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Kommende konfirmander lytter til
ældres konfirmationsoplevelser
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Galloway tog imod

Mange gæster benyttede skærtorsdag til et besøg i gallowaybesætningen i Læsø Klitplantage.

Af Morten Pihler
morten.pihler@nordjyske.dk

SKÆRTORSDAG BØD Natur-

styrelsens folk indenfor til
en rundvisning i galloway
besætningens stalde på
Stenbrovej og det tilbud tog
mange i mod og der var meget at se på for gæsterne.
Mange af køerne var med
fået kalve og de små sorte
kalve virkede næsten som
magneter på de yngste deltagere, der gerne ville klap-

pe dyrene.
Naturstyrelsens medarbejdere, Tina Dinesen og Kristian Rafn, fortalte de besøgende blandt andet om besætningen, om kælvinger,
om formålet med at have dyrene og besvarede de mange
spørgsmål, der opstod under
besøget.
-Dyrene er meget nøjsomme og de lever fint af de stride græsser, lyng og småtræer
som andre dyr ikke gider
æde. Derfor er galloway vel-

egnet til naturpleje, som er
deres primære opgave. Det
er ikke så vigtigt med hurtig
tilvækst, fortalte Kristian
Rafn.
-Kødet er meget magert og
velsmagende, netop på
grund af de planter, som dyrene æder, forklarede han.
Medarbejderne fortalte
også, at der ingen risiko er
for at gå ind i hegnene, hvor
dyrene går om sommeren.
-Dyrene opsøger ikke
mennesker, de vil helst passe

sig selv og bare man ikke
kommer for tæt på en ko
med kalv, kan man sagtens
færdes i hegnene og der er
lavet led adskillige steder,
fortalte de.
Så snart der er græs nok i
hegnene, bliver dyrene flyttet fra vinterkvarteret og ud i
deres respektive hegn.
-Der går nok en måned
endnu, før vi flytter dyrene,
fortalte Kristian Rafn.
Efter rundvisningen var
der mulighed for at smage

på et af de produkter, der er
resultatet af dyreholdet,
nemlig en gallowayspegepølse.

Påske aktiviteter
fra øst til vest
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KÆMPE
BLOMSTERMARKED
fredag d. 25/4-2014

- Se mere om dagen på en af de
næste sider i avisen
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Især de mindste syntes det var spændende at komme helt tæt på dyrene.

SuperBrugsen Byrum • Byrum Hovedgade 77 • Tlf. 98 49 13 11

