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21. Maj.

Harrild Hede.
Hans Jensen orienterede om financieringen af naturcentret, hvor LIFE
sammen med Brande kommune og Naturstyrelsen har finansieret toiletter
og et naturrum, der informere om Harrild hede og LIFE projektet.
Afskrælning:
Gruppen så et område som var afskrællet, det blev diskuteret om der var
tale om et tidligere dyrket areal, hvad gruppen hældede mest til (ref: HJD
har efterfølgende set på de lave målebordsblade. Her er arealet dyrket.
Flyfotos fra 1954 viser også tydelige tegn på tidligere dyrkning). Det var
kun den græsbevoksede del der var afskrællet, og problemer med at
komme af med det afskrællede materiale blev drøftet. Vi diskuterede
vigtigheden af at der fjernes materiale, ifølge Simon Lægård (professor
emeritus) vokser morlaget ½ mm/år. Noget kunne tyde på at jo tykkere
morlag des flere bladbiller kommer der. Bladbilleekskrementer på jorden
fremmer græs, men større mængder N giver også øget vækst hos lyngen og
dermed mere næring til bladbiller og så er den uønskede spiral i gang. En
spiral der på de fleste heder ender i blåtop.
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Gamle driftsformer:
Gruppen så et mindre hedebrug, som er etableret på tidligere opdyrket
hede. Området havde været dyrket før 1913. Lyngen mm. blev brændt af i
2012, derefter skrælpløjet samme år og i foråret 2013 pløjet til tidligere
pløjedybde.
Der bliver etableret 2 agre, en med Boghvede og en med vårrug. Gruppen
drøftede mulighederne for at høste egentlig værdiproduktion på hedearealer med gamle driftsformer. Der var dog enighed om at dette
formentlig vil kræve et hegn, som kan holde krondyrene væk.
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Lav:
Gruppen besøgte et område, som ifølge det lokale museum var gamle
jernalderagre, Hans Jensen mente det var gamle volde til at begrænse
sandflugt, det lignede det også mest. I klitterne ved siden af var der
områder med mange forskellige arter af lav, både på afblæsningsfladerne
og i forbindelse med vindbrud. Muligheder for at fremme lavarterne ved
nye afskrælninger på klitterne blev diskuteret.
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Skovbjerg Bakkeø Vind Hede.
Gruppen indledte ekskursionspunktet på den østlige del af Vind Hede, her
var fokus på hedens sjældne planter. I en snæver omkreds så vi cypresulvefod, alm ulvefod og vår-kobjælde i blomst. Christian Hollesen fortalte
om plejen af vårkobjælderne som basalt set foregår ved håndlugning af
planterne samt forsøg på at blotte små spiringsflader i næromgivelserne.
Heden huser her ca. 60 eksemplarer af Vårkobjælden og er den største
bestand i DK.
Gruppen diskuterede hedens mulighede for at markedsfører produkter fra
heden som et fremtidigt koncept for f.eks. Life-hederne eller som lokalt
eksperiment. Hedens snapseurter, kronvildtbøffer, tormentilrødder etc.
kunne være mulige nicher som kunne produceres på arealerne med hjælp
fra lokale investorer og ildsjæle.
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Skovbjerg Bakkeø (Sdr. Vosborg Hede)
Efter en god kop kaffe i en historisk hedefårefold drog vi ud på Sdr.
Vosborg Hede, der er en udpræget indlandshede med mange indlandsklitter. Heden er karakteriseret ved mange enebær i store områder og
temporært vand i mange lavninger. Ligeledes er der mange vindbrud i
klitterne.
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Gruppen diskuterede muligheden for at hjælpe klokkelyngen på udvalgte
lokaliteter ved at lave afskrabning og øge fugtigheden i smålommer.
Gruppen var enige om at dette kunne være en god ide at afprøve for at
hjælpe den trængte klokkelynghede.

Gruppen diskuterede i et område den temligt massive opvækst af enebær
der enkelte steder på Sdr. Vosborg er næsten dominerende. Der var en bred
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diskussion om hvorvidt der skulle ryddes enebærkrat og de tekniske
muligheder for dette. En løsning kan være at trække enebærrene op med
rod for at skabe blottede sandarealer hvor især markfirben og insekter
tilgodeses.
Gruppen var ikke helt enige om hvorvidt enebærrene skulle ryddes eller
om de skulle bevares som et unikt sjældent stykke natur.
Turen gik herefter gennem Sdr. Vosborgs utroligt varierede landskab og de
studerende fremviste mosser/laver og fortalte om deres krav til voksesteder. Laver og mosser kræver meget lys og er meget lidt tolerante overfor
konkurrence, så en hede med lav vegetation favorisere disse.
Pleje med afbrænding, sandblotning og mosaikstruktur er godt.

