
Kære Furesø Græsserlaug 

Skovvænget: 

I går ankom 3 stude fra Skolelandbruget til Skovvænget, hvor de skal være på sommergræsning sammen 

med de 6 får og lam, som nu har været der et par uger. Det er en glæde at der nu er et passende antal dyr at 

holde opsyn med på arealet. Jeg er sikker på at det vil fungere fint, da får og kreaturer supplerer hinanden 

godt. De tre stude hedder for øvrigt Georg, Holger og Ingolf og er meget søde at snakke med. Prøv f.eks. at 

tage en havesaks med og klip lidt pilekviste ned som de ikke kan nå. Så kommer de og spiser af hånden, ofte 

sammen med fårene. 

  

Hold venligst øje med hvornår i har vagten og vær opmærksom på om der er vand nok i baljen, især på varme 

dage bliver der drukket meget. Frank og Bjørn i kommunen kommer med vand jævnligt. Ring til dem hvis vi 

mod forventning er ved at løbe tør. Hvis du skal have en hånd til at løfte de tunge 25 liters reservedunke, så 

ring til mig. Arealet er mere tørt i år og der er lagt gangbrædder over det optrampede stykke lige inden for 

lågen hvor de drikker. Vi har som forsøg droppet hængelåsen og der er ikke strøm på selve skabet i år, så du 

behøver faktisk ikke længere nøgle for at komme til logbogen. 

Enghaven 

Der går nu 19 får/lam og 4 kreaturer. Der er mulighed for 2 kalvefødsler, men formentlig bliver det kun 1. Hvis 

det skulle ske på din vagt vil du sikkert først opdage det ved at der en dag pludselig er en ekstra lille kalv, som 

holder sig tæt til sin mor. Giv straks besked til mig, så vil jeg underrette Mogens Hansen og sprede den glade 

nyhed. 

Jeg ønsker alle en god sommer og hyggelige stunder med opsynet. 

 Venlig hilsen 

Mogens Lindhardtsen 

  

1. juni 2017 

Kære Græsserlaug 

Skovvænget ved Farum Sø: 

Der ankommer får sidst i denne uge. Senere suppleres med stude fra Skolelandbruget. Jeg giver besked når de 

er der. Arealet ser godt ud i år. Der er drænet i området, så vi regner med knapt så våde forhold denne sæson. 

Enghaven, Stavnsholt: 

I forrige uge ankom 20 får og lam til Enghaven, som blev sat ud i nordfolden. I alt skal der nu holdes opsyn 

med 20 får/lam og 4 køer. Der er en del bjørneklo i Enghaven i år, men især fårene har kastet sig over dem, 

som foreviget på nedenstående foto. 

Hold venligst øje med hvornår I har pasningsuge og ring til mig hvis der er noget jeg skal hjælpe med. God 

fornøjelse! 

Med venlig hilsen 

Mogens Lindhardtsen 


