
Vandrehyrde med får på 
oldtidsagrene i 
Vestjylland



Annette Rosengaard Holmenlund

• Agronom i 1986
• Mor til Lykke og Maria i 1988
• blev fårekonsulent i 1997-2004
• Naturpleje med får på Bornholm i 2004-5
• udgav bogen Hyrdetimer i 2007,pt udsolgt
• lærer på Økologisk Landbrugsskole samt 
projekter og kurser i fårehold og naturpleje
• Praktisk naturplejer siden 2016.



Fra konsulent til fårehyrde
• 85 ha hede
• Oldtidsagre beskrevet af Kulturgeograf 
Gudmund Hatt før nedpløjning skete i DK
• Lokal født finansierede opkøb af hedens 
agre fra 6 gårde i 1935 og videregav 
arealet til Nationalmuseet
• Nationalmuseet anede ikke hvad de skulle 
gøre og gav heden til Naturstyrelsen. 
arealet blev fredet i 1965.



fra Konsulent til fårehyrde
• Berit Kiilerich fra Lystbækgaard fik i 2014 
igangsat at Naturstyrelsen fandt arealer til at 
bruge vandrehyrde
• Berit og jeg fik Får til Kanten til at søge 
Naturstyrelsen om en lejekontrakt på ØLH og Tihøje 
fra 2015-19 og vi søgte sammen støtte til 
afgræsningen. Vi fik ikke penge nok til ØLH i 2015.
• Sheep and Goat Consult søgte ekstra støtte fra 15. 
juni fonden og kom igang med afgræsning i 2016 hvor 
Berit måtte melde fra pga sygdom.
• Jeg overtog arbejdet med arealet og flyttede 
vestpå.



Højdemodel fra 
museum viser 

jernalder marker 
stengærder

terrasser 

forsvarsværk

Jeg kan se dem når jeg 
vandrer 

alle spor er pløjet væk 
udenfor den fredede hede



Blåtop 
brændt i 
2016

Naturstyrelsen 
afbrændte 30 hektar og 
håbede at fårene 
herefter kunne holde 
Blåtop nede.

Stierne er mine forslag 
til vandrestier



Maj 2016 lånte jeg 200 får og Tess



Min islænder 
blev 

hyrdehest
Og vi flyttede ud på 
heden og boede  i telt  

Arne som er Berit og 
Jørgens gamle ven kom 
med vand.

Og senere blev jeg hos 
Arne



Målsætning for vandre hyrden
• Målrettet afgræsning
• Hyrden bestemmer 
græsningstrykket overfor 
de enkelte områder
• Hyrden kan bevare 
biodiversiteten samtidig 
med at landskabet holdes 
lysåbent.
• 50 % af vegetationen skal 
være synligt afgræsset 
for  blive godkendt af 
fødevaretilsynet



Arnica

Gulblomme

Et dilemma

Skal den skånes i maj 
for at skabe flere frø?

Så kommer der måske 
mere birk andet uønsket 
genvækst.



Orkidéer 
blomstrer maj 
og juni. I 
denne periode 
holder jeg 
helst nogle 
af de 
vigtigste 
områder fri 
for får



ikke ulv 
men ulvefod
vi har masser af 
spændende arter men 
ikke registreret i HNV



Birk
Målet er at fjerne  
frøspiring, vækst og 
genvækst

Hvad er vigtigst i maj?

Orchideer  og Arnika 
til afblomstring eller 
afgræsning af birkestød 
så snart bladene kommer



Rosa Rugosa

Fårene æder barken i 
starten af maj

Får æder også bark af 
gyvel 

Gode resultater af 
vintergræsning



Gyvel 
bliver ædt

især i foråret når der 
ikke er andet og 
frosten har været der



gyvel
der var masser 

nu er den afbarket og 
væk



Blåtop 
Molinia

Intet i april

Fuld vækst i maj 

Eksplosion i juni- juli og skridning

grov i august, men der findes god 
næring i frø

uspiselige blade fra september

Mindst 2 slags: de brede æder og de 
smalle, seje vrager fårene. 

Efter 2-3år er tuerne blevet mindre 
og lyng Calluna og tyttebær Vaccinum 
etableret på arealer imellem tuerne



lyng kommer 
efter 

afbrænding
år 1 efter gammel lyng

år 2 efter revling

det tager nogle år 
inden lyng breder sig 
imellem blåtop tuerne



Får æder 
heldigvis

•Bølget bunke
•gyvel
•hedelyng
•birk
•bævreasp
•blåtop
•pille star og tue- kogleaks
•revling i blomst
•pors i blomst
•mosebølle
•pil
•Glansbladet hæg
•Rynket rose
•Brombær og hindbær



lad fårene æde 
mindst mulig

• Gulblomme 
• orkideer
• etårig lyng



giftplanter
ørnebregne (billede)

her bare tørre blade 5. 
maj, men den dækker alt i 
juli.

vårbrandbæger rosetter 
skal ædes tidligt.



lam på 
heden

kræver et dygtigt 
moderfår hvis 

ravn  

ræv og

ulv 

skal holdes væk

Desuden har de ikke tid 
at vandre ret meget.

Det er hårdt for hunden



Vi vil gerne 
skabe balance 
og lave lam

Men det kræver vi får 
omsætning i 
næringsstofferne på 
heden



hegn op til 
korn 

det er nødvendigt, hvis 
man vil have afgræsset 
kanten.



græsnings-
strategi

2016 lam og kun lidt 
vandring

2017 lam i starten og 
vandring sensommer

2018 Vandring i forår

ingen lam og stor hegning

midsommer

Vandring sensommer



hegning er 
god natur 

undervisning

18. maj  med 
Vestjyllands 
Højskoles 
Friluftshold ledet 
af Christoffer.

de nedtog og 
opsatte

33 nethegn og 
sagde mange tak



vinter 
græsning

Vi flytter fårene til 
landmændendes 
frøgræsmarker, 
miljøgræsmarker og 
slætmarker. 

Vores nabo er 
økologisk 
mælkeproducent og har 
lovet at vi kan få 
flere marker. 

Det samme har en 
frøgræsproducent



udvikling af 
Berits koncept 

med rytter og får 
giver muligheder
når fårene er hurtige 
eller svære at flytte. 
Eller når man skal 
kontrollere 3-4 km hegn

eller lave 
hyrdeopvisning med 
hest, hund og får.

eller rideture for børn



Hvad er 
fremtiden

Ny kontrakt med 
naturstyrelsen hurtigst 
muligt. 

Heden overgår til 
Naturstyrelsen Oksbøl og 
hvem ved om de kender 
Øster Lem Hede. Bedre at 
lave en kontrakt for  
Sheep and Goat Consult og 
forlænge den til 2024.

Selv søge græsningsstøtte



Vi vil gerne 
have flere 
turister på 

heden
Rundvisninger

Tur med hyrdekurv.

Eller trækketur for 
børn imens de voksne 
går rundt og prøver at 
hyrde får. Fortælling 
om historie om fredning 
og om dyrkning af 
jorden Jernalderen.



lokal opbakning 
kræver 

organisation

Præsten

Andreas Tofts familie i Højmark

Lokale Landmænd

Naturfredningsforening

Jægere

Forsamlingshuset som har jagten

Ryttere 

Naturstyrelsen, kommunen 
kulturarvsstyrelsen, Det lokale 
museum og 15. junifonden er 
vigtige medspillere i fremtiden



Tak! Spørgsmål og gode ideer er 
velkomne-husk faktaark og 

vandrekort.



hyrdetimer.dk


