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Luftforurening – et økosystem- 
eksperiment i stor skala
I Danmark og i lande der ligner os, er der 
gang i et stort eksperiment (ganske vist util
sigtet!) der går ud på at tilføre økosystemerne 
kvælstof og svovl fra luften. Eksperimentet er 
en følge af udslip fra husdyrproduktion, indu
stri og trafik. I modsætning til traditionelle 
eksperimenter er det uden kontrol og viden 
om udgangspunktet. Til gengæld omfatter det 
utallige gentagelser og naturtyper. 

Et sådant storskalaeksperiment er na tur lig
vis en trussel mod de naturtyper, som ikke 
kan tåle de ekstra mængder af nedfald som 

både virker forsurende og eutrofierende. De 
første resultater videnskaben fik øjnene op 
for, og gjorde en indsats for at finde en løs
ning på, var forsuringen, som i høj grad skyld
tes et meget højt nedfald af svovl. Løsningen 
gik ud på at nedbringe svovlnedfaldet og 
nog le steder har man tilført kalk for at hæve 
pH. Det sidste er bl.a. sket i nordiske og cent
raleuropæiske søer og nåleskove. Siden slut
ningen af firserne har forsuring ikke fyldt 
meget i debatten. Dermed ikke sagt at der 
ikke finder forsuring sted, eksperimentet 
kører bare videre med en mindre dosis. I ste
det kom kvælstof på dagsordnen, og ligesom 
for svovl blev dosis nedsat. Dette lykkedes 
dog i langt mindre grad for kvælstof. Der er 
således gjort meget for at nedbringe udslip
pet af kvælstof fra specielt trafik og energi pro
duktion, men trods dette er nedfaldet stadig 
større end naturen kan tåle. Effekterne af eu

trofieringen med kvælstof er en højere/større 
(biomasse) produktion og dominans af uøn
skede arter i den terrestriske natur. For at 
modvirke eutrofieringen er man nødt til 
enten at begrænse tilførslen eller fjerne det 
fra naturen. Man er nået langt med at be
grænse kvælstofudslippet med politiske tiltag, 
men ikke langt nok til at naturen har det 
godt. Derfor bliver kvælstofoverskuddet 
nog le steder fjernet ved at intensivere natur
plejen; man plejer oftere og man fjerner mere 
vegetation og nogle steder det øverste jord
lag. Plejen sker ved slåning, græsning, afskræl
ning og afbrænding. Herved er det eksempel
vis nogen steder lykkedes at fastholde tætte 
bevoksninger af hedelyng på hederne. Plejen 
kan således dæmpe effekten af et for højt 
nedfald af kvælstof. Med andre ord er der 
igangsat et nyt økosystemeksperiment i stor 
skala, som går ud på at fjerne gødningen ved 
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Klokkelyng har hidtil været den dominerende art i to danske natur

typer; våd klitlavning og våd indlandshede. Nu er den ved at for

svinde på den sidstnævnte naturtype. Når en dominerende art som 

klokkelyng forsvinder, medfører det store ændringer af økosyste

met. Men hvorfor forsvinder den kun fra den ene af de to naturtyper 

og hvad er årsagen? Der er umiddelbart mange bud, når man går i 

gang med at undersøge sagen, bl.a. kvælstofeutrofiering, forsuring, 

klima, hydrologi og naturpleje. 

Figur 1. Vejrup Søhede med levende klokkelyng i 1999 og med død klokkelyng i 2010. Bemærk at klokkelyngen er død, uden at nogle an-
dre arter har overtaget dens plads i økosystemet. Det antyder, at ændringen ikke er sket som en effekt af eutrofiering, som typisk ville vise 
sig ved, at mere kvælstofbegunstigede arter var kommet til ved at udkonkurrere klokkelyng. En mulig forklaring er at jordbundsforsuring har 
medført at klokkelyngen er død (fotos: Hans Jørgen Degn)
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Klokkelyngen fortrængt til et smalt 
bælte
De to transekter på Borris Hede viste, at 
bæltet med tæt bevoksning af klokkelyng 
er smalt (Figur 2), hvor der tidligere har 
været tætte bevoksninger i et bredt bælte. 
Klokkelyngområderne er under forandring og 
præges nu af indvandring af bl.a. hedelyng og 
blåtop. Der findes stadig små, få kvadratmeter 
store områder med dominans af klokkelyng.  
Disse er dog i tilbagegang, hvilket ses ved, at 
der i områderne forekommer en del vissent 
og døende klokkelyng.

