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BESKYTTELSE AF EGEKRAT
Efter den nye skovlov har egekrat fået en langt
bedre beskyttelse, end de havde tidligere. Der
skal nu foretages registrering af alle eksisteren
de egekt·at, og for alle bevaringsværdige" krat
"
vil blive tinglyst pligt til, at de bevares. De kan
ikke mere vokse ud af beskyttelsen ved at blive
til skov, som de har kum1et tidligere. Det er
godt. Både natur- og kulturhistorisk er egekrat
meget vigtige. De er eneste eller vigtigste le
vesteder for en række dyr, svampe og planter,
som er sjældne og truede, fordi de kun overle
ver i kraft af, at egekrat findes. Krattene er også
et minde om en tid, hvor hedebønder måtte
nøjes med en sparsom produktion af træ til hus
geråd og måske en snuile brændsel. For nuti
dens mennesker har egekrat ofte karakter af
troldeskove, der jo nogle steder ligefrem er ble
vet en turistattraktion.
Sagen om skovlovens beskyttelse af krattene
rummer dog også en række usikkerheder. Hvil
ke krat bliver registrerede - ud over dem, der i
forvejen var sikrede ved fredning? Mange krat,
som eksisterede for hundrede år siden, er i mel
lemtiden groet til med selvsået fyr og andTe nå
letræer, og en hel del er ligefrem tilplantede
med rødgran eller andet. En del af disse kan
stadig reddes og blive til fine egekrat igen, hvis
nåletræerne fjernes. Vi kan nok ikke forlange, at
alle disse muligheder udnyttes, men vi må i
hvert fald forlange, at de alle undersøges og
overvejes.
Også i en anden retning er der store af
grænsningsproblemer - hvoT går grænsen mel
lem egekrat og egeskov? Hvis det er et egekrat,
er det beskyttet, hvis det er en skov, kan den
nål" som helst afdrives og f.eks. genplantes med
nåleplantage. Som eksempel kan nævnes Hald
Ege, som dog i denne forbindelse er uden be
tydning, da den i forvejen er sikret. Bw1den er
her lysåben og med karakteristisk egekratvege
tation, stammerne er krogede og kun middel
høje, og uanset hvor gamle de bliver, vil de ikke
blive ret meget højere - altså noget der udmær
ket kan betegnes som et krat. Hald Ege er altså
sikret på anden måde, men der findes talrige
andre krat/ skove, som ligner. Vi må forlange,
at definitionen af egekrat i skovlovens betyd
ning bliver så åben som muligt.
Sinlo/l Lægnnrd

Første fund af søpungen Botryllus schlosseri (Pallas)
i indre danske farvande
Erik Rasmussen
Zoologisk Museum
Universitetsparken 15
2100 København Ø

First find of the ascidian Botryllus scltlosseri (Pallas) in interior Danish waters
The compound ascidian Botryllus schlosseri (Pallas) has a peculiar distribution in Den
mark, being found in the nm:thern Kattegat, but never before fotmd in the southern
Kattegat or the Belt Sea.

In December 1984, however, a single small colony was taken in the Isefjord, Zea
land, i.e. in the harbour of Holbæk. Late1� during a series of antifouling experiments,
also in the Holbæk harbour 1990-1996, the species proved to be common on plastic
tarpaulins placed off ships' sides to proteet them from fatiling organisms. There were
four colonies per 100 cm2 (10 x 10 cm) plastic surface.
The apparently isolated occurrence in the bottom of a brackish Danish fjord system
far from its main distribution area may seem remarkable. However, the hydrographi
cal conditions in the harbour and its surmundings are rather exceptional with fairly
high salinities and high summer temperatures both favourable to the species.
Although Batry/lus has a free swimming larval stage, it lasts however, too short to
be of any importance as a dispersal factor. Its occurrence in the harbour may therefore
be more explainable as being introduced by ship, perhaps by the coaster traffic charac
teristic to many Danish fjords.

Blandt de koloniale søpunge (Ascidia: Po
lyzoidae) er Botryllus schlosseri (Pallas) en
meget særpræget og iøjnefaldende art,
bl.a. takket være sine smukke farver (fig.
1). Den er udbredt i boreale områder på
begge sider af Nordatlanten og har i dan
ske farvande en mærkelig udbredelse.
Den er almindelig i Nordsøen og hele det
nordlige Kattegat inklusive Limfjorden og
Randers Fjord, men er aldrig fundet i
Bælthavet (sydligst ved øen Hjelm ud for
Ebeltoft) eller Østersøområdet (Li.itzen
1967).
EN ISOLERET FOREKOMST I
ISEFJORDEN
I Isefjord, hvor bunddyrfaunaen er blevet
grundigt og regelmæssigt undersøgt siden
1930'erne (Rasmussen 1973) er arten hidtil
aldrig blevet fundet. Først i 1984 blev en
enkelt, mindre koloni taget på bolværket i
Holbæk havn (0. Norden Andersen, 2. de
cember 1984). I 1990 påbegyndtes i IsefjorFlom og Fnunn 103 (2): 21-24. Arhus 1997

den og Holbæk havn en række forsøg,
som ud fra biologiske metoder skulle hin
dre begroninger på skibsbunde (Høpner
Petersen & Burgdorf Nielsen 1995; Høp
ner Petersen 1996).
Sorte plastikpresenninger nedsænket
langs skibssiderne skulle skygge alger
bort og hindre dyrebegroninger i at få
friskt åndedrætsvand og føde i form af
plankton.
En båd overført fra Svendborg til Hol
bæk havn i 1990 anvendtes som forsøgs
skib og blev i efteråret samme år taget på
bedding og renset. I 1991 blev begronin
gen så generende, at den første presenning
blev monteret. Efter et par forsøg blev den
tredje presenning anbragt i foråret 1993.
Ved inspektion var skibssider og presen
ningernes indersider frie for begroninger,
medens det ydre af presenningerne var
tæt begroet, især af søpunge.
Foruden Molguln manhattensis (De Kay)
fandtes også for første gang Botryllus
21

Fig. l. Batry/lus schlasseri (Pallas). Levende koloni med tydelige enkeltindivider (zooider) samlet i s�erne
formede systemer omkring den fælles kloakhule. Største diameter af hele kolonien: 30 mm. Fra plastikpre
senning i Holbæk havn den 28. juni 1996. Foto: G. Brovad, Zoologisk Museum.

Batry/lus sch/asseri (Pal/ns). Living colony with dislinet single individunls (zooids) in star-siwperl systeJliS
ro und n catnmon e/anen cnvity. Mnxi11111m dinmeter of the w/w/e colotty: 30 111111. From the Slltfnce of n pinstic tnrpnu
lin used in mttijouling experiments itt Holbæk lznrbo111; June 28, 1996.

schlosseri (Pallas) i et antal af fire kolonier

pr. 100 cm2 (10 x 10 cm) flade.
28. juni 1996 blev der atter foretaget in
spektion af båd på land og presenninger i
vandet. Presenningerne havde nu været i
vandet hele året siden foråret 1993 og hav
de på ydersiden et ca. 5 cm tykt lag af be
groning med bl.a. talrige 30-65 mm store,
runde kolonier af B. schlosseri. Kun få var
levende. Af 15 indsamlede kolonier havde
kun 2 fuld besætning af levende enkeltdyr
(fig. l, 2), men mange af de døde kolonier
havde friske store embryoner i sig.
Af andre dyrebegroninger var der som
nævnt andre søpunge-arter, foruden Mol-
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gu/a også enkelte, store Ciona intestinalis

(L.). Desuden pletvis overalt hydroidkolo
nier (Laomeden sp.).
Mærkelig nok var der kun få blåmuslin
ger (Mytilus edulis), slet ingen strandsneg
le (Littorina littaren (L.)), som ellers er uhy
re almindelig overalt i fjorden udenfm� og
kun få rurer (Balanus spp.). Artssam
mensæhlingen på presenningernes ydre
synes nøje at svare til faunaen på havnens
bolværk, en fauna, der er særpræget ved
at mangle en række arte1� der ellers er al
mindelige i selve fjorden. Havnens forure
ning synes beskeden.

Fig. 2. Bolry/lus scli/osseri (Pallas). Stærkt forstørret udsnit af den i fig. l afbillede koloni visende centralt et
system af zooider med 14 enkeltindivider omkring den fælles kloakhule. Naturlig maksimal størrelse: ca.
9 mm. Foto: G. Brovad, Zoologisk Museum.

Batry/lus scillasser i (Pnllns). Higlrly mngHified sectiou of lire co/ouy i11 fig. 1 s/1owiug iu ce11tre n system of zooiris
comprisi11g 14 si11gle i11dividunls ro1111d lire COll/111011 donen cnvity. Nnturnl mnximum size: c. 9 111111.

DISKUSSION
Siden Liitzens (1967) offentliggørelse af en
samlet oversigt over danske søpunge er
der ikke fremkommet nyt om udbredelsen
af B. schlosseri i danske farvande, hverken i
form af publikationer eller direkte iagtta
gelser (Li.itzen & Kjerulf Petersen, pers.
comm.). Sydgrænsen til Bælthavet ligger
stadig ved øen Hjelm.
Den nye forekomst af B. sch/osseri, en
udpræget marin dyreform i det inderste af
et brakt dansk fjordsystem, tilsyneladende
som en isoleret forekomst, kan på forhånd
forekomme
ejendommelig.
Betragtes
imidlertid de hydrografiske forhold, da er
den ge1memsnitlige, månedlige salthol
dighed højere inde i Isefjorden end i det
sydvestlige Kattegat tæt ved øen Hjelm

(Rasmussen 1973). Vandtemperaturen i
sommerhalvåret, dvs. i artens forplant
ningsperiode er også højere i fjordens in
dre end i overfladen i det sydlige Kattegat.
Disse forhold er af stor produktionsmæs
sig betydning og derved gunstige for
søpungen.
Tilbage står så spørgsmålet om at for
klare den isolerede forekomst i Holbæk
havn. Arten har ganske vist et fritsvøm
mende larvestadium. Men at den i dette
stadium skulle kunne spredes fra det syd
lige Kattegat til Holbæk havn synes så
godt som udelukket, eftersom det frit
svømmende stadium kun varer få timer.
Metamorfose og bundfældning sker ret
hurtigt herefter, hvilket udelukker en
spredning over større havområder. I dan23

ske farvande optræder det fritsvømmende
stadium fra slutningen af maj til begyndel
sen af august.
At det er et havneområde, B. schlosseri
registreres fra, er vel ikke mærkeligt, vel
egnet som det er som basis for dyrespred
ning via skibe. Uden tvivl er Botryllus ind
slæbt med skib, f.eks. med coastere, af
hvilke mange anløber netop vore fjord
havne. Den har endvidere, efter etablerin
gen på havnebolværket, formået at klare
sig gennem strenge isvintre, hvoraf 19861987 og 1996 har haft længere varende is
lag.
Det bliver interessant at se, om denne
særprægede dyreart, ud over en tilsynela
dende fast forekomst i Holbæk havn, kan
spredes til hele Isefjorden, som med sin
store plankton-produktion samt passende
saltholdighed og vandtemperatur på for
hånd skulle synes velegnet.

