Udbinding og indbinding af får på Storeholm og Lilleholm

Indledning
Storeholm og Lilleholm, i daglig tale kaldet for
Holmene, er beliggende i Præstø Fjord.
Lilleholm ejes af Vordingborg Kommune.
Storeholm har flere forskellige ejere, men den
største lodsejer er Vordingborg Kommune.
Holmene er beliggende i Natura 2000-område
nr. 168 – ”Havet og kysten mellem Præstø
Fjord og Grønsund” og er begge i henhold til
Naturbeskyttelsesloven registreret som §3
strandeng. Lilleholm ligger desuden i et
vildtreservat.
Der har tidligere været et rigt fugleliv på Holmene med mange forskellige ynglefuglearter. I takt
med at Holmene er groet til med især græs og tagrør, er hovedparten af fuglene forsvundet. Det er
især vigtigt for fuglene, at vegetationer er lav, når yngle sæsonen indledes om foråret.
For at få fuglene tilbage har Vordingborg Kommune derfor i de senere år gjort en indsats for at
holde vegetationen lav. Dette er foregået ved hhv. slåning, afbrænding og fåreafgræsning.

Udbinding
Udbindingen foregår i maj måned. Datoen afhænger af fødegrundlaget på Holmene, vejrforholdene
og mandskabsressourcerne.
I første omgang klippes og sundhedstjekkes fårene, inden de transporteres fra deres
vinteropholdssted (Jordbassinerne i Stege) til udslusningsfolden på Næbbet.
Fårene går nogle dage i folden på Næbbet inden de, en passende dag, fragtes videre til Holmene.
Hvem har ansvaret:
•
•

Lars - Båd, pram, grinder, hyrde + hyrdehund, fåreklipper.
Ole - Transportvogn til får, mandskab.

Indbinding
Primo til medio oktober skal fårene tages hjem fra Holmene. De bliver herefter enten i folden på
Næbbet i nogle dage eller transporteres direkte til Jordbassinerne.
Hvis vejret er godt, kan det være fristende at lade fårene blive på Holmene i længere tid, MEN
vejret er omskifteligt, så den risiko skal vi ikke løbe.

Hvem har ansvaret:
•
•
•

Lars - Båd, pram, hyrde + hyrdehund, grinder.
Ole - Transportvogn til får, mandskab.
Lars, Ole og Stefan – Vejrudsigt og vandstand

OBS! OBS! OBS!
Fra 1. september skal
•
•
•
•
•

Båden og prammen være sejlklar med øjebliklig varsel.
Grinder/fangfold ligge klar (på Næbbet) til ibrugtagning.
Vejrudsigt og vandstand følges dagligt.
Fårene straks tages hjem ved varsel om stærkt forhøjet vandstand. Dvs. 1 meter eller derover ift.
normal daglig vandstand.
Nødvendigt mandskab skal kunne træde til - også i weekenden.

Links
•

DMI - vandstand og vejrudsigt

Kalvehave - https://www.dmi.dk/lokation/show/DK/2619143/Kalvehave/
Rødvig - https://www.dmi.dk/lokation/show/DK/2614595/R%C3%B8dvig/
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