Lavt forhold mellem kulstof og kvæl-
stof i morlaget 
Målingerne af kulstof og kvælstof i morlaget 
viser et ugunstigt lavt C/Nforhold i de fugtige 

at intensivere plejen, og derved afbøde ”eks
perimentet” med at gøde økosystemerne.

Hvis pleje er godt, er mere pleje så 
endnu bedre?
Det er således på alle måder endnu et interes
sant og uforudseeligt storskalaeksperiment, 
der dermed er igangsat helt uden viden om 
langtidseffekterne af plejemetoderne. Der 
er tilsyneladende ingen, der har spekuleret 
særligt dybt over, hvordan en sådan intensive
ring af plejen virker på lang sigt. De studier 
der har været, har hovedsagelig vurderet om 
pleje har den ønskede effekt på vegetatio
nen på kort sigt! Hvilket vil sige mellem to 
ple jetiltag. Men hvad sker der over tid som 
følge af mange gange pleje med kort interval? 
Hvordan påvirker det naturen? Eftersom ho
vedparten af den natur vi har i Danmark, er 
betinget af det, vi mennesker gør og har gjort, 
kan den lysåbne natur kun undtagelsesvis 
klare sig uden hjælp i form af forskellige for
mer for pleje. Habitatdirektivet siger endda, 
at den natur, der er resultatet af plejen, skal 
beskyttes og ikke må gå tilbage. Derfor er det 
pga. kvælstofpåvirkningen nødvendigt at in
tensivere plejen og blive ved med det. Det er 
ikke alene dyrt – det er også umuligt at vide, 
hvordan plejen virker på længere sigt. 

Våde heder med klokkelyng
Våde indlandsheder med dominans af klok
ke lyng er en af disse menneskebetingede 
naturtyper, hvor det er klokkelyng, der dan
ner økosystemet og forudsætningerne for 
den biodiversitet, det indeholder. Se også 
Boks 1 om økosystemdannere. De våde ind
lands¬heder er en naturtype som kan eksis
tere i lang tid uden pleje, hvilket måske er 
årsag til at der ikke er nogen klare retningslin
jer for hvordan de skal plejes for at bestå i 
end nu længere tid. Som med så meget anden 
lysåben natur fjerner man dog trævækst, fx 
pil, hvor det måtte indfinde sig.

Klokkelyng forsvinder
Da det i 2010 stod klart, at klokkelyngen 
var ved at forsvinde (Figur 1a, b), spurgte 
Forsvaret, om vi ville undersøge, hvad der 
kunne gøres for at bevare klokkelyngen 
på skydeterrænnet Borris Hede. Da vi ikke 
kendte årsagerne til at klokkelyng forsvandt, 
og derfor heller ikke vidste hvilken pleje, der 
eventuelt ville kunne hjælpe, aftalte vi med 
Forsvaret, at vi undersøgte nogle områder på 
Borris Hede. Den indledende feltinspektion 
afslørede hverken tegn på plantesygdom eller 
ændringer i hydrologi som mulige årsager. 
Derfor besluttede vi at undersøge forskellige 
forhold omkring vegetation og jordbund. 

Dette inkluderede vegetationsanalyser langs 
transekter fra lynghede, over klokkelynghede 
og ind i hedemose, samt vegetationskemi, 
og jordbundskemi langs disse transekter. 
Målingerne var af økonomiske årsager be
grænset til kvælstof og kulstof i endeskud 
af lyng og klokkelyng, samt i det øverste 
jordlag  morlaget, og pH i samme jordlag. 
Undersøgelserne blev suppleret med nogle 
ganske få analyser fra Stenbjerg klithede 
domineret af sund og rask klokkelyng. Måske 
kunne vi observere nogle forskelle mellem de 
to naturtyper, som kunne lede os på sporet 
af årsagen til, hvad der var galt på de våde 
indlandsheder.

