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Lystbækgaard, Lystbækvej 1, 6900 Ulfborg !
11.00-11.30 Ankomst caféen er åben. 

11.30 Mons Kvamme viser sin lynghedefilm om afbrænding. 

12.30- 13.00 Kørsel til heden på Præstbjerg Naturcenter 

13.00 -13.30 Vi spiser vores medbragte frokost og kigger på får der afgræsser heden. 

14.00 Praktisk afbrænding – vi kigger på felter med lyng, der er brændt forrige år. 

Deltagelse er gratis. Du kan købe bogen Hyrdetimer Håndbog i Fårehold og 
Naturpleje, kr. 250 eller USB stk med filmen “Kunsten at brænde lyng” pris kr. 320. 

Mulighed for at købe kaffe, the, øl og vand. Medbring vand, madpakke og praktisk 
arbejdsvenligt tøj.  

Mulighed for primitiv overnatning udendørs for de, der kommer langvejs fra. 

Tilmelding hurtigst muligt til annette@hyrdetimer.dk 2485 9917 

MARTS
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PRAKTISK HEDEPLEJE I 
VESTJYLLAND 21. MARTS

kl 11-17

mailto:annette@hyrdetimer.dk
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Hvorfor holder Lystbækgaard kurser om Hedepleje? 

Kurserne om afbrænding og afgræsning af hede på 
Lystbækgaard er planlagt af Agronom Annette Rosengaard 
Holmenlund og Fårehyrde Berit Kiilerich, der har afgræsnings 
kontrakt på 4-500 hektar §3 natur og 700 moderfår. 

De vestjyske heder er i færd med at forsvinde. Lyngen bliver gammel og grov, 
træer gror ind over heden og lyngen dør. Lyng tåler ikke skygge. Det lysåbne 
landskab ændrer sig, og dermed forringes livsgrundlaget for hedens dyr og 
planter. Ild skaber forstyrrelse, der åbner og fornyer naturen. Den traditionelle 
hedepleje kræver afbrænding og afgræsning. Når dette gøres effektivt holdes 
skyggende græsser som blåtop nede, og nyspiret lyng får lys og næring. 

I uge 12 og 13 kommer hedeeksperten Mons Kvamme, Lyngheisentret, Lygra i 
Vest-Norge  til Lystbækgaard. Mons Kvamme arbejder som botaniker, forsker og 
ikke mindst som instruktør til kontrollerede lynghede afbrændinger. Vi ser på 
tidligere afbrændte felter, lærer om biodiversitet, og hvis vejret tillader det, tager 
vi ud og lærer kunsten at brænde lyng. Derudover viser vi resultater af 
afgræsning med nordiske får på heden. På Lystbækgaard har vi gennem en 
årrække samlet erfaringer i naturpleje på forskellige naturtyper som enge, 
overdrev, tørre og våde heder mm. Vi viser, hvordan vore husdyr kan bruges og 
diskuterer vandre-hyrde systemets virkemidler og effekter. Fårene på 
Lystbækgaard er tilpasset naturnær drift og finder selv deres føde ude hele året. 
Vi sælger også gourmet varer fra fårene, som du kan købe med hjem fra 
Lystbækgaards gårdbutik. 

Vi tilbyder interessede dagkursus (afbrænding af lyng sker i tørvejr) 

Lørdag den 21-3 2015: Praktisk hedeplejedag kl. 11-17 

Målgruppe: Elever fra Skovskolen, DNs naturpleje netværk, studerende i 
landbrug, miljøteknologi, jægere, biavlere, landmænd, fåreavlere mfl. 

ANNETTE@HYRDETIMER.DK  
se mere på www.lystbaekgaard.dk eller www.hyrdetimer.dk 

Du kan også ringe til Berit Kiilerich på 2123 2984  
eller maile til hende  på lystbaekgaard@mail.tele.dk
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