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AF FORMAND RICHARD ANDERSEN

Nyt fra formanden:

Skal det gå op eller
ned for fåreavlen i
Danmark?
Med en stærk fælles forening med overordnede mål, så er der muligheder for fremgang og skabe stolthed om vores erhverv. I
en tid, hvor vi søger at etablere en ny fælles
brancheforening for dansk fåreavlere, så
falder det naturligt at se efter, hvad andre
er lykkes med.
Dansk Biavlerforening er et godt dansk
eksempel på en stærk brancheorganisation, som har skabt fremgang i antallet af
medlemmer. På landsplan er der nu ca. 80
lokalforeninger, som er organiseret i den
fælles brancheorganisation.
I vort naboland Sverige finder vi også et
godt eksempel på en stærk organisation.
Her er der godt gang i fåre- og lammeproduktionen. Med ca. 300.000 moderfår i
Sverige fordelt på godt 8000 besætninger,
så er der flere dyr end i Danmark. Og der
opleves stigende efterspørgsel på lammekød og en stigning i antallet af får.
Svenske Fåreavlsforbundet er brancheorganisation med tilhørende 24 distrikter
og tilsluttede raceforeninger. Den har ca.

2500 medlemmer, som hver betaler 710 kr.
i årligt kontingent. Der er også plads for
en forening for de store lammeproducenter, som gør en ekstra indsats for deres
medlemmer.
Det Svenska Fåravlsforbundet udgiver
bladet Fåreskötsel 8 gange årligt. I blad nr.
4 på 44 sider er der omtalt meget af det som
sker i den svenske fårebranche og det fremgår, at de lige nu skruer op på alle fronter.
Den positive udvikling understreges af, at
lammepriserne nu er 4 kr. pr. kg højere end
sidste år og prisen har toppet på 46 pr kg.
Det svare aktuelt til prisen i Frankrig. Foreningen arbejder med en klar målsætning
om at øge produktiviteten i besætningerne.
Lammetallet skal op med 0,2 lam pr får og
den daglige tilvækst for lammene skal op
med 50 g pr dag. Den klare målsætning har
ført til, at der er opnået tilskud til en del
projekter.

Richard Andersen

Formand for Udvalg for Avl
Henning Nielsen
Tlf.: 8669 4485
Formand for Blad-, PR- og
Afsætningsudvalget
Cammilla Næstholdt Petersen
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Harald Jepsen, Tlf. 7516 0623
Udebliver bladet:
Erik Weichardt, mail: ewe@lf.dk
Forsidefoto:
Hyrden Berit Kiilerich, Lystbækgård
i aktion.
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KORT & GODT

Kort & Godt
Nyt fra Landsledelsen
Dansk Fåreavls oplæg til en ny
hovedorganisation for alle fåreavlere
En ny struktur eller en omorganisering af
Dansk Fåreavl til en ny udgave, der har tilslutning fra de øvrige organisationer inden
for fårebranchen - det er målet. Og vi er i
skrivende stund rigtig langt i denne proces.
Når dette læses skulle vi gerne være endnu
tættere på målet.
Hvad vil den ændring betyde for dig og
dit distrikt?
Som det er i dag, så er du medlem af hovedorganisationen Dansk Fåreavl og tilknyttet et distrikt. I fremtiden bliver du
medlem af dit distrikt, som så vil være tilknyttet hovedorganisationen og den håber
vi kan videreføre navnet Dansk Fåreavl. I
den nye hovedorganisation skal der være
en lille bestyrelse, som vælges direkte af
medlemmerne i de tilsluttede distrikter og
foreninger.
Disse forandringer vil kræve, at der bliver godkendt et nyt sæt af vedtægter på
en ekstraordinær generalforsamling den
4. oktober i Dansk Fåreavl. Og den 15. november skal alle de tilsluttede foreningers
medlemmer stemme den nye bestyrelse på
plads ved en generalforsamling - og den nye
organisation vil være en realitet.
Dette betyder, at det bliver dit distrikt
som der fremover skal opkræve kontingent
og sende en del af kontingentet videre til
hovedorganisationen. På nuværende er
tidsskriftet FÅR en vigtig del af medlemsskabet. Tidsskriftet er i sin nuværende form
hovedsageligt betalt af Fåreafgiftsfonden
og i fremtiden kan Fåreafgiftsfonden ikke
dække andet end en mindre del af udgiften
til bladet. Der arbejdes derfor på at lave et
andet nyhedsbrev med faglig information.
Og de foreninger som ønsker dette nyhedsbrev til deres medlemmer, skal betale
de omkostninger der som minimum er med
trykning og udsendelse af nyhedsbrevet.
Distrikterne skal som nu tage sig af det
lokale engagement og den nære kontakt til
fåreavlerne. Og det vil være nærlæggende
at de etablerer kommunikation med mail
eller sms til medlemmerne.
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Den fælles organisation skal hjælpe de tilsluttede foreninger med materiale til brug
ved lokale arrangementer. Fårets dag som
en landsdæggende begivenhed skal også
organiseres på landsplan. Det politiske arbejde med alle de love og regler, som vi er
så utilfreds med, bliver en stor opgave for
den nye organisation. Fåreafgiftsfonden
skal videreføres for at sikre penge til de
mange opgaver, der er med at skabe udvikling i fårebranchen. Den nye organisation
skal have en klar målsætning, som rummer
tiltag, der sikrer både de store og de små
besætninger.
Følg med på hjemmesiden, og i fåredebatten og hold dig på den måde orienteret
om processen med at etablere en ny hovedorganisation.
Richard Andersen

Eksempler på aktiviteter for
svenske fåreavlere
Jeg trækker lige nogle eksempler frem fra
blad nr. 4 fra det Svenska Fåravlsforbund.
Årets kok i Sverige serverer lammekød
og vandt ved at tilberede lammekød. Leicesterforeningen arbejder på at klarlægge
kødkvaliteten hos lam og får udtrykt som
spisekvaliteten set ud fra den spiseoplevelse som forbrugeren har. Der undersøges
hvordan dyrene skal passes, for at opnå den
bedste spisekvalitet og man oplever her at
klassificering og spisekvalitet ikke automatisk følges ad.
Man har sendt brev til ministeren angående ulveproblematikken, for at påvirke
kommende beslutninger. Avlsprogrammet
Elitelam tilbyder nye lister til brug ved mønstring af lammene her i august. Som noget nyt i det svenske avlsprogram Elitelam,
kommer der beregning af indeks for krydsningsfår i 2016. Der opfordres til at deltage
i landsbedømmelsen (kåring) som koster
330 SKR pr dyr for medlemmer og 530 SKR
for ikke medlemmer. Man har organiseret
tapning af sæd så inseminering bliver klar til
i år og det venter man sig meget af.
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Der er i bladet omtale af de kommende
vædderauktioner og de væddere, der sælges er forinden undersøgt af dyrlæger. Det
betyder at fåreavlere kan købe væddere,
der er landsbedømt, undersøgt for klovsyge, har M3 status og er registreret i Elitelam med afstamning og avlsværdital. Endvidere er de behandlet mod indvoldsorm
og scannet for kød og fedt, så de svenske
fåreavlere har virkelig er et godt grundlag,
når de skal byde på væddere ved auktionen.
I bladet er der et diagram, som viser hvordan økonomien i lammeproduktionen har
udviklet sig gennem de sidste 4 år – en
ny beregning hver syvende uge. Tallet er
slagteværdi minus udgifter til kraftfoder og
grovfoder. Det viser at lammeprisen i november var lav, men at der har været rekord
høj indtjening i forsommeren.
Der er et afsnit for de små besætninger.
En artikel med overskriften – ”For den lille
besætning er pengene ikke det vigtigste”
beretter om, hvordan flere besætninger
hjælper hinanden og forøger nytten af deres dyr og samarbejder om at forarbejde
forskellige produkter af både kød, skind
og uld.
En artikel beretter om at fem raceforeninger er gået sammen og har fået lavet
smagstest af deres lam. Resultatet viser,
at der er stor forskel på smagsoplevelsen
mellem de deltagende racer. Det er den
forskel som gør, at der kan dannes flere
unikke mærkevarer med hver deres egen
historie og kendetegn - noget vi godt kunne
udnytte i Danmark.
Der er omtale af to faglige arrangementer
med Eurion Thomas og Lesly Stubbings fra
UK, som skal snakke om indvoldsparasitter,
forebyggelse af resistens, og græsmarksstyring. Prisen for at deltage er 1500 SKR.
Denne korte gennemgang af artikler fra
Svenska Fåreavlerforbundets tidskrift nr.
4 i 2015 fortæller mig, hvor vigtigt der er
at have en aktiv brancheorganisation til at
varetage fælles interesser. Men også at
aktiviteter koster penge.
Richard Andersen

