
 

Nordiske Kulturlandskaber møder Får til Kanten og 
Vandre Hyrden i workshop 

 

Tid: Søndag den 31. august til mandag den 1. september 

Sted: Lystbækgaard, Præstbjerg Naturcenter og Hede samt Trehøje Hede – ud over Øster Lem 
Hede 

Formål med mødet: Nordisk Kulturlandskabsforbund har i samarbejde med Får til Kanten 
igangsat et lille projekt med måling af effekt af Vandre Hyrden i kombination med afbrænding 
af småfelter på hede.  

Vi vil i felten fremvise og diskutere effekten på natur og kulturværdier af forskellige hedepleje 
metoder, herunder afbrænding og afgræsning med Vandre Hyrden. De normale plejemetoder 
på den vestjyske hede, f.eks. tørveskræl, lynghøst, mekanisk rydning af vedplanter, græsning 
med får i folde vil også blive inddraget. Mødet skal være fælles inspiration og workshop. 

Målgruppe: NKF-medlemmer og alle andre med viden om, praktisk erfaring og interesse for 
pleje af hedens natur og kultur.  

Tilmelding: Berith Kiilerich, e-mail: lystbaekgaard@mail.tele.dk, SMS på telefon: + 45 21 23 
29 84, med angivelse af ankomst tidspunkt, afrejsetidspunkt, overnatning, mv. 

Pris:    

Deltagelse søndag og mandag: 1.450 kr 

Deltagelse mandag: 850 kr 

I prisen er ud over vidensdeling inkluderet kaffe/the, kage, frokost med en øl/vand, 
aftensmad med 2 glas vin/øl/vand samt morgenmad mandag.  Yderligere drikkevarer kan 
købes. 

Deltagerantal begrænset til ca. 30 pga. lokalerne.  

 

15. Juni Fonden støtter projektet og workshop via Nordisk Kulturlandskabsforbund. 

 

Målet med hedepleje er hedevegetation af forskellige dværgbusk-arter og hedens følgearter 
(star-arter, arter af bredbladede urter, karsporeplanter, græsarter etc.) 

og ikke monokultur af hedelyng. 
 



Program 

Søndag den 31.August. Ankomst 

11 - 13 Ekskursion til Øster Lem Hede med museumsinspektør Torben Egebjerg som guide 
for at se på hedernes kulturspor og plejen på Øster Lem hede.  De tilmeldte får adresser på 
mødested tilsendt. Man botanisere selv. Medbring madpakke og drikkelse til eget forbrug . 

14 - 22.30 Præstbjerg Naturcenter 

14 - 16. Ekskursion hvor vi ser på og diskuterer forsøgsfelterne ved Præstbjerg Naturcenter. 
Ved Berit Kiilerich og Anna Bodil Hald. 

16 – 17.30 Kaffe/the og kage på Præstbjerg Naturcenter. Ideudvekslingscafe.  Vi udveksler 
erfaring med plus og minus ved forskellige plejemetoder på heden. Hvad spiser de græssende 
dyr og hvornår på året? Tilmelding af småoplæg med bl.a. ppt. er muligt. Alle kan fortælle 
hvad de har set og komme med ideer til at opretholde Levende Kulturlandskaber på heden.  

Kl. 18.30 – 22.30 Præstbjerg Naturcenter.  Aftensgrill af hedelam mm. og kulturel indslag om 
hedens sprog i ord, sang og fortælling. 

 

Mandag den 1. september 

7.30 - 9.00 Morgenmad. Lystbækgaard. 

9.00 - 12.15 Lystbækgaard 

9.00 - 10.15 Oplæg om vandring med hyrde. Hvad gør hyrden med dyrene og hvorfor. Ved 
Berith Kiielrich. 

10.15 - 11.15 Historien om plejen på Hedestiftelsens Arealer. Hvad er sket med hvilke arealer. 
Ved Mons Kvamme, Norge, og Berit Kiilerich, DK.  