Klokkelyng

Figur 2. Forekomst af klokkelyng, hedelyng blåtop og tuekogleaks langs en gradient fra tør 
hede, over våd hede til hedemose på Borris Hede. Graferne er resultatet af en analyse af 
dækningen af de fire arter langs gradienten hvor 0 på x-aksen er det vådeste (hedemose) 
og 50 cm er det tørreste (den tørre hede med hedelyng). (Lilla = hedelyng, blå = klokkelyng, 
grøn = blåtop, gul = tuekogleaks)

Boks 1: Økosystemdannere
Økosystemdannere er arter, der ved deres forekomst i økosystemet 
selv er med til at forme økosystemet og de arter, der kan være i økosy
stemet. Økosystemdannere kan både være planter og dyr, og de fin
des i terrestriske, limniske og marine økosystemer. Skovdannende 
træer er eksempler på økosystemdannere, der påvirker struktur og 
funktion af økosystemet. Blandt dyr gør store græsædere noget lignen
de. Invasive arter, der også er økosystemdannere, vil have store kon
sekvenser for de økosystemer, de invaderer.

Under nogle helt specifikke fugtighedsforhold kan klokkelyng blive den 
enedominerende dværgbusk. Som økosystemdanner virker klokkelyng 
ved sin vokseform, der gør, at den skaber en forholdsvis åben vegetati
on, der giver grundlag for andre arter, eksempelvis bestøvende insek
ter og sjældne plantearter som ensian og soldug. Arter, som ikke ville 
kunne klare sig i den blåtop – tuekogleaks domineret vegetation, som 
ser ud til at blive resultatet efter at klokkelyngen forsvinder /5/.
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områder, hvor klokkelyng tidligere har været 
meget dominerende. I forhold til C/Nforhol
det for sunde heder, som ligger på 30 eller 
derover, blev der i de fugtige områder på Bor
ris Hede registreret C/Nforhold mellem 21 
og 26. Det indikerer at den pleje der er blevet 
foretaget på Borris Hede i form af afbrænding 
ikke har været tilstrækkelig til at fjerne det 
akkumulerede kvælstof og vedligeholde om
rådets evne til at opbygge kulstof. Dette sky
ldes efter al sandsynlighed, at afbrændingen 
er foregået på et tidspunkt, hvor de fugtige 
områder ikke er blevet nævneværdigt påvirket 
af afbrændingen. Men det er heller ikke givet, 
at afbrænding er en egnet form for pleje af 
den våde hede.

Sur jordbund
Den mest overraskende observation var dog, 
at jordbundens pH var meget lav. Heder er i 
forvejen kendt for at findes på sur jordbund 
med et pH mellem 4 og 5,5 (Hansen 1976). 
Både på Borris Hede og på Stenbjerg Hede 
var pH imidlertid mellem 3 og 3,5, hvilket 
(da pHskalaen er logaritmisk) betyder en ti
dobling af mængden af brintioner i topjorden 
siden 1960érne hvor Keld Hansen foretog 
sine målinger. Resultater fra den terrestriske 
naturovervågning bekræfter denne tendens. 

Årsager til forsuring
Der er flere mulige årsager til, at jorden bli
ver surere. Jordbundens surhed reguleres af 
balancen mellem forsurende påvirkninger 
som sur nedbør, fjernelse af basekationer ved 
drift og pleje, produktion af organiske syrer 
ved respirations og nedbrydningsprocesser 
i jorden, og jordens buffersystemer, f.eks. 
produktionen af basekationer ved mineral
for vitring. Surheden er dermed noget, vi kan 
påvirke i både positiv og negativ retning, 
bå de ved ændringer af drift og pleje, hvor 
intensiv pleje som afbrænding, græsning 
og slåning, kan virke forsurende og ved ke
mi ske påvirkninger, som f.eks. kalkning. 
He derne er i første omgang et resultat af en 
forsuringsproces opstået ved rovdrift på skov. 
Dette gælder for stort set alle vore lysåbne 
naturtyper, blot sådan at det næringsfattige 
udgangspunkt bidrog til at fremme vegeta
tionstypen hede, der accelererede forsurin
gen af topjorden. Den oprindelige jordbund, 
som formentlig har været en brunjord, blev 
erstattet af en udvasket hedepodsoljord. I 
begyndelsen har der været tilstrækkelig med 
letnedbrydelige mineraler og frie kationer til 
at modvirke udvaskningsprocesserne i jorden, 
men stille og roligt er disse blevet udvasket, 
hvilket har resulteret i meget udvaskede jorde. 
Se også Boks 2 om buffersystemer i jord.

