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Hvordan går det med afgræsningen?
Det er vigtigt at iagttage, notere og tage billeder. Dét, der er indlysende for den der
arbejder med dyrene, skal formidles videre til de der administrerer naturplejen. Det
er tydeligt, at fårene er kommet for sent ud på de områder vi har lånt i år. Når først
græsset er langt, er det svært at komme i bund og gødningsomsætningen sker ikke
optimalt.
Hyrdens kald
Fårene flyttes fra Rammedige. Der er ikke mere
at æde, og dyrene kan risikere at slide på gravhøjene. Men hvor skal fårene flyttes hen? Vi
mangler nye arealer, hvor fårene må gå!
Læs mere i Hyrdens kald! Her kan du også få
at vide, hvorfor man ikke kan købe dansk uldgarn, men må smide ulden væk, og du kan læse, hvad der sker med danske lam.
Får og Fællesspisning
Mange mennesker deltog i de to seneste
arrangementer på Lystbækgaard og
Bovbjerg fyr. Vi måtte sige nej til flere tilmeldinger. 50 personer fulgte med fårene
fra Trans kirke 15. juli. Det blev en hyggelig
aften på fyret, med god mad og sang.
Gjellerodde
Mandag d. 9. august kl. 19 er der en guidet tur på Gjellerodde. Jørgen Nørby, der er
biolog og formand for Teknik og Miljøudvalget i Lemvig kommune, viser rundt og
fortæller om det spændende landskab. Og man kan se, hvordan fårene har ædt hybenroserne. Inden turen kan man spise på Cafeteria Odden kl. 18. Det koster 150
kr. (90 kr. for børn). Husk tilmelding til Nina (29259663).
Opsamling af erfaringer
Vi i gang med at opsøge folk, og høre om deres erfaringer med afgræsning af naturområder. Det er spændende og ofte overraskende at høre – især hvordan man har
brugt arealerne før i tiden, da der var mange fugle.

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