TAK
Tak til O. Norden Andersen for oplysning
om fundet af Botryllus december 1984 i
Holbæk havn og tak til J. Lutzen og G.
Høpner Petersen for kritisk gennem
læsning af manuskriptet.
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til feltbestem

vade- og mågefugle særligt nyttige. På side 512 er der
dog en fejl i den hvide tegning på vingeoversiden hos
den flyvende dompap hun, og normalt er der mere
hvidt på overgumpen hos stor stormsvale end på tav
len side 51, men der kan være individuelle variationer.

melse af fugle i Europa, Nordafrika og Mellemøsten.

I årene 1 976-1980 udsendte Lars Jonsson fem bøger,

Dog er den rigelig tyk til at stikke i lommen. Udvalget

"Fugle i naturen", ordnet efter biotoper. De 120 af tav

omfatter alle fuglearter, som i dette århundrede er set

lerne er også benyttet i disse bøger, 40 er omarbejdet,

mere end 5 gange i Europa.

og 40 er helt nye. Disse synes at være de fornemste af

Bogen indledes med 31 sider om fuglenes morfolo

dem alle. Foruden tavlerne er der omkring 100 små

gi, dragtskifte, stemmer, føde, udbredelse, træktider

tegninger, dels i de indledende afsnit og dels blandt ar

samt en præsentation af de enkelte familier. Så følger

terne.De er naturligvis alle i farver.Beskrivelsen af ar

hovedafsnittet, en gennemgang af de enkelte arter i sy

terne er anbragt sammen med tavlerne og udbredel

stematisk rækkefølge. Der afsluttes med lister over

seskortene. Dette er en stor fordel, når man skal benyt

supplerende litteratur, litteratur anvendt til udbredel

te bogen. Der er oftest 3 beskrivelser pr. side. Alle ud

seskortene, oversigt over tilgængelige lydoptagelser

bredelseskortene er nytegnede og bygger på de senere

og ornithologiske foreninger og tidsskrifter. Desuden

års undersøgelser og afsluttede atlasprojekter.De viser

er der adskilte registre over danske og latinske navne.
Det mest værdifulde ved bogen er de ca. 300 farve

udbredelsen længere sydpå og østpå end kortene i Eu
ropas Fugle.

tavler, som er af meget høj kvalitet.Den svenske fugle

Denne usædvanlige og meget smukke bog vil kun

maler Lars Jonsson betegnes i dag som en af verdens

ne glæde alle, som interesserer sig for fugle. Den vil

bedste. Når man studerer tavlerne i denne bog, kan

være god at have med, hvis man vil studere fugle i det

man fuldt ud tilslutte sig dette.Det er en nydelse at be

område, som den dækker. Naturligvis kan den også

tragte dem. Af særlig betydning for bestemmelsen er

bruges ved fuglestudier i Danmark. Særlig god vil den

de mange forskellige dragter efter køn, alder og årstid,

være, hvis man er så heldig at træffe arter, som hører

som man præsenteres for. Jeg finder dem af lommet;

til de sjældne gæster her i landet.

Ems l Torp
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Ændringer i vegetationen på Randbøl Hede

1954-1995

Hans Jørgen Degn
Skolevej 44
6950 Ringkøbing

Changes in the vegetation of Randbøl Hede 1954-1995

Vegetational changes were investigated on Randbøl Hede (8 km2), Jutland. Different
materiais and methods were used: Areas left undisturbed since about 1920, compari
son of species lists from 1941 and 1992, continued registration of 3 plots (and O) mana
ged in dillerent ways in 1937, distribution of dwarf shrub heath and grass heath 19541995 mapped from aerial photos, mapping of management 1954-1995, and photograph
ic documentation on fixed locations established in 1957.
The different approaches support each other. The general trends are: - l. In 1954
dwarf slu-ubs covered 87 % of the total area compared to 77 % covered by grasses in
1995. A new finding is that Molinin caeru/en has increased everywhere, not only in the
wet habitats. - 2. Management of 2.0 % of the area per year has not prevented this
change.- 3. Strong increase for trees and bushes.- 4. Number of plant species in 1995
was nearly 1.5 times as high as in 1941, but the new species do not belong to heath
land, so the inCI·ease is no emichment. The plant societies of the heatbland proper
have lost rare or typical species. Especially plants growing in low vegetation or on ba
re ground have become rare (e.g. annuals, lichens).
These trends are seen in Danish heathlands in general. The eauses have not been in
vestigated in our cOLmtry in detail, but seem to be the same as in the Netherlands,
namely eutrophication especially by input of atmospheric nitrogen.
It is conducled that the superior aim in heathland management is to keep the bio
tape poor in nutrients.

Randbøl Hede dækker ca. 8 km2 ( 800 ha)
og ligger omkring 25 km vest for Vejle.
Den blev fredet i 1932, og siden begyndel
sen af 1980' erne er størstedelen af området
blevet købt af Miljøministeriet. Vegetatio
nen blev grundigt beskrevet af Boeher
(1941), men dens udvikling siden da er
forløbet stort set upåagtet.
I 1992 og 1995 blev gennemført fm·nye
de undersøgelser af Randbøl Hede. Un
dersøgelserne er financieret af Skov- og
Naturstyrelsen, og de blev i 1996 publice
ret af Danmarks Miljøundersøgelser
(Degn 1996).
Formålet var at beskrive vegetationsæn
dringer, som har fundet sted gennem en
årrække. Denne beskrivelse kan anvendes
på to måder. Dels kan den være et redskab
til vurdering af den fremtidige udvikling,
og hvordan denne kan påvirkes af plejens
omfang, art og intensitet. Dels kan den
være et udgangspunkt for fremtidig over=

Flom og Fnunn 103 (2): 25-46. Arilus 1997
Trykt med støtte fm Skov- og Nnt1trstyrelsen

vågning. Efter gennemførelsen af disse
undersøgelser er Randbøl Hede og
Nørholm Hede (Holmsgaard 1986) i sær
klasse de to bedst beskrevne heder i Dan
mark. Her er de bedste muligheder for
fremtidige studier af udviklingstendenser
i hedevegetation.
Overvågning af vegetationsændringer,
som har fundet sted gennem en lang peri
ode, lider ofte tmder mangel på ældre da
ta. For Randbøl Hede findes tre typer af
ældre data: - l. Artsliste blev udarbejdet i
1941 (Bocher 1941).- 2. Effekten af natur
pleje i 1937 blev efterfølgende registreret
med den modificerede Raunkiær-metode
(Bocher & Jørgensen 1972).- 3. Fotos af lO
motiver er optaget siden 1957 (Bocher
1957).

Disse tre metoder er videreført i denne
undersøgelse. De er suppleret med tre nye
metoder, som også gør det muligt at ind
samle viden om den tidligere vegetation:25

4. Lokalisering af referenceområder. Area
ler, som har ligget urørt mindst siden ca.
1920, er identificeret ud fra Boeher (1941),
luftfotos, litteratur og interviews. - 5. Æn
dring fra lynghede til græshede er regi
streret ud fra luftfotos fra 1954 til 1995. - 6.
Naturpleje er på samme måde registreret
ud fra luftfotos og kombineret med inter
views og iagttagelser i felten siden ca.
1960.
Nogle af de ovennævnte undersøgelser
rækker tilbage, så man får en ubrudt for
bindelse med Boehers (1941) undersøgel
se. Men da alle aspekter kan belyses fra
1 954, er dette årstal anvendt i titlen.
For en detaljeret beskrivelse af materia
ler og metoder henvises til Degn (1996),
hvor også resultaterne præsenteres mere
detaljeret.
I denne artikel præsenteres resultaterne
fra rapportens seks afsnit hver for sig,
hvorefter de kombineres i en generel be
skrivelse, diskussion og konklusion ved
rørende vegetationens udvikling på dan
ske heder. Til sidst diskuteres konsekven
serne af disse resultater, hvis man ønske1�
at danske heder fortsat skal være domine
ret af hedelyng (Calluna vulgnris) (fig. 1).
LOKALISERING AF
REFERENCEOMRÅDER
Metoder. - Referenceområder defineres her
som arealer, der med sikkerhed har ligget
urørt siden 1920. I 10 af dem er der udlagt
prøveflader langs 17 linier. Den relative
dækningsgrad (DG) er beregnet som sum
men af hver arts dækningsgrad divideret
med summen af alle arters dækningsgra
der (tabel 1).
Resultater og diskussion. - Kun 3 arter do
minerer den undersøgte vegetation: Blå
top (Molinia coerulea), bølget bunke (De
schampsin Jlexuosn) og revling (Empetrum
nigrum). En eller to af disse dækker tilsam
men mindst 60 % (fig. 2). De øvrige arter
af karplanter opnår højest en relativ
dækningsgrad på 18 %.
De indsamlede data viser følgende om
vegetationens tilstand på arealer på Rand
bøl Hede, som har ligget uden indgreb
gennem en meget lang årrække:
26

l. Det er meget artsfattige plantesam
fund. I de undersøgte felter (170 m2) er der
fundet 21 arter af karplanter. Hertil kom
mer mindst 10 mosser og laver.
2. Arterne blåtop, bølget bunke og rev
ling kan opnå næsten fuldstændig domi
nans (> 80-90 %).
3. De tre dominerende arter er ikke
tilfældigt fordelt. Blåtop og revling vokser
tilsyneladende kun sjældent sammen.
4. Da de foreliggende data giver øje
bliksbilleder, og da det er ukendt, hvor
længe de 10 referenceområder har ligget
urørt, kan der ikke ud fra dette materiale
alene beskrives en forbindelse mellem de
forskellige stadier i en udviklingsrække
eller en cyklus.
Udviklingen har i mange tilfælde været
som beskrevet af Boeher (1970), nemlig he
delyng -t bølget bunke -t blåtop. Den
første del af processen er velkendt på de
danske heder idag (forf. iagtt.). Derimod
er der færre iagttagelser af det andet led i
udviklingen, som Boeher (1941) har be
skrevet på arealer, som gik ud af dyrkning
for 200-300 år siden.
5. Lyngheden kan udvikle sig i forskelli
ge reh'linger, enten til græshede eller rev
linghede.
Konklusion.- Boehers (1941) konklusion
kan kort summeres således: På gruset
bund (senglacialt smeltevandsgrus) vil sub
klimaks være et samfund med især hede
lyng og bølget bunke. På flyvesand deri
mod vil udviklingen gå imod en domi
nans af revling, men med tyttebær (Vncci
nium vitis-idaen) som et w1derordnet ele
ment.
Iagttagelser på Randbøl Hede i begyn
delsen af 1990'erne støtter i store træk det
te: Større indlandsklitter, som har ligget
urørt meget længe, er domineret af rev
ling. På de flade arealer synes græsser at
udgøre en meget stabil vegetationstype
(forf. iagtt. ).

