Tjekliste for kopassere
Hvad skal man huske, når man har tilsyn med dyrene?

1. Tjekke dyrene
•
•

Er alle dyrene der?
Går dyrene roligt og græsser eller ligger de og tygger drøv, er alt i orden.

Kontakt straks bestyrelsen og notér dyrets øremærke-nr, hvis du observerer flg.:
• Er der dyr der tisser blod? Det er tegn på babesiose.
• Dyr der halter kan have infektioner ved klovene, evt. tegn på klovbrandbyld.
Det følgende kan være tegn på at noget er galt. Lav evt. et notat i logbogen, så næste vagt kan tjekke op på det –
hvis det fortsætter kontaktes bestyrelsen:
• Uro i flokken
• Strækker de sig, når de rejser sig?
• Er der dyr, der går for sig selv - hvor det ikke blot skyldes alm. græsningsadfærd?
• Hoste eller har vejrtrækningsbesvær kan være tegn på lungeorm.
• Ser pelsen pæn ud? Hvis pelsen stritter og dyret ser skutrygget ud, kan det være tegn på sygdom.
• Se efter lus i pelsen.
• Se efter infektioner i øjne.
• Tynd mave kan være tegn på orm – undtagen lige efter udbinding, hvor det er normalt.

2. Dyrene bør holdes håndtamme
•
•
•
•
•

Bevæg dig altid stille og roligt.
Lad være med at overraske dem, men snak til dem/kald på dem, mens du nærmer dig, så
de ved du kommer.
Snak til dyrene med rolig stemme, så de vænner sig til mennesker.
Giv dem gerne lidt godbidder i form af foderpiller el. grøntpiller fra tønden (en bundskjuler).
Om efteråret også nedfaldsæbler, gulerødder, tørt brød m.v..
Brug samme sorte spand hver gang - står i kokassen.

3. Tjekke hegnet
•
•
•
•

Brug spændingstesteren i vores kasse - se brugsanvisning. SLUK ikke for strømmen!!!
Hvis spændingen er svag, kan det være fordi græs og urter er vokset op og afleder
strømmen. Dette er mere udpræget når det er vådt. Slå evt. med leen.
Er hegnet intakt? Der kan f.eks. være væltet et træ ned over hegnet.
Prøv at klare mindre problemer selv, større problemer meldes til bestyrelsen.

4. Skrive i logbogen
•
•
•
•

Logbogen ligger i vores kasse.
Skriv dato, status for dyr, hegn, fold og dit navn!
Evt. besked til næste vagt om dyr der skal holdes øje med m.v.
Skriv gerne observationer af områdets flora og fauna!

Kontakt altid bestyrelsen, hvis du har mistanke om, at
der er noget alvorligt galt!

