
Hede ved Oldtidshøjene ved Bruunshåb – aktiviteter for elever

På heden ved Bruunshåb er der mange gravhøje, og der er naturpleje med 
græssende dyr. Der er to folde, så eleverne kan arbejde i folden uden dyr. 

• Der er gode plusarter på heden – find dem og hvad er deres artsscore?

• Se hvordan kvæget kan spise gyvel, så de fleste gyvel ikke sætter frø

Projektet ”Elever gir naturen et pift og får nye kompetencer på Klostermarken i Viborg” er et Grønt Partnerskabsprojekt hjemtaget af Initiativgruppen Houlkær i samarbejde med 
Houlkærskolen, Overlund Skole, Møllehøjskolen, Klub Toften, Klub Gården, Klub Kværnen, Naturskolen Ved Hald, Naturstyrelsen Kronjylland og Viborg Kommune med 
konsulentbistand fra Natur & Landbrug ApS.
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• Der er ikke så meget hedelyng –
prøv at hjælpe lyngen på arealer 
uden for gravhøje ved at slå gammel 
lyng af med grov le, og lave mindre 
afskrabninger, hvor nye frø kan spire
• Ager-tidsel, horse-tidsel, hindbær, 
brombær og kruset skræppe  –
reduceres ved at slå med le
• Blåtop - slå først og fremmest med 
le på strategiske steder,  dvs. hvor 
der er plusarter, som skal beskyttes.



Hede ved Bruunshåb - Finde plusarter – se på artsscore

Liden klokke                                          Gul snerre                                         Blåhat              Stor fladstjerne 

Hedelyng                                            Tormentil                                Håret høgeurt     Blåmunke
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Hede ved Bruunshåb - Finde plusarter – se på artsscore

Har

Katteskæg                                          Pille star                                  Mangeblomstret frytle         Ene

Lyng-snerre                                            Hare-kløver                       Almindelig kællingetand                Muse-vikke
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Hede ved Bruunshåb - Finde minusarter og hjælpe kvæg med minusarterne

Brom

Gyvel                                                Brombær                                       Ager-tidsel                 Kruset skræppe 

Hindbær                                           Blåtop                                   Hvis mere energi kan der hjælpes med at slå under hegn
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