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Naturpleje	  af	  lynghede	  med	  afgræsning	  og	  afbrænding	  -	  en	  begrundelse	  

	  

Størstedelen	  af	  lyngheden	  er	  forsvundet	  
Lyngheden	  var	  tidligere	  den	  mest	  udbredte	  naturtype	  i	  Jylland.	  I	  løbet	  af	  de	  sidste	  200	  år	  er	  
hedelyngen	  mere	  eller	  mindre	  forsvundet	  på	  80-‐90	  %	  af	  de	  gamle	  hedearealer.	  Årsagerne	  til	  
at	  lyngen	  er	  i	  tilbagegang	  er	  især	  opdyrkning,	  skovplantning,	  naturlig	  tilgroning	  af	  buske	  og	  
skovplanter	  samt	  tilførsel	  af	  kvælstof	  til	  jordbunden	  via	  luftforurening.	  Den	  traditionelle	  
udnyttelse	  af	  lyngheder	  som	  græsningsområder	  for	  husdyr	  er	  af	  økonomiske	  grunde	  praktisk	  
taget	  ophørt.	  

Husdyrene	  til	  hedeplejen	  mangler	  
De	  tilbageværende	  arealer	  med	  lynghede	  er	  omfattet	  af	  EU’s	  Natura	  2000	  handlingsprogram,	  
som	  formelt	  værner	  om	  naturtypen.	  Men	  på	  grund	  af	  hedelyngens	  særlige	  egenskaber,	  kræver	  
den	  pleje	  for	  at	  blive	  holdt	  ved	  lige.	  Den	  almindeligste	  plejeform	  for	  hedelyng	  foregår	  i	  dag	  
med	  maskiner,	  der	  høvler	  eller	  slår	  heden,	  eller	  ved	  afbrænding	  af	  store	  arealer.	  Fælles	  for	  
disse	  plejeformer	  er,	  at	  der	  ikke	  suppleres	  med	  græssende	  husdyr,	  idet	  dette	  anses	  for	  
fordyrende	  og	  unødvendigt.	  
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Afgræsning	  giver	  biologisk	  mangfoldighed	  
Det	  er	  en	  målsætning	  for	  naturplejen	  at	  opretholde	  hede	  med	  høj	  biologisk	  mangfoldighed,	  
dvs.	  variation	  i	  hedelyngens	  alder,	  struktur	  samt	  god	  genvækst	  af	  unge	  lyngplanter.	  Indholdet	  
af	  gammel/død	  lyng	  skal	  minimeres.	  Det	  ligger	  i	  sagens	  natur	  at	  hedelyngen	  skal	  være	  
dominerende,	  men	  den	  skal	  på	  ingen	  måde	  udgøre	  en	  monokultur.	  En	  lang	  række	  urter	  og	  
græsarter	  hører	  nemlig	  også	  naturligt	  hjemme	  på	  en	  velplejet	  hede.	  Lige	  så	  vigtigt	  er	  et	  rigt	  liv	  
af	  insekter,	  smådyr	  og	  fugle	  samt	  mikrofauna.	  En	  hede	  i	  forfald	  er	  præget	  af	  gammel	  lyng	  og	  
invasion	  af	  ”problemarter”-‐	  Heden	  invaderes	  af	  blåtop,	  gyvel,	  enebær	  og	  revling	  og	  træer	  som	  
birk,	  fyr	  og	  pil	  vil	  efterhånden	  føre	  til,	  at	  heden	  gror	  til.	  God	  hedepleje	  inkluderer	  stærk	  
kontrol	  med	  disse	  arter.	  

