
 

Den 20. september 2010 
 
 

Nyt liv til Harrild Hede 
 
 
Miljøminister Karen Ellemann (V) er nu klar med en redningsaktion på 30 millioner kroner til 
de jyske heder, der er truet af tilgroning og den frygtede lyngbille, som lever af lyng og truer 
med at udrydde store dele af den klassiske lyngklædte hede. 
 
- Heden udgør en del af den danske folkearv og samtidig er hedelandskabet hjemsted for en 
lang række særlige dyr og planter, som vi skal tage hånd om. Indsatsen for hederne er derfor 
et vigtigt bidrag til at sikre biodiversiteten, siger Karen Ellemann.  
 
I Ikast-Brande Kommune er der glæde over hedeprojektet, og kommunen har for nyligt valgt 
at lade netop Harrild Hede være en del af kommunens kulturkanon. 
 
- Heden har spillet en central rolle for området, og jeg er glad for, at miljøministeren nu gør 
en indsats for at bevare de jyske heder. Ikast-Brande Kommune arbejder tæt sammen med 
Miljøministeriet på at skabe oplevelsesmuligheder på heden, så borgere og turister kan blive 
klogere på den rolle, som heden har spillet for mennesker, industri og natur her i området, 
siger borgmester i Ikast-Brande Kommune Carsten Kissmeyer (V). 
 
Harrild Hede er hjemsted for bl.a. krikand, stor regnspove, tinksmed, dobbelt bekkasin, nat-
ravn, vendehals, sortspætte, stor tornskade, rødrygget tornskade og bynkefugl. Om vinteren 
træffes flere arter rovfugle, bl.a. ses havørn næsten årligt. Fuglelivet er truet af den tilgroning, 
der finder sted, og forventes at få bedre vilkår af hedeprojektet. Også planter som tranebær, 
tyttebær og klokkelyng får bedre vækstbetingelser. Projektet realiseres bl.a. ved at rydde 
træopvækst og grave de øverste næringsrige muldlag bort.  
 
Der er samlet 30 millioner til redningsaktionen for de danske heder. De 15 millioner kommer 
fra EU’s LIFE-fond og Miljøministeriet bidrager med yderligere 15 millioner kroner. Hedepro-
jektet startes op den 1. oktober og løber til og med 2015. Projektarealet strækker sig over 
6.500 ha fordelt på seks hedeområder i Jylland, nemlig Skovbjerg Bakkeø, Harrild Hede, 
Randbøl Hede, hedeområder ved Store Råbjerg, Lønborg Hede samt heder i Klosterheden 
plantage. Projektet i Harrild Hede tegner sig for 2300 ha.  
 
 
Yderligere oplysninger: Naturvejleder Torben Bøgeskov, Skov- og Naturstyrelsen Midtjylland, 
tlf. 97 45 41 88 eller 20 13 78 90 
      


