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ØSTER LEM:  Lige nu ligner  
Øster Lem Hede mest af alt 
en afrikansk savanne. Men 
det skal der laves om på, hvis 
det står til fårekonsulent og 
agronom Annette Rosenga-
ard Holmenlund, Får til Kan-
ten og fåreholderne, som lige 
nu arbejder på at genskabe det 
2000 år gamle jernalderland-
skab i samarbejde med Natur-
styrelsen.

Hyrder og får står klar
Foreløbig er det lykkedes at 
rejse 100.000 kroner til projek-
tet. Det svarer til en fjerdedel 
af budgettet og er formentlig 
nok til at komme i gang.

»Naturstyrelsen har lovet 
at stå for den nødvendige af-
brænding  her til foråret, og 
vi kan stå klar med hyrde og 
får, som skal stå for den efter-
følgende afgræsning, så dyrk-
ningssporene fra jernalderen 

igen bliver synligt,« fortæller 
Annette Rosengaaard  Hol-
menlund, der er meget opsat 
på at få gang i hedegenopret-
ningen.

Der er i øvrigt inviteret til 
hedeafbrænding 2. påskedag.

Også arkæolog Torben Ege-
berg fra Ringkøbing-Skjern 
Museum er begejstret for pro-
jektet.

»Det er et meget fascine-

rende område, hvor man ik-
ke bare vil kunne synliggøre 
agerdriften, som den så ud for 
2000 år siden. Man kan også 
- hvis man har lidt god fanta-
si -  forestille sig trafikken på 
Danmarks eneste jernalder-
vej, der også går gennem om-
rådet. Der er ingen tvivl om, 
at området kan blive endnu 
mere interessant, hvis det bli-
ver afgræsset,« siger han.

I dag skal man være meget 
opmærksom for at få øje på 
fortiden, men de særligt inte-
resserede vil kunne mærke di-
gerne mellem markerne un-
der fødderne, som små bump.

Hedeturister kan orientere 
sig i området ved hjælp af skil-
te, men hvis hyrden med får 
får 60 planlagte dage i områ-
det skulle det blive noget let-
tere at se sporene fra fortiden 

på Øster Lem Hede.
Der er informationsmøde 

om hedeprojektet på torsdag 
den 17. marts klokken 18.30. 
Mødet begynder på parke-
ringspladsen i vestsiden af 
Øster Lem Hede og fortsætter 
i Højmark Forsamlingshus 
klokken 20.00. 

Man kan melde sig til ved at 
kontakte Annette Rosengaard 
Holmenlund.

Får på vej mod Øster Lem Hede
Kulturlandskabet ved Øster Lem Hede skal genskabes, hvis det står til initiativrige folk, der satser på snart at lukke får ud.

Fårehyrde Berit Kiilerich fra Lystbækgård skal sørge for fårene, hvis afgræsningsprojektet bliver til virkelighed. Arkivfoto

Under græsset ligger en unik jernalderager med di-
geinddelte marker. Her viser Torben Egeberg rundt 

 {Øster Lem Hede er et 
knap 100 hektar stort 
areal, som de senere år er 
vokset til, så det er svært 
at få øje på de 2000 år 
gamle jernaldermarker, 
som gemmer sig under 
bevoksningen.

 {Hvis man går på hedens 
østlige del, vil man kunne 
mærke digerne mellem 
markerne under fødderne. 

 {Langs skellene opstod 
der små volde, der er 
dannet af græstørv, sten og 
ukrudt, som den gang blev 
fjernet fra markerne, når de 
skulle dyrkes. For 2000 år 
siden blev der dyrket korn 
i nogle af felterne, mens 
andre lå brak.

 {Den gamle Jernaldervej 
kan også opleves i området.
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»Det er et meget fascinerende område, 
hvor man ikke bare vil kunne synliggøre 

agerdriften, som den så ud for 2000 år siden. 
Man kan også - hvis man har lidt god fantasi 
- forestille sig trafikken på Danmarks eneste 
jernaldervej, der også går gennem området. Der 
er ingen tvivl om, at området kan blive endnu 
mere interessant, hvis det bliver afgræsset

TORBEN EGEBERG, arkæolog og museumsinsp 
ektør ved Ringkøbing-Skjern Museum


