Viktig information inför betessläppet 2016
Tack för att ni vill arrangera betesläpp för norrländska konsumenter. Utan er är detta fantastiska
event inte möjligt!
Här nedan kommer några viktiga saker att tänka på inför betessläppet. Att varje gård följer
rutinerna här nedan gör att vi tryggt kan bemöta eventuella klagomål i efterhand.
Vi kommer att skicka zip-jackor, skyltar (enligt önskemål från varje gård), tipsrunda + priser
med mjölkbilen i god tid innan eventet.
Ansvarsförsäkring
När det gäller säkerhet tänker vi både ”hängslen och livrem” därför kommer en extra
ansvarsförsäkring att tecknas och bekostas av Norrmejerier, som med försäkrar alla anmälda
gårdar under den period betessläppen äger rum (v. 20-23). Det är en specialförsäkring som
träder i kraft om vi som genomför betessläppet (dvs. bonden och Norrmejerier) brustit på något
vis, enligt skadeståndsrättsliga regler (lagen).
Inför betessläppet:
•

Städa rent på gården i god tid

•

Se över lämplig plats för parkering och var besökarna kan stå under släppet.

•

Avsätt gärna en yta för picknick.

•

Spärra av de delar av gården där du inte vill ha besökare - spärra av med
band/rep/stängsel/grindar.

•

Identifiera kritiska delar av gården, förstärk avspärrningarna vid betessläppet, gärna med
kalvgrindar av stål.

•

Er roll är ska självklart att fokusera på utläppet av djuren! Men det kan behövas extra händer
för att fixa med tipsrunda och bjuda på bullar och mjölk så ta gärna hjälp av familj och
vänner om det finns möjlighet, ju fler - desto trevligare!

•

Kontrollera att vägbeskrivningen och informationen om er gård till betessläppet är rätt på:
http://www.norrmejerier.se/betesslapp

Samma dag:
Förutom förberedelserna för själva utläppet av korna behöver ni även tänka på följande:
•

Se till att det finns någon som möter besökarna och svarar på eventuella frågor under dagen.

•

Sätta upp vägskyltar

•

Märka ut yta för parkering

•

Varning för elstängsel - sätt upp skyltar!

•

Sprid ut släppet i omgångar, om ni känner att det behövs för säkerheten

•

Led gärna besökarna till bästa möjliga plats vid själva betessläppet. Vägled med
skyltar/staket.

•

Hämta mjölk och bullar från din lokala butik (hör gärna av dig till mig vilken butik som
passar dig bäst så skickar vi mjölken dit och ber butiken även baka bullarna på plats eller
beställa dem till er så ni får hämta direkt från butiken).

•

Förbered med ett bord och duka gärna med en duk och lite blommor samt ev. ett partytält
om det skulle regna. Ställ även fram en soptunna eftersom matrester kan sprida smitta. Ställ
fram en flaska handsprit.

•

Lägga upp mjölk och bullar eftersom under dagen OBS använd handskar

•

OBS! Bjud inte på opastöriserad mjölk!

•

Om besökarna vill äta medhavd matsäck - hänvisa till en lämplig plats där det inte finns
gödsel. Se gärna till att det också finns en soptunna där

•

Sätt upp tipsrundan

•

Lägg i ordning pennor och block till tipsrundan

•

Glöm inte att kontakta vinnaren av tipsrundan!

Om du håller ladugården öppen för besökarna se då till att:
•

Besökarna får skoskydd. Saknas skoskydd ska det finnas möjlighet att tvätta skorna före och
efter besöket.

•

Besökare som de senaste två dagarna besökt en gård utomlands bör inte gå in i din lagård.
För länder med mul- och klövsjuka rekommenderas fem dagars karens.

•

Se till att besökarna tvättar händerna ordentligt med tvål och vatten före och efter besöket.
Handspriten är viktig!

•

Besökarna ska inte gå på foderbordet.

•

Viktigt att det finns rinnande vatten/handsprit om besökarna kommer i kontakt med djuren.

Ersättning:
Ersättningen för mindre betessläpp är 5 000 kr samt 5 000 kr extra om man ordnar med egen
bemanning till betessläppet (nytt från och med 2016).
Hör av er om ni har frågor!
Vänliga hälsningar
Johanna Cory
Tel: 090-18 29 51
E-post: johanna.cory@norrmejerier.se

