Hjortespring Naturplejeforening, bestyrelsesmøde mandag den 13. juni
Referat
Til stede: Ejner, Hans Henrik, Per og Lone.
1. Godkendelse af referat.
Godkendt.
2. Status på dyr:
Kalve
De to røde fra Fugletårnsfolden ( der nu er flyttet til Klausdalfolden ), er temmelig dominerende.
Ejner har skrevet ud med råd om hvordan de skal omgås.
Foderkassen i Klausdalfolden er flyttet ud i ”mellemgangen” så man kan hælde op i ro og fred og
evt. blot skubbe baljerne ind i selve folden hvis kalvene er for nærgående. Der er også lagt en
hyrdestav som kan bruges til at markere at man er den der bestemmer.
Lam
De trives, lammene er blevet tillidsfulde, fårene er mere reserverede. De går nu i den sydlige del af
Vestfolden.
Når der skal købes nyt tæmmeslik, køber vi hel havre i stedet for valset. Lone Hansen siger at de
bedst kan tåle det.
3. Status på folde
Alle folde er nyskiltede og der er kommet mineralsten i de folde der er dyr i.
Hegnet i den sydlige de af Vestfolden er rykket op til stien, så får og lam kan både gemme sig i
græsset og mellem buskene 
4. Bestilling af slagtning af lam.
Henrik har bestilt på Kosakgården, det andet slagteri i Slangerup havde ingen ledige tider.
De sendes til slagtning i uge 43, og vi har bestilt grovpartering, på linje med hvordan det plejer at
være.
5. Evaluering af naturplejearrangement den 6. juni
Der var op mod 30 deltagere, og vi spottede både medlemmer af naturplejeforeningen og af DN
foruden formentlig nogle ”løsgængere” til rundturen i Fugletårnsfolden den solrige, men lidt kølige
aften. Der blev vist ca. 50 plantearter, og Anna Bodil Hald fortalte om hvordan de fungere i forhold
til græsning og naturkvalitet. Vi sluttede på Kildegården med en snak om hvad vi kan gøre
fremover.
6. Høringssvar til Herlev og Gladsaxe kommunes udkast til plejeplan for Smør- og Fedtmosen.
Vi finpudsede oplægget, og det bliver nu sendt til kommunen. Det sendes også ud til

medlemmerne.
7. Evt.
Naturtjek. Vi har nu også gennemgået Holmegårdsfolden, og Anna Bodil Hald laver en rapport. Der
kommer også snart en opdateret artsliste på hjemmesiden.
http://hjnatur.dk/naturpleje/naturpleje-i-hjortespringkilen/
Som opfølgning på arrangementet og naturtjekket prøver vi at gå lidt mere aktivt ind i
bekæmpelsen af planter der dominerer for meget. I får snarest en hilsen fra undertegnede der vil
høre hvem der vil / kan deltage.
Jeg har lavet et lille skriv om hvad det er vi kan gøre:
http://hjnatur.dk/wp-content/uploads/2016/06/Aktiv-naturpleje-i-foldene.pdf

Lone, referent.

