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Der er tale om to forskelligartede projekter: 

  

Gyvelvej 2  

 

Da vi overtog grunden i 2007, var den sprunget i skov efter i en lang årrække (20 år+) at have fået lov at 

passe sig selv.  

 

 
 

På størstedelen af grunden er der derfor tale om reetablering af lyng, efter det altså i en lang periode har væ-

ret fortrængt af træer, buske mm.  

 

Efter rådgivning fra en specialist i lyng- og naturpleje gik vi i foråret 2009 for alvor i gang med arbejdet. 

Flere hundrede træer er blevet fældet, buskads er ryddet, og grunden fremstår nu meget lys og åben og visse 

steder bar. 

  

Vi har luget og revet brombær op, slået og revet på grunden for at give lyngen de bedste betingelser.  

  

Flere steder kan vi med glæde konstatere, at lyngen allerede spirer ivrigt. Andre steder kan vi se, at der 

kommer anden fin hede vegetation, bl.a. liljekonvaller, engelsød (bregner), bakkenelliker, blåmunke, liden 

klokke, harekløver mm. og andre steder igen er der desværre kommet græsset bølget bunke 

  

Vi havde i slutningen af oktober 2011 besøg af Jørgen Stoltz, som anbefalede os også at bruge metoden med 

afskrælning. Billedet viser afskrælningen ved Fjordglimt på et mindre stykke ved Korshage Fjordvej.  

 

 

 



 

 

 

Planen er nu på den korte bane at få luget eller afskrællet de steder, hvor græsserne har sådan fat, at de kvæ-

ler lyngvækst eller udelukker fremspiring af ny lyng. 

  

Vi vil gøre det i mosaikker for at undgå at hele grunden fremstår arret. Nogen steder er det planen at forsøge 

at så lyng med lyngfrø, som vi høster fra den gamle eksisterende lyng på grunden. På de helt afskrællede 

felter vil vi nogen af stederne plante hede lyng. (På Nykøbing Planteskole kan man købe de sorter, der gror 

på Korshage) 

  

På de steder på grunden, hvor der tilsyneladende dukker anden naturligt forekommende hede vegetation op, 

vil vi i første omgang se, hvordan dette udvikler sig. Vores håb er, at der kommer en naturlig balance, men 

det må tiden vise.  

 

Det er et arbejde som kræver lidt tålmodighed, men om forhåbentligt 3-5 år kan vi glæde os over en smuk 

varieret grund med en mosaik af lyng i forskellige stadier samt anden naturlig hede vegetation.  

 

Vi er meget glade for Jørgens rådgivning og føler os meget fortrøstningsfulde.  

 

Med til Jørgens rådgivning hører en form for kvalitetskontrol: Efter et besøg kigger han forbi et par gange 

for at holde et øje med om det spirer, og hvad og hvordan. 
 

Gyvelvej 7  

 

Her er der heldigvis rigtig meget sund og stærk lyng, som også bærer præg af, at det i en længere periode har 

været fint vedligeholdt.  

Imidlertid er store dele af denne lyng ved at være så gammel at den er moden til at blive slået, hvilket vi 

planlægger at få gjort i denne eller næste sæson. (Lyngen kan slås fra sidst i oktober frem til medio marts) 

  

Grunden er visse steder ved at være domineret af mange unge, selvsåede birke- og nåletræer, som skal holdes 

nede for at forhindre at grunden springer i skov. Til dette arbejde håber vi på at kunne alliere os med Klaus 

fra Kildegården, som har de rette maskiner til at knuse og rydde i felter, så lyngen vil få de bedste betingel-

ser. Klaus har et samarbejde med Jørgens Stoltz, og Jørgen har lovet at være med på sidelinjen, når vi be-

gynder arbejdet. 

  

Nogle af de store gamle træer på grunden skal fældes, og vi har i samarbejde med Jørgen Stoltz afmærket 

disse. 

  

 