Lynghede	  i	  drift	  er	  en	  naturressource	  
Lyngheden	  er	  historisk	  set	  en	  ressource	  for	  de	  græssende	  husdyr,	  som	  bønderne	  har	  holdt	  
ved	  lige.	  For	  at	  forhindre	  at	  lyngen	  blev	  for	  gammel	  og	  mistede	  sin	  foderværdi,	  blev	  den	  
regelmæssigt	  afbrændt	  ved	  hjælp	  af	  kontrollerede	  brande	  i	  løbet	  af	  vinteren	  eller	  i	  det	  tidlige	  
forår.	  Formålet	  var	  at	  opretholde	  græsningsmuligheder	  på	  lyngheden	  hele	  vinteren	  for	  både	  
kvæg,	  får	  og	  heste.	  Hedebondens	  landbrugsproduktion	  vil	  nok	  anses	  for	  ineffektiv	  set	  med	  
moderne	  øjne,	  men	  den	  var	  til	  gengæld	  bæredygtig	  og	  kunne	  producere	  mad	  ved	  hjælp	  af	  
lokale	  ressourcer	  igennem	  flere	  tusinde	  år.	  	  

Afbrænding	  en	  foryngelseskur	  for	  hedelyng	  
Vi	  mener,	  at	  det	  er	  på	  tide	  at	  genindføre	  hedebondens	  økologiske	  principper	  på	  de	  
tilbageværende	  arealer	  af	  lynghede.	  Dette	  gøres	  lettest	  ved	  at	  kombinere	  hyppige	  og	  
kontrollerede	  mosaik-‐afbrændinger	  af	  mindre	  arealer	  i	  vinterhalvåret	  med	  fåregræsning	  
igennem	  forår,	  sommer	  og	  efterår.	  Dette	  sikrer	  en	  god	  genvækst	  af	  ung,	  frisk	  hedelyng.	  Den	  
nyeste	  forskning	  tyder	  på,	  at	  lyngen	  spirer	  kraftigere	  ved	  påvirkning	  af	  røg,	  dette	  gælder	  især	  
lyng,	  der	  er	  tilpasset	  områder	  med	  traditionel	  lyngbrænding.	  Samtidig	  vil	  nye	  lyngplanter,	  der	  

udsættes	  for	  afgræsning	  sætte	  flere	  sideskud,	  
som	  vil	  give	  kraftigere	  vækst.	  

	  

Lyng	  spirer	  fra	  rødderne	  efter	  afbrænding	  af	  
gammel	  lyng.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  hedelyngen	  ikke	  
overskygges	  af	  blåtop	  før	  den	  dækker	  bunden.	  
Derfor	  er	  afgræsning	  efter	  afbrænding	  vigtig.	  

	  

	  

Hyrder	  og	  får	  optimerer	  pleje	  og	  afgræsning	  
Gennem	  en	  sådan	  naturpleje,	  vil	  der	  skabes	  en	  mosaik	  på	  heden	  af	  lyng	  med	  forskellig	  alder	  
og	  struktur,	  og	  af	  felter	  med	  varierende	  indhold	  af	  græs	  og	  urter.	  Dette	  skaber	  også	  de	  bedste	  
forudsætninger	  for	  biologisk	  mangfoldighed,	  idet	  arter	  lettere	  kan	  indvandre	  fra	  
omgivelserne	  og	  etablere	  sig	  på	  brandfladerne.	  Moderat	  fåregræsning	  det	  meste	  af	  året	  vil	  
hindre,	  at	  de	  problematiske	  arter	  såsom	  blåtop,	  revling,	  birk	  og	  gyvel	  vil	  dominere	  på	  heden.	  
Bruges	  vandrende	  hyrder,	  vil	  man	  undgå	  at	  fårene	  kommer	  til	  at	  afgræsse	  for	  hårdt	  på	  
områder,	  som	  er	  vigtige	  for	  den	  biologiske	  mangfoldighed.	  Desuden	  vil	  der	  produceres	  
fødevarer	  -‐	  ikke	  i	  store	  mængder,	  men	  økologisk	  bæredygtigt.	  

Et	  argument	  for	  at	  afgræsse	  med	  får	  og	  ikke	  kvæg	  er,	  at	  kvæggræsning	  kan	  føre	  til	  stedvis	  
ophobning	  af	  gødning,	  som	  dræber	  lyngen.	  Desuden	  er	  mange	  kvægracer	  så	  tunge,	  at	  de	  kan	  
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ødelægge	  jordstrukturen	  i	  hedearealerne.	  F.eks.	  er	  Skotsk	  Højlandskvæg	  velegnet	  til	  at	  åbne	  
op	  og	  fjerne	  krat	  i	  et	  tilgroet	  hedeområde,	  men	  mindre	  egnet	  end	  får	  til	  at	  vedligeholde	  heden.	  

