
Nyt fra græsserlauget, 22.11.2019 
 
Kære græsserlaugs-medlemmer. 
Hermed lidt om året der gik i Enghaven og Skovvvænget. 
  
Om Skovvænget: 
Vi startede året med at få nyt hegn. Det gamle var ved at være meget slidt, og da kommunen også gerne 
ville udvide det græssede areal, blev vi efter omhyggelige runderinger enige om linjeføringen til en ny fold. 
Et enkelt sted skulle der rørlægges 2 meter grøft så køerne kunne komme omkring på arealet, og denne 
manøvre krævede et opslag i lokalavisen om at kommunen agtede at etablere en “Kreatur-overgang”. Så fik 
vi lige stiftet bekendtskab med vandløbslovene og de offentlige regler, og avisannoncen fik formanden til 
lissom at føle sig lidt mere vigtig. 
  
I de sidste par år har vi været meget usikre på om vi har kunnet skaffe dyr til græsning. Skovengen er for 
fugtig til får, så man skal have fundet nogen køer til opgaven. Efter at have forsøgt os med forskellige 
leverandører endte vi op med en aftale med skolelandbruget om at fortsætte ordningen fra 2018. Ikke 
overraskende var det nye hegn selvfølgelig forsinket, og der var lige lidt stres fordi skolelandbruget skulle 
bruge pladsen til nogen andre dyr, men endelig sidst i maj måned kom køerne ned i Skovengen. Og så fik vi 
travlt med at finde ud af at etablere os med strøm på hegnet, og vand i truget, og skilt på lågen, og 
rapportbog i kassen, men efterhånden kom det hele på plads. 
  
Når køerne går i det fugtige område, bliver de hjemsøgt af mængder af fluer og store aggressive klæg, som 
sætter sig lige i køernes øjenomgivelser, så man får helt ondt af de stakkels dyr. De kan imidlertid 
behandles med noget medicin som hældes ud over koens ryg, hvorefter fluerne holder sig væk den næste 
månedstid. Gud ved hvad det er for noget medicin? (Ku’ være det også virker på mennesker der er plaget af 
myg og flåter). Kommunen er ved at blive erklæret økologisk over hele linjen, og den medicin vi har brugt 
går ikke an i økologisk landbrug. Lige vores 3 køer er endnu ikke erklæret økologiske, men hvis det skulle 
ske, så siges det at der også findes noget godkendt økologisk medicin. Vi har også haft et dyrlægebesøg, 
vistnok på Skolelandbrugets regning, til en ko med en mindre øjenskade, men dyrlægen mente ikke der 
skulle gøres andet end at give dyrene en fornyet gang fluemedicin. Så fik vi også lige stiftet bekendtskab 
med det veterinære. 
  
Der kom en del regn i efteråret og der var lovlig meget mudder, og til næste år skal vi være opmærksomme 
på at vi eventuelt skal slutte sæsonen noget før hvis der kommer tilsvarende meget regn, for det er ikke 
helt rimeligt at køerne skal gå i mudder til langt op på lårene. Det ser ud til at de tre køer, netop passer til at 
holde Skovengen fint græsset. Allersidst på året, når det gode græs ikke gror mere, bliver der gnavet 
brændenælder, stive starer, knopper, blade og japansk pileurt, og her ved sæsonafslutningen fremstår 
engen rigtigt fint. 
  
Vi har haft køer på Skovengen i ½ år fra sidst i maj til sidst i oktober, og vi har haft 12 forskellige passere til 
at tilse dyrene, mange har haft een uge, og enkelte har haft mange uger, så vi kan stadig godt bruge flere 
folk i lauget. Vi har haft 2 borger-henvendelser om hegnets tilstand, så det er godt at vi har et skilt med 
anvisninger om hvor man kan henvende sig. 
  
Her sidst på året har kommunen besluttet at man vil overtage skolelandbrugets 3 køer. De kommer på 
vinterophold på en højtliggende og tør mark mellem Søndersø og Flyvepladsen, under opsyn af Bjørn fra 
kommunen, og til næste forår vil de igen overtage arbejdet med at græsse Skovvænget, så i græsserlauget 
kan vi trygt se frem til 2020. Vi siger mange tak til Skolelandbruget som har vist stor velvillighed over for 
projektet. Tak for Gajo, Malte og Knud. 
  



Vi har aftalt at kommunen til foråret vil rydde lidt ud i et virvar af væltede træer så køerne får flere 
muligheder for at færdes på området, og vi får også flyttet vandvognen til en mere tør placering. Vi skal 
også have ryddet grene væk fra området med pileurt så vi kan komme til at slå pileurten med le et par 
gange i sæsonen, for køerne vil gerne spise pileurten når den er sprød i opvæksten, og netop 
pileurtbekæmpelse er blevet en del af projektet. Vi har drøftet yderligere grøftning med kommunen. Vi 
balancerer mellem at lave en mere tør eng eller bevare et rigkær, og kommunen satser på rigkæret. 
  
Om Enghaven: 
Det nyetablerede landbrug Østerled har overtaget de fleste af græsserlaugets hidtidige opgaver i Enghaven. 
Men vi vil stadig gerne være en medspiller /medhjælper i naturplejen i området. Østerled har udtrykt at de 
gerne ville have hjælp til tilsynet i skolesommerferien, og meget gerne også lidt mere hvis vi kunne skaffe 
folk til det. Vi havde folk til tilsyn i 4 uger i skolesommerferien og i 3 løse uger i sensommeren og da 
Østerled bad om hjælp i efterårsferien lykkedes det minsandten at skaffe tilsynsynsførere også til denne 
uge. 
  
I Enghaven har man skullet tælle til mere end 3, for her har været 10 køer, 25 får og 2 geder, fordelt på et 
meget stort areal, hvor det har været en udfordring at komme omkring det hele. Aftalen var da også, at hvis 
man ikke kunne finde alle fårene og de to geder den ene dag, så fandt man dem nok den næste. Derimod 
skulle man gerne finde alle 10 køer hver dag! En enkelt gang har en tilsynsfører måttet assistere et lam som 
sad uhjælpeligt fast i noget tjørnekrat og skulle klippes fri. Så vore indsats viste sig netop denne dag at være 
rigtig vigtig. 
  
Om rapportering: 
Til næste år vil vi anskaffe nogle rapportbøger med bedre plads til at skive i. Mange passere har gjort sig 
den ulejlighed at skrive lidt ekstra om deres observationer, mange tak for det. Og vi skal nok være 
opmærksomme på at rapportbøgerne også fungerer som dokumentation for at vi vitterligt har ført tilsyn, 
og at rapporteringen er en vigtig del af den forventelige selvkontrol når man er mange om ansvaret for 
levende dyr. 
  
Tak til vores samarbejdspartnere og tak til alle vores passere, vi håber i vil melde jer igen til næste år.  
  
Venlig Hilsen 
Lars Henning Nielsen 
 


