Slåtte- og beitemark
gjenskapes på Mellom Bolæren
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Meadows and pastures are
restored on the island of
Mellom Bolæren.
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You are now standing by an old meadow that has been restored by
the volunteers of Mellem-Bolærens venner. For two hundred years
people made a living here. They fished, cultivated small fields and
kept animals. Hay from the fields fed the livestock during the winter
months. But why should we care for the meadows today? Many plants
thrive in meadows that are harvested on a regular basis. Several
rare species grow here, but are rarely found other places. A meadow
is a diverse ecosystem. With the many kinds of plants, a variety of
insects follow, such as bees, bumblebees and butterflies. Our goal is to
recreate a meadow that has a great variety of plants and flowers, and
hums with insects.
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I et par hundre år levde folk her med fiske, en liten åkerlapp, slåttemark og dyr på beite. Slåttemarkene gav fôr til
dyra til fisker-bonden. Men hvorfor er slike gamle slåttemarker verdifulle?
Slått av marka skaper forhold som gjør at mange plantearter trives godt. Flere av de sjeldne artene som lever i en
slåtteeng, har vanskelig for å leve andre steder. Det betyr
at man får svært mange arter i slike enger. Og når man
har et stort mangfold av planter, følger insektene med, for
eksempel humler, bier og sommerfugler. Kanskje vi klarer
å gjenskape de flotte summende blomsterengene nettopp
her?
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Her står du ved en gammel
slåttemark, som nå er åpnet
opp igjen gjennom stor
dugnadsinnsats av MellemBolærens venner.

På flere av øyene fjernes plantet gran. 1200 mellomeuropeisk gran er fjernet
ved Rønningen og Nordre Jensesund / Cultivated spruce trees are removed
from the islands. By Rønningen and Nordre Jensesund alone, 1.200 trees have
been chopped down

Gammel innmark kommer sakte tilbake på Nordre Jensesund /Slowly,
the fields in Nordre Jensesund are starting to look like they used to.

Gammelnorsk spælsau og manuell slått gjenskaper engene/ The meadows are restored by grazing Old Norwegian Sheep and manual harvest.

