Furesø Græsserlaug. Årsberetning for 2018
2018 var et roligt år, hvor vi opererede med en forkortet tilsynssæson i de 2 grupper i henholdsvis
Skovvænget og Stavnsholt Enghave. Det var 19. sæson i Skovvænget og 15. sæson i Enghaven.
I Skovvænget tilså vi 4 Dexterkreaturer fra Skolelandbruget, som kom på sommergræsning og
naturpleje i skolernes sommerferie og lidt til. I Stavnsholt Enghave tilså vi 7 Anguskreaturer og 3
får i sommeren i samarbejde med dyrenes ejere fra Østerled.
Året startede med Generalforsamling den 21. februar. Ved generalforsamlingen fortalte Esben og
Bjarke om deres planer. De er 2 familier, der har købt Østerled og er dermed nye ejere af en del af
foldarealerne i Enghaven. De har købt angusdyr af vores tidligere dyreholder Mogens Hansen fra
Odsherred for at fortsætte naturplejen som led i deres produktion, som også omfatter får,
grøntsager, frugt og bær. De har forpagtet kommunens og Vigens del af foldarealerne, så der er
samling på sagerne. De har endvidere udvidet græsningsarealerne med nye foldarealer på både egen
og kommunal jord. Generalforsamlingen besluttede sammen med Østerled, at fortsætte
Græsserlaugets tilsyn med dyr og naturpleje i Enghaven, især i den travle sommerperiode og at
evaluere sommeren efter sæsonafslutning.
Græsserlauget deltog på Skolelandbrugets høstmarked den 19. august. Vi hyggesnakker og
reklamerer for Græsserlauget og støtter Østerled, som gerne skal ”ind på markedet” med deres
produkter, som med tiden også kommer til at omfatte kød fra naturplejedyrene.
Bestyrelsen har holdt møde den 24. september. Formanden er flyttet til Dragør og ønsker ikke at
genopstille til posten næste år. Vi evaluerede sæsonen, som er ved at være slut. Alle havde lyst til,
at vi fortsætter. Lars ville gerne opstille til at overtage formandsposten.
Den 15. januar 2019 holdt vi endnu et bestyrelsesmøde, hvor vi planlagde generalforsamlingen.
Esben og Bjarke fra Østerled har tilkendegivet, at de har været meget glade for samarbejdet med
Græsserlauget i 2018 og vil gerne fortsætte dette.

Enghaven
Den 24. april afholdt vi klargøringsdag i Enghaven, hvor hegn og folde blev efterset. Vi hilste på
kreaturerne, som har gået vinteren over i folden på modsat side af Enghavevej med tilskudsfodring.
Der blev ryddet op i nedfaldne grene og beskåret krat, spist kage og sludret med Esben og Bjarke
om planer.
Den 28. maj startede tilsynssæsonen. Helle, Michael og Molly klarede uge 22. De 7 kreaturer var
lukket ud i Furesøfolden længst ude mod Furesøen, som vi tit har afgræsset for sent pga. vand og
sjap, og fordi dyrene altid er blevet sat af fra kreaturvognen oppe på det høje areal mod Enghavevej,
som de først forlader frivilligt, når det flere uger senere er græsset helt i bund. Men i år var folden
fin på grund af grøfteoprensningen forrige år og der blev græsset godt ned fra start. Skal det endelig
lykkes at konvertere arealet fra mose til eng?!

