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Grunden brændte for mange år siden ved et uheld pga. askeudtømning. Selvom denne afbrænding 

ikke just var hverken planlagt eller kontrolleret, var det faktisk den bedste metode til foryngelse af 

lyngen. Grunden var derfor meget flot i mange år efter. Nu trængte den imidlertid til foryngelse – 

specielt efter de hårde vintre, vi har haft.  

I Jylland benytter man sig af afbrændingsmetoden på heden, men brandvæsenet tør - forståelig nok - 

ikke stå for afbrænding af lyngen på Korshage.  

Vi overvejede derfor to alternative metoder til foryngelse af lyngen: Afgræsning eller slåning.  

Afgræsning 

Ifølge Anja Elsing, der har hestene på engen, ville de islandske heste kunne afgræsse vores grund i 

løbet af meget kort tid her i vinter. Det krævede blot, at vi fik indhegnet grunden med elektrisk hegn 

og fik sikret vand til hestene. Naturvejleder Jørgen Stoltz, Skov- og Naturstyrelsen, kommunen 

samt Danmarks Naturfredningsforening syntes, det kunne være et interessant forsøg med de island-

ske heste, men var usikre på, om de kunne klare opgaven med de gamle stængler. De kom med et 

alternativt forslag, som bestod i afgræsning med Gallowaykvæg. De har vist sig at ville æde selv 

meget gamle planter. Grundejerforeningens bestyrelse var imidlertid imod denne løsning, idet der 

var tale om indhegning og dyrehold.  

 

Slåning 

 

Vi fandt derfor gennem skovens folk frem til 

Niels Jensen, som kan slå lyng med en 

slagleklipper. Niels Jensen lavede en prøve-

kørsel, som Jørgen Stoltz besigtigede og 

godkendte.  

 

Vi valgte i første omgang kun at få slået 

halvdelen af grunden - fra bakketoppen ned 

til vejen i hele grundens længde. Den 15. 

november 2011 gik det så løs. 

 

Slåning med slagleklipper 

Jørgen Stoltz anviser  

slåningsruten Den slåede lyng rives sammen  

 



        

       

 

Det har været et stort efterforskningsarbejde at nå hertil. Det har imidlertid været en spændende 

proces, fordi vi er kommet i kontakt med mange mennesker med stor forstand på naturpleje.     

Nu venter vi så i spænding på at se lyngen vokse frem og ikke mindst at se den blomstre igen. Der 

vil gå nogle år, men ifølge Jørgen Stoltz vil der både være genvækst fra de gamle stængler og ny-

vækst fra alle de frø, som ligger i jorden. Vi er ikke plaget af græs i vores lyng, så der skulle ikke 

være fare for, at græsset tager over, mens lyngen forynger sig. 

Vi har været glade for at have Jørgen Stoltz som konsulent på projektet. Det kan jo være fatalt, hvis 

man gør det forkert. Vi kan derfor varmt anbefale, at I kontakter ham, før I går i gang.  

Kontaktpersoner:  

Naturvejleder Hans Jørgen Stoltz, Silva Danica, Hunstruphus, Egebjergvej 166, 4500 Nykøbing Sj. 

e-mail: silvadanica@msn.com  tel. 20 48 89 16 / 59 93 02 16 

 

Niels Henning Jensen, Egebjergvej 318, 4560 Vig, tlf. 20 93 68 49  

Revlingeklumper rives op  

 

Et område med græs afskrælles, 

hvilket efterlader bar sandjord, 

hvor der skal sås lyng 

 

Området slås igen for at  

få de sidste stængler med 

 

To containere med  

10 tons lyng køres væk 
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