MARTS

24
kl 10-17

KURSUS I HEDEPLEJE I
!VESTJYLLAND 24. MARTS
!
Lystbækgaard, Lystbækvej 1, 6900 Ulfborg
!

10-12 Oplæg fra Biolog Mons Kvamme om naturpleje og traditionel hededrift
med afbrænding og afgræsning.
12-13 Oplæg fra Agronom Annette Rosengaard Holmenlund: Muligheder for at
bruge får i naturplejen i Danmark. Regler, støttemuligheder og økonomi.
13.00 Lækker lokal frokost fra heden.
14.00 Mons demonstrerer på heden, hvordan han planlægger en afbrænding. Vi
ser resultaterne af ilden brugt i naturpleje, muligheder- Se og prøv at lave små
kontrollerede afbrændinger- Oplev vandre-hyrde med fåreflok fra Lystbækgaard.
Under afbrænding er der tid til netværk og vidensdeling. Målgruppe:
Naturerhvervsstyrelsen, biologer, kommuner, naturstyrelsen, undervisere i natur
og miljø. Pris kr. 1000,- inklusive filmen: “Kunsten at brænde Lyng”
Tilmelding hurtigst muligt til annette@hyrdetimer.dk 2485 9917

!
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 vises erfaringer med
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 tilbyder ovenstående dagskursus (afbrænding af lyng sker i tørvejr)
Tirsdag den 24-3 2015: Naturplejedag kl. 10-17
Målgruppe: Naturerhvervsstyrelsen. Biologer, Kommuner, Naturstyrelsen,
undervisere i natur og miljøfag på skovskole, erhvervsakademi mfl.
Pris 1000 kr. incl. filmen: Kunsten at Brænde Lyng, af Mons Kvamme, Norge.
Tilmelding til 2485 9917. Eller send mail- gerne med faktureringsoplysninger- til:

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

