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Sidste år da vi afholdt generalforsamling var vi jo desværre i stadig i covid-19 greb. Heldigvis ser 

det nu ud til vi i fællesskab har fået brudt grebet 

 

Smør- og Fedtmosen 

Hvis vi starter lidt udefra så talte vi på sidste generalforsamling om og vi glædedes 

over at Herlev kommune havde tilsluttet sig ”vild kommune” projektet. Og ja det er 

tydeligvis en stor mundfuld for kommunen – ja på en kold og regnfuld dag fristes man 

vel nærmest til at betegne det som en ”tam vild”. Under alle omstændigheder er det 

for os at se blevet en noget fjern proces og vi frygter at det ”bare” bliver et kommunalt 

projekt. 

 

For os at se så er forudsætningen for at det lykkes at gøre vores kommune til en 

grønnere kommune er at projektet har både et folkelig og foreningsmæssig ophæng. 

Vi har som tidligere nævnt flere gange gjort opmærksom på vores interesse og ønske 

om at deltage i projektet men må desværre konstatere at der ikke har været den 

store genklang for dette. Og jo på vores normale kontakt niveau i kommunen er man 

opmærksom på vores interesse men længere oppe i systemet er der tavshed. 

 

Flere organisationer har mærket den samme træghed og vi har derfor sammen med 

Danmarks Naturfredningsforening Herlev sendt en invitation til Herlev Kommune om 

på Naturens dag at lave et minifolkemøde og ”Herlev som vild kommune” – så må vi 

jo se om det har en klangbund i kommunen. 

 

Vi har også bemærket at der i det seneste budgetforlig er et afsnit om skovrejsning – 

eller som det er beskrevet ”plantning at 50.000 træer”. Vi er selvfølgelig positivt 

indstille overfor ønsket om flere træer i et grønnere Herlev men vil dog løfte en 

pegefinger over for den del der handler om mosen. Her er der frie områder ja - men 

at bruge hele området til trærejsning vil være en eklatant fejl. Dette at flere årsager. 

 

Mosen er det eneste område i kommunen med et frit udsyn, det er det område hvor 

man kan følge årets gang og endelig vil det efter vores opfattelse stride afgørende 

imod fredningen. Fredningen er en såkaldt tilstandsfredning og der er i præmisserne 

tydelig nævnt at der ikke må ændres i vegetationsforhold. Endelig vil en kraftig 

beplantning jo forrykke og forringe flora- og faunamangfoldigheden. 
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Der er i mosen mange muligheder for udfyldning af huller i læhegn og nogle steder 

kan de også sagtens gøres bredere men en massiv beplantning er en dårlig ide. 

Det er muligt at der skal ses på de dyrkede områder i mosen – kan de dyrkes mindre 

intensiv. Men det åbne landskab må bevares. 

 

Det lød måske lidt surt i forhold til Herlev kommune men vi vil understrege at vi i det 

daglige samarbejde i forhold til vores græsningsaftale har et rigtigt godt samarbejde 

med administrationen. Særlig tak til Kirsten Høj på kommunen som altid er lydhør og 

hurtig hvis vi har problemer eller ønsker. 

 

Af øvrigt i forhold til mosen ja så følger vi selvfølgelig sagen om Lille Holme. Som vi 

har understreget så er hærværk på hegn ganske uacceptabelt – der er båder 

urimeligt og farligt og vi kan kun på de skarpeste tage afstand fra dette. 

Når vi så ser på sagen om lukning af vej og ønsket om en betydelig udvidelse at 

bygningsmassen så er vi skeptiske. Selvtægt med lukning af vej er selvfølgelig ikke 

ok og vi forventer at politiet snarest tager fat på sagen. 

 

Der er jo fremsat en række ønsker om dispensation fra fredningsbestemmelserne og 

senest er disse afgjort med afvisning af fredningsnævnet alle på nær et enkelt ønske. 

Disse afgørelser må nok påregnes at blive anket. 

