
Lyngbakkerne 

Lyngbakkerne er et større hede areal, hvoraf halvdelen af arealet blev fredet i 1948. Fredningen skulle sikre offentlighedens adgang, og 

fastholde arealets udtryk i sin daværende tilstand.  

Et særligt planteliv 

Lyngbakkerne er med sine tørre sandede skråninger, et velegnet levested for mange planter og dyr, der karakteriserer heder. Heder er naturligt 

meget næringsfattige, hvilket giver mulighed for at en masse små arter, der kun breder sig langsomt kan overleve. 

Der er tidligere fundet den sjældne plante kassubisk vikke på arealet, og i dag er det muligt at gå på opdagelse og finde arter som vellugtende 

gulaks, græsbladet fladstjerne, blåmunke, håret høgeurt liden klokke, nikkende kobjælde og bakke-nellikke.  

Desværre bliver de fleste områder i Danmark langsomt mere næringsrige, fordi der løbende tilføres kvælstof fra luften. Det forbedrer 

levevilkårene for hurtigt voksende arter, som derved kan brede sig og fortrænge de oprindelige arter.  

   

Naturpleje 

Hvis de karakteristiske arter skal trives, er det nødvendigt løbende at lave naturpleje på arealet. Udover at holde de hurtigt voksende arter i 

skak, skal plejen være med til at forynge lyngen, der ellers med tiden vil dø. På lyngbakkerne laver Halsnæs Kommune naturpleje ved løbende 

at rydde, afbrænde og afgræsse arealet. 

Afgræsning  

Når et areal skal afgræsses, er det vigtigt at udvælge den rigtige dyreart til arbejdet. 

Får og geder kan med deres lange kæber og små tænder spise meget selektivt, og nipper gerne knopper af planter, hvorfor der ofte er få 

blomstrende planter på de arealer de afgræsser. De er dog også gode til, at spise grovere og tornede vækster, som f.eks. den invasive art 

rynket rose. 

Kreaturer, vil modsat får og geder give et større tramp i jorden, og dermed efterlade flere spirebede til forskellige urter. Samtidig spiser de ved 

at rive planterne af med deres tunge, så de både får urter og græsser samt blade og knopper med i hver bid. 

Heste spiser ligesom får og geder mere selektivt, men foretrækker græsser frem for blomster og knopper. Til gengæld er de ikke glade for de 

mere grove og tornede vækster. 

Afbrænding 

Formålet med en afbrænding er at få nulstillet arealet, og holde nogle af de invasivt optrædende arter i skak, samt at få skabt flere spirebede, 

og dermed opnå en større artsrigdom på arealet.  

Ved afbrænding fjerner man næringen og det tykke førnelag på jorden, hvilket giver hedelyngen samt andre hedearter mulighed for at spire og 

genetablere sig på arealet. Afbrænding bør kun foregå i det tidlige forår, og kun under omhyggelig hensyntagen til vind og vejr.  

Rydning 

Det kan være nødvendig på enkelte lokaliteter at rydde træopvækst, for at give lys til de forskellige planter, der vokser. Det er naturligvis vigtigt, 

at tage hensyn til dyrelivet, og derfor bør en eventuel rydning kun foregå i vinterhalvåret og aldrig i træer med aktive reder. 

Enkelte steder på arealet, er det vurderet mest fordelagtigt, at ringbarke eller skade træerne. På den måde skabes der stående dødt ved, til 

gavn for dyrelivet. Det kan måske se rodet ud, men stående dødt ved, er faktisk et levested for en række forskellige dyr, bl.a. biller, spætter, 

fugle, svampe og laver.   
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