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LIFE-projektets nyhedsbrev er et nyt tiltag, som skal informere med seneste nyt om projektets aktiviteter.
Nyhedsbrevet sendes ikke ud efter en fast plan, men i forhold til aktiviteter og informationsbehov. Alle kan
desuden løbende komme med kommentarer eller spørgsmål til LIFE-projektet.
LIFE-projektet netop nu
Der er ved at være godt gang i foråret, og dyrene kan snart sendes på marken og påbegynde naturplejen
rundt omkring på øen. LIFE-projektet står blandt andet for at hegne, mens Lodsejerforeningen står for
fordeling af dyr og afgræsning. Lodsejerforeningen ejer selv en besætning af Galloway-kvæg, som er
doneret af LIFE-projektet. Endvidere indgår en stor del privatejede dyr i afgræsningsholdet, som derved
består af kvæg, heste og får.
Beskaffenheden på nogle arealer er så ringe, at der kun afgræsse med Galloway, da de er hårdføre og fint
kan klare sig på de fattige arealer. Desuden reguleres antallet af dyr i et hegn i forhold til vind, vejr og
dermed mængden af foder. Dyrene tilses dagligt.

Hegn
Der har været stor debat om nye hegn – både placering og udbredelse af hegnene samt debatten om at
hegne ud i havet enkelte steder. Der er løbende dialog mellem LIFE-projektet og brugergruppen for at opnå
enighed om hegnene.
Der hegnes altid under aftale med brugerne af et område. Alle kan frit komme ind og ud af hegnene via
låger, led eller stenter, og visse steder deles hegnene op for at sikre adgang til stranden – eksempelvis ved
parkeringspladsen i Bovet.

Der planlægges lige nu et nyt hegn på spidsen af Kringelrøn i en bræmme fra det dyrkede areal til havet.
Bræmmen hegnes sammen med Kringelrønshegnet, så dyrene herfra kan afgræsse bræmmen. Der er fri
adgang for gående og ryttere til hest i hegnet gennem led i hver ende af samt midt på bræmmen. Hegnet
tænkes som et forsøgshegn ud i havet for at se, hvordan dette kan fungere sammen med brugernes
interesser. Brugere, som ønsker at diskutere placering af dette hegn skal kontakte Flemming Strøm.
På et kommende møde skal opsætning af følgende hegn diskuteres: Sdr. Nyland, Arne Andersens, Sven
Thyøs, Bovet, Jakob Geertingers, Radammen og Sydhavnen. Der skal endvidere orienteres om vedligehold
af hegnene: Augustinus’, Niels-Jørn Jensen samt flere lodsejere langs Egegårdsvej. For nærmere
præcisering af hegnenes placering og udbredelse kan projektledelsen kontaktes.
Aktioner
I løbet af maj påbegyndes dette års arbejde med bekæmpelse af de invasive arter vadegærs og rynket rose.
Vadegræs bekæmpes langs den sydlige del af kysten fra øst mod vest. Der vil løbende ske en afvejning af
den med hensigtsmæssige bekæmpelses-metode i forhold til mængde/udbredelse af vadegræsset på hver
lokalitet. Udgangspunktet er at grave vadegræsset op eller ned, og mængden er afgørende for, om arbejdet
udføres med håndkraft eller maskinelt.
Rynket rose bekæmpes som udgangspunkt med et gammelt planteskoleredskab på traktoren, som løfter
planten op med rødder. Planten kan derefter blot lægges til udtørring i solen og efterfølgende fjernes.
Der er flere steder planlagt rydning af skovbevoksning, men denne aktion afventer yngleperiodens
afslutning og påbegyndes således først om nogle måneder.

