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DEBAT. Politikere får ote mere indlydelse ved at præge den ofentlige 
debat, end der er mulighed for at forhandle hjem i folketingssalen. 

V E S T J Y L L A N D  Y 10 

ÆLDRE SAGEN 
FORTSÆTTER  

KAMP FOR 
HJEMMEHJÆLP
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RIF HAR SKUDT  
EN HALV MILLION I  
UNGDOMMEN

Østjysk fårehyrde har indtaget  
den vestjyske hede

ERHVERV
Af Svend Boye Thomsen

svth@dagbladetringskjern.dk

Havmølleparken Horns Rev III 
kommer til at kaste arbejdsplad-
ser af sig i Hvide Sande. 

Hvide Sande Havn har således 
indgået en aftale med Vestas, der 
betyder, at vindmølleselskabet 
vil benytte havnen i Hvide San-
de som operationshavn, når møl-
lerne ved Horns Rev skal opføres. 

Det betyder blandt andet, at 
Vestas etablerer administrati-
onslokaler på havnen, hvor der 
som udgangspunkt kommer til 
at ligge tre transportfartøjer.

Fra 2018 til 2019 vil op mod 40 
personer være tilknyttet projek-

tet, og disse vil alle blive indkvar-
teret i byen. 

Dagbladet havde fredag ikke 
held til at træffe havnedirektør 
Steen Davidsen for en kommen-
tar, men til TV Midtvest siger 
han, at han glæder over den til-
lid, Vestas viser havnen: 

»Vi forventer at denne afta-
le er den første af flere aftaler, 
med de underleverandører, der 
vil blive tilknyttet opførelsen af 
Horns Rev 3. Dermed ser vi frem 
til øget aktivitet og omsætning 
i hele lokalområdet i perioden, 
hvor etableringen finder sted. Vi 
har naturligvis også et håb om 
at havnen vil blive benyttet som 
servicehavn i tiden efter opførel-
sen, hvor Vindmølleparken skal 
serviceres og vedligeholdes.«

Vestas vil 
åbne lokaler  
på havnen  
i Hvide Sande
Hvide Sande Havn har indgået en aftale med 
Vestas, som skaber nye arbejdspladser i 
Hvide Sande i forbindelse med Horns Rev III. 
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VINDUER TESTES 
I SOMMERHUSE 
PÅ VESTKYSTEN

FESTIVALEN  
STORHITTER 
PÅ BLÅKILDE

MORTEN BEITER 
HAR SKREVET EN 
BOG OM MAFIAEN

Ø S T E R - L E M  Y 2-3

Til august ankommer Wing Chin fra Hong Kong
til Ringkøbing-Skjern for at gå i skole og lære
om dansk kultur, mens hun bor hos en familie.

Hun er glad for fysisk aktivitet enten som
cheerleader eller dans, løb og cykling. Hun kan
også lide at bage.

Få en spændende kultur indenfor: Bliv værtsfamilie!

Hør om hende og de 35
andre unge, der mangler
en værtsfamilie:
Kontakt Karla på tlf.
22643105.

HJÆLP!
- WING CHIN MANGLER ET HJEM

www.afs.dkD
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Border Collien Tess holder styr på fårene  
både indenfor og uden for den mobile fold.

Efter forårets hedeafbrænding og de 200 fårs gumlende ind-
sats med at æde blåtop-græsset er ny lyng spirret frem.

Det er afstressende at leve i naturen, mener fårehyrde Annette Holmenlund,  
der i øjeblikket nyder det frie liv med hund, heste og  får på Øster Lem Hede. 

HYRDETIMER 

PÅ HEDEN
Den selvlærte fårehyrde Annette Holmenlund bliver »glad i låget« af sit nye liv på Øster 
Lem Hede, hvor hun er flyttet ind for i løbet afsommeren at genoprette naturen. 

NATUR
Af Anne-Mette Skaanning

skaa@dagbladetringskjern.dk

ØSTER LEM:  Lykken er at gø-
re noget.

Det mener Annette Hol-
menlund, som foreløbig er 
blevet vestjyde for en sommer.  

Midt i maj pakkede den 
55-årige fårekonsulent sit 
aarhusianske liv sammen for 
sammen med sine tre islæn-
derheste og lånehunden Tess 
at slå sig ned som fårehyrde på 
Øster Lem Hede. Her bor hun 
i telt om natten og hyrder får 
om dagen.

»Det er det bedste, jeg har 
gjort længe. Man bliver vir-
kelig glad i låget af det her job. 
Det må være en af verdens 
smukkeste arbejdspladser,« 
siger hun.

En rask beslutning
Egentlig skulle Annette Hol-
menlund »bare« søge penge 
til hedeprojektet. Det lykke-
des da også at få en bevilling 

på 100.000 kroner. Men da 
Lystbækgård-fårehyrden Be-
rit Kiilerich blev ramt af kræft, 
stod projektet ved Højmark 
uden projektleder.

»Så tænke jeg, at jeg måtte 
gøre det selv. Berit og hendes 
mand lovede at de ville hjæl-
pe mig i gang - og fårene kun-
ne jeg leje hos dem. Mine børn 
er for længst flyttet hjemme-
fra, og mine tre opstaldede he-
ste kunne jeg bare tage med,« 
fortæller hun.

Hjælp fårene løber væk
Hendes praktiske erfaring 
med jobbet som fårehyrde var 
relativt begrænset, men det er 
der lavet om på.