ARTSLISTE 1941 OG 1992
- Boehers (1941) liste over kar
planter er bearbejdet, så den kan sammen
lignes med nye resultater. De sidsmævnte
Metoder.

Fig. 1. En hede, som den "skal" se ud: Domineret af lyng. Lidt borte langs fotografiets venstre kant ses et
nyligt afslået område med lav lyng.

Henthinild ns it "ollght to" look: Dolllillnted by Cnllrmn vulgnris. All aren with /ow Cnllwrn vulgnris due to recellt
111ovi11g is seell irr so11re disfnllce nt t/re left edge of fire photo.

er især indsamlet ved 15 besøg i sommer
halvåret 1992.
Resultater og diskussion. Artslisten om
fatter 224 arter (Degn 1996). Deraf er 147
registreret i 1941, og 207 arter i 1992, hvil
ket er en stigning på 41 %. Differencen er
dog ikke lig med antallet af nytilkomne ar
ter. 17 arter fundet i 1941 har ikke kunnet
genfindes i 1995, mens 77 nye arter er
kommet til i perioden.
Jordboende laver er den eneste gruppe,
hvor artsantallet er faldet (11 %). I denne
sammenhæng er det utilstrækkeligt blot at
konstatere dette fald. Flere forhold tyder
på, at der også er tale om et fald i lavernes
hyppighed:
l. Lokaliteter med mere end blot 1-2 lav
arter er idag ganske få og begrænsede af
-

omfang. Artsantallet og dækningsgraden
på Boehers (1941) prøvefelter var betyde
ligt større end i 1992.
2. For 30 år siden var typiske lavlokali
teter langt hyppigere: Jordoverfladen
dækket af lav, kun enkeltstående og kup
lede buske af hedelyng (forf. iagtt.). Langt
de fleste af disse lokaliteter er idag dækket
af en sammenhængende vegetation af
dværgbuske, græsser eller mosser.
3. De fleste jordboende laver findes på
nøgen jord (vindbrud, opgivne marker, af
skrællede flader fra 2. verdenskrig).
Sådanne biotoper er blevet sjældnere.
4. Mange stede1� som tidligere ville have
været rige på lavarter, er nu dækket af
kompakte mospuder af vestlig bredribbe
(Campylopus introflexus). De forhindrer
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+
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Bølget bunke

+
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57

2

+

1

+

30
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27
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25

4

+

3

71
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31

8

11

38
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+
+

2

+

Ene
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+
+
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2

2

+

+
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3

Hedelyng

8

2

9

+

4

9
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3
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+
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+

6
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+

25

67

51

71
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1

+

+

+

5

8

+

3

+

Revling

2

Sand-star

+

62

+

87

94

+

75

16

+
+

Skovstjerne
Tormentil

+

Tyttebær

2

+

2

Vestlig tue-kogleaks
Mos ialt

20

8

Lav ialt

16

22

+

+

13

+

+

2

4

Tabel 1 . Den relative dækningsgrad for karplanter m.v.
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et eller to sæt prøveflader i referenceområderne. Et+ an-

giver, at arten var til stede med en gennemsnitsværdi på under

1.

Relative cover va/ues for vaseu/ar plant s etc. found in the reference areas. A + indicates that the species was present with a mean value /ess than

1.

etablering af såvel laver som højere plan
ter (Equihua & Usher 1993). For 20 år si
den var arten nyindvandret i Danmark og
temmelig sjælden (Andersen et al. 1976),
men det gælder ikke længere på de jyske
heder (forf. iagtt.).
Hver for sig er de fire punkter behæftet
med usikkerhed. Tilsammen giver de dog
en klar indikation af, at de jordboende la
ver har været udsat for en markant tilba
gegang såvel kvantitativt som kvalitativt
på Randbøl Hede.
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Nøgenfrøede har haft markant frem
gang (100 %). Enkimbladede har haft en
fremgang på 20 %, især græsser og halv
græsser. Tokimbladede er øget med 50 % i
løbet af de ca. 50 år (tabel 2).
Antallet af vedplanter er næsten tredob
let (fra 12 til 32 arter), og ingen er forsvwl
det i perioden. Boeher (1941) beskrev fore
komsten af træer og buske således: "Med
Undtagelse af spredte Bjergfyr og ganske
faa Hvidgran er der ingen Fremvækst af
nye Træer og slet ikke Birk og Eg, ... " .

Mange nye arter af vedplanter er siden
indvandret på Randbøl Hede. Størstede
len af dem er indført fra udlandet til plant
rung i skove, læhegn eller vildh·emiser.
Men beretninger om de kolossale proble
mer med at få træer til at gro for 150-200 år
siden (Mortensen 1917) viser også, at
vækstbetingelserne generelt har ændret
sig. Der er blevet mere læ, og der er flere
næringsstoffer i jorden end tidligere.
Jordskorpeplanter har den største til
vækst på 42 %, og ktm ganske få arter er
forsvundet. Nogle arter er menneske
spredte, f.eks. med haveaffald. Mange er
højtvoksende urter� mens der kun findes
få rosetplanter. Disse observationer anty
der� at vegetationens højde er steget.
Hos de enårige er antallet af arter ikke
ændret meget, men der har været stor ud
skiftning. Alle de enårige arter er idag
ganske fåtallige på heden. En række af de
forsvundne er typiske for tørre, sandede,
tidligere marker� hvor hedevegetationen
endnu ikke er dominerende. Denne ud
vikling hænger sammen med fredningen i
1932, som standsede al dyrkning. Deri
mod har der langs kanterne været frem
gang for arter, som er spredt fra de tilstø
dende marker. Når der er flere arter idag,
kan det måske skyldes en større variation
af afgrøder på markerne, eller at nye
ukrudtsarter er spredt til markerne.
I naturbeskyttelsen fokuseres ofte på

10

%

Q ���T&�TL�WL����

1

2

3 4 5 6 78 9 1 0

OM RADE
Fig. 2. Den relative dækningsgrad for bølget bun
ke, blåtop og revling i prøveflader i de 10 referen
ceormåder angivet forneden. Områder med no
genlunde samme artssammensætning er anbragt
ved siden af hinanden.

Relative cover val11es for Deschm11psia flexl/osa, Moli11ia
coemlea, a11d E111petn1111 11igr11111 i11 10 rejere11ce areas
i11dicated below file x-axis.
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Nye
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Laver:

35

8

4

31

Karsporeplanter:

4
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4

Nøgenfrøede:
Enkimbladede:
Tokimbladede:
Total(- lav):
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4
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4

8

44

5
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147

17
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Udviklingen i forekomsten af plantearter på Randbøl Hede

i

perioden fra

1941

til

1992,

opdelt på syste

matiske grupper.
Changes in number of plant species from ditterent systematic groups in the period

1941-1992.
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Fig. 3. Vår-kobjælden var een af årsagerne til Randbøl Hedes fredning i 1932 både pga. dens skønhed og
dens sjældenhed. Nu findes der kun 3 eksemplarer.

The prese11ce of Pulsntilln vemnlis wns one of the eauses for protecti11g the Rn11dbø/ Hede i11 1932, both due to its be
n u ty and its rnrity. Now o11ly 3 i11dividunls nre jou11d.

sjældne og truede arter. På den samlede
floraliste for Randbøl Hede figurerer seks
arter, som er medtaget på "Rødliste '90"
(Asbirk & Søgaard 1991). Forsvundet er
cypres-ulvefod (Lycopodium tristachyum),
tysk visse (Genista germanica) og brun
næbfrø (Rhynchospora Jusca). Nyindvan
dret er kun lyng-star (Carex ericetorum). To
arter er genfundet i 1992. Af vår-kobjælde
(Pulsatilla vernalis) har der i de senere år
kun kunnet findes tre eksemplarer (fig. 3).
Bredbægret ensian (Gentianella campestris
ssp. cmnpestris) fandtes i 1992 som vinter
standere fra året før, men er ikke set siden.
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I de mellemliggende år har vi haft nogle
ekstremt tørre og varme somre.
Konklusion. - Den helt generelle konklu
sion for forekomsten af plantearter på
Randbøl Hede e1� at de specielle hedeplan
ter er gået tilbage, mens der har været
fremgang for arter, som generelt har haft
succes i det danske landskab.
BOCHER OG
JØRGENSENS PRØVEFELTER
Metoder. Tre prøvefelter blev afslået, af
brændt eller skrælpløjet i 1937 (Bocher &
Jørgensen 1972). Desuden blev der udlagt
-

Fig. 4. Boeher & Jørgensens (1972) tre prøvefelter i 1940 set mod vest. I forgrunden det skrælpløjede felt
endnu med striber af blotlagt grus, dernæst det afbrændte felt, og bagest (henimod hjørnepælen til venstre
i baggrunden) det afslåede felt.
Boeller & Jørge11se11's (1972) plots i11 1940 see11 townrds the west.
bare grave/, n ex l the b 11m! plot, n11d farthest nwny the 1110ved plot.