Afbrændinger	  uden	  afgræsning	  giver	  ukontrolleret	  vækst.	  
Store	  afbrændinger	  af	  arealer	  på	  10-‐100	  ha	  uden	  brug	  af	  afgræssende	  dyr	  kan	  hurtigt	  blive	  en	  
risikosport.	  Uønskede	  arter	  som	  f.	  eks.	  birk	  kan	  få	  fodfæste	  og	  starte	  en	  uønsket	  succession	  på	  
brandfladerne.	  Højtvoksende	  græsser	  som	  blåtop	  bliver	  gerne	  så	  dominerende	  at	  hedelyngen	  
ikke	  får	  udviklingsmuligheder	  efter	  branden.	  De	  meget	  store	  brandflader	  vil	  gøre	  det	  
vanskeligere	  for	  de	  sjældne	  arter	  at	  indvandre	  og	  etablere	  sig.	  

	  

Mons	  Kvamme	  instruerer	  i	  
hedeafbrænding	  i	  små	  mosaikker	  for	  
Herning	  Kommune	  på	  Trehøje	  ved	  
Vildbjerg.	  

	  

	  

	  

	  

	  

Høvling	  og	  lynghøst	  med	  store	  maskiner	  giver	  monokultur.	  	  
Det	  er	  i	  dag	  blevet	  populært	  at	  anvende	  forskellige	  slå-‐	  og	  høvlemaskiner	  i	  hedeplejen.	  
Lynghøst	  og	  fjernelse	  af	  humus	  og	  tørv	  indgik	  i	  den	  gamle	  driftsform	  på	  heden,	  men	  aldrig	  
alene,	  derimod	  i	  kombination	  med	  afgræsning	  og	  afbrænding.	  Lynghøsten	  vil	  med	  tiden	  
mindske	  den	  biologiske	  mangfoldighed.	  Desuden	  bliver	  det	  vanskeligt	  at	  holde	  arter	  som	  
revling	  og	  blåtop	  under	  kontrol.	  Brug	  af	  høvlemaskiner	  fjerner	  det	  meste	  af	  det	  levende	  
jordlag.	  Dette	  kan	  være	  en	  effektiv	  måde	  at	  fjerne	  ophobninger	  af	  kvælstof,	  men	  det	  fører	  til	  
en	  udpining	  af	  heden	  og	  til	  en	  monokultur	  af	  hedelyng.	  Omfattende	  maskinbrug	  på	  heden	  vil	  
uvægerligt	  medføre	  en	  sammenpresning	  af	  jorden,	  og	  lang	  tids	  brug	  af	  maskiner	  vil	  give	  en	  
natur,	  som	  er	  meget	  forskellig	  fra	  den	  autentiske	  hede,	  som	  burde	  være	  formålet	  for	  

naturplejen.	  

Hedehøvlen	  demonstreres	  på	  
Præstbjerg	  Naturcenter	  for	  Herning	  
Kommune	  i	  marts	  2012	  
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Til	  sidst	  nogen	  råd	  	  om	  de	  enkelte	  ”problem-arter”:	  

Blåtop	  er	  den	  almindeligste	  af	  de	  højtvoksende	  
græsser	  på	  kvælstofberiget	  hede.	  Den	  etablerer	  
sig	  hurtigt	  efter	  en	  brand	  uden	  afgræsning.	  
Græssende	  får	  holder	  den	  fint	  under	  kontrol,	  især	  
ved	  afgræsning	  om	  foråret.	  Billedet	  viser	  Blåtop	  i	  
juli	  efter	  afbrænding	  i	  marts-‐	  udenfor	  hegnet	  	  
hvor	  den	  er	  lang	  og	  dominerende	  og	  indenfor	  
hegnet,	  hvor	  fårene	  afgræsser	  de	  nye	  spirer.	  

