinget af fugtighedsforhoidene.
Star og Tandbelg blev registreret. I den tOne Markkapaciteten er stOrst I prover fra et tykt
sommer 1983 blev jordtykkelse I centrum af jordlag, idet indholdet af humus er stOrst I
død eller sterkt skadet Hedelyng mAlt. mor fra tykkere jordlag. Jordlagets tykkeise er
Vegetationsanalyserne blev foretaget 1 1979, en vigtig fordelende faktor for mange piante1984 og 1986. Jordbundsanalyser fra mor og arter. Tilgroning med tneer og buske sker
sand fra 1979, 1984 og 1986 pH, lednings- fortrinsvis i lavningeme. Arter som BlAtop,
evne, Ca, Mg, K, Na, K og P. Jordens van- Tue-Kogleaks og Smaibladet Keruid findes,
dindhold og markkapacitet btev undersogt I hvor jorddybden er >20 cm. PA tykkere
prøver af mor og sand perioden 1980-82. jordlag forekommer endvidere Vorte-Birk,
Nedbors-mAlinger og temperaturmAlinger fra Alm. Eg og Skov-Fyr. Cypresmos, Hedeiyng
mermeste metorologiske station Hammerod- og Tørvemos er ogsA hyppige pA de tykkere
de Fyr, 1980-85. VandstandsmAtinger jordlag. Sand-Hvene, Pille-Star og rens1980-1986 i to nedrammede, perforerede dyrlaver er hyppigst pA de tyndere jordiag
-
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i overensstemmeise med Hansen 1976.
BlAber og Boiget Bunke findes bAde pA
tykke og tynde jordiag. De tone somre 1982
og 1983 og deres indvirkning pA vegetationen: Fordetingen af tørkeskadet Hedeiyng
efter jorddybde: 84% af de dOde og 67% af
de tOrkeskadede "stationer" findes pA jorddybder pA under 10 cm. Hedeiyng er sAledes

I tøne somre serligt udsatte, hvorjordiaget er
tyndt. SkrAende kbippeflader med tOne jordlag
vii iet smuidre og eroderes bort
iser ved
ñerdseb af f.eks. gressende dyr. I de tOne
somre gAr thekningsgraden derfor tiibage for
Hedebyng.
Publicering: Mikkeisen 1989a,b,c, 1990.
Yderligere publikation ventes.
-

26. Projekttitel: Undersogeise af indvandringen af Eg pA Hjelm Hede.
FormAl: Jyf. projekttitel.
Udførende institution: Ole Frost Nielsen.
Speciaieprojekt pA Arhus Universitet.
Lokalitet: Hjelm Hede.
Vegetationstype: Revling-Tytteber-Hedelynghede.
Indgreb:
Metode: Egeopwekst undersogt 1 2 omrAder.
OmrAde 1 pA grnsen meilem Ege-krat:
50x50 m inddelt i 5 zoner a 5 stk. lOxlO m
feiter I stigende afstand fra det ttte Egehat. Placering af egetneer, stammediameter
og aider bestemt. OmrAde 2 i egekrat: 20x20
m feit. Placering af stammer og wevskontakt
meiiem stammer registreret. Jordprover: 5
tiifeldigt udtaget I omrAde 1 hede og omrAde 2 Ege-krat. Endvidere 5 systematisk
udtaget under store egebuske I omrAde 1.
-

Undersogebse af ammonifikation og nitrifikation I overjord I tagringsforsog efter 0, 6, 20
og 33 dage.
Tidsskema: Undersogt 1978.
Resultat: Nitrifikationen er lay i alle vegetationstyper. Ammonifikationen er meget lay i
heden <0.1 mmol/dm3x33dage, hOjere I
egekrattet ca. 1.5 mmol/dm3x33dage og
hOjest under de opvoksende buske ca. 3
mmol/dm3x33dag. Egens indvandring betyder et fald I C/N forhoid og en stigning I
pH. Samtidig sker der en destruktion af
podsolprofilet. Egekrattet spreder sig over en
diffus front med ca. 30 m om Aret. Eg kan pA
heden begynde at bere agem fra de er ca. 25
Ar gamie.
Publicering: Nielsen, O.F. 1980, 1982.

-

27. Projekttitel: Gnavere som frospredere pA heden, Egeskovs-succession.
FormAl: Afkiare hviiken roiie gnavere har
for frospredning af agem og dermed suc
cession af egekrat.
Udførende institution: Thomas Secher
Jensen Zooi. lab., AU. & Ole Frost Nielsen
Bot. Inst., AU..
Lokalitet: Hjeim hede ved Flynderso.
Vegetationstype: Hedesamfund domineret af
Hedelyng, Reviing, Tytteber og Bolget Bunke. Opvaekst af Eg og Bevreasp. Egebattet
har bredt sig fra omrAdet omkring Flynderso

md i heden.
Indgrèb: En del af omrAdet slAet 11976.
Metode: I udkanten af Ege-battet og 50 m
fra soen biev udiagt 2 stk. 50x50 m prøvefelter. Aidersbestemmelse af aile Ege-treer.
Forsog med frospredning med I37_ og
merkede agern. Forsog med frospiring med
agem gravet ned og agem fordelt I vegetationen. Desuden i en frahegning blev agern
lagt direkte pA sandet jord, i Hedelyng/Revling, under iyngvegetationen og under Rev193
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iing. Gnaverpopuiationen blev opgjort ved
fangst.
Tidsskema: 1977-84.
Resultat: Successionshastigheden af Egekrattet ansiAs tii 300 m pr. 100 Ar. En
hastighed der ikke alene kan forklares pA
baggrund af passiv frospredning. Ege-krattet
breder sig trinvis fra søen. Fangstforsogene
viser, at der er omkring 23 individer af fortrinsvis Skovmus og HalsbAndsmus pr. ha.
Frospredning: Agem buyer typisk deponeret

i Revlinge-vegetationen i gangene. Agem
buyer spredt tii en afstand af gennemsnitiigt
15 m og op til 34 m. De fleste agem buyer
deponeret tet ved frOkilden. En mAned senere
var de omfordeit. Kimplanter I grupper pA
1-4 fra dyrespredte agem kunne registreres i
en afstand op tii 137 m, gennemsnitligt 24 m,
fra frøkilden. Spiringsforsogene I de frahegnede feiter bykkedes ikke.
Publicering: Jensen, T.S. & Nielsen, O.F.
1986.

28. Projekttitel: Økologien hos lyngens bladbille Lochmaea suturaiis Thoms..
FormAl: At bidrage til udredning af lyngbiadbiilens okologi med serligt henblik pA
parametre, der er wesentlige for forstAelsen
af artens periodiske masseangreb og aflOvning af lyngheder.
Udførende institution: Boy Overgaard Niel
sen Zooi.Lab., AU..
Lokalitet: HovediokaliteterKongenshus Hede
og 0 Bakker, men ca. 75 hedebokaliteter
iser I Jyltand, dog ogsA pA Fyn, Sjelland,
Falster og Bomhoim har weret inddraget.
Aspekter af de to hovediokatiteters forhistorie
er belyst I rapporter fra henholdsvis Hedeselskabet og Botanisk Institut, AU.
Vegetationstype: Lyngheder.
Indgreb: I 0 Bakker er der udfOrt prøvetagning I relation til iwerksatte plejeforanstattninger, nemlig fAregresning og ktipning af
vegetationen.
Metode: Registrering af afløvning i felten,
vegetationsketsjning, indsamling af jordprøver, opstilling af khekkefelder, indsamling af
litteraturdata samt udsendelse af sporgebreve
tit skovdistrikter, amtsfredningskontorer og
enkeltpersoner.
Tidsskema: 0 Bakker: 1979-82, Kongenshus
Hede: 1982-83, øvrige hedeomrAder: Hovedundersøgelseme 1980-84, men registreringer udfres til stadighed.
Resultat: Opsøgning af overvintringssteder:
Bladbitleme begynder at opsoge egnede
-

-

*

-
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steder Ira oktober med afslutning I november,
hvor dognets maksimums temperatur er <
10°C. Overvintringsiokaiiteten: PA Kongenshus findes overvintrende bladbilier tairigest i
omrAder med udbredt bevoksning af Hedelyng. I 0 Bakker m.fl. befandt biadbiilerne
sig under mos- eiler lavpuder. Biadbiiieme
kiumper sig sammen I grupper pA op tIi
100-200 individer. Vinterdodeiighed: Der er
en generei vinterdodelighed muiigvis forArsaget af en insektparasitisk svamp, der
havde angrebet 5-10 % af de dOde biller.
Der er endvidere en stoneisesafhengig dOdelighed af smA biller. Temperaturen var ikke
pA niveau, der kunne were hitisk overfor de
overvintrende bilier. De smA bluer har mermere udtOmt deres energireserver p.g.a. en
mild vinter, der medfOrer foroget stofskifte.
Konsfordeiing: Overvintrende bestande er
domineret af hunner. Spredning fra overvintringsstedeme: Bladbilleme forbader stedet
fra april til maj. Luftens maksimumstemperatur overstiger da 9-10 °C. Studier af livscyklus: I aprii-maj begynder man at finde
bladbilleme I vegetationen igen. PA varme
dage ses en forArsmigration. I maj aftager
bestanden af voksne biadbiller og I jubi er
størstedelen af den gamie generation heit
uddød. iEghegningen starter i maj og buyer
afsluttet i juli. /Eg bliver anbragt enkeitvis og
i hedens bundthekke. Pneference for fugtige
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eghegningssteder. Der hegges 1500-2000 eg
pr. m2. iEgkhekning finder sted efter 2-3
uger. Larveme har ca. 3 iarvestadier og
forpuppes I juii tIi august 1 hedens bundthekke. Sent 1 august ses fouragerende nykhelckede bladbiiber med hOjdepunkt i september.
Masseangreb: Historisk gennemgang af bladbilleangreb buyer fremlagt dels fra Danmark
og dels fra Nord Europa. Udbrud I Danmark,
Tyskband og Hoiland optneder tilsyneladende
samtidigt 1902, 1927-28, 1934-35, 193839, 1945-46, 1950-55, 1962-68 og 197984. Den aktueile angrebsbolge i Danmark
1979-84: 90 stOne angreb registreret. Det er
de haftigste angreb i dette Arhundrede, mcd
tendens til oget frekvens. Angrebsbolgen
startede spredt, men har de sidste Ar weret
koncentreret tib den centrabe del af Jyliand.
Klimafaktorers betydning som udlOsende
faktor kan ikke entydigt afklares. Der er
tiisyneiadende ingen sammenheng mellem

udbrud og vintertemperaturer etber nedbOrsmengder. Det buyer pApeget at en aivoriig
mangeb ved registreringen er, at det altid er
en symptomregistrering og ikke en direkte
mAiing pA biadbillepopulationens stOneise.
Der sker en opbygning til et skadevoldende
niveau 1 Arene inden masseangreb klimafaktorer kan were anderledes end I udbrudsArene. Faktorer skal soges fOr udbrud
opmerksomheden bliver henledt pA bl.a.
mengden af iet-tiigengeligt kweistof I piantewevet. En korthegning af artens populationsdynamik er pAknevet. Masseangrebs
sammenbrud: Populationeme bryder langsomt
sammen. Hovedfaktor er fodemangel, som
medfOrer en provokeret migration/sprednings-flugt
som kan were katastrofal, da
hedeme er fAtailige og spredtbiggende.
Publicering: Jensen 1983, 1984, Jensen &
Nieisen 1985a,b, Nielsen, B.O. 1980, 1981,
1986.
-

-

-

29. Projekttitel: "Nul-stillingsprojektet". Et sandmark/hedes okosystem I Mois Bjerge:
Undersogeiser af kort- og langtidsvirkninger efter midlertidig opdyrkning.
1 Successionsuridersogelser af jordbundsfaunaen med seriig henblik pA mikroarthropod
populationeme.
2 Vegetationsundersogebser med henblik pA succession i det "nub-stillede" omrAde.
3 Successionsundersogelser af invertebrater, der lever ved jordoverfladen, med serlig wegt
pA successioner I bObebilte-faunaen.
FormAl: 1 Undersoge hvordan is2er mider og
colbemboier etablerer sig efter "nul-stillingen". 2 Foige indvandring og succession
efter "nul-stiiiingen". 3 Folge successioner
og indvandringer af overfladeievende hvirveilOse dyr iser lbebiller efter "nub-stiliingen".
Udførende institution: Naturhistorisk Mu
seum, Arhus. 1 Peter Gjeistrup og Henning
Petersen. 2 Nina Rehfeldt. 3 Toke Skytte.
Lokalitet: Et Ca. 2 ha stort hedeomrAde
tiihorende Mobsiaboratoriet. Sidst dyrket I
1925, derefter brakhegning I Ca. 50 Ar. Jordbund: Sandet monene.
Vegetationstype: Lynghede domineret af
-

Hedeiyng og Bolget Bunke.
Indgreb: "Nul-stilling" simulering af tidilgere ekstensive dyrkningspraksis: I 1979
biev vegetationsdaekket, tneer og buskes
rOdder fjernet og omrAdet harvet. Rugdyrkning 11981 og 82 uden godskning dg pesticidanvendelse. Derefter blev omrAdet braklagt. Reference-parcel pA Ca. 1 ha. Forholdene fOr indgrebet blev registreret.
Metode: ForsøgsomrAdet er opdebt I 20x20 m
permanente felter. Fotoregistrering inkl.
luftfoto hvert Ar. Jordbundskemiske analyser
1 1980, 1984 og 1987. 1 Andringer I udbredelse og tethed i relation tit vegetationens
spredning og etablering pA omrAdet regi-
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streres dyrenes forekomst baseret pA optagning og uddrivning af kemeprOver afjordføme- og vegetationsiag. PrOveserier hvert
for- og efterAr. MikroklimamAlinger. 2 Hvert
Ar I juni og juli: Frekvensanaiyser og artsoptallinger før "nui-stiliingen", i rugdyrkningsArene og efter "nul-stillingen". Thekningsgradanalyser v.h.a. "pin-point"-metoden 1 22
permanente prøvefelter a 1m2. Individteilinger af tnearter i de 20x20 m permanente
felter. Afmerkning af 100 lyngplanter i 1986.
3 Faunaens forekomst og sammensetning
baseret pA feidefangst 1 80 faldgruppeftelder
de er Abne 1 uge pr. mAned Aret rundt.
Tidsskema: Forsøget planlagt til at fortsette
mm. 20 Ar.
Resultat: 1 Materiaiet er ufuldstendigt
-

-

bestemt
foreiobige resuitater fortroiige.
Afventer endeiig bearbejdning. 2 I store tnek
ses fOrst et stadie med opbiomstring af Krybende Hestegres og Fliphave. I 1984 ses
Hedelyng, der dOr, hvor der ikke var iyng fOr
"nul-stiliingen". De gamie kuiturspor kommer frem I lyngweksten. Boiget Bunke spredes fra kanteme. Gyvei breder sig eksplosionsagtigt. 3 Materialet under bearbejdning.
Publicering: Projektbeskrivelse af Henning
Pedersen. De videnskabelige data forventes
snariigt publiceret. Intern fortrolig rapport
vedr. vegetationsudvikiingen foreiigger Pe
tersen, H., uden Arstai. Deiresultater pubilceret i Petersen & Gjeistrup 1987. Der
foreligger speciaierapporter, hvor enkeitarters biologi er behandlet.
-

30. Projekttitel: Sammenligning af mikroarthropodfaunaen I vegetationen og jordbund pA
gressede og ikke-gressede hede- og overdrevsomrAder.
FormAl: I forbindelse med kweg- og fAregresning som middel til vedligeholdelse af
Abne hede- og overdrevsomrAder Onskes
viden om gnesningens effekt pA mikroarthropodsamfundene I jordbund og vegetationslag.
UdfOrende institution: Henning Petersen og
Peter Gjelstrup Naturhistorisk Museum,
Arhus.
Lokalitet: 1 Sletten og 2 Indhegning ved
Den Italjenske Sti Molslaboratoriets areal.
Vegetationstype: 1 Se projekt nr. 8. 2?
Indgreb: 1 To transekter, der adskiller et
langtidsafgnesset omrAde fra et der, ikke har

weret gresset siden 1972. Reference-parceller. 2 Syv gressede forsogsfeiter. Reference-parceller.
Metode: PrOveserier fra vegetationsiag,
fømelag og Overste jordlag. Uddrivning af
dyr. Prøver taget før gresnings-start. Vegetationsanalyser.
Tidsskema: 1 1988-89. I 1990 vii den ugrassede parcel biive gresset igen
faunaendringer vil blive fulgt. 2 Start 1985.
Planlagt som langsigtede undersogelser med
proveserier fra hver forsommer og efterAr.
Resultat:
Publicering:
-

-

-

31. Projekttitel: Midefaunaen pA Mols.
FormAl: Generel undersøgelse af midefaunaen pA Mols.
Udførende institution: Peter Gjelstrup Naturhistorisk Museum, Arhus.
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Lokalitet: Mosaik af felter I forskeliige
successionstrin pA Moislaboratoriets arealer.
Vegetationstype: ?
Indgreb: ?
-
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Metode: ?
Tidsskema: 1973- - Afgraensede deiprojekter
tages op med meblemrum.

