Velkommen til
sporene ved jegum ferieland
Den gule rute er ca. 1,6 km og den røde ca. 1,4 km lang.
Numrene på kortet henviser til nedenstående beskrivelse. God tur!
Jegums historie
Det sagnomspundne Jegum i Varde kommune. Jegum
var tidligere kun landfast mod øst i sommerhalvåret,
hvor en dårlig og ofte mudret vej udgjorde kirkevejen
til sognebyen Janderup. Indtil Fiilsøs udtørring for godt
hundrede år siden var det en halvø i den dengang store
Fiil Sø.
Navnet JEGUM hører med
»UM« endelsen til de ældste
nordiske stednavne, hvis
betydning er hjem eller
bosted. Forledet »JEG«
betyder eg og henviser til, at
der i gammel tid har været
egeskov her. De første mennesker bosatte sig i Jegum i
det 3.-4. århundrede.

6 Vildtvoksende skov
Østskoven ved højene er en blandingsskov, den varierer
fra bøg til lærk for at ende i granskov. På turen gennem
skoven vil du også se enkelte egetræer. Fra gran- og
bøgeskoven er der god udsigt over frøgræsageren med
gravhøjene og rester af lyngheden.

4 Bådsø Bæk
Afvandingen af Fiil Sø har bevirket at Bådsø Bæk i dag har
ringe vandmængde. I vinterhalvåret er området omkring
bækken stadig vandigt, men ikke oversvømmet.
Rød rute

7 Bådsø bæk
Når man betragter det lille vandløb Bådsø Bæk (og
Søvig Bæk i områdets nordlige udkant), kan det være
vanskeligt at forestille sig, at Jegum for godt hundrede
år siden har været et ensomt og vanskeligt tilgængeligt
sted. Jegum ligger på en »halvø«, hvis spids benævnes
Engelsodde.

5	Gravhøje
Gravhøjene fortæller, at området har
været beboet i mere
end 5.000 år. Højene
stammer fra Yngre
stenalder og Bronzealderen. Der har
været endnu flere gravhøje her – nogle af dem er tidligere
blevet jævnet under pløjning og opdyrkning af heden. I
området er der fundet stenredskaber, som vidner om
beboelse – tilhugget flintøkse med sleben æg, tilsleben
sandstensøkse, mindre glatsleben flintøkse og et tilspidset
flintredskab samt hank og kant af et lerkar.

1 Centerområde
Her findes butik og café. Ved parkeringspladsen – sporenes start – ligger centret med toilet, legeplads og
aktivitetsområde.

500 m

Gul rute
2	Heste ved gården Egelund
Fra naturstien går sporet langs græsarealer med heste.
Gården Egelund hører til en af områdets få gårde fra
1800-tallet. Dengang bestod Jegum-området af udpræget hedelandskab med få dyrkede arealer.
3 Vold mellem lund og eng
Bådsø Bæk har op gennem tiden haft større vandmængder og fyldt betydeligt mere i landskabet end i
dag – det er volden tegn på.
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Start
Se efter
den gule folderkasse
– her starter sporet

Gul rute
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Ruten er på sporet afmærket med
røde og gule trekanter på pæle
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(Quercus robur)

Kan blive et stort
og kraftigt træ, over
30 m højt og flere
m tykt, med meget varieret
fremtoning. Stammen kan
være fra meget kroget eller
bugtet til næsten ret - ældre
ege er ofte stærkt krogede.
Fritstående ege udvikler
ofte en kort stamme og en
stor bred krone (”sparekasseege”), mens ege i bevoksninger kan have en høj,
næsten grenfri stamme og
smal krone.

Hedelyng

(Calluna vulgaris)

En stærkt forgrenet
dværgbusk
med
oprette grene. Den
bliver oftest 20-40
cm høj og i sjældne
tilfælde op til 50-70
cm. Som gammel er den ofte
kroget og forvredet, sjældent
over 1½-2½ cm i tykkelse.
Hedelyng anvendtes tidligere
især som vinterfoder til husdyrene, tækning af huse,
bunddække i senge og ikke
mindst som brændsel.

Dunbirk

(Betula pubescens)

Birk kendes først
og fremmest på
den karakteristiske
hvide bark. Birk er ofte et af
de første træer, som vokser
op i rydninger og efter skovbrand. Birk bruges til møbler
og brænde. Mange synes,
at det ser pænt ud foran
pejsen.

Ask

(Fraxinus excelsior)

Asketræer
kan
let kendes på de
sorte knopper og
den glatte bark. Om vinteren
er det svært at kende ask
fra ær (ahorn). Ær har dog
grønne knopper. Asketræ er
smidigt og spændstigt og
bruges derfor ofte til skafter
på redskaber.

Hare

(Lepus capensis)

En stor og velkendt
gnaver
med store øjne og meget
lange ører, der er almindelig
i hele landet og knyttet til det
åbne kulturlandskab. Pelsen
er gråbrun på ryg og sider,
mens bugen er hvid. Den
bliver 50-70 cm lang og vejer
ca. 4 kg. Haren får 3-4 kuld
killinger om året, hver med
1-5 unger.

Levende hegn
Skrænt
Jernbane
Vej
Gul rute
Henvisning til forklaring

Sporene ved Jegum Ferieland ligger ca. 6 km nord for
Oksbøl. Du kan benytte Vestbanen, som standser ved
et trinbræt lige ud for området. Den grønne firkant viser
udsnit svarende til rutekortet på indersiderne.
GPS-koordinater til startpunktet: 55.66689°, 8.31676°.
praktiske oplysninger
Du er gæst på lodsejernes private ejendomme,
og de har åbnet sporet for færdsel til fods.
HUND I SNOR
Sporet er delvis trampestier, og kan derfor
påvirkes af årstidernes skiften og planternes vækst. Sporene i Jegum er ikke udelukkende vej eller sti, men en
afmærket rute. Det tilrådes at have gummistøvler på i vinterhalvåret.
vil du vide mere
Mangler du yderligere information eller har du spørgsmål,
som du gerne vil have besvaret, så henvend dig i Centerbutikken eller kontakt: post@jegumferieland.dk
Projekt „Spor i Landskabet“
åbner markerede spor i hele landet.
Projektet har følgende samarbejdspartnere:
Danmarks Naturfredningsforening · Dansk Skovforening
Friluftsrådet · Kommunernes Landsforening · Landbrug &
Fødevarer · Landdistrikternes Fællesråd · Naturstyrelsen
Støttet med tilskud fra tips- og lottomidler til friluftslivet

kortsignaturer - rutekort
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