»Altså jeg har aldrig stå-
et alene med 200 får, som jeg 
gør her. Hestene har heller ik-
ke prøvet det før. Men jeg har 
været sindssygt heldig med at 
låne en vanvittig klog og dyg-
tig hund. Og vi har simpelt-
hen fundet ud af det - sammen 
med de gode råd, jeg har fået 
fra garvede folk,« griner An-
nette Holmenlund.

Fårene går lige nu inde i 
store indhegnede mobilfol-
de for at æde sig igennem blå-
top, birketræer og andre uøn-
skede vækster på heden. Men 
ind i mellem bliver de sluppet 
ud, og Annette Holmenlund 
gør sig som vandrende hyrde.

»En af de første gange var 
det ved at gå galt. Jeg kunne 
ikke få alle fårene med mig. 
Så ringede jeg rundt til nogle 
af de fårehyrder, jeg kender for 
at få dem til at komme forbi og 
hjælpe mig. Én af dem lovede 
at komme forbi, hvis jeg ikke 
havde løst problemet i løbet af 
nogle timer. Men pludselig gik 
det hele op. Hund og hest kun-
ne arbejde sammen, og jeg fik 
samling på fårene. Bagefter 
var jeg helt høj,« siger hun.

Samme følelse får hun, når 
hun kigger på fårenes solide 
græsningsarbejde.

»Prøv at se her. Er det ikke 
fantastisk. Det er lykkedes at 
afgræsse store arealer. Lyn-
gen er begyndt at spire igen, 
og oldstids-agrene er blevet 
synlige. Det virker, og så er 

der mange sjældne planter. Se 
orkideerne,« smiler hun og er-
kender, at fårene skal hænge i, 
hvis de skal nå at æde sig igen-
nem alle de 85 hektar inden 
efteråret.

»Vi kunne godt bruge flere 
får,« lyder det.

Fårehyrden har efter sine 
første uger på heden fået smag 
for hyrdelivet.

»Min puls er helt nede, og 
jeg kan virkelig mærke, at det 
giver en stor tilfredsstillelse, 
at udrette noget fysisk,« siger 
hun.

Kom bare forbi
Som agronom, tidligere land-
brugsskolelærer og fåreavls-
konsulent har hun brugt 
mange år bag et skrivebord. 
For fem år siden blev hun ned-
lagt af stress og måtte lægge sit 
liv om. Det blev med jobbet 
som selvstændig konsulent 
med får, geder og naturgen-
opretning som speciale - og 
nu kan hun altså også tilføje 
fårehyrde på visitkortet.

»Jeg kunne virkelig godt 

tænke mig, at arbejde videre 
med det her. Der er brug for 
at uddanne flere fårehyrder. 
Man kan bruge fårene mange 
steder. Lige nu kører der et for-
søg på Læsø, hvor fårene skal 
holde hybenroser nede, som 
jeg har hjulpet lidt med,« siger 
Annette Holmenlund.

Fårehyrden vil gerne have 
besøg på heden. Gæsterne må 
nemlig gerne se, hvordan hun 
arbejder - og så mener hun, at 
alle burde give sig selv den op-
levelse, det er at gå en tur på 
det vidtstrakte hedeareal.

»Her er helt fantastisk. Det 
er en overset turistattraktion. 
Kom forbi,« lyder opfordrin-
gen.

Hvis man vil være sikker 
på at træffe hyrden, kræver 
det en opringning. Men alle 
er velkomne til at stoppe op 
ved parkeringspladsen over 
for Adelvej 69, hvor Annette 
Holmenlund også har sit telt.

»De kalder det Esplanaden, 
fordi Mærsk en gang betal-
te for at få etableret pladsen,« 
griner hun.

 {Midt i maj indtog 
agronom og fårerådgiver 
Annette Holmenlund Øster 
Lem Hede. Med sig har hun 
sine tre islænderheste, den 
lånte bordercollie Tess og 
150 lejede får og 40 lam.

 {Missionen er at få 
afgræsset 85 hektar 
hede, så de 2500 år gamle 
oldtidsagre igen bliver 
synlige og hedelandskabet 
med lyng og anden 
vegetation igen kommer til 
at dominere.

 {15. juni Fonden,hvis 
formål blandt andet 
er at sikre de danske 
landskabelige værdier, 
har støttet projektet med 
100.000 kroner.

 {Projektet fortsætter 
frem til september.

 ≤FAKTA

OPERATION 
 HEDE
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Er avisen udeblevet? Telefon: 70 11 70 66.  
Eller brug selvbetjeningen på  dagbladetringskjern.kundeunivers.dk

Annette Holmenlund har hurtigt fået styr på fårene, godt hjulpet af lånehunden Tess, som hun er blevet så glad for, at hun har planer om at købe den. Fotos: Joan Karlsen

Fårene på heden er først og fremmest Gammel Norsk Spælsau 
og Lüneburgere, der er særligt gode til naturafgræsning.

En rigtig hyrde har 
selvfølgelig en hyrde-
stav, hat og lang frakke.

»
Prøv at se her. Er det ikke fantastisk. Det er lykkedes at afgræsse store arealer. 
Lyngen er begyndt at spire igen, og oldstids-agrene er blevet synlige. Det virker.

ANNETTE HOLMENLUND, fårehyrde på Øster Lem Hede


