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ning. I det følgende beskrives nogle hedeom-
råder, hvor der sommetider i nogle år i træk 
er søer med tilhørende dyre- og planteliv, og 
hvor disse søer så i nogle år i træk er ud tør-
rede. Der er ikke tale om områder, som helt 
regelmæssigt skifter mellem at være vanddæk-
kede om vinteren og udtørrede om som-
meren. 

Sådanne tidvise søer har ikke fået megen 
omtale i beskrivelsen af dansk natur. Det 

gam le standardværk “Danmarks natur” /5/ 
nævner kort klitsøer, der kan tørre ud i løbet 
af sommeren, samt faunaens tilpasning til 
livet i udtørrende pytter og småvande i skove, 
enge, dyrket land, m.v. Begge de nævnte ty-
per forudsætter et helt regelmæssigt skifte 
mellem sommer og vinter. I den nyere beskri-
velse af “Danske naturtyper” /1/ omtales de 
danske naturtyper fra EU-habitatdirektivet. 
Den type, som kommer nærmest, er i nogle 
tilfælde 3130 med det officielle navn “Oligo-
trofe til mesotrofe søer og vandhuller med 
vegetation af typen Littorelletea uniflorae el-
ler Isoeto-Nanojuncetea”. Af beskrivelsen 
fremgår blandt andet: “Søerne har ret næ-
rings fattigt vand og kan være små og periode-
vis udtørrede.”  Hvis søbunden er humusrig, 
kan 3160 Brunvandede søer og vandhuller 
måske komme på tale, selvom der ikke i be-
skrivelsen står noget om udtørring. 

I den udtørrede tilstand uden deciderede 
vandplanter, kan følgende naturtyper måske 
anvendes:  4010 Våde dværgbusksamfund 
med klokkelyng, 4030 Tørre dværgbusksam-
fund (heder), og 6410 Tidvis våde enge på 
mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop.

Lokaliteterne
Det er valgt at undersøge de konkrete for-
hold nærmere i de største midt- og vestjyske 
hedeområder. Der er på forhånd indlagt det 
kriterium, at heden skal være på mindst 100 
ha (=1 km2) for at minimere risikoen for 
påvirkning fra især markvandingsboring og 
dræning i det nære opland. I praksis viser det 

Klimaændringer er ikke blot noget, der hand-
ler om fremtiden. De er allerede startet. 
De kan beskrives med tal (temperatur, mm 
nedbør, etc.), men det virkeligt interessante 
er konsekvenserne. Der er skrevet meget om 
de direkte konsekvenser for mennesket af 
havstigninger, heftigere skybrud, øget hyppig-
hed af storme, etc. Men der er kun skrevet 
lidt om klimaændringernes effekt på naturen.

I denne artikel undersøges helt konkret 
sammenhængen mellem øget nedbør siden 
1944 og øget hyppighed af tidvise søer på 
nog le større jyske hedearealer, hvor dræning 
eller vandindvinding ikke spiller ind. Når sam-
menhængen er fastslået, og meteorologerne 
forudsiger, at nedbøren også vil øges i fremti-
den, er der et godt - og nødvendigt - grundlag 
for at vurdere de udfordringer, man står over 
for med hensyn til hedernes udvikling, deres 
beskyttelse, biodiversitet, o.s.v.

Mange, som har kendt et givet naturom-
råde gennem en lang årrække, har lagt mærke 
til, at tilstanden har ændret sig gennem tiden. 
Der kan være langsigtede udviklingsten den-
ser i en bestemt retning som for eksempel sti-
gende tilgroning med træagtig vegetation. 
Umiddelbart let forklarlige, hvis f.eks. græs-
ning eller høslet er ophørt. Men man kan 
også observere ændringer fra det ene år til 
det andet, som ikke går i nogen bestemt ret-

De danske heder bliver mere våde

Debatten om ændringer af klimaet i Danmark har mest drejet sig om 

modeller og prognoser for fremtiden. Men ændringerne er allerede 

begyndt, og de berører også den “tørre” natur. Ved at analysere luft-

fotos fra perioden 1944 til i dag er det vist, at vanddækningen i tid-

vise søer på 7 større hedearealer i Jylland er mere end fordoblet. 

Samtidigt er den årlige nedbør er steget. Når prognoser lover en sta-

dig stigning af nedbøren, vil de tidvise søer i fremtiden blive vand-

dækket en endnu større del af tiden. 

