HOVmarksparken bliver til
KLOVmarksparken
Vil du være med til at gavne
naturen i Hovmarksparken og
gøre noget godt for dyrevelfærden, samtidig med at
du får din fryser fyldt med
mørt oksekød?

sidste år tog sin begyndelse med etablering af
regnvandsbassin og udsåning af vilde
blomster. I naturlig forlængelse af Vild Med
Vilje-projektet, oprettes i nær fremtid en
frivillig Kogræsser- og Naturplejeforening,
som skal bidrage til at skabe mere naturindhold og større oplevelser, midt i Lystrup.

Af Sebastian Jonshøj, formand i DN Aarhus

I Danmarks Naturfredningsforening i Aarhus
har vi gennem de seneste par år valgt, at kaste
en hel del energi i arbejdet med at etablere
bynære såkaldte kogræsser- og naturplejeforeninger. Det har vi, fordi vi mener, at det er
en rigtig god måde at drive naturfremmende
og -bevarende virksomhed på. Ikke nok med
at vi sørger for afgræsning af lysåbne naturarealer, der ellers ville være i overhængende
fare for at gro til, men vi skaber også værdifulde formidlingsplatforme for budskabet om
biodiversitet, bæredygtighed og fællesskab.
De mennesker, der involveres i projekterne,
og siden udgør de bærende kræfter i
foreningen, får en reel oplevelse af, hvad det
vil sige at være dyreholder, og tilegner sig
vigtig viden om, hvordan man i praksis kan
være med til at udføre biodiversitetsfremmende naturforvaltning. Og så belønnes
anstrengelserne i sidste ende med førsteklasses oksekød!

Initiativet i Lystrup
Med forårets komme er det blevet tid til at
fortsætte den grønne udvikling af arealerne i
Hovmarksparken i Lystrup, som allerede

Folk & fæ imellem (foto: Henriette Bjerregaard)

På initiativ af Aarhus Universitet, har
Danmarks Naturfredningsforening, i samarbejde med Aarhus Kommune og en flok
engagerede beboere i området, brugt vinteren
på at forberede etableringen af Lystrup
Kogræsser- og Naturplejeforening, som
senere på foråret vil udsætte 3-4 kreaturer i
parken. Her er det meningen, at dyrene skal
gå og græsse døgnet rundt, hele sommeren,
hvorpå de til efteråret slagtes og kødet
fordeles blandt medlemmerne i foreningen. På
den måde holdes vegetationen nede, til glæde
for de mange nøjsomme, lyskrævende planter
og insekter, der knytter sig til de lysåbne
danske naturtyper, og som i dag er alvorligt
trængt og truede i det danske landskab.
Samtidig giver initiativet anledning til

formidling af naturforvaltning og beskyttelse
af den biologiske mangfoldighed, og endelig
får de heldige medlemmer i foreningen
mulighed for at stifte bekendtskab med

praktisk dyrehold og - i bogstaveligste
forstand - at følge deres bøffer fra jord til bord.
Velbekomme!

Gul cirkel = Stente
Gult kryds = klaplåge
Blå cirkel = drikkevand
Rød linje = Led / overgang ved foldskifte
Alle markeringer anviser omtrentlig placering
Kort over projektarealet i Hovmarksparken.

Arbejdet går i gang

Hvis du vil vide mere

I den kommende tid vil de praktiske
forberedelser af et ca. 3 ha stort græsningsareal gå i gang i parken. Der vil blive opsat
elhegn med låger i, således at beboerne i
området og andre brugere af parken, fortsat
kan have deres gang på arealerne, sammen
med de græssende dyr. Det vil også være
tilladt at medbringe hunde inden for hegnet,
så længe de naturligvis holdes i snor, ganske
som i dag. Boldbanen og hele den østlige del
af søen vil komme til at ligge uden for indhegningen, ligesom der fortsat vil være
uhindret færdsel på stien tværs igennem
parken

Lyder det alt sammen som noget du kunne
tænke dig at vide mere om, eller måske
ligefrem deltage i, så besøg foreningens
nyoprettede hjemmeside http://lystrupko.dk/. Her kan du også kan tilmelde dig
Informationsmøde og stiftende generalforsamling torsdag d. 7. april kl. 19.00-21.00 i
cafeteriet i Lystrup Hallen.
For yderligere oplysninger om det konkrete
projekt i Hovmarksparken henviser vi til
facebooksiden Vild med Vilje, Lystrup, og for
info om kogræsser- og naturplejeforeninger i
almindelighed, til DN’s hjemmeside:
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=43711.

