
 
 

Nyråd og omegns kogræsserlaug 
 

Vejledning for tilsyn. 
 

 
 
Denne lille vejledning er ikke en fuldstændig beskrivelse af hvordan man fører tilsyn med kvæg på græs og 

alle forhold omkring dette, men en kortfattet beskrivelse af de vigtigste elementer, som vi støtter os til ved 

vores tilsyn. 

 

 

1. Det er ikke vores kvæg, men kvæg vi lejer af Niels Poulsen, Fanefjordgade 149, 4792 Askeby.  Dyrene 

er Niels Poulsens ejendom og ansvar indtil slagtning og står i græsningsperioden under hans risiko, 

forsikringer, jurisdiktion og anvisning. Det betyder, at Niels Poulsen vil håndtere 

 

a. Sygdom.  

Hvis vi ved tilsyn konstaterer at kvæg ser ud til at mistrives eller være direkte syg, kontaktes 

Niels Poulsen, og der aftales hvad der skal ske videre. Dyrlæge mv. vil være for Niels Poulsens 

regning.  

Orienter repræsentant fra bestyrelsen; se evt. www.dinko.dk  

 

b. Undslupne dyr.  

Højst sandsynligt kan kvæg lokkes tilbage ved at benytte lokkemad i den foderspand vi generelt 

benytter til servering af lokkemad.  

Du må under ingen omstændigheder forfølge kvæg, idet kvæg derved stresser og blot vil flygte 

endnu længere væk.  

Eventuelt kan du gå rundt om kvæg i en kæmpe bue, og roligt nærme dig kvæg fra bagsiden, for 

derved at presse kvæg mod indhegning. Men husk, at Niels Poulsen er eksperten som tilkaldes, 

medmindre du selv uden fare for kvæg eller omgivelser kan håndtere situationen.  

Find om muligt årsag til at dyr er undsluppet, og forsøg straks at udbedre skade. 

Orienter repræsentant fra bestyrelsen.   

 

c. Ikke græs nok / ikke vand nok 

Hvis vi får en meget varm sommer, kan vi eventuelt komme ud for at der ikke er græs nok fordi 

græs svides væk af stærk sol, eller vand fordamper. Området er rimeligt fugtigt, så det sker 

formodentligt ikke. Hvis det alligevel sker, vil Niels Poulsen sørge for at flytte dyr til andet 

græsningsareal. Kød tilfalder stadig kødaftagende medlemmer. 

Orienter repræsentant fra bestyrelsen.   

 

 

2. Foreningen er forpligtet til at føre dagligt tilsyn med dyrene, og at sikre, at hegnet er helt intakt, og at 

spændingen herpå er bedst mulig og aldrig under 3000 volt. 

 

a. Der vil bliver opsat 1 eller 2 spændingsmålere på indhegningen, og på disse kan vi se om der er 

den rette spænding på anlægget. Ifølge aftale med Niels Poulsen må spænding ikke være under 

3000 volt. Hvis der ikke er nok spænding, kan det skyldes at græs eller andet afleder strøm. 

Kontroller indhegning hele vejen rundt, for at se om der er græs eller andet, som forbinder hegn 

og jord. Tråde må heller ikke berøre vandet i søen. Hvis ingen synlige fejl findes, eller fejl ikke 
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umiddelbart kan udbedres, så kontakt en repræsentant fra bestyrelsen. 

 

b. Er der vand i søerne og græs nok. 

Se punkt c ovenfor. 

 

c. Er de der alle sammen (begge to).  
Se punkt b ovenfor. 

 
d. Vurder om kvæg ser raske og sunde ud. 

Gode tegn: de går og græsser, eller ligger og tygger drøv. Hvis du ser kvæg rejser sig, skal de 

gerne strække sig.  

Dårlige tegn: Er der uro, kan der være noget galt. Hoster kvæg. 

Hvis mistanke om sygdom eller andet, så kontakt en repræsentant fra bestyrelsen 

 
e. Kontroller at indhegning er intakt. 

Hvis ikke, så forsøg straks at udbedre skade således at kvæg ikke undslipper. 

Orienter repræsentant fra bestyrelsen.  

 

f. Fodring. 

Den primære foderkilde er græs. Vi må ifølge aftale med Vordingborg Kommune ikke fodre 

kvæg. 

Men vi må gerne forkæle kvæget, og det vil faktisk være en fordel for os at give kvæget 

godbidder når vi fører tilsyn, idet vi derved holder kvæget tamme. Benyt foderspand, som vil 

være placeret ved hovedindgangen til folden. Foreningen får leveret noget kraftfoder fra Niels 

Poulsen, som i små mængder kan benyttes i spanden (håndfulde), men kvæg er også glade for 

især æbler og gulerødder. 

 
g. Vi er ifølge naturplejeaftalen med Vordingborg Kommune forpligtet til at bekæmpe kæmpe 

bjørneklo, hvis den findes på arealet. Vi må kun benytte manuelle metoder. Hvis I ser bjørneklo, 

så pas på med at berøre den med bare hænder. Selv med handsker skal man være påpasselig. 

Benyt i stedet et redskab; f.eks. en spade eller lignende. 
 

 


