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Figur 1: De Himmerlandske heder består af 4 delvist sammenhængende heder med et samlet areal på 1.300 ha. 
Lundby hede marts 2007. 

Baggrund 
De Himmerlandske Heder er fragmenter af et stort sammenhængende hedeområde, der 
indtil 1700-tallet dækkede op til 700.000 ha i Nord- og Vestjylland.  
 
Heder forekommer typisk på sandjord og har tilknyttet et meget rigt dyreliv – særligt 
krybdyr som hugorm og alm. firben samt flere sommerfuglearter som f.eks. den sjældne 
og truede hedepletvinge. 
 
De Himmerlandske heder er iblandt de største hedearealer i Nordjylland og består af 4 
hedearealer: 
Lundby Hede, Ajstrup Hede, Oudrup Østerhede samt Vindblæs Hede. Hederne følger en 
højderyg i  øst-vestlig retning og hederne er delvist sammenhængende for de 3 
førstnævntes vedkommende.  
 
I den vestlige del af hedearealet ligger Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede. Disse heder 
har indtil for nylig været adskilt ved skov, levende hegn og dyrket mark samt en 
gennemgående asfaltvej. Særligt de høje træer i den vestlige del af Oudrup Østerhede 
udgør en barriere for spredning af insekter til og fra Vindblæs Hede. 
Der er således ringe funktionel sammenhæng og lille eller ingen mulighed for spredning af 
en række insektarter mellem de 2 heder. 
 
Fredningen for området pålægger, at mellemområdet genskabes som hede. 
Genskabelsen blev påbegyndt for ca. 25 år siden.

Eksempelsamling er udarbejdet i forbindelse med projektet ”Økologiske forbindelser i planlægning og forvaltning” 
der er udarbejdet ved Skov & Landskab, Københavns Universitet, Afd. for By & Landskabsstudier, finansieret af Skov- og 
Naturstyrelsen. Tekst: Kenneth Jensen, Henrik Vejre og Martin Schneekloth. Foto hvor intet andet er nævnt: Kenneth Jensen 
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http://www.natura2000himmerland.dk/Himmerlandske_Heder-78.aspx
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Krybdyr/Hugorm.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Krybdyr/Alm_firben.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Insekter/Hedepletvinge.htm


Formål 
Ved en genetablering af hedevegetation med hedelyng og revling, er det målet at få 
genskabt et hedeareal der medfører en sammenhæng mellem Oudrup Østerhede og 
Vindblæs Hede. Dette vil betyde at der vil blive gode spredningsveje for både flora og 
fauna på hele området med de Himmerlandske Heder. 
 
 

 

Vindblæs hede 

Figur 2: Fjernelse af træer og genetablering af hede på landbrugsjord vil betyde at Vindblæs Hede og 
Oudrup Østerhede igen vil hænge sammen. 
 
Teknisk udførelse 
I området hvor der skal genskabes hede, er der foretaget store rydninger af skov og fjernet 
ca. 7 km læbælter. Den sidste del af kulturskovsarealet blev fjernet i efteråret 2006.  
Herudover bliver de tidligere dyrkede landbrugsjorde udpint for næringsstoffer ved 
græsning med kvæg (sortbrogede Jysk Kvægrace). 
Der er planlagt et udsåningsforsøg for hurtigere at genskabe hedefloraen.  
 
Naturtype 
Hede (Natura2000 naturtype 6230) 
 
Arter  
Lyng, revling, guldblomme. Dagsommerfugle som f.eks. hedepletvinge samt krybdyr som 
hugorm og alm. firben.  
 
Opdragsgiver:  
Nordjyllands Amt 
Efter 1.1.2007 
Vesthimmerlands Kommune 
Himmerlandsgade 27  
9600 Aars 
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http://www.sns.dk/udgivelser/2001/87-7279-400-3/kap40.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Planter/Andreplanter/Guldblomme.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Insekter/Hedepletvinge.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Krybdyr/Hugorm.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Krybdyr/Alm_firben.htm


Lov og planlægningsstatus 
Heden er underlagt Naturbeskyttelseslovens §3 
 
Skala 
Lokal 
 
Virkning på flora/fauna 
Genskabelse af hede på gammel landbrugsjord er en proces, der tager meget lang tid. 
Hvis der kun bliver foretaget udpining ved afgræsning, kan det tage helt op til 100 år før, 
der har indfundet sig en optimal hedeflora. Genskabelsen af heden mellem Vindblæs 
Hede og Oudrup Østerhede vil dog betyde en formodet større spredning af flora og fauna 
mellem hederne. 
 
Budget 
Ukendt 
 
Evaluering  
Ingen da det er et igangværende projekt 
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