KORT & GODT

Alvorlige konsekvenser af
Maedi-Visna udbrud i M3 besætning

Tilsagn om græsningsstøtte
til marker med høj naturværdi- HNV

I en artikel i FÅR nr. 4 2015 beskrev jeg et
udbrud af Maedi-Visna i en M3 besætning.
Besætningen blev overraskende testet positiv ved den rutinemæssige 3-årlige blodprøveundersøgelse. En nærliggende besætning testes ligeledes positiv. Det viser sig,
at denne besætning i 2010 har importeret
dyr fra Holland uden at være klar over at
der i Maedi-Visna programmet er specielle
karantæne regler for importdyr. Dette medfører, at denne besætning nu også mister sin
status fra 2010.
Siden 2010 er der blevet solgt avlsdyr til 5
M3 besætninger. De besætninger får et brev
fra SEGES, der oplyser besætningerne om, at
de også har mistet deres M3 status. Ligeledes
sendes der brev til de besætninger, som ikke
har M3 status og som har købt dyr i besætningen i den tro at besætningen havde M3 status.
Det skal nu videre afgøres, hvad konsekvensen bliver for de besætninger som de
omtalte 5 besætninger har solgt dyr til. En
analyse som SEGES har udført over kontaktbesætninger gennem næsten fem år og disses kontakter osv., osv. summer op til mere
end 900 udgående kontakter. SEGES forsøger nu at udrede disse tal, da der ganske
givet er gengangere. Ligeledes er det vigtigt
at finde ud af, hvor mange af disse besætninger, der har M3 status. Jeg planlægger at søge
penge i Fåreafgiftsfonden til at blodprøve de
5 besætninger, for at afgøre om de overhovedet er blevet smittet inden man fortsætter
med at tage status fra flere besætninger.
Denne sag er meget alvorlig for sundhedsprogrammet og kan med rette skabe
mistillid til Maedi-Visna programmet. Derfor mener jeg, at det er tvingende nødvendigt, at de omtalte besætninger hurtigst
muligt bliver blodprøvet. Problemet er bare,
at ingen har lyst til at betale!!
Sundhedsudvalget holder møde i august
inden dette blad udkommer. Udvalget har
den verserende sag på dagsordenen og I vil
se udvalgets beslutning på:
www.sheep.dk/DanskFåreavlsLandsforening/Referater
Inga Stamphøj, dyrlæge

Naturerhvervsstyrelsen har nu givet tilsagn
til landmænd for 250.000.000 kr. til pleje
af græs og naturarealer. Der var søgt om
300.000.000 kr. på arealer med HNV score
på 5 og derover.
Styrelsen har prioriteret således: At alle
marker inden for særlig udpeget Natura
2000 områder eller områder med HNV score
over 6 har fået tilsagn. Marker udenfor særlig udpeget Natura 2000 med HNV score
på 5 har fået tilsagn, hvis de er større end
12 hektar.
Marker med HNV score under 6 fik ikke
tilsagn om støtte, hvis arealet er mindre end
12 ha. Dette for at samle støtten på færre,
men større naturarealer.
Støtten er nu på 2600 kr. pr ha. Afgræsningen sker fra 2016-2020 og tilskuddene
udbetales året efter afgræsningen. Vær
opmærksom på, at man kan få opgraderet HNV scoren for det område. Det sker
via henvendelse til sin kommune, som skal
indberette data om sit areal. Dette skal dog
være gjort inden 1. august i år, hvis en højere
HNV- score skal gælde for ansøgninger, der
laves i foråret 2016.
Annette Holmenlund

FÅR • 4 • SEPTEMBER/OKTOBER • 2015 • ÅRGANG 80

5

AF ÅSE SVENDSEN, HEDELAM

Årets gang på Hedelam
I denne tid kæmper vi med at holde hegnene fri for græs. Vi har endnu ikke fundet den helt
rigtige maskine til at gøre det. Den nederste tråd sidder meget lavt og der er læhegn, som
gror alt for godt. Så rigtig gode underhegns slåmaskiner efterlyses!

Vogterhunden af maremma racen kan også
nyde samværet med fåreflokken mens den
passer på dem.
Foto: Rikke Roagers Fotografier

Siden jeg skrev årets gang sidst, så har fårene græsset mit ny såede rug med græsudlæg af. De spiser gerne rugen og kløveren
kommer så fint op nede i bunden. Det ser
noget bedre ud end når jeg har brugt vårbyg
som dæksæd. Der er noget ukrudt, som fårene lader stå, men det overlever nok ikke
afpudsninger og vinter. Så det er ikke sidste
gang vi laver nyt udlæg på den måde.
Hunde på Hedelam
Hunde er et helt kapitel for sig her hos os.
Vi har to typer hunde: 3 stk. Border Collier
hyrdehunde og 3 stk. Maremma Abruzzeze
vogterhunde.
Vi har haft Border Collier i næsten 20
år. Altid til rådighed, energiske og glade
for at arbejde. Om efteråret og vinteren
driver vi med fårene i en radius af ca. 10
km fra ejendommen og her hjemme bruger
jeg hundene, når der skal flyttes rundt på
de forskellige marker og når vi skal sortere
og veje dyr. Her hjælper hundene med at få
fårene ind i hallen og de ligger bagved og
presser dem op i sorteringsrenden, som
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fører dem gennem vægten. Endvidere bruger vi dem til at føre dagligt tilsyn. Her kan
hundene hurtigt samle fårene på en mark
og så ser man, om alle fårene kommer med
eller om nogen bliver liggende.
Udover glæden ved at arbejde med disse
hunde, så har det også betydet, at vi har
lært dygtige og flinke hyrdehunde folk at
kende - også fra udlandet. Gennem flere år
har der været afholdt hyrdehunde konkurrence her hos os. I år blev arrangementet
gennemført den 13. juni.
Så Border Collier er et must! Jeg kan ikke
forestille mig at have får uden hyrdehunde.
Læs og se billeder på vores hjemmeside:
www.hedelam.dk/hyrdehunde
Behov for vogterhunde
I 2005 havde vi store problemer med ræve,
som tog små lam. Christian havde læst, at
der fandtes forskellig vagtdyr: æsler, alpaccaer, gæs og hunde. Så på det tidspunkt
købte vi æslet Lotte, som siden fik et føllet
Dot. De dyr satte en stopper for det ræveangreb, men omkring 2013 var det galt igen.
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Nogle ræve lærte at æslerne var ufarlige og
slog lam ihjel på stribe. Så lånte vi Alpacca
hingsten Pedro og købte en mage til ham.
(har dog aldrig fået afkom ud af det!). Desuden blev det dengang indført en ordning,
så man på internettet kunne søge Naturstyrelsen om tilladelse til at skyde ræve i
sine indhegninger, når der fødes lam. Vi
fik på det tidspunkt skudt 6 - 7 ræve og
det gav ro.
I august 2013 kom ulven ind i billedet og
så måtte vi tage det store skyts frem –
vogterhunde - det tredje led i en kæde af
vagtdyr. Der er ca. 20 forskellige racer, der
kan bruges, men ikke alle er tilladte i Danmark. Maremma tilhører en af de blidere
af vogterhunde racerne. De har lidt hyrde
instinkt i sig, så de samler flokken, hvis der
er en trussel. Dernæst gør de ad fjenden
og til sidst vil de angribe. Og de hjælpes ad.
Derfor er det godt med 2 hunde i hver flok,
men man siger også at to hunhunde sammen ikke er godt, fordi de er meget dominerende. Disse hunde stammer fra Italien,
hvor de er brugt i 600 år. Dernede med

ÅRETS GANG

ulvekobler på 20 ulve er det nødvendig med
8 maremmaer i en flok. Man giver hundene
jernhalsbånd på med lange pigge, så kan
ulvene ikke få fat i struben på hundene. Så
det er alvor under de forhold.
Oplæring af vogterhunde
I juni 2014 hentede vi vogterhunden Ida i
Italien og senere på året i oktober hentede
vi hunden Kirsten fra Tyskland og i december kom hunden Dan også til fra Italien. Vi
har fundet ind i et europæisk netværk, som
kan rådgive om disse hunde og hvordan
man opdrager dem og den hjælp har vi haft
stor glæde af. Der er tre ting som er meget
vigtige at få lært dem som vogterhund:
De skal knyttes til fårene, så de opfatter
dem, som deres familie. Og de skal respektere hegnstråden, så de bliver inde hos fårene. Og endelig så skal de knyttes til deres
ejere, så man ikke behøver at være bange
for dem og kan håndtere dem f.eks. kunne
gå med dem i snor. Vagt instinktet kommer
af sig selv og skal ikke optrænes.
Der har været forskellige udfordringer
med de to første krav til oplæringen. Den
første hund Ida var lige ved at knytte sig
til hundegården med de andre hunde. Det
betød at hun kravlede over rækværk og
strømtråd for at komme hen til hundegården. Man tror næppe, at sådan en 8 ugers
hvalp kan have så stærk en vilje. På vores

Vores hyrdehunde har vi meget nytte af ikke mindst når vi flytter fårene mellem markerne.
Foto: Rikke Roagers Fotografier

Alpaccahingsten Pedro er også med på at lave sjov, selv om vi jo
primært har den som vogter mod ræve og ulve.
Foto: Rikke Roagers Fotografier
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ÅRETS GANG