Hans Jørgen Degn

Figur 1. De 7 undersøgte heders placer-
ing. Numrene refererer til listen i afsnittet 
“Loka li teterne”. Oplandet for Skjern Å er 
markeret.
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mening, da optagelsestidspunkt varierer, og 
det ydermere som oftest er ukendt. Tilstan-
den er angivet som et 0 eller 1 for tør hhv. 
vandfyldt tilstand. I langt de fleste tilfælde lig-
ger tilstanden i den ene eller den anden ende 
af skalaen, kun ganske sjældent er søerne 
cirka halvt fyldte. 

Efter at have gennemgået de mange luftfo-
tos over de 7 heder for alle potentielle søer er 
nogle lokaliteter sorteret fra. Det gælder 
vand flader som
• optræder på alle luftfotos gennem hele 

tidsserien (kaldes her permanente søer) 
• kun findes på et enkelt tidspunkt i løbet af 

de 68 år
• aldrig er over 1.000 m2

• har ændret sig i løbet af undersøgelsespe-
rioden på grund af direkte menneskelig 
påvirkning (opstemning, opgravning)

• klart fremstår som gamle tørvegrave (ret-

sig, at de to mindste undersøgte heder begge 
er ca. 200 ha. Følgende 7 har vist sig at kunne 
bidrage med data til denne undersøgelse. 
Til sammen dækker de under søgte heder 
omkring 3300 ha (=33 km2). Ef ter navnet er 
anført lokalitetens nummer på oversigtskortet 
Fig. 1.
• Harrild Hede (1)
• Lønborg Hede (2)
• Nørholm Hede (3) 
• Oustrup Hede (4)
• Randbøl Hede (5)
• Rejkjær Sande (6)
• Sdr. Vosborg Hede (7)

På disse 7 heder er fundet i alt 45 tidvise 
søer, som opfylder de kriterier, der er opstillet 
neden for under materiale og metoder. Tid-
vise søer må især forventes at forekomme på 
de flade heder, i geologisk forstand de, der 
ligger på hedesletter af smeltevandssand fra 
sidste istid. Heder på skrånende terræn som 
f.eks. bakkeøer og dalskrænter har en hurti-
gere naturlig afdræning, og her vil fænomenet 
næppe findes. På enkelte landskabeligt set ret 
flade heder er ikke fundet tidvise søer, som 
opfylder de nævnte kriterier, uden at der er 
fundet nogen sikker forklaring herpå. Det 
gælder: Borris Hede, Karup (=Hessellund) 
Hede og Kongenshus Hede.

Materiale og metode
Materialet til denne beskrivelse af søers kom-
men og gåen gennem en lang periode er 
luft fotos. En del ældre fotos kan efterhånden 

findes på nettet. Adresserne til de benyttede 
hjemmesider er anført til sidst i litteraturli-
sten. Derudover er der uddraget data fra 
luft fotos fra samlinger på Det Kongelige Bi-
bli otek og Geodatastyrelsen. De har været 
tilgængelige på de to institutioners læsesale. 
For Randbøl Hedes vedkommende er supple-
ret med forfatterens samling af luftfotos, som 
løbende er søgt kompletteret, bl.a. fra private 
udbydere, der ikke længere eksisterer.

For hvert enkelt af de 7 områder er der un-
dersøgt luftfotos fra 17 - 28 tidspunkter. Disse 
antal dækker perioden 1944-2012, så i gen-
nemsnit giver luftfotoene altså et tidsmæssigt 
nedslag for hver 4 til 2,4 år. Disse gennemsnit 
dækker dog over, at der i starten af perioden 
var længere intervaller mellem optagelserne 
(1944, 1945, 1954, 1960, o.s.v.), mens der for 
de sidste 10 år er tilgængelige fotos på nettet 
for hvert andet år. I langt de fleste tilfælde er 
arealernes tilstand (udtørret eller vanddæk-
ket) let at konstatere. De tilgængelige luftfo-
tos findes i princippet tilfældigt i forhold til 
både år og lokalitet. For hver 10-års periode 
er derefter summeret, hvor mange tidvise 
søer, der var vanddækkede ud af det totale an-
tal undersøgte søer i perioden, og hyppighe-
den er udregnet.