et kontrolfelt, hvor vegetationen ikke blev
rørt (fig. 4). For hver af de 4 felter er der
udarbejdet tabeller over registreringerne
fra 1937 til 1995 (Degn 1996).
Resultater og diskussion. - I hele perioden
er der fundet 22 arter af karplanter, 16 la
ver og 8 mosser. Artsantallet af karplanter
er idag kun halvt så stort som i 1930'erne,
kun 11 arter i de 4 felter tilsammen. Skud
tæthedsværdierne for de vigtigste arter
ses på fig. 5.
Hedelyngen havde før indgrebene en
skudtæthedsværdi på omkring 95 %. Først
efter 1950 er hedelyngen igen domineren
de. For at antyde·en lidt større usikkerhed
omkring værdien 100 % i 1954 er forbin-

In !Ile Joregro1111d

the len piolighed plot still with

delserne hertil tegnet med stiplede linier.
Hedelyngen bevarede sin dominerende
rolle indtil 1960'erne, men gik derefter til
bage.
For bølget bunke har udviklingen været
den modsatte. Efter indgrebene var skud
tætheden lav i det brændte og det pløjede
felt. Værdierne er steget jævnt til idag,
hvor de ligger mellem 90 og 100 %. Skud
tætheden på det slåede felt og kontrolfel
tet er næsten uændret og højt gem1em hele
perioden.
Den langsigtede vegetationsudvikling i
de tre prøvefelter og i kontrolfeltet er ens,
nemlig at bølget bunke med tiden overta
ger hedelyngens dominerende rolle (fig. 6,
31
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Fig. 5. Skudtæthedsværdien efter den modificerede Raunl<iær-metode beskrevet i Boeher & Jørgensen
(1972) for hedelyng (A), brungrøn bægerlav (B), hede-rensdyrlav (C) og kost-kløvtand (D) i perioden 19371995 i fire felter efter forskellig behandling. Skrælpløjet (_ .._ .._),afbrændt ( ......),afslået (- - - -) og kontrol

(_).
Shoot deusity vnlues nfter the modified eirc/iug-1uethod deseribed i11 Boeher & ]ørgeuse11 (1972) for Cnlluun vulgnris
(A), Clndouin meroclzlorophnen (B), C. porteutosn (C), nnd Dierm111111 seopnri11111 (D) i11 the period 1 937-1995 i11 Jour
plots nfter difef reut trentmeut. Len piouglled (_. .. _), bum t (......), lilOved (--- -), nud eoutrol (__j.
._

7). Denne udvikling er særdeles velkendt
(Bocher 1970). De eneste større forskelle er,
at der i dag i det skrælpløjede felt er bety
deligt mindre hedelyng end i de to andre,
og at revling har hyppigheden 20 % i det
slåede felt, hvor den har overlevet slånin
gen. I de andre parceller har den stort set
ikke fået fodfæste (2 og 4 %).
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Hos laverne er der en kraftig fremgang
for brungrøn bægerlav (Cladonia mero
chlorophaea). Den gennemsnitlige skud
tæthedsværdi er nu 83 % mod 11 % i 1937.
Den anden betydende lavart er hede-rens
dyrlav (Cladonia portentosa). Niveauet for
de 3 plejede felter er uændret i perioden
1971-1995, men det er kun halvt så højt

Fig. 6. Boeher & Jørgensens (1972) prøvefelter i 1985 set mod vest. I felterne stadig en smule dværgbuske,
men den omgivende hede er helt dornineret af bølget bunke.

Boeher & Jørgwsen's (1972) plots in 1985 sew townrrls the west. I11 file plots still some rlwmf shrubs, but file nrljn
wzt ilenthlmzrl is complete/y rlominnterl by Descilmnpsin flexuosn.

som før indgrebene i 1937. For kontrolfel
tet ses et jævnt fald gennem hele perioden.
I 1937 var hede-cypresmos (Hypnum jut
landicum) det eneste dominerende mos.
Dets hyppighed ligger idag på samme ni
veau. Idag er der en betydende mosart
mere, idet kost-kløvtand (Dicranum scopn
rium) har haft en markant fremgang til
skudtæthedsværdien 48 % i 1995.
Den markante fremgang for brungrøn
bægerlav og kost-kløvtand er i overens
stemmelse med iagttagelser i klithede på
Læsø (Christensen 1989).
I perioden 1985-1995 ses en stigning i
hedelyngens forekomst på det brændte og

slåede felt. Her findes også planter af he
delyng, som kun er et par år gamle. Disse
fandtes ikke i 1985. En beskeden stigning
på kontrolfeltet kan derimod skyldes en
metodisk fejl, idet antal og placering af
cirklingspunkter er ændret en smule.
Der sker altså stadig en etablering af
nye hedelyngplanter fra frø. En forklaring
kmme være, at når bølget bunke er død (af
alderdom?), dannes der sprækker og hul
ler i det delvist nedbrudte lag af dødt
græs. Her kan frø af hedelyng spire.
Nogle forfattere mener, at vegetations
udviklingen på heder er cyklisk: Hede
lyng -t bølget bunke /blåtop /revling -t
33

Fig. 7. Boeher & Jørgensens (1972) prøvefelter i 1996 set mod vest. De er næsten helt dominerede af bølget
bunke. Den omgivende hede er atter domineret af lyng pga. afbrænding i 1984.
Boeher & Jørgensens ( 1 972) plots in1996 seen towards the west. They a re dominaled by Desc/mmpsia flexuosa. The
ndjncent nreas nre ngniu dominaled by Cnllllllil vulgnris due to buming in1984.

hedelyng (se f.eks. Barclay-Estrup & Gi
mingham 1969; Gimingham 1987; Riis-Ni
elsen et al. 1991). Andre derimod mene1� at
udviklingen er lineær (se f.eks. Heil & Die
mont 1983; Diemont & Heil 1984). De ind
samlede data fra det brændte og det slåe
de felt viser en beskeden fremgang fra
1985 til 1995 for hedelyngen. Disse tal ty
der på, at hedelyngen også efter en lang
årrække vil udgøre et vist islæt. Reference
områderne og Boeher & Jørgensens (1972)
kontrolfelt har ligget urørt endnu længere
end de to nævnte felter (mindst 75 år), og
de indeholder endnu mindre hedelyng.
Det tyder ikke på, at hedelyngen igen af
sig selv vil blive dominerende. Der er såle34

des ingen tegn på en egentlig cyklisk ud
vikling tilbage til en hede, som er domine
ret af hedelyng.
LYNGHEDENS ÆNDRING
TIL GRÆSHEDE
Metoder.- Udbredelsen af dværgbuskhede
og græshede er ud fra luftfotos beskrevet
på 4 kort fra perioden 1954-1995 (fig. 8).
De er udvalgt blandt 10 kort i Degn (1996).
Resultater og diskussion. I 1954 var 87 %
af Randbøl Hede dækket af dværgbuske.
Kun i den nordlige del var der større græs
dominerede arealer (fig. 8). Ud fra samti
dige observationer, fotos o.lign. kan det

fastslås, at langt den overvejende del af
dværgbuskene var hedelyng.
Blot 10 år senere var hedelyngens domi
nerende rolle overtaget af græsser. Undta
gelserne var især to områder med ind
landsklitter mod nord og øst (fig. 8). Dette
forhold var uændret i 1970 for den østlige
del af heden, mens den vestlige del igen
var blevet domineret af hedelyng.
Vegetationens fordeling var ikke ændret
afgørende i 1980 (fig. 8), bortset fra at det
store sammenhængende græsareal i den
sydøstlige del var blevet endnu mere ho
mogent med en dækning af græsser på
over 90 %. I den vestlige del var arealerne
med hedelyng blevet mere fragmenterede.
Denne fragmentering af lyngheden i
den vestlige del fortsatte, således at der i
1985 og 1990 var nogenlunde lige meget
hedelyng og græs.
I 1995 var Randbøl Hede generelt et
græsdomineret område (fig. 8, 9). Heri lå
små og spredte dværgbuskdominerede
arealer, hvoraf kun enkelte var større end
25 ha. Totalt var kun 23 % af hedens areal
dækket af dværgbuskvegetation i 1995.
Den helt overordnede tendens for
Randbøl Hede i perioden 1954-1995 er re
duktionen af de store sammenhængende
arealer med dværgbuske. I periodens be
gyndelse dominerede hedelyngen fuld
stændigt kilometer efter kilometer. Idag er
situationen den, at de dværgbuskdomine
rede områder ligger som små, spredte
pletter omgivet af store sammenhængen
de græsarealer.
Der har dog ikke overalt været en jævn
udvikling fra lynghede til græshede. På
den vestlige del, som ejedes af J. Grøn,
blev hedelyngen igen dominerende fra
sidst i 1960'erne til begyndelsen af
1980'erne. Det skyldtes den iværksatte
pleje, som behandles i næste afsnit.
De ændringer, som ses på kortene (fig.
8), er resultatet af to modsat rettede udvik
lingstendenser: På den ene side den natur
lige ældelsesproces for hedelyngplanterne
som medfører, at hedelyngen dør bort og
afløses af især bølget bunke. På den anden
side plejen, som iværksættes for at sikre, at
hedelyngen er dominerende.

Fig. 8. Udbredelsen af dværgbuskhede (sort) og
græshede (hvid) på Randbøl Hede i 1954, 1964,
1980 og 1995.

