
Hjortespring naturplejeforenings beretning til generalforsamlingen d. 25. 
marts 

 

Sidste år – da vi afholdt generalforsamling – startede beretningen højt oppe i helikopteren med 

FN’s verdensmål. 

Smør- og Fedtmosen 

I år vil vi starte med det nære – smør- og fedtmosen. Dette ud fra, at vi jo alle har 

været tvunget til at fokusere på det nære i dette mærkelige år 2020.  

Jeg tror, vi alle i endnu højere grad har fået øjnene op for den fantastiske gave vi har 

i at have mosen. Det har i endnu højere grad været Herlevs lunge og refugium her 

under pandemien at have den. 

Derfor har der også været en række ting i mosen – som ikke direkte vedrører foldene 

– men som vi har beskæftiget os med. 

Vi har rejst problemet med færdsel og især hastighed på Gråpilevej over for Herlev 

kommune. Gråpilevej er jo en privat fællesvej, og derfor skal trafikregulering jo 

diskuteres med ejerne. Ejerne er i dette tilfælde Herlev kommune og ejerne på Lille 

Holmegård. Selvfølgelig skal færdsel være mulig – det vi har anket over er hastighed. 

Jeg tror vi alle har set kæmpemæssige støvskyer efter en bil. Det til stor gene for de 

mere bløde trafikanter. Det er os derfor en glæde, at der nu bliver lavet 

hastighedsbegrænsning på 30 km på Gråpilevej. 

En anden sag vi har beskæftiget os med er begrænsning af adgang for biler på 

Holmegårdstomten. Holmegårdstomten er jo et yndet sted for grill og 

børnefødselsdage – hurra for det. Desværre er det også tilholdssted for ”handlende” i 

store biler med tonede ruder. Vi har derfor over for Herlev kommune peget på, at 

man kunne vanskeliggøre denne handel ved at forhindre biler i at køre ind i skjul på 

tomten. Herlev kommune har nu placeret nogle meget store sten, så det ikke længere 

er muligt at køre ind. 

 
Vi har, i forbindelse med en privat spil-udviklers ønske om at opstille 2,5 meter høje 
træfigurer i mosen, udtalt vores bekymring.  
 
Grunden til vores bekymring om en forrykning af balancen i mosen mellem dem, som 
kommer i mosen for mosens skyld – flora og fauna - og mellem nye brugere. 
Selvfølgelig kan vi se formålet med at flytte børn og unge væk fra ”skærmen”. Men 
man skal jo passe på, at det gode ikke bliver den bedstes fjende. Hvis vi 
grundlæggende rykker mosen fra at være områdets ”lunge og refugium” til at være et 
tivoliland, er vi jo gået på kompromis med tanken bag fredningen. 
 
Vi har også haft en dialog med Herlev Kommune om udstationering af tambier i 
mosen. Her i foråret kørte en privat biavler via Grantoftegaard to store ladvogne med 
bistader ned i mosen. På hver vogn var der ca. 15 – 20 bistader. Først forlød det, at 
det var for at hjælpe med bestøvning af Grantoftegaards afgrøder, men da de blev 
stående lang tid efter høst, var det nok honninghøst det drejede sig om. Hver bistade 
indeholder ca. 40.000 bier – altså minimum 1,2 mio. bier.  
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VI har givet udtryk for at sådanne bi-ghettoer er en alt for stor belastning og 
konkurrence til de vilde bier og andre nektar-spisende arter i området. Herlev 
kommune har lovet, at en evt. ansøgning om ny opstilling, ikke umiddelbart vil nyde 
fremme. Vi ved godt, at vi selv har to stader, og der er fem stader på Kildegården, 
men vi vurderer, at det er i en så lille skala, at det ikke udgør en nævneværdig 
konkurrence. 
 
Endelig har vi selvfølgelig fulgt sagen om salget af Lille Holmegaard og de 
efterfølgende aktiviteter. 
 
Det ser jo voldsomt ud, det der sker nu. Men de af os som kan huske, hvordan det så 
ud, da vandhullet i Kildegårdsfolden blev renset op, ved, at det ser kaotisk ud. Så er 
der jo bygningerne, som jo er i gang med en total-renovering – der er bopælspligt på 
ejendommen. 
 
