
Mæææææ. Lenes får kom
mer luntende ved lyden af 
hendes fløjten. De bliver 
kløet bag ørerne, inden de 

igen går i gang med deres lille naturprojekt 
– afgrænsning. I dette smukke nordsjæl
landske område holder de den invasive 
bjørneklo nede. De er særdeles tillidsfulde, 
fårene, og de værner om familien. En flok 
på fire får – bedstemor med sit stamtræ 
– har lagt sig tæt sammen og ser ud til at 
nyde eftermiddagssolen. 

”Det er enormt livsbekræftende at ar
bejde med fårene. Jeg kunne jo godt have 
haft en hund til at drive dem, men det er 

ikke nødvendigt. De er tillidsfulde, og det 
er fedt, og så er det samtidig spændende 
at arbejde med naturarealerne. Det er ikke 
nogen god forretning, men det er en rigtig 
dejlig hobby. Det er jo heller ikke gratis 
at spille golf,” siger Lene Baunbæk med 
et stort smil. 

Hun drømte om at blive landmand, da 
hun som barn boede i Hover i Vestjyl
land. De boede ved siden af Brugsen i 
den lille landsby, men hver dag cyklede 
hun ud til en landmand, hvor hun fik 
lov til at hjælpe. Hendes mor talte for, at 
hun skulle noget andet, og sådan gik det. 
Hun tog til København og blev cand.polit. 

Lene Baunbæk er 
både romantisk og 

pragmatisk omkring 
arbejdet med fårene. 
Hun elsker at kom

me ud og klø dem på 
ryggen, og de fleste 

har navne, men sam
tidig holder hun af 

at spise kødet. Der er 
venteliste for at blive 

aftager af Lenes får.

LENE BAUNBÆK HAR FÅET TILDELT EDVARD OG ANE AGERHOLMS 
LEGAT PÅ 10.000 KRONER TIL SIT ARBEJDE MED AT ANVENDE FÅR 
TIL NATURPLEJE. MIDLERNE SKAL GÅ TIL INDHEGNING AF ET 
AREAL, HVOR DEN SJÆLDNE LØGFRØ BOR I SØERNE.

fårene&
Lene
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HEDESELSKABET STØTTER

Hans Peter Hjerl, ambassadør og medlem af 
Hedeselskabetsrepræsentantskabet overrakte 

legatet til en glad og stolt Lene Baunbæk.

I 2016 er Edvard og Ane  
Agerholms Legat i øvrigt tildelt:

• Thomas Bertram, agraøko
nomstuderende, til udvikling 
og realisering af faringsvogne 
til økologiske søer (10 tkr.). 

• Jane Marie Svane, jordbrugs
teknologstuderende, til studie
tur for at opleve et globalt 
synspunkt på svineproduktion 
(10 tkr.).

• Hold 2017, Skovskolen, til 
studietur til Tanzania (20 tkr.).

I 2016 er Dalgas Mindelegat tildelt: 

• KunstCentret Silkeborg Bad til 
udstillingen ’I skovens dybe 
stille ro – en sanselig udstil
ling’ for børn og med børn  
(15 tkr.).

Læs mere på  
www.hedeselskabet.dk/legater

Legatuddelinger 
fra Hedeselskabet

Men landmandsdrømmene gav ikke slip, 
og efter endt uddannelse købte hun en 
gård nord for København, hvor hun havde 
kødkvæg og får. Efter et par år solgte hun 
gård og dyr og flyttede til Nejlinge ved 
Helsinge, men for fire år siden gik hun i 
gang med fårene igen. 

”Jeg arbejder som konsulent for Grøn
lands Selvstyre, og det er den perfekte 
kombination, for her kan jeg få lov til at 
bruge hovedet, og så tager jeg ud og kigger 
til mine får, hvor jeg kan bruge kroppen 
og har hjertet med. Jeg kan takke min mor, 
for det er ikke let at være fuldtidsland
mand i dag, men på denne måde får jeg 
det bedste af det. Jeg kan være sammen 
med dyrene, prøve forskellige ting af og 
arbejde bæredygtigt, uden at være presset 
økonomisk,” fortæller hun. 

FÅR FREMMER FRØFORHOLD
Men fordi Lene Baunbæk selv forpagter 
og indhegner naturarealerne, så er der af 
og til behov for en hjælpende hånd, og 
Hedeselskabet har valgt at støtte hende 
med Edvard og Ane Agerholms Legat, 
som tildeles ’flittige og dygtige bønder, 

der forstå at arbejde sig fremad’. Det var 
ambassadør for Hedeselskabet, Hans Peter 
Hjerl, der overrakte legatet:

”Tillykke med det synlige bevis for dit 
ihærdige arbejde med naturarealer. Som 
vi ser det, er denne form for nænsom af
grænsning optimal naturpleje, og det er 
et arbejde, vi gerne vil støtte. Naturpleje, 
biodiversitet og bevarelse af naturværdier 
er netop temaer, som er i fokus i tiden, og 
vi vil gerne hædre dit bidrag, som vi finder 
særdeles agtværdigt.”

Glassene hæves. Til den uformelle over
rækkelse er et par naboer og venner fra 
landsbyen – eller Republikken, som de 
selv kalder den – stimlet sammen. Der er 
fårepølser, pindemadder og hjemmelavet 
hindbærlemonade toppet med god stemning 
og en særdeles taknemmelig legatmodtager. 

De 10.000 kroner, der følger med le
gatet, kommer ikke til at hvile længe. 
Hen over sommeren går Lene Baunbæk 
i gang med at indarbejde et naturareal, 
hvor søerne indeholder en bestand af 
sjældne løgfrøer. Fårene skal hjælpe med 
at pleje arealerne omkring vandsøerne, så 
frøerne fortsat kan trives.

Jeg er simpelthen 
så glad og stolt over 
at modtage legatet. 
Det betyder, at jeg kan 
komme i gang med 
indhegningen af det 
nye naturareal, og 
fårene kan komme 
i gang med arbejdet
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