
Lindes Ås græsningslaug 
  

I 2015 har en lokal gruppe borgere fået hjælp fra DNs projektpulje til at etablere et 

græsningslaug langs Lindes Å.  

  

Med afsæt i naturplejen og dyrene skaber foreningen aktiviteter og sammenhold på 

tværs af åen. Græsningslaugets formål er at styrke det sociale sammenhold i 

lokalområdet omkring åen med afsæt i naturpleje og produktion af kød. 

Lindes Å er en del af Slagelse Kommunes store å-system. 

 

Fortæl historien. 

 

Vi vil gerne være med til at fortælle historien om, hvor maden, ulden m.m. kommer fra, 

og hvad det er for en natur, vi har lige uden for vores vinduer.  

Derudover vil vi gerne skabe nogle aktiviteter og sammenhold mellem en række 

landsbyer. Vi begynder med 1 ha jord i 2015 (angivet på billedet nedenfor med rød 

firkant), men vi håber, at der er andre landmænd, der har lyst til at lægge jord og eller 

dyr til, så vi efterhånden kan udvide arealet, f.eks. til det orange område. 

 

 

Slagelse Kommune har Halkevad Mindelund, et historisk naturområde, hvor Slagelse 

Kommune formidler fortællingen om livet i vandløbet. Kommunen har desuden for få år 

siden fjernet en spærring ved den gamle mølle i Halkevad og dermed sikret fri passage 

for ørreder. Slagelse Kommune har genslynget åen længere nede af åløbet til gavn for 

dyrelivet i og omkring åen. 

 

Langt fra alle arealerne langs åen afgræsses i dag. Det skyldes, at det ofte er små 

arealer, eller at det er svært tilgængelige områder.  

Med fælles indsats omkring hegning, tilsyn, pasning af dyrene osv, håber vi, at 

græsningslauget bliver en stor succes, således at det bliver muligt at afgræsse flere 

arealer langs Lindes Å.  

Projektet er en rigtig god mulighed for at give beboerne i området nogle dejlige 

oplevelser sammen, og ikke mindst naturen ved åløbet vil drage nytte af indsatsen. 

Lindes Ås græsningslaug -  

Det er der ikke noget uldent ved. 

  



 
  

I Lindes Ås græsningslaug er det fårene, der er de produktive. 

  

Den daglige gang i græsningslauget kan følges på Facebook på denne adresse: 

 

https://www.facebook.com/groups/785319881542875/  

  

 

https://www.facebook.com/groups/785319881542875/

