
Life Hede
Lønborg Hede

Lønborg Hede – hvad sker der i Hedeprojektet? 

Naturstyrelsens arealer ved Lønborg Hede udgør ca. 

360 ha, og er en del af et større naturområde. Private 

jorder kiler sig ind i området fra nordvest. Heden er helt 

omgivet af landbrugsarealer mod nord og syd, mens 

der mod sydøst og vest findes skov og naturarealer. I 

øst findes nogle mergelgrave som blev udnyttet under 

opdyrkningen af heden.

De omkringliggende landbrugsarealer har betydet en 

stor tilførsel af kvælstof gennem luften. Det er med til at 

fremme græsvæksten på bekostning af bl.a. hede- og 

klokkelyng.

Indsatsen for at bevare heden som naturtype på Lønborg  

Hede omfatter primært afbrænding og slåning af ca. 130 

ha og rydning af spredt opvækst af træer og buske på ca. 

100 ha. Der indhegnes ca. 200 ha, som skal afgræsses for 

at bevare den lysåbne natur domineret af dværgbuske.

Vigtige naturværdier

Lønborg Hede er speciel ved at være en meget fugtig 

hede med store områder domineret af Klokkelyng. 

Heden ligger ret uforstyrret og tiltrækker en del større 

pattedyr og fugle, såsom Kronhjort og Trane. Mindre 

dyr er der også mange af, specielt dagsommerfugle og 

guldsmede. 

Der er registreret næsten 90 forskellige plantearter på  

heden. Guldblomme er en af de smukke gule, og Klokke-

lyng en af de klare lyserøde. Tuekæruld kan stå så tæt, at 

det ligner snefald midt på sommeren. Først i maj kan den 

smukke Rosmarinlyng ses i blomst mange steder.
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Miljøministeriet
Naturstyrelsen
www.naturstyrelsen.dk

Projektet er støttet af EU-LIFE, der er EU’s 
støtteordning til miljø- og naturområdet. 
LIFE-Natur støtter projekter, der bl.a. 
bidrager til oprettelsen af det europæiske 
netværk Natura 2000.

Natura 2000 er et økologisk netværk 
af beskyttede naturområder gennem 
hele EU. Netværket består af områder 
der er udpeget som habitat- og fugle-
beskyttelsesområder.

Life Hede er et plejeprojekt på heder i Danmark

På kortudsnittet over Lønborg Hede kan du se nogle af de 

områder der plejes i projektet.

Der er ingen anlagte veje eller stier ud over heden, men 

Du kan vælge at følge en af de mange dyreveksler ind over 

heden. Du skal dog være opmærksom på hvor du går, og 

find et par tydlige pejlemærker i omgivelserne, så du kan 

finde tilbage til udgangspunktet.

Du kan få et godt udsyn over området fra udsigtspunktet i 

den sydlige del af området, syd for p-pladsen.

Læs mere om Life-Hede projektet på:

www.nst.dk/Hedeprojektet 

eller via denne QR-kode.
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Fællesmose

Brandbjerg

Bredkær

Lønborg  Hede

Offentlig vej
Markvej/skovvej, 
motorkørsel ikke tilladt
Sti
Nåleskov
Løvskov
Overdrev
Mose
Sø
Hede
Hede plejet med afbrænding
Hede plejet med slåning
Areal ryddet for træer

P-plads

Udsigtspunkt


