
Generalforsamling i Sundby Kogræsserforening ‐ Sundbyko mandag den 29. april 2013 

Tilstede var 40‐50 personer 

1. Valg af dirigent og referent 
Karl Vogt‐Nielsen blev valgt som dirigent, og Karen Borchersen som referent 
Dirigenten foreslog at generalforsamlingen blev godkendt selvom den blev holdt en måned senere end 
efter vedtægterne 
 
2. Bestyrelsens beretning 
Formanden Flemming Sørensen fremlagde bestyrelsens beretning – som er vedlagt som bilag. 
Specielt blev fremhævet at afholdelse af koklap for dummies afholdt to gange var en stor succes, og 
indførelsen af fangstudvalg hvilket fik indfangningsdagen til at fungere bedre. 
 
Spørgsmål: 
Q: Hvordan kommer en tyr ind til kvierne  
A: Den springer over hegnet, men de to drægtige kvier er ikke blevet drægtige hos os.  
  
Q: Hvad sker der med folk der ikke overholder pasningsaftalerne – man oplever ofte at der ikke er skrevet i 
bogen. 
A: Det sker ofte at folk glemmer at skrive i bogen, men der bliver set ofte til vores køer – oftere end f.eks. i 
nabofolden. Men husk alligevel at passe jeres kovagter. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab  
Regnskabet var endnu ikke revideret, så regnskabet blev godkendt på betingelse af at bestyrelsen kan 
godkende det endelige reviderede regnskab. 
 
4. Foreliggende forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne 
a) Vi har fået tilbudt en 20. kvie. 
Det vil give plads til nye medlemmer. Forslaget blev vedtaget, men det er formentlig nødvendigt at 
supplere græsningen med en balle hø (Mikkel Christiansen har siden anbefalet ensileret græs) 
 
b) Michael Sterll har foreslået at man tilbyder køb af kød fra andre dyr (se bilag) 
Da Karen Borchersen mente at kunne kombinere dette med organiseringen af uddelingen af vores egne dyr 
blev forslaget vedtaget.  
Udover dyrene nævnt i bilaget vil det i fremtiden blive muligt at købe kød fra dådyrene hos Kosakgården.½ 
 
5. Foreningens udvikling ‐ åben debat 
1) Skal vi arrangere et arrangement for folk udefra om hvordan man opdrætter køer? Det kan være vores 
bidrag til naturcentret og projektet Ny vestamager.  
Datoen fastsættes af arrangørerne – Flemming Sørensen – Eva Jordy og Arne I Jensen meldte sig til 
udvalget. 
2) Gentagelse af sidste års ”kogræsning for dummies” som både intro og socialt arrangement. 
3) Gentagelse af sidste års fangstudvalg (som planlægger årets indfangning i oktober) 
Følgende meldte sig: Rasmus Sommer, Flemming Ellebye, Karen Borchersen, Flemming Mathiesen, Lena 
Frydensberg Holm, Arne I Jensen og Ole Nørgaard. 
4) Formanden udtrykte ønske om et lassohold (som skal indfange de dyr som stikker af henover 
sommeren). 



Følgende meldte sig: 
Heinz Jacobesen, Flemming Mathiesen, Flemming Ellebye, Signe Holm, Arne I Jensen, Niels Max. Tommy 
Belgau, Lonnie Ellebye Lilja, Isabel Calabuig, Morten Predstrup, Ole Nørgaard og Tenna Espenhain 
 
6. Fremlæggelse af budget samt godkendelse heraf 
Budgettet er udarbejdet på baggrund af en estimeret pris på kviernes indkøb. Prisen på andele er steget 
igen til 3500 kr for en kvart. 
Budgettet blev godkendt. 
 
7. Valg af bestyrelse 
Følgende meldte sig til bestyrelsesarbejdet (i medlemsnummerfølge): 
Karl Vogt‐Nielsen, Lena Frydensberg‐Holm, Mette Schorebye, Michael Sterll, Flemming Sørensen, Karen 
Borchersen, Jacob Jul Nørup, Lonnie Lilja, Dorit Wahl‐Brink og Isabel Calabuig. 
 
