
Bestyrelsens beretning 2016-17 
 
Velkommen til den generalforsamling i KKGL. Jeg vil gerne sige tak for fremmødet og for 
indsatsen i den forløbne sæson. 
Det har været et år med mange udfordringer, men vi klarede dem alle. Det er foreningens 
andet driftsår, og vi kunne heldigvis drage nytte af erfaringerne fra det første år. Som noget 
nyt har vi i år haft 2 folde til rådighed, som vi har kaldt sydfolden og nordfolden. Den nye 
fold, nordfolden, er lidt større end sydfolden, og terrænet noget mere utilgængeligt. Det 
betød, at der kunne være flere dyr i foldene, så vi besluttede os for at øge bestanden til 12 
dyr. 
 
Kvierne 
 
Vi købte i det tidlige forår 5 kvier fra vores leverandør i Tikøb og 7 kvier fra en handelsmand 
på Vestsjælland. Et af dyrene viste sig at være drægtig, så vi kun leveret 6. Dyrene blev 
leveret i slutningen af april og blev lukket ud i sydfolden, hvor de straks gemte sig i 
buskadset.  
De havde haft en lidt hård tur, fordi vognmanden var kørt fast, da han hentede de sidste dyr i 
Tikøb. Modtagelseskomitéen stod og ventede i 3-4 timer på, at de skulle ankomme.  
De vænnede sig dog hurtigt til, at der var mange mennesker i området, og det varede ikke 
længe, før de kom hen til lågen for at tigge godbidder. 
 
Desværre fik vi også i år problemer med klovbylder. Det gik så galt, at ét af dyrene døde, 
selv om vi forsøgte med både penicillin, akupunktur, healing og sæbevand. Dyrlægen 
konstaterede, at såret var meget dybt, og det gav i sidste ende en byld helt inde ved 
fodleddet. De øvrige dyr, der havde haltet, kom sig stort set af sig selv. Vi blev en erfaring 
rigere: så snart et dyr halter, skal dyrlægen øjeblikkeligt tilkaldes. Vi modtog noget kritik for 
ikke at have aflivet dyret noget tidligere, men vi valgte at støtte os til dyrlægen. Så længe 
han mente, der var håb, behandlede vi dyret. Vi skiftede dyrlæge i den forbindelse, og ham 
har vi været rigtig glade for (selv om han ryger og smider skodderne på jorden). 
 
Vi mener også, at vi har lokaliseret årsagen til de mange klovproblemer: Vores bekæmpelse 
af gyldenris ved leslåning efterlader en masse sylespidse stubbe, og det er efter vores 
mening dem, dyrene skades ved. Vi vil derfor som forsøg undlade bekæmpelse af gyldenris 
ved leslåning til næste år. Kvierne er i sig selv også meget effektive til at bekæmpe gyldenris 
ved at de træder dem ned og ved at spise topskuddene.  
Biavlerne bliver til gengæld kede af det, da gyldenris er et af vore seneste blomstrende 
planter. 
 
Vi lod dyrene græsse vegetationen godt ned i sydfolden, inden vi flyttede dem over i 
nordfolden. Nicolaj vil senere komme ind på, hvad det har betydet for plantelivet i foldene. 
 
Dyrene blev afhentet den 15. november, og det foregik uden problemer. Vi var en 5-6 
stykker og det var tilstrækkeligt til at få dem gennet ind i fangfolden. 
 



Dyrene blev slagtet dagen efter på slagteriet Kosakgården i Slangerup. Her hang det til 
modning i 14 dage, hvorefter det en mørk og kold aften blev fordelt til medlemmerne på en 
dyster p-plads bag DR-bygningen. Der blev  slutafregnet med medlemmerne ved juletid, så 
alle har betalt lige meget pr. kilo kød. 
 
Medlemmerne skiftes som bekendt til at føre tilsyn med dyrene. Det er selvfølgelig vigtigt at 
udfylde loggen korrekt og fyldestgørende. Hvis der skal foretages noget akut, skal den 
tilsynsførende naturligvis iværksætte det nødvendige med det samme, som minimum 
kontakte bestyrelsen. 
 
