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MILJØ – Naturstyrelsen 
har fået en idé. Den vil 
samle de tre eksisterende 
indhegninger i området 
’Gåsehullerne’ til én stor, 
samlet indhegning på i alt 
cirka 150 hektar. Styrelsen 
vil også gerne sætte krea-
turer ud i området. Målet er 
en sammenhængende drift, 
der styrker biodiversiteten 
med planter, blomstrende 
urter samt et righoldigt in-
sekt- og fugleliv.

”Gåsehullerne ligger no-
genlunde midt på Fanø, 
mellem sommerhusene 
ved Rindby Strand og 
Fanø Klitplantage. Det er 
et naturskønt og rekreativt 
område, der består af klit-
hede og mosetyper, søer og 
strandsump – men det er 
også et område, der risike-

rer at gro til i pil og tagrør, 
hvis ikke vi gør noget,” si-
ger skovfoged Henrik Lyk-
ke Sørensen fra styrelsen. 

”Vi har tidligere set til-
groning i området. Derfor 
har det været nødvendigt at 
rydde og rense op, hvilket 
blandt andet kræver, at der 
skal tunge maskiner ind på 
arealerne. Det vil vi gerne 
undgå. Derfor kreaturer og 
derfor indhegning”.

Naturstyrelsen forestiller 
sig, at der, som en begyn-
delse, skal sættes cirka 20 
kreaturer ind i området. De 
skal klare sig selv det meste 
af året, der er føde og vand 
i rigelige mængder, mens 
indhegningen skal forhin-
dre dem i at traske på lang-
fart – men projektet mang-
ler stadig et stykke vej i den 
bureaukratiske mølle, før 
det kan blive ført ud i livet.

”Vi har et udkast til en 
ansøgning klar. Den skal 
gennem systemet, kom-
munalt og statsligt, inden 
vi kan realisere noget som 
helst, men jeg håber, at vi 
kommer et stort skridt vi-
dere i indeværende år,” 
lyder det fra Henrik Lykke 
Sørensen.

Han må dog også erken-
de, at ikke alle er enige med 
Naturstyrelsen i, at det er 

en god idé med den nye 
indhegning.

Bjarne Hagesø, der har 
adresse i nærområdet på 
Fanø, er en af flere, der har 
fået rynker i panden over 
forslaget. 

Han frygter, at Fanø bli-
ver skåret midt over af 
et nyt hegn, ligesom han 
blandt andet frygter for dy-
revildtets mulighed for at 
færdes frit i området.

”Kreaturer er heller ikke 
ligefrem miljøvenlige,” på-
peger Hagesø, der i sine be-
mærkninger til styrelsens 
forslag fremhæver udled-
ningen af kvælstof fra dy-
rene, ligesom han peger på 
risikoen for personskader.

Hagesøs bekymringer er 
sendt til Naturstyrelsen på 
vegne af de syv lodsejere på 
Søndre Bjerge, der grænser 
direkte op til Gåsehullerne.

Målet er at styrke 
biodiversiteten 
i området ved 
Gåsehullerne. 
Styrelsen vil dog 
ikke afvise en 
virtuel ’no-fence-
løsning’, hvor en 
del af det fysiske 
hegn bliver skiftet 
ud med specielle 
halsbånd til dyrene

Naturstyrelsen vil indhegne mere og udsætte 20 kreaturer

Fanøs blomstrende lyng gemmer på vandet og kan godt lide at blive brændt af

NATUR – Heder, mo-
ser, åbne skove, overdrev. 
Åben, næringsfattig jord-
bund. Hedelyng har sym-
biotisk samliv med mycor-
rhizasvampe (Arbusculær 
mycorrhiza), planten får 
derved tiltrængte nærings-
salte og vand (vandoptagel-
seskapaciteten kan endda 
mangedobles) fra svam-
pen, og svampen får så til 
gengæld sukkerstoffer fra 
planten.