The distribution af dwmf shntb heath (blnck) and grnss
hent/z (w/z ite) in Randbøl Hede in 1954, 1 964, 1980, and
1995.
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Hverken succession eller pleje er startet
på een gang overalt. Hertil kommet� at
f.eks. jordbund, fugtighed og terrænfor
hold varierer i området. Det er baggrun
den for den variation, som trods alt ses i
vegetationen på Randbøl Hede. Men det
ændrer ikke på den overordnede konklu
sion: Randbøl Hede er ved at blive en
græshede.
NATURPLEJE

Metoder. - Omkring 70 % af Randbøl Hede

er blevet afslået eller afbrændt mindst een
gang i tidstummet 1954-1995 (fig. 10).
Herudover har der foregået græsning i en
indhegning i den sydøstlige del af heden
siden 1975 med enkelte afbrydelser. Under
2. verdenskrig blev der afgravet lyngtørv
på mange små arealer (Degn 1996).
Naturpleje omfatter i denne redegørelse
ikke fjernelse af selvsået trævækst
Resultater og diskussion. Vegetationen
på de plejede arealer i 1995 består af en
mosaik af lynghede og græshede. Den ad
skiller sig markant fra tilstanden i 1954, da
næsten hele heden var dækket af ren lyng
hede. Den udførte naturpleje har ikke
været tilstrækkelig til at sikre, at hedelyn
gen forblev dominerende over store
strækninger. Omvendt findes en vegetati
on dornineret af hedelyng stort set kun de
steder, hvor der er foretaget naturpleje.
Uden naturpleje ville der have været me
get lidt hedelyng på Randbøl Hede idag.
Tilstanden i 1995 på de ikke-plejede are
aler adskiller sig endnu mere fra tilstan
den i 1954. Nu er de helt domineret af en
ten revling eller græsserne bølget bunke
og blåtop.
Når man ser på forekomsten af de rev
lingdorninerede arealet� er det iøjnefalden
de, at de næsten udelukkende findes på
flyvesandsformationer (fig. 11). Dette er i
overensstemmelse med Boeher (1941), der
beskrev subklirnaks-vegetationen på fly
vesand som revling-tyttebærhede.
De græsdominerede arealer findes mest
på flade områder. Det er også i overens
stemmelse med Boeher (1941), som beskri
ver hvordan bølget bunke med tiden bli
ver dominerende på gruset bund. Den
-
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grusede bund findes som regel på de flade
områder, ofte er det afblæsningsflader.
I de allerseneste år er blåtop gået stærkt
frem på Randbøl Hede, ikke alene på u
plejede arealet� men også på plejede, selv
op på tørre klitformationer breder den sig.
Det er gået meget hurtigere end beskrevet
af Boeher (1941), og det er i modstrid med
den almindelige opfattelse af, at blåtop
hører til på de våde partier af heden (Han
sen 1976).
Plejeplan 1 987. I 1987 lavede Randbøl
Stasskovdistrikt en plan for driften af om
rådet (Anonym 1987). Det konkluderedes,
at hvis der hvert år blev plejet ca. 3 % af
arealet, kunne hele heden forynges i en
omdrift på ca. 30 år. Denne konklusion
kan dog diskuteres:
For det første er 30 år alt for lang tid,
hvis der skal sikres en dominans af livs
kraftig hedelyng. Når hedelyngen er så
gammel, er den svækket af alderdom. Den
skal plejes, mens den endnu er livskraftig,
dvs. måske 10-15 år.
For det andet forøges plejebehovet, hvis
man inden for en overskuelig årrække
skal have genoprettet lyngheden på den
halvdel af arealet, som allerede dengang i
1987 var ren græshede.
Faktisk plejeniveau. - I hele perioden
1954-1995 er der slået ca. 253 ha og brændt
ca. 402 ha. I gem1emsnit er der plejet 2,0 %
om året. I den korte periode 1984-1995,
hvor Randbøl Statsskovdistrikt har spillet
en aktiv rolle, er der årligt plejet 1,9 % af
arealet.
Sammenligner man kortene over til
standen på start- og sluttidspunkterne,
kan det konstateres, at de to niveauer for
plejeindsats har været utilstrækkelige til at
sikre hedelyngens dominans. Heller ikke
plejeplanens niveau på 3 % vil være til
strækkeligt.
Til sammenligning kan indsatsen bereg
nes for et større område, hvor plejen har
kunnet sikre hedelyngens dominans gen
nem en årrække. Det drejer sig om det
Grøn'ske areal på ca. 268 ha. I perioden fra
1960 (da plejen startede) og til 1985 (da
arealet blev solgt) er der i gennemsnit ple
jet 5,9 % af arealet årligt.
-

Metodernes lnngtidseffekt.
Registrerin
gen af både plejeindgreb og vegetationens
tilstand med få års mellemrum gør det
muligt at undersøge, hvor længe en vege
tation domineret af hedelyng opretholdes
efter et vellykket plejeindgreb. Ved sam
menligning mellem de forskellige pleje
metoder kan det vurderes, om der er for
skel på effekten.
Effekten af afbrændinger har i de un
dersøgte tilfælde varet fra 17 til mere end
23 år (fig. 12). Afslåede arealer har kun i to
tilfælde efterfølgende været ubehandlet
længe nok til at kunne give oplysninger.
De er atter blevet afslået, inden hedelyn
gen er forsvundet. Effekten har været mel
lem ca. 20 og 25 år (fig. 13). Hvad angår
varigheden er der ikke nogen sikker for
skel mellem de to metoder. Afgræsning
kan have en vedligeholdende effekt på he
devegetationen, men ikke nogen egentlig
restaurerende effekt. Undtaget herfra er
effekten på løvtræer og -buske (Riis-Niel
sen et al. 1991), men dette er ikke muligt at
registrere med den her anvendte metode.
Afskrælning af lyngtørv har en effekt, der
varer mindst 50 år (fig. 14). Det skyldes
isæ1� at lyngtørven med dens pulje af
næringsstoffer er fjernet.
Konklusionen vedrørende sammenlig
ningen af de 4 metoder er i overensstem
melse med Riis-Nielsen et al. (1991). På
baggnmd af litteraturstudier sammenfat
tede de resultaterne således: "Tørve
skrælning er et meget effektivt indgreb",
"afbrænding ... er et forholdsvist mildt
indgreb", og afslåning anses for en mild
plejemetode", mens der ikke kunne påvi
ses nogen entydig tendens for græsning.
En sådan viden om langtidseffekten af
forskellige plejeindgreb må være en af de
faktore1� som indgår i overvejelserne ved
iværksættelse af pleje. Det er utilstrække
ligt at sammenligne priser pr. ha. De pri
ser, som skal sammenlignes, må - set over
en lang periode - være gennemsnitsprisen
pr. ha. pr. år for at holde et givet areal i den
ønskede tilstand.
-

FOTODOKUMENTATION
På fig. 15-19 er gengivet et eksempel på en

serie af billeder fra en af de lO lokalitete1�
hvor Boeher (1957) det nævnte år påbe
gyndte en systematisk fotografering.
Fotodokumentationens største fordel
ligger i, at den kan illustrere en udvikling
over en meget lang periode - i det viste
eksempel over ca. 60 år. Eksakte data er
meget sjældent indsamlet over så lange
perioder. Desuden illustrerer metoden en
udvikling på en anden og mere visuel må
de end tal og kurver og er derfor udmær
ket som et supplement. Ulempen e1� at
metoden ikke er kvantitativ. Den er derfor
svær at reproducere og bruge til sammen
ligninger.
De konklusioner, som kan uddrages af de
omtalte 10 serier af fotos, er følgende:
l. På de ældste fotos ses næsten overalt
en vegetation domineret af hedelyng. Her
indvandrer græs, især bølget bunke, som
til slut bliver helt dominerende.
2. Træer og buske vokser - ikke alene i
højden, men også i antal. På de tidligste
fotos fra 1930'erne ses et næsten træløst
landskab.
3. Selv i de lange tidsserier ses ingen an
tydninger, som støtter teorien om, at vege
tationsudviklingen er cyklisk, dvs. at he
delyng af sig selv skulle afløse en græsdo
mineret vegetation, som har udviklet sig
efter en vegetation domineret af hedelyng.
4. Når græsvegetationen i nogle tilfælde
alligevel ændres, skyldes det menneskelig
påvirkning i form af afbrænding.
ÆNDRINGER I VEGETATIONSSAM
MENSÆTNINGEN PÅ DANSKE HEDER
De processer, som ovenfor er beskrevet for
Randbøl Hede, ses på de fleste danske he
der (Riis Nielsen et al. 1991; forf. iagtt.),
men naturhvis afhængig af lokale forhold.
Nogle steder ændrer hederne sig til græs
heder eller revlingheder, andre steder bre
der bævreasp (Populus tremuln) (Holst-Jør
gensen 1992) eller bjergfyr sig voldsomt.
Der er stadig steder, hvor forklaringen
på disse ændringer er utilstrækkelig na
turpleje eller ophør af den tidligere udnyt
telse. Men mange steder bliver hederne
fattigere på typiske hedeplanter og -dyr,
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Fig. 9. Dette billede leder ikke umiddelbart tanken hen på en hede, men det viser� hvordan store stræknin
ger af den fredede Randbøl Hede i dag dækkes af græsser - i dette tilfælde bølget bunke.

Heathla11d is probably 110t what you first tili11k of whw /ooki11g at tilis plwto, but i t shows thai a big part of file pro
leefed Ra11dbøl Hede is loday covered by grasses, i11 tilis case Descilm11psia fle:wosa.

også selvom arealerne plejes, og selvom
udstrækningen af heden er uændret.
Fortsætter udviklingen uhindret, er kon
sekvensen på længere sigt lynghedens for
svinden.
Arsag til ændringerne.
De beskrevne
-
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ændringer kan ikke blot konstateres i Dan
mark, men over et stort geografisk område
(Vesteuropa), og de er tidsmæssigt nogen
lunde sammenfaldende (i de seneste årti
er), jf. Aerts & Heil (1993), Diemont (1996),
Girningham (1987, 1992). Det betydet� at

Fig. 10. At se en stor nyligt afbrændt hedeflade er en speciel oplevelse. Landskabet ser meget dødt ud, men
to uger efter branden står de overlevende tuer af blåtop med friske lysegrønne skud.

It is n specinl experiwce lo wnlk ncross n rece11tly buml henthln11d. The ln11dscnpe seems lifeless, but nlrendy two we
eks nfter lhe fire lhe survivilig lussocks of Moli11in caenilen show fresh light grew slwots.