Sagen kompliceres af at Lille Holm ligger i landzone og at det er landbrugsjord. Det 

betyder at sagen også skal behandles af Herlev Kommune og at der kan være et 

medholdeligt krav fra ejeren om opførelse af drift bygninger. 

Vi følger selvfølgelig sagen – uden vi er part i den – men fordi vi kærer os om mosen 

 

Som en udløber af konflikten om lukning af Gråpilevej er også processen om 

fartnedsættelse af hastigheden på vejen gået i stå. Vejen er kategoriseret som en 

privat fællesvej – mellem Herlev kommune og Gråpilevej 24 (Lille Holm). En 

hastigheds begrænsning kræver enighed mellem de to parter og der for er sagen 

strandet og vil vel først blive løst når sagen om lukning af vejen er løst. 

 

Men til vores kerne opgave pleje af naturen ved afgræsning med får/lam og kreaturer. 

 

Får og lam 

Vi har jo taget vest- og norfolden ud i forhold til afgræsning med får og lam. Dette for 

at få eventuelle parasitter væk- Parasitter som jo i den grad har gjort det til en blandet 

fornøjelse at have får og lam i disse folde. Igen i år har vi ikke bruge disse folde til får 

og lam. 
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Samtidig besluttede vi 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 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. Hvilket vi synes 

viser at rotationen mellem foldene er et virkningsfuldt middel 

 

Kreaturer 

Overordnet set er det gået fint gode, rolige og omgængelige. Selv om der jo også 

blandt dyr er forskellige personligheder og temperamenter. Nogen vil snakke og 

nogen spille op. Men alt i alt så har alt gledet stille og roligt. Et enkelt dyr måtte vi 

sende tilbage til Niels idet den havde fået en klovbrandbyld. En byld der var så 

alvorligt at vi vurderede at det ville være klogest at sende den tilbage til behandling. 

Den kom sig fint og fik ingen men. 

 

Kødkvalitet 

 

I har nok alle med bekymring set historierne fra naturpleje foreningen i Nyborg og 
senest i Odense. Det har selvfølgelig også vagt bestyrelsens bekymring og vi 
besluttede at få testet en prøve af vores kød. 
 
Vi har forespurgt Herlev kommune om der i forbindelse med hjemmeværnsgården på 
Holmegården er afholdt brandøvelser. Dette har kommunen meddelt os ikke har 
været tilfældet. 
 
Men for at være på den sikre side besluttede vi os at få lavet en test. 
Vi valgte at få testet en prøve fra et af de dyr der havde gået i Klausdalfolden. 
Grundet til vi valgte denne fold var at der for nogle år siden - før vi overtog folden - 
blev kørt bundslam fra den nærliggende sø ud over marken. 
 
Vi sendte en prøve fra et af vore dyr til testning hos Eurofins/Steins laboratorium - 
hvorfra vi fik en lang række testresultater. Disse resultater har vi forelagt 
fødevarestyrelsen. Og har vi modtaget følgende svar. 
 
Fødevarestyrelsen skriver.  
"Vi har nu set på analyseattesten, som viser 0,022 µg/kg for PFOS i kødet. Der er 
ikke påviste andre PFAS forbindelser. 
Indholdet ligger en del under vores nuværende nationale aktionsgrænse på 0,3 µg/kg 
og også en del under den foreslåede EU-grænse på 0,1 µg/kg, der er under 
forhandling pt.  
Fødevarestyrelsen mener derfor ikke, at der er en fødevaresikkerheds-mæssig risiko 
ved at spise kødet". 
 
Vi er derfor af den overbevisning at vi rolig kan fortsætte vores virke med naturpleje 
og at vi roligt kan spise kød fra dyr der har græsset vore folde. 
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Vi vil overveje om vi også skal have testet kød fra et dyr som har gået i 
Holmegårdsfolden næste år. 
 
Det har selvfølgelig kostet at få udført testen men vi mener at sikkerhed og sundhed 
for vore medlemmer sagtens kan forsvare denne udgift. 
 