Lyng danner tæppe
Hedelyng er tæppedannen-
de. Bladene er vintergrøn-
ne, selvom de er brune om 
vinteren og derfor ser døde 
ud, men den brune farve 
skyldes bare, at bladene 
ophober brune farvestof-
fer, som skjuler den grønne 
farve. De små, læderagtige, 
mod undersiden indrul-
lede blade (ericoide blade), 
reducerer fordampningen 
fra spalteåbningerne (som 

hos klokkelyng og revling) 
og dermed plantens vand-
tab året rundt på dens ofte 
åbne og tørre voksested, 
og helt lavpraktisk beskyt-
ter bladfoldningen og den 
hårklædte hvide fure spal-
teåbningerne mod blæsten 
og hindrer, at de lukkes til 
med vand i regnvejr. Plan-
tens lave vækst værner 
mod vinden, hvilket også 

reducerer fordampningen 
fra bladene. Bladene er til-
trykte til grenene og til 
hinanden, dette mindsker 
vindcirkulationen omkring 
bladene, hvilket reducerer 
fordampningen, og angi-
veligt kan hedelyng endog 
magasinere vand i bladenes 
overhudsceller. Endvidere 
er bladene meget skråtstil-
lede, hvilket reducerer ind-

faldet af solstråler på bladet 
og dermed overophedning, 
og endeligt formindsker 
bladenes nåleform, tykke 
overhud og vokslag for-
dampningen. Så på alle 
parametre er hedelyng en 
plante, der er virkelig godt 
tilpasset det barske miljø 
på heden. Hedelyng opnår 
en alder af 20-40 år. 

Hedeafbrænding
Hedelyng har godt af en lidt 
hårdhændet behandling, 
f.eks. hedeafbrænding. 
Denne vil aktivere spiring 
af lyngfrøene (én m2 hede-
jord kan snildt indeholde 
en million frø), som i årevis 
kan have ligget på jorden 
som frøpulje i skygge un-
der den gamle lyng eller 
dækket af døde nåle uden 
at kunne spire. Herudover 
stimulerer varmeudviklin-
gen ved hedeafbrænding 
i sig selv frøspiring ved at 
bryde frøhvilen, og des-

uden indeholder bladene 
olie, hvilket gør dem mere 
brændbare. Hedelyngen er 
altså tilpasset afbrænding 
og vil faktisk gerne afbræn-
des! 

Årsagen til at hede-
lyngen kan klare at blive 

både slået, afgræsset og 
afbrændt skyldes, at dens 
foryngelsesknopper sidder 
helt nede ved jorden, plan-
ten er en såkaldt jordskor-
peplante. 

Når planten taber sine 
garvesyreholdige blade og 

Lyng giver os skøn honning. Og den nyder godt af at blive brændt af! Biolog og 
forfatter Carsten Mathiesen fortæller i denne artikel om den fascinerende hedelyng

Hedelyngen er en fascinerende plante. Når den taber sine garve-
syreholdige blade, forsurer det jorden. Foto: Fanø Posten. 
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”Vi har modtaget flere 
kommentarer og bemærk-
ning til forslaget, og vi lyt-
ter naturligvis til dem alle,” 
forsikrer Henrik Lykke Sø-
rensen, der som en altover-
skyggende ’indrømmelse’ 
til de bekymrede miner, 
peger på muligheden for 
et virtuelt hegn, der skal 
holde kreaturerne inde i 
området, altså uden brug af 
et fysisk hegn.

”Kreaturerne bliver ud-
styret med et halsbånd, der 
advarer dem, hvis de kom-
mer for tæt på områdets 
grænser. Overskrider de 
dem alligevel, får dyrene et 
stød – stærkt nok til, at de 
vender om, men ikke stærkt 
nok til at skade dem. Bagsi-
den af den medalje er blot, 
at vi mennesker så ikke vil 
opdage det, når vi begiver 
os ind i et ’indhegnet’ om-
råde,” oplyser skovfoge-
den, der dog er ret sikker 
på, at dyrene til stadighed 
vil opholde sig i nærheden 
af vandhullerne i området.

Virtuelle hegn
”I det forslag, vi har på 
tegnebrættet nu, opererer 
vi med et traditionelt hegn 
med to tråde langs Post-
vejen og en enkelt tråd på 
resten af hegnslinjen, men 
vi undersøger altså også, 
om arealet kan indgå som 
en del af det igangværende 
projekt med virtuelle hegn 
på de private områder øst 
for Postvejen. Hvis det er 
muligt, bliver der kun etab-
leret fysisk hegn ud mod 
Postvejen”, fortæller Hen-
rik Lykke Sørensen, der 
tilføjer, at eventuelt eksiste-
rende hegn, der ikke skal 
genbruges, vil blive pillet 
ned.

Henrik Lykke Sørensen 
fremhæver, at Natursty-
relsen lægger vægt på, at 

de kreaturer, der skal pleje 
arealerne, er omgængelige 
og rolige.

”En del af området kræ-
ver i øvrigt slet ingen eller 
kun meget lidt pleje. Der-
for vil det være en meget 
stor indhegning med ret få 
dyr. Altså bliver der rigelig 
plads til alle”, lyder det fra 
skovfogeden, der, modsat 

blandt andre Bjarne Hage-
sø, ikke er betænkelig ved 
råvildtets frie bevægelig-
hed i området.