Det er en balancegang – vi ønsker som altid et godt nabo- og brugerskab. Og 
selvfølgelig sker der ændringer. Vi har tilbudt de nye ejere, at få plads på vores 
Facebook-side til at forklare og fortælle om, hvad det er der sker. Det har de ikke 
ønsket, og jeg har forsøgt at refererer deres udtalelser så neutralt som muligt. Lille 
Holmegaard ligger jo i et fredet område, og fredningen skal respekteres lige som den 
tinglyste vejret må respekteres. Men vi håber på, at der via dialog mellem ejere, 
fredningsmyndigheder og kommunen findes en god løsning. Og lad mig understrege, 
at vi selvfølgelig tager afstand fra sabotage og chikane. Sådan opfører vi os ikke i 
mosen – heller ikke i mosen     
 

Herlev Kommune 
 

Vores samarbejde med Herlev kommune har igen i år været et nemt og tillidsfuldt 
forhold. Vi får nemt den hjælp vi efterspørger. 
 
I forhold til kommunens miljø politik ser det nu ud til at det kommer op i et højere 
gear.  
 
Vi har noteret os at man lægger op til at Herlev kommune deltager i Miljøministeriets 
konkurrence om ”Danmarks vildeste kommune”. 
Det betyder b.la. 
- at der etableres sprednings korridorer mellem kommunens park- og 

naturområder. 
- at driften på udvalgte grønne områder omlægges. 
- at der etableres flere afgræsningsfolde 
- at der kommer initiativer sammen med borgere, herunder workshops mv. 

 
Alt dette hilser vi selvfølgelig velkommer og vi vil med det vi nu kan indgå i 
samarbejde med kommunen. 
 

Men nu til vores kerneopgave: Pleje af naturen ved afgræsning med får/lam og kreaturer. 

Får og lam 

Sidste år besluttede vi at tage vest- og nordfolden ud i forhold til afgræsning med får 
og lam. Dette for at få eventuelle parasitter væk! Parasitter som jo i den grad har gjort 
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det til en blandet fornøjelse at have får og lam i disse folde. Igen i år vil vi ikke bruge 
disse folde til får og lam. 

Samtidig har vi besluttet, at får og lam max går 4 uger i samme fold – igen for at 

begrænse parasittrykket. Det har betyder, at vi har rykket rundt mellem 

Holmegårdsfolden, Fugletårnsfolden syd og Fugletårnsfolden nord. Det har 

selvfølgelig betyder flytninger og en logistik, der skulle går op, så vi fik flyttet kreaturer 

og får i den rigtige rækkefølge. Men vi synes faktisk, at det er gået fantastisk nemt og 

smertefrit. 

Igen i år har vores lammepatrulje gjort et meget fint stykke arbejde. Og vi er sluppet 

igennem året helt uden uheld og med et lavt forbrug af ormemiddel. 

Kreaturer 

Overordnet set er det gået fint med gode, rolige og omgængelige dyr.  

Men vi mistede desværre et af kreaturerne. Vi kæmpede en hel dag for at redde den. 

Vi havde dyrlæge på, som gav den en række præparater. Vi syntes også det så ud til, 

at den ville klare det, men desværre om aftenen, da den skulle hjem til Møn, døde 

den mellem hændernes på os. I dagene op til var der intet at observere – vagten 

havde haft alle i fangfolden, og der var intet at bemærke. Måske skulle vi have været 

opmærksom på, at den ikke tog så meget på som de øvrige, men de er jo forskellige i 

størrelse. Hvad den konkrete årsag så var, ved vi ikke. Dyrlægen mente, at det kunne 

være overfodring med brød – men det er kun en gisning. 

Vi kom en del i avisen med sagen, idet der var en journalist, der havde læst vores 

opslag på Facebook. Om ikke andet, så gav det os anledning til at understrege, at 

man ikke skal foder dyrene. 

Hegn og folde 

I år har vi været forskånet for problemer med hegnet – mosegrisene ser ud til at have 

tabt interessen for vores jordkabler. 

