Skal du være medlem?
Medlemmer kan købe det
naturplejekød, der produceres i
engene.
Du ved således, hvordan dine bøffer
er produceret.
Ved at sikre afsætningen, gør vi
dyreholderen interesseret i at sætte
dyr på naturarealer, hvor tilvæksten er
mindre en på kultur græsmark.
Du er derfor med til sikre biologisk
mangfoldighed.
Du kan blive aktivt medlem i
græsningslauget ved at deltage i tilsyn
med dyr, hegn og vand.
Du får motion, gode ture i engene og
dejlige venner.
Du bliver inviteret direkte, når der er
ture i området.
Du bliver klogere på naturen.

Generalforsamling
afholdes hvert år i marts måned.
Tekst og layout: www.natlan.dk

Praktiske oplysninger

Lilleådalens
Græsningslaug

Medlemskab
100,- kr pr. år
Du kan blive medlem ved at sende e-mail med
navn, adresse og telefonnummer til
indmeldelse@lilleådalen.dk, så kontakter vi dig
eller ved at ringe til kassereren Evald
Trangbæk tlf. 8691 4318.

Andele i dyrene
Du kan tegne et eller flere andele á ¼ kreatur.
Kg-prisen aftales i foråret mellem bestyrelsen
og dyreholderen og meldes herefter ud. Kødet
udleveres i december og er parteret – næsten
lige til at komme i fryseren.

- Naturpleje med
kød på!

Andelene varierer i vægt 55-95 kg. Gennemsnit
er ca. 75 kg. Endelig pris kendes derfor først,
når kødpakken udleveres.
Du betaler depositum på 2.500 kr.

Praktisk arbejde
Alle interesserede indkaldes til arbejdsdage
med klargøring af folde og slåning af græs
under hegnet.
Du kan melde dig som aktiv til bestyrelsen.

Kontakt
Formand Jens Gleerup, tlf. 8698 1046,
formand@lilleaadalen.dk
Kasserer Evald Trangbæk, tlf., 8691 4318.
kasserer@lilleaadalen.dk
www.lilleaadalan.dk
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Hvad er Lilleådalens
Græsningslaug?

Aktiviteter i Lilleådalens Græsningslaug

Lilleådalens Græsningslaug er en
forening for naturinteresserede, der
ønsker at bidrage til et mere varieret
dyre- og planteliv på engarealerne langs
Llilleåen ved Hinnerup og Hadsten.
Foreningen indgår aftaler med
lodsejere, dyreholdere og myndigheder
om afgræsning i ådalen. Afgræsningen
forhindrer, at ådalen lukkes af elleskov
og pilekrat, og sikrer engens plante- og
dyreliv.

Hvorfor skal enge afgræsses?
Afgræsning er en forudsætning for, at
karakteristiske engarter som
trævlekrone, engviol, krybende læbeløs
og bidende ranunkel samt truede arter
som majgøgeurt og engblomme kan
overleve på engene. Græsning er også
en forudsætning for, at forsvundne arter
kan komme tilbage.
De våde og små englodder er for
bøvlede for moderne landbrug, og kvæg
på græs er i tilbagegang.
Lilleådalens Græsningslaug samle
trådene og lave pleje på en naturvenlig
måde.

Interesserede på tur i engene

Græsningen gør forskellen

