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De danske heder udgør som Dybbøl Mølle og ”Der er 

et yndigt land” en essentiel del af vores forestilling 

om Danmark. Det kan vi især takke Steen Steensen 

Blicher for. I 1800-tallet beskrev han som hedens 

første store besynger landskabet så poetisk, at køben-

havnske malere tog hele vejen til Jylland for at for-

evige det på lærredet og lytte til hjejlens melankolske 

sang. Dengang var den vidt udbredt på heden. I dag er 

den næsten uddød og kan som urfuglen ende med at 

forsvinde helt.

I Heden kan tidligere biolog i Ringkøbing Amt Hans 

Jørgen Degn desværre ikke gå Blicher i bedene og 

fortsætte hededigterens lovsang af en skattet natur- 

og kulturarv. Bogen dokumenterer i stedet 150 års 

menneskelig påvirkning med alt, hvad dertil hører 

af stigende mængder kvælstof i luften, inkonsekvent 

lovgivning og for ringe og forkert naturpleje  

og beskyttelse. 

Hederne ligger ikke længere som åbne og vidtstrakte 

landskaber med lave lyngbuske, rensdyrlav og urter, 

men er ved at blive erobret af hurtigvoksende græs-

arter og fyrretræer, ligesom højproduktive marker og 

opdyrkning af moserne har gjort livsbetingelserne 

vanskelige eller umulige for hedernes oprindelige 

dyrebestand og plantevækst. Forfatterens konklusion 

er klar: Medmindre vi aktivt gør en indsats for at  

bevare hederne, vil Danmark ikke længere være helt  

så yndigt som i fordums tid.
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Til mine børnebørn,
som vil få færre muligheder

 for herlige oplevelser på hederne,
end jeg har haft.
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Forord

Denne bog om de danske heder har egentlig sit udspring i en undersøgelse 
over den danske urfuglebestand, jeg lavede i 1973. Dengang var der over 200 
urkokke, som om foråret gennemførte deres parringsspil på de jyske heder. 
Nu er arten for længst uddød.

Man kunne ikke beskæftige sig seriøst med urfuglen uden også at se på 
hedens tilstand, og hvordan heden kunne bibeholdes i en god tilstand eller 
eventuelt forbedres.

Det ene tog det andet, og i 1980 blev jeg ansat som biolog i det davæ-
rende Amtsfredningsinspektorat i Ringkøbing Amt. Det var et godt arbejds-
sted. Amtet havde langt det største areal af indlandsheder, og hvis jeg sør-
gede for at behandle mine sager (ansøgninger, ulovligheder, udtalelser etc.), 
blev det accepteret, at jeg også brugte tid på at blive klogere på hederne. 

En sådan vidensopbygning bør efter min mening have to sider, dels den 
videnskabelige, dels den praktiske udførelse af naturplejen ude på hederne. 
Her har samspillet med de personer i amtet og andre steder, som havde an-
svaret for den praktiske pleje, været meget inspirerende for mig. Forhåbent-
lig har inspirationen også gået den anden vej!

Dette samspil savnes i høj grad i dagens naturbeskyttelse. Enten er man 
som forsker (for eksempel på universiteterne) i meget begrænset kontakt 
med, hvad der foregår i virkelighedens verden, eller også har man (i for 
eksempel kommuner og statslig arealadministration) ikke nogen tradition 
for at dyrke faglitteratur o.l. Hvis denne bog – bare enkelte steder – kunne 
bløde lidt op på den tilstand (eller stilstand), har timerne til at skrive bogen 
ikke været brugt forgæves.

Bogen er ikke en traditionel fagbog, hvor beskrivelserne af forskellige 
elementer er linet op, og konklusionerne derefter er formuleret helt neu-
tralt uden skelen til, om de er positive eller negative. Konklusionerne tegner 
ofte et negativt billede af tilstanden og udviklingen. Det har jeg en holdning 
til, og den giver jeg udtryk for. Jeg har simpelthen ikke kunnet undlade at 
gøre opmærksom på, hvor noget kunne gøres bedre – eller endog betydeligt 
bedre! Bogen kan derfor nogle steder opfattes som en anelse provokerende. 
Hvis det skulle give anledning til en diskussion om, hvad vi vil med he-
derne, og hvordan deres naturværdier bedst kan bevares for fremtiden, ville 
det opfylde et væsentligt formål med at skrive bogen. Som det er nu, forrin-
ges mange heder, uden at nogen løfter et øjenbryn.
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1Heden  
for 100 år siden

Landskaberne

Heden er en vigtig del af Danmarks natur. Især når man færdes i Midt- og 
Vestjylland, vil man med mellemrum støde på større eller mindre stykker af 
de tidligere så vidtstrakte heder.