Traditionelt er langt de fleste luftfotos op-
taget på nogenlunde samme tid på året, nem-
lig i april eller begyndelsen af maj. Det er valgt 
at sige, at beskrivelsen går på tilstanden før 
tørtiden (sommeren), vel vidende at søernes 
omfang varierer gennem året. En meget præ-
cis opmåling af søernes størrelse giver ikke 
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Figur 3. Fordeling af hyppighed af vand-
dækning for de enkelte tidvise søer.

Figur 2. Hyppigheden af vanddækning i alle de undersøgte søer i perioden fra 1944 og til i dag, opdelt i 10 års intervaller.
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linede kanter og i felten lodrette brinker). 
De er som regel også konstant vandfyldte, 
fordi man har fjernet tørvemassen helt ned 
til underliggende sandbund.

Resultater
På Figur 2 ses hyppigheden af tidvise søer, 
som var vanddækkede ved optagelsen. Re-
sul tatet er opgjort i 10-års perioder for at 
minimere tilfældige variationer fra år til år. 
I de første årtier er antallet af optagelser 
be skedent, og usikkerheden derfor større. 
Alligevel er tendensen klar: Vanddækning i 
disse tidvise søer optræder med en stigende 
hyppighed. Sandsynligheden for vanddæk-
ning er i dag mere end dobbelt så stor som 
for et halvt århundrede siden.

Disse sammentællinger for 10-års perioder 

dækker over stor variabilitet af de enkelte 
søer. Nogle har kun været vanddækket på 2-3 
tidspunkter ud af minimum 17 optagelser 
(over 68 år), andre har været vanddækket på 
de fleste undersøgte tidspunkter og kun ud-
tørret i 1-2 perioder. Spredningen fremgår af 
Fig. 3, som viser hyppigheden for hver enkelt 
sø udregnet som antal tidspunkter i vandfyldt 
tilstand divideret med det totale antal luftfo-
tos fra området. På grund af den skæve forde-
ling er til en karakterisering udregnet median-
værdien (lige mange prøver større hhv. 
min dre end denne). Den er 0,29. Med lidt 
tilnærmelse betyder det, at søerne gennem-
snitligt har været vandfyldte på en tredjedel til 
en fjerdedel af luftfotoene. 

Der er ikke noget iøjnefaldende sammen-
fald mellem hverken vanddækning eller ud-

tørring af de forskellige søer på samme hede, 
eller mellem de forskellige heder.

Til illustration af de mange forskellige situa-
tioner kan nævnes enkelte eksempler fra 
Randbøl Hede:

I Frederikshåb Plantage ligger et stort fladt 
område omgivet af klitter (Figur 4), som i de 
sidste 30 år har været sø mindst 4 gange. Sø-
arealet kan komme op på næsten 20 ha (Figur 
5). De to forskellige tilstande kan yderligere 
illustreres med følgende to eksempler: På det 
detaljerede målebordsblad fra 1908 er hele ar-
ealet dækket af signaturen for nåleskov. Det 
er utvivlsomt i forbindelse med tilplantnin-
gen, at der er anlagt et system af grøfter, som 
stadig kan erkendes. Det andet yderpunkt, til-
standen sø, fandtes f.eks. i 2009, da der den 
15. juli blev optalt 4 lille lappedykker, 2 grå-

BOKS. Naturtyper
Et underliggende tema i denne artikel er, at naturen hele 
tiden forandrer sig. De tidvise søer understreger helt 
konkret en af udfordringerne ved at “putte naturen i kas-
ser”, som er en af EU-habitatdirektivets velsignelser. Det 
er en utaknemlig, vanskelig og modsætningsfyldt udfor-
dring, som Naturstyrelsens medarbejdere står over for, 
når de skal indpasse variable naturområder i et system 
med snævre og oftest temmelig statiske definitioner. Og 
mange mandår (m/k) går med det.
De tidvise søer er et udmærket eksempel på denne ud-
fordring. I søtilstanden kan man måske med god vilje 
passe nogle af søerne ind i en anerkendt naturtype, 
mens andre slet ikke passer ind. Og når søerne tørrer 
ud, bliver det endnu værre. Det er på flere lokaliteter ob-
serveret, at den nye vegetation efter en udtørring bliver 
helt domineret af hedelyng (naturtype 4030), mens den 
efter en anden udtørring bliver helt domineret af klokkelyng (naturtype 4010). På præcist det samme areal!
Lad os i forlængelse heraf se lidt på, hvordan denne udfordring rent faktisk er tacklet i NOVANA-kortlægnin-
gen. Kun i enkelte tilfælde er de tidvise søer specificeret ud separat. Som regel indgår de i større kortlæg-
ningspolygoner med flere naturtyper, hvor der så er frit valg mellem typerne, incl. ikke-natur efter habitatdirek-
tivets definitioner. Helt galt går det så, når f.eks. en tidvis sø ligger i en polygon, der angives at bestå 100% af 
type “6230 Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund”. En sådan kortlægning er i bed-
ste fald upræcis

Figur 4. Syvårssøerne i Frederikshåb Plantage (6.11.2010) som 
såkaldt 6410 Tidvis våd eng. Foto Aase Flensted.