 
8. Valg af revisor 
Klaus Larsen blev genvalgt 
 
9. Eventuelt 
Kopasning for dummies organiseres af bestyrelsen – formentlig i begyndelsen af juni. 

Der skal mailes et oversigtskort til medlemmerne (det kan ses på foreningens hjemmeside: 

http://sundbyko.dk/OmForeningen/omforeningen‐hvor.htm ) 

Flemming sluttede generalforsamlingen med at takke Karl for hans store arbejde som formand fra 

foreningens start og senest som kasserer. 

 

 

 

Efterfølgende har bestyrelsen konstituereret sig med  
Formand Flemming Steen Sørensen 
Kasserer: Lonnie Ellebye Lilja 
 



Bestyrelsens beretning 2012-2013 
 
2012 var på mange måder som det altid er og på nogle områder oplevede vi noget helt nyt og 
uventet. 
 
Sæsonen begyndte som normalt. Vi fik leveret 19 kvier over flere omgange og en af kvierne 
besluttede sig til at hoppe over hegnet. I år hoppede den ikke ud på vejen men til nabofolden. Der 
var intet kvæg i den fold, så den endte med at stå langs vores hegn for at komme ind. Vi fik lagt 
hegnet ned og fik kvien over. 
 
Vi afholdt i 2012 to koklapper kurser, begge med spisning samt et par opfølgende introrunder.  
 
Sommeren var lidt atypisk idet der var meget få lange tørre perioder. Det virkede som om der hele 
tiden var græs. Mere om det når vi kommer til slagtevægtene. 
 
Ud på sommeren fik vi pludselig en melding om at en af kvierne var ved at kælve. Hovene på 
kalven stak allerede ud, så processen var godt i gang. Vi fik ringet til Mikkel (vores kvieformidler) 
og han mente vi burde kunne vente til næste morgen for at se om vi skulle tilkalde dyrlæge. Om 
morgenen var der ingen forandring, så vi tilkaldte dyrlæge samt hastindkaldte alle medlemmer der 
kunne komme. Det var på en hverdag, så vi var ikke så mange. Vi forsøgte at indfange kvien men 
det gik ikke. Efter samråd med dyrlægen valgte vi at få kvien aflivet. Skovløberne var så venlige 
både at skyde hende og køre hende til afhentning ude ved de gamle Nike batterier ved 
Frieslandsvej. 
 
Vi kunne nu se, at der var en drægtig kvie mere. Vi etablerede ekstra vagter og nogle dage senere 
kunne vi se, at hun gik alene og at hun var gået igang. Om eftermiddagen kunne vi se hovene og vi 
aftalte med Mikkel, at han ville komme ud og hjælpe. Da det var om aftene var vi nu mange. Et par 
af os hjalp Mikkel med at trække i kvien mens Mikkel rumstede med kalven inde i kvien. De lå 
desværre med bagbene først, så da den kom ud slugte den en del fostervand. Mikkel forsøgte at få 
liv i den igen men forgæves. Vi lagde den døde kalv i en lavning for at koen kunne snuse til den 
men koen viste ingen interesse, så vi transporterede kalven ud til Nike batterierne. 
 
Bestyrelsen mødtes om sagen og besluttede, at vi skulle forsøge at få erstatning fra den der havde 
leveret kvien. Problemet var dels, at leverandøren havde afhændet dyreholdet dels at vi sådan set 
havde ansvaret for dyrene og burde have opdaget problemet i tide. Vi bestilte en ekstra kvie hos 
slagteren og det endte med at vi selv betalte fra foreningens formue. 
 
Mikkel undersøgte via sit opdrætternetværk mulighederne og har efterfølgende fået udarbejdet 
en kontrakt, som sikrer os mod udgifter, hvis det skulle ske igen. Leverandørerne i 2013 har alle 
akcepteret kontrakten. 
 
Vi ville gerne etablere en fangstfold men det viste sig desværre, at skovdistriktet ikke ønskede at få 
etableret en fast fangstfold. 
 



