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Indgår i en fælles europæisk natur- og 
kulturarv.

Lyngheder i god hævd bidrager væsentlig til 
den danske biodiversitet.

Lynghede



Heden er et af Danmarks ældste 
kulturlandskaber.

Heden er skabt til 
husdyrgræsning.

Hyrder har passet dyrene. 

Aktiv hededrift foregik indtil for 
200 år siden.

Heden producerer mad, men det 
er en glemt kundskab i Danmark.

Lynghede.



Kulturbetingede lyngheder
• Åbne landskaber og naturtyper dominert av dvergbusker og lyng. 

• Hedelyng (Calluna vulgaris) den viktigste lyngarten.

• Skabt av mennesker gjennom flere tusen års jordbrukshistorie og gårdsutvikling.

• Benyttet til ekstensiv beitebruk for får, ku, geit og hest, over store deler av Europa som 

helårsbeite. 

• Mosaik av semi-naturlige vegetasjonstyper.

• Finnes først og fremst i områder med oceanisk klima.

• Vedligeholdt ved græsning og regelmæssig brænding for at opretholde græsningskvaliteten.





























Jylland mellem tvende have
Tekst: H. C. Andersen, 1859

Heden, ja, man tror det næppe,
men kom selv, bese den lidt:
lyngen er et pragtfuldt tæppe,

blomster myldre milevidt.
Skynd dig, kom! om føje år
heden som en kornmark -

som en kornmark står.





















Frisk, grønn røsslyng i januar, 5 år etter brenning







Lyngbrenning har vært en integrert del av kystlandbruket 
i flere tusen år.





Heden forsvinder
• Skovplantning starter omkring 1800. 

• Oppdyrking starter på 1830-tallet. 

• Det danske Hedeselskab etablert i 1866 med formål å dyrke 

opp og plante til lyngheiene.

• Den opprinnelige danske fårerasen dør ut midt på 1800-tallet.

• De levende tradisjonene om lyngheidrift forsvinner gradvis 

mot slutten av 1800-tallet.



• Gjengroing pga nedgang i udmarksgræsning.

• Skovplanting og spredning fra plantefeltene.

• Overflategjødsling og oppdyrking.

• Opphobning i jordsmonnet av nitrogen fra luft og nedbør.

• Nedbygging (veier, vindmøller, industriutbygging).

Heden forsvinder - 2



Einer tar over lyngheiene når de ikke holdes i hevd.



Gammel lynghei i vanhevd.



Lyngen blir fortrengt av busker og trær.



Gjengroende lyngheier gjør landskapet brannfarlig.





















• Tabte græsningskvaliteter og produktionsmuligheder.

• Tab af biologisk mangfoldighed.

• Tab af kulturarv og oplevelsesverdier. 

• Redusered fremkommelighed.

• Øgt fare for ukontrollerede vildbrander.  Landskabet blir mer brandfarlig.

Konsekvenser av tilgroning

















Ved nitrogenopphopning i jordsmonnet blir lyngen 
utkonkurrert av høyvokst gress.

















2014 

3 1/2 år 
efter brand 

3 års 
græsning

















Journalist: MAJ-BRITT DAHL  
tlf. 995 23 155  e-post: maj.dahl@bt.no

2 // INNSIKT // 3 BERGENS TIDENDE FREDAG 14. MARS 2014  BERGENS TIDENDE FREDAG 14. MARS 2014

Innsikt er en BT-satsing på kunnskap og forskningsstoff.  
Her skriver eksperter og kunnskapspersoner bakgrunnsartikler, 

saker om egen forskning og saker knyttet til nyhetsbildet.

Det oppstår ofte branner i land 
rundt Middelhavet. I media får  
klimaendringene skylden, men 
den egentlige årsaken til bran-
nenes intensitet er mangel på  
beitende husdyr i utmarken. 
Mange steder driver spesialist-
team av botanikere og brannmenn 
med kontrollert brenning av kratt-
skog om vinteren for å redusere 
brannfaren om sommeren.