årsagen skal søges i internationale, græn
seoverskridende faktorer, og at der må pe
ges på årsage1� som har ændret sig i sam
me periode.
Ændringen fra lynghede til græshede er
mest fremskreden i Holland, hvor der er

lavet en lang række undersøgelser. Disse
er sammenfattet i Aerts & Heil (1993), der
peger på stigende tilførsel af kvælstof fra
atmosfæren som hovedårsagen til lynghe
dernes ændring til græshede. Tilførslen
forrykker konkurrenceforholdet mellem
39

1954 - 1965

1982 - 1 9 9 2

Fig. 11. Arealer på Randbøl Hede, som er afbrændt
(raster) eller afslået (sort) i perioderne 1954-1965,
1970-1980 og 1982-1992. Der er ikke udført pleje i
de mellemJjggende år.
Arens of Rn11dbø/ Hede which have bee11 buml (rasler)
or moved (blnck) during lhe periods 1954-1965, 19701980, n11d1982-1992. No I!Wilngelllenl has bee11 do11e in
lhe i11 1e1jncenl yenrs.

hedelyng og græsser både direkte og indi
rekte:
En direkte virkning er, at græsser er
bedre til at udnytte den øgede mængde
næring. En direkte virkning er også, at
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nogle lavarter (især arter med blågrønal
ger) svækkes eller dør af nitrat eller am
monium (van der Eerden et al. 1991; Bal
lingback 1991).
En indirekte virkning e1� at hedelyngen
bliver mere følsom overfor tørke og frost,
hvorved planterne lettere svækkes eller
evt. dør. Desuden bliver angreb af lyngens
bladbille (Lochmaea suturalis) både hyppi
gere og alvorligere. Ved øget tilførsel af
kvælstof fra atmosfæren stiger koncentra
tionen af kvælstof i lyngbladene, hvilket
stimulerer larvernes vækst og fører til af
løvning af lyng over store arealer. Efter an
grebene stiger den tilgængelige mængde
plantenæringsstoffer ved nedbrydning af
billernes ekskrementer og de døde lyng
planter. Det kan græsserne udnytte og
danner et sammenhængende vegetations
dække.
I Danmark er nedfaldet af kvælstof også
øget væsentligt i de senere år (Sommer
1985), selvom det stadig "kun" er ca. halvt
så stort som i Holland. Henriksen et al.
(1995) har vurderet, at hedevegetationen
kun kan udsættes for en tilførsel af 10 kg
kvælstof pr. ha pr. år uden at skades væ
sentligt. Denne grænseværdi er overskre
det for alle danske heder. Overskridelsen
er mindst for klitheder langs den jyske
vestkyst, mens. de fleste rnid�yske heder
modtager mere end dobbelt så meget som
anbefalet (Henriksen et al. 1995).
I begyndelsen af 1980'erne var der i Jyl
land det kraftigste angreb i dette århun
drede af lyngens bladbille (Nielsen 1986).
Nu ses der næsten hvert år større eller
mindre angreb, også på Randbøl Hede
(forf. iagtt.). Mange steder i Jylland er he
delyngen forsvundet og afløst af græsser
efter sådanne angreb (forf. iagtt.). Sådanne
angreb må forventes hyppigere i takt med
øget næringsstoftilførsel (Brunsting & He
il 1985).
Ved stigende næringsstoftilførsel falder
infektionen med mykorrhizasvampe hos
nogle hedeplanter (Riis-Nielsen et al.
1991), og det kan forrykke konkurrence
forholdene mellem arterne.

BEVARELSE AF LYNGHEDER
De vigtigste generelle tendenser i hedeve
getationens udvikling kan danne bag
grund for konkrete anbefalinger eller prin
cipper for bevarelse af en varieret hedeve
getation.
Indledningsvist kan det fastslås, at in
gen af de beskrevne tendenser er positive i
forhold til det ovetmævnte formål. Hvis
tendenserne får lov at fortsætte, vil det
medføre lynghedens udslettelse og der
med tab af mange sjældne og truede dyr
og plantet� som er knyttet til denne natur
type.
Bag en stor del af ændringerne i vegeta-

tionens sammensæbung ligger den gene
relle tendens, at hederne bliver mere
næringsrige. Tidligere var hederne udpin
te, idet hedebonden ved sin udnyttelse
fjernede næringsstoffer i en grad, der
grænsede til rovdrift. Nu tilføres langt
større mængder plantenæringsstoffer via
atmosfæren, og fjernelsen af næringsstof
fer holder ikke trit hermed.
Detme næringsforøgelse er det overord
nede problem mht. bevarelse af hedevege
tation, da heden grundlæggende er en
næringsfattig naturtype. Derfor er det ge
nerelle middel til bevarelse af hedevegeta
tionen at modvirke næringsforøgelsen.

Fig. 12. På indlandsklitterne kan revlingen blive meget dominerende, så der ikke i øvrigt findes ret mange
andre planter end bølget bw1ke og tyttebær. På klitten til venstre i baggrunden er revlingen gået ud pga.
tørke.
On the inlnnd dnnes Empetmm nigm1n enn be very dominant, so thntfew oliler species nreJound except Deschmnps
in jlexuosn nnd Vnccinium vitis-idnen. O u the dune in the background to the fejt Empetr111n nigrum has died from
drought.
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Fig. 13. Efter afslåning af lyn
gen er nye skud vokset op
fra basis af de afslåede stam
mer. I baggrunden til vensh·e
ses kanten af et areal med
g ammel lyng.

AJler IIIOVi11g 11ew slwols of
Call111111 vulgaris have grow11
from basis of tl1e slems. !11 file
backgrou11d lo the lefl is 1111 11rea
wilh o/d heather.

Fig. 14. Billedet viser effekten af fjernelse af lyngtørv. Det skete i 1944 på det skarpt afgrænsede areal i for
grunden. Lyngen indfandt sig igen omkring 1950 og har overlevet til 1995. Omgivelserne (som ses i bag
grunden) var lynghede i 1944, nu dornineres de af græsarten blåtop.

This pieture shows the effecl of re111ovi11g the heatiler 1111js. Il was do11e i11 1 944 011 the well-defilled area i11 lhe fore
grollllrl. Callulla v11lgaris iHvaderi agai11 aroul/d 1950 n11d /ms survived llllli/ 1995. The SIIIT01111rii11g areas (seell i11
the backgrou11d) were domilwted by Call111111 vulgaris iu 1 944, but 11ow Moli11ia coemlea has Iakeii over.
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Det kan principielt gøres på to måder, en
ten ved at forhindre den øgede tilførsel af
plantenæringsstoffer, eller ved efterføl
gende at fjerne dem i form af organisk ma
teriale.
Kun ved at angribe kilden til problemet
kan tilførslen forhindres effektivt. En del
af nedfaldet stammer fra udlandet, hvor
for kun en international indsats vil være
effektiv. Meget af nedfaldet er imidlertid
af lokal dansk oprindelse. Som eksempel
kan nævnes, at vi selv bidrager med op
mod halvdelen af den totale tilførsel til
Danmark af kvælstofforbindelser i form af
luftformig ammoniak (Henriksen et al.
1995). Denne ammoniak stammer for
størstedelens vedkommende fra husdyr i
landbruget. Det er vist, at det er muligt at
reducere udslippet af ammoniak fra hus
dyrbruget med 45 % ved ret simple og
praktisk gennemførlige ændringer (Hen
riksen et al. 1995). Det er et felt, hvor der
netop i disse år ses en øget forskningsind
sats, men resultaterne er endnu ikke ud- .
møntet i lovgivning eller praksis.
Hvis den luftbårne tilførsel af nærings
stoffer til hederne ikke kan forhindres, er
den anden angrebsvinkel at forhindre, at
de forbliver i økosystemet i større mæng
der. Fjernelse af næringsstoffer sker ved
forskellige plejeindgreb. De fire plejemeto
der kan efter stigende effektivitet til at fjer
ne næringsstoffer opstilles i følgende
rangorden: Afgræsning, afslåning, af
brænding og tørveskrælning.
l.
Afgræsning har ved normalt
græsningstryk kun en vedligeholdende ef
fekt, den er ikke egentlig restaurerende på
selve dværgbuskvegetationen. Afgræs
ning er effektiv overfor opvækst af løv
træer, f.eks. bævreasp, som ellers kan være
vanskelige at holde i ave.
2. Ved afslåning er det afgørende nød
vendigt, at det afslåede materiale og der
med plantenæringsstofferne fjernes. Der
for bør slagleklipper, grenknuser o.lign.
normalt ikke anvendes til hedepleje, da de
efterlader et tykt lag af findelt plantemate
riale ovenpå lyngtørven. Herved forøges
ophobningen af næringsstoffe1� hvilket
forhindrer spiringen af de fleste frø.

3. Afbrænding foregår kun i beskedent
omfang, bl.a. fordi der om foråret sjældent
er de nødvendige vejr- og fugtighedsfor
hold. Vejrforholdene om efteråret er ofte
mindst lige så hensigtsmæssige, men der
er ikke tradition for afbrænding på denne
tid af året.
Når .det har været tørt vejr i nogen tid
inden afbrændingen, kan også morlaget
brænde. Det betragtes af praktikere ofte
som uheldigt, men ikke med rette udfra et
biologisk synspunkt. For det første om
sættes de organiske forbindelser ved bran
den til uorganiske stoffer, som hurtigere
vaskes ned i jorden af regnen. For det an
det er den højtvoksende vegetation flere
år om at indfinde sig, end hvis morlaget er
intakt. Det giver i en periode livsbetingel
ser til specielle planter som f.eks. laver.
4. Afskrælning af lyngtørv er ikke taget i
brug som hedeplejemetode her i landet
endnu, men der er ingen tvivl om, at det
vil være nødvendigt i de kommende år.
Det var tidligere en hel normal del af en
hedegårds drift at afskrælle lyngtørv på et
stort areal hvert år.
Efter at have argumenteret for, at fjer
nelse af næringsstoffer er afgørende for
bevarelsen af hederne, er det nødvendigt
at fastslå, at så simpelt er det heller ikke.
Hver plejemetode favoriserer nogle plan
ter og dyr. Ønsker man en varieret hede
vegetation, bør der anvendes forskellige
plejemetoder på forskellige dele af et he
deareal.
Mens hedelyng, revling og bølget bunke
kan påvirkes gennem pleje, har man i
Danmark endnu ikke erfaringer med,
hvordan man kan begrænse blåtoppens
udbredelse. Afskrælning af lyngtørv an
vendes i Holland i stor stil med gode re
sultater (Diemont et al. 1982).
Hvis man ønsker at bevare en alsidig og
varieret hedevegetation med væsentlige
dele af arealet domineret af hedelyng, er
det nødvendigt også at anvende de lidt
mere radikale indgreb. I praksis vil de
danske heder ikke alle blive plejet ratio
nelt, effektivt og ensartet. Med de begræn
sede økonomiske midler afsat til hedepleje
vil man få en variation af heder plejet i for43

