Herlev Naturplejeforening beretning til generalforsamling d. 17. februar 2020

Hvis vi ser på vores forening lidt i helikopterperspektiv, eller hvis vi skal være
på den helt store klinge i verdensperspektiv. Ja så er FN’s verdensmål jo et
godt udgangspunkt.
Her vil det jo især være mål 13 og 15 vi kan relatere os til.
FN’s verdensmål nr. 13
Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.
13.2 Integrere tiltag mod klimaforandringer i nationale politikker,
strategier og planlægning.
FN’s verdensmål nr. 15
Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land,
bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet
15.5 Tage omgående og væsentlig handling for at begrænse
forringelsen af naturlige levesteder, stoppe tab af biodiversitet og,
inden 2020, beskytte og forhindre udryddelse af truede arter.
15.9 Inden 2020, integrere økosystem- og biodiversitetsværdier
ind i national og lokal planlægning, i udviklingsprocesser, og i
fattigdomsbekæmpelsesstrategier og redegørelser.
2020 FN’s biodiversitets år
Her er det jo også vigtigt at pege på det arbejde, vi som
naturplejeforening udfører på mikroplan. Områderne,
som vi har i vores varetægt, spiller jo en rolle i
biodiversitet. Hvis ikke vi afgræssede områderne, ville
det jo meget hurtigt ende i monokulturelt krat.

Vi kan jo se af vores floraoptællinger, at der skabes
mulighed for en forholdsvis mangfoldig flora. Ligeledes
skaber både afgræsningen og selve dyrene jo bedre
muligheder for en mangfoldig fauna.
Vi vil i det kommende år i foreningen se på, om vi kan
forbedre forholdene for en øget fauna-diversitet og se
på, om vi som vi gør det på flora siden, kan følge
udviklingen på faunasiden.
Bæredygtig bæredygtighed
Der er vel ingen tvivl om, at alle ønsker at gøre en
indsats i forhold til bæredygtighed, men jeg tror, at
mange er lidt i tvivl om, hvordan de kan bidrage, uden
at det bliver uoverskueligt stort.
Som vi omtalte sidste år, og som I forhåbentlig også har
bemærket, så har vi fået lavet en artikel om det at spise
kød.
Anna Bodil Hald skred artiklen: Jeg spiser kød fra
naturpleje – er jeg en klimasynder? . Her viser vi, at der
er forskel på konventionelt fremstillet kød og naturplejekød. Både i belastningen af natur og klima, men at
naturpleje kød også har en lang række positive
følgevirkninger. Her tror jeg, at vi kan være med til at
vise en bæredygtig vej til bæredygtighed.
Naturpleje
Foldene
Året i år har været et rimeligt problemfrit år. Vi har fået
en passende mængde nedbør, så der har været rigeligt
med foder til dyrene. Det har heldigvis betydet, at vi har
kunnet undgå at tilskudsfodre. Endda samtidig med, at
vi har haft det største antal kreaturer nogensinde.
Drift
Vagt
Begge vagter har kørt fint, vi har fået tilset dyrene på
bedste måde og græsvagten har holdt bevoksningen
væk fra trådene.
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I forhold til græsvagten måtte vi konstatere, at vores
materiel var fuldstændig medslidt. Vi har derfor
investeret i 3 nye og mere miljøvenlige busk-ryddere.
Når vi beder medlemmer om at bruge deres fritid på at
holde vore hegn fri for opvækst, må de også have
materiel, der både er driftsikkert og sikkert for vagten at
bruge.
Samarbejdsog græsningsaftale
Samarbejds- og græsningsaftalen med Herlev kommune
kører fint. Sidste år ønskede vi en lidt mere offensiv
tilgang fra kommunens side, men det kan næsten også
blive for meget af det gode. Vi havde aftalt, at når
dyrene var ude af foldene ville vi gerne have slået
væksten i Holmegårdsfolden og Klausdalfolden.
Så langt så godt. Resultatet blev, at Vestfolden og
Holmegårdsfolden blev slået, mens der var dyr på
folden. Men de tog det heldigvis roligt. Mere træls var
det med vestfolden. Vi har jo selv trukket en del tjørn
op, men vi ville gerne have ladet nogle få tjørn stå, så
de kunne have givet skygge. Men det projekt – har det
så lidt lange udsigter med. Kommunikation er en
vanskelig ting.
Hegn og vand
Også på hegn- og vandsiden har det været et roligt år.
Ingen store udfordringer ud over udskiftning af de baljer
som sol, tidens tand og dyrene har gjort utætte.
Dyr
Kalve
Rolige fine dyr. Tror, vi alle er enige om, at de var
nemme at omgås.
Nemt at få dem af sted i år. Det at få dyrene sendt roligt
afsted betyder meget. Det er altid den dag, hvor vi nok
har nerverne lidt uden på tøjet. Kan vi få dem op i
lastbilen. Sker der skader på dyrene. Løber de væk.
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Får/lam
Året var rent ud sagt et rædselsfuldt år. Vi har jo en
detaljeret handlingsplan. Vi har nedsat en
lammepatrulje.
Alt sammen i bestræbelserne på at gøre det bedre. Men
trods det har vi mistet tre lam og de øvrige har ikke haft
en tilfredsstillende tilvækst.
Det har vi selvfølgelig taget meget alvorligt i
bestyrelsen, og vi har gennemført en meget alvorlig
vurdering af fremtiden for får og lam i vores dyre hold.
Vi har vurderet det ud fra fire kriterier:

Styrker:
Gode naturplejere, Komplementerer kvæg som
naturplejere, Synlighed, Skaber gode oplevelser.