Punktet sluttede ved en af hedens søer hvor vi lyttede efter liv med
elektronik. Frøer, salamandere m.m. er meget afhængige af vands tilstedeværelse på hederne og man oplever voldsomme populationsfremgange,
hvis det er muligt at lave våde partier på hederne. Ofte er der gamle
afvandingsgrøfter som er etablerede for at hedebonden kunne udnytte
tørven og disse bør genfindes og lukkes for at genskabe den naturlige
hydrologi.
Dagen sluttede på Hotel Nr. Vosborg Herregård med middag og
networking over den efterfølgende kaffe.
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22. Maj

Lønborg Hede.
Lønborg Hede blev fredet som hede og mose i 1970. På daværende
tidspunkt var der planer om opdyrkning klar og de sidste opdyrkninger
fandt reelt sted i11.time inden fredningen blev gennemført.
Store dele af heden er meget fugtig klokkelynghede, som dog synes at
være i tilbagegang. Der er også flere områder, hvor vegetationen udgøres
af den klassiske kombination af pors og blåtop.
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H.J. Degn nævner – som det kan ses: at klokkelyng elsker brand. Flere
steder ser vi desuden også gode grupper af rosmarinlyng.
Mange steder har der været – eller er der tilgroning af nåletræsopvækst
eller pilekrat for så vidt angår de fugtige steder. Disse områder vil blive
ryddet i stort omfang, dog bevares ”Ib´s have” som er anlagt af tidligere
beboer og hedeopdyrker for ca. 100 år siden.
Natura 2000 området følger statsgrænserne eller de oprindelige fredninger.
Arealerne er meget N belastede fra de omgivende landbrugsarealer – bl.a.
et stykke privatejet landbrugsjord der går som en tunge ind i heden.
Mange af de gamle skel synliggøres af doler (”varder” bygget af lyngtørv).
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Der er etableret et antal lavvandede søer (pt.6 stk. a ca. 100 m2)
Omkring et par mergelgrave ses en helt anden flora end på resten af heden
(engblomme, vibefedt, følfod, leverurt, anemone..)
Ved et par hedesøer blev der talt om levemulighederne for blandet andet
spidssnudet frø: På en velegnet biotop producerer frøerne 150-200 kg
biomasse /ha, det danner fødegrundlag for masser af andre dyr og fugle, så
dette er endnu et godt argument for at lukke grøfter, og bringe den
naturlige hydrologi tilbage..
LIFE aktioner:
 Afbrænding af blåtop (mod vest) følges op af afgræsning.
 Afbrænding af ca. 150 ha ifølge planen.
 Nedskæring og knusning af selvsået nål samt pilekrat såfremt
vejret tillader det (i alt ca. 40 ha)
 Græsning med kvæg. Nye arealer indhegnes og græsning
iværksættes, nedskæring af pil følges op med græsning.
 Afskrælning af visse lave partier
 Hedehøstning (ca. 60 ha)
 Lukning af grøfter
I forbindelse med øget afgræsning regner man med at skulle indkøbe cirka
20 stk. Galloway, men foreløbig er det en lokal landmand der lukker kvier
ud på yderligere 30 ha omkring 1.juni, hvis dette arrangement forløber
positivt, er det ikke sikket at anskaffelsen af kreaturer bliver nødvendig.
Det blev drøftet hvorvidt der var lovkrav til læskur når man havde
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permanent afgræsning med stude – Iflg. Ole Knudsen er det ikke
nødvendigt, forudsat der er lægivende bevoksninger og føde.
På dagen var der en skarp vind fra vest og alle glædede sig over at der
endnu fandtes grupper af træ hist og her!

St Råbjerg:
St. Råbjerg er beliggende i det fredede område ”Grene Sande” i Gyttegård
plantage. Området er præget af store indlandsklitter, som stadigvæk er
delvis åbne. Plantagen er et eksempel på en af områdets mange ”Københavner-plantager” anlagt omkring år 1900 for at nyttiggøre de store
hedearealer i Jylland.
Arealet er beliggende på Grindsted hedeflade, og jordbunden består af
fattigt smeltevandssand. Erosionsskrænten op til Hejnsvig bakkeø udgør
en stor kontrast både landskabeligt og jordbundsmæssigt. Grene Sande
blev sammen med St. Råbjerg området fredet i 1967. Hele området er i dag
udpeget som EU-habitatområde på grund af sin specielle flora og fauna.
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Naturstyrelsen har besluttet at konvertere nogle nåletræsarealer til hede.
Ekspertgruppen diskuterede problematikken omkring en sådan konvertering med særlig fokusering på humuslag og fjernelse af stød efter skovrydningen.
Der er på skovbunden oplagret et meget tykt lag humus (som at gå på en
blød dyne). Dette humuslag vil sandsynligvis begynde at blive omsat, når
det udsættes for sollys, og resultere i kraftig græsvækst m.v.
De store træstubbe udgør en stor udfordring.
Følgende muligheder blev diskuteret:
 Maskinel stødfræsning til jordhøjde
 Maskinel optagning og flishugning af trærødderne
 Maskinel afskrælning af humuslag ned til sandet
 ”Vente og se” indstilling med indhegning og afgræsning af det ryddede areal
De tre første indgreb er ret radikale indgreb og økonomisk tunge løsninger,
så der blev opfordret til at kombinere de forskellige muligheder. Lave lidt
forsøgsarbejde og dokumentere disse forsøg nøje indenfor de muligheder
som LIFE-projektet giver.
Ekspertgruppen afsluttede ekskursionen i den østlige del af plantagen, hvor
en omfattende naturbrand hærgede ca. 50 ha. den 2. maj 2011. Arealerne
fremstår i dag med fremspirende pionerarter. Gruppen diskuterede
successionen på arealerne, og der var enighed om, at en del af arealerne
med brændte træer bør overgå til fri succession som et eksempel på
udviklingen efter naturbrande i Danmark
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