Situationen er således:
1. At hedeøkosystemet er påvirket af forsu

rende atmosfærisk nedfald, som gør, 
at jordbundens basekationer udvaskes. 
Forsuringen betyder også, at der frigøres 
giftigt høje koncentrationer af eksempelvis 
aluminium i jordvæsken. Hos sure iltfattige 
sandjorde med klokkelyng vil der ligeledes 
optræde høje koncentrationer af ferro
ioner, der vil være toksiske. 

2. At der er tegn på, at økosystemet har mod
taget, og fortsat modtager, for meget kvæl
stof. Se Boks 3 om tålegrænser. Kvælstof
overskuddet stimulerer væksten og skaber 
derved en næringsstofubalance, fordi den 
øgede vækst også bevirker et øget forbrug 
af eksempelvis kationer som magnesium 
og kalium, og mikronæringsstoffer fx selen, 
kobber og bor. 

Frie aluminium ioner har giftvirkning over 
for planter og jordbundsorganismer. Det er 
kendt fra skovdøden i Mellemeuropa for ca. 
30 år siden, at forsuring medførte, at store 
områder ændrede karakter pga. at træerne 
døde. Det er måske noget lignende, vi ser på 
de våde indlandsheder fordi jordens bufferka
pacitet (se Boks 2) ikke længere kan mod
virke forsuringspresset. Herved kan der ske et 
spring i buffersystemet, som medfører, at jor
den bliver giftig for nogle organismer, heri
blandt tilsyneladende klokkelyng.

Undersøgelser fra hollandske heder, hvor 
der er foretaget tørveskrælning viste, at jord
bunden indeholdt en høj koncentration af 
ammonium i jordvæsken. Tørveskrælningen 
har tilsyneladende den effekt, at den fjerner 
den mikrobiologiske fabrik, der ligger i mor
laget, som omdanner ammonium i regnvan

det til nitrat (nitrifikationen). Tørveskrælnin
gen omfatter både den fysiske fjernelse af 
dis se mikroorganismer og resulterer i en stor 
grad af udtørring, som dermed forstærker 
processen. 

Koncentrationen af ammonium i jord
væsken var så høj, at den var toksisk overfor 
visse planter. Endvidere har det også vist sig, 
at nitratdannelsen i den øverste del af jord
bunden hæmmes ved et lavt pH, således at 
resultatet ligeledes er en ophobning af am
monium i jorden. Både radikale plejeindgreb 
og den øgede forsuring er altså med til at øge 
koncentrationen af ammonium i jorden og 
kan dermed udøve en form for giftvirkning på 
nogle planter. 

