
Velkommen til kogræssermøde



Forslag til dagsorden

1. Velkomst

2. Redegørelse for DN’s forslag

3. Drøftelse af forslaget til afgræsning (dyretype, fold, 
adgang, periode m.m.)

4. Drøftelse af vedtægter (navn, formål, 
medlemsforpligtelser/-rettigheder, bestyrelse m.m.) 

5. Nedsættelse af arbejdsgruppe

6. Eventuelt



Formål med mødet

• Orientering og diskussion af kogræsning
ved Brede

• Forberede stiftende generalforsamling i 
februar

• Nedsættelse af arbejdsgruppe, der skal 
forberede generalforsamlingen og 
udarbejde forslag til vedtægter 



Folden



Områdets hidtidige anvendelse 

• Vinterfold for 2 heste ophørte i 2009

• Herefter tom fold hele året

• DN-ønske om afgræsning af folden i 2011

• DN-ønske om fjernelse af trådhegn i 2013

• DN-ønske om slåning med le i 2015

• 1 slåning med slagleklipper i 2015

• 2 slåninger med slagleklipper i 2016





Hvorfor kogræsning i Brede?

• Det vil give en rigere natur 

• Det vil giver borgerne større 
naturoplevelser

• Det vil give borgerne mulighed for at 
opleve græssende køer

• Hvorfor ikke heste eller får? 



Fakta om dexter-køer?

• er god til naturpleje

• er én af de ældste kvægracer i verden

• er den mindste af de europæiske 
kvægracer både i størrelse og antal

• stammer fra Irland og har gode 
egenskaber som kød- og malkeko

• en dexterko vejer ca. 300 kg og har en 
maksimal højde på 110 cm

• har kælenavnet ”fattigmands koen”. 



Foreningens opgaver

1. Indgå aftale med kommunen om leje af arealet

2. Skaffe dyr til afgræsning af folden i en længere      
årrække

3. Være ansvarlig for det daglige tilsyn med dyrene  
og deres sundhedstilstand

4. Være ansvarlig for vedligeholdelse og fornyelse af 
hegnet omkring folden og afholde udgifterne hertil

5. Være ansvarlig for vand til dyrene og for strøm i 
hegnet



Hvilke dyr foretrækker vi?

• Gamle/unge klappekøer med små 
kalve?

• Gamle/unge klappekøer med store 
kalve?

• Gamle/unge klappekøer uden kalve?

• Ungdyr (kvier) til evt. slagtning om 
efteråret







Kan dyrene være farlige?

• Køer med små kalve kan være farlige, 
hvis man befinder sig mellem koen og 
kalven eller generer kalven

• Tyre kan være farlige, så der vil kun 
være helt unge tyrekalve i folden



Adgang til foldene

• Skal der være fri adgang til foldene?

• Skal der være stenter?

• Skal der være smæklåger?

• Hvor skal indgangen til folden være?

• Skal indgangen være aflåst?



Hvor mange dyr er der foder til i 
folden

• Der er foder til 1-2 køer på engen, og 
ikke ret meget i skovmosen

• Der skal være 2 køer i folden, så de 
har selskab

• Hvis der opstår mangel på græs i 
folden i løbet af sommeren, fodres de 
med wraphø eller hø fra naturpleje 



Nedsættelse af arbejdsgruppe

Opgaver:

• Indkalde og arrangere stiftende 
generalforsamling i februar

• Udarbejde forslag til vedtægter

• Kontakte landmand/landmænd vedr. 
aftale om lån af dyr til sommer




