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Kære læsere!
I Korevlerens Nyhedsbrev finder du information om naturplejeprojektet på Korevlerne: Du
kan bl.a. læse nyheder og små anekdoter om livets gang blandt det græssende Galloway-kvæg.
I dette nummer:
•
•
•
•
•

Nikkende Kobjælde på Korevlerne
Sommerferietip! Guided tur på Korevlerne
Sidste nyt fra dyreholderen på Korevlerne
Nyt fra Følgegruppen
Fakta om Korevlerne

Rigtig god læselyst!

Foto: Erich Wederkinch

Nikkende Kobjælde på Korevlerne
I foråret fandt kommunens biologer mere end 150
blomstrende Nikkende Kobjælde på Korevlerne i
Galloway-kvægets indhegning. Uden for køernes
indhegning fandt man kun 4 Nikkende Kobjælde.
Det er også forventet, at køernes afgræsning har
en fremmende virkning på væksten af Odsherreds
bevaringsværdige vilde urt - Nikkende Kobjælde.
Da Nikkende Kobjælde er en rosetplante, er den
netop tilpasset til at gro, hvor der bliver afgæsset.
Foto: Steffen Sørensen

Sommerferietip!
Guided tur på Korevlerne
Lørdag. d. 27. juli kl. 10 – 13 arrangerer Odsherred Kommune en gratis guided tur på Korevlerne. Her vil biolog Steffen Sørensen og fagleder
Michale Bay fra kommunen sammen med dyreholderen fortælle om områdets udvikling og naturpleje.
For tilmelding kan du kontakte naturteamet på tlf.
59 66 60 05 eller e-mail natur@odsherred.dk.
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Sidste nyt fra dyreholderen på Korevlerne
Familieforøgelse på Korevlerne: 8 nye kalve
Fra dyreholderen forlyder det, at kalveflokken på Korevlerne siden starten af foråret er vokset med 8 nye
kalve. Netop nu kan kalvene opleves i den nordlige fold, hvor de græsser sammen med resten af kvæget.
Smagning af Galloway-kød: En ren succes
Forårets arrangement med smagning af gallowaykød på Restaurant Lærkereden blev en stor succes. Med 85
spisende, glade gæster var restauranten helt fyldt op. Derfor planlægger Restaurant Lærkereden at gentage
arrangementet til næste forår. Det velsmagende gallowaykød fra Korevlerne kan også købes hos dyreholderen.
Han sætter sedler op ved lågerne til Korevlerne med nærmere oplysninger om, hvordan man bestiller kødet.
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Nyt fra Følgegruppen
8 nye informationstavler på Korevlerne
Da Følgegruppen har ønsket bedre information om
udviklingen på Korevlerne, har Odsherred Kommune opsat 8 nye skråskilte i området. Der er
også sat to skiltevægge ved toiletbygningen på Ellinge Skovvej og P-pladsen på Gudmindrup Lyng.
Nye bænke langs stierne på Korevlerne
På Korevlerne skal nye bænke sættes op langs
stierne. Har du og din grundejerforeningen særlige ønsker til bænkenes placeringer på Korevlerne, så send gerne jeres forslag til Odsherred Kommune pr. mail til jowpe@odsherred.dk.

Om Følgegruppen
Følgegruppen for Korevlerne er et dialogforum
med formålet at opretholde en positiv dialog om
Korevlerne mellem Odsherred Kommunes administration og områdets borgere. Følgegruppen består
af repræsentanter for brugerne af området, sommerhusejere, interesseorganisationer og Odsherred Kommune. Næste følgegruppemøde holdes
d. 19.9.2013. Har du input eller spørgsmål til Følgegruppens arbejde, er du velkommen til at kontakte Fagleder Michael Bay, mikba@odsherred.dk
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Fakta om Korevlerne
Kvæget - På Korevlerne ved den naturskønne Sejrøbugt græsser 14 køer med opdræt af racen Galloway - en lille, robust og rolig kvægtype. Med
langhåret, krøllet og ulden pels er kvæget godt
isoleret mod vind og kulde. Afgræsning med Galloway-kvæg på Korevlerne er et vigtigt middel til
at opnå bedre struktur i områdets natur og til at
forhindre omfattende tilgroning. Pga. afgræsningen kan lave vækster gro bedre om foråret og engfugle og padder får mulighed for at yngle. Således
er Galloway-kvæget med til at sikre, at den oprindelige og værdifulde natur på Korevlerne bevares.
Naturplejeprojektet- Korevlerne er en del af et
internationalt naturbeskyttelsesområde(et Natura
2000-område). Det finansieres delvist gennem EU’s
LIFE-projekt - hvis formål er at bevare naturtyper
og vilde dyr og planter af betydning for EU. For at
forbedre og bevare naturen på Korevlerne er der
udarbejdet en særlig plejeplan for området - en
Natura 2000-plan - støttet af EU’s LIFE-fond. I Korevlernes plejeplan indgår afgræsning som et middel til at opnå bedre struktur i områdets natur.
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Korevlernes Nyhedsbrev udgives tre gange i 2013 af Fagcenter for Natur, Miljø og Trafik, Odsherred Kommune.
Læs nyhedsbrev nr.1 på www.odsherred.dk/indhold/naturpleje
Yderligere information findes på: www.odsherred.dk