Vandforsyningen har fungeret, om end der var et par kreaturer, der mente, at 

vandbaljerne skulle væltes, og vi måtte derfor gøre dem ekstra fast. Vi har tidligere 

brugt de billige plast-murerbaljer, men solen er meget hård ved disse, så de nemt 

revner og vand løber ud. Derfor vil vi fremover, når vi udskifter baljer, benytte en 

anden type, som er mere robust og lidt større. De koster så også noget mere, men vi 

undgår at skulle skifte ofte, at vi spilder vand og de er tungere, så de ikke så nemt 

bliver væltet. 

Vi har i samarbejde med Torben på Kildegården prøvet at slå de meget stride 

vækster i Klausdal-folden med deres nye rotorklipper. Det var lige det denne fold 

havde brug for. Folden blev klippet så flot og rotorklipperen findelte det klippede, så 

fint så vi ikke fik en masse til at ligge og tørre. Det er helt sikker noget, som vi vil 

gentage. Rotorklipperen er helt klart at foretrække frem for slagleklipperen. Det er 

også tanken, at vi i samarbejde med Torben vil trække nogle af tjørnene op i 

Fugletårnsfolden  
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Vagt og pleje 

Igen i år er der kun ros til både drift- og græsvagt. Det er rart og betryggende, når vi 

ved, at alle er sig sit ansvar bevist. 

Hjortespringegen 

Vi hade jo regnet med, at vi i foråret kunne have holdt indvielse af Hjortespringegen. 

Men det kom Corona også i vejen for. Selv om alt skulle have være foregået ude, så 

besluttede vi at aflyse. Vi synes ikke, at vi skulle samle flere mennesker end, hvad 

der var nødvendig. 

Til gengæld fik vi et par andre ting ud af indvielsen. Vi fik en rigtig flot artikel i Herlev 

bladet og vi fik skabt en række fantastiske film. Vi lavede film om foreningen, træet, 

får og lam, kreaturer og området. Kristian stod for optagelse på land og i luften. Det 

var fantastisk sjov, og jeg ved, at Herlev bladet bruger noget af det og at Herlev 

kommune har delt filmene for at vise, hvad en frivillig forening kan 

Vi prøver at vise filmene her på generalforsamlingen. Så  ”take it away” Kristian! 

 

Flot flot – jeg får hel gåsehud. 

 

Hvad træet angår så trives det i bedste velgående. Det vokser og gror men det tror 

da også pokker. Karin vores Egemor passer og plejer det efter alle kunstens regler.  

”Egemor” er for øvrigt blevet optaget af Dansk Sprognævn som et nyt ord 

Fauna optælling 

Som noget nyt – som I kan se af forslag – vil vi i lighed med vores flora-optælling 

prøve at lave en fauna-optælling. Vi ved godt, at vi ikke kan få alle arter med, så vi 

har frasorteret fugle og pattedyr og kun holdt os til insekter, og det en da kun biller og 

edderkopper og måske nogle igter. Alt i alt kun et meget lille hjørne af den 

mangfoldighed er lever i foldene. 

Hvis generalforsamlingen bevilliger økonomien, har vi en masse aktiviteter, som vi vil 

sætte i gang. Vi har allerede fem af vore medlemmer, der har givet tilsagn om at 

hjælpe med. Vi har Kristians far, som ved en masse om biller, og vi har en ph.d. 

studerende fra Københavns Universitet, som ved rigtig meget om edderkopper. Emil 

har lovet at være tovholder på projektet. 

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 vores folde kræver. Der er heldigvis interesse for foreningen, så vi 

får da jævnligt nye medlemmer. Nogen finder så ud af, at de alligevel ikke er 
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interesserede, men der kommer da heldigvis løbende nye, interesserede medlemmer 

til.  

Bestyrelsen 

Vi har i perioden holdt 7 bestyrelsesmøder – nogle ved Hjortespringegen – nogle på 

Kildegården og et par virtuelt.  

Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde. Tak til Emil, som nu træder ud. Tak til 

vagter for et godt og samvittighedsfuldt arbejde  

 

 

 


