
Engen afgræsset frem til 1932

Udviklingsplan for Gentofte Sø, Gentofte 

Enge og Brobæk Mose åbner muligheden 

for græsning.

Bæredygtighedsstrategi og fokus på 

samskabelse

• Styrke naturkvaliteten og 

biodiversiteten

• Rekreative naturoplevelser styrker 

livskvalitet

• Formidling af viden om kvæg, mad, etik 

og natur

• Den besværlige omkostningstunge drift 

af arealet kan neddrosles



Beskrivelse af området



Beskrivelse af området

Natura 2000 område §3- beskyttet natur



Beskrivelse af området



Elektrisk hegn, fangfold og låger bliver opstillet 

af professionelt hegnsfirma og betales af 

kommunen.

Låger sikrer, at de nuværende stiforbindelser 

bevares.

Hegnet stilles med afstand til sti, så man kan 

gå uden risiko for stød.

Alle er velkommen i folden. (Hunde skal være 

i snor).

Stadig muligt at komme rundt om søen uden 

at komme ind i folden.

Fold, hegn og låger



Eksempler på hegn, fangfold og låger

Fangfold



Elektrisk hegn, fangfold og låger bliver opstillet 

af professionelt hegnsfirma og betales af 

kommunen.

Låger sikrer, at de nuværende stiforbindelser 

bevares.

Hegnet stilles med afstand til sti, så man kan 

gå uden risiko for stød.

Alle er velkommen i folden. (Hunde skal være 

i snor).

Stadig muligt at komme rundt om søen uden 

at komme ind i folden.

Fold, hegn og låger



Kvæg er fantastiske til naturpleje

- Tåler våd bund

- Udvikler en artsrig vegetation

- Foretrækker græsser fremfor urter

- River totter af med tungen. De kan 

ikke så nemt fravælge dårligt 

smagende planter. Foretrækker 

smagsneutrale planter

Malkekvæg og Kødkvæg

- Ko, Kvie, Ungtyr, Stud, Kalv

Flokdyr - ofte den ældste, der 

bestemmer

Kvæg er sociale og nysgerrige dyr

Kvæg og racer



Dexter: gammel irsk race, 

relativt små ca. 300 kg. ca. 

110 cm, god til at græsse 

våde enge, hvor større dyr 

ville synke i. Kødet er mørkt 

og af høj kvalitet. 

Galloway: fra Skotland, 

ca. 450-600 kg, ca. 120 cm. 

rolige og nemme at omgås, 

kort og stærke ben, tyk pels 

og meget hårdføre, 

fantastisk kød.

Kvæg og racer
Kontinentale og Britiske racer



Bestyrelse Medlemmer

Sociale arrangementer + fællesskab

Et græsningslaug, hvad, hvordan og hvorfor?



Eksempel på tilsynsguide

Før tilsyn

• 1) Orienterer dig i logbogen

Under selve tilsynet

• 2) Tæl dyrene.

• 3) Tjek om dyrene ser raske ud. Kvæg er flokdyr, halten, hosten, udflåd.

• 4) Tjek hegnet. Brug en spændingsmåler.

• 5) Tjek om dyrene har adgang til vand. Enten ved søer eller andre steder.

• 6) Snak med dyrene

• 7) Giv evt. dyrene lidt mad i fangfolden/ved lågen (primært efterår)

Efter tilsynet 

• 8) Opret tilsynslog



Gentofte Kommunes rolle

- Kommunen ejer arealet og stiller det til rådighed

- Faciliterer opstarten af kvæggræsserlauget

- Når foreningen er stiftet træder kommunen i baggrunden

- Kommunen får opstillet hegn og låger mv. 

- Kvæggræsserlauget får en kontaktperson i kommunen



Februar-April

• 18. feb. 2018 stiftende generalforsamling, valg af bestyrelse

• Medlemmer registreres, kontingent og evt. depositum for 

andele betales

• Aftale om køb/leje af kvæg

• Opsætning af fold

April/Maj 

• Baseline-undersøgelse af engenes flora

• Kvæg udsættes i den sydlige fold

Maj – November

• Naturpleje og tilsyn

November

• Slagtning

December

• Kødudlevering

Tidsplan