Resultat: Mange nye arter for landet og for
videnskaben er fundet I materiatet.
Publicering:
-

32. Projekttitel: Hedebrugsprojekt Hjerl Hede
driften af bruget.
FormAl: Rekonstruktion af et historisk dokumenteret hedebrug og dets driftsmOnster for
at genetabiere den varierede udnytteise af
hedeareaierne, som har weret med tib at
oprethoide hedeiandskabet. Projektet kan
danne referenceramme for hedebevaringsaktiviteter/videnscentre og indeholder forsknings- og formidiingirnessige perspektiver.
Udførende institution: Arbejdsgruppe bestAende af museumsleder Poul Buskov, professor
Sofus Christiansen, lektor Kristian Daisgaard, museumsinspektor Gudrun Gormsen,
iektor Simon Legaard, iektor Per Nornberg,
mag. scient. Bent Odgaard og professor
Bjame Stoklund.
Lokalitet: Hjeri Hede pA areaier knyttet til
Hjerl Hedes Frilandsmuseum.
Vegetationstype: Lynghede.
Indgreb: Etablering af et arbejdende model-

-

stamprojekt vedrører udelukkende selve

hedebrug 1 1/3 stOnelse Ar 1800, udfra Staulund-bondens dagbog 1829-57 med moderne
hjelpemidler, blot skai arbejdsmetoder og effekt svare tIi det ktassiske hedebrugs. Det
samlede brugsmønster genskabes og alle
aspekter af hedens og tilstOdende engareaier
tenkes at indgA f.eks. ho- og iyngslet, grayning af hedetørv, godnings-behandling og
agerbrug. Husdyrene gamle danske racer
er et centralt eiement I driften.
Metode:
Tidsskema: Projektet er vidt fremme I planhegningen, men den Okonomiske basis er ikke
sikret. Pianiagt start af eksperimenter 199092. Normal drift forventes fra 1992-95.
Resultat:
Publicering: Projektbeskriveise af Christiansen 1990a.
-

-

-

-

33. Projekttitel: Hedebrugsprojekt Hjeri Hede: Delprojekt om brugets materialestrOmme.
FormAl: At fremstiile et biiiede af de vigtigste materialestrOmme, der er basaie I hedebruget: Udnyttelsestrykket pA eng og hede og
af den opnAede koncentration I ageren.
Udførende institution: Sofus Christiansen
Geografisk Institut, KU.
Lokalitet: Hjeri Hede.
Vegetationstype: Lynghede.
Indgreb: Funktioneit rekonstrueret hedebrug
for grundheggende principper henvises tib
historisk afsnit og projekt nr. 32. Soge moddingspieje og godningsbehandling noje rekonstrueret.

Metode: Bestemme produktionen af "eksportvarer" fra eng og hede, disses indhoid,
opbevaringstabene, indhobd I den producerede godning, opbevaringstabene I denne
ved forskeilige behandlingsmetoder og endehg de faktisk til indmarken indfOrte mengder.
Jordbundsanaiyser. 10 mAbekampagnerpr. Ar.
Tidsskema: Pianlagt som pilotprojekt i 3 Ar
og har ailerede Okonomisk stotte, men venter
pA stamprojektets igangsttelse.
Resultat:
Publicering: Christiansen 1990b.
-
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34. Projekttitel: LyngslAningsforsøg.
FormAl: Afklare vcgetationcns rcaktion pA
slAning. Finde en optimal slAningshøjde.
Udførende institution: Hedesclskabct, Lars
Bo Christensen.
Lokalitet: Kongenshus Mindcpark.
Vegetationstype: Lynghcde med forskelhig
dominans af Hedelyng og Revhing.
Indgreb: Tre prøveflader udlagt: En i 15 Ar
gammel lyng, en i "gammcl" lyng og en i
Revling-domineret vegetation. Underinddching i 10 felter: SlAning i 4 forskclhige
højder Lyng: 10,15, 20 og 25 cm. Rcvling:

5, 10, 15 og 20 cm. To gentagelser for hver
af slAningshøjdeme og to reference-felter.
Metode: Vegetationsanalyser hvcrt Ar i aug.
/sep.: I hvert felt buyer 10 Raunkker-cirkler
udlagt tilfteldigt. Frekvens og theknings- grad
bestcmmes. Fotorcgistrcring.
Tidsskema: 1981-87. 1989. Forsøgct er nu
afsluttet.
Resultat: Fortroligc.
Publicering: Upubliceret. Intern fortrolig
rapport.

35. Projekttitel: Bckempclse af Bevrcasp, Bølgct Bunkc og BlAtop.
FormAl: Jvf. projekttitcl.
Udførende institution: Hcdcsclskabet J.K.
øvig.
Lokalitet: Kongenshus Mindepark.
Vegetationstype: Lynghcde.
Indgreb: Behandhing med Atrazin, Semasin,
Kerb 50, Arelon, Velpar og Round-up.

Metode: Visucl bedømmelse.
Tidsskema: April 1981.
Resultat: Det kan ikke konkluderes, hviike
stoffcr og i hvilkcn dosering, der skal bruges.
Det cr umuhigt at forudsige rcsultatet, som
iøvrigt er afhengig af jordbund.
Publicering: Intern fortrohig rapport..

36. Projekttitel: Vegctationsudvikling ved kweggnesning.
FormAl: Jvf. projckttitcl.
Udførende institution: Hcdcsclskabet Lars
Bo Christensen i samarbejdc med Viborg
Amt.
Lokalitet: Kongcnshus Mindepark.
Vegetationstype: ?
Indgreb: Kweggresning mcd 8-9 dyr pr. ha..
Metode: Vegetationsanalyser: Tre permanente prøveflader beiiggende i henholdsvis god
høj Hedeiyng, i ung Hedeiyng slAet 1

Ar før forsøgsstart og i Bøiget Bunke. Hver
prøvcfladc er inddelt i 8 felter a 1m. Frekvensanalyser og skønnct dekningsgrad %
bliver bestcmt.
Tidsskema: I 1989 en analyse, der svarer tii
tilstanden før forsøgsstart. 1990 forvcntcs
analysen gentaget.
Resultat:
Publicering: Upubliceret.
-

37. Projekttitel: Hcdepleje i Kongenshus Mindcpark.
FormAl: Hedcplejeforsøg for at finde egnede
midlcr og mctodcr til at pleje hedearcaler og
herunder specielt at forynge lyngvegetationen.
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Udførende institution: Hedeseiskabet J.K.
øvig.
Lokalitet: Kongcnshus Mindepark ca. 1200

15. Aktmvmtetskatalog
ha hede. Jordbund: Podsoi.
Vegetationstype: Lynghede med gammel
Hedeiyng.
Indgreb: SiAning 5, afbnending B og
harvning H I fig. kombinationer: H, S
piantemateriabe ikke fjernet ± H, S plantemateriale fjernet ± H og B ± H. Reference-parcei.
Metode: Forsogsareaiet inddelt 1 8 parceiler
a 1080 m2 og behandlet som ovenfor nvnt
I 1973. Dkningsgrad v.h.a. Raunkher-metoden bestemt hvert Ar. Fotoregistrering.
Tidsskema: 1973-80.

Resultat: Athnending af lynghede er en
effektiv metode tll fornyebse og bevaring af
lynghede. Lyngfornyebsen sker deis ved
skuddannelse og dehs ved froformering.
Fynekogher tilintetgores og froformering af
Bjerg-Fyr buyer reduceret betydeligt. AlslAning var generelt dArbigere end afbnending
med hensyn tii byngfornyebse. Fjemelse af
afsiAet materiabe forbedrer ikke lyngfornyelsen. Harvning oger weksten af Boiget Bunke,
Revling og Tytteber.
Publicering: Ovig 1980.

38. Projekttitel: Kuiturlandskabets historie I Vest-Jyihand: Hedernes og skovenes Ege-hat
udvikiing.
FormAl: Med undersogelsen at beiyse hedens
historie
iser holocen vegetationshistorie
iandskabets udseende før opdyrk- fling og
bepiantning, alder, menneskets pAvirkning og
udnyttebse pA baggrund af geoiogiske data og
viden om hedens okoiogi. Udførende insti
tution: Bent Odgaard DGU.
Lokalitet: 50150 og SkAns regionaie p01iendiagrammer. Skanbid, Haneskov og
GrOntoft iokabe pobbendiagrammer. Honning
Ege-bat. Kragso ?.
Vegetationstype:
Indgreb:
Metode: Regionale polbendiagrammer, der
afspejber genereble tendenser og d2ekker en
overfiade pA ca. 300 km2, bliver opstiibet pA
baggrund af soafiejringer. Lokaie pollendiagrammer, der afspejber menneskets direkte
indfiydeise pA vegetationen indenfor en radius
af 20-30 m, buyer opstilbet pA baggrund af
smA vandhuiier og jordprofiler. Datering
v.h.a. 14C-metoden. Mengden af kubstøv
buyer bestemt. Jordbundskemiske analyser.
Profilbeskrlvelser.
Tidsskema: 1980-90. Fortsettebse er planlagt.
Resultat: De sandede jorder I Vest-Jybland
var ckekket af hede domineret af Hedebyng,
-

-

-

-

indtil opdyrkning og tiipiantning for alvor
startede I siutningen af 1800-tallet. Spredte
Ege-krat optneder, men undersøgelsen fra
Honning tyder pA, at ikke alle Ege-krat er
rester af gammei naturskov, men sekunther
skov omblng 100 Ar gambe. 50150 afspejier
vegetationsudviklingen I holocen I det ostiige
Danmark. SolsO: I lbet af de fOrste 5 mill.
Ar af hobocen tld bbev den pneboreale Abne
birkeskov invaderet af Fyr og Hassel. Hassei
blev dominerende I boreab tid sam-men med
Eim. I midten af atlantisk tid findes en stabil
Aben skovtype med Lind,Hassei, Eg, Ei og en
bundvegetation af gresser og Hedeiyng. I
subboreai tld dukker spor af landbrugsmessig
karakter op og heden ekspanderer baftigt. En
ligewegt indtneder. I Ca. 2000 Ar var store
omrAder thekket af ung Hedelyng. Omkrlng
Ar 0 kom der p.g.a. oget landbrugsdrift en ny
hedeekspansion, der varede I mere end 1000
Ar. Heden har aitsA tidiigere weret thekket af
skov. Aidersbestemmebse af heden fra forskebbige bokabiteter er ikke synbone. Ekspansion af Hedeiyng pA bekostning af skov
indtraf for meblem 2000 og 4000 Ar siden
sen atiantisk flu tidlig subboreal tid. Ekspansion falder aitid sammen med kulturspor
iser mengden af kuistov. Afbnendingsinten-
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15. Aktivitetskataiog
sitet og lyngekspansion henger meget noje
sammen. Heden breder sig som folge af
afbnending og gresning. Den Abne skov var
attraktiv for kwegbrug den kunne let omdannes tii lynghede, der gay gode muligheder
for vintergresning. De lokale poilendiagrammer beknefter tendenseme i de regionale
poiiendiagrammer. Det iokale pollendiagram
fra Haneskov viser, at den Abne skov urskov pA tOr bund bestAende af Birk-LindHasseb med Hedeiyng og gresser I bunden I
-

senatiantisk/tidhig subboreal tid erstattes af
lynghede. Arsagen er igen gresning og afbnending. Kilmatiske faktorer spiller ingen
wesentiig rolbe for hededannelsen. Afbnendings-praksis opgives og 1800-tallet repnesenterer nok siutningen af hedebrugskuituren.
Hedens maksimum har nok ligget omblng
vikingetiden.
Publicering: Odgaard 1980, 1985a, b,
1990a, b, Odgaard & Rostholm 1987.

39. Projekttitel: Integreret overvAgning I Sepstrup Sande.
FormAl: Fasthegge kritiske belastningsgrenser for forskeliige iuftforureningsføisomme
tOne og vAde naturtyper. Etablere et referencesystem tii den igangwerende overvAgning
af effekter af jord- og skovbrug. Etablere en
kobiing meliem kemiske og bioiogiske overvAgningsparametre med henbhik pA at forbedre toikningen af disse.
Udførende institution: DMU I samarbejde
med DGU, Boy Overgaard Nielsen AU,
Ornis Consult og lb Johnsen & Ulrik Sochting KU.
Lokalitet: Sepstrup Sande, Ca. 1,5 km2. Et
naturareal som udgor en wesentlig del af
opiandet til Skerbeks Overste del, der indgAr
som referencevandiOb I vandmitjopianens
overvAgnings-program. Jordbund: FlyvesandsomrAde med podsoiprofiler nedenunder
hinanden til en dybde af 1-3 m.
Vegetationstype: Varieret vegetation, der
omfatter et udvalg af tOne og fugtige hedetyper, selvsAede bat, fattigker, lavvandede
hedesøer og vandløb.
Indgreb: Ingen.
Metode: 1 Undersogeise af det hydroiogiske
opiand: Vandprogrammet omfatter 3 dybe
boringer tib bestemmebse af stromningsiinier.
Desuden nogie mere overfiadiske punktmoniteringer flu at bestemme, hvad der kommer
direkte fra naturareaiet, deriblandt afsetning
fra luftforurening. 2 Vegetationskartering
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dels v.h.a. luftfoto og dels v.h.a. besog pA
iokaliteten. 3 Undersogelse af areaianvendelsen. 4 Oversigtskartering af beddyrfaunaen
med henblik pA indkredsning af nogiearter/grupper, der er egnede som moniteringsobjekter v.h.a. fanggias, fangspade, vegetationsketsjning, nedbankning fra tneer og
observationer. Indsamhingerne blev foretaget
I de vigtigste vegetationstyper. 5 Fugiemonitering: Korthegning af ynglefugle og opsetning af redekasser I plantagen til opgoreise af
yngiésucces. 6Jordbundsprofilbeskrlvelse. 7
Undersogebse af Skerlxekkens perifytvegetation. 8 Lichen-moniteringsfiader a 1 m2,
som buyer fotoregistreret hvert Ar se projekt
nr. 47.
Tidsskema: Forelobigt piiotprojekt for perloden 1988-92. Projektets fremtid er usikker.
Resultat: 1 Vandet I Skerbekken kommer
primert fra naturareabet og har en meget hOj
kvahitet. Neringsberiget vand fra plantage og
dyrkede arealer kommer ikke ud I Skerlxekken. 2 De hydrologiske variationer vurderes
til at were stabile indenfor 20 Ar. Foigende
fioraelementer blev identificeret: Areaier
under forbuskning med Bjerg- og Skov-Fyr,
Rod- og Hvid-Gran, Stilk-Eg, &evreasp,
Aim. ROn og Ene. Moden iynghede. Sandskegs-hede. TOr greshede med Bolget Bunke. Fugtig greshede med BlAtop. Fugtig
dwergbuskhede med Klokkelyng, Mose-BOile

15. Aktivitetskatalog
og Tyttebr. Ker i tilknytning til smâsøerne
spredt i hele omrâdet domineret af halvgresser og tørvemosser. 3 I 1787 var der lynghede overalt. I de meste 80 âr voksede landbrugsarealet og kulminerede. Fra 1913 overtog plantagedriften. 4 Habitatspecifikke arter
findes indenfor bladbiller, cikader og lyngbiller og iser edderkopper. Som mulige
egnede overvâgningsobjekter med god indikatorvrdi for biotopforandringer kan peges

pA edderkopper, tcger, fritfluer og antagelig
ogsA cikader. 5 Specielt interessant var forekomsten af Vendehals, Stor Tomskade i de
selvsAede Bjerg-Fyr, Krikaender i hedemosen
og Svaleklire. Fuglenes verdi som indikatorer
for miljøtilstanden er ikke entydig. 6 FlyvesandsomrAde med 5-7 primcrprofiler ovenpA
hinanden. 7?. 8 Afventer bearbejdning.
Publicering: Danmarks Miljøundersøgelser
1990. Nielsen & Toft 1989.

40. Projekttitel: Effekter pAjordbundsforholdene af Ege-invasion pA en lynghede: Morfologi,
kemi, ndringer i organisk stof og cellulose omsetning.
FormM: Jvf. projekttitel.
Udførende institution: Knud-Erik Nielsen
DMU, Afd. for Terrestrisk økologi, Kristian Dalsgaard og Per Nømberg Geologisk
Institut, AU.
Lokalitet: Hjelm Hede. Jordbund: Podsol.
Anvendt som ekstensivt gresningsareal indtil
1910. Bnendt i 1940’erne og dele af vegetationen slAet i 1976.
Vegetationstype: Hedelyng/Vaccinium-hede
med spredte Ege-krat og opvekst af Bevreasp.
Indgreb:
Metode: lalt blev syv jordbundsprofiler
undersøgt: Et profil i HedelyngfRevlingvegetation, slAet i 1976. Fem profiler langs
et 10 m langt transekt med Hedelyng/Revlinge dominans i den ene ende og en 70 Ar
gammel Aim. Eg med Bølget Bunke som
bundthekke i den anden ende. Et profil i en
veletableret Ege-skov, bundthekket domineret
af gresser. Profilbeskrivelser blev. udarbejdet
og rodfordelingen noteret. Prøver blev lufttørret og sigtet. Fe, Al, total C, N, pH, CEC
-

og partikelfordeling blev bestemt. Endvidere
blev fulvus- og humussyre ekstraheret med
efterfølgende bestemmelse af C- og N-mdhold. I felten blev cellulosenedbrydningen
bestemt som tab af traekstyrke i "bomuldsstrips" placeret i jorden i 2 mdr.
Tidsskema: ?
Resultat: Jordbundsforandringer i forbindelse
med invasion af Ege: Det organiske stof i
overfiadelaget bliver reduceret op til 90%.
Mor blivër omdannet til muld. I de Øverste
lag øges pH. Horisontgnenseme i profilet
bliver udvisket. Der er flere rødder i de
dybere horisonter nr Ege-krattet. Mengden
af fulvus- og humus-syre er større under
Hedelyng end under Eg. Profilfordelingen
under Hedelyng: Lavt indhold i 0-horisonten
og højt indhold i B-horisonten. Jevn fordeling under Eg. Cellulosenedbrydningen
indikerer større biologisk aktivitet under Egen
end i heden.
Publicering: Nielsen, K.E., Dalsgaard &
Nørnberg 1987a,b.

41. Projekttitel: En undersøgelse af vegetations- og sesonvariationens indflydelse pA jordbundsudviklingen.
Form%1: Belyse vegetationens betydning for
jordbundsprocesserne.

Udførende institution: Lars Sloth, Geologisk
Institut, AU vejleder Per Nørnberg.
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Lokalitet: Hjelm Hede.
Vegetationstype: Tre vegetationstyper: Eg,
lyng og gran.
Indgreb: Ingen.
Metode: Jordbundsprofilanalyser farve,
tekstur, struktur, konsistens, cementeringsgrad, rodfordeling, horisontopdeling, partikelstørrelsesfordeling, pH, organisk stof,
CIN-forhold og ekstraherbart Fe og Al.
Jordvandsprøver opsamlet gennem passive
perkolationslysimetre umiddelbart under de
organiske tophorisonter. Vandet analyseret for
uorganiske ioner og udvalgte organiske forbindelser, substituerede benzosyrer.
Tidsskema: ?
Resultat: Jordbundsprofilet er afhengig af
vegetationsthekket. Lyng medfører dannelse

af et veludvikiet podsol, mens der under Eg
er depodsolering. Podsolering er altsA ikke en
irriversibel proces og foregAr med en hidtil
ikke erkendt høj hastighed. Dette viser sig
bl.a. ved en stigning i pH, en udviskning af
blegsandslaget og et fald i C/N-forholdet.
Arsagen er øget biologisk aktivitet. Granplantagen viser tendenser til kraftigere podsolering end den oprindelige lynghede. pH
under Gran er lavere end under hedevegetationen. Jordvandets indhold af kemiske stoffer
er bAde afhengig af sson og vegetation.
Udvaskning er højere udenfor wekstsesonen.
Under en vegetation med et højt bladareal er
udvaskningen større, fordi der afscttes mere
via luften.
Publicering: Specialerapport ved Lars Sloth.

