Fårehyrden på Læsø

Kontaktinfo
Facebook - søg Fårehyrden på Læsø
Læsø Færge- og Turistkontor, tlf. 98 49 92 42
Henning Johansen,
Storhaven, mail@storhaven.dk

Omsorg for naturen - naturpleje
med fårehyrde, hyrdehund og
gutefår til bekæmpelse af rynket
rose og vadegræs
• Forsøgsprojekt på Læsøs sydvestlige hjørne ved
Stokken mellem Sdr. Nyland og Fannemandskanalen
• Fortælling alle dage undtagen søndag og mandag og
kl. 14.00.
• Fortælling om naturpleje, hyrdning og arbejdet med
gutefår og hyrdehund
• Følg hyrden på Facebook

Læsø.

Når naturen plejer naturen

Fårehyrden
på Læsø
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Naturpleje
og formidling

Firbenede og smukke entreprenørmaskiner
til glæde for både natur og mennesker
Vesterø

Hyrdning

Byrum

Stokken
Du kan møde Kasper
tirsdag-lørdag kl. 14.00
på P-pladsen ved Stokken

Mød Kasper med fårene…

Naturpleje på Læsø

Historisk hyrdning

Kasper Ledet er fårehyrden på Læsø. Uddannet fåreklipper
og vant til arbejdet med får fra den jyske hede. Ny på
Læsø og frisk på opgaven, som byder på masser af frisk
luft, smukke omgivelser og glad kontakt med både hyrdehunden Kevin og alle, som kommer forbi til en snak.
Kasper afløses af Helle Poulsen i ny og næ.
Fårene, hunden og hyrden er på arbejde tirsdag til lørdag,
og holder hviledag søndag og mandag. Om natten er fårene
i nattefold.
Hver dag undtagen søndag og mandag er der foredrag om
naturpleje, floraen, faunaen, arbejdet med dyrene plus det
løse kl. ca. 14. Billetter og mere info fås på Turistkontoret.
Billetter og info hos Turistkontoret, Østerby Servicecenter
og hos hyrderne.

Læsø har unikke naturområder, som skal plejes og passes
for at bevares og være til glæde for både dyrelivet og de
mennesker, som færdes i områderne.

Naturpleje med får, hyrdehund og vandrehyrde har
været brugt i årtusinder. Fårene afgræssede bestemte
områder, leverede gødning til agerbruget, og gav mælk,
kød, uld og skind til menneskene – en naturlig balance.

En stor del af naturplejen er lagt i faste rammer via
blandt andet LIFE-Læsø projektet under Naturstyrelsen
og Læsø Kommune samt Læsø N-2000 Lodsejerforening
f.m.b.a.
Naturplejen foregår på forskellig vis med fx afbrænding,
afgræsning med kvæg og maskinel behandling.
Som noget helt nyt forsøges nu hyrdning med får i et
projekt, som er støttet af Naturstyrelsen, Læsø Kommune,
LIFE, Læsø Turist- og Erhvervsforening og Storhaven.

Metoden med en vandrehyrde er velegnet til ikkehegnede områder og især velegnet på Læsø, hvor det er
vigtigt at afgræsse uønskede invasive arter som rynket
rose og vadegræs, men lige så vigtigt, at ønskede plan
ter som hindebæger og forskellige orkidéer ikke lider
overlast. Det er muligt med hyrdning, hvor hyrden og
hunden er opmærksomme på flokken konstant.

