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Årsberetning for året 2016
Formanden aflagde årsberetningen. Årsberetningen blev godkendt og vedlægges.

Året startede med generalforsamling den 24. februar, hvor vi som sædvanlig planlagde årets
aktiviteter og afviklede valg (dog uden udskiftning på nogen poster).
Det har været et godt og aktivt år i Græsserlauget med flere forbedringer af vores faciliteter og
græsningsfolde, smukke og tillidsfulde dyr og for første gang i vores 17-årige historie -2
kalvefødsler!
Kommunen udførte totalrenovering af hegnet i Enghaven med nye pæle i holdbart robinietræ. Det
var hårdt tiltrængt, og dejligt at vi ikke skal lave reparationer foreløbigt.
Vi fik søgt og bevilget 7.635 kr. fra Kommunens Miljøinitiativpulje (som foreslået på
generalforsamlingen) til opstilling af borde/bænkesæt, informationstavle og publikumsklaplåge til
Stavnsholt Enghave. Faciliteterne blev først opstillet i efteråret, så det er nok de færreste af jer, der
har fået set det. Jeg vil opfordre jer til at tage kaffen med og sætte jer derud og nyde det.
Vi har igen i 2016 deltaget på Skolelandbrugets høstmarked med salg af oksegrillpølser og
information om Græsserlauget.
Der er gjort administrative forberedelser i kommunen til en mindre oprensning af grøfter i
Skovvænget ved Farum Sø, som har været så våd i flere år, at dyrene har måttet flyttes væk i
regnfulde perioder og sæsonen afkortes. Der er håb om, at det bliver væsentligt bedre. De
nødvendige myndighedstilladelser har været annonceret her i vinter med klagefrist som netop er ved
at være udløbet.
Men det allerstørste gennembrud kom her i januar, da Natur- og Miljøklagenævnet afgjorde den
sidste del af den årelange sagsbehandling af Enghaveprojektet, ved at stadfæste kommunens
tilladelse til at oprense grøftesystemerne i Stavnsholt Enghave og omlægge Hesselbækken, så den
ikke længere går i rør under nogle haver på Damgårdsvej, men skal restaureres og føres over vores
yderste fold som åben bæk og ud i Furesøen. Sagen har været påklaget af en grundejer, og
kommunen har måttet overføre de afsatte naturprojektpenge til nye regnskabsår i flere omgange. Så
da afgørelsen endelig kom, gik de straks i gang med arbejdet i februar, og nu står det færdigt! Jeg
var derude at se det for en uge siden og optog flere videosekvenser af det rislende vand. Der er
nemlig et par steder med så godt fald at bækken klukker, selv ude i den sidste enghavefold. Der er
fundet en fin balance i afdræningen, så drændybden ikke er så voldsom, at den ødelægger mosen
eller tager trykket af kildevæld i området. Enghavestien vil ikke længere blive oversvømmet og der
er desuden lavet kreaturovergang over den store grøft langs Enghavestien, så dyrene nemmere
finder ud i den yderste fold mod Furesø. I skal altså ikke forvente at det hele nu bliver en tør
græseng, men der vil blive stærkt forbedret mulighed for afgræsning af større dele af foldene, som

