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Kære læsere!
I Korevlerens Nyhedsbrev finder du nyheder og
information om naturplejeprojektet på Korevlerne: I efterårsudgaven kan du bl.a. læse om:
•
•
•
•
•

Første generation af kvier er tilbage
Kalve i trygge rammer
Guidet rundtur gav god indsigt
Fugle og køer i harmoni på Korevlerne
Nyt hærværk på Korevlerne
Rigtig god læselyst!
Foto: Katrine Blem Bach

Kalve i trygge rammer
I sensommeren er nogle kalve på Korevlerne desværre løbet ud mellem trådene i det hegn, som omkranser Korevlernes sydfold. Siden hen er kalvene dog
bragt i trygge rammer, da de sammen med resten af
galloway-flokken er flyttet over i Korevlernes nordfold. Nordfolden er nemlig i modsætning til sydfolden omkranset af et fårehegn, hvor trådene sidder
så tæt sammen, at kalvene ikke kan løbe ud gennem hegnet. Ligeledes forhindrer nordfoldens fårehegn løse hunde i at slippe ind i folden til kvæget.
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Første generation er tilbage
Første generation af kvier født på Korevlerne
er nu vendt tilbage til deres fødested. Det drejer sig om fire kvier, som er to et halvt år. De
har i en længere periode opholdt sig hjemme
hos dyreholderen. Men nu er kvierne forenet
med flokkens øvrige dyr i Korevlernes nordfold.
Nyt hærværk på Korevlerne
Lørdag d.21.9. blev der desværre konstateret hærværk ved Korevlerne igen. Under hegnet ved en
låge er jordkabler blevet klippet over. Det er første gang efter en meget fredelig periode på cirka
et år, at der har været hærværk på Korevlerne.

Fugle og køer i harmoni på Korevlerne
På Korevlerne lever galloway-kvæg og fugle i harmoni med hinanden. Faktisk er Korevlerne som
følge af afgræsning med galloway-kvæg blevet
en af Vestsjællands bedste vadefuglelokaliteter.
De steder, hvor kvæget græsser på Korevlerne, er
der kommet flere lærker og vadefugle til. Når køerne græsser på Korevlerne, bliver områdets vegetation kortere, og det skaber, ifølge Lasse Braae,
formand for Dansk Ornitologisk Forening i Vestsjælland, bedre betingelser for fuglelivet på Korevlerne.
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Guidet rundtur gav god indsigt
I juli gennemførte Odsherred Kommunes naturteam
en guidet rundtur på Korevlerne. Turen gav deltagerne fra områdets grundejerforeninger god indsigt i
naturplejen, dyrelivet og kystdannelsen. Også Korevlernes dyreholder var til stede og fortalte historier om
galloway-kvæget. På rundturen informerede naturteamet om Korevlernes rige fugleliv og om ændringer
i botanikken.Turen strakte sig fra dyrefolden og ud på
selve revlen, hvor deltagerne fik vist, hvordan kystfronten ud for Korevlerne vokser: Da tang og skaller
skylles ind på stranden og derefter sander til, bliver
der lagt mere og mere land til kysten ved Korevlerne.
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Om naturplejeprojektet
Korevlerne er en del af et internationalt
naturbeskyttelsesområde(et Natura 2000-område). Det finansieres delvist gennem EU’s LIFEprojekt - 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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Nyt fra Følgegruppen

Nyt fra dyreholderen

Opsætning af nye bænke
Nye bænke skal snart sættes op på Korevlerne. Dermed vil borgerne i området får endnu bedre mulighed for at tage et hvil og nyde den smukke natur. I
den forbindelse har grundejerforeningerne i området
bidraget med fire forslag til gode opsætningssteder
for bænke på Korevlerne. Med udgangspunkt i grundejernes forslag skal Følgegruppen for Korevlerne nu
finde ud af, hvor bænkene kan sættes op på lovlig vis.

Glæd jer allerede nu til foråret 2014 hvor det igen
bliver muligt at købe gallowaykød fra Korevlerne
direkte hos dyreholderen. Dyreholderen vil sætte
sedler op ved lågerne til Korevlerne med nærmere oplysninger om, hvordan man bestiller kødet. Dyreholderen fortæller også, at han til næste
forår arbejder på et nyt arrangement med smagning af galloway-kød på Restaurant Lærkereden.

Mere galloway-kød til salg næste forår

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. Har du input eller spørgsmål til Følgegruppens arbejde,
er du velkommen til at kontakte Fagleder Michael Bay, mikba@odsherred.dk
Foto: Katrine Blem Bach

Korevlernes Nyhedsbrev udgives tre gange i 2013 af Fagcenter for Natur, Miljø og Trafik, Odsherred
Kommune. Nyhedsbrevet er ligeledes udgivet i en særlig tysk-dansksproget turistversion.
Læs alle nyhedsbreve på www.odsherred.dk/indhold/naturpleje.

