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Undertegnede dyrlæge har den 4. november 2021 udført tilsyn af Exmoorponyer og kreaturer på naturarealerne
Vaserne og Maglemosen i Rudersdal.

Dyreholdet I Vaserne udgør 5 Exmoorponyer og nogle få kreaturer som indbindes til vinter. Området er
indhegnet og er rigeligt stort til antallet af dyr. Der er mulighed for tørt leje og mulighed for læ og ly under store
træer.

Det er desuden planlagt at opføre et læhus på området. Dyrene har adgang til frisk drikkevand fra naturlige
kilder og der er udlagt salt/mineralsten på området til dyrene. Samgræsning af heste og kreaturer er med til at
nedbringe parasitbelastningen på området. Mobile fangefolde gør det det muligt at indfange ponyer til nærmere
tilsyn og behandling.

Sundhedstilstanden hos dyrene er god. Huldværdien er over middel  og derfor er ponyerne godt polstret før
vinteren. Et par af ponyer har lidt lange hove uden at det er noget problem for nærværende, men bør
observeres.

Der er dagligt opsyn fra opmærksomme naboer og tilsynspligten påhviler Krat og Ko.

Hvis der kommer frostperioder til vinter er det vigtigt at kontrollere drikkevandskilderne ikke fryser til. Ligeledes
kan det blive nødvendigt at tilføre foder i vinterperioden hvis ponyerne ikke kan finde tilstrækkeligt med føde.

Der aftalt dyrlægetilsyn igen primo januar 2022.

Dyreholdet i Maglemosen udgør 4 Exmoorponyer, 5 køer, 3 kvier og 5 kalve. Området er indhegnet og er rigeligt
stort til antallet af dyr. Også her er mulighed for tørt leje og mulighed for læ og ly under træer. Desuden har
dyrene adgang til et læhus. Vær opmærksom på at huset ikke står under vand i regnperioder. Dyrene har
adgang til frisk drikkevand og der er udlagt saltsten på området. Også her nedbringes parasitbelastningen af
samgræsning. Fangfolde gør det muligt af tilse dyrene nærmere.

Sundhedstilstanden hos dyrene er god  med huldværdi over middel. Klov og hovstatus vurderes løbende. 

Der er dagligt opsyn fra naboer og tilsynspligten påhviler Krat og Ko. 

Også i Maglemosen skal man være særlig opmærksom i frostperioder hvad angår drikkevand og evt. tildeling af
foder.

Der er aftalt dyrlægetilsyn igen primo januar 2022.
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