Sund lyng på sur bund
Analyse af jordens lave pHværdier på Sten
bjerg klithede samtidig med at klokkelyngen 
var sund, viste at forsuringshypotesen ikke 
kan være hele forklaringen på klokkelyngs 
tilbagegang inde i landet. I vores søgen efter 
en mulig forklaring valgte vi at kigge på til
gæn geligheden af en række næringsstoffer, 
som let bliver en mangelvare i næringsfattige 
økosystemer. Det gælder basekationer som 
magnesium og kalium og forskellige mikro
næringsstoffer (fx Se, Cu, B). Fælles for disse 
er, at de kan blive begrænsende ved forsuring 
og ved den ubalancerede vækststimulering, 
som tilførsel af kvælstof udgør. Fælles for dem 
er også, at de kan tilføres fra havet i form af 
saltsprøjt, der blæses ind over land. Mængden 
af dette aftager naturligt nok med afstanden 
til kysten. Som en tilnærmelse valgte vi at 
kigge på klokkelyngens tilstand på hederne 
som en funktion af nedfaldet af basekationer 
modelberegnet ud fra afstanden til kysten 
(Figur 3). Denne analyse viste en sammen
hæng, som sandsynliggør en forklaring, der 
går ud på, at nedfaldet af basekationer og 
an dre mikronæringsstoffer, som tilføres fra 
saltsprøjt fra havet, kompenserer klokkelyn
gen for den mangel, som skyldes forsuring 
og kvælstoftilførslens ubalancerede stimule
ring af væksten. Denne virkning er dog ikke 
kraftig nok til at kompensere indlandsheder 
længst fra kysten, og således kan denne hy
po tese forklare, hvorfor klokkelyng er ved 
at forsvinde fra de våde heder inde i landet, 
men ikke fra kysthederne. Undersøgelser fra 
Lüneburger Heide i Nordvesttyskland /3/ som 
har et pH i overjorden på 3,3 – 3,5, viste at 
den mængde calcium, kalium og magnesium 
der fjernes ved slåning kompenseres af atmo
s færisk nedfald inden for cirka 6 år (Ca), 3 år 
(Mg) og 9 år (K), hvilket tyder på en relativt 
høj indvirkning fra saltsprøjt. Fosfortabet var 
derimod lang tid om at blive kompenseret.
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Figur 3. Sammenhængen mellem afsæt-
ningen af basekationer og dækningen af 
klokkelyng på de våde heder. På trods af at 
der er nogen variation, ses der en klar sam-
menhæng, og at forekomsten af klokkelyng 
stiger med depositionen af basekationer og 
dermed også med tilførsel af næringsstoffer 
med saltsprøjt, der blæses ind over land fra 
kysten.
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Boks 2. Buffersystemer i jord
pH er den mest brugbare og mest informative 
jordbundskarakter. Tilgængelighed af næ
ringsstoffer, basemætning, CEC, jordbunds
struktur, mikrobiologisk aktivitet, mineralise
ring, nedbrydning etc. afhænger alle af pH. pH 
styrer opløseligheden af toksiske metaller som 
aluminium og jern. Forandringer i pH forandrer 
plantevæksten, mikrobiologi og en bred vifte 
af forskellige jordbundsprocesser. Et langsomt 
faldende pH betinget af ændrede buffersyste
mer er en vigtig egenskab ved jord og er der
med for terrestrisk natur.
Har naturplejen på næringsfatttige økosyste
mer haft den utilsigtede effekt at ændre jord
bundens bufferkapacitet og dermed resulteret 
i et langsomt men sikkert selvmord? På figu
ren ses de mest almindelige buffersystemer i 
de mest almindelige jorde startende med kalk
jorden og til de mest næringsstoffattige sand
jorde. De fleste jordbundstyper har et varierende mix af forskellige buffersystemer repræsenteret, hvorfor pH kurven i rea
liteten er noget mere udjævnet end på figuren. 
Så længe der er kalcium i jorden, vil pH være 8, og herefter vil kationionbytning overtage gennem frigørelse af adsorbere
de kationer. Ved pH 4 er jorden mættet med sure kationer. Efter opløsning af de sidste aluminiumoxider tager jernbufferen 
over. I de næringsstoffattige sandjorde er det organiske stof den eneste væsentlige buffer. Mineralforvitring vil ikke kunne 
matche forsuringen pga. mangel på lermineraler. En negativ feedback bliver skabt pga. de sure forhold og den lave biolo
giske aktivitet, som igen hæmmer mineraliseringen og giver forudsætning for dannelsen af et morlag. pH og de iltfattige 
forhold medfører en høj koncentration af divalente og trivalente kationer – hovedsagelig mangan, opløseligt jern (ferro
ioner) og aluminiumioner. Ved pH omkring 3 befinder disse sure kationer sig i en plantetilgængelig form, hvilket betyder, 
at de bliver optaget i vegetationen.