Hyppige branner på grunn av lyn 
ca. hvert tiende år holdt tidligere 
vegetasjonen nede. Effektiv brann-
beredskap har siden 1950-tallet 
hindret slike branner. Mangelen 
på naturlige branner har ført til 
høyere vegetasjon og en mange-
dobling av brennbart materiale på 
bakken. Når dette tar fyr, får man 
storbranner som er mye vanske- 
ligere å slukke.

En uhyggelig variant av problemene med «fuel load». Både  
byen og områdene rundt ble hermetisk stengt etter katastrofen 
i 1986. Det har ført til en kraftig gjengroing med tett skog rundt 
byen. Her bygger det seg opp stadig større mengder organisk 
materiale, og brannfaren øker. Før eller siden vil det bryte løs en 
eksplosjonsaktig brann i disse skogene. Problemet er bare at 
jordsmonnet, og dermed skogen, fortsatt er høyradioaktiv etter 
utslippene i 1986. Begynner dette å brenne, slippes betydelige 
mengder radioaktivitet på nytt ut i atmosfæren.

Over en tredel av alt som brenner 
på kloden skyldes villbranner i 
Afrika sør for Sahara. En viktig 
årsak er at gammel kunnskap har 
forsvunnet. På savannen var det 
historisk tradisjon for å sette fyr 
på gresset i det monsunregnet 
startet. I kolonitiden ble det innført 
gode rutiner for kontrollert natur-
brenning. Flytting og uro gjør at 
dette ikke lenger blir praktisert.

• Sør- og Mellom-Europa: • California: • Tsjernobyl, Ukraina: • Afrika:

«Fuel load»  
kalles det når  
brennbart  
materiale hoper  
seg opp på  
bakken. 

Global  
utfordring

Profesjonelle gjetere 
med flokker av sau, 
geit og hunder bevarer 
kulturlandskapet mange 
steder på Kontinentet. 
Slik unngår de  
ukontrollerte branner. 

Vinterens branner skaper eng-
stelse langs hele norskekysten. 
Selv om de har vært dramatiske, 
kan situasjonen bli enda mer 
kritisk i mai/juni når sommer-
varmen kommer i tillegg til 
tørke og vind. 

Vi hører lite om den egent-
lige årsaken til at det brenner 
så voldsomt: Kvist og kvast og 
landskap som gror igjen. Det er 
mat for flammer. 

Tikkende bombe
Særlig kraftig har gjengroingen 
vært langs kysten. Moderne krav 
til effektivitet i matproduksjo-
nen gjør at det nesten ikke lenger 

går husdyr på beite i utmark. Av 
de åpne kystlyngheiene har vi 
bare 10 prosent igjen. Forskerne 
har lenge pekt på problemene 
det fører til. Det handler om tap 
av biologisk mangfold, kultur-
historiske verdier og opplevel-
sesmuligheter for reiselivet. 
Det blir stadig vanskeligere å ta 
seg frem, utsikten forsvinner og 
flåttplagen øker. Vi er i ferd med 
å miste beitegrunnlaget for lokal 
matproduksjon, og naturen blir 
sakte, men sikkert forvandlet til 
en tikkende brannbombe. 

Kystlandskapet som tidligere 
var åpent, er i dag dominert av 
grov lyng, einer og krattskog. 
På bakken hoper det seg opp 
med døde planterester. Når 
denne blandingen tar fyr i tørt 
vær, brenner det med eksplosiv 
kraft. Blåser det storm i tillegg, 
får man en katastrofe. 

Det har ikke manglet på 
advarsler; vinterens branner er 
ikke de første. I vår tid har vi 
opplevd en økende hyppighet 
av monsterbranner. For noen 

år siden brant det i fire døgn 
på Sotra, et område på over 20 
kvadratkilometer.  