Figur 5. Syvårssøerne i Frederikshåb Plantage (15.3.2009) som sø. 
Foto Aase Flensted.

Når en temporær hedesø tørrer ud, er der gode chancer for at 
finde to halvsjældne planter, liden ulvefod (den lysegrønne) og 
rundbladet soldug (med røde blade).

Danske heder
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strubet lappedykker, 19 grågås og 17 gråand 
(www. dofbasen.dk). 

For to søer ude på heden på tilsammen ca. 
1,3 ha ses et noget andet mønster. Den ene 
dukker op for første gang på luftfotoet fra 
1999 og den anden i 2002 (Figur 6), og de 
genfindes på alle 8 hhv. 6 efterfølgende luftfo-
tos. Observationer i felten beviser, at søerne 
har været der uafbrudt siden deres opståen. 
De andre undersøgte søer på Randbøl Hede 
forsvinder to gange i løbet af den samme peri-
ode. Som det ser ud nu, fortjener de måske 
nærmere betegnelsen permanente søer. Før 
disse to søer opstod, var der ingen indikatio-
ner på, at her kunne opstå søer. Forfatteren 
har færdedes på denne hede siden ca. 1960, 
og arealerne har indtil 1999 henligget som 
ganske almindelige, uinteressante sænkninger 
i landskabet, domineret af græsarten blåtop. 
Rigtigt fugtige var de på ingen måde, færdsel 
krævede ikke gummistøvler. Ud fra Böcher’s 
/2/ detaljerede beskrivelse af vegetationen på 
Randbøl Hede kan det fastslås, at der ikke har 
været sø de sidste 100 år. 

Nedbøren 
Det er nærliggende at antage, at ændringen 
hænger sammen med stigning i nedbøren. 
Det danske klima beskrives for perioder på 30 
år. Udgangspunktet i forhold til denne analyse 
af tidvise søer siden 1944 tages i perioden 
1931-1960. Da varierede nedbøren i det un-
dersøgte område fra lige over 700 mm (mod 
vest) til lige over 800 mm (Randbøl Hede) /4/. 
For landet som helhed er der dokumenteret 
en stigning i nedbøren over de sidste ca. 
100 år (www.dmi.dk), men dette kan dække 
over regionale forskelle. Heldigvis findes en 
undersøgelse fra nærområdet, som utvivlsomt 

er dækkende for de 7 heder. Det drejer sig 
om en detaljeret opgørelse af nedbøren i 
Skjern Å-oplandet /3/, som de 7 heder ligger 
tæt på eller inden for (Figur 7). Den viser, at 
mængden af nedbør i gennemsnit er steget 
2,67 mm pr. år i den lange periode 1863-2008. 
Omregnes det til perioden fra 1944 til 2012 
svarer det til en stigning på 180 mm. Når 
denne mængde sammenholdes med udgangs-
punktet 700-800 mm, svarer det groft sagt til 
en stigning på en fjerdedel af startniveauet i 
løbet af lidt over et halvt århundrede. 

Konklusion
Det fremlagte materiale beskriver, hvordan 
der i 7 store naturområder (heder) findes are-
aler, som i nogle år er tørt land, i andre år er 
sø. Man hører tit udsagnet, at der i Danmark 
stort set ikke er egentlig uberørt natur bortset 

fra strandbredder, de tilhørende klinter, samt 
enkelte andre områder. I denne undersøgelse 
er det valgt at beskrive tidvise søer, og deres 
tilstand har vist sig at være meget svingende. 
Den tidvise karakter kan ikke på nogen måde 
tilskrives menneskelig påvirkning, d.v.s. den 
er naturlig.

Jordbunden under alle hederne er sand, 
oftest groft. Der må under de omstændighe-
der nødvendigvis være en nøje sammenhæng 
mellem grundvandsstanden og tilstanden i 
søerne. En vandflade kan betragtes som en 
markør eller indikator for et højt niveau af 
grundvandet. 