Heden er samtidig en vigtig del af den danske historie og den danske 
identitet. Opdyrkning og tilplantning af heden er en del af historien om, 
hvordan mennesket har ændret det danske landskab. Selv efter midten af 
det 20. århundrede var denne indsats præget af pionerånd, og kultiveringen 
blev opfattet som en absolut rosværdig indsats. Mange midt- og vestjyske 
landmænd fortæller stadig med stolthed om deres bedstefars indsats.

De følgende kapitler handler kun indledningsvist om reduktionen af 
arealet. Bogens væsentligste ærinde er at se på naturindholdet, eller kvalite-
ten, af hederne. Er den, som den altid har været?

Udbredelsen
Overskriften for dette kapitel er heden for 100 år siden, hvilket naturligvis 
ikke skal forstås som præcis 100 år. I beskrivelsen af hedens naturindhold 
kan man blot ikke gå længere tilbage end til for ca. 100 år siden eller om-
kring år 1900. De to betegnelser bruges i det følgende afhængigt af det mate-
riale, som kan findes. Men med hensyn til selve udbredelsen findes et meget 
præcist kortmateriale fra omkring år 1800 (figur 1.1), altså for cirka 200 år 
siden.

Som det ses, var meget store dele af Vestjylland domineret af hede (sort). 
Der fandtes faktisk kirkesogne – og de var store på de kanter – hvor 90 % 
af arealet var hede. Hvor den sorte markering af hede er tættest, er den kun 
afbrudt af tynde, hvide, uregelmæssige felter. Dette billede repræsenterer 
et landskab med enorme hedeflader dækket af især lyng. Kun dalene ved de 
store åer gav lidt variation. Her var enge og andre vådområder domineret af 
græsser. 

1.1. Hedens udbredelse i Jylland 
omkring 1800, udtegnet fra  
Videnskabernes Selskabs kort.
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Omkring år 1900 var opdyrkningen mange steder begyndt at gøre ind-
hug i heden, men store dele af de midt- og vestjyske landskaber var stadig 
præget af vidtstrakte heder. Det er i dag næppe muligt at forestille sig he-
dens udstrækning, som den var i datidens landskab. Fotografier som figur 
1.2, 1.6 og 1.10 giver et lille indtryk af sådanne vidtstrakte heder. Man for-
nemmer, at ordet vidtstrakt i vor moderne opfattelse er blevet noget tamt 
i sammenligning med dengang. I Dalgas’ klassiske værk Geografiske Billeder 
fra Heden fra 1867-68 har forfatteren en beskrivelse af, hvordan han en mor-
gen står på Svollibjerg 3 km nord for Sdr. Omme og ser ud over det flade, 
udyrkede, ensformige og øde landskab. Beskrivelsen er uddybet en smule 
i Schrøders bog fra 1892 om Hedeselskabets første 25 år og er her forsynet 
med en konkret angivelse af arealstørrelse: ”Naar man har staaet her … og paa 
en Gang set ud over 15  Mil af sit Fædreland, alt fladt som et Stuegulv, næsten alt sort 
og øde, saa har man set Danmarks sørgeligste Hedeegn, saa har man set en ahlførende 
Hedeslette i al dens frygtelige Tomhed.” De 15 kvadratmil svarer til ca. 113 km2. 
Hvis de var ligeligt fordelt hele horisonten rundt, ville det svare til, at der 
udelukkende var hede i en afstand af 6 km. Hvis man i dag placerede sig på 
samme sted, ville man stå inde i en tæt nåletræsplantage omgivet af inten-
sivt dyrket landbrugsland.