Indfangningen gik godt i 2012. Der var arrangeret et fangsthold med ledere og det gik ret let med 
at få dyrene fanget ind til de to lastbiler. Som tidligere er der stor forskel på metoden hos de to fra 
Helsinge Dyretransport, så der blev brugt to forskellige strategier. 
 
Også i 2012 var der gået leverigter i leveren (se fx Leverigter er et stærkt voksende problem). Det 
er et problem, som også plager vildtet på Vestamager. Det kan behandles ved kvæg, hvis vi 
indfanger dem, vejer dem og får givet dem individuelt doceret medicin fx i foderet. Behandlingen 
skal formodentlig gentages flere gange på en sæson. Kvierne lider ikke men det kan påvirke 
tilvæksten. Vi har ikke før prøvet at indfange og behandle kvierne. 
 
Slagtevægten er blevet gradvist mindre over årene. Gennemsnits slagtevægt 2010: 230 kg, 2011: 
219 kg, 2012: 209 kg, altså 91 % af 2010 vægten. Vi får hverken kvierne vejet ved udsættelsen eller 
ved indfangningen, så vi kender ikke så meget til den enkelte kvies tilvækst. 
 
Inden sæsonen 2013 var vi en 12-15 medlemmer, der besøgte Mikkels gård. Mikkel fortalte blandt 
andet, at markedet i øjeblikket bliver støvsuget for kalve til Rusland, som er ved at opbygge deres 
egen avl. Fordi vi ikke skal bruge de dyr, der har de bedste stamtavler, så får vi dyrene til en 
billigere pris end russerne. Sidste år havde vi 2 kvier som står registreret som krydsninger i stedet 
for Hereford. Årsagen er at faderskabet ikke har været fastslået præcist på en bestemt tyr. Men vi 
kan jo se på dyrene, at de er Hereford. 
 
Lige inden generalforsamlingen fik vi leveret de første 8 kvier til sæson 2013. Det virker som om de 
hygger sig og der har været mange ude og fodre fra spand. 
 
Vi har fået en henvendelse fra Hotel og restaurantskolen om medlemskab. De har sat sig på en 
halv, som de skal have udleveret uudskåret. De vil blandt andet gerne overvære slagteprocessen, 
så hvis der er andre interesserede, så vil der være en mulighed til efteråret. 
 
Michael Sterll har givet følgende holdleder bidrag: 
- Hvis I er i tvivl om køernes trivsel efter en vagt, så skriv først i bogen og kontakt derefter 
holdlederen. Der var vist en eller to opringninger i 2012. 
- Michael har foreslået Sven Norup at skrive lidt om områdets historie. Sven gav en meget god 
fortælling om områdets seneste historie ved møderne om Ny vestamager. fx om de oprindelige 
intentioner om dyrehave med stor naturskov, om udsætning af vildt og den senere ændring mod 
lysåbne landskaber, som vi ikke har så meget af i Danmark. 
 
Beretning om projekt Ny Vestamager 
Sundby Kogræsserforening har været indbudt til to møder om at gøre vestamager mere 
tilgængeligt og interessant at besøge. På det første møde blev der indsamlet idéer som 
projektgruppen gik videre med. På det andet møde fik vi en status og mulighed for at kommentere 
på nogle konkrete emner. Projektet er et fællesinitiativ mellem Københavns, Tårnby og Dragør 
kommuner, Naturstyrelsen hovedstaden samt By og Havn. 
 
Rammerne for forandring er ret strikse. Der findes en lang række beskyttelsesforanstaltninger for 
naturen, så hovedsigtet for projektet er: at værne om hovedattraktionen, naturen. 

https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Filer/leverikter.pdf


 
De indbudte kom fra lokalmiljøet fra foreninger, fra kommunen og lignende. Første møde var 
meget præget af de enkeltes særinteresser. På det andet møde var der færre særinteresser og 
mere fokus på de emner som har fokus i sidste fase.  
 
