Fakta om fårene på Læsø
Hyrden Simone holder styr på ca. 100 får af racen Gute
og ca. 100 får med lam af racen spælsau.

Spælsau-får hører til i gruppen med islandske,
grønlandske og færøske får, samt shetlandsfår.
Typen har rødder tilbage til vikingetiden. Racen er både
godmodig og livlig. De er nemme at passe og læmmer
uden problemer. Skovløber Per Pedersen ejer fårene
og han har venligst udlånt dem til projektet.
Gutefår kan også føres tilbage til vikingerne. Modsat
spælsau får gutefårene horn - faktisk har både får og
vædder horn, som udvikles allerede før fødslen.
Dyrene æder villigt af både buske og småtræer og det gør
dem meget velegnet til afgræsning på arealer, der
er tilbøjelige til at springe i skov.

Få kontakt til fårehyrden
Facebook: Fårehyrden på Læsø

Hyrdetimer på Læsø

Fårehyrden på Læsø

Læsø Turistkontor: 9849 9242
Visitlaesoe.dk
Henning Johansen, Storhaven: mail@storhaven.dk
Projektet er blevet til i et samarbejde mellem
Læsø Kommune, Naturstyrelsen Vendsyssel
og Læsø Natura-2000 Lodsejerforening.
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Naturpleje og naturformidling

Mere end 200 får og lam plejer naturen til glæde for både dyr og mennesker
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Mød fårehyrden Simone...

Hyrdning er historisk

Naturpleje på Læsø

Mød fårehyrden Simone, der passer får som i de
gode gamle dage. Simone er ny på Læsø.
Hun er uddannet landmand i det nordjyske og hun
har hele sit liv haft med dyr at gøre. Hyrdning af får
er dog en ny disciplin for Simone, der i foråret har
været i ”lære” hos en professionel hyrde.
Hyrdehunden Kevin er derimod ikke ny i faget.
Sidste sommer var han på Læsø sammen med
sin ejer, Kasper, og i år er han på arbejde sammen
med sin nye makker, Simone.

Naturpleje med får, hyrdehund og vandrehyrde, som
det kaldes, har været brugt i årtusinder.
Fårene afgræssede bestemte områder, gav mælk,kød,
uld og skind til menneskene og gødning til markerne.

Læsø har helt unikke naturområder, som skal plejes
og passes for at blive bevaret til glæde for både
dyrelivet og de mennesker, som sætter pris på naturoplevelser.

Metoden med en vandrehyrde, der passer fårene, er
velegnet til områder, der ikke er indhegnet. På Læsø
er der store områder langs kysterne, der ikke egner
sig til indhegning, blandt andet fordi det gør færdsel
i områderne mere besværlig. I de samme områder er
der store forekomster af uønskede, invasive arter,
som vadegræs og rynket rose. Her kommer hyrdning
virkelig til sin ret. Hyrden og hyrdehunden kan dirigere
fårene hen til de områder, der ønskes afgræsset og
samtidig skåne områder med for eksempel
hindebæger eller orkideer.

En stor del af naturplejen ligger i meget
faste rammer og administreres af Læsø Kommune,
Naturstyrelsen og Læsø Natura 2000 Lodsejerforening.
En lille del af naturplejen foregår ved afgræsning med
får, mens kreaturer og heste tager en noget større
mundfuld. Herudover indgår afbrænding, samt
mekanisk behandling i arbejdet.

Har du lyst til at høre om naturplejen på Læsø,
om ora og fauna, om arbejdet med dyrene og ikke
mindst til at se, hvordan hyrdning med hund foregår,
er du velkommen til en snak med Simone.

På turistbureauet i Vesterø, Østerby Servicecenter og
på visitlaesoe.dk, kan du desuden få oplysninger om,
hvor og hvornår der er foredrag, samt købe billetter.

