Bestyrelsens beretning 2021
Velkommen til årets generalforsamling i KKGL.
2021 var foreningens 7. driftsår.
Vi har haft 18 stykker højlandskvæg, 17 kvier og 1 stud - som i
sandhedens time - ved slagtningen - viste sig at være en kvie.
Vore 4 heste er blevet til 5 - én af hopperne folede i juli. Den 1. jui
observerede Niels et par ører, der stak op over græsset. Moren havde
klart fødslen selv og var nedkommet med et sundt og raskt lille hoppeføl.
Vi beholdt 4 kvier vinteren over, og såvel heste som kreaturer klarede
vinteren i fineste form. Dyrene skal kontrolleres en gang om året af en
dyrlæge. Det valgte vi at gøre i marts, hvor føden er knap. Dyrlægen
konstaterede, at dyrene var slanke, men ikke afmagrede - altså ved godt
huld.
Kvierne
De 4 vinterdyr fik søndag den 11. april 14 nye kolleger, igen fra Guldager
highland Cattle ved Esbjerg. Dyrene ankom planmæssigt og efter et kort
ophold i fangfolden blev de lukket ud til de 4 ‘gamle’ dyr i Nordfolden. Alt
foregik stille og roligt.
Efter en måned i Nordfolden skulle dyrene efter planen flyttes over i
Syd/vestfolden. Det lykkedes kun delvist. 7 dyr kom over, mens de
resterende 11 vendte om. Vi forsøgte flere gange at få dem flyttet prøvede endda med hunde og Pauls aktivister. De endte hver gang med
at hoppe ud i sumpen, hvor de hurtigt havde fundet ud af, at der havde vi
ikke lyst til at følge efter dem. Så gik Kirsten og Niels i gang med en
intensiv lokkekamagne, og endelig lykkedes det at få dem alle over.

Niels var dog nær kommet alvorligt til skade, da det lykkedes dem at
vælte fangfolden ned over ham. Vi fortsatte med at lokke dem med
æbler og andet godt indtil de skulle af sted (medio november). Som
yderligere foranstaltning spærrede vi det meste af folden af 14 dage før
afhentningen. Anstrengelserne bar frugt, og efter ca. 1 time var
slagtedyrene sendt afsted på den sidste rejse.
Indmaden blev udleveret 2 dage efter, men efterspørgslen var ret ringe i
år - i modsætning til tidligere år. Flere havde ønsket maver og horn, men
kom ikke og afhentede dem - ærgerligt og spild af tid!
Kødet blev udleveret den 1.-2. december. Heldigvis var der ingen andele
i overskud, selv om vi på et tidspunkt var lidt i tvivl. Vi arbejder på en lidt
enklere procedure for at undgå fejl og misforståelser, fx vil vi kun operere
med to posestørrelser, så de mindste poser udleveres den ene dag og
de største den næste.
Vi har ingen meldinger om, at dyrene har været opsøgende/nærgående i
år (på nær Niels, der blev løftet af et af dyrene). Vores budskab om ikke
at fodre dyrene ser ud til at være gået ind hos publikum (man fodrer ikke
andres dyr).
Endelig skete der en lille ændring i ejerforholdet til 2 af kvierne. Vi fik
bevilget midler, så vi kunne ‘frikøbe’ 2 kvier. Der går altså 2 kvier, som
ejes af foreningen og ikke af kød-andelshaverne. Det er meningen, at vi
vil frikøbe alle de dyr, der går derude om vinteren. Dyrene vil selvfølgelig
blive slagtet på et tidspunkt, men vil blive erstattet af nye dyr.
Vildheste
Vi har nu haft heste i ca. 1,5 år. De går stille og roligt og passer sig selv,
men vi har en mistanke om, at nogen giver dem godbidder, da de er

blevet mere opsøgende. De er nu også ret nuttede, ikke mindst føllet.
Brugerne af fælleden giver udtryk for det samme.