hjemmeside kan man læse mere om, hvordan vi løste det problem http://hedelam.dk/
ida-knytter-sig-til-faarene/
Når hvalpene senere kommer i lømmelalderen, så kan de finde på at lege med får
og lam og dermed skade dem. Det problem
løste vi ved at hænge en træklods i halsbåndet på dem et par dage. Den slog mod
benene, når de havde fart på og det fik
farten af dem. Det måtte dog gentages ind
i mellem, men nu tror vi at der er kommet
mere ro på dem.
De knytter sig nemt til os. Og opfører sig
som virkelige gentlemen for dem de holder
af. Jeg synes ikke det er svært at håndtere
dem. Men det er langt det nemmeste at
købe en hvalp, som er født blandt får og har
set får hver dag i sit liv. Det har hunden Kirsten og hun falder helt i et med fårene. Hele
forløbet med vogterhundene er fotograferet på http://hedelam.dk/vogterhunde/
Prisen for en maremma vogterhund er
mellem 900 og 1500 Euro afhængig af, hvor
fine papirer der er på den. Dertil kommer
transport. En maremma spiser 2½ gange
det som en Border Collie spiser om dagen.
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Ulven hyler hver nat
Hvordan går det så med ulvetruslen – hjælper det at have vogterhunde? Ud over have
vogterhundene, så har vi også fået forbedret vores hegn på nogle marker. Vi er med i et
pilotprojekt med Naturstyrelsen. Ulvene er
der stadig. Siden februar har vi næsten hørt
dem hver aften. De har en snak med vores
hunde. Vogterhundene gør og så svarer Border Collierne med at tude og jamre sig. De
lyde varer i ganske kort tid – ca. 1 – 2 minutter. Og er meget voldsomme. Men det slutter
brat og så er der totalt ro fra alle hunde. Måske resten af natten, eller også gentager det
sig flere gange i løbet af natten. ”Nu er den
der!” - ulven altså - er blevet til en standard
sætning her i huset. Men vi har ikke mistet
får og lam til ulven siden oktober 2014. Jeg
tror mest på at det skyldes hundene. Lige nu
er vi de stærkeste, men hvor længe?
Erstatning mod ulve
Vi har fået erstattet 11 dyr indtil videre. Men
mistet mange flere – ca. 50 dyr. Mit råd er:
Hav altid ulven i tankerne, når du finder et
dødbidt dyr. Sørg for at tage billeder af det
døde dyr. Dæk det evt. til med en presenning
så der ikke går fugle i det. Ring straks efter
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Naturstyrelsens vildtkonsulent i dit område
og få ham ud for at tage DNA prøver. Der
gives ingen erstatning uden den dokumentation. Skulle det i stedet for vise sig at være
en hund, så er DNA analysen et bevis til at
få dyret erstattet via den ukendte hunds
forsikring, hvis man ikke kender ejeren.
Vi bliver nødt til at vænne os til ulvenes
tilstedeværelse i Danmark. Der bliver flere
ulve og de bliver mere frække, når de ikke
har modstandere. For os har ulven betydet
store omkostninger og meget ekstra arbejde. Men det er en trøst at der er hjælp
at finde.

Sommerstemning hos får og lam på Hedelam.
Foto: Rikke Roagers Fotografier

RICHARD ANDERSEN, FÅREAVLER, RØNNEDE

Den mindre ikke
moms pligtige besætning
Med 25 til 30 moderfår, har vi har en besætningsstørrelse, som gør at økonomien ikke er ligegyldig. Manglende omhu i pasningen fører let til økonomisk tab. Omvendt kan mange besætninger med f.eks. 25 får øge udbyttet med 10.000 kr. ved at hæve den gennemsnitlige slagtede vægt på lammene med 4 kg
Den mindre ikke momspligtige besætning har
typisk op til 30 moderfår. Og med en årlige
omsætning på under 50 000 kr., så er den
ikke momspligtig. Dette betyder, at der skal
betales moms af alt hvad der købes til fårene
og man må ikke opkræve moms af salg. Ved
salg direkte til forbrugeren sætter man dog
selv prisen, med de muligheder som det giver.
Det som betyder meget for denne type
besætninger er at få den rigtig pris på lam,
som sælges. Samt sørge for at lammene har
den rigtige størrelse, når de slagtes, for ellers bliver udgifterne for store.
Med tilfredse og glade kunder til dine lam,
så kan alle andres holdninger til kvalitet

egentlig være ligegyldig. For glade kunder
får man, når et slagtelam er ens i kvalitet
ved hver levering. Og ens kvalitet handler om
størrelse, fedningsgrad, mørhed og smag.
Den ensartethed opnår man ved at have styr
på fodring og på dyrenes sundhed.
I denne artikel er der anbefalinger til,
hvordan man får lammene op til den rigtige
størrelse ved slagtning. Det handler om,
hvordan man forebygger de væksthæmmende indvoldsparasitter. Samt får den
bedste udnyttelse og udbytte i græsset,
både ved afgræsning hen over sommeren
og af det græs, som er ensileret og bruges
til slutfodring af slagtelammene.

Sunde dyr har god tilvækst
Fåreavleren skal i løbet af forår og sommer
holde fokus på lammenes tilvækst. Det drejer sig kort fortalt om at sikre, at dyrene har
fri adgang til mineraler, veje lammene hver
måned og huldvurdere fårene hver måned.
Endvidere skal man holde styr på, at vædderlammene ikke løber fårene inden de er
fravænnet, samt sætte vædderen til i en
begrænset periode, så der bliver en kort
læmmesæson.

Overskudsgræsset på denne mark i maj burde
have været høstet til ensilage
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Her kunne man med fordel have opdelt arealet
i mindre folde
Det vigtigste for at sikre sunde dyr og god
tilvækst af lammene er, at mængden af kløvergræs er rigelig, at lammene er sunde og
begrænset omfang af indvoldsparasitter.
Det er forhold, som virkelig påvirker lammenes størrelse ved slagtning i efteråret.
Græsmarken skal opdeles
Der skal være græs til rådighed i rigelig
mængde til rådighed for får og lam. Det
opnår man lettest ved at opdele græsningsarealet i mindst 5 folde og gerne flere. På
New Zealand har en typisk ejendom med får
mindst 30 folde. Det at får og lam kan flyttes
mellem foldene giver græsset den nødvendige tid til at vokse mellem afgræsningerne
– og det øger udbyttet. Det øger også udbyttet at høste overskudsgræsset i maj og
juni måned og gemme det til vinterfoder.
Undgå at parasitter løber med profitten
Bekæmpelsen af parasitter i græsmarker
starter allerede i eftersommeren året før.

10

Lammene tages fra i august og kun moderfårene må græsse på de arealer, som får og
lam skal ud på i det følgende forår. Slagtelammene eller tillægs gimmerene må ikke
komme på disse arealer i løbet af efteråret.
Begrundelsen for den plan er, at moderfårene er modstandsdygtige over for
indvoldsparasitter og derfor er der meget
få æg af indvoldsorm i deres gødning. I princippet bruger vi moderfårene til at sikre, at
der er en næsten ren mark til de nye lam
det følgende forår. Det er ca. halvdelen af
græsningsarealet, som på den måde skal
holdes fri for lam i efteråret.
Det er lammene, som udskiller langt de
fleste parasit æg på græsset. Og vi kan
ikke undgå indvoldsparasitter - de vil altid
være der. Med omtanke kan mængden af
indvoldsorm holdes nede og lammene skal
have mulighed for gradvist at opbygge immunitet hen over sommeren. Som fåreavler
har man flere muligheder for at nå de mål.
Ved at høste wrap eller hø på de arealer,
som lammene græssede i det foregående
efterår, har man et vigtigt greb til at holde
indvoldsparasitterne nede i antal. Når der
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Foderværdien af en
wrapensilage
En balle på 500 kg med 1,1 kg tørstof
(ts.) pr foderenhed (Fe) og 50 % tørstof vil indeholde 227 fe, medens en
balle af græs høstet 3 uger senere er
grovere og kan derfor ikke presses helt
så hårdt. Den vejer typisk ca. 450 kg pr
balle og med 1,4 kg ts. pr Fe. giver det
ca. 160 fe pr balle. Der er altså 67 Fe i
forskel svarende til at kvalitetsforringelse på 30 pct. ved at udsætte høsttidspunkt med 3 uger.

DEN MINDRE IKKE MOMSPLIGTIGE BESÆTNING

Den økonomiske gevinst ved at øge slagtevægten fra 13 til 25 kg
Slagtevægt, kg

13

17

21

25

Kr/kg sl vægt

75

75

75

75

Slagteomkostninger

425

425

425

425

Netto kr. pr lam

550

850

1150

1450

Lam pr får til salg

1,4

1,4

1,4

1,4

Antal moderfår

25

25

25

25

Lammesalg netto, kr.

19.250

29.750

40.250

50.750

har været taget et slæt, så vil marken være
næsten hel ren for parasitter og derfor bliver det en vigtig mark at have til at kunne
lukke får og lam ind på i slutningen af juni,
hvor der typisk er behov for et større græsningsareal end om foråret. Og senere midt
på sommeren vil det være ideelt at kunne
lukke lammene ind på græsarealer uden
parasitter.
Men det kan være svært at gennemføre
i praksis. I England er det almindeligt at
lave et areal med foderraps eller foderræddike til lammene midt på sommeren.
Den afgrøde sår man i den græsmark, der
skal lægges om og som har været brugt til
vinterfold. Når lammene har afgræsset foderræddiken, sås der midt i september nyt
kløvergræs og det vil give en helt parasitfri
mark næste forår.
Hvor stor græsmark
Hvor stort et areal der skal bruges til afgræsning afhænger af din dygtighed til at
passe græsmarken. I praksis ser vi at arealkravet kan svinge fra 3 til 10 får pr ha.
Så hvis man mere præcist skal fastlægge
arealbehovet til sin besætning, så må man
lære af erfaringerne fra tidligere år med
græsvæksten på egne arealer. Det er evnen
til at udnytte overskudsgræsset, der især
har betydning for arealets størrelse. Der er
altid overskud af græs i maj og juni og får
man det høstet som wrap med et tørstof
indhold på 50 til 60 % og pakket godt ind
med så meget plast, at der ikke kan trænge
luft eller vand ind i ensilagen – så er der et
fortrinligt foder til at slutfodre slagtelammene med.