Klokkelyng

Naturpleje modvirker ikke forsuring
Observationer og undersøgelser fra andre 
danske indlandsheder bekræfter, at udviklin
gen for klokkelyng har været negativ i en peri
ode i det mindste siden midt 1990érne. NO
VANA overvågningen viser, at dækningen med 
klokkelyng er faldet signifikant i perioden 
20042008 fra 28 % til 19 %. Blåtop dækker ca. 
40 % og er dermed den mest dominerende 
art på klokkelyngheder. Samtidig står det 
klart, at der ikke findes sikker erfaring om 
pleje af våd hede med klokkelyng som ikke 
samtidig virker forsurende.

Konklusionen af undersøgelserne er: 
Forsuring af den øverste del af jordbunden er 
den mest sandsynlige årsag til at klokkelyn
gen er død eller døende på de våde heder. 
Samtidig er det lave pH på både tørre og våde 
typer af heder sammen med eutrofiering med 
kvælstof en af de vigtigste årsager til tilbage
gangen for biodiversiteten på disse typer. 

Kvælstofnedfaldet overstiger naturtypens 
tålegrænse, hvilket medfører en stimulering 
af væksten, der fjerner vigtige næringssstoffer 
fra jordbunden. Endvidere kan de aktuelle 
ple jeformer hvor der i det hele taget udføres 
pleje af våde heder ikke fjerne overskydende 
kvælstof, hvilket har til resultat, at kvælstof ak

kumuleres i de fugtige områder og fører til, at 
vegetationen langsomt vil forandre sig. En 
forandring, som stadig forløber, og som sit 
sandsynlige endepunkt vil have en vegetation 
domineret af græsser, sandsynligvis med blå
top som den dominerende art. Forsuringen 
skaber tilsyneladende en negativ feedback på 
kvælstofkredsløbet som kan resultere i en 
ophobning af ammonium, som kan påvirke 
planternes sundhed. 

De normalt anvendte plejeformer er ueg
nede til at modvirke forsuringen af jordbun
den ikke bare på de våde heder men også på 
de tørre heder. Tværtimod kan plejen endog 
være med til at øge forsuringen, ved at plejen 
sammen med fjernelsen af kvælstof også fjer
ner økosystemets kationer, som ellers er med 
til at modvirke forsuringen.

Derfor er der, hvis disse indledende under
søgelser viser sig at holde stik, tale om et di
lemma for den naturpleje, som aktuelt finder 
sted på danske heder. Internationale under
søgelser af rigkær og overdrev viser ligeledes 
en langsom slitage af buffersystemer i retning 
mod surere naturtyper. 

Nye plejemetoder
Der er således behov for at udvikle nye ple
je metoder, som kan vende udviklingen. Det 

vil sige, at plejen både skal kunne fjerne 
over skuddet af kvælstof og hæve pH, sikre at 
mikronæringsstoffer og basekationer bevares 
i økosystemet, og modvirke andre effekter af 
forsuringen. Hvor der er mange plejeformer 
som slåning, græsning og afbrænding, der 
kan fjerne kvælstof, er mulighederne mere 
begrænsede, når det gælder om at modvirke 
forsuringseffekterne. Plejen skal ses i lyset af 
hovedproblemet, at nedfaldet af kvælstof og 
svovl fortsat er for højt for naturen.