42. Projekttitel: En undersøgelse af podsoijorder under lyng, gran, asp og grs.
FormAl: ?
Udførende institution: Frede Busk Sørensen,
Geologisk Institut, AU vejleder Kristian
Dalsgaard.
Lokalitet: Hjerl Hede. Gnesprofilet har
egenskaber mellem sur brunjord og podsol.
De øvrige profiler veludviklede podsoler.
Vegetationstype: Jvf. projekttitel.
Indgreb: Ingen.
Metode: Analyser af fem profiler i veldnenet,
sandet og ensartet udgangsmateriale.
Tidsskema: ?
Resultat: Under Asp sker en depodsolering.

Gran adskiller sig kun fra lyng via en højere
basemctningsgrad. Tilskud fra atmosfieren
har større betydning for mengde og fordeling
af baseioner end vegetationstype. De største
pH-werdier findes under Eg med faldende
werdier i rekkefølgen grs > gnes/lyngrevling = asp> lyng,/revling = gran. Lyngog gran profilerne har vesentlig højere Feog Al-indhold i B-horisonterne end Asp og
grs, men det totale indhold er nsten det
samme i alle profiler.
Publicering: Specialerapport ved Frede Busk
Sørensen.

43. Projekttitel: Mykorrhiza hos Hedelyng.
FormAl: Med kvlstof som betydende faktor
at undersøge infektionsniveauet hos Hedelyng
under forskellige belastninger deposition og
gødskning. Bidrage til debatten om luftforureningseffekter. Undersøge hvilke faktorer,
der pAvirker mykorrhizadannelsen. Isolering
og identifikation af lyngmykorrhiza-svampe.
Udførende institution: Marianne Johansson,
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specialeprojekt pA Institut for Sporeplanter,
KU. Vejieder Ulrik Søchting.
Lokalitet: Melby Overdrev og Kongenshus
Mindepark.
Vegetationstype: Lynghede. Jordbund: Podsol.
Indgreb: PA Melby Overdrev gødskning med
kvelstof.

15. Aktivitetskatalog
Metode: Forsøget er opstillet som en sammenlignende undersøgelse af de to lokaliteter,
hvor forskellen i N-deposition er vcsentlig.
Kongenshus anslAs at modtage 30 kg N/ha/Ar
og Melby 10-15 kg N/ha/Ar. Gødskning af
parcel pA Melby med ialt 35 kg N/ha. Mykorrhizadannelsen blev fulgt i en vekstseson:
Rodprøver fra 40 "net-cylindere" som bestod af et jordprofil etableret i et plastiknet
mer centrum af en lyngplante pA hver lokalitet blev høstet. Rodprøveme blev tørv2egtsbestemt. Farvede delprøver blev anvendt til
bestemmelse af infektionsniveau. Infektionsniveau blev endvidere bestemt v.h.a. kitinassay. Endofytter fra lyngrødder blev isoleret,
bragt i renkultur og testet ved podning pA
sterilt dyrkede lyngkimplanter. Floralister og
frekvensanalyser Raunkker. Jordprofilbeskrivelser. Jordkemiske analyser af prøver fra
mor og blegsand pH, ledningsevne, glødetab,
K, Ca, Fe, Al, P og N.
Tidsskema: 1988-89. Fortsettelse under
planhegning.
Resultat: De edafiske mAlinger peger i forbindelse med andre danske urdersøgelser pA
et generelt øget mineraliseringsniveau pA de
danske heder i takt med øget luftforurening.
Morlaget udgør det aktive lag med høj rodproduktion og infektion og er et resultat af

meringsfordelingen i profilet. Rodproduktionen er vesentlig højere pA Kongenshus. Ngødskning kunne pA Melby forøge rodproduktionen noget. Inficeret rodhengde fulgte
totalhengden af rødderne. Generelt var infektionsniveauet højt: PA Kongenshus var op
til 85% af den nydannede rodhengde inficeret. Lavere verdier blev registreret pA
Melby. N-gødskningen redu-cerede som
forventet ikke infektionsniveauet. Infektioneme var koncentreret til de yngste og aktive
dele af rodsystemet. Infektionsniveauet mat
cher mineraliseringsniveauet. Jordens inokulumpotentiale har kun ringe betydning for
mykorrhizadannelsen. Screening for endofytter kommer ikke identifikationsproblemerne
nrmere. PA baggrund af undersøgelsens
resultater og andre forsøg foreslAs en model
med en kombination af direkte og indirekte
effekter af N-input for, hvordan mykorrhiza
kan vre involveret som grundlag for vegetationsforandringer, hvor den endelige konsekvens er, at andre arter som f.eks. Bølget
Bunke fAr det bedre pA bekostning af Hedelyng. Det sluttes at et homogent lyngomrAde
med højt infektionsniveau vil vre s2erlig
følsomt overfor N-input.
Publicering: Specialerapport: Olsen 1989.

-

44. Projekttitel: Vegetations-randeffekter pA Kongenshus Mindepark.
FormAl: Undersøgelse af randeffekt, hvor
heden støder op til mark.
Udførende institution: Torben Riis-Nielsen,
specialeprojekt pA Institut for økologisk
Botanik, KU. Vejleder Lb Johnsen.
Lokalitet: Kongenshus Mindepark.
Vegetationstype: Revlinghede bk 1. Hedelynghede bk 2. Jordbund: Podsol pA hedeslette.
Indgreb: Lok 1: Uplejet. Lok 2: Bnendt
1973. Siden registrering er bk 1 ryddet for
Bjerg-Fyr, +harvet?; det meste af bk 2
afslAet omkring 1987, maj 1989 afgrsning

ved Herefordkweg.
Metode: Forsøgsfelt ca. 200x200 m. 8-9
faste linier udlagt i forskellig afstand fra
marken. Raunkiar-cirkler udlagt systematisk
langs linierne: Lok 1 370 cirkber, bk 2 480
cirkler. Analyser af ombyttelige kationer Na,
K, Ca, Mg, Mn, pH, ammonium, ammmonifikation i morlag og blegsand, fra 32 cirkler.
Tidsskema: Vegetationsundersøgelser og
jordprøver 1985.
Resultat: Foreløbige resultater: Generelt
stiger frekvensen af planter, som er typiske
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for opgivne marker, jo nrmere man kommer
marken f.eks. Gubdbbomme. I gammeb hede
er rensdyrbaver hyppigst hengst fra marken,
mer marken bbiver de udkonkurreret af grsvegetationen. Morlaget er mere opbbandet

mermest marken. I ung hede er begerbaver
mindre hyppige bangs markkanten. Ombytteligt Mn er højest mennest marken.
Publicering: Upubbiceret speciabeprojekt.

45. Projekttitel: Undersøgebse af rAdyrs fødevabg i forskebbige biotoper.
FormAl: Jvf. projekttiteb.
Udførende institution: Mogens Ring Peter
sen, speciabeprojekt pA Institut for økobogisk
Botanik, KU. Vejieder?
Lokalitet: SibkeborgomrAdet, KabøomrAdet,
Vestamager, Borris Hede, areabet omknng
Borris Hede.
Vegetationstype: Varieret hedeomrAde.
LandbrugsomrAde i hede-egu, skovarealer,
strandeng.
Indgreb:
Metode: Vomprøver fra rAdyr samt nogle fA
kronhjorte indsendt tib Vildtbiobogisk Station,
Kabø i Arene 1972-80. Iabt er der prøver fra
1712 rAdyr, heraf 1075 fra Borris Hede og
-

179 fra det omliggende bandbrugsband. Al
krondyr kommmer able 30 prøver fra Borris
Hede. Vegetationsundersøgebser Raunkker.
Vegetation bedømt fra satelbitbilbeder i samarbejde med Marlene Meyer og Torben RiisNielsen.
Tidsskema: ?
Resultat: Materialet er ikke fierdigbearbejdet.
Foreløbige resubtater for Borris Hede: PA
heder ser rAdyr ud tib om sommeren at have
en fork2erbighed for planter pA de i 1953
opgivne landbrugsarealer, speciebt Røbbike. I
vintertiden er Hedelyng det abtdominerende
fødeemne.
Publicering: Upubliceret speciabeprojekt.

46. Projekttitel: Undersøgelse af satebbitbilbeders anvendelse tib identifikation af naturtyper.
FormAl: Jvf. projekttiteb.
Udførende institution: Marlene Meyer, speciabeprojekt pA Geografisk Institut, KU.
Vejbeder ?. Mht. heder i samarbejde med
Torben Riis-Nielsen og Mogens Ring Peter
sen Institut for økobogisk Botanik, KU.
Lokalitet: Midtjybband.
Vegetationstype: Afgrøder, gnesarealer,
skove og heder.
Indgreb: Ingen.
Metode: Multispektrab og -temporal analyse
af SPOT-bibbeder april, maj, juni. Udfra
tneningsarealer med kendt vegetation klas-

sificeres resten af bibbedet.
Tidsskema: Projektet afsbuttet i 1990.
Resultat: Generebt er pnecisionen for lube tib
registrering af §43-omrAder. Heder kan dog
kortbaegges temmebig pnecist. PA heder kan de
vigtigste vegetationstyper adskibbes Revbing,
Hedelyng, BbAtop, Bølget Bunke. Der er
probbemer med at identificere heder med
opwekst af tneer og buske. Nøjagtigheden
fabder, jo hengere man kommer fra traeningsareaberne. Det giver problemer ved kbassifikation af strørre areaber.
Publicering: Meyer 1990.

47. Projekttitel: Undersøgelse af bikénheders dynamik i relation til kwebstofbelastning.
FormAl: Jvf. projekttitel.
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Udførende institution: Ubrik SøchtingInsti-
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tut for Sporepbanter, KU og Lb Johnsen
Institut for økobogisk Botanik, KU for
Skov- og Naturstyrebsen.
Lokalitet: 15 bokaliteter fra Sydsbesvig til
Nord-Jybband.
Vegetationstype: Likénrige heder af forskelbig type.
Indgreb: Ingen.
Metode: 252 permanente febter a 1 m2. Underopdebt i felter pA lOxlO cm. Højere plan
ter, mosser og layer bbiver registreret i hvert
underfebt. Fotoregistrering. Kemiske analyser
afjordbunden pA udvalgte febter. I forbindelse
med projektet udføres
endvidere
fumigeringsforsøg med bikénhedepbanter samt
optagebse af radioaktive isotoper i layer.
Tidsskema: Forundersøgelse 1984. Regi

strering af permanente prøvefebter. Etabbering
af 96 prøvefelter pA 6 bokabiteter i juni og
september 1985. Fotoregistrering hvert Ar. Nu
ca. 250 felter. Forebøbig afsbutning i 1990.
Resultat: Hovedpàrten af. fotomateriabet
afventer endebig bearbejdning. Forebøbige
resubtater: Kraftig tibwekst af Revbing. Skader
de bbiver
er registreret pA rensdyrbaver
sorte i kanten. Et øget omfang af omrAdermed
døde bikéner. Indhobdet af kvebstof i rensdyrbaver er højere i buftforurenings-bebastede
omrAder.
Publicering: Hedeinventering: Christensen
m.fl. 1986. Indbedende undersøgelser: Søchting & Johnsen 1987, 1990, Søchting
1990.
-

48. Projekttitel: Vegetationen pA Heder i Ringkjøbing Amt
FormAl: Forundersøgebse til et projekt om
dynamikken i bikénheder.
Udførende institution: Steen N. Christensen,
Ubrik Søchting og Lb Johnsen i samarbejde
med Ringkjøbing Amt.
Lokalitet: Hederne i Ringkjøbing Amt.
Vegetationstype:
Indgreb:
Metode: Hedeinventering pA 43 hedebokabiteter: Fboraliste pA grundlag af feitbestemmelser
og indsambet materiabe udarbejdes. Et standardskema med oplysninger om tidligere og
nuwerende drift, ejerforhold, topografi, vege
tation, opwekst og skader pA rensdyrlaver
udfybdes.
Tidsskema: Febtarbejde 1985.
Resultat: De undersøgte heder kan groft
inddelse i tre typer efter deres vegetation: 1
Dwergbuskheder domineret af Hedelyng
elber Revling. 2 Lavrige heder pA meget
-

-

-

speciebt med henbbik pA layer.

mager bund. 3 Lavrige heder pA havklitter
og indsander. Henvisninger til konkrete
bokabiteter opført. Hedebyng er i de fleste
heder i degenerationsfasen. De centrabe debe
rummer kun fA bayer og er istedet overvokset
af Revbing. En stor del af hedeme havde
mere elber mindre kraftig opwekst af BjergFyr. Opvekst af Bevreasp pA fire bokaliteter.
Intensiv hedepleje, der har til formAl at holde
lyngen i kraftig vekst, giver ringe mulighed
for veludvikbede bavsamfund. SbAning er den
mest skAnsomme metode overfor lavvegetationen. Heder af serlig imteresse udpeget
f.eks. hede med sydvendt grusskrA-ning med
layer knyttet fib tidbige successsionstrin. De
fleste af hederne er pneget af kraftig, tet
vekst af Revbing og ringe vitabitet af Hedelyng. Mørkfarvning af Cbadina portentosa
Hede Rensdyrbav er registreret.
Publicering: Christensen m. fi. 1986.

49. Projekttitel: En flora- og fauna undersøgelse i Nordmarken, Lesø
FormAl: Registrere Nordmarkens øjeblikkebi-

ge biobogiske tibstand for at mubiggøre en
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eventuel senere pAvisning af de endringer,
det øgede turisttryk medfører.
Udførende institution: Uesøgruppen af
1976, KU: Lisbeth Westergaard Børgesen,
Steen Niels Christensen, Ian Henning Stenhobt Cbausen, Martha Weis Cbausen, Ole
Christian Hansen, Hanne Jeppesen, Rikke
Bagger Jørgensen, Poul Brinch Madsen,
Birgitte Dalsgaard Nielsen, Tommy Nielsen,
Susanne Rehder.
Lokalitet: Nordmarken, Lesø.
Vegetationstype: Stenstrand, klit, dvergbuskhede og BlAtopkcr.
Indgreb:
Metode: Der udbagdes 12 stationer i en profil
fra stranden og ca. 450 m md i landet. Ved
-

hver station undersøgtes jordbund og hvert
plantesamfund undersøgtes v.h.a. punktkvadratmetode og Hubt-Sernander-metoden.
Faunaen undersøgtes v.h.a. net, sugegbas,
rammeprøver, borerør og fangstspande.
Tidsskema: Juni-juli 1976.
Resultater: Base-line registrering som bl.a.
angiver graden af tilvoksning. Fund af flere
sjebdne lavarter. Antabbet af dyrearter fandtes
at vre mere afhengig af vegetationens thekningsgrad end antab pbantearter. Lokaliteten
fandtes at have en rig fauna med adskiblige
sjeldne arter, bb.a. myren Leptothorax interruptus eneste bokabitet i DK.
Publicering: Børgesen m.fl. 1984.

50. Projekttitel: Botaniske studier i kbitter og heder med serbig henbbik pA de jordboende
layers biologi.
FormAl: At undersøge 1. Vegetationsendringer pA en permanent klit-prøveflade
udlagt af BOcher i 1939. 2. TuristpAvirkning
i lavrige klit- og hedesamfund. 3. Udvalgte
jordboende lavarters evne til at kobonisere
bart sand ved hjelp af eksperimenter.
Udførende institution: Steen N. Christensen,
specialeprojekt pA Institut for Sporeplanter,
KU. Vejieder Ulrik Søchting.
Lokalitet: 1. Lesø. 2. Lesø, Rømø, Nykøbing Lyng og Sylt. 3. Asserbo Plantage.
Vegetationstype: ?
Indgreb:
Metode: 1. Der optegnedes vegetationskort
og vegetation analyseredes med Hult-Sernander-metoden. 2. Langs trampedc stier
foretoges thekningsgradanalyse i transekter
vinkeiret pA stierne. Der mAltes endvidere pH,
ledningsevne, glødetab og karbonat. 3. PA et
antal skncllede sandflader i klithedevegetation
mellem Bjerg-Fyr. Der udsAedes heic thalli
af Cetraria islandica, Cladonia
?
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arbuscula, C. portentosa, C. uncialis og
Coelocaulon aculeatum, samt fragmenterede
thabbi af Cladonia portentosa.
Tidsskema: 1986.
Resultat: 1. Gennem 45 Ar var der sket en
øgning af frekvens og thekning af dwergbuske, mens rensdyrbaver generebt var gAet
tibbage. GennemgAende syntes vegetationen at
vere ganske stabil.
2. Ved stidannelse nedsattes jordens organiske indhold, pH øgedes, bedningsevne og
karbonatindhobd faldt. I en overgangszone
udvikiedes bavsamfund som i klittens tibgroningsstadie.
3. DArligst tib at regenerere var Cetraria
islandica, fulgt af Cladonia uncialis, Coelocaulon aculeatum og Cladonia arbuscula.
Forsøget med smA thablusfragmenter viste at
sclv smA fragmenter kan spire op tib nye
individcr.
Publicering: Specialerapport Christensen
1986. Christensen 1987, 1988, 1989.
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51. Projekttitel: Floristic and vegetational changes in a permanent plot in a Danish coastal
dune heath.
FormAl: Vegetationsdynamik og succession
bebyst ved genundersøgelse af et permanent
prøvefelt udbagt i 1939 og undersøgt i 1948
af T. W. Böcher BOcher, T. W., 1952.
Udførende institution: Steen N. Christensen,
Institut for Sporeplanter, KU.
Lokalitet: Laesø.
Vegetationstype: Kystmer kbithede med
vegetationssamfund bestAende af Hjebme og
GrAris, Sandskeg med Cetraria islandica
Isbandsk Kruslav, Sandsk2eg med rensdyrlayer, Revbing og Hedebyng.
Indgreb:
Metode: Frekvensanabyse og Hult-Sernander
thekningsgradanalyse i et permanent prøvefebt
pA 7x8 m.
Tidsskema: Feltarbejde 1984.
Resultat: Udvikbingen fra 1939 til 1984:
Frekvens og thekningsgrad af Hedebyng, de
epifytiske likéner og de bikéner, der vokser pA
litter Cbadonia chborophaea-grayi gruppen
Brungrøn &egerbav og C. floerkeana/ macibenta Lakrød &egerlav/Indsvunden Begerbay øges. Revbing øger frekvens og dekningsgrad i perioden 1939 tib 1948 og
-

forbbiver derefter konstant. Dekningsgraden
af bikéner pA det bare sand endres ikke.
Cetraria isbandica Islandsk Krusbav og
Dicranum scoparium Kost-Kbøvtand, der
vokser pA det bare sand og mellem dvrgbuskene øges wesentligt. Vegetationsudvikbingen kan samlet beskrives som føbger: Bare
sandflader stabibiseres af Sandskeg. Dermest
indvandrer Cladina portentosa Hede-Rensdyrbav. Cladonia merochborophaeaBrungrøn
Begerbav og C. glauca GrAgrøn Begerlav
koboniserer detritus. Dermest indvandrer
Hedelyng og Revbing. Dette samfund kan
udvikbe sig mod et Cbadina portentosa Hede
Rensdyrlav-domineret samfund ebber et
bikénsamfund af C. merochborophaea og C.
glauca Brungrøn Begerlav og GrAgrøn
&egerbav med Dicranum scoparium KostKbøvtand. Det registreres, at degenerende
Hedebyng ikke behøver at dø. I en Revlingeplet ses Abning, hvor rensdyrbaver kan etabberes. Vegetationen synes generebt stabil
og er mubigvis en kbimaks vegetation.
Publicering: Christensen 1989.
-

52. Projekttitel: Lichens from two inland dune areas in western Jutband.
FormAl: Forskeblige pbejeindgrebs effekt pA
jordboende bayer.
Udførende institution: Bodib Schmidt. Specialeprojekt pA Institut for Sporepbanter, KU.
Vejleder Ubrik Søchting.
Lokalitet: Skovbjerg Bakkeø og GelsA.
Vegetationstype: Forskeblige kombinationer
af karplanter, likéner og mosser.
Indgreb: PA bokaliteterne har der weret fAregraesning og tørvegravning.
Metode: Vegetationen opdelt i samfund.

