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KKGL Bestyrelsens beretning 2019-2020
Velkommen til generalforsamlingen 2020 i KKGL. Jeg vil gerne sige tak for
fremmødet og for indsatsen i den forløbne sæson.
Det er foreningens femte driftsår, og anden gang vi har skotter. Vi har i hele
sæsonen haft 4 folde, Østfolden fik vi i efterår 2018, hvor vi havde vinterdyrene
gående.
Kvierne
Vi måtte igen ud at lede efter en ny leverandør, da Strandegård, hvor vi købte de
andre, ikke længere har højlandskvæg (de brølede for meget for gæsterne på
Strandegård campingplads). I 2019 måtte vi helt til Jylland for at finde en avler, der
kunne levere et tilstrækkeligt antal 2 årige kvier. Vi købte dyrene hos
Guldager Highland Cattle i nærheden af Esbjerg,
se http://guldagerhighlandcattle.dk/.
Vi fik dyrene leveret primo april, og ankomsten blev meget fredelig. Vi havde sat
fangfolden op, og her fik de lov at gå en times tid, til de var faldet til ro.
Vinterdyrene kom hen og hilste på, og de blev hurtigt gode venner.
Dyrene har i det hele taget været rolige og omgængelige, men lige lovlig opsøgende,
fordi (for) mange giver dem godbidder. Det kan godt virke skræmmende, når en flok
kreaturer med lange horn kommer buldrende hen i mod én.
Skotter er robuste og har generelt et godt helbred. Desværre havde flere af dyrene
leverikter. Leverikter er ikke livstruende for kvæg, men kan i mere eller mindre grad
hæmme væksten. Leveren bliver kasseret. Nu der er er leverikter i området, er det
nok noget vi må leve med. De medikamenter, der almindeligvis bruges, er meget
skadelige for andre organismer, så vi behandler ikke.
Forsommeren var ret tør, men det ændrede sig, så andet halvår blev det vådeste,
der nogensinde er registreret. Det gav rigelig føde til dyrene - vi kunne have haft
dobbelt så mange dyr, men vi kan jo ikke vide på forhånd, hvordan sommeren
bliver.
Dyrene har omsider lært at spise gyldenris, de snor tungen rundt om stænglen og
trækker alle bladene af. Det er effektiv bekæmpelse.

Dyrene var noget magre, da vi fik dem, men den megen føde fik rettet op på det, så
de voksede sig store og fede. (leverikterne kan også have afmagret dem, da især
kalve og ungdyr hæmmes i væksten).
Efteråret har været mildt og fugtigt, så der masser af føde hele efteråret. Dyrene
blev hentet den 4. november, og igen gik indfangningen let og problemfrit. Vores
vognmand har været en god læremester for os mht. håndtering af kvæg.
Fangfoldene har været en rigtig god investering.
Indmaden blev som sædvanligt hurtigt solgt, selv om ikke åbnede for salget før tid,
så igen måtte flere gå forgæves.
Vi har stadigvæk 6 skind tilbage, rigtig flotte, selv om det er fra Hereford. Skindene
kan ses på hjemmesiden. Ønsker man at købe et skind kan bestyrelsen kontaktes på
mail.
Vi forsøgte at sikre vores batterier ved strømanlæggene bedre. Det har virket, intet
er blevet stjålet i det forløbne år. Batterierne blev sikret med nogle tykke planker og
meget lange skruer, der blev skruet så langt ind i træet, at skruehovedet ikke var
synligt.
Naturpleje
Et af foreningens formål er at udføre naturpleje på de tildelte arealer. Afgræsningen
lader vi dyrene om, og at det virker ses tydeligt. Der er nu langt flere blomstrende
planter, end da vi startede. Vores unikke orkidé, riddergøgeurten, lever også endnu,
og får forhåbentlig snart nogle efterkommere.
Vi har selvfølgelig slået under hegnet, men har overladt bekæmpelsen af gyldenris til
kreaturerne, og det har de som tidligere nævnt lært.
Vores opgave i forbindelse med naturplejen har primært været at udarbejde en
græsningsplan, der sikrer de vilde planter bedst muligt. Nikolaj er ekspert på netop
dette område, og vil komme ind på det senere.
Vi har øget antallet af helårsdyr fra 3 til 4 og satser på at få flere helårsdyr
fremover.
Kreaturer er gode naturplejere, men er til en vis grad specialister. Vi har derfor i
bestyrelsen luften tanken at have nogle heste gående i foldene. De er også

specialister, men på et andet område. Det hænger til dels sammen med deres måde
at få fat i føden på. Kreaturer har en meget lang tunge, og den snor de om græsset
og river en tot af. Heste har tænder, som de bider planterne af med. Det gør dem
især gode til at spise vissent græs. De kan fx let få fat i bjergrørhvenen, som findes i
rigelige mængder i foldene. Et hestehold kræver myndighedsgodkendelse, og selv
generalforsamlingens accept. Måske kunne vi have et par stykker som et forsøg.
Formidling om dyr, mad, etik og natur
Formidlingen har hovedsagelig bestået af de aktiviteter, vi har gennemført, samt det
daglige tilsyn med dyrene. I flæng kan nævnes velkommen ko, fælledens og
naturens dag i september, flytning af dyrene og leslåning under hegnet. Det skal
også nævnes. At vi står for og deltager i flere arrangementer på AF. Prøv at se
på KKGL.dk.
Kommunen, fælleden og det store byggeri
Kommunen opsagde som bekendt samarbejdet med de frivillige foreninger sidste år.
Det kom der naturligt nok en del borgerprotester imod. Opsigelserne kom åbenbart
også bag på politikerne, så de skyndte sig at forlænge de fleste aftaler, herunder
vores. Vi skulle dog generes, da man valgte at nedlægge naturtraileren. Ren chikane
og spild af skattekroner.
Der er nu vedtaget et byggeprojekt på fælleden, i det område, der kaldes
Lærkesletten. Byggeriet vil i et eller andet omfang berøre os, bl.a. er der planlagt en
sti tværs igennem Vest- og Østfolden. Foreningen udtaler sig ikke om byggeriet som
sådant, da det ligger uden for vores formålsparagraf. Vi nærer dog en vis bekymring
for, om byggeriet vil stresse dyrene i et eller andet omfang.
Tak til:


Politikerne i Københavns kommune for at redde de frivillige foreninger,
herunder os.



Den hjælp, vi får fra de ansatte, selv om de er blevet færre.



Medlemmerne for tilsyn, deltagelse ved naturpleje og arrangementer - og ikke
mindst de positive meldinger om dyrene vi får fra såvel medlemmer som
andre, der færdes på fælleden.



Alle der i øvrigt støtter op om os.



Bestyrelsen for det store arbejde



Kommunen og By & Havn for at lægge jord til



Amager fælleds Venner for at træde til, når det har knebet med at skaffe folk
selv.



Og tak til Naturcenter for lån af mødelokale og Brønshøj Husum for lån af leer.

