
Formandens beretning for 2015 

  

Året startede med generalforsamling den 18. februar 2016, hvor vi som sædvanlig planlagde årets 

aktiviteter og afviklede valg (dog uden udskiftning på nogen poster). 

2015 var Græsserlaugets 16. sæson og endnu et godt og aktivt år med smukke og sjove dyr, gode 

naturoplevelser og meningsfuld naturpleje. Men som ofte før også et år med vejrmæssige 

udfordringer, men sådan er det bare at have med natur og dyr at gøre, spørg bare en landmand. 

Foråret blev rekordvådt ifølge Meteorologisk Instituts hjemmeside den vådeste siden engang i 

1980-erne. Det betød våde folde på de laveste arealer og en stærkt forkortet sæson i Skovvænget. 

Men det gik jo alligevel. 

Den 26.april afholdt vi for 2. gang et staldbesøg på kommunens gård i Kr. Værløse for at se de 

nyfødte lam inden vi får dem ud på græs i foldene. Bjørn viste rundt og det var en superaften. Jeg 

har et herligt foto af Kirsten med et nyfødt lam i favnen. 

  

Græssergruppe 1, folden i Skovvænget ved Farum Sø, 16. sæson. 

Den 26. april 2015 mødtes vi og klargjorde folden. Hegnet blev strammet op, vi beskar noget 

pilekrat og havde en fin dag. 

På grund af det meget våde forår blev sæsonstarten udsat. Foldens beskaffenhed til får blev vurderet 

flere gange og til sidst blev løsningen at der blev sat 3 kalve ud den 24. juni, 2 kvier fra kommunens 

fold i kæret på den anden side af søen ved den tidligere Værløse Golfbane, og 1 kastreret tyrekalv 

(dvs. en stud) fra Skolelandbruget. 

Vi glædede os med pasningen af de 3 dyr og til at se hvad de kan gøre ved vegetationen i 

Skovvænget. Der var i hvert fald masser at æde, for det stod meget højt dernede. Men det giver et 

væsentligt højere græsningstryk, for 1 "stor-kreatur" svarer i "dyreenheder" til 7 moderfår med lam! 

Nu var vores kreaturer ikke så store, men mindre kan også gøre det. 

Kalve drikker også væsentligt mere vand end får og det hjalp kommunens folk os med ved at 

komme jævnligt og fylde truget op fra en tank på ladet af deres bil. 

Allerede 2. september blev dyrene taget hjem. Dels var der efter nye skybrud meget vådt på arealet, 

dels skulle de to kvier hjem og "løbes" som man siger i landmandssprog når de sættes i fold 

sammen med en tyr. Tyren er i øvrigt et nyindkøb som kommunen har gjort hos Mogens Hansen på 

Dalsbakkegård. Så der satses på Angusracen, som vi kender så godt fra Enghaven. 

Den fine stud som har været på sommerferie i Skovvænget, skulle hjem til Skolelandbruget, så den 

ikke blev for ensom i Skovvænget. Susanne som leder skolelandbruget fortalte mig i øvrigt på deres 

høstmarked, at de nok har 2 dyr næste år, som kan gå i Skovvænget. 



De 3 kreaturer har gjort det godt i Skovvænget, som er blevet græsset mere ned end i de seneste år. 

Lidt ærgerligt at sæsonen blev så kort. Der var en del som ikke fik passet dyr i 2015, som planlagt, 

og vi har nok også været en del som har savnet får og lam. Det har der så til gengæld været god 

mulighed for i Enghaven. 

  

Græssergruppe 2 Furesøfoldene ved Furesøstien og Enghaven, 12. sæson. 

Vi mødtes den 10. maj 2015 og klargjorde folden. Der blev brug for motorsav og arbejdet flittigt 

med at rydde op i væltede træer og nedfaldne grene. Hegnet blev gået grundigt igennem og flere 

møre stolper og en masse knækkede isolatorer blev udskiftet. Det lykkedes at få betydeligt mere 

smæk på strømmen, og det har formentlig været grunden til at vi i 2015 ikke havde forrige års sjov 

med lam på springtur uden for hegnet. 

Allerede 9. maj kom Mogens Hansen med kreaturerne. Vi skulle have 4 kviekalve og en 10 år 

gammel ko. I første omgang kom der dog en kalv mindre, fordi den var sprunget af hos et 

græsserlaug i Slagslunde, som skulle have dyr med samme transport, men den kom senere. Koen 

skulle efter bogen kælve i løbet af sommeren og det var vi ret spændte på. Men der skete ikke 

noget, selv om den så stor og drægtig ud. Jeg har ikke hørt om den nedkom senere. Men det var 

dejlige dyr og den ældre ko gav ro i flokken. 

28. maj kom kommunen med 8 får og 11 lam ud til Stavnsholt Enghave, De nye får og lam faldt 

godt til fra starten. Logbogen beretter om mange gode naturoplever sommeren igennem. Får og lam 

kommer de fleste gange springende og vil nusses eller tigge opmærksomhed, men andre gange har 

de været spredt i hele folden og umulige at tælle. Men alle de gange en bekymret vogter har måttet 

tage hjem uden at få talt alle 19 får/lam, var de heldigvis fuldtallige dagen efter. 

Fra slutningen af august blev de 5 kreaturer langsomt vænnet til at der vankede en godbid fra en 

foderspand, for at de skulle blive nemmere at flytte og indfange i slutningen af sæsonen. 

Den første september blev 6 vædderlam taget ud af flokken, fordi de var ved at være lidt for 

”voksne”. De øvrige 13 får og lam gik i folden frem til 28. september, hvor de blev taget hjem til 

kommunens lade og folde i Kr. Værløse. Nogle skulle i vædderfold så der kommer nye lam til 

2016, andre slagtes. De 5 kreaturer blev flyttet over cykelstien til nordfolden hvor fårene havde 

gået, for at få græsset lidt mere i bund. Ellers står der for meget vissent græs næste forår. 

22. oktober blev kommunens fangfold sat op og vi begyndte at vænne dem til at få deres godbidder 

i fangfolden, resten af kantinemorgenbrødet kan de slet ikke stå for. Den 24 oktober blev de hentet 

med kreaturvogn og traktor af Mogens Hansen. Det tog ingen tid at få dem op i vognen, så ingen 

rodeoscener i år, heldigvis. 

Det var afslutningen på en god sæson. Der har som sædvanligt været mulighed for at købe kød og 

flere har også benyttet sig heraf. 

Medlemstallet er stabilt, men der kan godt være plads til flere i lauget. I 2015 har Ellen Thomsen, 

som har været meget aktiv lige fra starten, besluttet at stoppe. Stor tak for indsatsen skal lyde til 

hende! Vi siger også velkommen til nye medlemmer. Asger Yding Nielsen med familie og Susanne 



Lund-Larsen, Skolelandbruget. Susanne vil låne os 3 stude på sommergræsning i skoleferien, de 

hedder i øvrigt Frodo, Georg og Holger. Vi vil stadig deltage i Skolelandbrugets høstmarked med 

salg af naturplejekød, oksegrillpølser og reklame for deltagelse i Græsserlauget. Det er et meget 

stort udstillingsvindue, som vi har meget glæde af at være del af. 

  

Tak for en god sæson 2015 og velkommen igen i 2016. 

 Mogens Lindhardtsen. 

  

  

  

 