Styrt beiting
Flere land på kontinentet har 
tatt i bruk en gammel driftsmåte 
for å bevare kulturlandskapet. 
De bruker såkalte vandrende 
hyrder, profesjonelle gjetere 
med beitedyr og hund som 
hyres inn og sørger for presis 
og effektiv beiting i avgrensede 
områder. 

I Norge var gjetertradisjo-
nene først og fremst knyttet til 
seterbruk som stort sett for-
svant for hundre år siden. Bruk 
av gjetere i moderne tid har her 
først og fremst vært diskutert i 
forbindelse med rovdyr og saue-
beiting. Så langt har det strandet 
på manglende finansiering. 
Men når man tenker over hvilke 
verdier som har gått opp i røyk 
i vinter, burde vi se på det med 
nye øyne. 

Noen gjør allerede en viktig 
innsats for å redusere brann-

UT PÅ TUR: En vandrende hyrde leder dyrene i løpet av dagen til områder som trenger beiting. Om natten står de i en innhegning, men det er ikke behov for           gjerder der det skal beites. Her fra Vest-Jylland i Danmark.  FOTO: ANNETTE ROSENGAARD HOLMENLUND

Røsslyng  
digger røyk
Frøene fra røsslyng spirer 
raskere hvis de utsettes  
for røyk. De er blitt  
«avhengige» etter flere 
tusen års lyngbrenning.

Forskere ved Universitetet i 
Bergen og Bioforsk har gjort 
kontrollerte spiringsforsøk med 
prøver av frøbanken i kystlyng-
hei. Forsøkene viser at frøene 
fra røsslyngplanten spirer bedre 
hvis de blir utsatt for røyk. Plan-
tene vokser i områder der folk 
har holdt på med regelmessig 
brenning av marken gjennom 
flere tusen år. 

Resultatene var oppsiktsvek-
kende da forskerne sammen-
lignet dem med tilsvarende 
spiringsforsøk fra steder i landet 
der man ikke hadde drevet med 
lyngbrenning. Der viser ikke 
røsslyngfrøene samme positive 
reaksjon på røykbehandling. Det 
tyder på at røsslyngen over lang 
tid har tilpasset seg kystbefolk-
ningens bruk av ild. 

Det arbeides nå for å se om 
lignende tilpasninger også kan 
påvises hos andre arter i kyst-
lyngheiene.   

Mons Kvamme har skrevet 
denne artikkelen. Han er  
botaniker og vegetasjons- 
historiker og arbeider med 
forskning og formidling om  
kulturlandskap med særlig vekt 
på kystlyngheier. Han samar-
beider med bl.a. Universitetet 
i Bergen, Miljødirektoratet og 
Lyngheisenteret på Lygra.

Gode hyrder  
hindrer brann

blir villsaudrift brannforebyg-
gende virksomhet av beste 
merke. 

Mosaikkbrenning
For å klare seg gjennom vinte-
ren, er villsauen avhengig av 
gode røsslyngbeiter. De holdes 
i hevd med regelmessig og 
kontrollert brenning. Metoden 
har vært en integrert del av 
kystlandbruket gjennom flere 
tusen år, men etter krigen ble 
driftsformen gradvis avviklet og 
gjengroingen satte inn. 

Erfarne villsaubønder vil 
aldri brenne store arealer, men 

mindre felt som danner en 
mosaikk i landskapet. Dette gir 
de beste beitebetingelsene, og 
det lager brudd i vegetasjonen 
som gjør det lettere å stoppe en 
brann hvis den skulle komme ut 
av kontroll. 

Nyttig tjener
Økningen i villsauholdet har ført 
til at det i dag er flere som driver 
med kontrollert lyngbrenning 
enn for 20 år siden. Mange har 
vokst opp med denne kunnska-
pen, andre har gått på kurs for å 
lære det. Alle som driver seriøst 
med villsau, er fortrolige med 
det gamle ordtaket: Ilden er en 
nyttig tjener, men en farlig herre. 

