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Vejen fra Svineavler til fårehyrde

Fårehyrde Jan Tang Seerup
Hammershuslam og
Den Bornholmske Gårdbutik
Bjergebakkevejen 1
3700 Rønne 

i samarbejde med 

Agronom Annette Rosengaard 
Holmenlund
Sheep and Goat Consult
Engskovgård 38, 8541 Skødstrup



Fra tryg svinestald med “sikker” indtjening til “fattig” fårehyrde
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Jan fik grønt bevis fra Høng i 1991

Arbejdede som driftsleder i svinestald, hønsehold og i marken

Købte 2 moderfår til eget forbrug, gik på jagt med sin labrador

Giftede sig med Merete
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Jan og Merete købte lille Bjergegård i 1990
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Nu har vi 3 store børn og 700 moderfår
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Skiftede fra svin til kommunal ansat hyrde i 2002
Plejede kommunens naturområder med kommunens får

Fik egne får ud på nogle af statsskovens områder
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Demonstrationsprojekter i 2004-6 overbeviste 
statsskoven om Hammershuslams værdifulde arbejde
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Opformerede egen besætning og forlod kommunen i 2008

I 2012 overtog Hammershuslam kommunens får og afgræsser nu både 
Naturstyrelsens og Bornholms RegionsKommunes arealer. 

Militærets og private områder afgræsses også .

Ca 500 ha fordelt på 50 indhegninger

Hammershuslam indhegner også arealer midlertidigt med flytbart hegn
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Vi hegner og afgræsser også frøgræs imod betaling 
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Aftaler med kommune og naturstyrelse skal give overskud

Jeg kan ikke leve af frisk luft og 
skønhed, for jeg skal afskrive 
og forrente

✓Får og hunde

✓Stalde og inventar, 
håndteringsgrej

✓Minilæsser og atv

✓Biler, trailere

✓Hegn, Ridley Rappa, grinder og 
vandingsudstyr
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Hammershuslam - en berømt delikatesse på menukortet

Øens eneste slagter måtte lukke på 
grund af finanskrisen, så vi måtte 
starte egen gårdbutik med

✓Kød fra Hammershuslam

✓Frie grise fra Vasagård

✓Naturkvæg Bornholm

✓Gedekød 
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Den Bornholmske Gårdbutik et unikt projekt

Samarbejde med Poul Larsson, som 
er en erfaren fødevareekspert, 
der ved hvilke love vi skal 
overholde

Poul kan arrangere butikken så 
kunderne er tiltrukket. 

Vi sørger for at der ikke mangler 
varer i frysekurvene

Vi udvikler nye produkter, såsom 
spegepølser og nye udskæringer

Vi har et kassesystem så 
leverandører får penge 
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Hammershuslam er efterspurgt hos turister og 
lokale, og vi udvikler udskæringer og charcuteri
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Hammershuslams indtjening er øget betydeligt

Finanskrisen har som alle andre steder 
øget forrentningen og sænket 
likviditeten

Kreditforeningslån til investeringer i får 
findes ikke- til får fås kun kassekredit til 
høje renter

Naturplejekontrakter og salg af 
kvalitetskød skal bære virksomheden 

Vi har et fantastisk produkt og får stadig 
nye muligheder
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 Tid, hunde og får og udstyr udnyttes optimalt

Organisering opgaver er vigtig

✓Eget arbejde

✓Samarbejdspartner

✓Lønnet personale

✓Skånejob/aktivering

✓Frivillige

✓Egne børn og hustru og forældre

Der er arbejde til 3 og løn til en, og 
Jan organiserer alle

Merete laver regnskabet 
15



Oplæring af hunde er spændende og krævende.
 Vi laver hyrdehundeopvisning, lige før gårdbutikken åbner
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Gode aftaler og omtale er vigtig
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Vi flytter gerne til fods ad landevejen
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Gode events og information giver lokal opbakning
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Naturen skal passes så vi kan tiltrække turister
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Hammershuslam passer Bornholms udsigter



Viden om naturen giver bedre plejeresultater
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Naturpleje kræver viden, erfaring, håndelag og kapital
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Text

✓Der mangler en uddannelse i fårehold i Danmark
✓Man skal kunne lave aftaler med høj og lav. Dvs. kontrakter med 

Naturstyrelsen, kommunen og lodsejere, som giver overskud til 
fårehyrden i form af timeløn, fåreernæring og dyrevelfærd - ikke blot 
kørsel, svækkede dyr og overarbejde.

✓Man skal kunne afsætte kødet
✓Man skal kunne sætte grænser, selv om man er åben og fleksibel. 
✓Man skal kende sine dyr så godt, at man kommer problemer i 

forkøbet.
✓Man skal investere i gode biler og trailere, hunde og får 
✓Der er arbejde til tre mand, men kun løn til en.
✓Man skal lære de moderne og gamle handlingsbårne kundskaber, der 

er forbundet fårehold på naturens og fårenes præmisser.



alsidigt job- 
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Danmarks smukkeste arbejdsplads