Høst af overskudsgræs
Ved at høste wrappen allerede omkring
den 20. maj, lige inden græsset skrider, så
opnås en meget høj fordøjelighed. Og det
tidlige slættidspunkt er en stor fordel for
den efterfølgende vækst i græsset. Dels
har græsset på det tidspunkt ikke udtømt
alle vandreservere fra jorden og dels vil
græsset meget hurtigt sætte grønne græsskud, som kan sikre den fortsatte vækst og
holde liv i rodnettet. Og med høst på det
tidspunkt er foderværdien i en wrapballe
væsentlig højere.
Med en god kvalitet af wrapensilage kan
lam, der i efteråret skal gøres klar til slagtning vokse ca. 250 g pr dag medens de
vil kunne æde mindre energi i den sent
høstede kvalitet, som gør at deres daglige tilvækst vil være ca. 150 g pr dag. Når
wrapensilagen er af den gode kvalitet, skal
den udfodres restriktivt, således at fårene
æder helt op hver dag. Det nedsætter foderspildet væsentligt. Med det sent høstede wrapensilage er der mange grove
stængler, som fårene ikke vil æde og dermed bliver foderspildet typisk alt for stort.
Vi kan regne lidt videre på betydningen
af at høste wrapensilagen tidligt og sent:
Ensileringsomkostningerne er ca. 88 øre pr
fe for den tidligt høstede og 125 øre pr. fe
for den sent høstede. Der er svenske undersøgelser, som viser at foderforbruget pr
kg tilvækst næsten er ens, af de forskellige
kvaliteter af græsensilage, svarende til 7
fe pr kg tilvækst. Men lammenes daglige
tilvækst falder når græsset bliver grovere.

skal købes som sækkevare. I de senere år
har foderstoffirmaerne virkelig sat prisen
op på foder leveret i sække. Man begrænser behovet for indkøb, når wrapensilagen
høstes med en høj kvalitet og højt proteinindhold. Med den type kan behovet for indkøbt foder og med god planlægning holdes
meget lavt og i nogle år helt undgås. Har
man evt. brug for lidt ekstra energi til foderrationen, så kan korn være løsningen og det
kan måske købes direkte hos en nabo til en
fornuftig pris.

Begræns foderindkøbet
Indkøb af foder er en væsentlig omkostning
til en besætning på 25 får, da foder typisk
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AF ANNETTE HOLMENLUND, SHEEP & GOAT CONSULT

I Polen holder ulven
Ulvene er gode til at formere sig, og de kan vandre langt hver dag. Det er derfor vigtigt at vi
forholder os proaktivt til dem, også selv om de endnu ikke er set i hovedstaden. Det vidner
mit seneste besøg i Polen om
Ulven tuder hver dag hos Åse Svendsen i
Skærbæk og der er set ulve hvalpe i nabobyen. Jørgen Blazejewizc har måttet flytte
sine får væk fra Idom Hede efter besøg af
ynglende ulv. Nina Svanborg har fået ulvebesøg i Bøvlingbjerg. Og Berit Kiilerich på
Lystbækgård i Vestjylland har kedelige oplevelser med sine flokke, men ulvedrab er
dog ikke bevist. Listen er blevet lang siden
Svend Joensen fik meget fatalt ulve besøg
for to år siden syd for Holstebro.
Og det ser ud til at ulvene formerer sig
stærkt også i Danmark. Måske en fordobling hvert år. Sidste år var der 19 og i år er
der fundet DNA fra 40 forskellige ulve i
Danmark. De vandrer ind fra Europa, hvor
territorierne er overfyldt.

Vogterhund - en dyr løsning
Åse Svendsen på Hedelam har købt Italienske Maremmahunde for at beskytte fårene,
men har man mange flokke, så er det svært
at have to vogter hunde med i hver eneste
af dem. Desuden betyder hunden selvfølgelig nye udgifter og endnu mere arbejde
og krav til løsninger. Vil en vogterhund lade
turister passere i nattefoldene? – næppe.
I Tyrkiet bruger man kæmpe muskelhunde
(Kangal) for at holde ulven borte, når man
hyrder får.
Store ulveproblemer
breder sig i Europa
Jeg har ved midsommertid været i Polen
sammen med European Heathland Net-

Piotr Sewerniak er forsker ved Nicolaus Copernicus Universitetet i Torun i Polen. Han arbejder med
landskabspleje i militærområder, specielt ved Torun. Her er han ekspert i ulveadfærd og udbredelse,
samt ulv-menneske- relationer. Foto: Annette Holmenlund
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work – en gruppe på ca. 40 forskere og set
på naturpleje af hede arealer. Der var så
godt som ingen får på åbent græs i Polen.
Til gengæld har de 1000 ulve i landet.
Tilbage i 1960-erne var der 6.000.000 får
i Polen. Ulden var eftertragtet, fordi den
skulle bruges til uldindustriens klædefabrikation til den russiske hær. Men siden da er
fåreholdet i Polen gået ned til 600.000 får
og i Rusland importerer man sågar uld fra
Australien.
Ingen får til naturpleje
I dag er lammekød dog igen blevet rigtig
eftertragtet, og der er blevet efterspørgsel
på uld igen. Samtidig er Polen indstillet af
EU til at varetage pleje store hede arealer,

INTERNATIONAL ANERKENDT FÅREHYRDE

fårene indendørs
som har fået Natura 2000 status. De arealer findes især på store sammenhængende
tidligere militære øvelsesterræner, som nu
er forladt af russerne. Vi så under besøget store flotte opryddede arealer, der var
ved at gro til. Vores spørgsmål var: Hvorfor
ansætter I ikke en hyrde og har får til at
afgræsse disse enorme heder. Forskerne,
som vi blev vist rundt af, svarede blot: Ingen i Polen tør have sine får ude om natten.
Der er ellers gode udsigter for fåreavlere i
Polen. Interessen og salget af levedyr fra
originale fåreracer stiger. Vi hørte om priser
på 46 kr. pr. kilo til slagtning v. 20 kg slagtevægt og salg på det lokale marked. Og om
priser på ca. 6-10 kr. pr. kilo uld til spinderiet.

Så kører det rundt. Vi så bare næsten ingen
får. Også selv om vi var tæt på Sct. Hans.
Får inde om natten
Vi besøgte en fåreavler, og så hans besætning af racen Owca Pomorska-Odmiana
Kaszubska. Han havde læmninger i januar
på stald og kunne slagte lam allerede fra
maj. Han havde bevaret den lokale race
tilpasset uld og kød. Fåreavleren havde desværre også oplevet, at få jaget de fleste af
sine moderdyr ned i sin å af en flok ulve. Han
mistede for et par år siden på denne måde
60 avlsfår, men fik dem heldigvis erstattet.
Han har nu 120 får. Og nu går de ikke nede
ved åen, men længere væk fra gården på

et areal, som han plejer for Naturstyrelsen.
Fåreavleren driver fårene ud om morgenen
og hjem igen til aften. Han går gerne de
to kilometer frem og tilbage, for at undgå
ulveangreb i sin elskede fåreflok.
Perspektivet med ulve er rystende
Hvis ingen får er ude om natten, så er naturplejen med får truet. For hvad skal der
ske på digerne, hederne og overdrevet i en
nær fremtid med mange ulve. Det er vigtigt at tage stilling til ulvenes trussel mod
naturplejen før løbet er kørt.

Vi besøgte en fåreavler med en besætning af
den lokale race Owca Pomorska-Odmiana
Kaszubska. Han havde læmninger i januar
på stald og kunne slagte lam allerede fra maj.
Foto: Annette Holmenlund
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AF RANDI WORM, DYRLÆGE I NR. NEBEL

AF RANDI WORM, FÅREDYRLÆGE

Studietur til Oldenborgs
diger i juni måned
37 fåreavlere fik et fint indblik i fåreavlen på digerne langs Nordtysklands nordsøkyst og nyttig viden med sig hjem fra digelaugene. Oldenburg ligger i et område, der på mange måder
ligner den sønderjyske vestkyst og hvor befolkningen bag digerne er afhængig af at god pleje
med får giver sikkerhed ved stormfloder
Digegreve Hr. Cornelius med den meget lange
titel: Verbandsvorsteher des II Oldenburgischen Deichbandes, fortalte om digernes betydning for området. Digerne i dette digelaug
afgræsses af 10 fårebesætninger. Det særlige er, at det er digelauget, der ejer gårdene
og jorden og som de så udlejer til fåreavlerne
på nogle meget fordelagtige vilkår. Ud over
græsning på digerne, som de ikke betaler
for, forpagter fåreavlerne også et passende
stykke jord, hvor de kan producere deres
vinterfoder. Vedligeholdelsen af digerne betales af borgerne, der bor bag diget. For eksempel koster det under 100 Euro om året for
et parcelhus, som ligger bag diget.
Digegreven Cornelius lagde meget vægt
på betydningen af et godt samarbejde mellem lauget og fåreavlerne. Diget skal afgræsses, så græsset altid er tæt og har gode
rødder. Det holder klægen på plads under
trykket fra de store vandmasser ved en
stormflod. For at opnå det, så skal fårene ud
på diget rettidigt, når græsvæksten er godt
i gang. Væksten må aldrig løbe fra fårene,
for så det bliver uens afgræsset. Kravet til
fåreavlerne er, at afgræsningen sker med
et fast græsningstryk, som vi kalder det.
I denne vinter har fodringssæsonen været ekstra lang og fåreavlerne var nødt til
at vinterfodre i længere tid end de plejer på indkøbt foder. Det blev fåreavlerne
kompenseret for med et klækkeligt tilskud
fra digelauget, så den ekstra udgift var
dækket ind.
Besøg hos en fåreavler
Fåreavler Fred Wachsmuth har sin besætning på en af digelaugets gårde, der er indrettet, så den også bruges som besøgsgård
for områdets beboere. Her kommer ofte
børnehaver og pensionistforeninger på besøg, for at høre om digelaugets arbejde
med digerne og ikke mindst om, hvordan
fårene er med til at vedligeholde digerne.
Fred Wachsmuth har været hyrde i 34 år
og anslår, at han har klippet mere end en
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Den nye stald hos Arnold Fass er bygget i
beton og med limtræsspær og har et areal
på mere end 1500 m2. Dielauget har finansieret byggeriet, der har en samlet pris på
500.000 Euro