Lyngbrenningen gjøres 
vanligvis i februar-mars. Da er 
sjansen for skadevirkning på 
jordsmonn og annen vegetasjon 
minimal. Og man går selvfølge-
lig aldri ut i kuling og storm for 
å tenne på. 

Med god planlegging og nok 
folk er det mulig å styre ilden 
temmelig presist, og brann- 

vesenet varsles alltid på for-
hånd.

Brenner for lite
Velholdte lyngheier kan selv-
følgelig også begynne å brenne 
uten at det er planlagt. Men 
det blir aldri et inferno av den 
typen vi har sett i vinter.  Et godt 
samarbeid mellom brannvern- 
myndighetene og villsaunæ-
ringen er derfor en vinn-vinn 
situasjon som er i alles interesse.

Det høres paradoksalt ut, men 
problemet i dagens kystnatur er 
ikke at det brenner, men at det 
brenner for lite. Brenningen ska-
per livsrom og oppvekstvilkår for 
en rekke planter og dyr. Dessuten 
ligger det store mengder spire-
dyktig frø lagret i jordsmonnet. 
Det er naturens frøbank, som 
betyr mye for utviklingen av 
vegetasjonen etter brann. Den 
er vesentlig for det biologiske 
mangfoldet på kysten.

faren. De driver med villsau, den 
gamle norske utegangersauen 
som gjennom tusener av år har 
vært brukt som husdyr på kys-
ten. Villsauene er langt flinkere 
enn andre saueraser til å holde 
landskapet åpent. På den måten 

FAKTA

Kystlyngheier

n Åpne lyngheier har  
preget vestkysten av Norge 
i mer enn 4000 år.
n Er menneskeskapte og  
ga grunnlag for bosetning 
og bærekraftig matproduk-
sjon sammen med fiske.
n Inngår i en felleseuropeisk 
kulturarv langs Atlanter-
havskysten.
n Regnes blant Europas 
mest sårbare naturtyper.
n Kontrollert lyngbrenning 
var en integrert del av  
kystlandbruket.

TO ÅR: Røsslyng  
spirer fra både røtter 
og frø. Her er resulta-
tet av frøspiring to år 
etter brenning.  

Selv om årets vinter-
branner har vært  
dramatiske, kan  
situasjonen bli enda mer 
kritisk i mai/juni når 
sommervarmen kommer 
i tillegg til tørke og vind. 

FULL KONTROLL: Når man setter i gang en lyngbrann, har mannska-
pene full kontroll. Her venter de på bakketoppen, de der slukker ilden.
 FOTO: MONS KVAMME 

åpne lyngheier  
er igjen langs  
norskekysten



Kontrollered brænding af lyng.



• Ilden er en nyttig tjener, men en farlig herre. 
• Hedebrænding er intet mål i sig selv.
• Hensikten har til alle tider vært at 

oppretholde/forbedre kvaliteten på heden 
for faaregræsningen. 

• I dag er vi også optaget af betydningen for 
det biologiske mangfold.



Naturbrænding krever:

• Kundskab og erfaring.
• God planlegging.
• Tilstrækkelig mandskab.
• Tålmodighet.





Kontrollered lyngbrænding

• Gir foryngelse av lyngplanten og bedre kvalitet på beitene.

• Stimulerer frøbanken og og gir høyere artsmangfold.

• Hindrer uønsket oppslag av busker og trær.  Reduserer gjengroing 
og faren for ukontrollerte villbranner.

• Brenning i mosaikk gir best effekt for beitekvalitet og mangfold. 
Skaper dessuten nettverk av branngater ved fremtidig brenning.



• Lyngbrenning må utføres i vinterhalvåret (høst/vinter/tidlig vår). 

• Brenning på denne årstid en velsignelse for kystlyngheiene. 

• Ikke vanskelig å kontrollere ilden så lenge brannen er godt planlagt.

