Veterinær tilsynsrapport
Tilsynsrapport udarbejdet: af dyrlæge Monica Lønborg
Tilsyn rekvireret af biolog Anders Adams Gladsaxe kommune
Tilstede ved tilsynet: biolog Anders Adams, biolog Ayla Nurkan Gretoft, dyrepasser Katja Yamakawa,
dyrlæge Monica Lønborg
Tilsynsrapport:
Dato for tilsyn: 18 november 2021
Dato for rapport: 8 december 2021
Antal dyr observeret på tilsynsdagen:
Totalt antal dyr af denne art på arealet:
Faktuelt (X)
estimat ( )
Områdets
Fødetilgængelighed:

Observationsmåde,
afstand og forhold:
Social adfærd:
Antal dyr i bevægelse:
Antal dyr der står dyr
stille og æder, mens
observation pågår:
Hove/klove:
Overordnet huldindtryk i
forhold til årstiden:
Huld:

Pelslag:

Observationer og
generelt indtryk af
flokken:
Anbefalinger/forslag til
optimering:

Dyreart: Konik heste,
alder ca. 2½ år
3
3

Sted: I folden ved Høje Gladsaxe, Grønnemose
alle 140, 2860 Søborg
Ejer: Gladsaxe kommune

Adresse: Rådhus alle 7, 2860 Søborg
Hestene har græsset midten af folden helt ned. Hestene færdes hovedsaligt i det
midterste område omkring kilden og forbi søen ned mod træbordene.
Der er nok græs at æde for årstiden i periferien af hele det nedgræssede område.
Foldens græstilgængelighed er vurderet ved at gå en tur rundt i området.
Der foreligger allerede nu en kontakt til en leverandør af hø i tilfælde af, at nødfodring
skulle vise sig nødvendigt i. Der er en plan for dette.
Det er småregn, overskyet, temperatur ca. 10 grader, let blæst. Hestene er observeret i
ca. 1 time på 20 meters afstand, de kommer helt hen og stiller sig nysgerrigt på mindre
end 1 meters afstand, og de må viftes væk for ikke at blive for nærgående.
Hestene er opmærksomme på omgivelserne, de er opsøgende og nærmer sig meget
gerne mennesker. De kan næsten røres på mulen. Flokken er velfungerende.
3
Hestene æder under meste af besøgets varighed, de går samlet og interagerer med
hinanden og omgivelserne.
Hovene er tilset på alle dyr. Væksten og udseendet af hovenes hornlag ses at have
været varierende over året.
Dyrene er alle i huld over middel, hvilket er forventeligt for årstiden.
Nedenfor bruges huldskala fra 1-9.
Huld:
Score:
Antal dyr obs. I Kommentar til huld:
dette huld
Højeste huld:
8
2
Heste I og S
Laveste huld:
6-7
1
Hest F
gennemsnitligt
7-8 over
Huld
middel
Huld bedre end sidste tilsyn (X )
Huld lavere end sidste tilsyn ( )
Huld uændret siden sidste tilsyn ( )
Palpation udført: ja( ) Nej (X) ikke muligt at udføre.
Huldet er et skøn baseret på visuel inspektion. Huldskala fra Dyrenes beskyttelse (1-9)
er benyttet og gennemgået med begge biologer samt dyrepasser under besøget tillige
med flere andre parametre for trivsel.
Vommede dyr
ja ( )
nej (X)
antal:
Antal dyr med tottet/ujævnt pelslag ( )
Alle dyr har et pænt jævnt pelslag. De er ved at sætte vinterpels.
Flokken er velfungerende, er trods rigelig fødetilgængelighed meget nysgerrige, og de
er opsøgende overfor mennesker.
-Opsamling af fæces til parasitcheck og afsendelse af prøver til laboratorie (X)
For at følge dyrenes sundhedsstatus kan der 1 x årligt udtages fæces prøver til
undersøgelse for relevante parasitter, gerne om efteråret.

Side 1 af 2

Veterinær tilsynsrapport
Tilsynsrapport udarbejdet: af dyrlæge Monica Lønborg
Tilsyn rekvireret af biolog Anders Adams Gladsaxe kommune
Tilstede ved tilsynet: biolog Anders Adams, biolog Ayla Nurkan Gretoft, dyrepasser Katja Yamakawa,
dyrlæge Monica Lønborg
-Ændring i mikromineraltilskuddets art og mængde (X)
Dyrene har adgang til mikromineralspand fra Dodson og Horrell ”Uniblock”, denne
står i læskuret og de har spist ca. 2 ½ spand på 1 år, dette svarer til ca. 27 g
mikromineral pr hest pr dag. Dette er ikke tilstrækkeligt til at dække deres behov.
Det anbefales, at der sættes yderligere 2 mikromineralspande fx ”Equsana lick 15 kg”
fra Land og Fritid ind i folden på steder, hvor hestene færdes meget. Spandene kan
vejes hver måned, og deres indtag af mikromineraler således regnes ud.
Uniblock mikromineraler kan i en overgangsperiode blive stående for at vurdere,
hvilken type mikromineral hestene foretrækker. Forslaget er baseret på dialog med
fodringsrådgiver.
Der holdes øje med, at dyrene har adgang til en type mikromineral, som de vil æde i
tilstrækkelige mængder. Der må prøves forskellige typer indtil den rette er fundet
-Øgning i fodermængde/ændring i tilgængeligt foder eller type ( )
For nuværende er der nok føde i folden til dyrene.
Fødetilgængeligheden følges løbende og sammenholdes med dyrenes huld, pelslag,
adfærd, vejrlig og trivsel i øvrigt. Systematisk registrering kan noteres i fx logbog på
daglig basis af dyrepasser, samt fotodokumenteres på ugentlig basis.
Hvis det skulle blive nødvendigt at undersøge, behandle eller kunne udtage blod til
sundhedsovervågning af hestene, anbefales det, at der bliver opstillet en permanent
fangegård til dette formål. Dyrene skal vænnes til at gå ind i denne fangegård.
Anbefalinger kan effektueres af: Dyrepasser fører logbog.
Observationsparametre og et godt skema til notering af disse er
allerede blevet udfærdiget af dyrepasser og biologer.
Kommunen indkøber 2 supplerende mikromineralspande

Foreslået tidsramme for udførelse af
anbefalinger:
-vinteren igennem føres der logbog på daglig
basis omkring parametre vedr. dyrenes trivsel
som gennemgået under tilsynet, samt der kunne
fx holdes øje med mikromineralindtaget ved ca.
1 x om måneden ved at veje spandene og regne
ud, hvor meget hestene spiser
Parasit check udført siden sidste tilsyn Ja:( ) Nej:( X ) overordnet resultat:
Opnået effekt af anbefalingerne som udført siden sidste tilsyn d. 7 / 4 - 21
Ja:(X ) Nej:( )
Den hest (F), der var i huld under middel, kom op i huld ved at få begrænset tilskudsfodring i form af hø først på
foråret samt den naturligt øgede fodertilgængelighed i folden ved forårets komme. Den har dog stadig et lavere huld
end de 2 andre. Hestene har haft en god sommer med rigelig græstilgængelighed.
Opfølgning/tilbagemelding vedr. iværksatte tiltag: Ved tvivlsspørgsmål omkring dyrenes trivsel kontaktes
dyrlæge/fodringskonsulent.
Billedmateriale tilsendt før tilsyn ja (X)

Nej ( )

Konklusion: Dyrenes trivsel er god, der arbejdes på at finde en mikromineral type med en højere smagbarhed, så
dyrene vil spise nok supplerende mikromineral til at få dækket den mængde, vi antager de har behov for.
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