Vi er selvfølgelig glade over resultatet og håber at I alle også med sindsro nyder det 
fine oksekød. 
 

Hegn og folde 

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

tabt interessen for vore jordkabler. 

Vandforsyningen har fungeret om end der som sædvanligt var et par kreaturer der 

mente at vanbaljerne skulle væltes og vi måtte derfor gøre dem ekstra fast 

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

stride vækster i Klausdalfolden 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. 

I forbindelse med at vi i år rykker får og lam tilbage til Vest- og Nordfolden har vi set 

på hvordan vi kommer den store mængde førne der ligger i nordfolden til livs. 

Vi taler i øjeblikket med kommunen om to muligheder – enten afbrænding eller 

klipning. 

Hvis det bliver klipning er rotorklipperen er helt klart at foretrække frem for 

slagleklipperen.  

Man kan selvfølgelig få den tanke at vi blot kunne øge antallet af dyr så vi fik foldene 

gnavet tættere. Problemet er at vi jo altid skal beregne en margen i forhold til meget 

tørre år hvor væksten er formindsket. Kører vi hvert år til grænsen risikerer vi jo i 

tørre år at skulle tilskudsfodre og på den måde tilføre foldene næring hvilket jo vil 

være kontraproduktivt i forhold til vores formål med naturplejen at trække 

næringsstoffer ud af jorden. 

Vi har samarbejde med Torben vil trukket nogle af tjørnene op i Fugletårnsfolden. 

Dette for at bevare et åbent og mangfoldigt landskab. Hvis vi bare lod stå til ville 

foldene på et øjeblik vokse til i en monokulturel tjørneørken. 

 

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 
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Hjortespringegen trives under kyndig pleje af egemor Karin og står nu flot og fint i 

holmegårdsfolden 

 

Fauna optælling 

Generalforsamlingen besluttede sidste år at afsætte midler til at påbegynde en fauna 

optælling. Som berettet sidst har vi holdt os til edderkopper. Vi har fået en fantastisk 

flot rapport som vi håber I alle har haft fornøjelse af at bladre i.  

I tillæg til dette afholdt vi en insektsafari i fugletårnsfolden. Kristians far havde lavet et 

flot stykke arbejde med at sætte fælder ud. Og selvom det regnede på dagen blev det 

en rigtig god dag med gode spørgsmål og forklaringer. Og til sidst en konstatering 

efter det afsluttende væddeløb at fire par ben stikker alt i forhold til fart. Tak til 

Kristians far. 

I forbindelse med vores fokus på floraen og faunaen i vore folde har vi været så 

heldig at få en donation fra Spar Nord Herlev på 10.000 kr. Tusind tak for det. 

Hvad donationen endelig skal bruges til er endnu ikke fastlagt men vi har drøftet en 

ny fauna undersøgelse, en ny flora undersøgelse og en tur i mosen hvor forfatteren til 

edderkopperapporten fortæller. Mere om det senere. 

 

Øvrige aktiviteter 

VI har været behjælpelig med opstart af en ny naturpleje forening hos 

personaleforeningen på KMD. Vi har forklaret lidt om hvad vi tænker, hvordan vi gør 

og rent praktiske løsninger. 

Vi er altid glade for at kunne hjælpe andre i gang. 

Ligeledes har vi holdt oplæg om vores forening og vores formål i forbindelse med en 

film om dyrevelfærd som enhedslisten viste i Herlev Bio.  

Vi kommer gerne ud eller hvis man har lyst at komme til os og høre om os. 

Til foråret har vi aftalt med Herlev Hjortespring historiske forening at vi laver et fælles 

arrangement i vores ”mødesal” ved Hjortespringegen 

 

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 alligevel ikke er 

interesserede, men der kommer da heldigvis løbende nye, interesserede medlemmer 

til.  
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Bestyrelsen 

Vi har i perioden holdt 7 bestyrelsesmøder – nogle ved egen – nogle på Kildegården. 

Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde. Tak til vagter for et godt og 

samvittighedsfuldt arbejde  

 

 

  


