Bestyrelsens beretning 2015-3026
Velkommen til den første generalforsamling efter det første driftsår. Tak til
alle for indsatsen i den forløbne sæson og tak til alle fremmødte. Overordnet
set er det gået rigtig godt. Vi fik fat i nogle kvier, de kom på græs, åd sig
store og fede og blev slagtet i november. Der har selvfølgelig været mange
udfordringer, og somme tider har det da slingret lidt, men aldrig mere, end
vi har fået rettet vognen op igen, inden vi kørte i grøften.

Køerne først
Først et kort rids:
Køerne blev leveret ca. 1. juni
Der skal føres jævnligt tilsyn med dyrene, og vi har forpligtet os
til at gøre det dagligt.
• Den første uge tog bestyrelsen selv tilsynet, hvorefter vi lavede
nogle hold med et bestyrelsesmedlem på hvert hold. Holdene
havde en uge af gangen. Tilsynet noteres hver dag i loggen
med relevante kommentarer og nogen gange personlige
iagttagelser.
•
•

Lejemodellen, der blev lagt op til på generalforsamlingen i 2015, holdt
desværre ikke. Den landmand, vi havde kontakt med, kunne ikke levere
dyrene alligevel, så til sidst, så vi måtte se os om efter en anden
leverandør. Det måtte ikke være én fra Jylland, da der ikke måtte flyttes
dyr fra Jylland til resten af landet p.g.a. Salmonellainfektioner i nogle jyske
besætninger.
Det lykkedes os at finde en fritidsavler i Nordsjælland, der kunne undvære
8 dyr. Desværre blev det kun til 7 dyr, da én af dem stak af i forbindelse
med indfangningen, og sådan én er ikke lige til at fange, når den først er
blevet mistænksom.
Alt disse forhindringer medførte også, at vi først fik dyrene primo juni, mod

planlagt primo maj. Til vort held kom foråret sent, men det ville have været
bedre at have fået dem ud i maj.
Et par af dyrene fik desværre klovbrandbylder, som vi måtte behandle med
penicillin. Vi fik fat i en dyrlæge fra Universitetshospitalet for Store Husdyr,
da der ellers ikke er praktiserende dyrlæger i København, der behandler
store dyr. Vi måtte dog selv stå for den sidste behandling, da dette skulle
ske en lørdag.
Forinden måtte vi have de syge dyr indfanget, og det var jo ikke så let, da
dyrene var vant til at gå frit. Vi fik dog stor hjælp fra en gruppe frivillige i
aktivering, der både hjalp med at samle dyrene og lægge en grime på
dem, så vi kunne holde dem.
Desværre skete der det, at ét af dyrene faldt omkuld, Gunnar og en aktivist
lå desværre nedenunder. Gunnar fik trykket et ribben og aktivisten slap
heller ikke uden knubs. Vi har talt om at etablere et ‘cowboyhold’, hvis en
lignende situation skulle opstå, men det kan vi tage under eventuelt.
Sommeren gik uden yderligere problemer med dyrene og den 2. november
kom vognmanden og afhentede dem. Paul har i den forbindelse været
meget behjælpelig med at skaffe afspærringer, som vi kunne drive dyrene
sammen i. Det er formentlig første gang, afspærringerne har været brugt til
dyr og ikke til mennesker. Afhentningen foregik stille og roligt. De blev
lokket ind i indhegning og op i lastbilen med æbler uden at dyrene blev
urolige.
Der blev fældet et par tårer fra flere af os, men nu har vi det bedre.
Køerne blev slagtet dagen efter på slagteriet Kosakgården i Slangerup.
Der har været ført tilsyn med dyrene hver dag, og den tilsynsførende skulle
skrive en tilsynsrapport i vores log efter endt tilsyn. Der har været ret
mange kommentarer - også ret sjove, bl.a. skrev én, at køerne havde
været morgensure. Det er vigtigt, at loggen føres hver dag, da det er vores
dokumentation for, at der har været ført tilsyn, således som vi har forpligtet