Frekvens- og thekningsgradanalyse v.h.a.
"pin-point"-metoden i 25x25 cm febter.
Tidsskema: 1984.
Resultat: Der bliver pA grundbag af vegetationsanabyserne opstibbet successionsmodeller
for afbhesningsflader, kbitter og dwergbuskhede. Det bbiver pApeget, at de levende klitter
og vindbrud ikke kan oprethobdes i ly af
hehegn og hvis ikke sebvsAet opwekst bliver
fjernet.
Publicering: Sëhmidt 1986.
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53. Projekttitel: Effekter af afbnending og afsbAning pA Hedelyng. Studier over regeneration
af Hedelyng, Cabluna vulgaris, efter afbnending og afsbAning primert med henbbik pA frøspiringens robbe; herunder betydningen af klimatiske samt udvabgte edafiske faktorer.
FormAl: Undersøge effekter af hedeathnending pA regeneration af Hedebyng primert
med henbbik pA spiring fra den eksisterende
frøbank. Undersøge niveau og udvikling i
udvabgte edafiske faktorer: pH, bufferkapacitet og redoxpotentiale.
Undersøge effekten af
afbnendingstidspunktet og nedbørsforhobd pA
frøspiringen. Undersøge varme- og meringsstofpAvirkning pA frøspiringen.
Udførende institution: Hanne Larsen Botanisk Institut, AU. Vejleder Simon Lgaard
og Arne Jensen.
Lokalitet: Hjerl Hede. Har formodentlig
aidrig veret opdyrket. Jordbunden er sandet
og podsoleret.
Vegetationstype: Hedevegetation domineres
af Hedelyng, Reviing og Aim. Cypresmos.
Spredt forekomst af Hirse-Star, Pille-Star,
Bølget Bunke, Engeisk Visse og Hede Rensdyrlav Cladonia portentosa.
Indgreb: Blok A er ubehandlet referencefelt. Bbok B blev efterArsafbnendt. Bbok C
blev forArsafbnendt. Blok D bbev forArsafsbAet
med slagle-grønthøster, det afslAede materiale blev fjernet. Halvdeben af felterne i blok
C og D blev vandet for at simubere efterArsnedbr.
Metode: Et omrAde blev inddeit i fire blokke
A-D a 25x25 m. I midten blev afmerket
forsøgsblokke pA lOxlO m, som blev underinddeit i 9 felter. I forsøgsblok C og D blev
de 9 feller yderligere opdelt i to, i hvert af
disse 18 felter blev markeret 5 kvadratcr a
14x14 cm. I hver forsøgsbiok blev etableret
90 kvadrater a 14x14 cm til opgørelse af
vegetationens genetablering.
Vegetations- og regenerationsanalyse: Dakningsgradanalyse i blok A, B, C og D v.h.a.
Lindquists punktmetode, i analyser a 1 m2 i
hver bbok. Dekningsgradanalyse og frekvensanalyse i 14x14 cm kvadraterne i bbok
C og D. Registrenng af kimplante antal,
-
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taethed og thekningsgrad i de 90 14x14 cm
kvadrater i oktober 1990.
Jordbundsanalyser: Jordprøver til analyse for
pH, redoxpotentiale og bufferkapacitet udtages løbende.
Laboratorieforsøg: Spiringsforsøg med tørveprøver fra forsøgsomrAdet. Prøverne sigtes og
der udtages delprøver a s g: Temperaturgradientforsøg 20°C, 40°C, 50°C, 60°C,
80°C og 100°C/i mm. Forsøg med pAvirkfling med mering Hoagband meringsopbøsning og fungicid Pervicur N + Benbate,
samt i kombination. Forsøg ved 20 og 80°C
med endring i pH 3,5; 4,5; 5,5. Estimering
af antab spiredygtige frø pr. m2.
Tidsskema: 1990.
Resultat: Vegetativ regeneration hos Hedebyng efter athnending og afsbAning i forAret
skete i begyndebsen af maj. Afbnending har
en stimuberende effekt pA vegetativ regeneration hos Hedebyng. Ved efterArsafbnendingen
ses ingen vegetativ regeneration hos Hedebyng i indewerende Ar. Revling danner vege
tative skud fra eidre, ikke grønne dde af
planten. Revbing-andeben reduceres betydeligt efter bAde afbnending og afslAning. Efter
indgrebene er tørveoverfladen vedvarende bar
og reetabbering er afhengig af spiring fra
frøbanken. Frøbanken domineres af frø fra
Hedelyng, antabbet af spiredygtige frø estimeres til 21.000 pr. m2 i den Øverste cm af
lyngtørven. Kun 4% spirer i bøbet af første
wekstseson. Athnending har gunstig effekt
pA frøspiringen, hvor der ikke er vegetativt
thekke.. Tilstedewerebse af vegetative skud
fremmer frøspiringen. EfterArsathrnding
medfører en hurtigere frøspiring sammenlignet med forArsafbnending 5 uger mod 6
mAneder. Lyngtørvens bufferkapacitet er høj
og faldende med tørvedybde. Hedejorden har
en lay basematningsgrad. pH er højest i den
Øverste cm af tørven og faldende med dyb-
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den. Ved afbnending stiger pH. Positiv korrelation mellem temp. og frøspiring hos
Hedebyng. TemperaturpAvirkningen er hvibebrydende. Frøene tAbte ikke 100°C. Fungicid
har en negativ effekt pA spiringen, mens
behandling med mering samt kombineret gay

forskelbige resultater ved 20°C og 80°C. Der
kan ikke konkluderes noget endeligt om
effekten af mering pA frøspiringen hos Hedebyng.
Publicering: Speciaberapport. Larsen 1991.

54. Projekttitel: Forekomst af snoge, hugorme, stAborme og firben.
FormAl: ?
Udførende institution: Jan Kjergaard.
Lokalitet: Mols Bjerge.
Vegetationstype: ?
Indgreb:?

Metode: ?
Tidsskema: ?
Resultat: ?
Publicering: Bb.a. en speciaberapport.

55. Projekttitel: Svampe i relation til gnesning.
FormAl: ?
Udførende institution: Christian Lange
Vejleder: Rita Buttenschøn og Henning
Knudsen.
Lokalitet: Buebund Mobslaboratoriets areal.
Vegetationstype: ??.

Indgreb: Reguleret sommer-kweggresning.
Metode: ?
Tidsskema: Igangwerende specialeprojekt.
Resultat:
Publicering:
-

-

56. Projekttitel: Larvewekst hos byngens bbadbi!!e og byngmAberen Lochmaea suturalis og
Ematurga atomaria som udtryk for Hedebyngs Calluna vubgaris fødekva!itet under endrede
betingelser.
FormAl: Belyse hvibken effekt arndrede
wekstbetingelser gødskning og/eller overthekning med deraf føbgende vandstress for
wertspbanten har pA udviklingen af Lyngens
bbadbilie og LyngmAberen. Undersøge insekternes trivseb pA ung 3-Arig og gammel
il-Arig lyng.
Udførende institution: Lone Dyring Zoo!.

Lab., AU.
Lokalitet: Hjer! hede.
Vegetationstype: Lynghede.
Indgreb:?
Metode: ?
Tidsskema: ?
Resultat: ?
Publicering: Specialerapport. Dyring 1989.

57. Projekttitel: Projekt Heder og Overdrev.
FormAl: Indsamle botaniske op!ysninger om
heder og overdrev for at belyse tibstand og

nuwerende udbrede!se i Danmark med specielt fokus pA 25 udva!gte arter. Opbysningerne
209
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kan bruges i arbejdet med at beskytte og
bevare den danske flora.
Udførende institution: Fe!tbotanisk Klub/
Dansk Botanisk Forening Søren Grøntved
Christiansen.
Lokalitet:
Vegetationstype: Heder og overdrev i bred
forstand.
Indgreb:
Metode: 25 arter Cypres-Ubvefod, Flad
Ulvefod, Aim. MAnerude, A!m. Ene, Nikkende Kobjelde, Opret Kobjelde, KnoldRanunkel, Nikkende Limurt, Hede-Melberris, Komet Stenbr2ek, Knobdet Mjødurt, HAret
Visse, Forskebbigfarvet Forg!emmigej, Dunet
Vejbred, Gu!db!omme, Kattefod, Lay Tidse!,
Lancetb!adet Høgeurt, Lay Skorsoner, LyngStar, VAr-Star, Hjertegnes, Eng-Havre,
Dunet Havre og Bakke-Gøge!ilje søges
kortlagt. Landet debes md i ca. 2200 stk. 5x5
km felter. Hver deltager welger et eller flere
felter og prøver at finde alle lokabiteter med
en eller flere af de 25 eftersøgte arter. For
hver lokabitet udfy!des et standardskema med
-

-

oplysninger om bb.a. tibplantning, ti!groning
og graesning.
Tidsskema: 1982-1990.
Resultat: Det er vanske!igt med en undersøgebse med sA mange debtagerer og store
forskelle i undersøgelsesintensitet at fA et
pnecist biblede af overdrevenes og hedernes
status. Der er indkommet opbysninger fra
habvdeben af de 2200 febter. Forebøbige resubtater: Undersøgebsen har givet kendskab ti!
flere werdifulde botaniske bokabiteter. Fbere
arter er langt sjebdnere idag end florawerkernes angive!ser giver indtryk af. Bakke-Gøgelilje mA betegnes som sje!den pA øerne ÷
Bornho!m. Udbredebsesmønster mermere
behandlet. Kattefod er nu ogsA sjebden. Aim.
MAnerude kan ikke betegnes som truet i
Danmark som he!hed. Behovet for pbeje i
form af kratrydning og gnesning gAr igen for
mange heder og overdrev.
Publicering: Forebøbige resubtater: Christiansén & Nielsen 1985, 1986, Christiansen
1987, 1988, 1989, 1991. Debresubtater forventes pubbiceret.

58. Projekttitel: Det botaniske lokalitetsregister.
FormAl: Samle able op!ysninger upublicerede
som pubbicerede om vilde danske plantearter
og deres voksesteder i et enkelt arkiv ordnet
efter bokabiteter herunder planter pA heder.
Udførende institution: Dansk Botanisk Forening Kontaktperson: Per Hartvig.
Lokalitet:
Vegetationstype:
Indgreb:
Metode: Opbysningerne er ordnet efter TBUdistrikterne. Lolcaliteterne er nummereret
fortløbende, afsat og afgrenset pA topografiske kort. Oplysningerne om hver bokalitet er
samlet i en mappe indeholdende samtlige
-

-

-

-
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kilder, der refererer tib den pAge!dende boka-

litet.
Tidsskema: 1972-.
Resultat: InaturovervAgningssammenheng er
det muligt at følge floraens eller vegetationens udvikling pA en lang r2ekke bokabiteter.
Publicering: Pubbicering pAbegyndt med
udgivebsen af serien "Foreløbig Oversigt over
Botaniske Lokaliteter", som føreløbig thekker
øerne, Sønderjylband og Vejbe amter. Gravesen 1979a,b, 1982, 1983, 1986. Dc sidste
jyske amter: Viborg, Arhus, Nordjybband,
Ringkøbing og Ribé amter ved Peter Wind,
Botanisk Museum i trykken.
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59. Projekttitel: Føbge vegetationsudviklingen efter en morbrand 1975.
FormAl: Jvf. projekttitel.
Udførende institution: Jens Frydenlund, Sdr.
Felding.
Lokalitet: Boms Hede, vest for Bhesbjerg.
Vegetationstype: Lynghede.
Indgreb: Sporadisk opstAet brand i 1975.

Morlaget bnendte over et større area!.
Metode: Permanent transekt markeret ved
pel. Raunkier-cirkler for hver 10. m.
Tidsskema: ?
Resultat: ?
Publicering: Upubbiceret.

3. Amts-projekter
60. Projekttitel: Plejeplan for Rømø.
FormAl: Rydning af tneopwekst og vedbigehobdebse.
Udførende institution: Sønderjylbands Amt
Aksel Voigt.
Lokalitet: Midterste del af RØmø.
vegetationstype: ?
Indgreb: AfsbAning og rydning. Vedligehob-

debse ved ekstensiv gnesning med en vandreflok af Heidschnucken-fAr under hyrdeopsyn.
Metode: ?
Tidsskema: Projektet er under p!anhegning.
Resultat: Projektet er under planhegning.
Publicering:
-

61. Projekttitel: Registrering af heder i Sønderjylbands amt.
FormAl: ?
Udførende institution: Sønderjybbands amt.
Lokalitet: Heder i Sønderjybbands amt.
Vegetationstype:
Indgreb:
Metode: Heder udpeget pA Geothetisk Instituts 4 cm kort. Registreringen indgAr i en
-

-

større sambet landskabsanalyse i forbindebse
med fredningsp!anhegningen i amtet.
Tidsskema: ?
Resultat: NaturomrAdeme i amtet er boniteret
efter en landskabsanabyse, med udpegning af
vigtige spredningskorridorer.
Publicering: Sønderjybbands amt 1987.

62. Projekttitel: Heder pA Skovbjerg Bakkeø.
FormAl: Korthegning af heder pA Skovbjerg
Bakkeø. Vurdering af tibgroning og area!udvikbing.
Udførende institution: Ringkjøbing Amt.
Lokalitet: Skovbjerg Bakkeø.
Vegetationstype:
Indgreb: Ingen.

Metode: Luftfotografering sommer 1979.
Tidsskema: 1979.
Resultat: Udvikbingen fra 1957 ti! 1979:
Hedeareaiet, der i 1979 udgør 4600 ha, er
reduceret med 25 % p.g.a. tibgroning med
Bjerg-Fyr og opdyrkning/tibpbantning. HovedArsagen er en andret area!anvende!se, idet
211
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heden ikke har økonomisk betydning for
landbruget hengere. Tilgroningsgraden er høj.
Bemerk dog at Bjerg-Fyr ikke kan ske!nes
fra Ene pA buftfoto. 57 % af hedeareabet er
privatejet, 27 % ejer stat/kommune. Lodder
under 20 ha udgør 20 % af det sam!ede area!
og er typisk privatejede. Dc store hedebodder
er fA, men betyder areabmcssigt meget og er

typisk offentbigt ejede. 22 .% af hedearealet er
fredet. En dcl af de større hedeareaber er ikke
sikrede ved en fredningskendelse. Peger pA 6
fremtidige beskyttelsesomrAder med en bred
variation af forskellige hedetyper. Nog!e af
hedearealerne kan mu!igvis engang i fremtiden forbindes feks. ved mageskifte.
Publicering: Ringkjøbing Amt 1979.

63. Projekttitel: Succession pA opgivet mark nr hede.
FormAl: Undersøge pbanternes kobonisation
pA mark, hvor landbrugsdriften er ophørt.
Udførende institution: Hans Jørgen Degn
Ringkjøbing Amt.
Lokalitet: Mibitere omrAde ved Fbyvestation
Karup, 1 km nord for Grove kirke.
Vegetationstype:. Ingen pbantevekst ved
forsøgets start. PA begge bangsider af forsøgsfebtet gnensende op tib lynghede med
Hedebyng som artsdominant og indsbag af
Bølget Bunke, Revling og Tytteber.
Indgreb: Sidste afgrøde i 1975. Jorden efterbadt i pbøjet og harvet tilstand uden pbantewekst.
Metode: Parcel pA 23x50 m. Frekvensanalyse
af karplanter v.h.a. Raunkiacrs cirklingsmetode, 100 systematisk udlagte cirkler, undersøges hvert Ar i juni/jubi.
Tidsskema: 1976-86.
Resultat: Der er ialt fundet 68 plantearter.

Antal!et vokser fra 10 arter i 1976 tib 41 fern
Ar senere, derefter stabibitet. En del arter
forekommer kun fAtabbigt. Dc enArige planter
dominerer de første Ar. Dc flerArige arters
antal stiger bangsomt og dominerer det 3. Ar
f.eks. Hare-Kbøver, Gub Kbøver og BlArnunke. Det 4. Ar er Rødkrne. og BbAmunke alt
dominerende. Dct 5. Ar begynder Bøbgct
Bunkc at brede sig og bliver alt dominerendc.
Først i 1981, 5 Ar efter start optneder den
første lyngpbante. Frekvensen øges derefter
langsornt. Gødningstibstanden pAvirker suecessionens hastighed det gAr langsommere
end i gambe dage og rcsubtat. Det er kun de
magreste marker, der kan springe i lyng.
Undersøgelsen peger pA nødvendighcden af
udpining af jorden ved reetablering af hede
pA tidbigerc bandbrugsjord.
Publicering: Degn 1987.