Det er dokumenteret mange gange, at hedernes udstrækning i dag kun 
er en beskeden brøkdel af, hvad den var for et par hundrede år siden. Nogle 
tror så, at tilbagegangen i arealstørrelsen er standset med fredninger og 
naturbeskyttelseslovens generelle beskyttelse i henhold til § 3. Det er ikke 
korrekt, for private ejere af de generelt beskyttede heder kan fuldt lovligt 

1.2. Vidtstrakt, ensformig, flad, 
lyngdomineret hede på det, som i 
geologisk forstand er en hedeslette 
(dvs. aflejringer af smeltevands-
sand). Højdedraget er den lille,  
isolerede bakkeø Isenbjerg.  
Foto: © GEUS. V. Milthers,  
ca. 1914.
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■	 Det er ikke nogen nem sag at definere kort og 
præcist, hvad man forstår ved en hede. Der kan læg-
ges vægt på forskellige elementer. Før man fortaber 
sig i faglige detaljer, kan man med fordel konsultere 
et helt generelt værk, nemlig Den Danske Ordbog. Heri 
beskrives hede som ”… åbent skovløst naturområde med 
tør, sandet og næringsfattig jord hvor der vokser lave buske 
og andre planter, især lyng.” Det stemmer godt overens 
med den almindelige opfattelse og omfatter også 
den vigtige plante hedelyngen, som de fleste forbin-
der med heden.

På det faglige plan opfattes den danske hede som 
en vegetationstype, der er domineret af dværgbuske. 
Det er træagtige planter som f.eks. hedelyng, revling, 
tyttebær, mose-bølle, hede-melbærris o.l. med en 
højde under ca. ½ m. Men forskellige definitioner 
inddrager ud over plantevæksten også forhold som 
klima, jordbund, kulturhistoriske påvirkninger, fra-
vær af sammenhængende trævækst, m.v. 

Som et eksempel på kompleksiteten kan der 
knyttes et par bemærkninger til jordbunden. På et 
hedeareal, hvor der ikke har været jordbearbejdning 
i mange århundreder, vil der som regel have udviklet 
sig en såkaldt podsolprofil (se figur 1.3). Øverst et 
sort morlag af 5-8 cm’s tykkelse. Det består af mere 
eller mindre nedbrudte plantedele, og her ligger 
langt størstedelen af alle næringsstofferne i hele 
profilen. Under dette et 20-30 cm tykt lag lysegråt 
blegsand, hvorfra både metalforbindelser og humus-
stoffer gennem lang tid er blevet udvasket. Disse 
stoffer er så igen blevet udfældet lidt dybere nede 
og har kittet sandkornene sammen til den hårde al, 
som øverst er sort og nedenunder brun. Under al-la-
get ligger den upåvirkede, oprindelige jord.

Hvor man finder en sådan podsolprofil, kan man 
være sikker på, at her har været hede i århundreder. 
Måske er der stadig hede, og så bidrager det jo kun 
til definitionen, men en podsolprofil kan også findes 
på arealer, som i dag har karakter af overdrev. Og 
omvendt er tilstedeværelsen af en podsolprofil ikke 

noget krav for, at et areal kan opfattes som hede. På 
side 207 er beskrevet, hvordan en typisk hedevege-
tation (figur 5.43) har indfundet sig på et areal, som 
blev dyrket i 1975, og hvor der ikke findes et al-lag.

Så komplicerede definitioner er ikke anvendelige 
i de love, der ligger til grund for administrationen af 
naturen. I Danmark har vi i lovgivningen to uafhæn-
gige definitioner af hede. 

Hvad er en hede?

1.3. Typisk profil af hedejord. Øverst – lige under 
græsset – ses det tynde, sorte morlag. Herunder det 
lysegrå blegsand og under dette al-laget, som øverst 
er sort og nedenunder brunt. Den nederste halvdel 
af profilen udgøres af uomdannet materiale, som er 
afsat under istiden.

Uomdannet materiale

Al-laget

Blegsand

Morlag
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Den ene ligger i naturbeskyttelseslovens § 3, hvor 
det i Naturstyrelsens vejledning fra 2009 om de be-
skyttede naturtyper (§ 3) fastslås, at hede er ”… et 
udyrket areal med mager jordbund, oftest bevokset med lyng 
og forskellige andre mindre buskvækster. … I nogle typer af 
hede udgør græsser, halvgræsser, laver og mosser det domine-
rende element i plantevæksten, hvor der så stadig er et islæt af 
ovennævnte arter af dværgbuske.” Ordet islæt udmærker 
sig ikke ved at være meget præcist. Men det ligger 
vel deri, at der kan være tale om et underordnet ele-
ment. Der er to måder, hvorpå man kan komme lidt 
tættere på ordet ”islæt” i denne sammenhæng: 1. I 
mange tilfælde kan der skabes en praksis gennem en 
række konkrete, administrative afgørelser. En sådan 
praksis er ikke kendt for afgrænsningen af hede. 2. 
Domstolene er den myndighed, som endeligt afgør 
fortolkningen af vore love. Så vidt vides, er der kun 
en enkelt domsafgørelse om dette emne. Byretten i 
Skjern har i en dom bestemt, at et areal med 5-10 % 
lyng var omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, også 
selvom arealet havde været pløjet ca. 20 år tidligere. 