Mange iagttagelser gennem årene viser, at 
den stigende hyppighed af vanddækning i de 
tidvise søer falder sammen med, at hederne 
bliver mere våde. Der er flere tegn herpå. 
Store arealer af den omgivende hede bliver 
mere fugtig at færdes i. Der er i dag eksempler 
på fugtige områder med lyse-siv, måske endda 
vand, hvor man i 1960'erne og 1970'erne 
kunne køre i bil på en gruset hedevej (Figur 
8). Det viser sig også som mange nye vandfla-
der, som ikke er med i denne undersøgelse, 
fordi de er mindre end 1.000 m2. 

Øget hyppighed af vanddækning i de tidvise 
søer er utvivlsomt et tegn på en stigende 
grund vandsstand set over en lang periode, 
selv om der desværre hverken findes lokale data 
eller længere tidsserier. En forståelse af, hvor-
dan selve hederne udvikler sig ved stigende 
grundvandsstand ville være særdeles relevant 
for en vurdering af deres beskyttelse, men lig-
ger uden for rammerne af denne artikel.

Tidvise søer i fremtiden
Vurderet ud fra den hidtidige udvikling vil der 
ske følgende ændringer af de tidvise søer. Her 
er det forudsat, at nedbørsmængden stadig vil 

Figur 6. En nyopstået (permanent?) sø hvor der indtil for ca. 10 år siden var en græsklædt 
lavning i terrænet uden synligt vandspejl.
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øges i overensstemmelse med prognoser fra 
DMI /6/. Dette er også en forudsætning for 
prognosen om stigende grundvandsniveau i 
2021-2050 (www.klimatilpasning.dk).
1. De tidvise søer vil være vandfyldte oftere 

og/eller i længere perioder ad gangen. Æn-
dringer i de to situationer vil dog være van-
skelige at dokumentere hver for sig, da det 
benyttede materiale kun giver mulighed for 
at konstatere tilstedeværelsen på det tid-
spunkt, da fotoene er optaget. De kan ikke 
fortælle noget om, hvad der er sket mellem 
to optagelser. 

2. Nogle søer vil efterhånden udvikle sig til at 
være permanente - eller stort set permanente. 

3. Nye søer vil opstå; nogle af dem tidvise, 
andre oven i købet permanente. Både på 
Harrild og Randbøl Hede findes i dag søer, 
som er opstået i perioden 1999-2002, og 
som har været søer siden.

Selvom det ovenstående er sat op i punk-
ter, skal det ikke tages som udtryk for en me-
get rigid opdeling. Det er et gennemgående 
tema i denne artikel, at naturen ikke er sta-
tisk. Det er også nødvendigt at gøre sig klart, 
hvilken tidsskala man anvender. Er den en 
kort årrække eller er den et århundrede? Som 
en illustration kan nævnes en konkret sø på 
ca. 0,4 ha på Randbøl Hede, som ikke er med 
i denne undersøgelse, da den er opstået ved 
tørvegravning. Forfatteren har kendt Randbøl 
Hede siden ca. 1960, og kun en gang set søen 
tør. Det var midt i 1970'erne, da vi havde tre 
meget tørre og varme somre i træk. 

Som det fremgår af denne artikel, er det 
karakteristiske for de tidvise søer netop deres 
uregelmæssige svingninger. Man kan ikke 

og brun næbfrø. En af landets største be-
stande af den sidste. Sådanne søer har en høj 
naturkvalitet.

Og omvendt findes der andre tidvise søer 
med bundmateriale af løst humus, uden 
bund vegetation og med brunt vand. De to 
nyopståede søer nævnt under resultater, pkt. 
2, er eksempler herpå. Det lave vand dækker 
over såvel en druknet vegetation af blåtop 
som et lag af førne og mor, der indeholder 
80-90 % af næringsstofferne i jorden. Når 
sådanne søer tørrer ud, indfinder der sig hur-
tigt på de blottede flader nogle plantearter, 
man ikke vil forvente på en hede, f.eks. 
manna-sødgræs, fliget brøndsel og arter af pi-
leurt. Sammen med en bredvegetation af lyse-
siv indikerer de klart et forhøjet niveau af 
næringsstoffer. Her er en lav naturkvalitet.

