Kære Græsserlaug
Skovvænget:
I fredags blev de 6 får og lam flyttet til andre folde i kommunen efter 8 uger i Skovvænget. Grunden er at
moderfårene var ved at miste mælken og så vokser lammene ikke som de helst skal. Bortset fra det, har de
haft det fint og var fuldstændigt friske og ville gerne snakkes med. Vi vil savne dem, men dyrenes trivsel går
frem for alt.
Det var nok ikke noget dumt tidspunkt, for i dag har vi haft endnu et kraftigt skybrud og der er store pytter
flere steder dernede her til aften. (den nederste del af Fredtofteparken er også en stor pyt.) De 3 stude fra
Skolelandbruget klarer det våde vejr udmærket, og det er konstateret at de har tørt leje, Men vi vil gerne have
noget mere tørvejr nu.
Enghaven:
Vi har haft noget hyr med at holde nogle af lammene indenfor i folden. På trods af 5000 Volt i hegnet, har de
fundet ud af at smutte under tråden. De opholdt sig kun få meter fra folden og smuttede lige så hurtigt ind igen
til moderfårene hvor de stadig dier. Ulden isolerer åbenbart så godt, at de ikke får noget videre stød.
Efter 2 ugers bøvl og mange opringninger om løse får, har kommunen nu forstærket hegnet med nethegn på
problemstrækningen. Vi krydser fingre for det virker. Ellers er næste skridt at flytte enkelte af problemlammene
til andre folde i kommunen sammen med deres moderfår.
De 4 kreaturer går i øjeblikket helt ude i den yderste fold mod Furesøen, hvor vi gerne vil holde dem nogle uger
endnu, for at få det græsset ordentligt ned. Det giver også græsset på skrænten mulighed for at gro igen inden
de kommer tilbage her igen.
God vagt til alle. Ring hvis der er spørgsmål.
Mogens Lindhardtsen. mobil 2711 7779.

