
 

Hjortespring Naturplejeforening. Bestyrelsesmøde den 14. august 2019. 
 

1.       Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde. 
Referat godkendt. 
 
2.       Siden sidst 
Der har været snak om at indkøbe 1 buskrydder og reparere 2. Nu er der indkøbt 3. De afskrives 
over 3 år. 
 
Under vedligehold af mosens stier har en entreprenør kørt vores hegn i stykker ved 
fugletårnsfolden. PODA blev tilkaldt og de har repareret hegnet på Herlev kommunes regning. 
 
Emil guidede en blomstertur i Fugletårnsfolden, hvor både medlemmer og ikke-medlemmer 
deltog. Turen gik godt og en gentagelse til næste år overvejes. 
 
3.       Rapport fra lammepatruljen 
Selvom får og lam er søde, energiske og opsøgende i år, har årets fårehold har ikke være uden 
problemer. 3 lam er døde. Først 1 i nordfolden, nok på grund af trommesyge. Siden 2 i vestfolden, 
nok på grund af parasitter, på trods af at alle dyrene blev behandlet for parasitter 3-4 uger 
tidligere.  
 
For at undgå parasitproblemer næste år har Lammepatruljen besluttet ikke at have får i nord- og 
vestfolden. De har derfor lavet en rotationsplan for får/lam i Fugletårns- og Klausdalsfolden, som 
vi vil tage udgangspunkt i til næste år. 
 
På grund af problemerne skal bestyrelsesmedlemmerne overveje hvor vidt vi vil fortsætte med at 
holde får/lam. Den endelige beslutning skal tages senest medio oktober, hvis vi skal nå at have lam 
fra samme avler som i år. 
 
Af de resterende lam er halvdelen rigtig gode og halvdelen stadig små. Vægten varierer fra 25 til 
45 kg. De er gentagende gange blevet testet og behandlet for parasitter og de mindste dyr får 
ekstra fodertilskud. Ligeledes venter vi på resultatet for tests for "ondartet klovsyge", som vi har 
lovet fåreavleren at teste for, selvom vi ikke har haft nogen tegn på sygdommen. 
 
Lammene bliver slagtet i starten af oktober, men da der mangler 3 lam, vil det ikke være muligt at 
købe hele lam.  
 
4.     Status på kreaturer. 
Dyrene har det godt allesammen og har et behageligt og medgørligt temperament.  
 
Vi har meget oksekød. Rigtig meget. Så spørg i omgangskredsen: familie, venner, kolleger om 
andre er interesseret i  at få fyldt fryseren med god smag og god samvittighed. 
 
5.       Økonomisk oversigt herunder status på flytning af bankforbindelse 



Udsat til næste møde 
 
6.       Besøg hos Niels Poulsen 
Der kommer en invitation til en udflugt med "vores bondemand" Niels Poulsen. Turen ligger 
søndag d. 8/9 og vil blandt andet rumme en rundvisning på vores slagteri, madpakkespisning på 
vores kreaturers barndomsfold samt grillaften.  
 
7.       Evt. 
Vores artikel om klimavenligt kød ser ud til at have givet en fin medlemstilstrømning.  
 
Emil påtænker at opstarte supplerende naturpleje i foldende i form af høslæt. 
 


