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Skolelandbrugets
dyr, Gajo, Knud og
Matte pi gras i
Skowanget. Foto:
Susanne Lund-Lar-
sen

Gafo, lftud og Malte
passer naturen ved Farum s0
HeIe sommeren grrcsser koerne Gajo,
Ifnud ogMalte ved Farum Sa. Det sker i et
s sm srb ej de mellem Skolel an dbruget,
Fur e s 0 Gr e s s erlaug o g Skolel andbruget

bejde om naturpleje mellem
Fureso Kommune, Fureso
Gresserlaug og Skolelandbru-
get.

Gresserlauget starter i ir
sin 20. seson med gresning
og hoslet i folden, der ligger i

en lysning i Skowenget tet pi
Farum So. De sidste ir har det
veret etproblem, at dervarfor
vidt til, at dyrene kunne gras-
se der.

Derfor har Fureso Kommu-
ne renset gtofterne i omridet
skinsomtop, si dyrene nu kan
ferdes i omridet.

I lobet af foriret har kom-
munen repareret hegnet ogud-
videt folden, si der er kommet
et storre stykke eng med. Det
har ogsi givet bedre udrym over
det gressede omride, nir man
kommer fra Fredtofteparken og
gir ad Skowengets Alle ned til
soen. Her har dyrene fiet mulig-
hed for at gresse i et lille stykke
af skoven, si de kan soge skygge
om sommeren.

"Vi er rigtrg glade for, at fol-
den er blevet udvidet, si man
kommer til at kunne opleve
det gressede omride fra sti-
en", siger Lars Henning Niel-
sen, der er formand for Gres-
sserlauget.

Skolelandbruget indgir i

samarbejdet med en ko og to
tyrekalve, der sorger for af-
gresningen i ir.

"Koerne er her fra slutnin-
gen af maj til slutningen af
september. De skal ede gres
og sm& treer og silre, at engen
ikke vokser til og springer i
skov. D5rrene er meget venlige
og er fra Skolelandbrugetvant
til mennesker.I skolernes som-
merferie kommer dyrene pi
gres som naturplejere. De
hedder Gajo, Knud og Malte",
siger Susanne Lund-Larsen fra
Skolelandbruget.

'Man mi geme gi ind i folden
og hilse pi dyrene. Men man mi
ikke tage hrurd med for dyrene
er ikke vant til hunde".

Hver dag sommeren igen-
nem tilser medlemmer af Fu-
res@ Gresserlaug, der er en
gruppe under DN Fureso, dy-
rene. Som de andre irvilGres-
serlauget ogsi sl& med le i om-
rAdet for at genskabe en vege-
tation med flere arter og med
flere blomstrende urter.

Af Lisbet Heerfordj DN Furess

I|AIUR Nir du gir en tur i
Skowenget ved Farum So, vil
du i lobet af sommerenkunne
se resultatet af et fint samar-