Kalkning
Muligheden for at modvirke forsuringen 
kunne være tilførsel af kalk, basekationer 
og de manglende mikronæringsstoffer, dvs. 
det, som forsuring og pleje har fjernet fra 
jordbunden. Denne plejeform var ifm. sko
vdøden i ’80’erne udbredt på de mest berørte 
skovarealer og i nogle skandinaviske søer. 
Kalkning kan opfattes som en meget voldsom 
form for pleje, der af nogen vil kunne opleves 
som at plejen kommer til at minde om en 
mere landbrugsmæssig dyrkning af lyng og 
klokkelyng. Under alle omstændigheder er 
dette noget, man ikke bare gennemfører over 
større områder uden forudgående forsøg til 
undersøgelse af konsekvenserne. 
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Trævækst
En anden, ikke mindre debatskabende, måde, 
der måske vil kunne modvirke den ekstreme 
forsuring af topjorden, er, at tillade en større 
dynamik i hedesystemet ved at lade træer 
som for eksempel eg eller skovfyr indvandre 
og lade dem modvirke forsuringen. Visse 
ar ter af løvtræer har vist sig at fungere som 
basekationpumper som blandt andet er i 
stand til at hæve pH fra 4 til >5 i løbet af få 
årtier /9/. Metoden kunne evt. udføres skån
somt ved blot at lade enkelte træer stå – og 
så følge den pletvise udvikling af jordbund og 
vegetation. Herved undgås det, at naturtypen 
totalt ændrer karakter i retning af skov. Sup
plerende er der muligheden for at undersøge 
jordbund og vegetation på heder, hvor 
for skellige træer allerede har indfundet sig. 
Herved vil der kunne spares tid, og virkning 
af forskellige arter, aldre og tætheder af træer 
vil kunne inddrages. Fordelen ved at tillade 
trævækst vil, hvis det virker, være at økosyste
met måske ikke skal tilføres kalk, men at der 
udvikles en dynamisk form for drift, som for
mentlig minder mere om den dynamik, der 
oprindelig skabte hederne. Samtidig er det 
vigtigt, at sikre bevaring af de hydrologiske 
forhold, der er gunstige for klokkelyng. Der 
vil i givet fald være tale om et forsøg baseret 
på kendte effekter af trævækst på jordbun
dens surhedsgrad. Men stadigvæk er der tale 
om et forsøg, hvis resultat vil være usikkert 
og ikke vil gavne hederne på kort sigt, men 
muligvis på lang sigt.

Både kalkning og temporær tilladelse af 
trævækst kan give konflikter med lovgivning 
og målsætninger for beskyttet natur. Det er 
dog noget, som burde kunne overkommes i 
betragtning af den trussel, der eksisterer ikke 
bare for de våde indlandsheder, men måske 

Klokkelyng

for en lang række af økosystemer tilknyttet 
sur bund. Det forekommer overvejende 
sandsynligt, at klokkelyngbevoksninger på 
våde indlandsheder vil forsvinde uden æn
dring af den nuværende pleje. Der vil dog 
fortsat være behov for at fjerne kvælstof fra 
hederne, og derfor er det vigtigt at få afklaret, 
hvilke af de traditionelle metoder, der virker 
bedst i kombination med metoder, der mod
virker forsuring. Dette vil kræve, at effekten af 
de forskellige metoder på samspillet mellem 
vegetation og jordbund kvantificeres ud over 
vegetationens umiddelbare respons.

Forsuring af andre økosystemer
Hvornår og hvordan andre næringsfattige 
økosystemer bliver markant påvirket af 
forsuring, ved vi endnu ikke. Men det er 
sandsynligt, at det er på vej til at ske. En
gelske undersøgelser af græsland bekræfter 
dette /4/, og model undersøgelser af klitsys
temer på kalkrigt sand forudsiger at disse kan 
stå over for et drastisk pHfald inden for de 
nærmeste 10 – 20 år /2/. Foreløbig ved vi ikke 
ret meget sikkert om bredden af forsurings
problematikken på de lysåbne naturtyper i 
det hele taget. Og i Danmark er vores viden 
begrænset til at det er sandsynligt at forsu ring 
har medført tilbagegang for klokkelyng. I de 
fleste naturtyper er det foreløbigt svært at 
opdage drastiske effekter af forsuring fordi 
vegetationssammensætningen i terrestriske 
økosystemer reagerer langsomt på ændringer. 
Foreløbig sker det formentlig kun ved, at 
der sker en langsom reduktion af biodiver
siteten, og ikke ved at økosystemdannerne 
forsvinder.

Tak
Forfatterne skylder konsulent Hans Jør
gen Degn/Degns Consult stor tak for at 
have henledt vores opmærksomhed på at 
klokkelyngen dør på de våde heder, og for 
kommentarer til tidligere versioner af dette 
manuskript, samt for altid levende og interes
sante diskussioner af årsagerne under ture til 
diverse naturlokaliteter. Forsvaret v. skovrider 
Ole Noe skylder vi tak for støtte til under
søgelserne på Borris Hede. 

