
Bestyrelsens beretning 2020-21 

Velkommen til årets generalforsamling i KKGL. Covid19 gør 

omstændighederne meget anderledes, da vi hver især sidder bag 

skærmen. 

Det er foreningens 6. driftsår.  

Vi har haft 18 stykker højlandskvæg, 14 kvier og 4 stude. Det lykkedes 

os at købe 4 heste, hopper af racen Exmoor. Vi har haft 4 kvier i 

vinterperioden 2019-20, og igen var vi begunstiget af en mild vinter, så 

dyrene klarede vinteren fint med kun et mindre vægttab. 

Kvierne 

De 4 vinterdyr fik den 8. 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. Alt foregik stille og roligt. 

Efter nogle dage i Syd/vestfolden skulle dyrene efter planen flyttes over i 

Østfolden. Det lykkedes kun delvist. 11 dyr kom over, mens de 

resterende 7 vendte om, så de fik lov at blive i Syd/vestfolden. I 

slutningen af august flyttede vi de 7 dyr op i Nordfolden. De 11 dyr i 

Østfolden skulle egentlig have været med, men det havde de ikke lyst til. 

Efter nogle dage lykkedes det at overtale dem til at gå over i 

Syd/vestfolden. I slutningen af september flyttede vi 7 af Sydfoldens dyr 

over i Nordfolden. De resterende 4 dyr i Syd/vestfolden var udset til at 

være helårsdyr.  

Dyrene i Nordfolden blev afhentet medio november. Det gik let og 

smertefrit og med god hjælp fra Pauls ‘aktivister’. Indmaden blev 

udleveret 2 dage efter. 



Kødet blev udleveret den 2.-3. december. Vi sikrede, at vi overholdt 

Corona-restriktionerne, og så vidt vides har vi ikke været årsag til 

smittespredning. 

Kvierne har undertiden været lidt for opsøgende, bl.a. blev en journalist 

forfulgt af et af dyrene. Det kom der et par artikler ud af i et af 

lokalaviserne. Vi gør et stort nummer ud af, at dyrene ikke må fodres. 

Dette overholdes desværre ikke af alle, hvorfor dyrene bliver 

opsøgende. 

Vildheste 

Generalforsamlingen 2020 besluttede, at bestyrelsen skulle arbejde på 

at indkøbe vildheste for at forbedre naturplejen. 

Kirsten blev sat på sagen, og hun kastede sig ud i opkøb af vildhestene. 

Vi foretrak vildheste af racen Exmoor.  

Kirsten henvendte sig til Kristian Krøyer, der har heste gående på Tærø, 

Naturstyrelsen på Fyn, der har heste på Langeland, Molslaboratoriet og 

Næstved Skydeterrain. Enden blev, at der blev indkøbt 4 heste fra 

Langeland. Der blev underskrevet en købsaftale og den 21. oktober 

ankom 4 heste, der blev sat ud i Østfolden. Vi havde opstillet en 

fangfold, som vi lukkede hestene ud i, og de gav sig straks til at græsse, 

køreturen havde gjort dem sultne. TV2-Lorry dækkede begivenheden, 

Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager-Olsen og Flemming 

klippede silkesnoren (et brugt gavebånd) over, vi åbnede lågen til 

fangfolden og hestene gik roligt ud i de nye omgivelser. De har 

tilsyneladende slet ikke været kede af at flytte til fælleden og blive 

københavnere. Foruden borgmesteren og bestyrelsen deltog 

seniorrådgiver Jacob Hartmann fra Sharing Copenhagen, biolog Linnea 



Fosdal Stern fra Vand og VVM-afdelingen, kemiingeniør Lene Pedersen 

fra Center for Miljøbeskyttelse samt en af kommunens 

pressesekretærer. 

Hegnet omkring folden skulle forhøjes før vi måtte lukke hestene ud. Vi 

benyttede lejligheden til at udskifte den østlige del af hegnet og sætte et 

midlertidigt hegn op langs den vestlige side af folden. Andre dele af 

hegnet lavede vi selv nogle midlertidige forhøjelser. 

Hverken heste eller hegn er gratis, men Sharing Copenhagen var så 

venlige at bevilge os 25000+10000 kr. og det samme gjorde Lokaludvalg 

Amager Vest. Takket være Coronaen var der på trods af det sene 

ansøgelsestidspunkt stadig penge i kasserne. 

Vi benyttede lejligheden til at drøfte muligheden for at slå alle foldene 

sammen, så heste og kreaturer sammen kan yde den bedst mulige 

naturpleje. Det blev positivt modtaget og borgmesteren nedsatte 

efterfølgende et udvalg til at se på sagen. 

Bestyrelsen har som følge heraf gået i gang medat sætte et midlertidigt 

hegn op langs stien mellem Øst- og vestfolden, så hestene får et lidt 

større areal at færdes på. Det blev færdigt i går, og hestene tog det 

straks i brug. 

Udover Lorry har lokalaviserne omtalt hestene meget positivt. Rigtig 

mange har været ude at hilse på dyrene, og dem vi har talt med har 

været yderst positive overfor projektet. 

 

 

 



 

Naturpleje 

Foreningen er forpligtet til at udføre naturpleje på arealet. Det er både 

heste og køer rigtig gode til, så vi har overladt det hårde arbejde til dem. 

Køerne har lært at spise gyldenris, og hestene ser heller ikke ud til at 

være kræsne. Vi må dog fortsat selv slå under hegnet. Det er hårdt 

arbejde, så for at aflaste os selv lidt har vi købt en elektrisk buskrydder, 

det har lettet arbejdet en hel del. 

Heste og køer spiser ikke det samme, og ikke på samme måde, man 

kan vel kalde dem komplementære naturplejere. Det er tildels også 

forskellige insekter, der lever i dyrenes efterladenskaber. Såvel hestene 

som køerne er vant til at klare sig ude om vinteren uden tilskudsfoder - 

De kan faktisk godt klare sig på en kost af visne græsser, urter og kviste. 

Vi har dog et lille problem med vand til dyrene i længere frostperioder, 

men vi arbejder fortsat på at sikre dyrene frisk drikkevand. 

Formidling om dyr, mad etik og natur 

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. 

På grund af Coronaens hærgen har vi ikke kunne afholde eller deltage i 

de sædvanlige arrangementer i år. 

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 Merethe 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. 

 


