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Galloway kvæg til Hjarnø og Endelave
Den 9.juli 2008 udsætter Skov- og Naturstyrelsen, Trekantsområdet i samarbejde med
lodsejere på Endelave og Hjarnø Galloway kvæg på øernes strandenge. 1 ko og 1 tyr
sejles til Hjarnø, og 6 køer og 1 tyr af sejles til Endelave fra havnen i Snaptun.
Dyrene udsættes som del af et EU medfinansieret LIFE projekt kaldet BaltCoast, som har
til formål at forbedre forholdene for dyr og planter, der lever i kystnære naturområder i bl.a.
danske Natura 2000 områder. Natura 2000 områder er et særligt netværk af værdifulde
naturområder inden for EU.
De kystnære naturområder på Endelave har stor betydning for en række dyr og planter,
der er meget afhængige af, at deres levesteder afgræsses. De græssende kreaturer
holder vegetationen lav og lysåben til gavn for engfugle og planter. Dyrenes færdsel og
græsning forhindrer tilgroning af strandtudsens vandhuller og den gule engmyres
myretuer.
Galloway kvæget stammer oprindeligt fra Skotland og er robuste dyr, som er meget
velegnede til naturpleje. De trives godt på den lidt karrige kost, som naturområder byder
på. De har en stor vom, der kan rumme store mængder plantemateriale og derfor
kompensere for, at føden ikke har så stor en næringsværdi. Galloway kan opbygge solide
depoter, som de kan tære på i vinterperioden, hvor mængden af føde er mindre og mere
næringsfattig. Galloway er rolige og omgængelige dyr, som passer godt til naturområder,
der er tilgængelige for publikum. Galloway kan gå ude hele året. På Endelave vil dyrene
afgræsse strandengene i sommerperioden, mens de vil tilbringe vinteren på mere
højtliggende arealer, hvor der også stilles et læskur til dyrenes rådighed.
For nærmere oplysninger om LIFE projektet på Endelave kan du kontakte Inken Breum
Larsen, Skov- og Naturstyrelsen, Trekantsområdet på telefon 76 43 12 71/ 20 21 65 08.
Du kan få mere at vide om LIFE BaltCoast projektet her: http://www.life-baltcoast.eu