Det andet regelsæt for administrationen af vor 
natur ligger i EU-habitatdirektivet. Her er definiti-
onen af hede delt op i våd hede (naturtype 4010) og 
tør europæisk hede (naturtype 4030). I denne sam-
menhæng omtales kun den tørre hede (jf. nedenstå-
ende). Den beskrives i habitatbeskrivelserne fra 2010 
som ”… vegetation på tør bund præget af dværgbuske og / 
eller lave gyvel”, og ”… udvikles oftest på sandet og udvasket, 
næringsfattig og sur jord.” Vegetationen skal være domi-
neret af dværgbuske, dvs. dværgbuskene skal dække 
mere end 50 % af jordoverfladen. Der er langt fra § 
3’s 5-10 % dværgbuske til EU-habitatdirektivets 50 %. 
Gad vide, hvor længe det varer, inden nogen i den 
hellige forenklings navn foreslår en koordinering af 
de to sæt regler? Og naturligvis sådan, at § 3-beskyt-
tede heder også skal have 50 % dværgbuske!

Tilgroningen med træer er en væsentlig proble-
matik i forbindelse med habitatdirektivets definition 
af hede. Hvis man forestiller sig et areal med 51 % 

dværgbuske og 49 % dækket af træer, ville det ifølge 
bestemmelsesnøglen blive karakteriseret som hede. 
Det stemmer ikke overens med den almindelige op-
fattelse.

Naturtyperne i direktivet er ellers først og frem-
mest defineret ud fra vegetationen, men der kom-
mer lige pludselig jordbund med i spillet. Den tørre 
europæiske indlandshede omfatter ikke flyvesands-
formationer som indlandsklitter. De er skilt ud som 
de separate naturtyper indlandsklitter med lyng og 
henholdsvis visse eller revling (naturtyperne 2310 og 
2320). Det på trods af, at vegetationen kan være den 
samme som på de naboarealer, der ikke ligger på fly-
vesand.

Den ovenstående, meget korte udredning under-
støtter stærkt den første sætning i denne boks: Det 
er ikke nogen nem sag at definere kort og præcist, 
hvad man forstår ved en hede.

I denne bog er hede i al sin enkelhed forstået 
som åbne arealer med dværgbuske (oftest lyng) på 
tør og sandet jord. Bogen handler om indlandshe-
derne og omfatter ikke alle naturtyper med lyng o.l. 
Følgende omtales kun undtagelsesvist:

• de våde heder domineret af klokkelyng 
• de lyngbevoksede moser på tørvejord (humus)
• kystnære områder med klitter, strandvolde o.l. 

(klithederne)
• træbevoksede arealer med især revling i bunden.

110238_heden_.indd   12 06/03/2019   09.03



Indhold
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

12

Den ene ligger i naturbeskyttelseslovens § 3, hvor 
det i Naturstyrelsens vejledning fra 2009 om de be-
skyttede naturtyper (§ 3) fastslås, at hede er ”… et 
udyrket areal med mager jordbund, oftest bevokset med lyng 
og forskellige andre mindre buskvækster. … I nogle typer af 
hede udgør græsser, halvgræsser, laver og mosser det domine-
rende element i plantevæksten, hvor der så stadig er et islæt af 
ovennævnte arter af dværgbuske.” Ordet islæt udmærker 
sig ikke ved at være meget præcist. Men det ligger 
vel deri, at der kan være tale om et underordnet ele-
ment. Der er to måder, hvorpå man kan komme lidt 
tættere på ordet ”islæt” i denne sammenhæng: 1. I 
mange tilfælde kan der skabes en praksis gennem en 
række konkrete, administrative afgørelser. En sådan 
praksis er ikke kendt for afgrænsningen af hede. 2. 
Domstolene er den myndighed, som endeligt afgør 
fortolkningen af vore love. Så vidt vides, er der kun 
en enkelt domsafgørelse om dette emne. Byretten i 
Skjern har i en dom bestemt, at et areal med 5-10 % 
lyng var omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, også 
selvom arealet havde været pløjet ca. 20 år tidligere. 