64. Projekttitel: Genetablering af VAr-Kobjelde.
FormAl: Følge genetableringen af VAr-Kobjalde efter sbAning pA area!, hvor VAr-Kobjalde var forsvundet
Udførende institution: Ribe Amt Erik Westergaard.
Lokalitet: Vorbasse Sønderhede.
Vegetationstype: ?
Indgreb: VAr-Kobjide forsvandt fra arealet
for ca. 15 Ar siden. 11982 blev det forsøgt
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at pleje omrAdet med henb!ik pA genetabbering af VAr-Kobjebdc. Plejcn bestod i rydning af opwekst og slAning i bund med buskrydder. Det afslAede materiabe blev fjemet
med river.
Metode: Skudtalling.
Tidsskema: ?
Resultat: Genetabbering af VAr-Kobjcbde.
Publicering: Upubbiceret.
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65. Projekttitel: Vegetationsanalyse pA Sandflod Hede, Fanø.
FormAl: OvervAgning af vegetationstyper,.dcr
formodcs at were serbigt føbsomme overfor
grundvandsscnkning.
Udførende institution: Udføres for Ribe
ArntsrAd af Steen N. Christensen, Botanisk
Museum, København.
Lokalitet: Sandflod Hede, Fanø
Vegetationstype: K!ithede med werdifuldc
fugtigbundssamfund: K!okkebynghede og
fattigluer med Fin Bunke.
Indgreb: I forbindebse med opførebsen af et
nyt vandwerk forventes en grundvandss2enkning, der kan true fugtigbundssamfundene.
Metode: 10 permanente prøveflader bbev
udlagt subjektivt i karakteristiske fugtigbundssamfund, der indchobdt arter, som
formodes srbigt følsommc overfor en
grundvandssenkning. 8 af prøvefladerne bbev

bagt indenfor vandinvindingsomrAdet, mens 2
kontrob-parceller er placeret udenfor. Hvcr
prøveflade bestAr af en 20 m bang takseringslinie og en nekke pA 5 ti! hinanden
stødcndc 1 m2 store foto- og anabysefebter
mcd trAde udspendt for hver 20 cm. Et udsnit
omfattende 20 af de ialt 36 snoreskeringspunkter bbev fotorcgistrcret. I Skeringspunkterne foretoges en pin-point analyse.. I Hvert
felt er der udtagct en jordprøve tib eventueb
senere analyse.
Tidsskema: Første registrering er afsbuttet.
Tidspban for frcmtidige undersøgebser ikkc
pubbiceret.
Resultater: Egentlige resubtater kan først
forventes ved en genundersøgebse af ornrAdet.
Publicering: Christensen, S. N. 1990.

66. Projekttitel: OvervAgning af vegetationsudvikbingen efter pbejeindgrcb.
FormAl: Jvf. projekttiteb.
Udførende institution: Arhus Amt Jens
Amtkjer og Rita Buttenschøn.
Lokalitet: Nordby Hedc, Samsø.
Vegetationstype: Homogen Revlinghede.
Indgreb: Afbriending A, sbAning 5, jordbehandling harvning J, tromling T.
Føbgende kombinationer: A, AJ, AJT, S to
fcbtcr, SJT, reference-parcel.
Metode: Syv felter a 1 m2 underopdeit i
felter af lOx 10 cm. Forekomst af rodfiestede
planter noteres. Et felt pr. pbejeindgrcb cllcr

kombination af pbejeindgreb. Fotoregistrering.
Tidsskema: Afbnendt 1984. Undersøge!se
hvert Ar 1984-88.
Resultat: PA dct ,afbnendtc omrAde er suecessionen meget bangsom. Rcvling kan reetabbcrc sig pA dc slAcde og det afbnendtc
ornrAde. Jordbchandbing favoriscrcr i abbe
kombinationer Bølget Bunke, mens Rcvling
ikkc kan etablere sig i disse felter. Hcdebyng
dominerer iser de sbAede omrAder.
Publicering: Upubbiccret.

67. PEojekttitel: OvervAgning af vegetationsudviklingen efter pbcjeindgreb i hede pnegct af
gammcb Hedelyng og opwekst af bb.a. Røn og Gyveb.
FormAl: Jvf. projckttitcb.
Udførende institution: Arhus Amt Jens
Amtkj2er og Rita Buttenschøn.
Lokalitet: Bøgelund Banke.
Vegetationstype: Primert Hedelyng/Bølget

Bunkc, HcdebyngfBbAlxer. Opwekst af Enc,
Røn og Gyveb.
Indgreb: FAregnesning primo maj 1984.
Metode: 8 pcrmanentc felter a lxi rn. Altegning af vigtigste floraelementer. Fotore213
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gistrering. Registreringsmetode ndret i
1989: Fcltcr undcropde!t i fc!ter a lOxlO cm.
Forekomst af rodfiestede planter registreres.
Tidsskema: Undersøgt hvcrt Ar 1984-89.

Resultat: Ingen cndnu, da først benyttede
mctodc ikke virkede.
Publicering: Upubbiceret.

68. Projekttitel: OvervAgning af vegetationsudvikbingen efter pbejcindgrcb.
FormAl: Jvf. projekttitel.
Udførende institution: Arhus Amt Jens
Amtkjer og Rita Buttenschøn.
Lokalitet: Tustrup Storstensgrave.
Vegetationstype: Hedebyng/Bøbget Bunkehede, Bøbget Bunke-hede, Gyvebrig hede.
Indgreb: Rydning, fømcfjerning 1983, afbnending marts 1984.
Metode: Et permanent felt pA 3x3 rn, to pA

lxl m bebiggcnde i forskelbige vegetationstypcr. Før 1988 aftcgning af dominercnde
vegctationsebementcr pA plastik. Fra 1988
registrering af forekomst i underopdebinger a
20x20 cm.
Tidsskema: Undersøgt 1984, 1985, 1988.
Resultat: Ingcn cndnu, da først benyttcdc
metode ikke virkede.
Publicering: Upubbiccret.

69. Projekttitel: OvervAgning af vegetationen.
FormAl: Opføbgning af pbejeindgreb.
Udførende institution: Viborg Amt Jespcr
Stenild og Jes Phibipsen Schmidt.
Lokalitet: Kongenshus Mindepark.
Vegetationstype: Hedesamfund domineret af
Hedeiyng.
Indgreb: Grenknusning 1980. Herefordgnesning 1989.
Metode: Registrering af tibstand før pbeje. To
permanente prøvefelter pA lOx 10 m udlagt. I
hvert prøvcfebts fire hjørncr undcrsøgcs lxi
rn: Hult-Sernander thekningsgradanabyse.
Tidsskema: 1980, prøvefcbter udlagt og
analyscret. Genundersøgebse i 1988. Plan-

lagte undersøgebser i 1990 og 1996 langtids-udvikbingen.
Resultat: PA felt i, sorn havde 50% thekning af Hcdc!yng var der ingen wesentlige
vegetationsendringer efter otte Ar, bortset fra
at Rcvling, der havde chekket 5%, var forsvundet. PA felt 2, dcr var sterkt tilgroct med
Bjerg-Fyr, 20% Tytteber og 10% Rensdyrbay. I i988 var hcdebyng øget tib 88%, TytteNer reduccret til 1% og laverne naesten
forsvundet. Mos thekkede nu 83% og Bevrcasp 11%. Dcr var endvidcrc kommet Gubdblomme, Gedcrams og Kbokkebyng.
Publicering: Upubbiceret.

70. Projekttitel: OvervAgning af vegetationen cfter afbnending.
FormAl: Opfølgning af pbejeindgreb.
Udførende institution: Viborg Amt Jesper
Stenibd og Jcs Phibipsen Schmidt.
Lokalitet: Borup Hedc.
Vegetationstype: Hcdevcgctation dominerct
af Hedelyng og Revbing.
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Indgreb: Afbnendt 1982. Periodisk gnesning
planbagt. Reference-parcel. Et felt med afsbAning.
Metode: Registrering af tibstanden før pbeje.
Tilfiebdigt udbagte Raunkier-cirkber pA hhv.
Nø-siden og SV siden af hver af to bakkcr.

15. Aktivitetskatalog
Hu!t-Sernander thckningsgradanabyse !angs
transekt i den ikke-bnendte hede. Febter med
afslAning 1985 undersøgt 1988.
Tidsskema: Vegetationen undcrsøgt i i98i,
1982, 1983, 1984, 1988. Langtidsudvik!ingen
undersøges i 1995.
Resultat: Dc athnendte fladcr var før bnending domineret af Rev!ing og stedvis Bevrc-

asp. Desuden fandtcs Hedebyng, Tyttcber,
Sand-Star og Bøbget Bunke. I 1988 var
vegctationen domincrct af Hedelyng 90100% og TytteNer 60-iOO%. Herudover
frandtes Rcvbing 0-20%, Sand-Star 10%,
Bølget Bunke 40-50-bokabt 90%. Bcvreasp var uden wesentbig daekning.
Publicering: Upubbiceret.

71. Projekttitel: NaturovervAgning pA Pnestø Fed.
FormAl: Dcl af amtets naturovervAgning med
det generelle formAl, at skabe det bedst mubige grundlag for pbanhegning af arealudnyttelse og administration af naturvaerdierne ved at
pAvise negative elber positive udvikbingstendenser pA et tidligt tidspunkt, sA!edes at det er
mubigt at gribe til modforhobdsregler ebler
understøtte en positiv tendcns sA hurtigt som
mu!igt. Specielbe formAl: Vurdere behovet for
plejeindgrcb m.h.t. lyngforyngclse og bekempebse af ørnebregncr. Vurdering af
omrAdets werdi for det strandengstibknyttede
fuglcliv. Behov for restriktioner i den rekreative brug af omrAdet vurderet.
Udførende institution: Lis Ravnstcd-Larsen,
Storstrøms Aint.

Lokalitet: Pnestø Fed.
Vegetationstype: Sc projekt nr. 74.
Indgreb: Genereb fAregnesning.
Metode: Vegetationssammensetningen bestemmes v.h.a. "pin-point"-metodcn i 5
permanente prøvefeiter. Totaboptebbing af
yngbende og rastende vandfug!e pA to fugleovcrvAgningsbokabitcter.
Tidsskema: 1989 plante- og fugleundersøgebser. P!an!agtc undersøgebser: 1991, 1993
og 1995 fug!eundersøge!scr. 1992 og 1995
vegetationsundersøgelser.
Resultat: Udbrcdebse af ørnebregner mdtegnet pA kort. Artslister for fug!eoptebbingerne er rapporteret.
Publicering: Storstrøms amt i990.

72. Projekttitel: NaturovcrvAgning pA Stejlcbankc.
FormAl: Dcl af amtcts naturovervAgning med
det generelle formAl, at skabe det bcdst mulige grundlag for pbanhcgning af areabudnytte!se og administration af naturwerdierne ved at
pAvise negative clber positive udviklingstendenser pA et tidbigt tidspunkt, sAledes at det er
mu!igt at gribc til modforholdsreg!er ebber
understøtte en positiv tendens sA hurtigt som
muligt. Spcciellc formAl: Vurdere behovet for
naturpleje eller effekt af plejeindsats.
Udførende institution: Lis Ravnsted-Larsen,
Storstrøms Amt.

Lokalitet: Stejbebankc.
Vegetationstype: Bl.a. Hedelyng.
Indgreb: Ingen.
Metode: I en fast binie udbagt 4 febter, hvor
forckomsten af Hedebyng registreres. I felt 1
en vegetationsanalyse v.h.a. "pin-point"metoden.
Tidsskema: Vegetationsanalyser pbanbagt
hvert Ar i perioden 1989-1995.
Resultat:
Publicering: Storstrøms Amt 1990.
-.
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73. Projekttitel: Plejetibtag pA Ubvshabe, i.
FormAl: Bevare og gcnskabe gresningsengen
som et Abent eng-hede-areal.
Udførende institution: Storstrøms Amt Jan
Steen Andersen.
Lokalitet: "Carøe’s eng", Ulvshabe. Del af et
8 ha stort frcdet areab fra 1946.
Vegetationstype: Klitvcgetation med Hjebme
og Marehabm. Sandmarkvcgetation med
Sand-Star og Rødkrne. Engvegetation med
Rød Svingeb og Aim. Star. Hedevegetation
med Hedebyng og Ene. Lyngheden pneget af
opvakst af Birk og Poppcb og manglende

foryngebse af byngen.
Indgreb: Fjerne!se af tneopwekst iser Birk
og Poppel. Foryngelse af byng- og engareaber
ved gnesning med fAr. Indtagelse af dyrkningsarealer til fremtidig hede.
Metode: Tnevegctationens udvikbing fra
1954-79 kortbagt efter !uftfoto. Indgrebene
føbges ikke op af registreringer.
Tidsskema: Plejepban for i984-1994.
Resultat: Igangwerende projekt.
Publicering: Plejeplan, Storstrøms amt
1989.

74. Projekttitel: Plejetibtag pA Ulvshale, 2.
FormAl: Bevare omrAdets karakter af gr2esningsareal ved afgnesning og fjernelse af
tneopwekst.
Udførende institution: Storstrøms Amt Jan
Steen Andersen.
Lokalitet: Matr. nr. 378, Ubvshabe.
Vegetationstype: Hedevegetation domineret
af Hedelyng og Ene under tibgroning mcd
Birk. Engvegetation under tibgroning med
Pib, El, Tagrør og Pib.
Indgreb: Rydning af bat og trcr. Foryn-

gebse ved afgnesning pA ca. 4 ha med 16-20
moderfAr/geder. Dc første to Ar dog ca. 30
dyr cvt. suppbcret med hcste/kreaturgnesning
i vegetationen med Tagrør og Pib.
Metode: Indgrebcne føbges ikkc op af registreringer.
Tidsskema: Gnesningsaftale for 1989-1999.
Resultat: Igangwercnde projckt.
Publicering: Intemt notat, Storstrøms amt u.
Arstal.

75. Projekttitel: Pbejetibtag pA Pr2estø Fed.
FormAl: At bevare lyngheden uden tneopvaekst. Begnense ømebrcgnernes ekspansion.
Foryngelse af lyngen.
Udførende institution: Storstrøms Amt Jan
Steen Andersen.
Lokalitet: Pnestø Fed, heden udgør Ca. 38
ha.
Vegetationstype: Tytteber/Hedelyng-hedc.
I bavningernc Kbokkebyng, Tue-Kogleaks og
BlAtop. Hedevegctationen pneget af gamle
lyngbuske med ringc scbvforyngebse. Spredt
opvaekst af Ene. SelvsAede Birk, Gran og Fyr.
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Partier domineret af ørncbregner.
Indgreb: SelvsAet tneopwekst bbëv i bøbet af
1981-82 fjernet. Mosaikfordcling af pleje, for
at tage hensyn tib flora og fauna’s forskellige
bay: SlAning mcd slagbcklippcr i vinterhabvAret. OmrAdet inddebt i 16 parceller, der i
løbet af 8 Ar abbe bchandbes. Eftcrbehandling
for ørnebregner vcd at krnekke bregncn under
bbadpladen.
Metode: Indgrebct følges ikke op af registreringer.
Tidsskema: Plejeplan udarbejdct i 1981.
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Revision pbanlagt i 1989.
Resultat: Igangwercndc projckt.

Publicering: Dcbpbejeplan, Storstrøms amt
1982.

76. Projekttitel: Plejetibtag pA hcdearea!cr bangs Kattcgatkysten.
FormAl: Vedbigeho!debsc af lyngbevoksedc
areaber pA den gambe kystskraent.
Udførende institution: Vcstsjebbands Amt
Lars Bang.
Lokalitet: 1 Korshagc/Rørvig. 2 Hedearca1cr bangs Iscfjorden syd for Korshagc.
Vegetationstype: ?
Indgreb: i SelvsAct løvtneopwekst fjcrncs
efter behov. SlAningsforsøg mcd sbagbekbipper
pA 0,5 ha. 2 Udtynding i opwekstcn af bøvog nAletneer. Dc mest tibgroningstruedc
areaber mermest kysten indhegncs tib fAregnesning.
Metode: Pcrsonlige iagttagcbscr.
Tidsskema: 1 Pbcjcn bbcv pAbcgyndt i 1982,
fortsaettclse planlagt. ForAret 1985 slAnings-

forsøg. 2 Pbejcn bbev pAbegyndt i 1984,
fortsettcbsc planbagt.
Resultat: 1 PA det afsbAcdc omrAdc bbev i
okt. 1986 rcgistrcrct god opwekst af primert
lyngkimpbantcr. Omfattcnde rodskud af Bevrcasp, som blev trukkct op, og particr med
Bøbgct Bunke, der bbcv cfterbehand!ct med
sbAning. Sommcr 1988 var der mesten total
thekning af Hcde!yng. Lyngp!cjen er fabdet
hcbdigt ud og mctoden vil i de kommcnde Ar
bbivc anvendt pA mindre areaber indtil a!
gammeb byng er forynget. 2 Bcgrenset foryngebse af sprcdte !yngpbanter. S1Aninpbanhegges istcdct.
Publicering: Resubtater upubbicerede. Plcjcpban: Bang 1982, 1984.