De 4 blev som nævnt til 5 den 1. juli. Det var ikke uventet. Én af
hopperne havde fået en ordentlig mave, så vi holdt den under nøje
observation. Heldigvis var fødslen uden komplikationer (det er de som
regel).
Vi planlægger at flytte hestene over i Syd/vestfolden, da der er store
mængder af bjergrørhvene i disse folde. Hverken køer eller heste er
vilde med denne græsart, men hestene kan bedre græsse det - de kan
bide det over, hvor køerne må rive det over med tungen. Græsset er
stridt og næringsfattigt, men dyrene kan dog overleve på det. Det er
endvidere godt at få det trampet ned, så der kan kan en
forrådnelsesproces i gang. Vi overvejer at brænde noget af det af, for at
få førnen væk.
Vi blev tilbudt at købe en hingst, og havde også fået bevilliget penge til
det, men måtte desværre takke nej, fordi hegnet i Syd/vestfolden ikke er
blevet færdigt, og der i Østfolden skønnes at være for lidt føde til 6
heste.
Vi kan ikke flytte hestene over i Syd/vestfolden, før hegnet omkring
foldene er blevet forhøjet. Det er vi igang med, men det koster rigtig
mange penge. Amager Vest lokaludvalg og Sharing Copenhagen har
bevilget midler til hegnet, men vi mangler stadigvæk midler til at
færdiggøre det. Vi arbejder ufortrødent videre med at rejse midler.
Vi vil også gerne slå alle foldene sammen. Vi har talt med den nu
afgåede borgmester om sagen, men kommunen er ikke færdig med sine

overvejelser endnu. Vi planlægger at kontakte den nye borgmester, Line
Barfoed, for at sikre, at sagen ikke går i stå.
Vi udvidede Østfolden sidste år med et midlertidigt hegn, der løber langs
stien mellem Øst og Vestfolden. Det var et større arbejde, men hestene
fik lidt mere plads. Flere af pælene er desværre blevet beskadiget af
buskryddere, når der skulle slås under hegnet.

Naturpleje
Foreningens har også til formål at udføre naturpleje på arealet. Det er
både heste og køer rigtig gode til, så vi har overladt det hårde arbejde til
dem. Vi må dog fortsat selv slå under hegnet. Tidligere brugte vi le. Det
er hårdt arbejde, så derfor købte vi endnu en buskrydder, så vi nu har to.
Det har lettet arbejdet betydeligt, men det er beklageligvis sket på
bekostning af den fælles leslåning, det var hårdt men hyggeligt.
Kommunen er gået i gang med at lægge vand ind. Vi glæder os til, at
dyrene ikke længere er henvist til det naturligt forekommende vand, der i
tørre, varme perioder ikke er appetitligt. Vi andre ville nok blive syge af
det, men dyrene har ingen helbredsmæssige problemer. Det skulle også
lette adgangen til vand i længere frostperioder.
På foranledning af en forureningssag fra Korsør, hvor der på et areal
med græssende køer har været afholdt brandøvelser, har kommunen
foretaget miljøundersøgelser på fælleden. Vi kender ikke resultatet
endnu.
Formidling om dyr, mad etik og natur

Vi deltog i Naturens Dag med en lille stand og ikke mindst ved at lægge
arealer til. Dyrene holdt sig langt væk, men havde dog lagt et par klatter
for at minde om deres eksistens.
Vi har haft besøg af en skoleklasse fra Islands Brygge og nogle
efterskoleelever fra en efterskole i Jylland
Vi ville gerne styrke denne del af vores formålsparagraf, men har svært
ved at afse tilstrækkelig tid hertil, Vores Naturlig Vis på hjemmesiden
blev faktisk ikke opdateret i år (hjemmesiden er ikke helt rask i
øjeblikket).
Vi benytter enhver lejlighed til at fortælle om det vigtige arbejde, dyrene
udfører, fx når vi falder i snak med fælledens mange brugere.

Kontakt til og mellem medlemmer
Det er sjældent foreningens medlemmer mødes - det sker kun til
generalforsamlingen og til kødafhentningen og arrangementerne, men
det er ikke mange, der møder op.
Vi ændrede på, hvordan man booker sig til tilsyn. Det har desværre haft
den utilsigtede konsekvens, at nogle slet ikke er kommet til at føre tilsyn
og andre har udført rigtig mange. Vi har ikke rigtig holdt fællestilsyn i år.
Det kan være én af årsagerne. Derfor har vi tænkt os at indbyde
medlemmerne til fællestilsyn den første søndag i måneden fra og med
maj til oktober.
Vi har oprettet en kalender i Tilsyn i Podio, hvor alle arrangementer og
andet relevant, herunder fællestilsyn, skrives ind. Brug den, den er til for
dig.

Tak til:
Tak til vores venner i kommunen, vi har altid fået den hjælp, vi har haft
brug for. Særlig Paul og hans aktivister forstår at gøre gavn.
Tak til Sharing Copenhagen og lokaludvalg Amager Vest. Uden deres
kontante støtte havde vi ikke haft nogle heste.
Tak til Dan Stokholm for at lægge have til ved udleveringen af indmad og
til Merete Poulsen for at lægge fælleshus til ved udlevering af
kødandele.
Tak til bestyrelsen for indsatsen og godt samarbejde i det forløbne år, og
tak til medlemmerne for deres indsats.

