Sorø Kodriverlaug (4. juli 2014)

Vejledning i tilsyn med kvæg i Bimosen.
Det daglige tilsyn.
• Tjek at leddet til folden er lukket.
• Se notat fra sidste tilsyn i plast boksen, som ligger under infotavlen ved stenten ind til
folden. Her ser du, hvor mange dyr der er i folden. Hvis der sker ændringer i antal dyr,
informerer bestyrelsen så vidt muligt den, som har tilsynet og/eller skriver det i noterne i
plast boksen.
• Dyrene tælles. Det kan være en hjælp at have en kikkert med.
• I plastboksen ligger en spændingsmåler, som du skal bruge til at måle spændingen på
hegnet. Det gøres ved at stikke ”spydet” i jorden og hænge eller holde spændingsmåleren på
hegnet. Måleren blinker og øverste lampe indikerer styrken. (der skal helst være minimum
3000 V.) Træk i ”spydet” frem for i ledning, når du hiver ”spydet” op af jorden, så holder
spændingsmåleren længere. Plastboksene skal ligge lidt skjult, da spændingsmålerne er lidt
kostbare.
• Begge drikkekarrene tjekkes. De skal være fyldt med vand. Det er vigtigt, da det i tørre
perioder kan være kvægets enestes adgang til vand.
Det er endvidere vigtigt hver dag at tjekke, om drikkekarrene står og løber over eller om
vandet siver ud, så svømmeren i karet hele tiden fylder vand på, og derved giver vandspild
og unødige udgifter til vand.
• Er der problemer med el eller vand, skal du kontakte bestyrelsen.
• Dyrenes sundhed tjekkes, så vidt det er muligt: holder et dyr sig for sig selv, er der dyr der
halter, hænger ørerne, eller er der andre tegn på, at et dyr ikke har det godt?
• Noter i logbogen i plastboksen hver gang du fører tilsyn. Skriv hvis en ko/kvie har kælvet.
Evt. særlige observationer eller oplevelser kan også skrives her.
• Er der kvier/køer, som kælver skal landmanden have besked, dels giver det ham mulighed
for at holde ekstra øje med ko og kalv og dels er det meget vigtigt, da der er lovgivning, som
kræver, at nye kalve indenfor en kort tidsfrist indberettes til det Centrale Husdyr Register.
Hvis der er tegn på, at dyrene ikke har det godt eller hvis der forhold omkring dyrene, du er i tvivl
om, så skal du ringe til landmændene:
Erik Jensen på 51 74 28 75 eller Helmer Jensen på 24 93 79 99
Det er aftalt med Erik Jensen, at det kun er ham eller hans stedfortræder, der tilkalder dyrlæge.
Øvrige oplysninger.
Hav respekt for køer der går med deres kalve - kom ikke for tæt på kalven, eller mellem ko og kalv.
Hav særlig respekt for og hold afstand til køer/kvier der har kælvet for nylig.
Orkideerne og de andre fredede planter i folden skal beskyttes og må ikke plukkes.
Hunde må ikke tages med ind i foldene!
Det er ikke tilladt at køre i bil igennem skoven til Bimosen. Når kvæget skal græsse i den bagerste
af de to fold kræver tilsynet lidt ekstra tid.
Husk at blive undersøgt for skovflåter efter tilsynet.
Bestyrelsen kan kontaktes på følgende telefonnumre:
Michael Torp: 60 78 93 54 eller 57 82 19 59
Dorte Nielsen: 24 60 02 61
Michael Marcher: 60 69 41 80
Svend Pedersen: 41 37 61 27 eller 49 14 24 14
Morten Suhr: 40 30 45 91

