
Kære dyrepassere og tilsynsførere                                                                                               4.6.2020 
 
Hermed lidt brugsanvisning og info om Græsserlaugets tilsyn her i 2020. 
  
Først noget om SKOVVÆNGET: 
I Skovvænget har vi kun 3 køer at tælle, og da det kan være hurtigt klaret, har vi tilført lidt flere 
landmandsfaglige opgaver: 
  
- Den første opgave er at teste strømmen een gang i løbet af ugen. 
  

 
  
EL-skabet står i folden på den nordlige side, (til venstre når man står ved lågen og kigger ind). 
Skabet er låst med en kodehængelås og koden er 352 (næsten som Farums postnummer). 
  
I skabet ligger en dims, som man måler strømmens styrke med. Man ruller ledningen ud og stikker 
spyddet ned i jorden og lægger den lille messingtap på hegnet. Nu viser den først On, så 2.3 og så 
viser den, hvor meget styrke stødene har. 8 er fuldt skrald, men 4 er godt nok, og hvis den ryger 
ned under 3,5 må man prøve at stikke spyddet bedre ned i jorden. Hvis det ikke hjælper, må man 
kontakte én af kontaktpersonerne på listen. Det er ikke noget stort problem med lav strømstyrke, 
for køerne ved det jo ikke, og hegnet er så solidt, at de ikke bare kan gå igennem. 
  



 
  



 
  
  
- Den anden opgave er at tjekke vandet. Der skal altid være vand i karret. Én gang i løbet af ugen 
skal du tjekke vandstanden i den røde vandvogn. Der sidder en pind i eet af de øverste huller, og 
her kan man nemt tjekke, om vi er ved at løbe tør. Hvis vandstanden kommer meget langt ned, 
kontaktes en fra listen.  
  

- Den tredje opgave er een gang i løbet af ugen at gå en runde langs hegnet og se, om hegnet er i 
orden og fjerne eventuelle nedfaldne grene. Her er det godt med lange bukser og gummistøvler, 
så får man også set hele folden og hilser måske på eet af rådyrene eller på den ræv, der holder til. 
  
Hver dag skal man gøre et notat i rapportbogen, som ligger i en kasse lige inden for lågen, så vi kan 
dokumentere, at der bliver set til dyrene hver dag. 
  
De tre køer er nu overgået fra Skolelandbruget til kommunalt regi. Køerne er meget tillidsfulde, 
men kan også være ivrige, især hvis man har græs eller gulerødder med, så pas på ikke at blive 
skubbet til, eller trådt over tæerne. 
  
Ved problemer kontaktes Græsserlauget ved Lars Henning Nielsen 2347 5933, eller Henrik Tyle 
2924 7923, eller kommunen ved Bjørn 7216 4904 
  



 
Så noget om ENGHAVEN :  
Her er der hele 3 folde, een syd for Furesøstien, een nord for Furesøstien, og en meget 
overskuelig “mark”, lige overfor i vejkrydset.  
Esben kan finde på at flytte lidt rundt på nogle af fårene i perioden, og så vil vi selvfølgelig få 
besked. 
  

I folden syd for Furesøstien går der 4 kreaturer. De er af racen Dexter, som er en lille race. Der er 3 
kø’er og én eet-årig tyr. Tyren er så fredelig og omgængelig at alle trygt kan færdes i folden. Den 
sydlige fold er stor og går langt ned mod Furesøen, så hvis køerne ikke er lige i nærheden, er de 
måske dernede. Hvis der er en ko, man ikke kan finde, skal man tage kontakt til Esben. 
  

 
  
I folden nord for Furesøstien går der i alt 19 får og 2 geder. Der er 9 hunfår og 9 lam og een 
vædder. Fårene er ikke særligt interesserede i mennesker, men man kan måske lokke dem til sig 
med nogen grene med blade på.  
Den nordlige fold er stor og uoverskuelig, og fårene kan være rigtigt svære at finde. Hvis man 
absolut ikke kan finde alle fårene og de to geder, men bliver ved med at mangle en, to, tre stykker, 
kan man godt bare tage den med ro, og vente og se, om ikke de skulle være der næste dag. Hvis 
der også er problemer næste dag, må man kontakte Esben. 
  



 
  
Man skal hver dag tjekke at vandingssystemerne er i orden. I den ene fold renses skålen for skidt, 
og tappen trykkes ned, og det tjekkes, om vandet løber. I den anden fold skal man øse noget af 
vandet ud af karret og tjekke, at der løber nyt til. I markfolden står der nogle kar, som skal fyldes 
op med vandslange, der ligger lige på den anden side af vejen. 
  
Hver dag skal man gøre et notat i rapportbogen, som ligger i en kasse bag skiltet ved klaplågen lidt 
nede ad stien, så vi kan dokumentere, at der bliver set til dyrene hver dag. 
 
Dyrene ejes af Østerled kontakt til Esben tlf. 6160 1173 
  
For både SKOVVÆNGET og ENGHAVEN gælder, at jorden er knoldet, der kan være fugtigt og vådt, 
og fyldt med kokasser og fårelorte, og brændenælder og tidsler, så solide sko og lange bukser kan 
være vældig hensigsmæssigt. 
  
Græsserlauget ønsker alle vores tilsynsførere og dyrepassere en god sommer med mange 
hyggelige stunder i foldene. 
  
Venlig hilsen fra Lars Henning Nielsen 
 

 