Foruden de 7 kraturer gik 3 voksne gimmerlam i nordfolden, som er udvidet med den nye skovfold.
(Gimmerlam = ungt hunfår som ikke har fået lam, iflg. Wikipedia)
Blandt de 7 kreaturer var også en voksen tyr, så familieforøgelsen sikres. Tyren er rolig, men kan
naturligvis godt bevirke at man tæller dyrene fra den sikre side af hegnet.
Vejret satte rekorder i solskinstimer, hedebølger, tropedøgn og tørke. Det begyndte allerede i maj
og fortsatte stort set hele sommeren. De fleste husker, at der allerede var ekstrem tørke og
afbrændingsforbud Sankt Hans aften. Det betød, at græssets vækst gik i stå på de høje arealer, men
så kunne dyrene heldigvis finde grønt nede i mosen på det lave. I hele juli fik vi kun 6 mm regn i
Furesø!
Fra kalenderlogbogen refereres:
Uge 23. Henrik Tyle. Fin uge med akkompagnement af gøg og drossel.
Uge 24 Catrine og Kasper. Dejlig uge.
Uge 25 Mogens. Nyder dyr og natur.
Uge 26. Ida. Fin uge. Lidt besvær med at finde de 3 får. (Det havde vi andre også, når de lå i
skyggen i den nye skovfold).
Uge 27. Hans. Varmt og hyggeligt.
Uge 28 Ulla og Bent. Lige så.
Uge 29. John. Dyrene er blevet flyttet tilbage Furesøfolden, hvor der er lidt mere grønt.
Uge 30. Hans og John. Kreaturerne går meget i skovmosen og er svære at finde.
Uge 31. Lars. Havde også svært ved at finde dyrene i skovmosen, men de var der. Den 2. august
blev kreaturerne flyttet tilbage i ”vinterfolden”. Skal have vand fra murerbaljer fyldt fra slange.
Drikker meget i hedebølgen.
Uge 32. Lars napper en uge mere og vander køerne omhyggeligt.
Uge 33. Gy og Ole. Havde en dejlig sensommeruge. Dyrene blev sidst på ugen flyttet til nordfolden.
Uge 34. Helle, Michael og Molly. Kiggede til dyrene.
Alt i alt har Græsserlauget ført tilsyn hele juni, juli og august. Østerled har naturligvis også holdt
øje, men har kunnet koncentrere sig mere om deres grøntsager i forvisning om, at der blev set til
dyrene. Der skulle efter hvad Esben sagde under hedebølgen, vandes flere timer hver aften for at
holde liv i grøntsagerne.

Skovvænget
Der blev ikke holdt klargøringsdag, da folden var rimeligt fin, tør og ryddelig ved sæsonstart.
Vi var klar fra Sankt Hans, uge 25, men dyrene blev først leveret til folden den 3. juli. Det var 2 fine
Dexterkøer med hver sin kalv, leveret på sommerferie fra Skolelandbruget af Bjørn og Company fra
kommunen. Vegetationen var blevet meterhøj og det er lidt noget rod, at dyrene starter med at
lægge vegetationen ned i stedet for at græsse den ned.
Vandforsyningen leveres fra en stor tank, som kommunen fylder, og det var godt, at der ikke skulle
fyldes trug fra dunke som tidligere, for dyrene drak meget i hedebølgen, som ingen ende ville tage.
Uge 27 klarede Ask og Janne. Dyrene beskrives som velfornøjede.
Uge 28 overtog Freddie, som konstaterer, at folden er tør som aldrig før, men masser af grønt at
æde.
Uge 29 klarede John, som bl.a. konstaterede at batterikasse og hængelås gav stød. Vi lod derfor
kassen stå ulåst. Søndag den 22 juli slog John alarm, da vandet slap op i utide. Bjørn fra kommunen
og Mogens slap alt, hvad de havde i hænderne, og fyldte 200 liter på fra dunke, og de første 100
liter forsvandt som dug for solen. Bjørn forklarede, at de havde vurderet vandbeholdningen om
torsdagen og vurderet, at der var nok til weekenden over. Han var ked af deres fejlvurdering.
Kommunen fyldte naturligvis den store tank op igen allerede mandag morgen. Episoden viser, at det
er vigtigt, at vi fører tilsyn og reagerer ved uregelmæssigheder. 28 grader og tørke kræver meget
drikkevand. En ko kan drikke over 100 l. om dagen, når den producerer mælk.
Uge 30 havde Mogens, som konstaterede 31 grader den 24. juli. Pyh!
Uge 30 skrev Lasse ironisk, at han savnede sidste års pløre. Det gjorde vi andre ikke!
Uge 32 tog Robert og Lissi, som hyggede om køer og kalve med medbragt brød.
Uge 33 Klarede Stine med familie. Det konstateredes 13. august, at et væltet træ havde lagt elhegnet
ned. Det blev skåret fri igen.
Vores vagtplan gik kun hertil, men vi var klar med vikarer, da vi ikke var sikre på, hvornår
Skolelandbrugets dyr blev flyttet tilbage fra sommerferie i Skovvænget. Det blev der brug for, og
dyrenes sommerferie blev forlænget betragteligt.
Uge 34 og 35 tog Mogens og herefter overtog Susanne i det meste af september. De blev flyttet
hjem til Skolelandbruget i uge 39.
Sommergræsningen kom dermed til at vare 13 uger, og arealet kom til at fremstå pænt afgræsset til
sidst, efter at have været med høj vegetation det meste af tiden. Man kan sige, at i en tørkesommer
hvor alle dyrebesætninger har manglet foder og vækst i græsset, kom mosen i Skovvænget til sin ret
og leverede masser af foder, som ellers skulle købes hjem i dyre domme.

Tak til alle for det gode arbejde i 2018!
Mogens Lindhardtsen
Formand