77. Projekttitel: Pbejc pA Eskcbjerg Vcstcrbyng.
FormAl: At tyndc ud i Encberbcvoksningcn.
Undersøgebundvcgctationensgcnindvandring
og sammcnsetning cfter en tilfiebdig brand.
Udførende institution: Vcstsjeblands Amt
Lars Bang.
Lokalitet: Eskebjerg Vestcrbyng, ca. 300 ha.
Vegetationstype: Hcdc mcd Encber-bevoksningcr. Hedcbyng pA retur.
Indgreb: Udtynding i de tettcst tilgroede
partier, idet der ryddcs beltcr igcnncm bevoksningcn. Febbesgraesning med fAr pA hebe
areabet. Tilfieldig brand pA ca. 30 ,ha, sommeren 1986.
Metode: PA det athnendtc omrAde blcv 4
prøvefclter pA 4x4 m udlagt og en referencefladc i et rydningslxebtc. Fboraliste over
opwekst udarbejdct ved fire besvg i hvcrt af

Arene 1987 og 1988 af medbcmmcr af Nordvcstsjebbands Naturhistoriske Forening. Personbige iagttagc!scr.
Tidsskema: Pleje indledes vinteren i984
og forvcntcs at stnekkc sig over en hengcrc
Arnekkc.
Resultat: Nyc byngpbantcr spirer i rydningsbae!ternc. Gnesning i nuwercnde form er
ikkc tibstnekkebig til foryngebse af byngen. PA
det afbnendte omrAde bbcv en vegetation
bcstAcnde af et brcdt spcktrum af arter gcnetabberet. Felt i er i 1988 thekket 100% mcd
60 forskebbige pbantearter. Felt 2-4 er i 1988
thekket 20-33% mcd et frrc antab artcr
12-19 forskelligc. Rødkrne er dominerende.
Publicering: Rcsultater upublicerede. Plcjepban: Bang 1983.
-
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78. Projekttitel: Plejcpban for Rusband-fredningen.
FormAl: PA grundbag af frcdningcns formAl
at fasthobdc det Abne bandskabs serbigc
karaktcr og naturtyper, omrAdets kvabiteter
og rnulighcdcr er bb.a. fø!gcndc formAl for
pbcjcn opstillet: Fasthobdc cllcr gcnskabe
bcvcvibkArenc for omrAdcts typiskc, bysknevende tør- og vAdbundsplantesamfund
bynghcdc, cneberkrat, ovcrdrcv og cng samt
de dertib knyttede dyrearter. Bevare vigtigc
kulturhistoriske ebemcnter som østdansk afgnessct hede og eneberfielbcd.
Udførende institution: Udarbejdct for HovcdstadsrAdet af konsulentfirmaet Vibeke
Nebbemann, bandskabsarkitckt MDL. OmrAdet
hørcr nu under Frcderiksborg Amt Sten
Moesbund.
Lokalitet: Ruslandfredningcn, ca. 220 ha.
Jordbund: Smeltcvañds-aflcjringer fra sidste
istid, flyvcsandsthekkcdc arcabcr, flcrc af
lokabiteteme har muldblandet, debvis udvasket
pbøjebag. PA den centrabe dcl af omrAdct
typisk podsob. Har tidbigcrc weret udnyttct
ekstensivt. Dde af omrAdet anvendes stadig
fib høsbet, gnesning mcd kreaturcr og heste og
sorn omdnft.
Vegetationstype: Den centrabe del omfattcr
et bakkestrøg mcd gnesrig hcdc. PA sknentcrne vokser Eg og Bøg. Eneberkrat med Eg
og Skov-Fyr. Statucpark mcd Aben !ynghcdc:
Hedcvcgctationcn domineres af Bøbgct Bunke, Hedebyng, samt partier af Rcv!ing,
-

Sand-Star og BlAtop samt urtcr som Gybdenris, Djevelsbid, Rødkrne og Høgcurt.
Partier af dels plantet, dels selvsAct skov og
bat af nAle- og bøvtnecr. Tibstødende engdrag og ovcrdrev. OmrAdct berer pneg af
tilgroning.
Indgreb: PlcjepbansomrAde a: Eneb2erbevoksningen søgcs bevaret som Abent enekrat
af enkeltstAendc individcr og cnkcbtc abbercde sammenvokscde grupper i en bund af
byng- og gneshcde. Rcgistrering af vegetationcn inden pbcjeindgrcbet, mcd wegt pA
prøvcfcltcr udbagt i 1956. Tneer og buske
udover Ene ryddes. Udtynding af cnkeltstAcndc Ener. Vcdbigchobdcbsespbcje mcd fAregnesning, ca. 7 moderfAr med lam, i 3 Ar.
Gnesningspausc i 3-4 Ar og derefter gnesning
igcn. Reference-parcel. Plejeplansom- rAdc
b Tcgncrs muscumspark: Rydning af tnecr
og buske, undtagcn Ene og for parkering
afskermcndc individer. Vedbigc- hobdebsespbcjc mcd fArcgnesning. Afgnesning i 3 Ar
mcd en cftcrføbgende pause pA 2-3 Ar. Dercfter gnesning igen.
Metode: Sommeren i985 en grundig botanisk analyse. Arbige tibsyn og vegetationsrcgistrcringcr pbanlagt.
Tidsskema: Pbcjcplaner udarbejdct i 1984 &
1985 og igangsat i 1986.
Resultat: ?
Publicering: HovcdstadsrAdct 1985a,b.

79. Projekttitel: Plejetiltag og naturovervAgning pA Eneberodde.
FormAl: Bevare stcdcts landskabe!igc werdicr
og beskytte de til omrAdet knyttede naturvidenskabeligc interesser. Føbgc vegctationsudvikbingcn før og efter ct plcjcindgrcb.
Udførende institution: Fyns Amt Erik Vinter.
Lokalitet: Eneberoddc, dcl af et ca. 296 ha
stort frcdet arcal. Kombination af monencbandskab og marine dannelser.
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Vegetationstype: 1 HedcomrAdc mcd Hcdcbyng, Kbokkclyng, Revbing under tibgroning
mcd bb.a. Røn og ømcbrcgncr. HedcomrAdc
domincrct af Rcvbing, Hedelyng, Klokkebyng,
Eneber, BlAtop og Bølget Bunke under
tilgroning mcd Røn, Skov-Fyr, Birk og
Bromber. Gnesoverdrcv mcd Enc. Begyndcnde invasion af Bromber. 2 Dwergbuskhede mcd dominans af Revling og Bølgct

15. Aktivitetskatalog
Bunkc. Enekrat.
Indgreb: Gencrcl fAregnesning Ca. 2,5 fAr/
ha. Tneopwekst fjernes Ene skAnes, &evrcaspestød penslcs mcd pbantcdnebende
middel. PA Revbingcdomincrcdc pbettcr afbnending/afsbAning.
Metode: OvervAgning i to i0xl0 m felter
med fem 1m2 permanente febter i hvert.
Visuel thekningsgradanabysc efter en tibnermet bineer skaba.
Tidsskema: 1 Pbcje plan!agt 1982 og pAbegyndt i 1987. Forsøg mcd slagleklipning i
1987. En mindrc afbnending planlagt tib

marts 1990. Gnesningsaftalc med fAr i9871992. 2 OvcrvAgning udført i 1987 samtidig
mcd, at omrAdet bbev inddraget tib fAregnesning.
Resultat: .Igangwcrendc projckt. Afbnending
mcdførtc en rcnbraending af areabet og der
forekom i cfterAret 1990 nogcn opwekst af
Hedelyng bAde som frø og som vcgetativ
regeneration. PA det sbagbek!ippede omrAde
forekommcr en mindre opwekst af Hedebyng
og en størrc opwekst af Bøbgct Bunke.
Publicering:
-

80. Projekttitel: P!ejetibtag ved Korkendrup.
FormAl: Vcdligchobdebscspbcjc for at oprcthobde ovcrdrcv.
Udførende institution: Fyns Amt Erik Vinter i samarbejdc med bodsejer.
Lokalitet: Korkendrup.
Vegetationstype: Ovcrdrcv mcd sprcdtc
byngbuskc og ovcrgangs-rigluer.
Indgreb: Afgnesning med kreaturer mabkckveg.
Metode: Linquist-anabyse og optebbing af

Pbcttet Gøgcurt og Gubdbbommc.
Tidsskema: OvervAgning i 1986, 1988 og
1990. Afgnesning fra 1987 og frem.
Resultat: Gnesningcn oprctholdcr en stabib
vegetation, hvor der kun forekommer mindre
udsving i thekningsgrad og antab af Pbcttet
Gøgcurt.
Publicering: Planlagt publicering i en overvAgningsrapport.

81. Projekttitel: Registrering af heder i Nordjyllands amt.
FormAl: ?
Udførende institution: Nordjyblands amt.
Lokalitet: Heder i Nordjyblands amt.
Vegetationstype:
Indgreb:
Metode: En pibotundersøgclse viste, at flyfotos i farver var mere anvendebige end infrarød
fotos og sort/hvid fotos til de mange formAl
dc skal brugcs til i amtct ogsA hcdcrcgistrering. Amtct bbev gcnncm-

-

-

-

fotografcrct i 1986. Hcdcr i amtct bbcv kortbagt efter dissc fotos. For nogle bandomrAdcr
er der lavct en mere detaljcrct landskabsanalyse, hvor ogsA hcdcr indgAr.
Tidsskema: Fbyfoto 1985, fotografcring
tilstnebes ca. hvert 5. Ar, meste gang 1991.
Resultat: NaturomrAderne i amtet boniterct
eftcr en landskabsanalyse, med udpegning af
vigtigc spredningskorridorer.
Publicering: Peter Larsen pcrs. mcdd..

82. Projekttitel: ?
FormAl: ?

Udførende institution: Nordjyllands Amt.
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15. Aktivitetskatalog
Lokalitet: Tome Bakkcr, ca. 14 ha.
Vegetationstype: ?
Indgreb: Kratrydning 1981 og 82 Kweggnesning.
Metode: 6 prøvcfcltcr a s x 5 m. Vcgctationsanabyser: Raunkier-cirklcr og Hult-

Semandcr thekningsgradanabyse.
Tidsskema: Gnesning startet i 1982. Vegetationsundcrsøgcbser hvcrt Ar.
Resultat: ?
Publicering: ?

83. Projekttitel: Pbejeforsøg pA Dc Himmcrlandskc Heder, 1.
FormAl: 1 Kan fAregnesning alenc gendannc
et livskraftigt byngteppe pA areaber, dcr idag
domineres af gammeb Hcdcbyng, gnes og
Rcvbing? 2 Kan fAr ved at gnavc pA og
afløvc tneer og buske holde hedcareabcmc
Abne? 3 Er forskellige fAreracer bige egncdc
som hedepbejere?
Udførende institution: Nordjybbands Amt i
samarbejde med Landsforcningen Dansk
FAreavb og Statens Husdyrsforsøg.
Lokalitet: Dc Himrncrbandske Heder Oudrup
og Vindbhes Hede.
Vegetationstype: Fbyvesandshcdc, bbandct
vegetationstype med BlAtop-eng, Hcdcbyng,/
Rcvbing/Bøbget Bunkc-hcdc.
Indgreb: Afgresning, anvendte fAreracer:
Leicester, Hvidhovedet Marsk, RygjaiSpclsau

og Gotbandsk PelsfAr. Ubchandbct referen-ceparcel og tibfieldigt afbnendt parcel.
Metode: ?
Tidsskema: 1983-89.
Resultat: Mcd dc benyttede gnesningstryk
kan fAr ikkc abcne endre den botaniskc sammensetning, men fArene kan afløve traecr og
buskc og derved hemme deres wekst. Gotbandsk PebsfAr og Rygla er dc bcdstc
hedepbcjc-fAr. FArcavbcrncs totabe indkomst
skønncs forsigtigt til 250 kr for 3 mdr. gnesning i986 priscr dog ikke iregnct fjerntransport og tibsyn. Den offent!ige myndigheds omkostningcr bcgnenscr sig til indhcgning, fangstfoldc og sikring af drikkevand.
Publicering: Frederiksen & Kjer 1986.
Intern rapport i Nordjybbands Amt.

84. Projekttitel: Pbejeforsøg pA Dc Himmcrbandske Hcder, 2.
FormAl: Kan fAregnesning alenc gendannc ct
bivskraftigt byngteppe pA arealer, der idag er
domineret af gammeb Hedebyng, gnes og
Revbing?
Udførende institution: Nordjyllands Amt.
Lokalitet: Dc Himmerlandske Heder Oudrup
og Vindbhes Hede.
Vegetationstype: Bbandet vegetationstype
med BbAtop-eng og Hedebyng/Revling/Bølget
Bunke-hede pA flyvesand.
Indgreb: FAregnesning pA gammel hede og
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senere pA tilfiebdigt afbnendt hedc.
Metode: Hult-Scrnander thekningsgradanalySc.

Tidsskema: 1983-89.
Resultat: FArcafgnesning kan ikke abene med
det benyttede gr2esningstryk gendanne et
bivskraftigt byngteppe, men pAvirker vegctationen i forskebbige henseender.
Publicering: Intern rapport, forventes snart
offentbiggjort i artikelform.

15. Aktivitetskatalog

4. Skovdistrikt-projekter
85. Projekttitel: Hedepbcjc i Klosterhcdcns Statsskovdistrikt.
FormAl: Vcdligchobdebsc af distriktets hedearcaber.
Udførende institution: Statsskovridcr J.E.
Handbcrg.
Lokalitet: Ca. 300 ha hcdcomrAde.
Vegetationstype: ?
Indgreb: 1 SlAning af byng med grcnknuscr
cfterfulgt af harvning, sA der Abnes en smal
spnekke ned tib minerabjorden. 2 Vintergnesning mcd hcaturcr. 3 Genskabebse af
lynghedcr pA. tidligere bepbantning med Contorta-Fyr, dcr cr blevet skovet og jordcn
harvet.

Metode: Personbigc iagttagclscr og erfaringer.
Tidsskema: Løbendc aktivitct.
Resultat: 1 Lyngkimplantcr spirer frcm.
Godc vandforhobd er sikrct ved spiring pA
mincrabjorden. 2 Kreaturernc knaekkcr visne
byngplantcr og tnedcr gennem lyngskjobden,
sA nyc planter bettere kan spire frem. Behandbingcn kan gentagcs mcd nogbc Ars
interval. Krcaturcr cr bedrc hcdepbejcre end
fAr. 3 Distriktct har haft stor held mcd genskabelse af bynghcder.
Publicering: Upubbiceret. Interne notater.

86. Projekttitel: Hedepleje i Nordjy!lands Statsskovdistrikt.
FormAl: Vedligehobdebse af distriktcts hcdcarca!er.
Udførende institution: Skovrider Frede Jen
sen.
Lokalitet: Ca. 753 ha hedeomrAdc.
V egetationstype:
Indgreb: 1 Rydning af scbvsAct opwekst pA
Rønnemc pA Lesø, fubgt op af gnesning mcd

kreaturer, fAr og heste. 2 Rydning af scbvsAct
opwekst pA diverse boka!itcter.
Metode: Personbige iagttagclser og erfaringer.
Tidsskema: Løbende aktivitet som bed i den
abmindebige drift.
Resultat: Ej rapporterct.
Publicering: Upubbicerct.

87. Projekttitel: Hedcplcjc i Febdborg Statsskovdistrikt.
FormAl: Vedligehobdelse af distriktcts hedearealer.
Udførende institution: Statsskovridcr J.C.
Briand Petersen.
Lokalitet: Ca. 40 ha stort hcdcarcab, det
eneste større byng-bevoksede arcab i distriktet.
Vegetationstype: Lyngbevoksct arcal.

Indgreb: Afbnending af scnib byng. Forsat
pbcjc vi! bcstA af en frcmtidig afgnesning
mcd fAr.
Metode: Personbige iagttage!scr og erfaringer.
Tidsskema: 1986-?.
Resultat: God fremspiring af unge !yngplantcr.
Publicering: Upubliceret.
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88. Projekttitel: Hedepbejc i Fussingø Statsskovdistrikt.
FormAl: Vcdbigcholdcbsc af distriktcts hcdcareaber.
Udførende institution: Kr. Ebmquist nu
pensioneret..
Lokalitet: Arcabmessigt iser Mobs Bjerge,
omrAdcr ved ørnbcrg Møllc, Gjerribd Nordstrand, Hebgenes og pA mindre areaber Busbjerg, Hjcrmind skov og Ajstrup strand.

Vegetationstype:?
Indgreb: Diverse indgreb ikke nøjere beskrcvct.
Metode: Personbigc iagttagebser og erfaringer.
Tidsskema: Løbendc aktivitct.
Resultat: Notater forebigger, men en wescntbig dcl af erfaringerne er ikke nedskrevet.
Publicering: Upubbiccrct. Interne notater.

89. Projekttitel: Hcdcpbcjc i Viborg Statsskovdistrikt.
FormAl: Vcdbigchobdelse af distriktcts hedeareaber. Problemer mcd Hedelyngens trivseb.
Udførende institution: Skovridcr Johs. Skov.
Lokalitet: I Stanghcde, rneringsrigjordbund.
2 Doblcrup Bakkcr, rneringsrig jordbund. 3
Grathe Hede, rncringsfattig jordbund. 4
Kompedal, Mosedab, Libbedab, Spncngningshulberne, Urhanedab og Marskendab.
Vegetationstype: Lynghedcr.
Indgreb: 1 LyngsbAning med Texas
og
Uggerløse grenknuser. Indgrebet fu!gt op af
fAregnesning. Intensiv nedskering af sebvsAct
opwekst. 2 Afbnending. Ene skAncs mcd
skum. Intensiv nedskering af sebvsAet opvakst. 3 Afbnending, opføbgning af en
Arhundrcde gammeb tradition pA stedet. SelvsAede tneer oprykkes hver 3. Ar. 4 Afbnending ved lejbighed pA dde af arcalerne. Forsøgsvis sbAning.
Metode: Subjektiv vurdering af resubtaterne.
Tidsskema: Integreret deb af arealforvabtningen.
Resultat: 1 Uggerløsc grenknuseren slAr
dybt med god effekt. Nyc byngkirnplanter
spirede frem og enkelte rodskud blev regi-

streret. I en cfterføbgcnde meget vAd periode
oprykkede fArcnc en omfattcnde dcl af de
2-3 Arigc lyngpbantcr. FArcne bbev derfor
taget af for en 3-Arig periode. Bø!get Bunke
og Tyttcber domincrcdc i dc førstc Ar efterfulgt af en tibtagende dominans af Hcdclyng.
Hcdearcabct vi! fremover bbive plcjet med
slAning cftcrfulgt af gnesning, ca. 10% af
arca!ct om Aret. 2 Bøbgct Bunke og Tyttebar
dominerende dc førstc Ar. Eftcr nogle Ars
for!øb spirede en rimelig mengde lyng frem.
3 Mcgct vcbbykkct plejcforbøb
ct skobeeksempeb pA den tidligere abmindcbigc jyskc
hede. 4 Maskinel bchandling er vanskclig af
indbands-kbittcr og naturlige heldninger.
Gcncrcbt: Distriktct anser Hedelyng for at
were en robust vegetationstype, som det ikke
vobdcr større probbemer at oprethobde. Distriktct peger pA, at byngarcalet vil kunne
udvides i nstcn det omfang, det mAtte
ønskes, idet stort set abbe hcdeplantagcr i
Jylband 50.000-100.000 ha, vii kunne tibbageføres til Hedelyng.
Publicering: Upubbiceret.
-

90. Projekttitel: Hedepleje i Oxbøl Statsskovdistrikt.
FormAl: Vedligehobdebse af distriktets hedearcaler.
.
Udførende institution:
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Lokalitet: Hedeplefeprofekter pa stØrre
arealer: 1 Lønborg Hede ca. 90 ha, hebe
heden er fredet og udgør godt 380 ha. Løn.

