Furesø Græsserlaug. Årsberetning for 2017

2017 har nok været det mest begivenhedsrige i de sidste 14 år. Det skyldes især realiseringen af det
længe ventede Hesselbækprojekt og ejerskiftet på ejendommen Østerled, der har en stor del af
arealerne i Enghaven. Hertil kommer 2 begivenhedsrige kalvefødsler og nye ejere af køerne. Det
vil jeg alt sammen uddybe i det følgende og hvis teknikken virker, vil jeg illustrere beretningen med
billeder fra året.
Ud over dyrepasningen har vi deltaget i et universitetsspeciale af biolog Sari Madsen, der lavede
opgave om kogræsserforeninger i naturplejen. Sari har interviewet flere af os og beskrevet
Enghavens natur. Lisbet har delt sin opdaterede planteliste på 176 arter fra 2017 med Sari.
18. juni markerede vi De Vilde Blomsters dag med en botanisk rundvisning i Enghaven med 2530 deltagere på en smuk dag. Den 20. august deltog vi i Skolelandbrugets høstmarked med
salg af oksegrillpølser fra naturplejedyr og reklame for Græsserlauget.
Året startede med generalforsamling den 9. marts, hvor vi som sædvanlig planlagde årets aktiviteter
og afviklede valg til bestyrelsen. Helle Hegner trådte ud og ind trådte John Ehrbahn og Lars
Nielsen.

Græssergruppe 1. Folden i Skovvænget ved Farum Sø. 18. sæson
Den 29. april mødtes vi og klargjorde folden. Hegnet blev gået efter og strammet. Der blev ryddet
nedhængende grene langs hegnet, og kronen fra et væltet asketræ blev skåret op og bunket til side.
Desuden blev der suppleret med forlængelse af gangplankerne ved lågen, hvor der er ret mudret og
optrampet.
Kommunen har oprenset grøftesystemet fra hegnet og ud til søen, hvilket har taget toppen af
vandstanden i området og sikrer at skybrud ikke giver længerevarende oversvømmelser i folden.
Vi havde presset lidt på hos kommunen for at få deres får og lam ud, da vi ved at det er
fårepasningen der interesserer de fleste medlemmer mest. Endelig den 1. juni blev der sat 6 får og
lam ud i Skovvænget.
Dertil var det aftalt med Skolelandbruget at vi fik de tre stude Ingolf, Holger og Georg på
sommergræsning i skoleferien ligesom foregående år. De blev sat ud den 21. juni. Kommunen fik
lavet et velfungerende kreaturvandingsanlæg, som fylder truget automatisk fra en tank, så det er slut
med at løfte tunge vanddunke.
Den 28. juli blev fårene flyttet, så det blev desværre kun til 8 uger med får i Skovvænget. Frank og
Bjørn fra kommunen syntes at lammene voksede for langsomt og at moderfårene var ved at ”miste
mælken” for tidligt. Måske var det meget heldigt for det satte i med skybrud 2 dage efter og folden
blev meget våd.

De 3 stude klarede vejret fint og blev i Skovvænget frem til 6. september, hvor de blev hentet hjem
til det nye skoleår på Skolelandbruget. På de 11 uger nåede de at få græsset området nogenlunde
ned og det ser faktisk godt ud, som i vil se på de billeder jeg tog i søndags.
Skolelandbruget har kalve igen i år som kan komme på sommerferie i Skovvænget. Det er mere
usikkert med fårene, det kommer meget an på vejret og beskaffenheden af arealet. Der er flere i
Græsserlauget som trækker sig hvis der ikke kommer får og lam. Måske skal vi nøjes med at
planlægge at passe kalve og lave en reduceret vagtplan for skoleferieperioden fra Sankt Hans til
midt august, dvs. 8-9 uger. Det diskuterer vi under næste punkt på dagsordenen.

Græssergruppe 2. Stavnsholt Enghave. 14. sæson
Furesø Kommune fik færdiggjort Hesselbækprojektet i februar, så bækken nu forløber tværs over
den yderste engfold og ud i Furesøen. Grøftesystemerne er blevet skånsomt oprenset så
Enghavestien er blevet tør og farbar. Arealerne er blevet mere egnede til græsning uden at
vådområderne er drænet for hårdt. Det er blevet meget vellykket.

Den 24. april fik jeg en mail fra Esben som fortalte at han og hans familie havde købt Østerled. Jeg
fik lidt at vide om deres planer, der heldigvis går fint i spænd med naturplejen i området, og vi fik
hurtigt et godt samarbejde op at stå.

