DN NORDDJURS
nyt fra din lokale DN-afdeling

Hededagstur hvor fårene og lammene sættes på
græs på Grenaa Hede d. 10/5 2018 kl. 10.30.

Dato:
Onsdag den 16. maj 2018.

Mødested:
Grenaa Hede
Rævevej
8500 Grenaa
Man finder stedet ved at gå/køre
ind fra Fuglsangvej på Rævevej,
der går tværs over heden.
Fårene sættes ud ved den lille
informationsstander på
Rævevej.

Tidspunkt:
Det første hold får og lam sættes
ud på heden kl. 10.30 - 11.00.
Det næste læs får og lam sættes
ud på heden kl. ca. 12.00

Fuglsang Hedes Græsningslaug.
Græsningslauget startede i 2008, hvor en fåreholder, Aage Christensen,
solgte sin fåreflok til den nyoprettede forening/laug. Aages får og lam havde
gennem flere år afgræsset Fuglsang Hede, men da Aage gik på efterløn, var
det ikke længere økonomisk en god ide for ham.
Den nye forenings medlemmer så en mulighed for at købe ferskt lammekød
og samtidig bidrage til at holde Fuglsang Hede som afgræsset hede. Den
nystartede forening blev hjulpet godt i gang af Norddjurs Kommune, som ejer
Fuglsang Hede, der er fredet, og som har en pålagt plejepligt. Ved at fårene

afgræsser heden forhindres opvækst af buske og især birketræer. Spelsaufår
er glade for småkviste, og er netop derfor fremragende naturplejere.
Pasning af dyrene i sommerperioden:
Dette arbejde tager en dyrepassergruppe sig af. Man har på skift en
pasningsuge, hvor man tilser dyrene på heden. Man sørger for, at dyrene har
vand (der er en vandhane på heden, så det er ret nemt). Man giver evt. lidt
tilskudsfoder i visse perioder.
Der kan også være andre praktiske jobs: klipning med græstrimmer under
hegnet, fældning af træer efter aftale med Norddjurs Kommune, hjælp med
klipning af får mv.
Der sætter hegn op om efteråret på en lejet eng, og tager hegn ned efter endt
afgræsning.
Om vinteren passer en landmand foreningens får og lam.
Får og lam på græs.
I år kommer fårene med deres lam på græs onsdag d. 16. maj ved 10.30
tiden. Man finder stedet ved at gå/køre ind fra Fuglsangvej på Rævevej, der
går tværs over heden. Fårene sættes ud ved den lille informationsstander på
Rævevej.
Alle er velkomne til at overvære udsætningen.
Kom og vær med, oplev fårene og lammene på heden.
Tag madkurv og et tæppe med, nyd frokosten i den skønne natur på
Grenaa Hede, mens fårene og lammene vil boltre sig i deres nye
omgivelser.
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