Det andet regelsæt for administrationen af vor 
natur ligger i EU-habitatdirektivet. Her er definiti-
onen af hede delt op i våd hede (naturtype 4010) og 
tør europæisk hede (naturtype 4030). I denne sam-
menhæng omtales kun den tørre hede (jf. nedenstå-
ende). Den beskrives i habitatbeskrivelserne fra 2010 
som ”… vegetation på tør bund præget af dværgbuske og / 
eller lave gyvel”, og ”… udvikles oftest på sandet og udvasket, 
næringsfattig og sur jord.” Vegetationen skal være domi-
neret af dværgbuske, dvs. dværgbuskene skal dække 
mere end 50 % af jordoverfladen. Der er langt fra § 
3’s 5-10 % dværgbuske til EU-habitatdirektivets 50 %. 
Gad vide, hvor længe det varer, inden nogen i den 
hellige forenklings navn foreslår en koordinering af 
de to sæt regler? Og naturligvis sådan, at § 3-beskyt-
tede heder også skal have 50 % dværgbuske!

Tilgroningen med træer er en væsentlig proble-
matik i forbindelse med habitatdirektivets definition 
af hede. Hvis man forestiller sig et areal med 51 % 

dværgbuske og 49 % dækket af træer, ville det ifølge 
bestemmelsesnøglen blive karakteriseret som hede. 
Det stemmer ikke overens med den almindelige op-
fattelse.

Naturtyperne i direktivet er ellers først og frem-
mest defineret ud fra vegetationen, men der kom-
mer lige pludselig jordbund med i spillet. Den tørre 
europæiske indlandshede omfatter ikke flyvesands-
formationer som indlandsklitter. De er skilt ud som 
de separate naturtyper indlandsklitter med lyng og 
henholdsvis visse eller revling (naturtyperne 2310 og 
2320). Det på trods af, at vegetationen kan være den 
samme som på de naboarealer, der ikke ligger på fly-
vesand.

Den ovenstående, meget korte udredning under-
støtter stærkt den første sætning i denne boks: Det 
er ikke nogen nem sag at definere kort og præcist, 
hvad man forstår ved en hede.

I denne bog er hede i al sin enkelhed forstået 
som åbne arealer med dværgbuske (oftest lyng) på 
tør og sandet jord. Bogen handler om indlandshe-
derne og omfatter ikke alle naturtyper med lyng o.l. 
Følgende omtales kun undtagelsesvist:

• de våde heder domineret af klokkelyng 
• de lyngbevoksede moser på tørvejord (humus)
• kystnære områder med klitter, strandvolde o.l. 

(klithederne)
• træbevoksede arealer med især revling i bunden.
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lade dem gro til med skov. Der er nemlig ikke i loven noget krav om, at eje-
ren skal udføre naturpleje. Og der er heller ikke i loven nogen ret for det 
offentlige til at kunne udføre en sådan pleje. Men tilbagegangen er meget 
langsommere i dag end under den store bølge af opdyrkninger for 50-150 år 
siden. Vi har altså – næsten – det samme areal af hede som for 30 år siden, 
da naturbeskyttelsesloven med § 3 blev vedtaget. 

At beskrive hedernes tilstand før i tiden objektivt og helst med tal er 
ikke nogen let opgave. Det er mindre end 100 år siden, at man begyndte på 
det. Man må derfor se sig om efter andre kilder og mere utraditionelle kil-
der, som ikke normalt anvendes i denne sammenhæng (f.eks. malerier, foto-
grafier og rene tekstbeskrivelser).

Landskabsmalerier
De seriøse malerier med hedemotiver dukker op omkring afslutningen af 
guldaldermaleriets periode, som af mange er sat til 1850. Deres popularitet 
hænger sikkert sammen med opblomstringen af nationalfølelsen, tabet af 
Sønderjylland i 1864 osv. Perioden med imponerende hedemalerier fortsæt-
ter langt ind i det 20. århundrede. Mange er store og imponerende flotte, og 
de har givetvis haft det bedre borgerskab eller højere rangklasser som mål-

1.4. Det er i virkelighedens verden 
kun i august måned, at heden ser 
sådan ud. Men langt de fleste klas-
siske malerier af hedelandskaber 
er malet, så de fremstår, som om de 
er fra denne måned. Randbøl Hede.
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