os til i vores aftale med kommunen. Tak til alle for indsatsen - det er godt
gået.
Der blev sat et vandkar op til køerne, da dammene til vores overraskelse
tørrede ud i løbet af sommeren. Udtørringen viste sig at have en naturlig
forklaring, da de ansvarlige i foråret havde glemt at standse nogle pumper,
der afvander fælleden om vinteren. Vandet i karret blev hentet op fra
afvandingskanalen ved siden af folden. Det så ret ulækkert ud, men
køerne drak det gerne og blev ikke syge af det. Kommunen havde
endvidere taget prøver af vandet og godkendt det til kobrug.
Kødet blev fordelt ca. 2 uger efter slagtningen, og det gik rigtig godt. Det
viste sig dog, at der for stor forskel på hvor meget kød der var i de
udleverede poser, så vi har derfor tilbagebetalt penge til dem, der fik små
portioner, og krævet lidt op hos dem, der fik store portioner.
Kødregnskabet endte på den måde i 0.
Der har været afholdt to garvedage i november/december, men det er et
stort arbejde. DEt skal endvidere foregå udendørs - og det var en meget
våd periode. Hvis der er interesse for at bruge skindene, kan vi få det
garvet. Vi har fået kontakt med et garveri i Sverige.
Jeg tror, alle har været glade for at føre tilsyn og i det hele taget have med
dyrene at gøre. Dyrene har været utrolig tillidsfulde og nysgerrige - nogle
rigtig gode dyr at have med at gøre.
Naturpleje
Foreningen er forpligtet til at udføre naturpleje på arealet. Det har vi gjort
ved at bekæmpe invasive plantearter som gyldenris og bjørneklo samt slå
vegetationen under hegnet. Der har været store forekomster af græsarten
bjerg-rørhvene. Køerne bryder sig ikke om den, og den har en kedelig
tendens til at brede sig på bekostning af andre plantearter. Så den er også
blevet slået i et vist omfang.
Vi har været derude 3 gange i sommerens løb. Første gang i marts, hvor

der blev ryddet op og folden præsenteret. Den 2. gang ultimo april, hvor vi
slog noget af den visne vegetation ned. Sidste gang var i august, hvor der
også blev slået noget uønsket vegetation ned. Det blev nu ikke til så
meget, så vejret viste sig fra en ubehagelig side - hidsige stormbyger med
korte intervaller. Vi har lånt leer til slåningen fra hhv. kommunen og fra DN.
Køerne står for den væsentligste del af naturplejen, og arealet har allerede
ændret karakter, så der nu er de typiske tuer, hvor køerne har skidt. Det vil
på sigt ændre såvel vegetation som insekt- og dyreliv. Vi regner med at få
køerne noget tidligere i år, så måske kan vi fået dem til at æde noget af
bjergrørhvenen, inden den bliver alt for gammel og tør. Til vores
overraskelse kunne køerne rigtig godt lide toppen af tagrør. Vi havde også
haft planer om at skære nogle af tagrørene ned, men det ser ud til, at
køerne klarer det fint selv. Egentlig mangler vi bare nogle vildsvin til at rode
jorden op, så planter, der spirer i bar jord, også får en chance.
Formidling om dyr, mad etik og natur
Vi har taget hul på vores formidlingsforpligtelser på forskellig sæt og vis. Vi
har på vores hjemmeside punktet ‘Naturligvis’, hvor forskellige planter og
dyr er omtalt. Det er en stor opgave og alle medlemmer er velkommen til at
komme med et bidrag.
Der har været afholdt 3 arrangementer i/ved folden. Det første var
velkomstarrangementet, hvor vi var ude at hilse på dyrene og ønske dem
en god sommer.
Dernæst holdt vi i forbindelse med Ørestad kulturuge et arrangement om
spiselige planter på fælleden.
Endelig holdt vi et farvel-ko arrangement, hvor vi havde en slagter ude at
fortælle om partering og anvendelse af kødet. Køerne var også meget
interesserede.
Tak til:

Paul, aktivisterne og de andre kontakter i kommunen for hjælp til
indfangning af køer, levering af afspærring og andre praktiske gøremål
samt for gode og konstruktive møder.
Medlemmerne for tilsyn, deltagelse ved naturpleje og arrangementer,
positive tilbagemeldinger.
Støttemedlemmerne, som støtter af interesse for den naturpleje.
Amagerkanerne og lokalbladet for at bakke op og for den positive
interesse Lokalrådet for økonomisk støtte.
Bestyrelsen for det store arbejde.

