Referat fra bestyrelsesmøde i Hjortespring Naturplejeforening tirsdag d. 17. maj
- klokken 19 på Kildegården.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat
- Referatet blev godkendt uden kommentarer.
2. Siden sidst
- Vi har sendt film og billeder til Herlev kommune fr udbindingen af
kreaturer og får og lam
- Vi har på Facebook prøvet at ridse bestemmelserne for hunde i Smør- og
Fedtmosen
- Vi skriver:
“§ 5 i fredningskendelsen -Offentlighedens adgang
Offentligheden skal have adgang til offentligt ejede arealer til fods og
på cykel.
Plejemyndigheden kan, af hensyn til bevarelsen af plante eller dyrelivet,
fastsætte regler for begrænsning af eller forbud mod offentlighedens
færdsel i dele af området.
Hunde må kun medbringes i snor. Dette gælder dog ikke for områder, hvor
det i henhold til en plejeplan er godkendt, at hunde må løbe løs.
Der må ikke rides i området. Der kan dog i plejeplanen udlægges ridestier
omkring de dyrkede arealer.”
Og et citat fra plejeplanen:
”Hunde må medbringes i snor i hele Smør og Fedtmosen. I Hundeskoven, som
er et indhegnet areal i Træbanken, må de dog gerne være løse.”
Nogen har måske mødt hundeejere der med høj og klar røst bekendtgør at
deres hund hører under hundeloven.
Men de glemmer at forholde sig til hundelovens § 3 a.
“§ 3 a. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der i kommunen eller nærmere
opregnede områder af kommunen skal gælde en pligt til i byer og områder
med bymæssig bebyggelse altid at føre en hund i bånd på gader, veje, stier
eller pladser m.v., der er åbne for almindelig færdsel.”
Det må vel i forhold til både fredningen og plejeplanen betyde at kommunen
netop har ikraftsat denne bestemmelse i hundeloven.
3. Status på dyr
a. Får og lam
- Udbindingen gik fint. Der stor størrelses forskel på lam fra 4,2
kg til 31 kg
b. b. Kreaturer
- Udbindingen gik fint. En enkelt af kreaturerne har haft næseblod
men det synes ovre.
4.

Fastsættelse af aconto beløb
- Vi fastholder størrelse af aconto beløb men varsler allerede nu at
der vil komme prisstigninger på kød. En forsigtig prognose er en stigning
på 10 - 20 %

5. Øvrige aktiviteter.
I pinsen går Anna Bodil og Lone i gang med flora optælling
Ref. Ejner