Morten Strandberg er sektionsleder for Faggruppen for 

Terrestrisk Økologi ved Aarhus Universitets Fakultet for 

Science & Technology, Institut for Bioscience, Vejlsøvej 

25, 8600 Silkeborg, mts@dmu.dk

Knud eriK nielSen er seniorrådgiver ved Aarhus Universi

tets Fakultet for Science & Technology, Afdeling for Bio

science, Vejlsøvej 25, 8600 Silkeborg, ken@dmu.dk

JeSper leth baK er seniorrådgiver ved Aarhus Universitets 

Fakultet for Science & Technology, Afdeling for Bio

science, Vejlsøvej 25, 8600 Silkeborg, jlb@dmu.dk

ChriStian daMgaard er professor ved Aarhus Universitets 

Fakultet for Science & Technology, Afdeling for Bio

science, Vejlsøvej 25, 8600 Silkeborg, cfd@dmu.dk

Referencer
/1/ Hansen, K. 1976. Ecological Studies in Danish Heath 

Vegetation. Dansk Botanisk Arkiv, 31(2): 1118. 

/2/ De Vries, W., Klijn, J.A. & Kros, J. 1994. Simulation of 

the longterm impact of atmospheric deposition on 

dune ecosystems in the Netherlands. Journal of Ap

plied Ecology 31: 59 – 73.

/3/ Härdtle, W., Niemeyer, M., Niemeyer, T., Assmann, 

T. & Fottner, S. 2006. Can management compensate 

for atmospheric nutrient deposition in heathland 

ecosystems? Journal of Applied Ecology 43: 759–769.

/4/ Johnson, A.E., Goulding, K.W.T. & Poulton, P.R. 

1986. Soil acidification during more than 100 years 

under permanent grassland and woodland at Roth

amstead. Soil Use & Management 2(1): 310.

/5/ Jones, C.G., Lawton, J.H. & Shachak, M. 1994. Orga

nisms as ecosystem engineers. Oikos 69: 373 – 386.

/6/ Strandberg, M. Damgaard, C., Degn, H.J., Bak, J. & 

Nielsen, K.E. 2012.  Evidence for acidification driven 

ecosystem collapse of Danish Erica tetralix wet 

heathland. AMBIO: DOI: 10.1007/s132800120251z

/7/ Strandberg, M., Nielsen, K. E., Damgaard C. & Degn, 

H. J. 2011: Status og plejemuligheder for klokkelyng

domineret våd hede. Danmarks Miljøundersøgelser, 

Aarhus Universitet. 52 sider – Faglig rapport fra DMU 

nr. 820. 

/8/ Strandberg, M. & Mortensen, L. 1996. Naturens 

tåle grænser for luftforurening. Temarapport fra 

DMU, 1996/7. Miljø & Energiministeriet, Danmarks 

Miljøundersøgelser. 38 sider.

/9/  Nielsen, K. E., Ladekarl. U.L., et al. (1999). “Dynamic 

soil processes on heathland due to changes in ve ge

tation to oak and Sitka.” Forest Ecology and Manage

ment 114: 107116.

Boks 3: Tålegrænser
Begrebet tålegrænse er en dansk oversættelse af det engelske udtryk 
”Critical Load”, som anvendes i forbindelse med internationale mål
sætninger om at reducere den grænseoverskridende luftforurening. 
Begrebet dækker over, at hver naturtype har en maksimal grænse for, 
hvor meget af en given type atmosfærisk nedfald, den kan tåle pr år. 
Denne mængde svarer til tålegrænsen. Tålegrænsen afhænger af fle
re faktorer, som er lokalitetsafhængige, for eksempel jordbund, ned
børsmængde og artssammensætning.
Den aktuelt gældende publicerede tålegrænse for naturtypen våd 
hede med klokkelyng ligger mellem 10–25 kg N ha1år1. Det er en 
såkaldt empirisk tålegrænse, hvilket vil sige, at den er fastlagt på bag
grund af en række undersøgelser af klokkelyngheder. Det at der er 
tale om et interval dækker dels over, at tålegrænsen er afhængig af lo
kale forhold, dels over at regelmæssig pleje, der fjerner kvælstof fra 
økosystemet, gør, at det teoretisk kan tåle et større nedfald, uden at 
der forekommer eutrofieringseffekter /8/.