	  

	  

Gyvel	  bør	  slås	  og	  holdes	  nede	  ved	  afgræsning.	  Det	  
betaler	  sig	  ikke	  at	  brænde	  den,	  idet	  frøene	  spirer	  
ekstra	  godt	  efter	  afbrænding.	  Fårene	  tager	  
skuddene	  så	  højt	  de	  kan	  nå.	  

	  

	  

	  

	  

	  

Enebær	  hører	  til	  på	  heden,	  men	  uden	  aktiv	  hedepleje	  
vil	  den	  tage	  helt	  overhånd	  og	  overskygge	  hedelyng	  og	  
mange	  andre	  arter.	  Afbrænding	  er	  meget	  effektivt-‐	  
den	  dør.	  Et	  problem	  er,	  at	  både	  åben	  hede,	  og	  hede,	  
der	  er	  overskygget	  af	  enebærbuske,	  er	  beskyttet	  af	  
habitatdirektivet	  i	  Natura	  2000.	  Men	  er	  det	  ønsket	  at	  
holde	  heden	  ved	  lige,	  må	  enebær	  holdes	  under	  
kontrol.	  

	  

Revling	  er	  en	  anden	  hedeart,	  der	  kan	  skabe	  
problemer	  for	  hedelyngen.	  Den	  er	  ubrugelig	  som	  
græsningsplante,	  og	  den	  overlever	  at	  lyngen	  slås.	  På	  
gammel-‐	  ikke	  afbrændt	  hede	  vil	  revling	  
udkonkurrere	  hedelyngen.	  Den	  udskiller	  specielle	  
phytotoxiner,	  som	  hindrer	  spiring	  og	  udvikling	  af	  en	  
række	  arter,	  og	  revling	  kan	  med	  tiden	  ændre	  heden	  
til	  en	  monokultur,	  hvor	  der	  ikke	  vokser	  andet.	  Den	  
dør	  helt	  ved	  afbrænding,	  men	  har	  den	  udviklet	  sig	  til	  
tykke	  måtter	  er	  den	  vanskelig	  at	  få	  ild	  i.	  Den	  bedste	  

måde	  at	  holde	  revlingen	  under	  kontrol,	  er	  ved	  regelmæssig	  afbrænding	  og	  afgræsning,	  som	  
opretholder	  konkurrenceevnen	  i	  hedelyngen.	  	  
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Hybenrosen	  er	  en	  invasiv	  planteart,	  som	  
spreder	  sig	  -‐	  også	  på	  lyngheden.	  Den	  
bekæmpes	  effektivt	  af	  græssende	  får.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Birk,	  fyr	  og	  pil	  samt	  andre	  træer	  og	  
buske,	  som	  kan	  føre	  til	  at	  heden	  springer	  i	  
skov,	  holdes	  bedst	  nede	  med	  afbrænding	  
kombineret	  med	  afgræsning,	  særlig	  tidlig	  
på	  foråret	  eller	  sent	  om	  efteråret.	  

	  

	  

	  

	  

Den	  vandrende	  
hyrde,	  Berit	  
Kiilerich,	  
afgræsser	  i	  
2012-13	  den	  
fredede	  hede	  ved	  
Trehøje	  som	  
demonstration.	  
For	  at	  dette	  skal	  
fortsætte	  kræves	  
finansiering	  af	  
hendes	  og	  
fårenes	  arbejde.	  
Berit	  skal	  
forpagte	  jorden	  
af	  de	  private	  
lodsejere	  og	  søge	  
græsningsstøtte	  
eller	  lodsejeren	  

søge	  græsningsstøtte	  og	  betale	  Berit	  for	  græsningsaftalen.	  Der	  er	  flere	  lodsejere	  på	  området,	  så	  
administrationen	  kunne	  	  ved	  f.eks.	  direkte	  støtte	  til	  hyrden	  blive	  lettere	  at	  overskue.	  