vil blive uden stående vandsamlinger, og mose vil ændre sig til enge og kær, som har god mulighed
for at blive endnu mere artsrige, -og Enghaven vil blive genskabt som det den har været gennem
tiderne og i højere grad leve op til sit smukke navn.
Jeg ville ønske, at Græsserlaugets medstifter og Enghaveprojektets store initiativtager Erik
Christiansen havde nået at se sit projekt realiseret, det ville have været en kæmpe tilfredsstillelse for
ham, og vi skal huske at have ham i tankerne når vi nyder det derude til sommer.
Eneste mørke sky på himlen er, at ejendommen Østerled, som ejer dele af arealerne i Enghaven er
sat til salg sidste sommer, hvilket indebærer en vis usikkerhed om den fremtidige drift. Vi har holdt
et godt møde med kommunen den 2. februar for at være forberedt på situationen og drøfte
fremtiden. Vi håber på kunne fortsætte naturplejen fremover i de nuværende folde, men en ny ejer
kan ønske at drive sine arealer selv.
Græssergruppe 1, folden i Skovvænget ved Farum Sø, 17. sæson.
Den 30. april mødtes vi og klargjorde folden. Hegnet blev strammet op, vi beskar noget pilekrat og
fik lempet grene og noget gammelt hø ud af folden inden vi nød kaffe og kage i det grønne.
Desværre fik vi ingen får og lam fra kommunen, da vi havde en våd forsommer, og vi måtte vente
på ankomsten af skolelandbrugets 3 stude Frodo, Georg og Holger. De ankom den 23. juni og gik
straks i gang med at æde sig igennem den efterhånden høje vegetation. Dyrene gik der i 19 uger
frem til 2. september, hvor de blev hentet hjem til et nyt skoleår i Skolelandbruget. Der er mange
fine oplevelser og iagttagelser i logbogen, men vejret var meget skiftende. Det var blevet en bedre
grønsvær-eng hvis der kom dyr på i maj. Når de kommer så sent ud er vegetationen for høj og bliver
bare lagt ned af dyrene mange steder. De nåede dog at gøre et godt indhug på mosevegetationen og
vi har været glade for at passe dem. Der kommer stude på sommerferie fra Skolelandbruget igen i
år.
Græssergruppe 2. Furesøfoldene ved Furesøstien og Enghaven, 13. sæson.
Allerede den 8. maj kom Mogens Hansen fra Dalsbakkegård med 2 køer og 3 kalve. De 2 køer var
drægtige. Hegnet trængte til en større istandsættelse og Kommunens hegnsentreprenør nåede ikke at
få det klaret inden sæsonen, så vi måtte inden ankomsten reparere det midlertidigt og det lykkedes
at støtte 6 knækkede gennemtærede pæle med ekstrapæle og få strømmen op på fornuftig spænding
i sydfolden. Den 12. maj mødtes vi og klargjorde folden. Vi ryddede op i væltede træer og grene
inden vi spiste sammen i det grønne. De 5 kreaturer stod og gloede nysgerrigt. Hegnsfirmaet blev
færdige med totalrenovering af nordfolden den 20. maj og vi gjorde forsøg på at flytte dyrene
derover i weekenden, så hegnsfolkene kunne arbejde i sydfolden uden at dyrene undveg. Det
lykkedes efter et par forsøg at flytte dyrene den 24. maj til nordfolden stille og fredeligt med
lokkemad. Tirsdag den 14. juni ankom kommunen med 7 får og 11 lam som blev sat ud i den
nyrenoverede sydfold. 1. august blev de 5 køer og kalve også flyttet til sydfolden fordi nordfolden
efterhånden var nedgræsset. Den 3 eller 4. august kom vores første kalv til verden og den var fra
starten helt frisk og aktiv og diede fint. Mogens Hansen fik den behørigt øremærket med det
samme. Den 19. september kom kalv nr. 2 og det gik også fint, så nu skulle der tælles til 7 køer og
kalve og 18 får og lam. Mogens Hansen måtte opgive at øremærke den sidst ankomne kalv. Koen
var meget beskyttende. Den 11. oktober blev får og lam taget hjem inden vædderlammene blev alt
for voksne. Jeg begyndte at fedte for køerne med lidt valset korn og nedfaldsæbler i en foderspand,
for at vænne dem til at følge mig når de inden længe skulle fanges ind. Den 26. oktober blev

bor/bænkesættet sat på plads ca. 30 meter inde i sydfolden med adgang via klaplåge fra krydset
Løvfaldsvej/Enghavevej og skiltebord med informationstavle blev sat op ved den nye klaplåge. Den
28. oktober kom kommunens fangfold på plads og jeg lavede en generalprøve og lokkede dem ind
med æbler og korn. Den 30. oktober blev de 7 køer og kalve hentet hjem af Mogens Hansen. Det
tog en halv time. De 2 kalve skulle lige tage mod til sig før de gik med op på vognen.
8. marts 2017. Mogens Lindhardtsen, formand

