SKJØTSEL AV LYNGHEI
24. og 25. februar 2009 arrangerte vi kurs i lyngbrenning på Lyngheisenteret på Lygra. Dette er en
kort oppsummering av det vi lærte der.
Først av alt er det viktig å tenke på formålet med brenningen. Skal området bare ryddes for å forbedre
tilgjengeligheten, brukes til beite for husdyr eller ønsker vi å skjøtte med tanke på jakt?
Planlegg så ut fra hva formålet er. Ha nok folk tilgjengelig og sørg for at alle har slukkeredskap.
Husk å varsle brannvesenet i forkant! Er brannvesenet negative til brenningen kan du
invitere dem med. Foreslå gjerne at de kan ta det som en øvelse.
Brenningen må foregå på frossen eller fuktig mark. Er det for tørt i jorda kan brannen bli for kraftig og
ødelegge den naturlige frøbanken og de røttene som skal skape ny vegetasjon raskt.
Det er ingenting i veien for å brenne i desember om det er tørt nok. Men unngå brenning etter 15.
april.
Brenn små områder av gangen. Det bør hele tiden være kort avstand mellom områder som er i de
ulike stadiene etter brenning. Dette er viktig for å skape variasjon i beitet og for å gi viltet mulighet til å
skjule seg. Brennes for store områder av gangen får ikke viltet skjulesteder nærme nok og vil holde
seg unna.
Hovedsaklig utvikler vegetasjonen seg i tre faser etter brenning.
I første fase kommer det mye urter og gress. Dette er godt beite for hjortevilt.
I neste fase vokser lyngen frem og overtar for gress og urter. Dette er det
viktigste vinterfôret for blant annet villsau.
I siste fase vil lyngen bli kraftigere og greinene mer vedete. Nå er beitet
mindre gunstig og det begynner å bli på tide med ny brenning.
Det er vanskelig å gi en generell regel for hvor ofte det bør brennes.
Brennefrekvens avhenger blant annet av hva formålet med brenningen er.
I områder som brukes som helsårsbeite for husdyr der det gis lite tilleggsfôr, kan det brennes ca hvert
15. år. Dersom beitetrykket ikke er så stort må frekvensen økes slik at det kanskje bør brennes hver
10. år. Det må uansett gjøres vurderinger for hvert enkelt område etter hvordan det utvikler seg.
Einstape er et vanlig problem i områder der det brennes. Planten kan
bekjempes med sprøytemidler eller med slått. Rota vil utarmes dersom
planten slås i juni, like etter at bladet har foldet seg ut men før den har
rukket å lagre næring i rota, og så igjen ca 6 uker seinere når neste blad er
kommet. Dette arbeidet må gjøres hvert år i fem år for å få samme effekt
som sprøyting.
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