Nyt fra Furesø Græsserlaug - Enghavegruppen
NYT pr. 1. juli 2020, med opdaterede placeringer af dyrene.
I Enghaven er der 3 folde, een syd for Furesøstien, een nord for Furesøstien, og en meget
overskuelig “mark”, lige overfor i vejkrydset.
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. (Ingen geder) Der er 9 nyklippede hunfår og 9 lam
og een vædder (uden horn). 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, 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. Man kan også “ta’ en
lytter”: Hvis man kan høre klage- kaldelyde fra nogen dyr man ikke kan finde, må man lede videre,
men hvis der er ro på, kan man vente til næste dag. Hvis der også er problemer næste dag, må
man kontakte Esben.
På Markfolden går der to geder og 4 får. folden ligger syd/øst i vejkrydset, en bar mark hvor
græsset pt. er meget højt, så hvis dyrene ligger ned kan de være godt gemt. Dyrene er ikke flyttet
over på folden endnu, og hvis det driller vil der komme besked.
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
Venlig hilsen
Lars Henning Nielsen