Fx bliver det overvejet om man skal afskaffe eller evt. begrænse antallet af dådyr. Dådyrene er 
årsagen til at der er hegn omkring. Dyrene blev udsat i en tid, hvor man sigte på en dyrehaveagtig 
skov. Nu er sigtet på lysåbne områder med høj grundvandsstand og det er ikke god dådyrnatur. De 
lider meget af leverigter og skovfoged Sven Norups beskrivelse af situationen var ret dyster. Der 
blev også snakket om hvordan man kan gøre diget udenom mere tiltrækkende med fx bade-
/bådebroer. Indgangsvejene blev også drøftet herunder om de røde porte var signal nok eller om 
man skulle tænke stort/større. 
 
Undervejs fik vi at vide, at projektgruppen skulle udarbejde et strategiforslag der skulle sendes til 
kommunerne. Der var flere på mødet, der gerne ville have lov at bidrage til strategiudkastet. 
Andre udtrykte tillid til projektgruppens arbejde. Projektet oplyste at de var på en bundet opgave 
men at de ville tage ønsket med hjem. 
 
Man kan læse mere på www.nst.dk/nyvestamager, fx referatet fra sidste møde. 
 

Som tillæg til linket om leverigter er her et tidligere bidrag fra Michael Sterll om leverigter : 

Fra Frederiksdal Slot til Koklapperne 

Leverorm ~ leverikter (Fasciola hepatica), der i gamle dage herhjemme også var kendt som "Faareflyndere", 

er en velkendt plage for alle græsædere i fugtige områder. De forekommer hos heste, hos alle former for 

kvæg og svin og allermest hos får. Også blandt græsædende vildt er de en hyppig lidelse. 

 

Strandenge med stående vand er deres foretrukne biotop, og netop Koklapperne er et af de områder, hvor 

de små kræ er beskrevet. Så snart de første græsædere dukkede op, blev de første leverikter også 

registreret, igennem de to seneste meget regnfulde somre er antallet eksploderet! 

 

I år blev det så vores tur; vi må leve vinteren over uden håndklappet stegt lever med bløde løg. Men 

allerførst: Helt rolig! Leverikter er - mig bekendt - herhjemme aldrig iagttaget hos koklappere. Det er jo ikke 

os, der æder græsset. Når man ved den obligatoriske slagterikontrol resolut kasserer angrebne levere, er 

det ikke af helbredshensyn, men af ren æstetik. Jeg har helt bevidst valgt ikke at bringe et billede! 

 

Leverikte er en såkaldt digen fladorm, med obligat mellemvært. Mellemværten er en lille mosesnegl, kun 

den ene og samme art, der til gengæld er uhyre almindelig. Lille pytsnegl (Lymnia truncata ~ Galba tr.) som 

jeg foretrækker at kalde den af veneration for Otto Frederich Müller, der i Frederiksdal beskrev og navngav 

sneglen så tidligt som i 1773-74. Meget forenklet lever de små snegle i basisk ~ kalkholdigt pytvand, hvor de 

angribes af fritlevende "larver", larverne lever i sneglens tarmsystem, indtil den en dag kryber op på et 

græsstrå, hvor den bliver ædt sammen med strået. Den nu modne larve deler sig og søger frem til sin nye 

værts lever for at vokse sig stor og moden. Selv om den også er kendt som "lille leverikte", kan den blive op 

til 2,5 cm, og der kan være ganske mange i en enkelt lever. Så altså fortsat ingen billeder! I leveren dannes 

http://www.nst.dk/nyvestamager
http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/C3D7BB3C-2BFC-4449-B29C-05A136699E45/154759/Referatinteressentmde40413.pdf


en ny generation af larver, dyret skider på marken og i vandet, og sådan går historien videre. 

 

Hos langt de fleste smittede og opstaldede græsædere går angrebet ofte snart i stå, og der findes i øvrigt i 

dag effektive bekæmpelsesmidler, der imidlertid ikke benyttes hos slagtekvæg, da de medfører en ganske 

lang karenstid.  

