
Hjortespring Naturplejeforening 

Bestyrelsesmøde den 21. september. Referat 
Til stede: Ejner, Thais, Grethe, Klaus, Kristian og Lone (ref) 

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 

Godkendt 

 

2. Siden sidst 

a. Spar Nord Herlev uddeler fem portioner à 10.000 kr. til foreninger. Ejner har søgt til 

fortsættelse af faunaprojektet med registrering af edderkopper og til en ny undersøgelse af 

floraen i foldene. 

b. Der er fundet pfos-forurening på marker ved Korsør hvor køer fra en kogræsserforening har 

græsset, og det viser sig nu at kødet er forurenet. Det har været meget omtalt i pressen, og 

der er nu sat gang i registrering af evt. andre steder hvor der kan være en tilsvarende 

forurening fra brandslukningsøvelser. 

Ejner har spurgt forvaltningen om de har kendskab til en tilsvarende forurening, måske fra 

Holmegården hvor hjemmeværnet har holdt til. Kommunen svarer at der, så vidt man ved, 

aldrig er brugt den type brandslukningsskum i området.  

Vi sikrer os yderligere og sender noget kød fra efterårets slagtning til analyse hos Eurofins 

Steins laboratorium. Ejner tager kontakt til dem. 

c. Vi har fået en lang mail fra en besøgende i mosen om vores behandling af dyrene. Hun 

spørger – tydeligt på baggrund af sagen fra rewildingprojektet på Molslaboratoriet – om 

tilsyn, medicinering, om de går ude om vinteren m.m. Ejner har svaret hende. 

d. I annoncetillægget til Herlev Bladet uge 37 er der en artikel i serien ”Grøn stafet” om 

Simone Edith Erbs som kommer meget i mosen. Artiklen hedder: ”- Jeg får ro her”. 

Simone går med på Ejners vagter. Ejner har lagt artiklen på Facebook.  

 

 

3. Faunaprojektet 

Vi havde en fin billedag med en flok ivrige børn der ikke lod sig skræmme af at dagen startede med 

regn. Desværre var de 75 nedgravede glas halvt fyldt af vand, så det var begrænset hvor mange 

biller der havde overlevet til det efterfølgende billevæddeløb. Det dæmpede dog ikke begejstringen 

blandt tilskuerne. 

Vi har fået udarbejdet en spændende rapport om edderkopper i foldene. Fantastiske billeder. I 

finder den, og bl.a. florarapporter vi tidligere har fået udarbejdet, her:  

https://hjnatur.dk/naturpleje/naturpleje-i-hjortespringkilen/ 

Tidligere på året spurgte vi om der var medlemmer der ville hjælpe med faunaprojektet. På grund 

af travlhed har vi desværre ikke fået gjort det. 

 

4. Status på bestillinger 

Vi har stadig noget lammekød og meget kalvekød tilbage. Ejner har skrevet ud med opfordring til at 

bestille nu, og I har også fået en oversigt over hvad der er registreret af bestillinger nu.  

Og så må I alle gerne spørge i jeres nabolag om der er nogen der kunne tænke sig at købe lækkert 

kød fra dyr der har haft et godt liv. 



Ikke alle har endnu betalt kontingent for i år. Det kan I passende gøre nu. 

 

5. Indbinding af lam 

Lammene hentes søndag den 10. oktober. Kødet udleveres onsdag den 13. oktober kl. 18 på 

Kildegården. 

 

6. Kreaturerne hentes søndag den 31. oktober. Kødet udleveres lørdag den 13. november. I får 

nærmere besked om tidspunktet. 

 

7. Status på folde og hegn 

Der er nu flere der har meldt sig til at slå græs under hegnet, så det kører.  

Vi skal have et nyt servicecenter da det gamle er lukket. Det er Pernille der styrer det. 

 

8. Evt. 

---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hjnatur.dk/wp-content/uploads/2021/09/2021bestillingersep.pdf 


