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samarbejde med en lokal ildsjæl og Mariagerfjord
Kommune fået oprettet et såkaldt ko-lav, som
skal skabe fællesskab om naturen. Kommunen
kalder projektet en succes og siger, at de nu har
fået" blod på tanden".

HOBRO: Hvis din gåtur for nyligt er gået forbi Hodal
Bæk mellem jernbanen og Hørby Skoleby, har du
muligvis stiftet et nyt bekendtskab.
Ni nye, venlige køer er nemlig flyttet ind i det bakkefyldte landskab. De har fået til
opgave at holde området, så sjældne planter og dyr ikke forsvinder i utæmmet
bevoksning.
Køerne er ejet af beboere i nærområdet, som hver især havde mulighed for at
købe en kvart eller en halv ko. Og trods køernes vægt på omkring 200 kilo blev
de revet væk.
-Det er dejligt, at vi kan bevare fordums tid på en naturlig måde, siger Jeppe
Veirum Larsen, ko-lavsinitiativtager.
Det hele startede med en strøtanke fra ham. Han stod i sit hus og kunne se ned
på det naturskønne område, men det var ikke helt, som han erindrede det.
Da han var knægt, boede han nemlig i Kvædeparken, som ligger helt tæt på
området.
Dengang kom han ofte i bakkerne, og som han huskede det, var det velholdt og
fyldt med dyr -især heste har haft hjemme der.
Billedet var derimod ikke længere �å idyllisk, som han huskede det -det var vildt,
utæmmet og underskoven var ved at uddø, så de sjældne sommerfugle og
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planter, som holder til, ville uddø. Så måtte han jo gøre noget ved det -og i marts
i år kom der køer på græs.
Jeppe Veirum har mødt imødekommenhed og en samarbejdsvillig Mariagerfjord
Kommune, som var med på ideen fra start, trods en lidt tumultagtig opstart.
-De spurgte, om jeg havde lyst til at stå for sådan et projekt, siger han.
-Og så svarede jeg nej. Nu står jeg så med ni køer, siger han med et glimt i øjet.
Også fra netop Mariagerfjord Kommune er projektet blevet fulgt nøje.
-Ideen for os er, at vi gerne vil engagere borgerne i naturplejen, siger biolog ved
Mariagerfjord Kommune Anders Horsten.
-Hvis man kommer ud og bruger naturen, passer man også bedre på den.
Han deltog tidligere på året i Rosendal Grundejerforenings generalforsamling
sammen med Jeppe Veirum for at fremlægge projektet, som sidenhen har taget
fart.
-Det kom bag på os, der var så stor opbakning, siger han.
-Mariagerfjord Kommune vil utroligt gerne lave flere af de her projekter.
Projektet ved Hodal Bæk var det første af sin slags, men nu har vi fået blod på
tanden.
-Hvis folk kender til lignende områder med samme potentiale, er de velkomne til
at kontakte os, så kan vi jo se på det, siger han.
Når køerne er færdige med at agere græsslåmaskiner sommeren over, slagtes
de, således at dem, der ejer hen holdsvist en kvart og en halv ko, kan få fyldt
fryseren til vinter.
»Det er dejligt, at vi kan bevare fordums tid på en naturlig måde.
JEPPE VEIRUM LARSEN, initiativtager til et ko-lav.

FAKTA
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HVORFOR DET SKAL BEVARES
Der er flere årsager til, at området ved Hodal Bæk skal bevares.
Især sjældne sommerfugle og en plante med det meget passende navn "
kobjælde" er øverst på listen over bevaringsværdigt liv.
Myrer som barnepiger: Eng-blåfuglen er en sjælden sommerfugl i Danmark, men
en lille bestand har overlevet i området. Blåfuglen er kræsen i sit valg af
levesteder, og den er helt afhængig af især planten rødkløver, hvorpå den
lægger sine æg. Sommerfuglelarven udskiller et sukkerstof som myrer har brug
for, så derfor beskytter myrerne sommerfuglelarverne mod snyltehveps og
parasitter -et godt samarbejde.
En anden sommerfugl i området er den okkergule pletvinge. Ligesom eng
blåfuglen, kræver pletvingen et levested med masser af blomster. Dens larver
lever i kolonier i spind på planten lancetbladet vejbred. Larverne er
sortbehårede med orangerødt hoved og kan ses kravle rundt i græsset i det
tidlige forår. Som mange andre sommerfugle forsvinder okkergul pletvinge fra
områder, der gror til med træer og buske, og den er derfor gået meget tilbage i
udbredelse.
lsfuglen er endnu et sjældent, men betagende syn. Den har stål blå rygfjer og
orange bug. Den udstøder nogle meget høje skrig. Den lever blandt andet langs
bækken, hvor den fanger fisk ved at styrtdykke fra en gren ned i vandet. Den slår
derefter fangsten ihjel ved at banke den mod en sten. Reden har den i brinken,
hvor den for enden af en tunnel på ca. en meter har en hule, som er foret med
fiskeben. Hvis man vil opleve isfuglen, så er det bedste trick at sætte sig helt stille
langs bækken en tidlig morgen og væbne sig med tålmodighed.
Den nok mest sjældne plante i området er opret kobjælde. Den blomstrer
allerede i april og maj måneder. Blomsten er violet og har en stærk bitter smag
og er svagt giftig, så den vrages af de græssende dyr. Den bliver ikke højere end
ca. 20 centimeter, så hvis græsset bliver for højt, eller der kommer for mange
træer og buske, så bliver den skygget væk og forsvinder.
For både sommerfuglene, kobjælden og en lang række andre arter gælder det,
at de forsvinder, hvis skrænter og enge gror til med højt græs, træer og buske.
Derfor er kommunen og borgere nu gået sammen om at starte en
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kogræsserforening, der skal stå for plejen i området. Det er planen, at foreningen
skal købe de nødvendige kvæg, som skal gå og græsse af i området, og dermed
holde en lav vegetation. Det vil gavne den sjældne natur og samtidig give
lækkert og bæredygtigt produceret kød til medlemmerne af foreningen.
ANDERS HORSTE N, BIOLOG VED MARIAGERFJOR D KO MMUNE.

•

På tur i det nye område, som i år er oprettet med hegn og indrettet med køer.
Bagfra: Jeppe Veirum, ko-lavsinitiativtager, Anne-Marie Søgaard, Rosendal
Grundejerforening og Kasper Søgaard, guide.

•

Jeppe Veirum kan skue ud over noget af sit ko-lav, som i alt inkluderer ni
Dexter-køer.

•

Alle er glade! Køerne får masser af sol, græs og vand, mens Rosendal
Grundejerforening får et naturskønt område i baghaven og kød til vinter.

