Læs kvæget rigtigt
i marken

Gode råd i folde
med græssende dyr
• Giv dyrene tid til at reagere. Ofte vil de flytte sig
væk fra dig, hvis der er plads til det.

Giv dig tid, når du møder de
græssende dyr, så undgår både
du og dyrene misforståelser
og frygt. Selv på afstand kan
mødet med dyrene give dig
store oplevelser at tage
med hjem.

• Læg mærke til, om der er kalve, som bliver
afskåret fra de voksne dyr. Undgå at gå
imellem ko og kalv.
• Hvis dyrene er urolige, så hold afstand. Der kan
være andet i området, som har forstyrret dem.
• Hold altid din hund på sikker afstand af dyrene.
Hold den i snor og før den væk, hvis den gør ad
dyrene.
• Vend dig med siden til, hvis du vil berolige dyret.
• Gå/stå med front mod dyret, hvis du vil signalere,
at du har brug for mere plads imellem jer.

Denne pjece informerer generelt om dyr, der er sat
på græs i offentligt tilgængelige naturarealer.
Dyrene lever på arealerne, som vi mennesker gæster.
Vis derfor hensyn til både de fritlevende arter og de
dyr, der sættes på græs.
Når du færdes i en dyrefold med græssende dyr, bør
du holde dig orienteret om udgangene fra folden.
Tag venligst alt medbragt med dig, når du forlader
folden.

Pjecen er udarbejdet i projektet ”Græsning
og friluftsliv ” ved Institut for Geovidenskab
og Naturforvaltning (IGN) på Københavns
Universitet
I et samarbejde mellem

Som besøgende i områder med græssende dyr træder
vi ind på dyrenes hjemmebane, og vi skal derfor
respektere deres naturlige adfærd.
Dyrene går i landskabet for at skabe mangfoldig
vegetation og levesteder for en masse andre arter.
De kan være nysgerrige, men for det meste vil de
bare gerne passe sig selv.
Mød de græssende dyr roligt. Gør dit bedste for
at forstå dyrenes kropssprog og vær opmærksom på
dit eget kropssprog.
Du må aldrig fodre dyrene eller opskræmme
dem med vilje. Det kan give dem erfaringer med
mennesker, som sidenhen kan skabe problemer for
andre gæster i området.

Komfortzonen holdes fri

Sådan læser du kvæget

Heste og kvæg vil forsøge at holde dig ude af
deres komfortzone ved at bevæge sig væk fra dig.
Komfortzonens størrelse varierer meget og afhænger
af, om dyret er opskræmt eller mere roligt.

Se på den måde, dyret holder sit hoved.
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Din placering i forhold til ”Ligevægtspunktet” ved
skulderen har betydning for, hvilken rute koen vil
vælge for at øge sin afstand til dig.
I ”Den blinde vinkel” bag dyret vil det ikke kunne se
dig. Det kan betyde, at du kommer til at opskræmme
dyret, hvis du bevæger dig frem mod det inden for
denne vinkel.
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Blind vinkel, ca. 30o
Komfortzone

Ligevægtspunktet

30-50o

Dækket af
begge øjne

Dit kropssprog signalerer
til dyrene
Din position sender signaler til dyret, uanset om du
tænker over det eller ikke.
Gå altid i roligt tempo, hvis der er dyr i nærheden.

Dyrene har en naturlig
komfortzone – og det har vi
mennesker også
Når vi bevæger os mellem hinanden, vil vi naturligt
holde lidt afstand imellem os. På samme måde forsøger dyrene at holde en vis afstand til mennesker, der
kommer i nærheden af dem.
Hvis dyrene sætter i løb, bør du undgå at følge efter
dem. Lad dem komme på afstand, indtil de igen
falder til ro.
Hvis du derimod synes, at der er dyr, som kommer for
tæt på dig, må du gerne ”fylde” noget mere, fx ved at
vifte med armene og gå et par skridt hen imod dem.
Det vil ofte være nok til, at de trækker sig tilbage.
Men vær opmærksom: Hvis dyret er urolig, brøler,
fnyser eller bukker eller kaster med hovedet, har den
måske en unge gemt i nærheden, og vil have dig på
sikker afstand af den.

