Bjergbakkestien
Stien går ud fra Østergårdsvej mod
naturarealerne nord for Siem – den længste
rute er ca. 3,2 km, og den korte rute mod øst
er ca. 2,5 km.
På den længste rute kommer man forbi et
fugletårn, som man gerne må gå op i og
nyde udsigten og dyrelivet. Her er mulighed
for at se mange forskellige fugle samt rådyr,
hare og ræv.

Bjergbakker

1 På turen kommer man forbi et sted, hvor
der boede en mand i et lille faldefærdigt hus.
Som det var skik og brug, havde han et
øgenavn, og det var ’guldgraveren’ - hvorfor
er uvist, men han var vist det, man kalder en
original. Der var 10 ha jord til ejendommen,
og i de første år fik han sået, men ikke
høstet. Han samlede på gamle landbrugsmaskiner, som stod overalt – i dag er der kun
resterne af et udhus tilbage.
2 På østruten krydser man det lille vandløb,
Bunkens Rende, to gange. Fra gammel tid er
det lagt i grøft, men vandløbets oprindelige
bassin kan stadig fornemmes som en bred
sænkning i landskabet. Den nordlige
krydsning ligger tæt på et vandskel. Her
løber vandet mod nord til St. Brøndum og
mod syd til Ejstrup Bæk, som har tilløb til
Skibsted Å.
På skrænterne ned mod vandløbet står der
egetræer, og som det både kan ses af de
ældste kort og af floraen under træerne, fx
anemoner og stor konval, er det et
ældgammelt stykke skov.
Ved den lille sø, som er en gammel
mergelgrav, er der bord og bænk.
Mergel, dvs. lerjord, der indeholder mindst 10
% kalk, blev tidligere brugt til jordforbedring i
landbruget.
På turen passerer man gran- og
juletræsplantninger – dvs. dyrkede arealer og
her, lige som på resten af strækningen, må
beplantningen ikke beskadiges.

Siem i oldtiden
På næsten hver eneste bakketop nord for Siem
ligger der gravhøje (krydssignatur på kortet). De
vidner om menneskets brug af landskabet langt
tilbage i oldtiden. Stien fører forbi fire velbevarede
høje. De er ikke udgravede, og man ved derfor ikke
hvor gamle de er, men de kan være fra
Bondestenalderen og/eller Bronzealderen (ca.3500
f.Kr-500 f.Kr.) .
Den højest beliggende gravhøj ligger i
’Bjergbakkerne’, og man må gerne gå op på selve
højen. Landskabet er foreviget i Chris Moes’ store
billede på væggen i Siem Forsamlingshus.
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▪ Fugletårn
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▪ Bordbænk

Sandgraven

På de fredede bakkeskråninger vokser planter som
også kendes fra de udgravede høje andre steder i
landet - så det er som at stå midt i et lille stykke
bronzealderlandskab. I nutidssprog kaldes sådanne
plantesamfund også for hede og overdrev. Nogle af
de typiske planter er lyng, røllike, lancet-vejbred,
perikon, blå-klokke, gul snerre og mange
græsarter.
I området er der også fundet grave fra andre
perioder af oldtiden.

Siemvej
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Siem

Ved Østergårdsvej 9 og 7 har der været en mose,
og her er der ved tørvegravning i 1842 fundet en
større sølvskat med mønter og perler fra
vikingetiden. På gamle fotos fra Siem kan man se,
at her også var en sø, som siden hen blev til have
(kilde: Trap Danmark).

Naturstier ved Siem

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Du er gæst på lodsejernes private ejendomme.
De har frivilligt åbnet stierne, som er markeret i
marken med rødmalede træpæle.
Stierne er nogle steder bare et smalt
trampespor i marken, og andre steder er der
brede mark-og skovveje.
Al færdsel foregår på eget ansvar.

Hund i snor – og efterlad kun dine fodspor

Bjergbakkestien

☺

Det meste af Bjergbakkestien er anlagt som
trampesti, med adgang til fods – bort set fra
vejen fra Siem ud til den gamle sandgrav.
Ridning er tilladt fra Siem mod guldgraverens
hus og vest på ud til Siemvej.
Fra Siemvej kan man fortsætte videre ad
stierne mod St. Brøndum (folderkasse på torvet
i St. Brøndum).
Tag hensyn til dyrene i naturen
I sær om foråret når det er yngletid har dyrene
og deres unger brug for fred og ro - både
fuglene og de større dyr som f.eks. ræve og
rådyr. Dyrene er særligt sårbare og meget lette
at skræmme, når de har unger.
Lidt om færdsel i det åbne land
Det er tilladt at gå og cykle på eksisterende
markveje i det åbne land og på skovveje.
Lodsejeren har dog lov til at forbyde færdsel,
hvis den er til væsentlig gene for privatlivets
fred, for produktionen eller for dyre- og
plantelivet. Der kan også lukkes for færdsel
ved jagt.
På private udyrkede arealer, der ikke er
indhegnede, må man færdes til fods fra kl. 6.00
til solnedgang, og kun tage ophold i en afstand
af mindst 150 m fra bygninger.
(Kilde: naturbeskyttelsesloven)

Det første matrikelkort over Siem, opmålt 1788
Gårdenes jorder ligger som et fint stjernemønster rundt om
byen mod nord – denne stjerneudskiftning kan stadig ses i
skellene mellem markerne. Det ses bedst fra ’Bjergbakkerne’. Mod syd støder Siem bys jorder op til gården
Bredals jorder, og derfor ser mønsteret her anderledes ud –
en såkaldt blokudskiftning (kilde: Kort- og
Matrikelstyrelsen).
Vandreture og foldere er en del af:

”Sammenhæng i Siem” - støttet af:

Tips- og lottomidler til friluftslivet

.