STUDIETUR

halv en million får gennem tiden, hvilket har
indbragt ham en verdensmestertitel. Fred
har sammen med familien boet på stedet
siden 2003. Han startede med en Texel og
Swartzkopf besætning, men har i dag 600
Suffolk får i besætningen. Der læmmes af
2 gange om året og det foregår på stald.
Opholdet er på max. 3 uger, før de igen
kommer ud. Lammene vænnes fra ved 10
uger og de gøres hurtigt færdige, så de kan
slagtes inden sommeren. Dernede har de
erfaring for, at Texel-Suffolk krydsningerne
ikke giver så gode produktionsresultater,
når de kommer med på almindelig langtids
sommerafgræsning på digerne. På det tidspunkt spiller løbetarmormene for stor en
rolle. Moderfårene behandles mod orm én
gang i løbet af vinterhalvåret.
Fred afgræsser 10 km dige - det svarer til
60 ha og derudover driver han yderligere 40
ha til vinterfoder og vinterafgræsning. Efter
at have set den del af besætningen der gik
ved gården, primært de sidste slagtelam og
lidt vædderlam, som gerne skal sælges til
avlsdyr, så kører vi med bussen ud på diget.
Her ser vi Freds gimmere og får, der går i
hver sin flok. I mine øjne nogle meget flotte
dyr, med kraftige ben og en god lang ryg.
Jorden i området er mosejord og det giver
problemer med mangel på naturligt forekommende mineraler, så tilskud af mineraler er en vigtig faktor i driften. På gården
viser Fred frem af de produkter, som han
sælger fra sit eget firma. der sælges mineraler i flere forskellige afskygninger: Flydende
og som ”Bullets” – en lille cylinder formet

pille, der langsomt opløses i tarmen og dermed over en periode på 6-8 mdr. tilfører
fåret de nødvendige mikro-mineraler.
Besøg hos Arnold Fass
Arnold Fass bor i Wilhelmshaven, ikke langt
fra den tyske nordsøkyst. Ejendom er som
på det andet besøgssted ejet af digelauget
og fåreavleren lejer sig ind i bygningerne og
til jorden. Arnold fik hans første får, da han
var 12 år. I dag består besætningen af 1200
får af racerene Texel og Suffolk. Fårene
afgræsser 160 Ha, hvoraf størstedelen af
disse er på digerne.
Arnold har en meget enkelt måde til at
styre avlsarbejdet. Når det skal besluttes,
hvilken vædder der skal sættes til fåret, så
kigger han på ryggen af fåret. Har det kort
ryg, sættes der en Suffolk vædder til, og
omvendt er det et får med en lang ryg, så
sættes det til en Texelvædder. Moderfårene
er både renracede og krydsningsdyr, hvorimod vædderen altid er renracet.
Fårene læmmer stald og der kommer årligt ca. 2000 lam. Fårene er i enkelt bokse
under læmning i ca. 1-1½ døgn, og på det
tidspunkt besluttes det, om det nyfødte
lam skal indgå i avlen. Er det et tvilling gimmerlam, halekuperes det, og dermed skiller
det sig ud fra de øvrige med lang hale som
går til slagtning, når de er store nok. Lammene sorteres yderligere to gange og her
sorteres de lam fra, der ikke har tilstrækkelig tilvækst.
Vi ser den del af besætningen, som går
omkring gården, bl.a. nogle får og lidt væd-

derlam. Arnold viser os stolt hans største Suffolk vædder, som har været med på
dyrskuet og derfor, af ukendte årsager, er
farvet gul. Vædderen er sandsynligvis far til
en stor del af besætningen med hans stolte
næseryg og kraftige ben. Arnold viser os
hans nye stald. En flot bygning i beton og
limtræsspær på mere end 1500 m2, bygget
til en samlet pris på 500.000 Euro. Et byggeri, som Arnold påpeger, ikke kan tjenes
hjem ved salg af lam, men kun kan lade sig
gøre at bygge, fordi digelauget betaler.
I hallen går i øjeblikket de sidste få hundrede af årets slagtelam, som skal gøres
færdige på et foder bestående af hø og
kraftfoder. Høet var lækkert og alle bladene
var stadig på kløveren. Det kom sig af en
investering i en høvender, der vender høet
meget blidt. Det var en Leily og den var vi
naturligvis meget interesserede i. Maskinparken bestod også af en relativ ny fodervogn, der kunne udfodre høet iblandet
kraftfoder jævnt ud. Og når man så vendte
den om, så blev det til en strømaskine. – Ja,
der var også tid til at sparke lidt dæk for de
maskininteresserede undervejs.
Under besøget bliver vi beværtet med en
Jägermeister og en meget grøn Kiwilikør - et
symbol på den store gæstfrihed, vi oplever
på turen. Fåreavlerne vi besøgte, var alle
meget åbne omkring deres får og de problemer, de støder på undervejs. Spørgelysten
var stor og jeg tror, at vi alle fik nogle gode
ting med hjem - fagligt eller blot oplevelsen
af den smukke natur i den nordvestlige del
af Tyskland.

Deltagerne får indtryk af dette laug i Oldenburg, der er Tysklands længste og strækker
sig 140 km fra nord mod syd. Diget beskytter
84.500 ha. og de 220.000 mennesker, der bor
i området bag diget
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AF FLEMMING PEDERSEN, FÅREAVLER, SKÆVINGE, TIDL. MEDL. AF LANDSLEDELSEN

Fåreafgiftsfondens betydning
for fåreavlen i Danmark
Fåreafgiftsfonden er en af de 11 produktionsafgiftsfonde inden for dansk landbrug. Fondene
opkræver med grundlag i landbrugsstøtteloven en afgift pr. produceret enhed i landbruget.
Fåreafgiftsfondens formål er at styrke den samlede fåresektors udviklingsmuligheder og
konkurrenceevne
Danske slagtemestre indbetaler til Fåreafgiftsfonden kr. 10.- pr slagtet får og lam.
Endvidere betales der kr. 10.- pr eksporteret levende får. Det indbetalte beløb fra
slagtemestrene udgjorde i 2014 i alt kr.
775.000. Oven i dette beløb fik fonden yderligere et tilskud fra Promilleafgiftsfonden
på kr. 451.000. Der var således i 2014 i alt
kr. 1.226.000 til rådighed til fremme af fåreavlens udvikling i Danmark. Dog fratrukket
fondens egne omkostninger til revision af
fondens midler. Administrationsomkostninger til bl.a. opkrævning af slagtemestrenes indbetalinger m.m., der udgør kr.
150.000, er indtil videre betalt af Landsforeningen Dansk Fåreavl. Dansk Fåreavl har
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dog meddelt, at der fremover må findes en
model for fordeling af administrationsudgifterne blandt støttemodtagerne.
Foreninger, selvejende institutioner, offentlige institutioner, private virksomheder, offentlige fonde m.fl. kan søge om
tilskud fra Fåreafgiftsfonden. Fonden kan
på baggrund af sit formål yde støtte til
fremme af afsætning, forskning og forsøg,
produktudvikling, rådgivning, uddannelse,
sygdomsforebyggelse og sygdomsbekæmpelse, samt til fremme af dyrevelfærd m.m.
Til at behandle de indkomne ansøgninger
og afgøre, hvem der kan få tildelt støtte, er
der nedsat en fondsbestyrelse, der frem til
2016 består af Per Ploug formand, Cato Bar-
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Med bidrag fra hvert slagtet får og lam støtter
Fåreafgiftsfonden sundhedsarbejdet, som sikrer
en høj standard i Danmark på de særligt vigtige
sygdomme som maedi visna og klovsyge.
Foto: Annette Holmenlund

FÅREAFGIFTSFONDENS BETYDNING FOR FÅREAVLEN I DANMARK

slund næstformand, bestyrelsesmedlemmer Bjarne Hansen, Lisbeth Færch Gjerulff,
Mette Olaf Nielsen og Richard Andersen.
Fonden understøttes administrativt af et
sekretariat på Landbrug og Fødevarer på
Akselborg.
Fonden har stor betydning
Fåreafgiftsfonden er af uvurderlig betydning for fåreavlen i Danmark. Fåreavlen
havde ikke været på det stade, som vi er
på i dag, hvis ikke vi havde haft fonden til
at støtte en række projekter. Blandt mange
skal især nævnes sundhedsområdet, hvor
vores faste dyrlæger henter støtte til rådgivning, samt til studie- og uddannelsesvirksomhed, herunder indhentning af viden fra internationale dyrlægekonferencer.
Særligt kan nævnes klovsyge- og parasitbekæmpelse, hvor Danmark - grundet støtte
fra fonden - er langt fremme.
Avlsarbejdet støttes i stor udstrækning af
Fåreafgiftsfonden, herunder foderforsøg
og tilvækstforsøg for udvælgelse af vædderlam til brug i avlen, samt med tilskud til
gennemførelse af kåringer og scanninger.
Der er givet støtte til udvikling af et dataregistreringssystem, der er grundlaget for indeksberegningen i besætnings- og hitlister.
Det er ligeledes støtte fra fonden, der
gør det muligt at drive en professionel informationsvirksomhed til alle i Danmark,
der har interesse for får, uanset om de er
medlem af en fåreavlerforening eller ej. Det
sker gennem udgivelse af bladet FÅR og

