
Ja, ”Hou Fællesforums grønne fokusgruppe” havde helt sikkert suc-
ces med deres første arrangement tirsdag aften den 17. august. 
Vi mødtes, en ordentlig flok (ca. 50 personer) til en dejlig travetur 
langs kysten i Hou .
Turen startede ved Egmontskolen, hvor naturvejleder Ole Sørensen 
gav os en kort gennemgang af kommunens  strategi med grøfte-
kanter og blomsterstriber. Dernæst  bevægede vi os ned til strand-
stien forbi den renoverede lille private skov, hvor vi fik forklaring på 
hvorfor det også kan være godt at fælde store træer.
Erik Hviid gav os en rigtig god indføring i de tiltag, der er blevet 
gjort for at strandstien ikke bliver ødelagt af havet. Desuden fik vi 
lidt at vide om de spændende tiltag, der er i gang med gendannelse 
af  stenrev ud fra kysten i Hou. Lige nu er der planer om etablering 
af tre rev. Hvis man vil vide mere om det, så kig på  http://www.
stenrev-hou.dk/, hvor der er en udførlig beskrivelse af tankerne om-
kring stenrevene.
Under Oles kyndige vejledning blev der også mulighed for at smage 
på de spiselige urter, som er omkring strandstien. Der blev blandt 

En succes



Johan Tesdorf og Ole får sig en “træsnak” Fællesforums energiske grønne focusgruppe

Johan Tesdorf fortæller om kommende tiltag for Ravnskoven

Ole Sørensen med Jomfru Marias sengehalm Forslag modtages gerne

andet smagt på” Marie sengehalm,” (gul snerre). Når man har tyg-
get lidt på planten fornemmede man en dejlig sød og krydret smag. 
Planten  har været brugt  gennem tiderne både til hjælp for fødende 
kvinder og såmænd også til at fordrive lopper og lus med. 
Turen sluttede med Johan Tesdorf (Rathlousdals gods) fortalte om de 
tiltag, der er for Ravnskoven, hvor en større  del af den, bliver lagt 
ud i uberørt skov. Samtidig fik vi også så grundig en indføring i skov-
drift, som tiden tillod.
Det hele sluttede med en kop kaffe og lidt chokolade i teltet ved 
værftet, hvor der også var mulighed for at stille spørgsmål til de tre 
særdeles velforberedte turvejledere. Og spørgelysten var stor. 
Så stor tak til Hou Fællesforums grønne fokusgruppe, som består af  
Dorthe Wissendorf, Bente Haugaard, Eva Carlslund og Bente Klop-
penborg, for det gode initiativ. 
Og også en stor tak til Ole Sørensen, Erik Hviid og Johan Tesdorf for 
at gøre os alle sammen lidt klogere.
Hou Dagli’Brugs skal også have en stor tak for deres støtte.
De gjorde det rigtig godt alle sammen.

Næste arrengement er 9. september hvor emnet er  
”skovhaven, permakultur og lidt vild med vilje .” 
19.08.2021 Birgit Bertram


