
Hjortespring Naturplejeforening 

Bestyrelsesmøde den 19. september 2019 
Referat 

Til stede: Ejner, Erling, Emil, Grethe, Pernille og Lone (re) 

 

1. Godkendelse af referat fra seneste møde 

 

Godkendt 

 

2. Siden sidst 

 

I sommer forårsagede et lynnedslag at relæet i Holmegårdsfolden slår fra. Opstår der sådan en 

situation igen, så kontakt Ejner. Han har nøgle til skabet hvor strømmen skal slås til. 

 

3. Beslutning om fåre/lammehold i 2020 

 

På grund af de mange problemer med lammeholdet i år, havde vi en drøftelse af om vi skulle have 

får og lam næste år. Vi opvejede:  

Styrker og muligheder:  

Dyrene er gode naturplejere og komplementerer kvæget som naturplejere 

De skaber synlighed og gode oplevelser 

Der er efterspørgsel efter lammekød 

Svagheder og trusler: 

Kræver megen håndtering – arbejdskrævende 

Kan være en økonomisk belastning 

Det kan være svært at finde en leverandør 

Risiko for tyveri 

 

Vi var enige om at vi prøver næste år igen. Der er lavet en rotationsplan sådan at vi skulle kommer 

ud over problemerne med parasitter. Det kræver en rotationsordning mellem tre folde.  

Vest- og Nordfolden skal der ikke får og lam i de første to år. 

 

Vi tager fremover hvert år en drøftelse af om vi skal have får og lam. 

 

4. Økonomisk oversigt 

 

Erling havde lavet en oversigt over bestillinger – er sendt ud til medlemmerne – og en oversigt over 

den aktuelle økonomiske status. Udgifterne til lam har været store. Vi har mistet tre lam,  haft 

udgifter til destruktion, og der har været dyrlægeudgifter som vi dog ikke har overblik over endnu. 

Vi overvejer om tabene på lammet skal fordeles på lammekødet eller på både lamme- og kalvekød. 

Erling laver et overslag til næste gang af hvad det betyder hvis vi vælger den ene eller den anden 

model. 

 



5. Status på dyr 

 

Kalve – det har fungeret stille og roligt. Der bliver nok indbinding den 27. oktober. Dvs. at den 

sidste vagt bliver den 26. oktober. Der bliver formodentlig udlevering af kalvekød den 9. november. 

 

Lam – der er stadig et lam tilbage som kan bestilles. Der gælder princippet ”først til mølle”.  

Lammene sendes til slagtning den 6. oktober, der bliver udlevering af kød onsdag den 9. oktober. 

 

Der er sendt en opfordring ud til at skaffe købere til kalvekødet. Der er rigeligt. 

 

6. Evt.  

 

Hjemmesiden har været hacket og alle har skullet skifte kodeord. Der er lagt ny vejledning på 

hjemmesiden. Der er kommet mere sikkerhed.  

 

Der er solgt 240 kg. Hakket kød – det som Ejner har skrevet ud om.  

 

 


