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Herning Museum har nu gennemført en arkæologiske analyse over
området syd for Stjernevej. Desuden er der foretaget en rekognoscering af
hele det område, som berøres af hedepleje. Denne rekognoscering blev
foretaget sammen med skovfoged Hans Jensen fredag den 3. februar 2012.
I analysen indgår den arkivalske kontrol af registreringer i Fund og
Fortidsminder og Herning Museums egne arkiver. Desuden er der
foretaget en gennemgang af
1. Konceptkortene, hvor der desværre ikke er bevaret materiale fra den
centrale del af området. Kortene er opmålt i 1790’erne.
2. Matrikelkortene, som er opmålt 1818, og som viser landskabet før
udskiftningen.
3 Højkantskortene, som er opmålt i 1870’erne. Det er et topografisk
kortværk, der udover det udskiftede landskab viser placeringen af
engvandingssystemer.
4. Ortofotos, som er luftfoto fra 2010
5 Danmarks Højdemodel (lidar skanninger), som er et laseropmålt
reliefkort. Kortet giver et godt billede af terrænet, selvom det er
skovdækket og viser eksempelvis gravhøje, hulveje og agersystemer.
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Arkiv- og kortstudierne er blevet kombineret resultaterne fra rekognosceringer i området. Ud fra denne analyse har Herning Museum udarbejdet
en oversigt over de områder, hvor der skal tages særlige hensyn i
forbindelse med hedeplejen (se i øvrigt rapport fra den. 11. november
2011)
Det betyder at den arkivalske kontrol og rekognosceringer er afsluttet for
hele området.
Jeg vil derfor gerne orienteres, så snart der foreligger en tidsplan, da jeg
gerne vil have mulighed for at være tilstede ved afskrældningen af
muldlaget. Der er stadig mulighed for skjulte fortidsminder - især
bopladser fra ældre stenalder. Det betyder også, at jordarbejdet skal
standses, og museet skal straks tilkaldes, hvis der bliver fundet
fortidsminder i forbindelse med arbejdet.
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Rapport
Området syd for Stjernevej blev besigtiget sammen skovfoged Hans Jensen den 3. februar.
Der blev taget en lang række fotos af udvalgte områder, hvilket fremgår af vedlagte liste, og som
det ses af oversigtskortet.
Gennemgående er der et stort lokalkendskab og hensynstagen til den tidligere udnyttelse af
området. Dette bar hele besigtigelsen præg af.
Museum Midtjylland – Herning Museum har dog flere områder, hvor der slet ikke må foretages
afskrældning eller fræsning, da det kan ødelægge sporene af fortidsminder.
Område 1: Det drejer sig især et stort område syd for Ulvemose Banke (markeret med grønt på
oversigtsplanen). Her findes et stort område med oldtidsagre, som er fredet. Ved en besigtigelse i
2009 oplyses det, at det er
meget vanskeligt at
afgrænse agersystemerne
(se vedlagte lokalitetsrapport for sb 196 fra Fund og
Fortidsminder). Som det
også fremgår af reliefkortet,
står agrene heller ikke lige
tydelige i hele området.
Voldene kan dog ses ret
klart på de vedhæftede fotos
(F 17og 20).
Agrene kan ses på et areal
på cirka 1 kvadratkilometer,
og hele dette område bør
derfor friholdes for
afskrældning, historisk drift
og for fræsning. Derimod
vil det ikke være et
problem, hvis lyngen kun
afbrændes.

Figur 1. Område 1 med oldtidsagrene markeret med grønt. De lille streger angiver det område, hvor der ønskes
fræsning, hvilket museet ikke ønsker foretaget.

Område 2: Dette område er beliggende vest for Ulvemose på Harrild Hede. Der er igen tale om et
fredet fortidsminde, som blev besigtiget i 2009 (se vedlagte lokalitetsrapport for sb. 195) (Se F 28).
Foruden oldtidsagrene er der også registreret en gravhøj i området, der dog var vanskelig at erkende
ved besigtigelsen.
Dette areal er mindre og udgør kun 0,2 kvadratmeter. Dette område ønsker museet også at friholde
for såvel fræsning, afskrældning og historisk drift.
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Figur 2: Området som ønskes friholdt er angivet med grønt. Gravhøjen er markeret med en sort firkant med nr. 125.
Det blå felt mod syd angiver et område, hvor der ønskes afskrællet og i det gule felt mod nord er der planlagt et område
med historisk drift.

Område 3. Dette område er beliggende syd for Fasterholtvej. Her findes to områder, hvor der udfra
matrikelkortene kan ses flere ikke tidligere registrerede gravhøje. Disse er markeret med en rød
cirkel og der skal vises særlige hensyn i dette område. Disse høje ses henholdsvis øst og vest for
Kløhøje (se F39)

3

Ikke registret
gravhøj

Ikke
registrede
gravhøje

Figur 3. De to røde cirkel angiver gravhøje, som ikke tidligere er registreret.

Konklusion
Skovfoged Hans Jensen har et stort kendskab til de forskellige anlægstyper og har i stor
udstrækning indarbejdet dette i hedeplejen. Derudover ønsker Herning Museum at friholde de to
med grønt angivne områder for jordbearbejdning, da oldtidsagrene kan lide skade. Desuden gør
museet opmærksom på, at der er gravhøje syd for Fasteholtvej, som ikke tidligere er registreret, og
hvor der skal vises særlig hensyn.
Endelig ønsker museet at få en tidsplan for afskrældningen af de forskellige områder, så der er
mulighed for løbende at følge med i dette jordarbejde.
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F 44. Eksempel på afskrældning af muldlaget.
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