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Faaborg den 20. februar 2020 

Formandsberetning Sæson 2019. 

 

Lidt om den forløbne sæson 2019. 

Efter generalforsamlingen 21. februar sidste år og bestyrelsens konstituering, holdt vi vores 1. møde 

3. marts, hvor vi fordelte arbejdsområderne imellem og planlagde starten på sæsonen.  

Først i april blev hegnene efterset og arealet klargjort til dyrene.  

 

Søndag den 14. april kom Erling Rasmussen med 13 2-årige Angus kvier, som alle blev sat ud på 

mark 3 det høje areal nord for Sundstien. Torsdag den 16. maj kom de sidste tre kvier, Welsh Black 

fra Bikubenfonden, så alle 16 dyr var samlet på det høje areal.  

10. juni blev vores areal udvidet med et areal nord for mark 4, så det nordlige areal er nu er hegnet 

som et sammenhængende areal. 

20. juni fik vi flyttet 14 dyr til det sydlige areal, mens de to genstridige først var flyttet den 7. juli. 

24. september flyttede vi alle 16 dyr tilbage på det høje areal, hvor de blev indtil slagtning. 

Dyrene i denne sæson har trivedes fint og arealet langs Sundsøen er blevet effektivt afgræsset.  

 

Vi har haft en enkelt dag eller to uden strøm på hegnet. Heldigvis opdagede vi problemet inden 

dyrene og fik udbedret skaden. Det strømførende kabel var blevet klippet over i forbindelse med 

slåning under hegnet.  

 

Dyrene blev også denne sæson slagtet i 2 omgange, den 5. og den 26. oktober. Den mindre 

indhegning, som Anker og Ebbe fik opstillet sidste år for at holde dyrene mere samlet ved 

slagtningen, blev genopsat af Anker og Erik som en mere permanent hegning i forbindelse med en 

af de sidste arbejdsdage. Vi har fortsat tilladelse til skydning på arealet. 

Dyrene er har denne gang været fine med gennemsnitvægt pr andel er godt 56 kg. Det er noget mere 

ind sidste år, hvor tallet var knap 46 kg. I år var dyrene også i mere ens størrelse (198-256 kg, mod 

sidste år, hvor størrelsen varierede fra 156-214 kg. Ved første slagtning blev alle levere godkendt, 

mens samtlige levere blev kasseret ved anden slagtning.  

I år havde vi før første gang problemer med at afsætte alle andelene. Ved første slagtning manglede 

vi at afsætte 4 dyr, dvs. 16 andele. Derfor måtte vi flytte nogle af medlemmerne, der havde ønsket 

udskæring i 2. slagteperiode til 1. periode.  

Inden 2. slagtning lykkedes det at afsætte 8 af de 16. andele. De to sidste dyr fik vi ikke afsat, så de 

er sat på vinterpension. 

Slagtning og aftaler med slagter om udskæring mm er forløbet nemt og gnidningsfrit, men enkelte 

af vores medlemmer har oplevet et ekstra stort svind i forbindelse med udskæring og 

vakuumpakning. Det er et forhold, som vi ser nærmere på.  

 

Arbejdsdagene, som Sven Anker og Erik stod for, blev igen meldt ud for hele sæsonen.  

Der har været planlagt 9 arbejdsdage, hvoraf en enkelt var en formiddagsarbejdsdag, som begyndte 

kl. 10.  Tirsdag 9. april havde vi årets første arbejdsdag. Arbejdsdagene har været brugt til løbende 

vedligeholdelse af hegn, slåning under hegnene, tidselbekæmpelse samt rydning af busk- og 

træopvækst.  

Tirsdag den 7. maj havde vi vores årlige introduktion for gamle og specielt nye medlemmer, hvor 

der var mulighed for at se dyrene og høre lidt om tilsyn og arbejdsopgaver.   
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Tilsynet med dyrene er forløbet godt. Der er et par dage, hvor der ikke er skrevet i bogen, da man 

havde glemt koden til boksen.  

Det er rart at læse i bogen, hvor flere af jer skriver lidt om jeres besøg hos dyrene. 

 

Sæson 2020 

Vi skal nu tage hul på 2020 - vores19. sæson 

Dyr og antal: 

Erling Rasmussen kan levere 11 2-årige Angus-kvier i år. Da vi selv har to fra sidste år har vi 13 i 

alt. Hvis vi skal op på 16 dyr, som er det optimale mht. afgræsning/naturpleje, har vi fra sidste år 

tilsagn fra Bikubenfondens driftsleder Anders Pedersen om levering af 3 Welsh Black kvier.  

 

Vi regner med, at dyrene sættes på græs først i april.  

Vores to overvintrene Angus-kvier, vil prøve at sætte tidligt ud på arealet ved gymnasiet eller på det 

nye areal overfor Kaleko.  

 

Vi har ikke fastlagt antallet af dyr i sæson 2020, da vi sidste år havde store problemer med at få 

afsat andelene. Den umiddelbare løsning er kun at købe det antal dyr, der er betalt for på forhånd. 

Problemet er imidlertid, at vi i vores forpagtningsaftaler skal afgræsse arealerne med et vist antal 

dyr af hensyn til naturplejen. 

 

I øjeblikket har vi mange frie andele, da nogle af vores medlemmer ønsker at stoppe eller springe en 

sæson over, så vi skal ud og skaffe flere medlemmer.  

Hvis I kender nogen, der er interesseret i naturpleje og godt kød, må I gerne henvise dem til os. 

En andel er pt. ¼ dyr, dvs. ca. 50-60 kg, men man kan sagtens dele en andel med en anden. Det er 

der flere, der gør. 

 

Hjemmesiden er nu oprettet og vil løbende blive opdateret med general information om naturen, 

naturpleje og FNoK, samt særlig information til medlemmer. Hjemmesiden: fnok.info 

 

Der vil også i denne sæson blive en fast plan for vores arbejdsdage, så alle har mulighed for at 

deltage i en eller flere arbejdsdage. Arbejdsdagene er nødvendige, og samtidig har de en væsentlig 

social betydning. Det er her, vi lærer hinanden at kende, får diskuteret livets genvordigheder og løst 

eventuelle problemer. 

Der er behov for at gøre mere ved bekæmpelsen af agertidsler og lysesiv på arealet langs Sundsøen. 

På AaVJs areal, skal vi fjerne opvækst langs sognediget og slå tidsler på et begrænset areal. Der er i 

år også en del mindre træer og buske, som skal beskæres eller ryddes på begge arealer.  

Vores materialehus er fortsat vores udgangspunkt ved arbejdsdagene.  

Dørkoden og koden på kontrolboksen er ens: Hvert andet tal i formandens telefonnummer. 

 

I forbindelse med arbejdsdage og tilsyn med dyrene er det helt nødvendigt, at vi har jeres rigtige og 

aktuelle telefonnumre og E-mailadresser. Hvis der er ændringer skal i skrive til vores kasserer Lars 

Friis Mikkelsen. 

  

Til sidst en tak til den øvrige bestyrelse, til de medlemmer, der trofast har meldt sig til de forskellige 

opgaver og arbejdsdage i sæsonen der gik og til resten af vores medlemmer, der ligesom os sætter 

pris på naturen og på godt kød. 

Lars Torup 