Antal moderfår

Besætninger

0-9

5348

10-50

1298

50-100

131

100-200

54

200-500

36

500-1000

19

1000-

5

I alt

6891

Antal besætninger og besætningsstørrelser i
Danmark. Tal fra 2015 basseret på CHR registret

hjemmesiden sheep.dk. Fonden har tillige
støttet udgivelse af en række temahæfter
om økonomi, staldindretning og naturpleje
m.m., som ligger frit tilgængelig på www.
sheep.dk.
Tillige støttes forskning ved universiteterne, som efterfølgende kommer fåreavlen til gode.
Fremtidens faglige
informationsspredning
I lyset af den hurtige udvikling indenfor
de sociale medier, må det forventes, at
den hidtil kendte interesseorganisationsstuktur, hvor medlemmerne tilslutter sig
og betaler et kontingent for at opnå faglig
information, står for skud. Fåreavlerne vil i
større omfang søge deres informationsbehov dækket via de sociale medier end via
medlemskab af en interesseorganisation,
hvorfor det er af afgørende betydning, at
faglig funderet information er til stede i de
nævnte medier. De faglige interesseorganisationer kan antagelig pege på, hvilken
information, der bør være til stede, men vil
ikke via egne kontingentindbetalinger have
økonomi til at producere den efterspurgte
information.
Finansielle midler til værdiskabende information skal derfor fremskaffes ad anden vej end via medlemmernes kontingenter. Brugerbetaling kunne være en model,
men som det fremgår af tabellens tal om
bedriftsstruktur, så må det antages, at kun
få fåreavlere har et produktionsgrundlag,
der giver mulighed for at yde brugerbetaling
på behovsspecifikke områder.
Den model, der ligger til grund for Fåreafgiftsfonden, hvor alle bidrager uanset
medlemskab eller ej af en interesseorganisation, sikrer, at der fremadrettet fortsat
vil være et finansielt grundlag til fåreavlens
fremadrettede udvikling.

reavlen i Danmark, hvortil fåreavlens foreninger m.fl. kunne tilslutte sig.
Der er hen over sommeren ført drøftelser
mellem fåreavlens foreninger. Beklageligvis har disse drøftelse klarlagt, at foreningen Danske Lammeproducenter har stillet
som forudsætning for at gå med i en sådan
forening, at Fåreafgiftsfonden nedlægges.
Dansk Fåreavl anerkender, at formand for
Danske Lammeproducenter, Per Ploug, er en
dygtig forhandler med stor politisk tæft, som
har opnået gode resultater for fåreavlen.
Men Dansk Fåreavl må med beklagelse konstatere, at det skoleridt, Per Ploug er i gang
med hen over ryggen på Danmarks ca. 6000
fåreavlere, ikke vil tilgodese bredden i fåreavlen i Danmark, men primært vurderes at
være baseret på de tanker, der ligger til grund
for foreningen Danske Lammeproducenter.
Man må håbe, at parterne hen over sensommeren kan genfinde hinanden ved
forhandlingsbordet og komme frem til et
strukturoplæg for fåreavlens organisering
i Danmark, som alle foreninger kan bakke
op om. Ansvaret ligger på formændenes
skuldre.

Kommentar til aktuel debat
Foreningen Dansk Fåreavl vedtog på forårets generalforsamling, at Landsledelsen
skulle komme med forslag til en ny og tidssvarende stuktur for foreningen, herunder
at de lokale arrangementer skulle styrkes,
samt undersøge muligheder for at danne
en overordnet brancheorganisation for få-
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AF PER PLOUG, FORMAND FOR DANSKE LAMMEPRODUCENTER

Danske Lammeproducenter
oplæg til ny forening
Redaktøren af FÅR har bedt mig om at besvare nogle spørgsmål vedrørende de igangværende bestræbelser på at danne en bredt dækkende forening med politisk gennemslagskraft.
Det er jeg naturligvis glad for at få spalteplads til at fortælle. Jeg har valgt, at fremhæve redaktør Povl Nørgårds spørgsmål før mit svar til hvert enkelt af dem
− Spørgsmål 1: Hvad er begrundelsen for at
nedlægge Fåreafgiftsfonden og erstatte
den med en ny “fond”?
Målet
Det er vores opfattelse, at der er et stort
behov for at den ny organisation, der skal
tale fåreverdenens sag, har ressourcer til
at følge sagerne til dørs på en faglig kompetent måde, idet det ellers let ender med
et regeltyranni, der i endnu højere grad
vil få de entusiastiske fårefolk, der trods
alt er tilbage, til også at opgive på grund
af for meget “bøvl” og for mange gebyrer
og afgifter.
Hvis det mål skal nås, så skal der være
penge til at foreningens folk kan købes fri,
dels til at deltage i de nødvendige møder
med de politiske beslutningstagere og embedsværket, og dels til at sørge for at være

ordentligt forberedt. Der skal også være
penge til at købe faglig og juridisk bistand
udefra, når bestyrelsen vurderer, at det er
nødvendigt.
Det er ikke lovligt at anvende Fåreafgiftsfondens midler til sådanne formål, (spørg
Dansk Fåreavl, hvad der sker, hvis midlerne
ikke anvendes efter bogen) bl.a. derfor er
der behov for en anden måde at skaffe
midler på. Vi tror på, at der vil kunne findes
tilstrækkeligt mange fårefolk, der forstår
nødvendigheden heraf, og derfor vil melde
sig ind i den nye forening og bidrage med
midler til fællesskabets bedste på frivillig
basis.
Den nuværende Fond
Som produktionsfondene, herunder Fåreafgiftsfonden, er sammensat, så skal
fondsbestyrelsen udover 2 personer fra

“Jeg gentager lige et par sætninger fra et tidligere afsnit: Vi tror på, at der vil kunne findes tilstrækkeligt mange fårefolk, der forstår nødvendigheden heraf, og derfor vil melde sig ind i den nye forening
og bidrage med midler til fællesskabets bedste på frivillig basis.”
Foto: Annette Holmenlund
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fåreverdenen bestå af 2 personer fra det
offentlige, 1 person fra Økologisk Landsforening og 1 person fra Landbrug og Fødevarer. Selvom jeg har den allerstørste
respekt for de personer, der ikke nødvendigvis har nogen direkte forbindelse til fåreverdenen, så forekommer det altså mig
noget formynderisk, nærmest “Sovjetrussisk”, at fåreverdenens folk ikke selv skulle
være voksne nok til at finde anvendelse for
vores egne penge. Jeg mener med andre
ord, at produktionsfondene er sammensat
på en måde, der ligger temmelig langt fra
min opfattelse af, hvad der er demokratisk.
Processen - 1. tiltag
At vores initiativ om dannelse af en ny organisation til erstatning for Fåreafgiftsfonden og til støtte for alle eksisterende
foreninger i fåreverdenen kommer netop

DANSKE LAMMEPRODUCENTER OG GOTLÆNDERFORENINGENS OPLÆG TIL NY FORENING

og Gotlænderforeningens
nu, skyldes simpelthen, at formanden for
Dansk Fåreavl skriftligt meddelte, at Dansk
Fåreavl ikke længere var i stand til at betale for administrationen af Fåreafgiftsfonden og at foreningen Dansk Fåreavl efter
al sandsynlighed ville ophøre med at eksistere med udgangen af 2015. I samme
skriftlige henvendelse bad han om ideer
til en ny organisation. På den baggrund
kan det vel næppe siges at være utidigt at
præsentere en ide, hvilket vi gjorde. På et
lille tremandsmøde lyttede vi til Richard
Andersens ønsker og rettede oplægget til,
således at han herefter ønskede at stå som
medforslagsstiller.
Processen - 2.tiltag
Næste skridt var et møde på Fyn, som Richard Andersen indkaldte til. Her deltog
også næstformanden Bjarne Wohlfahrt, to
repræsentanter fra Fynske Fåreavlere, to
fra Gotlænderforeningen og 2 fra Danske
Lammeproducenter. På mødet blev der rettet lidt i oplægget, og alle enedes efter en
god debat om at arbejde videre med det.
Efterfølgende fremsendte både Dansk Fåreavl og Fynske Fåreavlere en række ændringsforslag til vedtægterne for den kommende forening, der alle blev skrevet ind i
forslaget.
Processen - 3.tiltag
Der blev skrevet en pressemeddelelse,
hvori Dansk Fåreavl fik deres helt eget afsnit, så de med egne ord kunne redegøre
for situationen i deres forening.
Processen 4.tiltag
Både Dansk Fåreavl og Fynske Fåreavlere
meddelte, at de ikke længere ønskede at
deltage. Så der var en ny situation. Danske Lammeproducenter og 2 personer fra
Gotlænderforeningen valgte at fortsætte
og det er den situation, vi befinder os i her
i skrivende stund, den 8. august 2015.

− Spørgsmål 2: Hvorledes forestiller man
sig, at der kan opbygges en grundkapital
af væsentlig størrelse i den nye fond, som
skal etableres?

Det skal nok ikke hedde en fond, fordi jeg
tror, at vi derved roder os ind i et regelsæt,
der ligner det, der gælder for Fåreafgiftsfonden i sin nuværende form. På samme
måde som Fåreafgiftsfonden finansieres
nu, skal det ske i forhold til besætningsstørrelsen. Vi relaterer blot indbetalingerne til
antallet af moderdyr i stedet for til antallet
af slagtninger. Det er fordi, det er langt lettere at administrere. Man skal altså betale
et beløb pr. moderdyr, man har. Beløbet
fastsættes af generalforsamlingen efter
forslag fra bestyrelsen for et år ad gangen.
Vi forestiller os, at man kunne starte med
f.eks. 10 kr. pr. moderdyr, altså langt mindre
end det, man nu, måske uden at mærke det
direkte, betaler til Fåreafgiftsfonden. Jeg
understreger, at det er generalforsamlingen, der fastsætter beløbstørrelsen.
I forslaget, er det også muligt for eksisterende foreninger at melde sig ind kollektivt
og altså betale igennem “hjemforeningen”.
Det beløb man så skal bidrage med, har vi
foreslået kunne være 100 kr. pr. medlem.
Om “hjemforeningerne” vælger at betale
af “kassen” eller at hæve deres kontingent,
må de afgøre med sig selv. Det burde ikke
nødvendigvis kræve en kontingentforhøjelse, idet den nye fælles brancheforening
vil klare nogle af de opgaver, “hjemforeningen” ellers stod for, og dermed vil den nye
forening også overtage nogle af de udgifter
“hjemforeningen” havde.