Klargøringsdagen blev holdt onsdag den 26. april fra kl 16. Der blev skåret og ryddet en del krat og
grene som spærrede dyrenes færdsel frem til den nye kreaturovergang over grøften. Efter arbejdet
spiste vi grillmad i det fri.

Den 3. maj ankom Mogens Hansen med 4 kreaturer, heraf 2 drægtige køer. Lars og John tog imod.

Den 22. maj lukkede Bjørn og Frank 20 får og lam ud i folden. De viste med det samme at får er
gode til at spise bjørneklo, hvilket jeg har fine billeder af. Den 3. juni mistede vi desværre et
voksent får af uforklarlige grunde. Det har ikke noget med Bjørneklo at gøre, den er ikke giftig for
dyrene at spise. Lars fandt det dødefår og fik det overdraget til kommunens folk.

De resterende 19 får og lam trivedes fint sommeren over, men i løbet af juli fik vi problemer med
udbryderlam, som sprang mellem trådene i elhegnet på trods af de 5000 Volt. Hegnet er ellers
nyrenoveret fra året før hvor der ingen problemer var, men græsset er som bekendt altid grønnere på
den anden side. Vi var ikke så nervøse, for de blev tæt på folden og overnattede altid sammen hele

flokken på den rigtige side af hegnet. Det er alligevel noget rod og det giver et dårligt indtryk, som
om der ikke er styr på det. Kommunen fik mange af opringningerne fra befolkningen og forsøgte
med at slå trådnet på de steder lammene oftest forcerede, med det blev aldrig effektivt, så den 11.
august, blev får og lam taget hjem til sikrere indhegninger. Da de blev hentet var der 9 udenfor og
10 indenfor hegnet! .

Den 18. september blev der født tvillingekalve. Kasper opdagede det på sin første vagt. De 2 nye
trivedes fint og koen tog sig godt af dem.

Den 5. oktober holdt vi møde med Furesø Kommune på Østerled og drøftede planer for den
fremtidige drift. Østerled tilkendegav på mødet, at de er klar til at anskaffe dyr og stille kreaturer og
får til rådighed allerede til næste års sæson på såvel egne som kommunens og Vigens (Nellemans)
arealer. De vil desuden etablere yderligere græsningsfolde og rydde en stor del granskov og krat.
Det aftaltes derfor at vi opsiger aftalen med Dalsbakkegård på Odsherred og sammen ansøger
kommunens miljøinitiativpulje om tilskud til nye hegn. Mogens Hansen var helt indforstået med at
stoppe.
Den 26. oktober fik vi en overraskelse da der blev født en 3. kalv, som vi i første omgang ikke
opdagede, men det gik godt og så var 4 kreaturer blevet til 7!

Den 28. oktober skulle Mogens Hansen komme og afhente sine køer, men vi kunne kun fange de 4
af dem. Så sprang Esben til som løsningen på problemet og spurgte Mogens hvad hans køer
kostede, og sådan gik det til at Østerled fik 7 Anguskøer og kalve i stedet for Dexterkvæg, som de
havde tænkt sig. Og Mogens Hansen fik for første og eneste gang solgt alle sine Farum-køer lokalt.
Esben har hele tiden planlagt at de vil praktisere helårsgræsning med robuste racer, og nu blev det
så en realitet før vi troede. Det vil sige at vores dyr fra i sommer plus deres 3 kalve går og hygger
sig derude endnu! De har fået lang vinterpels og en bunke halm at ligge på, i ly under granerne på
græsmarken over for vores fold med bord/bænkesættet. De har også fået et foderstativ med frisk hø
til supplering af græsset og har det herligt.

Når man besøger Enghavevej har man kunnet se kæmpe tømmerstakke. Det meste af granskoven er
fældet med bevarelse af enkelte træer og er nu ved at blive konverteret til græsningsskov både på
kommunens areal og på Østerleds. De ser enormt godt ud, selv om der selvfølgelig stadig er
hjulspor og grenrester. Det bliver et kæmpe løft for mere natur i Enghaven!
Det er planen, at Furesø Kommune lader Østerled stå som forpagter af Kommunens del af arealerne
og det tilstræbes også at få lavet en egentlig forpagtningsaftale for Nellemans areal, så der kommer
ordentlige aftalepapirer på det hele, og med Østerleds dyr til at drive naturplejen.

Vi skal efter beretningen drøfte Furesø Græsserlaugs fremtidige rolle i driften og naturplejen på
denne generalforsamling.

21. februar 2018
Mogens Lindhardtsen
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