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Der arbejdes videre
Siden sidst har vi haft travlt med at planlægge og afholde møder, samtidig med at vi
stadig undersøger mulighederne for yderligere finansiering. – Og vi får mange positive
tilkendegivelser fra folk der kigger ind på hjemmesiden!
Idécafé på Fyret
Trods det, at det blev vinterens
koldeste nat, havde vi et
forrygende møde på fyret. Der
kom mange fine ideer på bordet
– og heldigvis havde Berit taget
varme skind og trøjer med til de
mest kuldskære.

Annette Holmenlund fortalte om OATS projektet, der går ud på at lave bæredygtig
landbrugsturisme, og Berit viste flotte billeder af og fortalte om de norske Villsau (sau=
får på norsk!). Fårene laver naturpleje og ejes af lokale, der også er med når de skal
indfanges, klippes og slagtes. Kødet sælges som en specialitet. Til kaffen blev der
serveret spændende fårepølse og Vesterhavsost.
Sneen drillede igen…
Vi blev nødt til at udsætte mødet i Landboforeningen, da DMI varslede snestorm i
tirsdags. Så vi må vente til tirsdag d. 9. februar med at få afklaret spørgsmålet om
afgræsning med kvæg og 2000 får kan give mere liv i Lemvig Kommune? Mødet i
Landboforeningen starter kl. 19.30, og vi håber på et stort fremmøde!
FødevareErhverv har netop udsendt vejledning for 2010 om bl.a. miljøordninger, så
mon ikke vi også kommer ind på hvad der står i den?
Mødet på Harboøre Hotel
Det blev et rigtigt hyggeligt møde,
hvor vi fik meget at vide om naturen
på Tangen. Der blev tegnet mulige
græsningsområder ind på de kort
Lemvig kommune havde lavet til os.
Og snakken gik, mens Alex Olesen
kræsede for os med vildt, røget kuller
og rejemadder til kaffen.

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

Jægerne var stærkt
repræsenteret til
mødet om, hvordan
mere afgræsning vil
påvirke naturen i
området.

