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Rensdyrlav

Natura 2000 er et økologisk netværk
af beskyttede naturområder gennem
hele EU. Netværket består af områder
der er udpeget som habitat- og fuglebeskyttelsesområder.
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Hvad er en hede?
De fleste forbinder heden med store naturarealer, farvet
violette af blomstrende hedelyng i august.
Hederne udvikles oftest på tørre, sandede jorder, og findes
derfor især i Midt- og Vestjylland.
Hedelyngen er blot en af de dværgbuske der er karakteristiske for hederne. Revling, tyttebær og blåbær er også
blandt disse dværgbuske.

De 6 heder i plejeprojektet

Naturstyrelsen gennemfører sammen med EU Kommissionen naturpleje på 6 af de største heder i Danmark.
Projektet omfatter 4.371 ha der alle ejes af staten. Knapt
halvdelen af hederne vil blive plejet i løbet af den femårige
projektperiode.
Hvor jorden er tør og sandet, er dværgbuskene bedre
til at klare sig end andre planter. Lyngheden er ikke en
uforanderlig naturtype. Hvis man lader den passe sig selv,
vil den ændres med tiden og gro til med tæpper af græs
eller krat af bjergfyr, for til sidst at ende som skov. Heden
er nemlig skabt gennem menneskets brug, og hvis man vil
bevare den, skal man fortsat udnytte heden eller pleje den.

Planter og dyr på heden

Heder skal ikke blot bevares som smukke landskaber,
der viser hvordan store dele af Jylland en gang så ud.
Hederne skal også bevares, fordi her findes specielle dyr
og planter, som er tilpasset de særlige livsvilkår der er på
heden.

EU-Life

Natura 2000

Projektet Life Hede er et naturprojekt, der skal genskabe og
bevare værdierne på nogle af Danmarks største heder.
Heden er som naturtype truet og sårbar – ikke kun i Danmark, men også på europæisk plan. For at sikre en bedre
tilstand af de udvalgte heder, har Naturstyrelsen påbegyndt
en naturpleje. Projektet modtager støtte fra EU-LIFE, der er
EU’s støtteprogram for truet natur.
Projektet udgør til sammen 6566 ha, fordelt på 6 forskellige
lokaliteter.

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede
naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte
naturtyper samt vilde dyre- og plantearter, der er sjældne,
truede eller typiske for EU-landene.
I Danmark har vi udpeget 252 Natura 2000-områder. Disse
dækker ca. 8 % af det danske landareal. Hvert område får
udarbejdet en Natura 2000-plan.
Natura 2000-planerne skal sikre fremgangen i vores
vigtigste natur. Der er lagt naturplaner for hver enkelt af
Natura 2000-områderne. Hvert enkelt plan indeholder
en beskrivelse af, hvordan man her skal behandle naturen
for, at den kan udvikle sig i gunstig retning.

1800
Hedernes udbredelse

Hedebønderne

Heden opstår
Efter istiden begyndte planterne så småt at indvandre.
Kun de mest hårdføre kunne klare klimaet. De første
mange år var landskabet domineret af urter og lave
buske. Efterhånden kom enkelte træer til. Birk, hassel,
lind, skovfyr og eg bredte sig langsomt over hele
landet.
Allerede i bronze- og jernalderen begyndte man
at dyrke marker. Det var et landbrug der udlagde
mindre lysninger i skoven. Skovene blev ryddet,
jorden opdyrket og efter få år udpint og opgivet.
Nye marker blev ryddet og opdyrket. En gentagelse
der blev ved og man bredte sig over større og
større arealer.
De opgivne arealer blev invaderet af først revling
og senere af lyngen. Heden – det mørke rødbrune
tæppe – rullede langsomt ind over Vestjylland.

De lette sandjorde var med 1700-tallets teknologi
ikke egnet til at give udbytte år efter år. Jorden blev
dyrket en kort årrække og derefter hvilede den en
længere årrække. Det var nødvendigt med store
arealer for at kunne sikre en høst hvert år. Både
udmarken, eller heden, og de hvilende jorder i den
ekstensive drift blev benyttet til græsningsarealer.
Markerne og de vigtige engarealer langs åen skulle
først og fremmest sikre foder til kvæget. Kvæget var
hedebondes mest sikre udbytte og først i anden
række kom de mere usikre kornafgrøder.

Man mener at hederne havde den største udbredelse en gang i midten af 1600-tallet. Her
begyndte man nemlig at opdyrke dele af heden.
Men helt frem til omkring 1800 udgjorde heder,
enge og moser til sammen omkring 1.2 millioner
hektarer, eller hvad der svarer til ca. 40% af
Jyllands samlede areal.
Ved hjælp af ny viden og nye teknologiske fremskridt begyndte man for alvor opdyrkningen af
hederne i 1800- og 1900-tallet. Således var kun
omkring 8% af jylland dækket af heder omkring
1950.
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Hedebonden pløjede eller brød den hårde jord. Herefter satte han ild til lyngtørven, hvilket var med til
at give jorden lidt næring. Jorden kunne dyrkes i
4 – 6 år. Herefter var der ikke næring nok i jorden
til at planterne kunne give et tilstrækkeligt udbytte.
Marken blev så overladt til sig selv i en årrække
for at samle næring. Og så kunne hele processen
begynde forfra. Efter dyrkningens ophør voksede
der græs og senere lyng på marken. I den periode
marken hvilede sig blev den brugt til græsning for
tøjrede kreaturer. I slutningen af 1700-tallet begyndte
man at bruge jordforbedrende afgrøder som kløver
og rajgræs.

Hederne fredes

Heden skrælles af

I starten af 1900-tallet begyndte nogle at bekymre
sig om denne udvikling. Flere store områder blev
fredet. Hederne skulle bevares for eftertiden. Med
fredningerne overlod man hederne til sig selv og
naturen fik lov at gå sin egen gang. Til manges store
overraskelse skiftede hederne udseende og sprang
langsomt men sikkert i skov. Man fandt ud af at det
ikke var nok med at frede hederne, man skulle også
pleje dem for at bevare dem.

Mange steder i Jylland bliver heden forynget med
afbrændinger. Men med LIFE-hedeprojektet graver
Naturstyrelsen et stik dybere – bogstaveligt talt.
Efter heden er blevet brændt, er det nemlig tid at
fjerne det tykke lag af lyngtørv, der ikke forsvinder
ved afbrænding. Det sker med en traktor med
en form for plov som skræller heden væk helt
ned til sandet.
Vi efterligner hedebonden ved at gøre kål på
lyngtørven. Nogle områder går vi dybt ned, andre
må vi ikke røre af hensynet til fortidsminder.

Afbrænding af heden
Det ser dramatisk ud, når store naturområder står indhyllet i røg og flammer. Og når områderne ligger sorte
og afsvedne, leder det ikke tankerne hen på nyt liv.
Men nyt liv er netop målet med afbrændingerne.
Afbrænding er første led i en stor plan om igen at få
Danmarks heder til at blomstre med lyng og andre
hedeplanter. LIFE-hede kaldes projektet, som er støttet
med 30 millioner kroner af EU over 5 år.
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