
 

Hjortespring Naturplejeforening 

Bestyrelsesmøde onsdag den 18. august 
Til stede: Ejner, Thais, Erling, Tove, Grethe, Pernille, Hans-Henrik, Klaus, Finn og Lone (referat) 

 

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 

Godkendt 

 

2. Siden sidst 

Herlev og Gladsaxe kommuner er ved at lave en film om Smør- og Fedtmosen. Der kommer også 

noget om vore dyr og foreningens arbejde med naturpleje i filmen. 

Herlev Bladets personaleforening har været på rundvisning. De var ni personer som lyttede 

interesseret til Ejners fortælling om mosen og om vores forening. 

Karin har spurgt hvem der har bestemt hvor mange dyr og hvor mange folde vi har – ud fra den 

tanke at færre dyr og folde ville give mindre arbejde, bl.a. med at slå græs under hegnene, en tjans 

det ind imellem kan være svært at få afsat. Andre har måske tænkt det samme. Til det er at sige at 

det er foreningens formål at: ” fremme den biologiske mangfoldighed af hjemmehørende arter og 

beskytte truede arter og naturtyper på de arealer vi naturplejer, at udbrede viden og praksis om 

naturplejearbejde og samtidig få godt kød der er produceret på dyreetisk forsvarlig vis.” 

Afgræsningen er en god måde at opnå det formål. 

Ejner har været til et møde med personale fra KMD i Lautrupparken (Ballerup Kommune) for at give 

nogen tips til hvordan de kunne etablere en kogræsserforening.  

Faunaundersøgelsen:  

Emil er på vej med en edderkopperapport med spændende resultater. 

Og så har vi vores billearrangement den 28. august – alle er velkomne. Vi sender en husker ud og 

lægger det op i mosens FB-side. 

Vi har fået en henvendelse fra en 11-årig pige der dagligt har kælet med lam nr. 172. Hun vil gerne 

undgå at det skal slagtes og kender nogen der kan have det gående hvis hun må købe det. 

Bestyrelsen er positive hvis de praktiske forhold kan ordnes og familien kan sikre gode forhold for 

lammet. Ejner snakker med forældrene. 

En 11-årig pige vil gerne være med til at passe dyrene. Hun har en aftale om, sammen med sin mor, 

at gå med på Ejners vagter. 

3. Sommerfest 

Festen er aflyst, da der ikke var mange ”menige” medlemmer tilmeldt. Vi synes ikke vi skal bruge 

penge på at holde en fest hvor bestyrelsen udgør ca. halvdelen af deltagerne.  

De tilmeldte har alle fået besked. 

Vi håber at få bedre held med en fest næste år, vi prøver at lægge den tidligere på året, fx 

slutningen af maj. 

 

 

 



 

 

4. Billedag 

Husk billearrangementet lørdag den 28. kl. 11. Tag børn og børnebørn med, alle er velkomne. 

 

5. Status på dyr 

Den sidste flytning er gået godt, og dyrene er nu tilbage i de folde de skal gå i resten af tiden.  

Der er taget gødningsprøver af lam og får to gange, og dyrlægen har ikke ment det var nødvendigt 

med behandling.  

Fårene bliver hentet søndag den 28. august, lammene sendes til slagtning søndag den 10. oktober. 

Kalven i Vestfolden som fik klovbrandbyld og som Niels Poulsen har hentet, er rask nu. Vi vil gerne 

have den tilbage, men det kommer an på om Niels Poulsen har andet ærinde heromkring. 

 

6. Status på folde 

Der har været en del bøvl med vandstikket i Nordfolden. Forhåbentlig er problemet nu løst. 

Der var længe problemer med strømmen i Vestfolden. Det skyldtes at der var brud på en tråd, og at 

den havde viklet sig op på tråden oven over og strømmen derfor blev afledt. Ejner har lavet en 

foreløbig reparation, kommunen sørger for at få ordnet tråden.  

 

7. Evt. 

Køb af kød. Man kan nu bestille mere end ½ lam, og det er også på tide at bestille kalvekød.  

Vi sender snart en oversigt ud over bestillinger så I kan tjekke hvad der er registreret, og om I har 

fået betalt kontingent. 

Der er kommet ekstra skilte op på mange stolper i mosen, skilte om at hund skal være i snor, om at 

dyrene ikke må fodres og om at man skal holde 30 meters afstand til dyrene. 

Ejner har bedt om at læbælterne langs foldene bliver skåret tilbage – langs Klausdal- og Vestfolden 

og inde i Fugletårnsfolden. 

Bierne i Vestfolden har det godt – der kommer honning i år. 

 

 