15. Aktivitetskatalog
borg Hcdc er speciel ved, at den ikkc har
weret dyrket pA noget tidspunkt efter scngbaciaitiden og menes derfor at have uforstyrrcdc
jordbundsprofiber. 2 Lyngbos Hcde ca. 230
ha, 3 12. Maj-Hcden, ca. 230 ha, 4 Børsmose Hcdc ca. 15 ha, 5 Vrøgum Klitpbantage ca. 60 ha, 6 Vejers Klitpbantagc ca. 25
ha, 7 Krogsande og Bobdbjcrgc ca. 243 ha,
8 Fanø Kbitplantagc ca. 80 ha. Hedeplejeprojekter pa mindre arealer: 1 KergArd
Kbitplantage, fra 5 tib 30 ha, 2 Vcjers Klitpbantagc ca. 7 ha, 3 Fanø Kiitplantage, fra
0,5 ha til 11 ha. Hedeplejeprojekter pa
OxbØl skyde- og Øvelsesterran. Ca. 1750 ha
md. Kallcmersks Hede.
Vegetationstype: Hedeplejeprojekter pa
stØrre arealer: 1, 2, 4 og 6 er bynghcder. 3
er en klithcdc med ovcrgang tib ker. 5 cr
iynghede med partier af Kbokkebyng og
kerparticr. 7 er et fredet klithcdc areal. 8 er
kiithede mcd ker og moser. Hedeplejeprojekter pa mindre arealer: i Klithedc. Lynghede. Kiokkelyng og Revling. 2 Lynghcdc.
3 Klithedc/ker/mose. OksbØl skyde- og
Øvelsesterran: Iser kbitheder.
Indgreb: Hedeplejeprojekterpá stØrre area
ler: 1 Hedeareaberne skab bevarcs som Abne
byngheder. Opwekst af Bjerg-Fyr fjernet og
knust med grcnknuscr. SbAning. 2 Opwekst
af Bjcrg-Fyr fjcrnet. SlAning af byng i particr.
3 Nuwercnde tibstand med bestAendc sprcdtc
grupper af nAbctne ønskcs oprctholdt af hensyn tib kronvibdt-bestandcn. 4 Af-bnending.
5 Periodisk slAning. 6 ScbvsAct opwekst af
Sitka-Gran, Skov-Fyr og Bjerg-Fyr fjernes.
7 Uønskct opwekst fjcrnes løbende, iser
-

Bjcrg-Fyr. Nyspirede tneer rykkes op med
rod, ldrc saves ned. Kbit- og hedevegctationcns udvikbing føbgcs ved Arbige bcsøg. 8
Tneopwekst fjcrnet. S!Aning. Gnesning med
Godtbandske fAr. Hedeplejeprojekterpa mm
dre arealer: 1 Fortrinsvis friskovning og
sbAning. PA et omrAde desuden gnesning med
fAr. Der er pbanbagt friskovning pA en Traneber-hcdc og en Klokkelyng-Trancberhcde.
2 SebvsAet opwekst fjcrnct og sbAning pA de
kupcrcdc dde. 3 Fjcrnebse af tneopwekst.
Dcr er pbanlagt naturgenopretning. OksbØl
skyde- og Øvelsesterran: Pletvis foryngebsc
arcabcr ikke over 5-iO tøndcr land og pleje
af byngen for at skabe variation i vcgctationen v.h.a. afbnending. Rydning af selvsAede
nAbctnecr, iser Bjerg-Fyr, hvert Ar. Matcriabet
anvendes til pyntcgrønt og dmpnings-matcriabc. Gencrelt foretages der pA hebe distriktet sbAning af byng pA diverse smA-arcaler
mcd god lyngvcgctation.
Metode: Indgrcbcne føbges ikke op af egentlige rcgistrcringer, men er able nøje registreret
pA kortmatcriabc.
Tidsskema: Hedeplejeprojekter pa stØrre og
mindre arealer: Forctages bøbendc. OksbØl
skyde- og Øvelsesterran: Pbcjc startet i 1975.
Afbnendinger foretaget i 1981, 1983, 1984 og
1987-1989. Ydcrligerc afbnendninger planbagt.
Resultat: ?
Publicering: Upub!icerct. Lønborg Hedc:
Ringkøbing amt 1982. Krogsande og Boldbjcrge: Ribe amt u. Arstal. Oxbøb skyde- og
øvcbsestcrnen: Anonym 1975.
-

91. Projekttitel: Hedepbeje I Ubborg Statsskovdistrikt.
FormAl: Vedligeholdebse af distriktets hedcarealer.
Udførende institution: Skovridcr Bo HobstJørgensen.
Lokalitet: Ca. 2400 ha hedeareab. Bl.a. bokaliteterne Skumsbjerg og Ormstrup.

Vegetationstype: ?
Indgreb: Bekampelse af Btevreasp: 1 S1Aning to gange Arbigt i 3 Ar. 2 Afgnesning
med fAr pA 15 ha stort areab "Skumsbjerg".
Areabct b!cv i i984 afbnendt og 60 fAr+bam
bbev sat md i juni. Siden cr antabbet af fAr
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11 Aktivi1.tckfflaIa
øget til 160 og er blevet sat md forAr og
efterAr i perioden 1985-90. 3 Vintergnesning
med fAr. FAreracen med isliet af LuneburgcrfAr. Afgnesning pA area! afbnendt i 1982.
HArdt gnesningstryk. 4 Afgnesning med
Wahhis-geder pA Ca. i ha lyng en sson.
Genindsat det fig. forAr. 5 Kreaturgnesning
i bestand med 0,5
1 m højc aspcskud.
Anvendelse af herbicider: 6a Parceller med
lyng og Bevreasp sprøjtcs med Round-up og
Velpar. 6b Smøring pA stød og samtidig
sprøjtning med rygsprøjte i ca. 1 m’s højdc
med Round-up. 6c Atbnending i kombination med sprøjtning pA 40 ha. 6d Et 60 ha
stort omrAde med fremskreden skovtilgroning
blcv behandlct: Bevreaspene blev i forAret
skAret om, afbnending og sprøjtning med
Round-up. Sprøjtning gentages meste efterAr.
6c Forsøg med Weed-Wiper, der tørrer
herbicidet af pA bladcnc. 61 Statens
Ukrudtsforsøg afprøver en nekke nycre herbicider. Hedepleje v.h.a. ajbnending: 1 PA
arealer, hvor Revlingeandelen bhivcr for stor,
settes md med afbnending for reduktion. Ene

forsøg pA hedcfrembringehse pA gammel ager
kopiering af eldre tiders kulturmetoder.
Urfuglereservatpleje: ??
Metode: Personlige iagttagelser og erfaringer.
Tidsskema: Løbende aktiviteter. Sc iøvrigt
under "indgreb".
Resultat: Generelleplejeerfaringer: Be/cam
pelse afBvreasp: 1 En gnespliene af Bevrcaspe-skud. 2 FArcnc eder ikkc Bevreasp,
der har nok weret rigcligt mcd anden føde.
øgcs antallet af fAr periodevis swekkes Bevrcasp wescntligt men dcr kommer stadig
rodskud. Luncburg- og GutefAr cr de bcdst
cgncde. 3 Bevreasp urørt indtii 1987/88,
hvor den blev total ncdgnavct. 4 Eg, Fyr,
Ene, Krybendc Pil og stort set allc Bawrcasp
afbarkct. Nestc forAr kom der tusindvis af
rodskud dem Ad gedeme. Neste forAr igen
kom der ikke et eneste rodskud. Ved hArdhaendct afgnesning mcd gcdcr scs en glimrende hyngforyngehsc, nAr gederne fjernes.
Men gedehold er for dyrt! 5 Begnenset
succcs. Krcaturcmc opsøgcr ikke Bevreasp.
6a Bevreaspene tog ikkc skade af behand-

sknes. 2 ForsØ med afbraendins_?rocedure: Athnending i striber pA 20 m’s bredde
forsøgt i marts 1982 bl.a. i Ormstrup med et
1 m bredt shAet belte omkring for at undgA
et pløjet brandbelte. 3 Forsøg med skumpAliegning ved afbnending pA "Skumsbjerg"
1984 for at have usynhige brandbehter og
skAne Ene. Skum liegges pA i et behte pA 4
m’s bredde og henhohdsvis S og 20 cm’s
tykkelse. Hedepleje v.h.a. sidning: ShAning
med slaglekhipper. Skal det afsiAede materiahe
presses tih balher anvendes en ahm. skiveslAer
og haimpresser. Hedepleje v.h.a. fciregnesning: 1 FAreafgnesning pA Ca. 100 ha eldre
iynghede siden 1959. Ti! sammenhigning blev
en ikkc-afgnesset parcel afbnendt i 1980. 2
Ca. 20 ha af det siden 1959 afgnessede areal
bhev i 1982 afbraendt, herefter vinterafgnesning
nu i 8 Ar. FArene afgresser indtil
hyngen er Ca. 1 cm høj dvs. nesten hehe
tilweksten. 3 FArehohd v.h.a. hyrde og hunde
phanlagt med 700 moderfAr og skai indgA i et

!!ng: ‘

-

-

-
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-

Aspe i 1 m’s højdc dødc. 6c Alle aspe døde.
6d Mange rodskud bhcv rcgistrcrct det 101gendc forAr, men i 1990 er der kun IA skud
tihbage. 6e Kun 50% af skuddcnc gik ud. 61
Forsøget ikke gjort op. Hedepleje v.h.a.
afbrarnding: 1 Afbnending slAr mestcn a!
Rcvling ihjeh. Dc yngrc hyngplantcr skyder og
kimplanter welter op pA Abne plcttcr. Bolget
Bunkc blomstrer op for i høbet af et par Ar at
forsvinde. Cypres-Ulvefod og Kattcfod synes
begunstiget af brand. Froplanter af Enc kommer, hvor de nu afbnendte buske stAr. 2
Athnendingcn nemmcre at styre i beltcr. Skal
udføres straks efter slAning men virker ikke,
hvor der er en gnesplet. Proceduren er nu
modificeret, sA der blivcr pløjet 1 eller 2
furer pA hver side. 3 Det 20 cm tykkc lag
begnensede ildfronten. 4 m’s bredde for lidt
ilden kunne høbc under skummet. Skum kan
anvendes til at skAnc tneer med. Priscn er
meget dyr i forhold til proceduren med ploy-

15. Aktivitetskatalog
furer. Hedepleje v.h. a. shining: Revbingcandclcn kan rcduceres en dcl. PA areaber under
5-10 ha cr det en bibbigere metode end afbnending. God mctodc tib arcaler med stor
brandfarc og bcvaringswerdigc Enc. Matcrialet bør dog fjcmcs sA rneringsindhobdct i
jorden ikke øges. PA størrc reguhere arcaber
kan byngcn slgcs som taekkcmatcria!c: 200
babler pr. ha a 10 kr. DArbigere kvabitct kan
bruges til biobogiskc spibdcvandsfibtrc og
indpakningsmateriabe ti! dnenrør i marskomrAder. Hedepleje v.h.a. faregrcesning: 1
FAregnesning pA eidrc bynghcde bigncr mere
haerwerk end byngforyngcbsc
byngen gAr
rnestcn ud. PA den afbnendtc parcel kom der
i bøbet af et par Ar en megct vcbbykkct byng-

foryngelse. 2 Bøbget Bunke domincrcr her
imellem et weld af byngplanter. Selvom
fArenc river mange smA lyngplantcr op, sker
dcr ingcn skade. Efter 8 Ar er gnesset forsvundct, Mose-Bøbbe og Tyttcber er der
stadig og lyngpbantcrnc har sA megen kraft at
de hvert Ar blomstrcr, men de cr kun 10-15
cm høje. PA det ikkc-afbnendte arcab er
gammel byng edt ihjel og Rcv!ingen har
bukket sig indovcr. Ung lyng er cftertragtet
fodcr, ikke blot for fAr, men ogsA for rA- og
kronvildt som vintcrføde. 3 Mange fAr tib
kortvarig hArdhendct gnesning.
Publicering: Upubbiccrct. Intern sammenstilling af erfaringer og resubtater, HobstJørgcnscn 1990.
-

92. Projekttitel: Hedepbcje i Tisvibde Statsskovdistrikt.
FormAl: Vedligehobdebse af distriktets hedearealer.
Udførende institution: Skovridcr J. BuchJepsen og skovfogcd Kaj Mortcnscn.
Lokalitet: Mebby Overdrcv, 136 ha fredet
area!. Encstc hedeareab i distriktct. Brugt tib
skydeøvcbser siden 1887.
Vegetationstype: Lynghcde.
Indgreb: Ikke nogen systematisk pbcje. SebvsAct tneopwekst af Birk, Skov-Fyr og Bevreasp fjcrnes. Forsøg med fAregnesning.
Tilfieldige brande i forbindebse med skydeøvclscr.
Metode: Indgrcb føbgcs ikke op af registrc-

ringer. Personbige iagttagclscr.
Tidsskema: Aftale om fjcrnclsc af tneopwekst fra 1986.
FArcgnesning 1983-85. SbAningsforsøg med
sbagbekbipper pbanbagt vintcren 1990.
Resultat: Hedevegetationen skønnes af were
vigcndc. FArcgraesning var ingen succes
Afgnesning pA gnesrigc pbcttcr mcdførte en
ckspbosiv wekst af gnesscr, en proces der
bbcv forsterkct af en ikkc ubctydclig mengde
gødning. PA brandpbettcr tagcr gnessernc
overhAnd. PA steder, hvor mibiteret har gravet
gnestørv, kommcr lyngen fint igen.
Publicering: Upubbiccrct.

93. Projekttitel: Hedepbcjc i Thy Statsskovdistrikt.
FormAl: Vedligehobdebse af distriktets hedeareaber.
Udførende institution: Skovridcr P. Skarrcgaard.
Lokalitet: 1 Aabevand ca. 350 ha og
VangsA ca. 600 ha Klithedcr, EF-fugbcbcskyttebsesomrAder, a i forbindelse mcd ct
EF-projckt til naturbevarende arbejdc og b

i forbinde!se med den a!minde!ige drift. 2
Hanstholm Vibdtreservat.
Vegetationstype: Klithedcr mcd bl.a. Hedcbyng.
Indgreb: la Rydning af scbvsAet Bjerg-Fyr
og Contorta-Fyr. Efterføbgcndc grenknusning.
ib VangsA Hede pbcjes vcd rydning af
tneopwekst og afbnending. 2 SebvsAcde
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15. Aktivitetskatalog
Bjcrg-Fyr ryddes hvert Ar i febter mcd en 6Arig plcjcrotation.
Metode: Bb.a. fug!cregistreringer. Ai!c mdgreb nøje rcgistrcret pA kortmatcriabc.
Tidsskema: ia Tibskud fra EF i 1986-87,
pbcjc fubgt op i 1988-89. ib 1975, i982,
1984 og 1986. 2 Løbendc aktivitet.
Resultat: la+b Fra 1987 bbcv konstatcrct en
forbedring i yngbefugbcfaunaen, Hjejber bbcv
for første gang i flere Ar set pA VangsA Kiit-

hcdc. I 1988 har bcggc klithedcr haft en
ynglcfugbcfauna af de sjebdnere arter pA et
højere nivcau end de forcgAcndc Ar. 2 Ingen
rcsubtatcr rapporteret.
Publicering: Gencrclt upubliccrct. Hcdepbcjc
pA Alvand og VangsA Kbithcdc: Projcktbcskrivclse Kommissioncn for de Europaeiskc
Fellcsskaber i985. Afsbuttende rapport:
Skov- og Naturstyrebsen i989.

94. Projekttitel: Hcdcpbeje i Lindet Statsskovdistrikt.
FormAl: Vedbigehobdelsc af distriktets hcdcarealer.
Udførende institution: Skovridcr J. Eigaard
og 1 skovfogcd Chr. Brix Søndcrgaard, 2
skovfoged B. Sehested, 3 skovfoged Else bci
og 4 skovfoged Martin Rcimcrs
Lokalitet: 1 Hønning skovpart 86 ha. 2
Lovrup skovpart 3 ha. 3 Stcnsbek skovpart
227 ha. 4 Rømø skovpart, a Tvismark
Pbantage 60 ha og b Bjergskiftcrnc 160
ha.
Vegetationstype: 1-4 Lyng-, gnes- og
bavhedcr. 4b Atlantisk kbithcde, stedvis
oversvømmct ved stormfiod
Indgreb: 1 1982-89 fieldning af ca. 90-Arig
første generation rødgran pA tidligere hede for
igen at bade areabet bbivc tib hedc. 1-3 PA
eksistcrcndc heder forctages bøbendc hugst af
sebvsAet nAbetne bortsct fra end. I nogle omrAder foretages desudcn slAning af gammeb
byng med sbaglckbipper eller Texas grenknuser, afbnending af areaber mcd overvejendc
gnes i forsøg pA konvertering tib byng og
afgnesning med fAr og kreaturer pA lyng,/gnesarcaler. I 1985 ct forsøg med fnesning,
harvning og pbøjning. 4a Rydning af nAletneopwekst i vinteren 1985/86 mcd efterfølgcndc flisning. April 1987 sbAning af ca. 7
ha af det ryddede area! med slaglekbipper i
Ca. 30 m brede striber. Hercfter Arlig afsbAfling af ca. 5 ha i en forventet ca. lO-Arig
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rotation mcd bortfjcrnebsc af dct afslAcde
materiabe, som sebgcs tib tekkemand ebier
anvendcs tib kbitdampning. Tibbagcvendcndc
ncdskering af fyrrcopwekst. Siden 1988
gnesningsforsøg mcd fAr pA gamme! og pA
nyslAct byng. I 1991 ct mindre forsøg mcd
fnesning. 4b Tiibagcvcndende ncdskering af
fyrrcopwekst.
Metode: 1-3 Indgrebenc føbgcs ikkc op af
cgentlige rcgistreringcr. Personbige erfaringer.
Indgreb indtcgnes pA kort. 4 Kort- og fotorcgistrcring. Faste vcgctationsanalysepunkter. Pcrsonbigc crfaringcr.
Tidsskema: Løbendc aktivitctcr og afgnensedc projckter jfr. "Indgrcb".
Resultat: 1-3 Efter to Ars afgnesning af
lyng/gnesareab med høj!andskweg cr gnestucrnc trAdt ned, o.g gnesweksten pA retur. 4a
Eftcr rydningen af nAbctneopwekstcn i
1985/86 sA areabet lidt bbakkct ud, bundvcgetationen var dcbvis skyggct bort og lyngcn
gammeb. Grenknusercn rodede en dcl op i det
Øverstc jordlag. Godt resultat mcd kraftig
gcnwekst af byng, overvejende som frøplanter. FArenc vibbe ikkc edc den gamle byng. Dc
foretrak at ophobde sig pA kbittoppene, hvibkct
mcdførtc risiko for vindbrud. FArcnç mAtte
derfor flyttes tib et area! udcn klitter, hvor de
nu mcd god appetit spiser den nysbAedc byng.
Publicering: Upubbiceret.
-

15. Aktivitetskatalog
95. Projekttitel: Hedep!cjc i PalsgArd Statsskovdistrikt.
FormAl: Vedligehobdebse af distriktcts hcdcarcabcr.
Udførende institution: Skovrider M. EbbaekJørgcnsen.
Lokalitet: 1 Kolpendal. 2 Iscnbjcrg. 3
Harrild. 4 Diverse smA-areaber og tidbigcrc
dyrkcdc arcaicr under henfabd tib hcdc og/eb1cr ovcrdrcv.
Vegetationstype: ?
Indgreb: 1 og 2: Omfattende afbnendinger

I Arcne 1973-75. I 1988 pbetvis sbAning af
lyng pA dc to heder. 3 Systematisk afbnending eller slAning se Randbøl distrikt. 4
Arcalerne overvejende under afgnesning mcd
fAr ebler krcaturcr.
Metode: Personbige iagttagcbscr. Fotodokumentation.
Tidsskema: Løbcndc aktivitctcr.
Resultat: ?
Publicering: Upubbiceret.

