Veterinær tilsynsrapport
Tilsynsrapport udarbejdet: af dyrlæge Monica Lønborg Frederiksen
Tilsyn rekvireret af: biolog Anders Adams
Tilstede ved tilsynet: Anders Adams, biolog Ayla Nurkan Gretoft, dyrepasser Katja Yamakawa, dyrlæge
Monica Lønborg
Tilsynsrapport:
Dato for tilsyn: 24
Dyreart: Konik heste
marts 2022
Dato for rapport: 25
marts 2022
Antal dyr observeret på tilsynsdagen: 3
Totalt antal dyr af denne art på arealet: 3
Faktuelt (X)
estimat ( )
CHR. Nr.: ikke aktuelt
Områdets
Fødetilgængeli
ghed:

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:

Sted: Høje Gladsaxe

Ejer: Gladsaxe kommune

Adresse: Grønnemose alle 140, 2860
Søborg
Områdets græs er bidt ned, der er nye græsspirer på vej samt grønne knopper på
buske og træer
Der er friske skud (ca 5-8 cm lange) fra planterne i vandet i områder med
mose/vand. Det ses, at hestene nu er begyndt at benytte hele området og ikke kun
de centrale dele som før.
Solskin, ca. 13 grader varmt, ingen vind.
Hestene er observeret på max. 10 meters afstand og en af hestene på få meters
afstand med og uden kikkert
Hest ”I” og ”S” befandt sig i et lille vandhul, de skabede i bunden og åd rødder og
skud fra vandplanter (siv), hest ”F” gik på fast græsmark og åd græs. Alle dyr var
opmærksomme på omgivelserne.
Alle heste bevægede sig frit og uhindret
Alle dyr åd under tilsynet, dyrene var i bevægelse mens de åd.

Kun hovene af hest F kunne betragtes i sin helhed, de 2 andre heste stod midt i
vandet, så hovene kunne ikke observeres
Hest I og S er i rigtig godt huld for årstiden, huld middel/ en lille smule over
middel ca. 5 (skala 1-9)
Eller huld ca. 3 (skala 1-5)
Deres muskelfylde er rigtig pæn
Huld: skala 1-9

Score:

Højeste huld:

5
middel

Laveste huld:

4
Under
middel

gennemsnitligt
Huld

Antal dyr obs.
I dette huld
2

1

Kommentar til huld:
Hestene er i rigtig pænt huld
for årstiden. Deres trivsel er
høj.
Hesten er i for lavt huld for
årstiden, ejer er opmærksom
på dette og der er blevet givet
hø og vitamin og
mikromineral tilskud i nogle
uger nu efter samme meget
detaljerede plan som blev
benyttet sidste år.
Fodringen er påbegyndt
rettidigt.
Ikke aktuelt grundet det lave
antal af dyr
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Tilsynsrapport udarbejdet: af dyrlæge Monica Lønborg Frederiksen
Tilsyn rekvireret af: biolog Anders Adams
Tilstede ved tilsynet: Anders Adams, biolog Ayla Nurkan Gretoft, dyrepasser Katja Yamakawa, dyrlæge
Monica Lønborg

Huld bedre end sidste tilsyn ( )
Huld lavere end sidste tilsyn ( x ) sidste tilsyn var 18 november 2021
Huld uændret siden sidste tilsyn ( )
Palpation udført: ja( )

Nej (x) ikke muligt at udføre

Hungergrube (fyldt vom) udfyldt:

Pelslag:

ja ( )

Vommede dyr
ja ( )
nej (x)
antal dyr med tottet/ujævnt pelslag ( ) ingen

nej( ) ikke aktuelt
antal:

Alle dyr har rigtig pænt, jævnt, ensartet og blankt pelslag
Observationer
og generelt
indtryk af
flokken:

Anbefalinger:

Dyrenes trivsel er god.
De holder sig på passende af stand af mennesker.
Den ene hest, der hele tiden har været i noget lavere huld end de andre heste, er
også i år i for lavt huld for årstiden til at kunne undvære tilskudsfodring, indtil der
kan forventes stabil græsvækst.
De 2 andre heste har klaret vinteren rigtig flot, og der er tilstrækkelig føde på
arealet til, at de kan klare vinteren uden tilskudsfodring.
Ejer er meget opmærksom på dette.
Derfor er der rettidigt påbegyndt tilskudsfodring for nogle uger siden.
Dyrepasser tilser dyrene dagligt og fører en meget detaljeret logbog over dyrenes
trivsel.
-Opsamling af fæces til parasitcheck og afsendelse af prøver til laboratorie ( )
-Ændring i mikromineraltilskuddets art og mængde ()
den mikromineral spand, der blev anbefalet i november 2021 ”Equsana lick” vil
dyrene ikke æde.
De har derfor fortsat adgang til ”Dodson og Horrell” mikromineralspand.
-Øgning i fodermængde/ændring i tilgængeligt foder eller type ( )
Ejer har på eget initiativ rettidigt givet hø, ekstra vitamin/mineraltilskud efter
samme detaljerede plan som sidste år.
Aflivning af specifikt dyr ( )
Udtagelse af specifikt dyr fra flokken (x )
Det anbefales på sigt at tage hest F ud af flokken, da denne hest ikke kan
opretholde godt huld vinteren igennem uden tilskudsfodring. De 2 andre heste har
de sidste 2 vintre ikke haft brug for tilskudsfodring.
Da dyrene ikke kan fodres individuelt vil 2 af dyrene blive fodret uden de har
behov for det pga. den ene hest, der ikke kan opretholde godt huld sidst på
vinteren.
Derfor anbefales det at fjerne det ene dyr. Ejer er selv meget opmærksom på dette
og er enige i at den mest optimale løsning er at fjerne det ene dyr - i stedet for at
fodre alle 3, når kun 1 dyr har behov for foder. Det haster ikke at få dyret fjernet,
da der er kort tid til sommer og hesten får lidt supplerende hø og vitaminer og
mineraler et par uger/ indtil stabil græsvækst.
Andet ( )
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Anbefalinger kan effektueres af:
Opsynsfolk - dyrepasser

Foreslået tidsramme for udførelse
af anbefalinger:
Fodring pågår
Hest F fjernes ved lejlighed – i løbet
at ca. 10 måneder
Parasit check udført siden sidste tilsyn Ja:( ) Nej:(x ) overordnet resultat:
Opnået effekt af anbefalingerne som udført siden sidste tilsyn d. 18 /11 - 21
Nej:(x )
Dyrene kunne ikke lide den anbefalede sliksten.
Pelslaget er flot, derfor ingen ændring på management i øvrigt

Ja:( )

Opfølgning/tilbagemelding vedr. iværksatte tiltag:
Billedmateriale tilsendt før tilsyn ja (x)

Nej ( )

Konklusion: de 2 af hestene udviser rigtig god trivsel
Da den ene hest ikke kan opretholde godt huld, er rettidig fodring påbegyndt og fortsætter indtil
der kan forventes stabil vækst at græsset.
Hest F anbefales fjernet på sigt. På sigt forventes det, at de 2 resterende dyr kan gå på arealet
uden tilskudsfodring med mindre det bliver en meget hård frostvinter.
Ejer er meget opmærksomme på dyrenes trivsel og plan for fodring kan benyttes i lighed
med i år, hvis der skulle opstå et behov.
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