
Hjortespring Naturplejeforening 

Bestyrelsesmøde torsdag den 22. september 2022 
Referat 

Deltager: Ejner, Kristian, Hans-Henrik, Klaus, Erling, Tove, Grethe og Lone (referent) 

 

1. Godkendelse af referat 

Godkendt 

 

2. Siden sidst 

a. I juni gennemgik Anna Bodil Hald sammen med Ulrikka og Lone fra foreningen floraen i 

Holmegårdsfolden, Nord- og Vestfolden. Hun har nu udarbejdet en rapport på baggrund af 

optællingen af arter og vurderingen af deres naturværdi.  

Foldene blev sidst gennemgået i 2014-16.  

Anna Bodil Hald konkluderer at antallet af arter er nogenlunde konstant, dog øget i 

vådområdet i Vestfolden. Mht. til naturværdi, er artsscoren øget for alle 

tørbundsområderne, men faldet i vådområdet. Konklusion: Fint at tørbundsnaturen 

bevæger sig den rigtige vej. 

Det er hendes anbefaling at vi arbejder med at begrænse udbredelsen af horsetidsel og 

kruset skræppe.  

I kan se rapporterne fra alle naturtjek, artslister m.m. på hjemmesiden: 

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

b. Skovrejsning og træplantning i Herlev kommune 

På kommunalbestyrelsesmødet den 14. september behandlede kommunalbestyrelsen et 

forslag til træplantning i Herlev, se https://dagsordener.herlev.dk/vis?id=0924ad58-ee3a-

4756-972b-529be924ffbf 

Af særlig interesse for os er punkt 2 i indstillingen fra forvaltningen: 

”At der på baggrund af en landskabskarakteranalyse for Kildegårdens jorde påbegyndes en 

dialog og inddragelse af høringsberettigede parter og interessenter, med henblik på at 

konkretisere forslag til en ændret arealanvendelse og øget træplantning, der forventeligt 

kan holdes inden for Fredningskendelsen.” 

Der kan formodentlig blive tale om at læbælterne udvides, og at der evt. plantes grupper af 

træer på arealet. Vi er glade for at se at der lægges op til at inddrage bl.a. os som 

interessent i området. 

c. Ejner fortalte om arrangementet under festugen med deltagelse af politikere og 

organisationer hvor Ejner deltog som repræsentant for DN og Hjortespring 

Naturplejeforening til en drøftelse af Herlev som grøn kommune. Desværre var det bl.a. 

ikke lykkedes at få en repræsentant for idrætten. Men det var en start .. 

 

3. Indbinding af lam 

Lammene sendes til slagtning den 9. oktober.  

Vi har et problem med at de to flokke af lam ikke er integreret. Det skal vagterne i nærmeste tid 

arbejde med. Lone skriver ud til dem.  

Kødet udleveres den 12. oktober mellem 17 og 17.30.  

https://hjnatur.dk/naturpleje/naturpleje-i-hjortespringkilen/
https://dagsordener.herlev.dk/vis?id=0924ad58-ee3a-4756-972b-529be924ffbf
https://dagsordener.herlev.dk/vis?id=0924ad58-ee3a-4756-972b-529be924ffbf


Lone skriver ud til dem der skal have lammekød. Klaus henter kødet på slagteriet. 

 

4. Indbinding af kreaturer 

Kreaturerne sendes til slagteriet den 30. oktober, kødet udleveres den 12. november. 

 

5. Øvrige aktiviteter 

Edderkoppe- og billearrangementer udskydes til foråret, ligeledes arrangement med Jette 

Hoffmayer om gårdene i Hjortespring. 

 

6. Status på salg af andele 

Alle lam er solgt, vi mangler at få solgt mindst to kreaturer. Så her en opfordring til alle medlemmer 

om at formidle kød til venner og bekendte. 

 

7. Vi vil i år få undersøgt prøver af kød fra kreaturerne i Holmegårdsfolden for pfos.  

Og så er det på tide at betale kontingent for i år og sidste rate på bestilt kød. Kontonummer og 

priser finder I her: https://hjnatur.dk/forening/kontingent-priser/ 

 