• Skade på røtter, frøbank i jordsmonnet eller fugle/dyreliv unngås. 

• Brannvesenet skal varsles på forhånd om hvor og når det skal brennes.

• Må gøres før 1. april.



• God planlegging før brenning er svært viktig.

• Bestem hvor stort område som skal brennes.

• Finn ut hvor og hvordan det skal tennes på.

• Planlegg hvordan ildfronten skal vandre gjennom terrenget.

• Vær sikker på hvor og hvordan ilden skal slukke.

• Vurder behovet for å lage brandbælter.

Planlegging









Hold kontroll på sidene.



Bruk av brandbælter.
• Brandbælter lages der man vil at ilden skal stoppe. 

• Ilden kan kontrolleres med naturlige begrensninger som bart fjell, vann, bekker 
og myrdrag.*

• En vanlig kjerrevei kan være nok.

• Hvis vegetasjonen er høyvokst (einer, krattskog) må brandbæltet ryddes med 
ryddesag, beitepusser e.l. Om mulig kan den fuktes på forhånd.

• I lavere vegetasjon er det enkleste å brenne brandbælter mot vinden!

*: Ved barfrost må myrdragene sjekkes, her er oftest mye gress som lett tørker 
opp og da stanses ikke ilden. 



Ildfronten styres mot sjøen.



Bart fjell stopper ilden.



En enkel kjerrevei kan stoppe ilden.



Branngate brennes mot vinden. Medvinds flammer slukkes 
med en gang, motvinds når gaten er bred nok.















































Vind.
• Brenn aldri i sterk vind. Vindstille og vekslende vindretning er heller ikke bra.

• Ilden suger luft og forsterker eksisterende vind.

• Hvis tørt nok - brenn mot vinden. Da er det lettest å holde kontroll, og 
resultatet blir best.

• Hvis ikke - bruk vinden til å styre ilden. 

• Ved medvindsbrann: Vær nøye med hvordan ildfronten skal stoppes. 

• Mangler naturlige avgrensninger, lag branngater.  Start brannen der du vil den 
skal stoppe. Begynn forsiktig og jobb deg gradvis opp mot vinden. 



Brenning mot vinden er lett å kontrollere og gir best effekt.





Opptenning mot vinden fra sti. 
Medvindsflammer slukkes umiddelbart.





• Gammelt tørrgress er ekstremt lettantennelig.

• Ilden sprer seg mye raskere i tørt gress enn i lyng. Lett å miste 
kontrollen.

• Gressbrenning må planlegges like grundig som lyngbrenning.

• Gress må brennes mot vinden!

• Viktig med nok folk.

• Tilstrekkelig slukningsutstyr må være tilgjengelig.

Brenning av tørrgress.







• Brenn i mosaikk.

• Det gir best beitekvalitet gjennom hele året.

• Mosaikkbrenning gir de beste resultater for biologisk mangfold.

• Med slik brenning vil tidligere brannflater danne et nettverk av 
branngater og dermed lette kontrollen med nye branner.







16 år med brannmosaikk 
på Lyngheisenteret,  

totalt 1500 daa.



















Beitedyr tiltrekkes av nyspirende lyng.  
Spesielt viktig for utegangersau i vinterhalvåret.



• Nyere forskningsresultater viser at hedelyngens frø i jordsmondets 
frøbank spirer bedre efter at ha været udsat for røg.

• Dette ser også ud til at være tilfælde med en rekke andre af hedens arter.

• Faaregræsning efter brand stimulerer også frøspiringen.

• Styrt græsning med faar på nye brandflader reducerer desuden foraarets 
græsopslag og styrker dermed konkurrenceforholdene for hedelyngen og 
andre af hedens arter som spirer op fra frøbanken.

• Kombinationen af kontrolleret brænding og styrt græsning er derfor den 
bedste måde at sikre højt mangfold og god foderkvalitet på heden 
gennem hele aaret.    
