Fig. 15. Indlandsklitten Stol
tenbjerg set fTa øst. Optaget
ca. 1930. Arealet er domine
ret af en lav lyngvegetation.
Enten var det afgræsset, eller
også var det næringsfattigt
The inlnnd dune Stolfe11bjerg
seen from fhe ens f. The plwfo is
Inken araund 1930. The aren is
domilwfed by n low vegefation
of Cnllunn vulgnris. If wns
eifher grnzed ar poor in llllfri
enfs.

skellig grad, og desuden også mange u
plejede heder.
Diskussionen om, hvorvidt den lyngdo
minerede vegetation udvikler sig cyklisk,
har også interesse for bevarelsen af en
sådan vegetation. Hvis den var cyklisk,
var der ingen grund til at udføre naturple
je. Man kunne blot vente på, at hedelyn
gen af sig selv blev dominerende igen. Når
diskussionerne herom har været så man
ge, er det sikkert, fordi man har talt om to
forskellige situationer:
Tidligt i successionen er humuslaget
tyndt (Riis-Nielsen 1996). Mangel på vand
og næringsstoffer giver en åben hedelyng
vegetation med mange lysninger hovedsa
geligt bevokset med laver. En sådan struk
tur muliggør en cyklisk udvikling. Efter
hånden som humuslaget vokser, bliver ve
getationen mere tæt, hvilket forhindrer he
delyngens regeneration. Derfor bliver suc
cessionen lineær med tiden (Riis-Nielsen
1996).
Den førstnævnte situation var tidligere
den normale, mens den sidstnævnte situa
tion idag er langt den almindeligste. Alt
tyder på, at denne tendens vil fortsætte:
Næringsstoffer blev tidligere fjernet fra
hederne gennem den traditionelle brug,
nu tilføres der stigende mængder gennem
atmosfæren.
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Fig. 16. Samme lokalitet i 1957. Arealet er domine
ret af en tæt lyngvegetation med en smule bølget
bunke.
The same locnlify in 1957. The aren is do1ninnted by n
dense vegetation of Cnllunn vulgnris wifh n Iiffie De
schnmpsin fle:nwsn.

Men selvom udefra kommende påvirk
runger øger problemerne, er det muligt at

Fig. 17. Samme lokalitet i
1967. Der er stadig noget
lyng, men bølget bunke er
gået stærkt frem.

The same Ioenliiy i11 1967. The
re is still some Cnll111w vulgn
ris, b u t Deschnmpsin flexuosn
IIns i11crenserl grent/y.

Fig. 18. Samme lokalitet i
1979. Bølget bunke er fuld
stændig dominerende.

Same Ioenliiy i11 1979. De
schnmpsin flexuosn is complete
ly rlomi11nnt.

Fig. 19. Samme lokalitet i
1992. Der er en tæt lyngvege
tation på det meste af arealet.
Det skyldes, at Randbøl
Statsskovdistrikt afbrændte
arealet i marts 1984.

Same Ioenliiy i11 1992. Most of
the aren hns n rle11se vegetntio11
of Cnll111w vulgnris due to
buming i11 March 1984.
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bevare en vegetation domineret af hede
lyng. Næringsstofbalancen er en central
faktor. Med større tilførsel skal der fjernes
en større mængde næringsstoffer, enten
ved hyppigere eller mere radikale ind
greb.
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Boganmeldelse
Ca. 100 sider af bogen omhandler måling af kåi·fak

Esbem Wnmcke: Fellbiologws llå11dbog. 283 side1; iiiiist re
ret, illrlbllllrlet. G. E. C. Gnds Foring, 1996 . ISBN 87-12 02 82 6 -6 . Pris: kr 2 48 i11kl. 1110111s.

torer. Disse sider har stort set karakter af salgskatalo

Denne bog forsøger at give et overblik over de me

dende tekst på et niveau, hvor man er sikker på, at og

todei; man kan anvende ved feltbiologiske under

så den tungeste elev i gymnasieklassen har forstået

ger for firmaerne Gundlach og Merck, tilsat en forbin

søgelser. Forordet indeholder intet om bogens mål

det. Der bruges meget plads på brugsvejledninger. Om

gruppe, men i forlagets beskrivelse angives, at bogen

disse afsnit vil jeg sige, at jeg i stedet vil anbefale, at

er et "vigtigt værktøj" for biologer, landbrugere, skov

man rekvirerer produktkataloger fra de nævnte fu·ma

brugere, garh1ere, planteavlskonsulenter, ingeniører,

er direkte; så får man også priserne med, de mangler jo

ansatte i forvalminger, studerende m.fl. Gid det var så

her. Og brugsvejledningen får man alligevel, når man

vel. Bogens forfatter har over for mig nævnt, at hans

køber apparatet. Til gengæld mangler der på side

målgruppe især er de seminarie-studerende, der skal

en vejledning i brug af en eksikkator (tørringsmidlet

lave deres afsluttende opgave i feltbiologi. Det er her,

omtales slet ikke), og det er en alvorlig mangel.
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det store marked for bogen er - det er så let for den se

Hvis man f.eks. på en gymnasieskole bestræber sig

minariestuderende at tage bogen ned fra hylden og

på at være dækket nogenlunde ind til at udføre de i

udføre et skønsomt udvalg af de målemetoder, den

bogen omtalte metoder, skal man nok have et meget

præsenterer; så har han sin opgave hjemme. Derud

stort budget til apparatur, selv om forfatteren prøver

over vil også gymnasielejrskoler være en målgwppe.

at koncentrere sig om billige metoder. Her og der om

Bogens første del omfatter ca. 50 sider med gennem

tales ganske dyrt apparatu1; f.eks. en Ekman bundhen

gang af metoder til undersøgelse af dyre- og planteliv.

ter (vel kun for specialister?) og Hardi klimaspyd, dvs.

Denne del af bogen er rimeligt alsidig, selv om også

klimastation med tilkoblet PC og kabelfri radioh·ans

visse undersøgelser glin1rer ved deres fravær - f.eks.

mission. Derimod er der ikke noget om dataloggere.

undersøgelse af laver som indikatorer for luftforure

I afsnittet om jordprofiler omtales mor, men ikke

ning, undersøgelser af svampe, vurdering af forure

muld. Der er bl.a. jordprofiler fra nåleskov, men ingen

ningsgraden i vandløb og vandhuller ud fra saprobie

fra løvskov.

systemet el.lign., bestandsvurdering af græshopper,

Til farvebeskrivelser anbefales det svenske system

optælling af regnorme, optælling af fugle, for blot at

med seks grundfarver: hvid, sort, gul, rød, blå og grøn.

nævne nogle af "hullerne". Teksten om hver metode er

Det er ikke i overensstemmelse med min opfattelse af,

nødvendigvis ret kortfattet, ofte for kortfattet. Lyslok

hvad der er grundfarver (grøn er vel ikke en grundfar

Iling af insekter omtales f.eks. kun som følger: "En

ve?).

ganske almindelig elektrisk pære kan være et effektivt

Sidst i bogen er der et afsnit om statistisk analyse af

lokkemiddel på lune sommeraftener. Men der findes

data. Dette afsnit er efter min mening uanvendeligt -

også specielle lyskilder, som virker særligt tiltrækken

det er uforståeligt for begyndere, og overflødigt for de

de på insekter. Lyskilden anbringes f.eks. over et hvidt

der hnr lært statistik. Det burde måske i stedet have ba

lagen, hvorpå der er anbragt tomme æggebakker, som

seret sig på brugen af lommeregner med statistik

insekterne kan skjule sig under, i stedet for uophørlig

funktioner.

at kredse om lyskilden". Dette er vel tilstrækkeligt

til

en lejrskole, men ikke til en feltbiolog, der ønsker at leve

Der er ikke mange afsnit i bogen, som jeg ligefrem
vil kalde gode. Men omtrent i slumingen af bogen

op til "the state of the a1·t". Det ville så være naturligt

kommer der helt uventet et enkelt guldkorn: Der kom

at afl1jælpe dette ved litteraturhenvisninge1; men der

mer en god omtale af den svækkelse, som indavl kan

er ingen.

I det hele taget er manglen på litteraturhen

forårsage i små, isolerede populationer, og der gives

visninger katastrofal. Om elfiskeri står der, at den in

gode, praktiske anvisninger til, hvordan man kan un

teresserede læser henvises til "den speciallitteratur,

dersøge graden af indavlsdepression hos blomster

der beskriver fiskeriundersøgelser og el fiskeri. Se litte

planter. Det er vældig godt - her har vi nemlig et for

raturlisten". Men her kigger man forgæves efter denne

sømt emne, som botanikerne i Danmark burde kaste

speciallitteratur. Litteraturlisten er mest en liste over

sig mere over - nemlig, hvor levedygtige er overhove

udgivelser på Gads forlag, og det er for snævert.
Der mangler også en leverandør-liste. Stort set om

det de ofte meget små restbestande af sjældne blom
sterplanter, som har overlevet hist og her på små, be

tales kun Merck og Gw1dlach. For eksempel kunne

skyttede parceller? Disse afsnit i bogen kan være en

man vedrørende entomolog-udstyr have henvist til

begrundelse for, at en botanisk orienteret feltbiolog an

Benfidan.
Diversitet, og andre udtryk for artssammensætnin
gei; omtales kun kort bag i bogen. Warncke skriver
stort set blot: "Der findes ingen enkel og præcis defini

skaffer bogen. Derudover vil jeg mene, at den i nogen
grad egner sig for gymnasier og seminarier, men ikke
for egentlige feltbiologer.

Kåre Fog

tion for biologisk diversitet". Her er jeg lodret uenig
med ham.
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Urbn11 Ekstnm & Nils Fors/1ed 1996 : Aldre fodermnrker.
318 sider. Format: 2 4, 5 x 1 7, 5 Clll. ISBN 91-6 2 0-1147-2 .
Nnturvårdsverket. llldbu11det.

hævd, artsrigdom, sjældenhed m.m. Målene skal være
begribelige, entydige og lette at måle, så forskellige
målepersoner når samme resultat.