Hvis man vil øge naturkvaliteten i sådanne 
næringsfattige områder, er det nødvendigt at 
fjerne det organiske jordlag ned til sandet. 
Herved fjernes næringsstoffer, og søbunden 
bliver et stabilt voksemedium af sand. En 
lignende anbefaling overvejes i et evt. projekt-
samarbejde mellem Naturstyrelsen Thy og 
Københavns Universitet til nærmere under-
søgelse i et klithede-område af en række søer 
og vandhullers tilstand, samt deres potentiale 
(K. Sand Jensen, mdtl. medd. 3.12.2012).

Tak
Tak til Aase Flensted for tilladelse til at anvende to af 

hendes fotos fra Syvårssøerne i Frederikshåb Plantage i 

tilstanden som hhv. Tidvis våd eng og sø.

Hans Jørgen Degn er konsulent / pensionist. Degn’s 

Naturconsult, Skolevej 44, 6950 Ringkøbing, hjdegn@

dlgmail.dk

Referencer
/1/ Buchwald, E. og Søgaard, S. 2000: Danske naturtyper. 

Skov- og Naturstyrelsen, 88 s.

/2/ Böcher, T. W. 1941: Vegetationen paa Randbøl Hede. 

Kgl. da. Vidensk. Selsk., Biol. Skr., Bd. I, nr. 3, 234 s.

/3/ Karlsson, I. B., Sonnenborg, T. O. og Jensen, K. H. 

2010: Hydrologiske konsekvenser af historiske og 

fremtidige klimatiske ændringer i Vestjylland. Geofo-

rum Perspektiv 17:32-39.

/4/ Nørrevang, A. og Meyer, T. J. (red.) 1968: Danmarks 

Natur, Bd. 2, Klima og levevilkår. Politiken, 448 s.

/5/ Nørrevang, A. og Meyer, T. J. (red.) 1969: Danmarks 

Natur, Bd. 5, De Ferske Vande. Politiken, 492 s.

/6/ Søndergaard, M. Kronvang, B. Vand og vejr om 100 år. 

Hovedland, 144 s.

http://lw1944.flyfotoarkivet.dk/

http://geomidt.flyfotoarkivet.dk/

http://www.i-gis.dk/Produkter/Flyfoto1945/tabid/72/

language/da-DK/Default.aspx

http://kort.arealinfo.dk/

http://www.i-gis.dk/ 

forestille sig, at sådanne svingninger mellem 
sø og tørt land vil ophøre, men tendensen vil 
gå i retning af, at søtilstanden vil være til 
stede i en større del af tiden. Nogle søer vil 
endda blive næsten eller helt permanente. 
Denne vurdering dækker måske et halvt år-
hundrede frem. 

Nedbøren kan man ikke ændre - hvad 
kan man så bruge denne viden til?
Lad os her helt undgå at diskutere, om æn-
dringerne af klimaet er naturlige eller påvirket 
af mennesket. På kort og mellemlangt sigt 
kan man ikke ændre på det. Man kan derfor 
vælge at sætte sig passivt ned og sige: Det er 
naturens gang. 

Men man kan også vælge at sige: Det er nu 
sådan, at de tidvise søer på hederne bliver 
flere, de bliver vandfyldte en større del af 
tiden, og nogle af dem bliver endda mere el-
ler mindre permanente. Kan man under den 
forudsætning gøre noget for aktivt for at øge 
naturkvaliteten i disse tidvise søer? Svaret er 
et klart ja.

Når man bevæger sig ud i den virkelige 
natur og ser nærmere på disse søer, får man 
hurtigt øje for, at de deler sig i to grupper 
med meget forskellig naturkvalitet. Ligesom 
på så mange andre felter, når det handler om 
heder, er næringsfattighed en nøglefaktor. 

Der findes tidvise søer med sandbund, som 
lever op til betegnelsen næringsfattige 
hedesøer med specielle planter (f.eks. brasen-
føde). Når de er udtørrede, kan man finde 
sjældne arter som f.eks. fin bunke og vand-
por tulak. Forfatteren har i en af de under-
søgte “søer” set ca. 1 ha helt domineret af en 
blanding af de to sjældne planter liden soldug 

Figur 8. Den gamle Studevej over Randbøl Hede går fra billedets nederste, venstre hjørne 
og gennem vandet. De høje tuer af lyse-siv viser, at det ikke er en kortvarig regnvejrspyt. 
Vejen har været brugt i århundreder, men må nu flyttes.

Danske heder