96. Projekttitel: Hedcpbejc i Bornhobm Statsskovdistrikt.
FormAl: Vcdbigchobdcbsc af distriktcts hedearcaler.
Udførende institution: Skovrider Tom Niel
sen.
Lokalitet: 1 Sbotsbyngen, ca. 25 ha. 2
Hammerknuden. 3 MunkcgArdsomrAdet, omkring bautastenen Knaegtcn, ca. 20 ha. 4
Almindingcn, "Encberskoven", ca. 6 ha.
Vegetationstype: ?
Indgreb: 1 Plejes med eksotiskc fAr og
gcdcr en ret hArd afgnesning. 2 Afgraesning og dcbvis mekanisk rydning. Ubehandlet reference-parcel udbagt ca. 1975. 3 Algnesning med cksotiske dyr. Ubchand!et re
ference-parcel udbagt ca. 1975. 4 Gnes-

ning mcd cksotiske dyr og dcreftcr mekanisk
sbAning.
Metode: ?
Tidsskema: Genskabelscn af Sbotsbyngen
b!ev pAbcgyndt i 1967.
Resultat: i Den hArde afgnesning skabcr et
meget Abent bandskabsbil!edc og god rege
neration af byngcn. 4 Arealct nogct graesbundct. Dc eksotiskc dyr kunne ikkc vcdbigchobdc arcalet. Herbicidcr cr effektive
overfor grs, men kan som sAdan ikke anbcfales.
Publicering: Bübow-Obscn 1979, Mikkc!sen, V. i989a,b,c 1990.

97. Projekttitel: Generel hcdcpbejc i Randbøb Statsskovdistrikt.
FormAl: Vediigcholdclsc af distriktcts hedearcalcr: At genskabc naturti!standcn pA fredningstidspunktet vcd fjernclsc af uønsket
opwekst og vedligehobdc!se af !yngen. At
understøttc Urfugbcn. At give publikum
adgang tib hcdcn.
Udførende institution: Skovridcr Steffen
Jørgcnscn og skovfoged Nis Thomsen.
Lokalitet: 1 Randbø! Hede, ca. 784 ha. 2
Nørlund Plantage.
Vegetationstype: 1 I 1986 cr der bavet en

totabrcgistrcring af vcgctationen mcd hcnbbik
pA en grov opdcbing i vegctationsgruppcr.
Gnesarealet udgør 50%, lyng/gnes 35% og
renc lyngomrAdcr kun 15% af totabareabet.
Indgreb: HovcdformAl cr at endrc gnesdominansen ti! en !yngdominans, hvor byngcn
bør findes i mosaik med forskclligc aidre og
højdcr. Der cr udarbejdct en prioriteret biste
over arcaler, der knevcr pbeje, vcd behandbing
af 20-30 ha om Aret, skul!e hcdcn kunnc
forynges i en omdrift pA ca. 30 Ar. Hedepleje
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15. Aktivitetskatalog
v.h.a. afbrandingpa Randbøl Hede: ia 1984
i marts afbnending af hcnhobdsvis 33 ha og
43 ha hede. Supplerende fAregraesning pA delarcab. ib Scnsommer 1989 afbnending af
hcnholdsvis 12 ha og 6 ha hedc. En bangsom
afbnending mod vinden. lc Nyc afbnendinger p!anbagt pA bb.a. omrAde mcd MoseBunke og BlAtop. ld SbAning af gammeb
lyng til presning i "høbabler" pbanbagt. Der
fjernes
desuden uønsket tneopwekst.
Hedepleje i Nørlund Plantage: Afbnending
pA diverse arcaler i perioden 1982-1990
angivet pA kort. Yderligerc afbnendingcr
pbanlagt. SbAning pA diverse arca!cr mcd
slagbcklipper ebber skivchøster i perioden
1981-1989 angivct pA kort. Pleje af Urfuglen: Regubering af nevc fra 1987-88 og
Duehøgc fra 1986-88 med hcnbbik pA pbcjc
af den lube bestand af Urfugle. Begnenset
adgang i spible- og rugetid. 5 stk tnecr pr. ha
bør gcmmes tib skjub.

Metode: Personbige iagttagebser og erfaringer.
Abbe indgrcb nøje rcgistrcret pA kort.
Tidsskema: Løbcnde aktivitctcr. Sc cndvidcrc under "indgreb".
Resultat: la 5 Ar efter afbnending er byngweksten kommct pent igang. Afbnendingen
var ikke cffcktiv nok, da dcr stadig var frost
i jordcn pA athnendingstidspunktet og der
bbev bnendt mcd vinden. 4. Ar var iokalitctcrne grespnegct. Suppierende fArcgnesning
synes gavnlig for byngspiringcn. lb Rcsubtatcr ikke gjort op endnu. 2a og b Resubtater
ikke oplyst. Generelle erfaringer: Afbnending
cr en mcgct cffcktiv og rimelig bibbig fremgangsmAde. Bcfingcbscrnc for afbnen-ding er
deswerrc kun sjebdcnt tib stede. SbAning kan
med fordc! brugcs til pleje af ikke for gammel lyng.
Publicering: Upubbiceret. Randbøb Skovdistrikt 1987.

98. Projekttitel: Lyngspiringsforsøg.
FormAl: Undcrsøgc sammenhengcn mcl!cm
lyngfrøcts spiringscvne og frøets høsttidspunkt samt jordcns struktur pA sAningstidspunktct. At finde en metodc tib at reetab!cre
byngvegetationen pA opgivne marker.
Udførende institution: Randbøl Statsskovdistrikt.
Lokalitet: Randbøl Hede, arcabet bercr pneg
af at have werct opdyrkct. Jordbund: Podsol.
Vegetationstype: Gammeb mark domincrct af
Kvik, Bølget Bunke, Aim. Hvcne.
Indgreb: Forbehandling: Sprøjtning mcd
Round-up, afbnending 1987. ford behandling
i forsØget: Harvning H, trombing T, H+T,
-H-T. Sdning af lyng med: Frø høstet ved
>50% modenhed 1, frø høstct 14 dagc
scncrc end modenhed 2, tilførscl af lyngtørv
L ebler varmebehandlet lyngtørv V. Fire
gentageiser af hvcr bchandling.
Metode: Lyngspiring rcgistrcret pA 1 m2 i
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hvert felt efter 3-debt skala 1989. Analyser af
pH, kationer, Kt, Pt og gbødetab % i 2
jorddybdcr 2 m fra forsøgsomrAdct 1987.
Tidsskema: Sc "metode".
Resultat: Vegetation: Der er stort set ingen
forskcb i vcgetationcn for dc forskcbbige
jordbchandlingsformcr. Rødkrne, FAre-Svingel, Rø!bike, BlAmunke, Hare-Kløvcr og
Hvid-Kløvcr er dc dominercndc arter. Registrering af lyng planter/spirer, foreløbige
resultater: Udspredning af tørv giver den
bedstc fremspiring. Den forctagnc varmcbchandbing af tørv har ingen effekt haft pA
frcmspiringcn. En jordbchandiing efter udspredning/udsAning har en positiv effckt pA
frcmspiringcn.
Publicering: Intern Anhegsrapport: Randbøl
statsskovdistrikt 1987. Analyse af byngsAningsforsøg: Hansen, S. B. 1989.

15. A/aivitetskatalog
99. Projekttitel: Sprøjtcforsøg.
FormAl: Undcrsøgc sprøjtnings og jordbchandbings cffcktcr pA byngens frcmspiring.
Udførende institution: RandbøbStatsskovdistrikt.
Lokalitet: ?
Vegetationstype:
Indgreb: prøjtning mcd Hobtox, Round-up,

Vcbpar ± cftcrføbgende jordbchandbing harvning.
Metode: ?
Tidsskema: 1989-90.
Resultat: Afvcntcr bcarbejdning.
Publicering:
-

5. Skov- og Naturstyrelses-projekter
100. Projekttitel: Naturforvabtningsprojckt: Rcstaurcring af rneringsfattig hcdcsø.
FormAl: Jvf. projckttitcl.
Udførende institution: Skov- og Naturstyrd!scn i samarbcjde med driftspbankontorct i
Oxbøb Statsskovdistrikt.
Lokalitet: Sortcsø, BiAbjcrg kommune.
Vegetationstype: Lobebia-sø.

Indgreb: Bb.a. fjerncbse af slam.
Metode:
Tidsskema: i989.
Resultat:
Publicering:
-

-

-

101. Projekttitel: Naturforvabtningsprojekt: Køb af marginaliscringscjendom ca. 30 ha.
FormAl: Rectabbering af hede.
Udførende institution: Skov- og Naturstyrclscn i samarbejde mcd Ubborg Statsskovdistrikt.
Lokalitet: Nørhobm Hede.
Vegetationstype:

Indgreb:
Metode:
Tidsskema: 1989..
Resultat:
Publicering:
-

-

-

-

-

102. Projekttitel: Naturforvabtningsprojckt: Køb af kbithedc ca. 50 ha.
FormAl: Genetabbering af klithede.
Udførende institution: Skov- og Naturstyrclscn i samarbejdc mcd Thy Statsskovdistrikt.
Lokalitet: VangsA Hede.
Vegetationstype:

Indgreb: Rydning af krat mcd Bjerg-Fyr.
Metode:
Tidsskema: 1989.
Resultat:
Publicering:
-

-

-

-
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15. Aktivitetskatalog
103. Projekttitel: Naturforvabtningsprojckt: Naturplcjeprojckt pA hedearcal.
FormAl: Jvf. projckttitci.
Udførende institution: Skov- og Naturstyrebsen i samarbcjde med Feldborg Statsskovdistrikt.
Lokalitet: Sjørup Skov.
Vegetationstype:

Indgreb: Fjcrnebse af nAictneer.
Metode:
Tidsskema: 1989.
Resultat:
Publicering:
-

-

-

-

6. § 43-projekter
104. Projekttitel: §43-rcgistrcring af hcdcarcalcr i HovcdstadsomrAdct.
FormAl: Indsamiing af oplysningcr om plante- og dyrcliv tib brug for frcdningspbanhegningen. Registrering af hcdcrnes bebiggenhed
og størrcbsc til brug for §43-sagsbchandling.
Udførende institution: HovedstadsrAdet.
Lokalitet: Heder i Købcnhavn, Roskilde og
Frederiksborg amtcr.
Vegetationstype:
Indgreb:
Metode: Udpegning af hcdcomrAdcr pA
Geothetisk Instituts 4 cm kort fra 1974-78
baseret pA flyfoto fra 1966-69, opmAbing af
area! med planimcter. Bcsigtigcbse, afgnensning og besbivelse af hedearcaber større end
5 ha i felten. Frcdningsrmessig bonitcring af
-

-

hedcrnc efter plantcweksten, boniteringsmetoden megct big Gravesens metode Gravcsen
1981.
Tidsskema: Besigtigeiscrne er foretaget 17.
juni 1. september 1983.
Resultat: Hcdcarcaict i HovedstadsomrAdct
190 ha. Det er en ncdgang pA 17.5 ha i
forhold til de nycstc 4 cm kort. Den wesentbigste Arsag tib ncdgangen i hcdcarcaiet er
tibgroning. Kun meget smA arealer er bbevet
tiiplantet elier opdyrket. Aile hedearealerne
over 5 ha cr, udovcr at were under §43, enten
fredede ciler statsejcde.
Publicering: HovedstadsrAdet 1987.
-

105. Projekttitel: §43-rcgistrcring af hcdcareaber i Arhus amt.
FormAl: Indsambing af oplysninger om hedernes plante- og dyreliv til brug for fredningsplanhegningcn.
Udførende institution: Arhus Amt.
Lokalitet: Heder i Arhus amt.
Vegetationstype:
Indgreb:
Metode: Udpegning af hedeomrAder pA Geothetisk Instituts 4 cm kort, indtcgning pA
bystryk. Arcaler størrc end 1 ha rcgistrerct.
Besigtigeise, afgnensning og beskriveise af
-

-
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hcder i felten i nogle udvabgte omrAdcr 1880
ha svarendc tib 36%. Resten beskrevet og
afgnenset udfra sort/hvide flyfotos. Fredningsmessig bonitcring af hederne efter sAvel
pbantewekst som fuglcliv, boniteringsmetoden
for piantcweksten meget hg Gravesens metode Gravesen 1981, men pianternes sjebdcnhed vurderet for amtet snarere end landsthekkende. Bonitcringen af fugielivct følger
Dybbro & Jannichc 1983.
Tidsskema: Besigtigclscr 1981. Fbyfoto fra

15. Aktivitetskatalog
1979 og 1980.
Resultat: Hcdcarcabct i Arhus amt er 3975
ha, dertil kommer ca. 1215 ha kbithcdc pA
Anhoit, ialt 5190 ha. Det er en nedgang pA
1755 ha i forhobd til de nycstc 4 cm kort fra
hhv 1953, 1957, 1961, 1971, 1972, 1973 og
1974. Nedgangen er vurderet i forhold til
kortcts udgivebscs4r. Dc wesentbigstc Arsagcr

til nedgang i hedcarcabct cr tibgroning 855
ha, tibpbantning 370 ha, bcbyggcbsc 305
ha, opdyrkning 115 ha, rAstofgravc m.m.
hO ha. Tibpbantning har is2er reduceret
arealerne pA kort fra 1953. Al hedearealet cr
2905 ha 55% fredet ebber under fredning i
i98i.
Publicering: Jensen & Løjtnant 1984.

106. Projekttitel: §43-registrering af hedearealer i Ribe amt.
FormAl:
Udførende institution: Ribe amt.
Lokalitet: Heder i Ribc amt.
Vegetationstype:
Indgreb:
Tidsskema: Febtarbcjdc i 1982.
Resultat: Der er i Ribe amt omkring 300
heder med et sambct area! pA ca. 8500 ha.
190 af disse cr thekket af §43. Dc heder, der
ikke cr thekkct af §43, er abtovervejende
private ikkc-frcdedc heder. 6000 ha hcdc cr
-

-

-

fredet cbber offcntbigt ejct svarcnde til 70%.
Arcainedgangcn er ikkc bcstcmt. En sammensti!!ing af bokabitetsrcgistrcringernc viser,
at der cr alvor!igc probbemcr mcd opwekst af
iser Bjcrg-Fyr. Dwergbuskc domincrcr pA
Ca. 45% af arealet. Gnesscr domincrcr
13%, mens de rcstcrcndc hcdcr cr dakket af
en bbandct gnes/dwergbuskvcgetation ca.
41% af arcalet. Dwergbuskc domincrer iser
pA dc størrc hcdcr.
Publicering: Ribe amt 1986.

107. Projekttitel: §43-registrering og opføbgendc pbejc af heder, moser og søcr i Viborg amt.
FormAl: Jvf. projekttitcl.
Udførende institution: Viborg amt.
Lokalitet: Heder, moser og søcr i Viborg
amt.
Vegetationstype:
Indgreb:
Metode: Udpcgning af potentielle §43 omrAder pA Geothetisk Instituts 4 cm kort med
støttc afsort/hvid flyfotos i:l0000 Ira 1980.
Arcaler registreret uanset størrclse. Besigtigcbsc, afgransning og beskrivclsc af vegeta
tion og højerc dyreliv. Fotografering af bokabiteten. Vurdering af tilstand og plcjebchov.
Tidsskema: Start 1986. Status vinter
1989/90: Naturtypcrnc i Ca. halvdelcn af
kommuncrnc rcgistrcrct.
Resultat: Forciøbige resultater viser, at der cr
forsvundct mange heder, iscr i de vcldyrkcde
egnc Møldrup og Aiestrup kommuner, hvor
-

hcnholdsvis 42% og 50% af hedcrnc er
forsvundet. I kystegnenc Thisted kommune
er kujvca. 7% forsvundct. Vescntligc rcsubtater knytter sig til arbcjdcts ti!rcttdheggcbsc.
Projektct kørcr som arbejdsbøshcdsprojckt. En
rcgistreringsgruppe besigtiger omrAderne og
vurdercr pbejebehov. PA basis af dercs vurderinger udwelgcs omrAdcr tib pleje. PA privatcjedc hcdcr støttes plejen økonomisk af
kommunen mcd 1/3 og amtet mcd 1/3. Udpcgning af omrAdcr b!ev valgt, fordi man
havdc dArbige erfaringer med at bade folk sebv
henvcndc sig cftcr annoncering. Dct gay
primert hcnvcndc!ser vedrørcnde vandhulsudgravningcr, som er maskinknevcnde.
Udpcgning sikrcr en afbalanceret udwebgclse.
Publicering: HybgArd 1986, Viborg amt
1989.
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