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Fremadrettet
Så blev det endelig forår! Efter en lille vinterpause, er vi nu i fuld gang igen.
Vi arbejder frem mod det store projekt med afgræsning af naturområder, og her er
vi i gang med at undersøge:





hvilke områder kan plejes med afgræsning?
Hvilke erfaringer har andre gjort med afgræsning af naturområder?
hvordan vi kan give folk mulighed for at støtte projektet?
hvordan skal det hele organiseres?

Vi har været i kontakt med mange mennesker. Arbejdet med at synliggøre projektet
fortsætter, bl.a. laver vi guidede ture i eksisterende og mulige afgræsningsområder,
kombineret med fællesspisning med lokale produkter (se nedenfor).
Ud på Tur—Harboøre Tange
Allerede tirsdag d. 4. maj kan du komme med til fællesspisning i De Røde Barakker, og bagefter en guidet tur til Harboøre Tange. Her vil naturvejleder ved Kystcentret,
Peter Flansmose, fortælle om området og vi kigger på ynglende og trækkende fugle. Harboøre Tange er Natura 2000
område, og et af de steder, der er meget aktuelle mht. afgræsning. Menuen vil fortrinsvis stå på fisk, da vi befinder
os i Thyborøn, dog med et enkelt indslag med røget fårelår.
(for yderligere information: se særskilt program)

Skovens dag

Skov– og Naturstyrelsen holder Skovens Dag. Sæt X i kalenderen ved d.
9. maj, hvor du kan møde os på Lystbækgaard. Vi vil fortælle om projektet, og hvilke arealer der er aktuelle
Netværksmøde om uld, horn m.m.
Det planlagte møde, som vi har fået bevilliget penge til fra Kulturelt samråd, er blevet udsat til slutningen af august. Nu er det forår og udetid, og det er nok bedre at
vente med inspirationen til vinterens håndarbejde. Ud over Uldsund og Hornvarefabrikken, er vi i kontakt med Husflidsforeningen i Lemvig, Nørkleklubben i Bøvling og
Herning Museum. Måske der kommer flere til?

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