Her har vi en væsentlig bog om landskabspleje. Den

Så følger mange gode råd, beregning af belægnings

drejer sig særligt om, hvordan man bevarer det græs

grad for dy1; omkostningsberegninger. Men det fører

urtedække, som er afgørende for blomster og dyr.

for vidt at tage det hele med her.

Ekstam er blandt de i Norden, der ved mest om

Det tredje hovedafsnit handler om målemetoder og

landskabspleje. Han er forfatter til mange bøger om

opfølgning af resultater. Behovet er at måle biologisk

emnet. Det er bøge1; som Nils Forshed ligesom denne

mangefold, så ændringerne kan følges. Metoderne til

har gjort tillokkende med sine dejlige tegninger, der

disse formål er indgående beskrevet. Der er gjort mest

får landskaber og situationer til at leve.

ud af plantesamfundene, der på mange måder giver

Den nysgerrige på plejeproblemer kan let finde på

mest og da også er afgørende for dyrelivet. Men der

at læse bogen ud i et. Men den er helt sikkert tænkt

mangler ikke redegørelse for, hvordan faunaen kan be

som håndbog. Egentlig er den næsten en lærebog. Den

skrives. Der er en udmærket oversigt over, hvorledes

er beregnet for landskabsplejere, akademiske såvel

man kan benævne de forskellige plantesamfund, der i

som praktiske. Vist handler den om Sverige, men i dis

virkeligheden blot afspejler stadier i afgræsning.

se forhold har vi de samme problemer i Danmark.

Mange af tingene er nok velkendte for fagfolk. Men

Det første af bogens tre hovedafsnit viser betydnin

forfatterens hovedbudskab er at få folk til at forstå, at

gen af et områdes oprindelige driftsform. Med ud

det også er meningen, at det hele skal udføres i prak

gangspunkt i Norro Backar i Isberga naturreservat ved

sis. Ellers går det som i Norro Backar.

dets landskabspleje fra reservatets oprettelse i 1973 til

skrive den aktuelle vegetation med omhyggelige

Tåkern i b. Gotland gennemgås virkningerne af områ
en velbegrundet revision i 1995.
Det viste sig, at lemfældige registreringsmetoder,

Derfor skal man undersøge hævdens historie og be
dækningsgradsanalyser, og så skal man følge vegetati
onsudviklingen for at kunne gribe ind i tide. Samtidigt

hasarderet brug af NPK-gødning, for lidt græsning og

skal målene holdes klare. Det er jo sjældent kun en art,

på forkerte tidspunkter, tilskudsfodring som forstyrre

der skal bevares, det er næsten altid mangfoldigheden.

de det beregnede græsningstryk og eksperimenter

Ligesom nogle plantearter er afhængige af, om det er

med blot at lade stå til "for at skåne visse planter" nær

græsning eller høslet og af de tidspunkter, hvor det fo

havde sat områdets væsentlige værdier over styr. Mon

regår, så foretrækker nogle fugle helt lav vegetation,

nogen skulle kende lignende tilfælde fra Danmark?

mens andre vil have lidt mere græs. Ophobning af før

Ekstams konklusion af disse erfaringer fører frem

ne er altid et dårligt tegn. Derfor skal førnen med ind i

til, hvad han betegner "målstyringsprincippet". Hvad

dækningsgradsanalyserne. Tidspunktet for dem er for

der kræves til det, opsummerer han detaljeret. Han si

øvrigt også væsentligt.

ger: sømanden beder ikke om medvind, han lærer at

Der er mange instruktive figurer, oversigter, tabeller

sejle; og om, hvordan man gør det, handler andet ho

og arbejdstegninger. Der er også en del fotos af land

vedafsnit.
Det er nødvendigt at tage udgangspunkt i lovgiv

skabsproblemer. Der er kilde- og litteraturoversigt,
som kan give gode indgange til flere emner. Der er en

ningen på ormådet. Der må opstilles konkrete mål ud

liste over fagord, og så er der en oversigt over svenske

fra de værdier, som skal bevares. Målene skal være re

og latinske plantenavne, som kan hjælpe en dansker

levante, realistiske, præciserede og målelige. I arbejdet

godt.

hedder det "skal - ikke bør". Man skal have et kvali

En bog som denne må kunne gøre uvurderlig nytte

tetsmål i sigte samt flere plejemål undervejs. Det kan

ude på amternes landskabskontorer. Jeg ved ikke, om

f.eks. være vegetationstilstanden om efteråret. Delom

den vil spare udgifter, men jeg er sikker på, at man få1·

råderne klassificeres efter værdikriterier som historie,

langt bedre resultater af sin pleje for de samme penge.

Eiler Worsoe
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Forfattervejledning
Flora og Fauna bringer artikler om udforskningen af

kort og manuskripter m.v., nummereres disse fort

Dam11arks plante- og dyreverden. Det er vigtigt, at ar

løbende i et afsnit med titlen >>Upublicerede kilder<<.

tiklernes indhold dels er originalt, dels er formuleret

Dette afsnit anbringes i artiklen efter afsnittet >>Citeret

klart og tydeligt. Manuskripter til tidsskriftet forfattes

litteratur<<. Der skal i artiklen være direkte henvisnin

på dansk og skal desuden indeholde et engelsk sum

ger til samtlige upublicerede kilder på listen, f.eks.:

mary. Korte artikler uden illustrationer kan dog indle

>>(upubl. 3)<<. I mindre meddelelser citeres upublicere

veres uden noget summary (men med titlen skrevet på

de kort og manuskripter ikke som her angivet, men

både dansk og engelsk) og vil i så fald blive bragt un

derimod med en komprimeret fuld reference i teksten.

der rubrikken: >>Mind1·e meddelelser«.

Tnkkebemærkuiuger.

Arfs11nv11e. - Såfremt danske artsnavne eksisteret;
skal disse benyttes; men første gang en art nævnes i
teksten anføres desuden dens videnskabelige navn i

-

Eventuelle takkebemærknin

ger samles i et afsnit med titlen >>Tak<<, som placeres
umiddelbart før >>Citeret litteratur<<.
Figurer og fnbeller. - Figurer og tabeller skal kunne
reduceres til 63, 90 eller 135 mm i bredden og afleveres

parentes.
Ciferi11g nf p11blicerede kilder. - Publicerede kilder cite

på særskilte ark. Der skal altid udarbejdes forklarende

res i teksten med navn og årstal, f.eks.: (Torp 1993),

figur- og tabel tekster, som i manuskriptet anbringes i

Hadley

forlængelse af brødteksten (>>hovedteksten<<). Alle fi

& Pegg (1989), (Mossberg et al. 1994). Citeres

flere afl1andlinger i samme parentes, benyttes følgen

gur- og tabeltekster skal skrives på både dansk og en

de standard: (Hansen 1970; Jensen 1975, 1976). Alle

gelsk (i tilfælde

publicerede kilder skal figurere i et afsnit med titlen

udgave forkortes). I artiklens brødtekst skal der være

af længere tekster bør den engelske

>>Citeret litteratur« og arrangeres i alfabetisk rækkeføl

henvisninger til samtlige figurer og tabeller i artiklen.

ge efter følgende standard:

Tabeller udføres uden brug af streger og rammer. Som

(KAPITEL I BOG)

skarpe, velbelyste og kontrastrige fotografier. Fotogra

figurer kan anvendes tegninger og diagrammer samt

Hadley, G. & Pegg, G. F. 1989: Host-fungus relation
ships in orchid mycorrhizal systems. - I: Pritchard,
H. W. (red.), Modem methods in ordtid conservati
on: the role of physiology, ecology and manage
ment. Cambridge University Press, Cambridge, pp.
57-71.
(BOG)
Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1994: Den sto
re nordiske flora. Dansk udg. v. J. Feilberg & B. Løjt
nant. - G. E. C. Gads Forlag, København.
(TIDSSKRIFTARTIKEL)
Torp, E. 1993: Fortsatte studier over Grærup Langsø. 
Flora og Fauna 99: 65-73.

fier afleveres som sort l hvide højglans papirbilleder el
ler som farvedias. Originalernes kvalitet og redak

tørens skøn afgør, hvorvidt figurerne bliver trykt i
sort/hvid eller i farve Qf. Flora og Fauna 101(1): 2,
1995).
Arbejdsgnug. - Manuskriptet, med angivelse af for
fatterens adresse og telefom1ummer, indleveres ma
skinskrevet eller som computer-udskrift - i begge
tillælde med dobbelt linieafstand. Alle manuskripter,
uanset om de omhandler zoologiske eller botaniske
emner, skal sendes til den ansvarshavende redaktør.
Redaktionen sender derefter manuskriptet ud til kri
tisk gennemlæstting hos relevante fagfolk. To kom
menterede eksemplarer af manuskriptet returneres til
forfatteren sammen med en >>ren<< kopi. Den rene kopi

Der skal i artiklen være henvist til samtlige kilder an

tilrettes af forfatteren og sendes til redaktionen sam

ført under >>Citeret litteratur<<. I mindre meddelelser ci

men med de kommenterede eksemplarer - og meget

teres de publicerede kilder ikke som her angivet, men

gerne ledsaget af en opdateret elektronisk udgave i

derimod med en komprimeret fuld reference i teksten

Word Perfect eller (helst) Microsoft Word. Så hurtigt

- f.eks.: >>Torp (Flora og Fauna 99: 65-73, 1993)<<.
Ciferi11g nf upublicerede kilder. - Mundtlige meddelel
ser omtales i teksten som

f.eks.:

>>(Hans Jensen,

som muligt får forfatteren herefter tilsendt en kopi af
spalteopsætningerne, som omgående rettes igennem
og returneres til redaktionen.

pers.comm. 1981)<<. Meddelelser i form af breve omta

Særtryk. - Alle artikler i Flora og Fauna (dog ikke

les i teksten som f.eks.: >>Oens Hansen, in litt. 1965)<<. I

mindre meddelelser) honoreres automatisk med 50

artikler, som helt eller delvist bygger på u publicerede

særtryk. Ekstra særtryk kan rekvireres mod betaling.
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