− Spørgsmål 3: I pressemeddelelsen af 27.
juli beskriver I, hvorledes bestyrelsen
skal sammensættes, så den kan repræsentere alle fåreavlere. Men hvorledes
forestiller I jer, at bestyrelsen skal arbejde, når sigtet er at gøre administrationsudgiften væsentlig mindre end i dag.
Der er jo en plan om at levere solidt politisk arbejde, samt et nyhedsbrev?
Bestyrelsens medlemmer skal selv fordele
opgaverne i mellem sig. Formodentlig vil
formanden blive den mest udadvendte i
generelle spørgsmål, men vi forestiller os,
at de øvrige bestyrelsesmedlemmer sagtens kan føre enkeltsager helt “til dørs”.
Den interne mødeaktivitet bør i vidt om-

fang foregå på Skype eller lignende, derved spares virkelig meget tid og virkelig
mange transportudgifter. Naturligvis afgør
bestyrelsen selv, i hvilket omfang, det er
nødvendigt at mødes fysisk.
Det er tanken, at bestyrelsen tager selvstændigt stilling og altså ikke skal arbejde
med “bundet mandat” fra “hjemforeningen”. (Det skal samtidig understreges, at
der ikke er noget krav om medlemsskab af
andre foreninger, vi tror blot, at de fleste vil
bibeholde deres tilknytning til deres nuværende forening/lokalkreds/raceforening.)
Jeg kan jo af gode grunde ikke sige hvilke
nyheder i vores nyhedsbrev, der vil blive
aktuelle, men for at nævne et eksempel
kunne jeg bruge den situation, der for nylig
opstod, hvor det blev nødvendigt at advare om, at der var usikkerhed omkring
maedi-programmet. I sådanne situationer
er det især vigtigt, med en mailliste, så man
omgående kan komme i kontakt med alle
medlemmer uden omkostninger.

− Spørgsmål 4: Hvorledes ønsker den nye
forening at understøtte det faglige arbejde? Hvad skal der ske med de nuværende landsdækkende udvalg for Produktion, Sundhed og Avl
Vi forestiller os, at det politiske arbejde har
1. prioritet, men det afgør generalforsamlingen jo hvert år. Det vil nok være naivt
at tro, at vi vil kunne samle lige så store
beløb, som der samles ved tvang i Fåreafgiftsfonden, men til gengæld har bestyrelsen fuldstændig råderet over midlerne. Det
betyder, at det eneste der sætter grænser
for anvendelsen, det er, hvor mange midler, det vil lykkes at samle. Vi forestiller os
penge anvendt til veterinær- og produktionsmæssig rådgivning, retshjælp, fælles
hjemmeside, udenlandsk inspiration - ja,
faktisk hvad som helst. Også egentlige projekter, blot under mindre restriktive regler
end dem, som Fåreafgiftsfonden er underlagt. Hvad der skal ske med de nuværende
udvalg, må Dansk Fåreavl helt suverænt
afgøre.
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AF ANNETTE HOLMENLUND, SHEEP & GOAT CONSULT

En fantastisk
oplevelse
– sammen med fårehyrden Berit Kiilerich
Det var søndag den 23. maj og Lystbækgård holdt traditionen tro Pinseåbent med cafeen
åben og workshops med kunst af ben og horn, filtning, spinding, fårehåndtering, dogmestrik
og hyrdehundeopvisning
Dagen var gået rask, for der var mødt
mange spændende folk op og der var nok
at tale om og vise frem. Vi viste bl.a. film
om afbrænding i små mosaikker - en metode som vi gerne vil indføre på heder,
inden man afgræsser dem. Vi fik diskuteret
vores oplæg til foldere og plancher om fåregræsning og aftalt, at vi skulle arbejde
videre med dette den følgende dag. Så kom
opringningen: Hele den vandrende hyrdes
fåreflok var løbet ud af weekendfolden på
Tihøje, hvor den afgræsser et naturareal på
ca. 200 ha for Naturstyrelsen.
Vi kunne ikke få fat i den vandrende
hyrde, Geeke Jonker, der bor tæt på Tihøje,
så Berit besluttede selv at tage derud og jeg
tilbød at tage med. Undervejs på den 25 km
lange tur tænkte jeg over, hvad det indebar
at være medhjælper og forventede måske
at skulle vandre en hyggelig tur sammen
med nogle får. Det var dog slet ikke det,
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der kom til at ske. Undervejs derud kørte vi
igennem Tihøjes fuglereservat, forbi Vestjyllands højeste punkt og vi nåede frem til
den tomme fold. Berit kiggede rundt og
hun fik da også øje på en hvid masse af får,
der afgræssede udenfor heden på nogle
grønne marker. Berit fandt vejen derhen
igennem opkørte skovveje og pludselig stod
vi overfor de 350 får, der ikke var der, hvor
de skulle være.
Fårene løb glade efter hyrdebilen, da de
så den. Og Berit bad mig køre bilen foran
flokken og så ville hun selv gå bagefter
med sin gamle hund Nanny. Inde i bilen sad
jeg med unghunden Jess, og jeg kørte lige
præcis hurtigt nok til, at fårene ikke overhalede os og netop så langsomt, at Berit
havde en chance for at følge med fårene
langs den grønne markvej frem mod heden.
Da vi var tilbage på heden igen, var fårene
igen helt sikre på, hvad vej de ville og det
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Hyrden Berit Kiilerich vogter sin flok på ca. 350
får af racerne Spælsau, Gute og Lühneburger.
Foto: Annette Holmenlund

EN FANTASTISK OPLEVELSE SAMMEN MED BERIT KIILERICH

"Undervejs på den 25 km lange tur tænkte jeg
over, hvad det indebar at være medhjælper og
forventede måske at skulle vandre en hyggelig tur
sammen med nogle får."

var ikke efter bilen. De ville skrå ind over
heden og Berit fulgte dem. Jeg fik besked
om at køre tilbage til weekendfolden, men
jeg blev i tvivl om vejen undervejs, fordi vi
ikke var kørt direkte derfra. Efter nogen
søgen på mudrede skovveje i Berits gode
gamle Toyota fandt jeg fårefolden, som allerede stod fuld af får. Og Berit var ved
at reparere det hegn, som hun mente at
kronvildtet havde væltet, for det var væltet
indad. Bagefter havde fårene passeret det
beskadigede hegn, og fundet ned på den
nyspirede bygmark, der hvor vi fandt dem.
På vejen tilbage til Lystbækgaard kørte vi
en mindre omvej. Berit ville vise mig kron-

dyrene. Det fik jeg at se – i alt tre flokke
med hundreder af krondyr. Både hanner,
der havde tabt deres opsatser og hunner
med kalve. Der var tre flokke, som mere eller mindre løb sammen over kæmpe marker
lige ved Naturstyrelsens store hede arealer ved Råstedvej. En fantastisk oplevelse.
Rigtig dejlig afslutning på en rigtig god dag.

Annette Holmenlund afprøver arbejdet som fårehyrde. Foto: Annette Holmenlund
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AF RANDI WORM, DYRLÆGE I NR. NEBEL

Skovflåter - på godt og ondt
De senere år er antallet af skovflåter i naturen steget. Vi har på grund af klimaforandringer
fået et varmere og mere fugtigt klima. Det giver flåterne gode livsbetingelser
De fleste af os er derfor nødt til at se vores
krop efter for flåter, når vi har været en
tur ude i naturen. Det gør vi primært for
at undgå infektion med Borrelia-bakterien.
Får man flåten pillet hurtigt af, mindskes
risikoen for at få infektionen.
I Skotland, hvor de store godser primært
tjener penge på jagt, har man haft problemer med, at ryperne døde af blodmangel
som følge af mange flåtbid. Her har man
fundet ud af, at afgræsning af naturarealer
med får og lam reducerer antallet af flåter.
Vegetationen bliver mindre kompakt og det
reducerer på den måde flåtens foretrukne
områder til gevinst for ryperne – og dermed
også for jagten.
I Tyskland har man tilsvarende fundet,
at afgræsning med kvæg, får eller geder
kan have en positiv indvirkning på antallet
af Borrelia-infektioner. Der bliver simpelthen færre af dem, da drøvtyggerne ikke
er værter for infektionen. Borrelia rammer
mennesker, hunde og heste, så afgræsning
med vore drøvtyggere har en gunstig virkning på antallet af tilfælde i det afgræssede
område. Afgræsningen giver flåter dårligere
livsbetingelser i området og der bliver der-

for også længere mellem flåter, der bærer
Borrelia-bakterien. Det må da kunne kaldes
positiv naturpleje.
Flåters livsbetingelser
Flåter foretrækker tæt vegetation. En
bunke gammelt, dødt ved er alle tiders sted
for dem, idet fugtigheden vil være relativt
høj og gerne skal være på 85 pct. Desuden
holder de meget af varme, men begynder
dog deres aktivitet allerede ved 7 graders
varme.
Flåtbårne sygdomme hos får
Irritation og blodmangel giver umiddelbart
et produktionstab, når antallet er flåter bliver synlige. Som eksempel viser erfaringen
fra en besætning i Jylland her i år, hvor en
flok får græssede et nyt areal. Et par lam
døde af blodmangel, før flokken nåede at
blive taget hjem på stald og behandlet for
angrebet.
Flåter overfører tre sygdomme til får. Det
er Louping Ill, Ananplasmose og flåtpyæmi.
Sygdomme som Babesiose (Blodpis) rammer kvæg, mens Borrelia kun rammer mennesker, hunde og heste.

