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Vandreture: Fra parkeringspladsen findes der to afmærkede vandreruter. Den gule rute er ca. 1,2 km og den røde rute er ca. 2,5 km.
Områderne, som turene går igennem, er ejet af private, Fredningsforeningen og Naturstyrelsen. Så vis hensyn. Rød tur går over Flagstangs højen, der med sine 58,5 m.o.h. byder på en imponerende udsigt ud over Kongeådalen. I klart vejr kan man se Ribe Domkirke.
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Åtte Bjerge
i Kongeådalen

21/11/11 08.43

Kongeåen der snoer sig i bunden af Kongeådalen var fra
1864 til 1920 grænse mellem Danmark og Tyskland.
Navnet Åtte menes at komme fra plattysk og betyder åhede.
I slutningen af 1700tallet var en stor del af det vestlige Jylland dækket af hede det gjaldt også Åtte Bjerge.
Gravhøjene i den nordlige del af Åtte vidner om, at der også
i Oldtiden har boet mennesker her. Vest for området ligger
Senhøj med sine 76 m. o. h. (markeret A på kortet).
Højen er knyttet til en højgruppe, af flere end 25 rundhøje
fra bondestenalder og bronzealder, der har omkranset Åtte
Bjerge. Mange af højene er i dag sløjfet, heriblandt højen fra
ældre bronzealder, hvor man i 1899 fandt Åtte Sværdet.
(Bronzealder 1700 - 500 f.Kr.)
Åtte sværdet er et såkaldt flintægsværd. De fladehuggede
ægge, sværdspids og greb menes at være fastgjort i træ.
Sværdet kan ses på Nationalmuseet.
Fredningsforeningen: I 1924 stiftede lokale folk Fredningsforeningen Åtte Bjerge fordi lyngbakkerne var ved at gro
til i græs og krat. I 1934 afsagde amtets fredningsnævn en
fredningskendelse på det bakkede terræn ved flagstangen.
Herefter gik foreningen i dvale. I begyndelsen af 1970’erne

Aatte_3F.indd 2

På grund af de mange forskellige naturtyper i området er
der en mangfoldighed af planter og dyr.
Overdrev er et areal der ikke er dyrkningsegnet men kun
bruges til græsning.
Overdrevsplanter er bl.a. guldblomme og plettet gøgeurt.
Buskene på et overdrev har torne fordi kvæget ikke skal
bide dem. I tornebusken kan andre træer vokse op. Når de
er over bidehøjde, skygger de tornebusken væk.

Med fiskenet i hånden kan der åbne sig en ny dyreverden
ved at kigge på vanddyr i søen. Husk at sætte dyrene ud
igen.
Din hund er velkommen, men i snor af hensyn til vildtet,
de græssende dyr og andre besøgende.
Toiletmulighed: findes på stedet.
Husk: at efterlade stedet som du gerne selv vil finde det.

Åtte Bjerge
Åtte Bjerge administreres af:

Heden: På Flagstangshøjen findes der stadig hedelyng.
Hedelyngen er en dværgbusk, der kan blive ca. 30 år. For at
bevare lyngen, skal den forynges.
Det kan ske ved afbrænding, græsning eller slåning. Samtidig skal anden opvækst bekæmpes.
I Åtte Bjerge findes der både hedelyng og klokkelyng.
Klokkelyngen findes på den mere fugtige del af heden og
blomstrer en måned før hedelyngen.
Eng og mose: Mange steder i Åtte Bjerge løber små
kildevæld. De skaber fugtige og frodige områder i de ellers
tørre og sandede bakker. I søen er der om foråret masser af
haletudser fra skrubtudse og butsnudet frø.
I de fugtige områder vokser der bl.a. den sjældne kødædende plante, soldug og benbræk.

Miljøministeriet, Naturstyrelsen Ribe,
Arealforvaltningen.
Besøg Naturstyrelsens hjemmeside på
www.naturstyrelsen.dk
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Historie

Naturen

Nyd naturen: Ved opholdspladsen er der mulighed for at lave
bål og nyde madkurven ved de opsatte borde og bænke.

ej

Man kan tage en travetur på de afmærkede stier, nyde
udsigten fra udsigtspunkterne, opleve forskellige naturtyper
med et særligt dyre - og planteliv, gøre brug af bålplads med
borde og bænke eller bare nyde udsigten ud over søen.

Praktiske oplysninger

dv

Åtte Bjerge ligger ned til Kongeådalen. Med de stejle bakker og skrænter er området helt specielt på egnen. Åtte
Bjerge er dannet under sidste istid, hvor de store smeltevandsfloder skar sig igennem landskabet.

købte det daværende Kulturministerium 28,2 ha. Der blev
anlagt stier, opsat borde og bænke og gravet en sø.
Som led i naturplejen afgræsses store dele af området med får.
I dag ejer Fredningsforeningen 4,5 ha, Den østlige del af
området er i privateje. Naturstyrelsen ejer 30 ha, (Se kortet).
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Velkommen til Åtte Bjerge

Ribe

Rødding

I krattet råder naturen mere eller mindre selv! Væltede
træer får lov til at blive liggende, og lysninger opstår. Her
kan nye træer og buske vokse op.
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