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Naturkvaliteten får et voldsomt løft, når lokale landmænd i 
samarbejde med Fanø Kommune lukker køer ud på strandenge 
og heder. 

Græssende køer skal genskabe 
dynamisk natur på Fanø 

Michael Baun og Niels Fischer-Nielsen er to af de lokale landmænd, der deltager i Fanø 

Kommunes projekt. Foto: Fanø Kommune 
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FANØ: Efter to års grundige 

forberedelser er Fanø Kommune 

i samarbejde med lokale 

landmænd nu klar til at 

igangsætte et stort 

naturforbedrende projekt, der 

skal redde nogle af de biologisk 

rigeste naturområder på øen 

mod tilgroning. Helt konkret 

lukker man i denne uge 

kreaturer ud for at afgræsse 

strandenge og heder omkring 

Sønderho.

Dermed følger man effektivt op på Nationalpark Vadehavets 

målsætning om at forbedre naturkvaliteten ved inddragelse af lokale 

aktører som f.eks. landmænd.
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SENESTE NYT

Vis flere 

AABENRAA 

Ingenmandsland: 
Forældre til 
multihandicappet 
pige frygter for 
hendes førlighed 

09:24 Spanske betjente angrebet med 

kniv - skød gerningsmand 

09:14 Pepsi køber Sodastream i 

milliardhandel 

09:09 Bo Henriksen vil bremse AaB's gode 

sæsonstart 

09:00 Kent - den rullende spasser: 

Livet behøver ikke være kedeligt 

08:59 Kjærs Tivoli får dobbelt op på sure 

smileyer 

08:53 Jacob, Hjalte og Mike sad 96 timer 

på en pæl: Mine ben føles som om, 

at de har en promille som min alder 

08:40 Bramdrupdams serie 2-hold går 

glip af superligabesøg 

08:27 Børnehaven skal flyttes op på 

skolen i Lunde - til gengæld flytter 

juniorklubben ud 

08:22 Dansk kvinde i fossende elv blev 

bjærget af helikopter 

  Regler for kommentarer

- Med dette initiativ vil Fanø kunne fremvise og sikre de unikke 

naturværdier i vores del af nationalparken, både for naturens egen 

skyld, for oplevelsesmulighederne og for at kunne tilbyde lokalt 

producerede fødevarer med en positiv historie bundet i halen. Det er en 

ren win-win situation for Fanø, siger udvalgsformand Kristine Kaas 

Krog i en pressemeddelelse fra Fanø Kommune.

Baggrunden for projektet er bl.a., at det i dag ikke er rentabelt for 

landmænd, at lade deres dyr græsse på egentlige naturarealer, som 

man gjorde tidligere. Men da størstedelen af arealerne er Natura 2000-

område giver EU tilskud til hegning og drift, og med den kompensation 

ser bl.a. Niels Fischer-Nielsen, Sønderho Gårdbutik, god mening i 

projektet.

- Man bliver ikke rig på naturgræsning, men der er jo en lille økonomisk 

gulerod for os der gerne vil producere lokale fødevarer. Samtidig er det 

positivt, at vi kan gøre en indsats for vores egen natur ved at bruge 

øens egne dyr, siger Niels Fischer-Nielsen.

Med et fint ord vil græssende dyr skabe mere dynamik på arealerne, og 

både sjældne orkideer, tranebær og lyngen vil på sigt blive begunstiget 

af projektet.

- I Danmark er vi verdensmestre i at kontrollere naturen, og selv på 

Fanø er landskabet blevet alt for stabilt og stillestående, hvilket 

langsomt resulterer i en stadig mere ensartet og gennemsnitlig natur 

uden de mange karakteristiske Fanø-arter. Nu breder der sig en 

erkendelse af, at vi må genskabe bare lidt af den dynamik, der 

oprindelig har været, for at kunne sikre den biologiske mangfoldighed, 

forklarer Fanø Kommunes naturvejleder, Marco Brodde.

FAKTA 

Græsningsprojektet 

Størstedelen af arealerne er kommunalt ejet, men også private lodsejere er med. Der er 

offentlig adgang til områderne via låger, hvor der er opsat information om naturen og 

projektet. 

Dyrene vil kun opholde sig to-tre måneder på arealerne, og man skal iøvrigt ikke være 

bange for dem, blot man færdes roligt. 
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Dagens E-Avis 

Norgesgade 1 - 6700 Esbjerg - Telefon (+45) 7912 4500 - email: jydskevestkysten@jv.dk
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