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Vill du bidra till ett öppnare landskap på Gräsö? 

- inbjudan till utbildning i djurtillsyn 
 

 
En kurs som är till för alla, nybörjaren och proffset, som vill hjälpa till med 
djurtillsyn på Gräsö och därmed bidra till ett öppnare landskap. Självklart är 
även du som är djurhållare varmt välkommen att delta. 
 
Vi vet att betande djur är viktiga för den biologiska mångfalden och 
landskapsbilden. Att kortare eller längre tid hyra betesdjur kan vara en väg 
att gå men tillsyn på platser långt från djurens hemgård kan vara ett hinder 
för att marker betas. Djurtillsyn är en viktig uppgift i hantering av betesdjur 
för att säkerställa djurens välmående och för att få ett bra bete. Området är 
också omgärdat av mycket lagstiftning som är viktig att känna till. För att fler 
personer ska kunna utföra daglig tillsyn och fler djurägare ska våga delegera 
tillsynen till andra, så vill Gräsöfonden erbjuda en grundutbildning för 
blivande tillsynspersoner. 
 
Utbildningen genomförs i form av ett halvdagstillfälle med en inledande 
teoretisk del, som erbjuds vid två olika datum. Därefter genomförs den 
praktiska delen under våren/försommaren på gård med tillgång till 
betesmarker och djur att 
träna på. Inbjudan till den 
praktiska delen kommer 
senare. 
 
Välkomna! 
 
 
 
 
 
 
Läs mer på sida 2: 
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www.grasofonden.se 

Ur innehållet: 
o Djurtillsyn - vad innebär det? 
o Lagar och myndighetskrav 
o Tillsynsbehov och extra tillsyn 
o Syfte och planering för betet  
o Säkra stängsel 
o Hur ser man att djuren mår bra? 
o Giftiga växter 
o Avvikelser 
o De vanligaste sjukdomarna och 

skadorna hos nöt och får 
o Om det värsta händer 
 
Föreläsare: Inga Birath von Sydow, 
Projektledare Gräsöfondens LONA-
projekt öppnare landskap på Gräsö 
 
Max antal deltagare: 15 personer 
per teoritillfälle 
 
Mål: Efter genomgången utbildning 
ska deltagaren kunna genomföra 
daglig tillsyn av djur (nöt och får) 
enligt Jordbruksverkets föreskrifter. 
 
Genom att gå kursen förbinder du 
dig inte att genomföra djurtillsyn 
men du kommer att ha verktygen 
för att ta uppdrag för kortare eller 
längre djurtillsyn för betesdjur av 
nöt och får. En målsättning är också 
att stärka samverkan mellan 
djurhållare och den som kan bidra 
med djurtillsyn. 

Pris: 250 kr/person (inkl: fika och material). 
Betalas innan via Swish nr: 123 149 2198 
 
Gräsöfonden bjuder på övriga kostnader. 
 
Utbildningstillfällen våren 2023 (du väljer 
teoritillfälle 1 eller 2): 

o Teoritillfälle 1: torsdag 13 april, kväll 18.30 
– 21.30 

o Teoritillfälle 2: söndag 23 april, 
eftermiddag 14.00 – 17.00 

o Praktisk del (omfattar 2-3 h) - inbjudan 
kommer senare 

 
Plats:  
Teoritillfälle 1: Gräsö Gård 
Teoritillfälle 2: Norrboda bygdegård 
 
Ålder och kunskaper:  
15 år och äldre. Inga förkunskaper krävs. 
 
Anmälan:  
Görs via mail till: 
projektgrasofonden@gmail.com 

 

 

 

”Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet 
av detta projekt” 

 

 