”De hopper bare over el-
ler kravler under,” mener 
skovfogeden.
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skud, forsurer det jorden. 
Hedelyngen, især de friske 
og mere næringsrige nye 
skud, ædes gerne af ager-
høns, hjortevildt og harer, 
især om vinteren er hede-
lyngens stedsegrønne bla-
de vigtigt foder.

KULTUR – Lyng er et old-
nordisk navn. ”Calluna” er 
afledt af græsk kallynein, 
som betyder at pudse og 
gøre rent, hvilket hentyder 
til at lyng-ris kunne bru-
ges som koste. ”Vulgaris” 
betyder almindelig. I folke-

medicin mod svimmelhed, 
hovedpine, forkølelse, nyre- 
og blæresygdomme, gigt og 
hudsygdomme samt som 
plaster og som antiseptisk 
og urindrivende middel. 
Blade hos lyngplanter inde-
holder andromedin, der er 
euforiserende. 

Brugt i køkkenet
I køkkenet kan tørrede 
blade og blomster an-
vendes som krydderi og 
blev førhen formalet og 
brugt som bagemel og fo-
dermel i knaphedstider. 
Lyngblomster kan bruges 
i hostestillende urtete. De 
nyudsprungne, nektar-
rige blomster giver en god, 
gylden kryddersnaps, vi-
kingerne anvendte lyng-
blomster og knopper ved 
ølbrygning. 

Eftertragtet honning
Lynghonning er en meget 
eftertragtet, gyldenbrun 
honning. Lyngkviste har 
været benyttet til rygning 
af fisk. Planten har også 

været anvendt som strøelse, 
vinterfoder, tækkemateria-
le, vejfyld, brændsel, fyld i 
madrasser og sengebund, 
til koste, børster, kurve og 
reb. Herudover brænding 
af jydepotter ved hjælp af 
lyngtørv, lud af asken til 
at vaske med samt lyng-
risene til sanddæmpning. 
I tørret tilstand som evig-
hedsblomst i buketter og 
kranse. Planten er en farve-
plante, den farver koksgrå, 
grønt og gult. I sandhed en 
plante med mange talenter. 
Planten kaldes også koste-
urt.”

Bogværk på tilbud
Hans storværk, Floraen i 
Marbæk – En naturperle 
ved Vadehavet og Varde Å, 
er netop nedsat til kun 150 
kroner. Bestil den på mail@
fanoeposten.dk, så formid-
ler vi kontakten. 

Redigeret af  
Finn Arne Hansen

RINDBY STRAND – Trods en fantastisk augustslut-
ning, så pakkede TrygFondens livereddere sammen 
på Rindby Strand den 19. august.

”Livredderne har uddelt materialer med øvelser til 
at gøre børn trygge i vandet, og der har været stor 
interesse for det fra børnefamilierne. Vi håber, at det 
har givet børn og voksne noget sjovt at lave sammen 
i vandet og gjort børnene mere modige og givet dem 
lyst til at lære mere. Se mere på respektforvand.dk."

Rettelse
FANØ – Byrådsmedlem Olav Husted Nielsen har al-
drig heddet Allan, som vi kaldte ham i sidste num-
mer. Redaktøren har tildelt sig selv en dummebøde. 
Vi beklager fejlen!

Øen rundt

Gåsehullerne er en re-
kreativ perle på Fanø. 
Der findes flere stier gen-
nem området, blandt an-
det fra sommerhusområ-
det Rindby Strand i nord 
til den offentlige parke-
ringsplads ved landeve-
jen i nordøst. I plantagen 
øst for området er der et 
MTB-spor (mountain-
bike, red.).

Hvis Naturstyrelsens 
forslag bliver realise-
ret, vil styrelsen sørge 
for, at der bliver åbnin-
ger i hegnet ved alle 
større stier i området. 

Langt størstedelen af 
arealet er fredet og er 
i øvrigt udlagt som et 
Natura 2000-område. 
Fredningens formål er 
at fastholde et samlet 
naturområde af national 
betydning, herunder at 
bevare og beskytte de 
rigt varierede landskabs-
former, disses vegetati-
onstyper samt det dertil 
knyttede dyre- og plan-
teliv. Desuden er det en 
del af fredningens for-
mål at muliggøre pleje af 
arealerne.

Fakta om planen

Den 19. august pakkede livredderne sammen. 

Foto: TrygFonden


