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Bovbjerg fyr

I gang igen
Så er der gang i projektet igen. Lørdag d. 19. februar låner
vi Bovbjerg fyr. Her holder vi Inspirationsdag fra 10-16. Der
er suppe kl. 16, og derefter har vi ekstraordinær generalforsamling i støtteforeningen for Får til kanten.
Vi håber at se mange mennesker til udstilling, åbne værksteder, foredrag og workshop. Her kan vi inspirere hinanden og
blive klogere på alle de mange spændende ting, der kan laves af skind, uld og pil. Vi skal også se på mulighederne for
at lave spændende nye tiltag for turisterne, og museumsinspektør Søren Poulsen fortæller om fåredrift i gamle dage.

Ansøgning til FødevareErhverv
Fredag d. 1. oktober sendte vi ansøgning om tilskud til
8 km fast hegn og 10 km flytbart hegn. Alt i alt skal det
kunne dække godt 400 ha. Det faste hegn er til hhv.
Vandborg Ådal og Stausholm.
Vi har for nylig hørt fra Fødevare-Erhverv, at de gerne
vil støtte projektet. Men vi skal have lavet nogle justeringer i budgettet, inden vi kan få endeligt tilsagn. Og
vi skal have fundet flere sponsorer.

Lemvig
kommune

Projektets videre forløb
Vi skal meget snart have besluttet den endelige struktur
for græsningsselskabet. Flere spørger, om de kan købe
sig ind i projektet. Det, og mange andre ting, drøfter vi
på den ekstraordinære generalforsamling 19. februar.

Agger Tange

Mulige samarbejdspartnere
Vi har været i kontakt med mulige aftagere til kød og uld.
Der ser ud til at være interessante muligheder.
En kold oktoberdag havde vi besøg af to biologer fra Københavns Universitet. De var med på Harboøre Tange og
på Agger Tange, for at se, om lokaliteterne egner sig til
et projekt om gødningsbiller. Og det ser lovende ud.
Gødningsbiller er specielt vigtige på steder, hvor jorden
ikke bearbejdes af regnorme. På billedet bliver billelarverne studeret af biologerne Regin Rønn og Peter Holter.

Du kan læse mere om projektet på www.faartilkanten.dk