Loggen bør også udfyldes samme dag, som tilsynet har været udført. Det er som regel også 
sket, men vi har måttet rykke enkelte for at få arbejdet udført. Vi får kommunen på nakken, 
hvis det ikke sker. 
 
Vi var også udsat for tyveri, idet begge vores strømanlæg til hegnet blev stjålet. Vi købte et 
nyt anlæg, men det var ikke kraftigt nok til hegnet, så et af dyrene begyndte at stikke af. Det 
formastede sig endda til at stikke af midt i et bestyrelsesmøde, så vi måtte fare afsted for at 
indfange det og holde resten af mødet i lommelampens skær ud på fælleden. 
Heldigvis fandt kommunen en pose penge, hvor der stod strømanlæg på, så nu har vi fået 2 
nye og kraftige anlæg, som også er tyverisikret på den måde, at der er strøm på den 
metalkasse, hvori anlægget er placeret. 
 
Vi fik garvet skindene fra de dyr, vi havde sidste år (det var for stort et arbejde at gøre det 
selv). Skindene blev hurtigt solgt til interesserede medlemmer. Derfor får vi også garvet 
skindene fra dette års dyr. De vil ligeledes blive sat til salg blandt medlemmerne. 
 
Kødet blev krogmodnet i 3 uger efter slagtningen, hvorefter det blev fordelt på en mørk og 
skummel p-plads bag DR-byen. Da der var stor forskel på vægten af dyrene, var der 
naturligvis også stor forskel på, hvor meget kød, der var i de udleverede poser. Da alle 
selvfølgelig skal betale den samme kilopris, har vi derfor, lige som sidste år, 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. 
 
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. 
 
Vi planlægger at udvide bestanden til 12-14 kvier i år. 
 
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 bjergrørhvene. 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 april, hvor der blev ryddet op i 
nordfolden, hvor der lå store mængder af affald. Vi nåede ikke det hele og måtte derud igen i 
begyndelsen af maj. Den 3. gang i juni, hvor vi slog under hegnet og en del gyldenris 
(desværre for nr. 100). Vejret var smukt, og vi havde en hyggelig dag. Derudover er der 
blevet slået under hegnet et par gange. Vi har lånt leer til slåningen fra kommunen. 
Køerne står for den væsentligste del af naturplejen, og arealet har allerede ændret karakter. 
Det vil Nikolaj komme ind på lidt senere 
Dyrene fik lov at græsse sydfolden godt ned, og det gjorde dem naturligvis mindre kræsne, 
så de også begyndte at æde bjergrørhvene og gyldenris samt blade fra træerne. Selv 
kastanjer begyndte de at tygge i sig. 
 
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 en række arrangementer i/ved folden.  
 
- Botaniktur 17. maj 
- Velkommen Køer 22. maj 
- Fugletur med DOF 29. maj 
- et par 8.-9. klasser fik lidt elementær undervisning i august 
- Ørestad Naturdag 21. august 
- Fælledens og Naturens dag 11. september. 
- Farvel Ko - En Slagter Fortæller 23. oktober. 
- Læderworkshop 3. og 4. december. 
 
 
 
Vi har fået nogle klager over dårlige adgangsforhold i nordfolden. Det bliver der nu gjort 
noget ved, idet vi har fået en bevilling på 25.000 kr. til nye låger. 
 
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. Tak 
for den nye fold. 
 
Medlemmerne for tilsyn, deltagelse ved naturpleje og arrangementer, positive 
tilbagemeldinger. 
 
Støttemedlemmerne, som støtter af interesse for naturplejen. 
 
Amagerkanerne og lokalbladet for at bakke op og for den positive interesse 
 



Lokalrådet for økonomisk støtte. 
 
Bestyrelsen for det store arbejde. Også de fra bestyrelsen, der har forladt os (og foreningen) 
i årets løb. De har ikke gjort det, fordi de var trætte af arbejdet, men fordi de skulle flytte. 
 