 

På bestyrelsens vegne 

Flemming Sørensen, formand 



Regnskab 2012 
v/ Karl Vogt-Nielsen 
 
 
  2012 2011 
Udgifter 19 kvier 19 kvier 
Køb af køer     
lev. 1 8.750   
lev. 2 17.500   
lev. 3 17.500   
lev. 4 61.250   
lev. 5 17.500   
lev. 6 43.750   

køb i alt 166.250 156.950 
Transport 6.250 6.000 
Hjemmeside 585 410 
Møde-arrangementer 2.177 309 
Forsikring 1.259 1.363 
Død ko 668 0 
Korn 2.585 1.440 
Slagter 69.745 64.650 
Diverse (møder mm)   40 
Udgifter 2010-sæson 249.519 231.161 
Pr. kvie 13.133 12.166 
      
Indtægter     
Andelstegning 229.500 228.000 
Medlemskontingent 4.200 4.400 
Efterafregning, netto 2011 -741 3.252 
Renter 81 59 
Indtægter, i alt 233.040 235.711 
Efterbetalinger, netto 2012 12.319 264 
Resultat -4.160 4.814 
      
      
Status     
Kassebeholdning primo 28.705 23.891 
Resultat -4.160 3.809 
Efterbetalinger, netto 2013 550 -741 
Fejludbetaling (retur i 
2013) 3.074   
Kassebeholdning 31/12 21.471 28.705 
Formue ultimo 22.021 27.964 
      
Faktisk bank-konto pr. 
31/12 21.471 28.705 

 
 



Budget 2013 

Regnskab Budget 

  2012 2013 
Udgifter 19 kvier 20 kvier 

Køb af køer 166.250 184000 9.200 pr. stk. 

Transport 6.250 6.500

Hjemmeside 585 600

Mødeomkostninger 2.177 2500

Forsikring 1.259 1.300

Død ko 668 0

Korn 2.585 4.000

Slagter 69.745 80.000 4.000 pr. stk. 

Diverse 0  

Udgifter 2010-sæson 249.519 278.900
Pr. kvie 13.133 13.945
      
Indtægter     
Andelstegning 229.500 280.000 3.500 for 1/4 

Medlemskontingent 4.200 4.000

Efterafregning, netto 2011 -741 550

Renter 81 80

Indtægter, i alt 233.040 284.630
Efterbetalinger, netto 
2012 12.319   

Resultat -4.160 5.730
      

      

Status     

Kassebeholdning primo 28.705 21.471

Resultat -4.160 5.730
Efterbetalinger, netto samme 
år 550 0
Efterbetalinger, netto året 
efter 3.074 0

Kassebeholdning 31/12 21.471 27.201
     

 

 

 



Koklappere lever ikke af ko alene: 

Ind imellem kan det også være rart med en gang stegt flæsk og en god lammesteg!  

Vor efterhånden faste slagter – Kosakgården – har tilbudt at levere såvel hele og halve lam 
som grise i forbindelse med vore kvier.  

Så hvis I kunne ønske jer at få en hel eller halv gris eller tilsvarende lam til fryseren sammen 
med årets kvie, har vi nu også den mulighed.  

Det er en så kraftig udvidelse af foreningens aktivitet, at jeg – og den øvrige bestyrelse – er 
enige om at forelægge det for generalforsamlingen. 

Desværre vil det ikke blive muligt for os at klappe vore grisebasser hen over sommeren. 
Her må vi nøjes med at se sultent på vores nabos lam ved Naturcentret. Dem er vi – og 
vore unger – selvfølgeligt fortsat velkomne til at klappe. Kosakgården vil fremover holde 
os løbende orienteret om andre tilbud. 

Kosakgården vil kunne levere hele og halve dyr udskåret i samme omfang, som vi kender 
det fra kvierne, til følgende ca. priser:  

Almindelig gris, imellem 80 til 90 kg slagtet vægt, til en pris på 25 kr kiloet.  

Økologisk gris til en pris omkring 53 kr kiloet. 

Grillgrise imellem 20 og 30 kg til en kilopris imellem 30 og 35 kr kiloet. 

Lam til en kilopris imellem 70 og 75 kr kiloet. 

Jeg forestiller mig, at bestilling og betaling vil kunne foregå på samme måde, som vi kender 
for kvierne.  

Som sagt vil forslaget blive fremlagt på generalforsamlingen, men I er meget velkomne med 
kommentarer inden.  

Venligst Michael Sterll, holdleder. 
michaels@snm.ku.dk 
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