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Kære læsere!
 
I Korevlerens Nyhedsbrev finder du information om naturplejeprojektet på Korevlerne: Du kan bl.a. læse 
nyheder og små anekdoter om livets gang blandt det græssende Galloway-kvæg.  
 

I dette nummer:  
 

 Tillykke med fødselsdagen Francis!  

 Det sker på Korevlerne:Nyt fra 
dyreholderen  

 Beskrivelse af Naturplejeprojektet 
 Om Følgegruppen for Korevlerne 

 
 

Rigtig god læselyst! 
  

Foto: Eric Wederkinch 

Tillykke med fødselsdagen Francis!

Vi ønsker tyren Francis tillykke med de snart 15 
år! Selvom Francis er en ældre herre, trykker 
alderen dog ikke: Han er i fuld vigør og kan 
bryste sig med titlen som far til 10 kalve på 
Korevlerne. Francis kom til Korevlerne i april 
2011 og var allerede den gang en gammel dreng. 
Han er nøje udvalgt til området, fordi han er et 
roligt og skikkeligt gemyt. Francis skiller sig 
tydeligt ud fra mængden af kvæg, fordi han har 
ring i næsen og er betydeligt større end de andre 
i flokken.  

 
Foto: Eric Wederkinch  

 
Det sker på Korevlerne: Nyt fra dyreholderen
 

Smag på Korevlerne i april  
Galloway-kvæget er kendt for sin gode kødkvalitet. I april skal der for første gang slagtes Galloway-kvæg 
fra Korevlerne. Det drejer sig om tre tyrekalve fra april 2011. Ønsker du at købe kød, kan du bestille det 
direkte hos dyreholder Per Unnerup på tlf.61 75 61 35. Galloway-kød skal også leveres til Restaurant 
Lærkereden ved Vig, som i april arrangerer en særlig aften for interesserede borgere med tilberedning og 
smagning af forskellige udskæringer af Galloway-kød. Interesserede i arrangementet kan henvende sig til 
Restaurant Lærkereden http://restaurantlærkereden.dk/.  
 

Nye kalve til foråret  
I foråret 2013 vil der ifølge dyreholderen komme 10 nye kalve til flokken på Korevlerne. Allerede i sidste 
uge, d.22. og 23. marts, kom de tre første af forårets kalve til verden. I løbet af sommeren vil der 
yderligere komme fem nye kvier og kalve til bestanden. Og til november og december melder endnu fire 
kalve deres ankomst.

http://restaurantlærkereden.dk/
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Fodring 

 
I vinter har nogle borgere i bedste mening fodret 
kvæget på Korevlerne. Resultatet er, at kvæget 
samles og brøler for at tigge om flere godbidder, 
tramper grønsværen op og opsøger publikum. 
Men kvæget skal græsse og lade publikum i 
fred. Derfor opfordres publikum til at lade være 
med at fodre.  

 

Kvæget på Korevlerne 
 

På Korevlerne i den naturskønne Sejrøbugt 
græsser 14 køer med opdræt af racen Galloway 
- en lille, robust og rolig kvægtype, som nyder 
at færdes udenfor året rundt. Med sin 
langhårede, krøllede og uldne pels er kvæget 
godt isoleret mod vind og kulde. Afgræsning med 
Galloway-kvæg på Korevlerne er et vigtigt 
middel til at opnå bedre struktur i områdets 
natur og til at forhindre omfattende tilgroning. 
Med kvægets afgræsning kan lave vækster gro 
bedre om foråret og engfugle og padder får 
mulighed for at yngle. Således er Galloway-
kvæget med til at sikre, at den oprindelige og 
værdifulde natur på Korevlerne bevares. 

 

 
Foto: Eric Wederkinch  

 

Korevlerne – Et EU-støttet 
naturplejeprojekt  
 

Korevlerne er en del af et internationalt 
naturbeskyttelsesområde(et Natura 2000-
område). Korevlerne finansieres derfor delvist 
gennem EU’s LIFE-projekt - 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. Natura 2000-
planens formål er at sikre fremgangen i vores 
vigtigste natur. I Korevlernes plejeplan indgår 
afgræsning som et middel til at opnå bedre 
struktur i områdets natur. 
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Om Følgegruppen for Korevlerne 

 

Følgegruppen for Korevlerne er et dialogforum, 
der har til formål at opretholde en positiv 
dialog vedrørende Korevlerne mellem Odsherred 
Kommunes administration og områdets borgere. 
Følgegruppen består af repræsentanter for 
brugerne af området, sommerhusejere, 
interesseorganisationer og Odsherred 
Kommune. Følgegruppens sidste møde var 
d.22.11.2012. Næste møde holdes d. 18.4.2013. 
Har du input, spørgsmål eller kommentarer til 
Følgegruppens arbejde med Korevlerne, er du 
velkommen til at kontakte Michael Bay, 
mikba@odsherred.dk, fra Følgegruppen. 

 

Nyttige links 

Plejeplan for Korevlerne 

Afgræsning af Korevlerne 

 

Nyhedsbrevet udgives tre gange i 2013 af 

Fagcenter for Natur, Miljø og Trafik, 

Odsherred Kommune. 

mailto:mikba@odsherred.dk
http://www.odsherred.dk/page3315.aspx
file://306fs1/Forvaltningen_for_Miljoe_og_Teknik/Natur_og_Miljoe/Skilt%20Korevlerne%202012/Link%20til%20nyhedsbrev_Skilt__Afgræsning%20af%20Korevlerne_2013.pdf