11.15 - 11.45 Økonomien i naturplejen. Hyrdens udgifter og de tilskud, som Pleje af græs og 
Naturarealer kan give. Kontrolmål. Beregninger på Øster Lem Hede, tilbud om afgræsning 
med Vandre Hyrden. Ved Annette Holmenlund, Hyrdetime.dk, DK. 

11.45 - 12.30 Frokost. Sandwich fra Lystbæks Landkøkken 

12.45 - 15.30 Præstbjerg Naturcenter  

13.15 - 13.45 Forretningsmodel for vandre hyrde i et samarbejde mellem fåreholder, sociale 
myndigheder, slagter og grossist. Ved udviklingskonsulent Thorbjørn Stenholm, Nationalpark 
Thy, DK. 

13.45 - 14.15 Dyrkning af svedjerug og andre gourmet afgrøder. Ved Søren Espersen, 
Kulturlandskab.dk. 

14.15 - 14.30 Opsamling. 

14.30 - 15.00 Idecafe. Opdatere plus og minus ved forskellige former for pleje og deres 
kombinationer. Flere input til plus og minus for forskellige plejemetoder. Input til hvad vi kan 
gøre sammen i fremtiden for at promovere heden som kulturlandskab og autentisk 
naturpleje. 

15.00 - 15.30 Kaffe/the og kage. 

15.30 - 16.00 Transport til Tiphedevej.  



16.00 – 17.30 Se på forsøgsfelterne ved Tiphedevej og Trehøje efter afbrænding og 
afgræsning i 4 år. Ved Berit Kiilerich og Anna Bodil Hald 

18.30 – 21.30 Lystbækgaard. 

18.30 - 19.00 Ide opsamling og evaluering – på Lystbækgård 

 19.00 – 21.30 Middag med 3-retters menu - på Lystbækgård. 

 

Praktiske informationer 

Kontaktpersoner Berit Kiilerich, Får til Kanten (+45 21 23 29 84 – bedst med SMS. 
lystbaekgaard@mail.tele.dk) og Anna Bodil Hald, Nordisk Kulturlandskabsforbund (+45 21 42 
23 30, annabodil.hald@gmail.com)   

Overnatningssteder:  

Landsby Hotel. Ørnhøj Hotel (tel +45 97 38 60 30). 450 kr per nat for dobbelt værelse incl. 
Morgenmad. Hovedgaden 49, 6973 Ørnhøj. 
 
Rejkær Camping (tel +45 97 49 12 11). Camping Hytte til 4 personer evt. 2 mere på hems. 450 
kr uden morgenmad. Ringkøbingvej 24 Tim, 6990 Ulfborg 

Ulfborg Skytte Center Hytte (tel +45 21 27 01 40). 4 personer evt. 2 mere på hems. 
900 kr per nat per hytte. Morgenmad kan bestilles. Torstedvej 1, 6990 ULFBORG 
 

Mødesteder adresser:  

Lystbækgaard, Lystbækvej 1, 6990 Ulfborg. 

Præstbjerg Naturcenter, Klejnstrupvej 2, 7550 Sørvad 

Transport mellem mødestederne foregår i egne biler eller ved samkørsel. 

 

Målet med hedepleje er hedevegetation af forskellige dværgbusk-arter og hedens følgearter 
(star-arter, arter af bredbladede urter, karsporeplanter, græsarter etc.) og ikke monokultur af 
hedelyng. Vi kan sætte følgende på skema (alene pleje og i kombination): 

Plus og minus 
effekt på: 

Plusarter Minusarter Invasive arter Vedplanter Kulturspor Andet 

Afskrælde tørv       

Slåning med og 
uden at fjerne 

      

Græsning i fri 
græsning og som 
vandre hyrde 

      

Afbrænde       

Svedjerug       

Andet       

22. juni 2014 