Svagheder:
Kræver meget håndtering – arbejdskrævende,
Kræver økonomiske reducer, Kan være svært at finde
leverandør.

Muligheder:
Facetteret naturpleje, Efterspørgsel efter lammekød

Trusler:
Økonomisk belastning, Mandskabsmæssig belastning.
Efter en lang diskussion og mange overvejelser
besluttede vi, at der var flest lodder i vægtskålen for at
fortsætte med får- og lammehold, men at det vil
medføre nogle drastiske ændringer.
Vi beholder vores handlingsplan for lammehold. Vi tager
Vest- og Norfolden ud af drift i forhold til får og lam i
mindst to år, så vi på den måde kan få nedbragt
parasittrykket i de to folde.
Det vil sige, at disse to folde udelukkende vil blive brugt
til kvæg. Får og lam vil blive anbragt i vore øvrige tre
folde og med en højere frekvens i forhold til rotation.
Det betyder en større indsats med at flytte dyrene, og
det betyder, at vi skal have yderligere hegn sat op i
fugletårnsfolden.
Nu prøver vi dette og håber så, at det er det, der er
svaret. Ellers må vi jo ud i de svære overvejelser igen.
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Under alle omstændigheder er det fuldstændigt
uacceptabelt, at dyr dør i vores varetægt – det må og
skal ikke ske!
Tusind tak til lammepatruljen for en ihærdig indsats i en
meget udfordret situation.
Heste
Vi har i år ikke haft besøg af heste i Klausdalfolden. Ikke
fordi vi ikke har ønsket det. Vi har gjort plads i vores
rotation til dem. Vi har sagt ja til, at de gerne måtte
komme. Vi hørte bare ikke noget. Det er selvfølgelig
rideskolens valg. Jeg håber bare ikke, at de har måtte
leje sig dyrt ind i andre folde i udflytningsperioden.
Bier
Vi har stadig bier på vores repertoire. Thomas, som har
bierne, har været lidt udfordret af sygdom blandt bierne
og det har også medført en nedgang i
honningproduktionen. Men vi håber, at vi i år når op på
normalt niveau igen.
Udlevering
Kører bare top professionelt, både hvad angår
lammekød og kød fra kreaturerne.
Fremtidige udfordringer
Aftagere
Vi har været lidt udfordret i at få afsat kød fra vores
stude. Om det skyldes, at vi er blevet ældre og ungerne
er flyttet hjemmefra, og at vi derfor ikke kan aftage så
meget, eller om det har været klimadebatten og co2udledningen fra dyrene, der har været årsagen, ved vi
jo af gode grunde ikke. Men trods det, så formåede vi at
få afsat de dyr, som vi havde forpligtet os til.
Når vi har talt med andre foreninger fortæller de, at de
også har været udfordret.
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Det har vi selvfølgelig drøftet – skal vi reducere antallet
af dyr med mindre naturpleje til følge, eller skal vi
forsøge at forklare, at der er væsentlig forskel på
konventionelt opdrættet kød og så naturplejekød.
Vi valgte det sidste og bestilte en oplysende artikel hos
Anna Bodil Hald om forskellene.
Artiklen, som jeg omtalte tidligere, har vi ligeledes stillet
til rådighed for øvrige naturplejer/græsser foreninger.
Hjortespring egen

Vi er nu kommet meget videre med projektet. Der står
nu et fint egetræ i Holmegårdsfolden. Vi har fået rejst
midler til at købe træet, dels via sponsorér dels af den
bevilling som generalforsamlingen besluttede sidste år.
Der bliver lidt arbejde med at etablere vandforsyning. Vi
skal have gravet en slange ned til træet så det bliver
nemt at vande. Vi indkalder til en fælles grave dag. Med
det er et overkommeligt projekt. 100 meter slange skal
ned i 15 cm dybde.
Træet skal jo vande regelmæssigt og der skal luges
omkring det. Til det er der heldigvis en af vore
medlemmer – Karin - der har meldt sig som egemor
Træet kommer ad åre jo til at give skygge for vore dyr i
folden og dels til at være et markant vartegn. I foråret
vil vi lidt mere formeldt byde træet velkommen – men
mere om det senere.

Medlemmer
Stabilt antal
Vi vil gerne være flere. Både fordi vi gerne vil have flere
til at involvere sig i naturpleje og for at få forståelse for,
hvad vi gør. Vi vil selvfølgelig også gerne have flere
aftagere, så vi fortsat kan have det antal dyr, der skal til
for at naturpleje i den udstrækning vore folde kræver.
Der er heldigvis interesse for foreningen, så vi får da
jævnligt nye medlemmer. Nogen finder så ud af, at de
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alligevel ikke er interesserede, men der kommer da
heldigvis løbende nye, interesserede medlemmer til.
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Bankforbindelse
Generalforsamlingen sidste år bad bestyrelsen om at se
på, om der kunne findes en bank, hvis værdier
korresponderede bedre med de værdier som vores
forening står på.
Der har vi fundet – vi er i gang med at skifte til
Arbejdernes Landsbank Herlev afdeling. Dels ud fra
deres værdiset – dels ud fra, at vi ønsker en lokal
bankforbindelse. Vi har ventet med at iværksætte selve
flytningen – da vi ved, at det kan være en lidt langstrakt
affære – til vi var overe betaling af kødandele.
Bestyrelsen
Vi har i perioden holdt 7 bestyrelsesmøder.
Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde.
Tak til Kirsten og Børge.
Tak til vagter for et godt og samvittighedsfuldt arbejde.
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