Om flåter
Flåter skal suge blod en enkelt gang pr
livsstadie. Som larve tager det 2-3 dage på
værten, som nymfe 5-7 dage og op til 10
dage for den voksne flåt. Hver stadie tager
cirka et år. Inficeres flåten som larve, kan
den således inficere de næste års værter.
Generelt ved man følgende om flåter:
• Mange arter (flere end 20)
• Udbredelse i antal og arter stigende
• Suger blod fra pattedyrsværter tre
gange med risiko for at flytte sygdom
fra en blodsugning til den næste.
Arten Ixodes ricinus er den mest almindelige bærer af følgende sygdomme:
• Louping Ill
• Anaplasmose
• Babesiose
• Flåt pyæmi
• Borrelia

Lam angrebet af flåter på indersiden af forben
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SKOVFLÅTER - PÅ GODT OG ONDT

Flåtangreb på lammets bagben. Her ses også rødmen fra tidligere flåtbid

Flåtkontrol
I Danmark har vi adgang til nogle medikamenter, der indeholder deltametrin, alfacypermectin og cypermectin. Bærerstofferne i disse midler kan være forskellige, og
det kan være af betydning for mængden,
der skal anvendes ved en behandling og på
hvor godt det virker.
Vær opmærksom på at flåterne ikke dør
omgående, når man anvender disse midler!
I en flok får med de svært angrebne lam
lavede vi et lille forsøg for at blive klogere
på brugen af medikamenter til behandling.
Vi brugte et middel med deltametrin og hvor
bærerstoffet er kokosolie. Der blev anvendt
en drenchgun til at påføre midlet, da midlet
SKAL ned på huden. Dunkens indretning
giver ikke mulighed for så korrekt påførsel.
Fårene fik som leverandøren foreskrev 5 ml
hver, mens lammene fik tæt på 4 ml - det
var umuligt at dosere de 2½ ml nøjagtigt
som foreskrevet.
På 2. dag efter behandlingen var flåterne
på lammene delvist faldet af og resten var
svundet ind. Vi havde undladt at behandle

Flåtangreb på lammets forben
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SKOVFLÅTER - PÅ GODT OG ONDT

Flåtbårne
sygdomme
hos får
Louping Ill
Louping Ill er en virussygdom, der rammer
nervesystemet hos får, men giver også sygdom hos blandt andet mennesker, heste og
geder. Symptomer er nedstemthed, appetitmangel, lammelse og kast bagover med
hovedet. Når virusset angriber dyr samtidig
med Anaplasmose, så er symptomerne væsentlig voldsommere i flokken af dyr.
Dyrene opbygger immunitet efterhånden og lam er beskyttet de første måneder
af råmælken. Men ved fravænning er de meget modtagelige. Den overgang håndterer
man i England med en god vaccine, der kan
forebygge problemer senere. Diagnosen
kan stilles på en blodprøve, som vi sender
til Sveriges Veterinær Institut for analyse.
Anaplasmose – Erlichsiose
Sidste år undersøgte Odense Universitetshospital i et projekt en del danske fårebesætninger og her blev sygdommen fundet ganske udbredt. Lægerne er noget interesseret
i denne infektion, da den jo også smitter
mennesker og man regner med, at op til 25
pct. af flåterne er bærere af denne infektion.
Alle aldersgrupper kan angribes, når der
ikke er immunitet. Et døgn efter smitten fås
høj feber, der holder sig i flere uger sammen
med appetitmangel og nedstemthed. Smittes drægtige dyr uden at have antistoffer,
kan det give mange aborter i flokken ligesom en nysmittet vædder kan være steril i
en måned. Så kender man til problemet, så
bør dyrene smittes inden avlssæsonen, så
de kan opbygge immunitet forinden.
Anaplasmose kan behandles med antibiotika i længere tid.

10 lam for at se forskellen. De ubehandlede
lam havde stadig stort set det samme antal
flåter på sig. Derfor valgte vi at behandle
resten af lammene.
Hos fårene derimod så flåterne endnu
store og levende ud. Der var ingen reduktion at spore her.
På 3. dag efter behandlingen var der stadig ingen væsentlig reduktion for fårene
– de blev genbehandlet og lukket ud på et
område uden mange flåter.
Vores behandlingsstrategi til næste år
vil være at forebygge ved udbinding på det
samme areal. Vi vil sandsynligvis bruge flere
midler for at kunne sammenligne effekten,
så vi opbygger viden om, hvad virker bedst.
Firmaerne vil blive kontaktet forinden, så vi
sikrer, at den mængde vi behandler med, er
den de tidligere har anvendt ved godkendelsen af produktet, fordi det sikrer, at der
foreligger valide tal for resultatet.

Får med flåtangreb på inderside af lårene

Flåtpyæmi hos lam
Denne infektion giver ofte kryblingelam,
fordi der dannes bylder i muskler, sener
eller i hjernen. Infektionen kommer med
blodet rundt i kroppen og der er desværre
ikke fundet en behandling, der virker. Op til
30 pct. af lammene i en flok, kan blive syge.
Derfor fravælger man ofte at tage lam med
ud på arealer, der er flåtbefængt.
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Med de naturarealer, vi i Danmark ønsker
at få plejet, så er det meget vigtigt at sikre
sig gode måder at forebygge flåtbårne sygdomme på, så dyrenes sundhed og velfærd
er i orden. Måske vil flere års pleje af nogle
arealer mindske antallet af flåter. Det må
tiden vise.

AF INGA STAMPHØJ, FÅREDYRLÆGE, SAKSKØBING

ORMEMIDDELRESISTENS

Test for ormemiddelresistens
– opfølgning fra FÅR nr. 4
I sidste blad af FÅR efterlyste jeg fåreavlere, der ville deltage i en mindre undersøgelse af ormemiddelresistens. Jeg ville gerne have kontakt til fåreavlere, som ville anvende midlerne Panacur eller Valbazen. Mit mål var at undersøge gødningsprøver før og efter behandling, for at
se om behandlingen har virket
Desværre har interessen for projektet været meget begrænset. Det er for mig uvist
om det skyldes, at de nævnte ormemidler
ikke anvendes eller at man ikke har ønsket
at deltage. Kun en besætning er blevet undersøgt med 10 dyr både før og efter behandling – jeg havde håbet på at 20 – 30
besætninger ville deltage! Men det er fortsat muligt at henvende sig.
Foreløbige resultater
Ca. 10 fårebesætninger har deltaget med
færre dyr og i ingen af besætningerne har
jeg kunne påvise resistens over for Panacur
eller Valbazen. En stor sjællandsk besætning fik omkring år 2000 diagnosticeret resistens over for Panacur og siden da har
besætningen derfor efterfølgende ikke
anvendt Panacur. Besætningen har deltaget i dette projekt ned 10 lam og der var

nu igen fuld følsomhed over for Panacur.
Dette viser for mig vigtigheden af at skifte
mellem ormemiddelgrupperne, således at
man med brug af andre ormemidler får reduceret omfanget af resistente.
En gedebesætning er blevet testet og her
var resultatet nedslående. Selvom der blev
doseret meget højt i to på hinanden følgende behandlinger med Panacur, var det
ikke muligt at reducere ægudskillelsen med
mere end 65 pct. Dette bekræfter anbefalingerne om ALDRIG at lade får og geder
afgræsse de samme arealer. Det skyldes
at geder er mere tilbøjelige til at selektere
for resistente orm og disse resistente ormeæg vil efterfølgende kunne overføres til
fårene, hvis de går på samme græsarealer.
Så læren fra dette lille projekt må være at
geder og får ikke skal dele græsarealer.

Projektet fortsætter
Alt i alt glæder det mig meget, at jeg ikke
har fundet orm hos får med resistens over
for Panacur og Valbazen. Undersøgelsen er
imidlertid alt for lille indtil nu til at sige noget
om udbredelsen af resistens hos danske
får, så jeg håber meget, at jeg i løbet af
sommeren får mulighed for at supplere med
undersøgelse af flere besætninger.
Skulle nogle af jer have lyst til at deltage
i mit lille projekt må I endelig kontakte mig
på tlf. 21621557 eller ingastamphoj@mail.
dk. Jeg skal bare have tilsendt nogle gødningsprøver før og efter behandling med
Panacur eller Valbazen - og tilbuddet er
naturligvis gratis.

Klovsygestatus

– resultater fra Roskilde dyrskuet 2015
Alle udstillede får på Roskilde Dyrskue blev
igen i år testet fri for klovsyge. Det er 4. år
i træk at dyrskuets får i Roskilde kan fremvise ren klovsyge test. For 5 år siden i 2011,
hvor der ikke var krav om klovsygetest,
fandt jeg to smittede besætninger. Siden
da har dyrskuet krævet klovsygetest og det
har gjort, at de udstillede dyr i de efterføl-

gende år har været fri for klovsyge. I år blev
i alt 65 dyr testet fordelt på 12 besætninger
Stor tak til alle udstillerne, der velvilligt
lod deres dyr teste og stor tak til Sjællandske Fåreavleres Fond for hvert år at betale
materiale, porto og laboratorieudgifter til
gennemførelsen af testen.

Inga Stamphøj og Michael Knuthsen tager
prøver til testen for klovsyge på Roskilde
Dyrskuet i juni måned.
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AF ANN BRITT HOLM, KOORDINATOR FOR LANDSSKUET

Landsskuet 2015

Med sommerens hidtil højeste temperaturer som medspiller blev årets Landsskue i Herning afviklet. Og stemningen var ligeså positiv som temperaturen. Der var stort set samme antal tilmeldte
dyr som de foregående år og disse dyr havde tilmed en ekstrem høj kvalitet over hele linjen
Landsskuet er også et udstillingsvindue for
gode avlsdyr og understøtter salget af gode
avlsdyr til udlandet. Det er et marked, som
har været godt i nogle år og med den interesse, der er fra udlandet for at besøge
Landsskuet, så tror vi på at det fortsætter.
Nye bedømmelseskonkurrencer
Et af de nye tiltag i år var, at lave bedømmelser af hold for helt unge dyr: Vædderlam
og gimmerlam. De blev bedømt på tværs af
racer med afsluttende Interbreed-konkurrence ligesom de voksne dyr. På den måde
blev det muligt at kåre skuets bedste vædderlam og skuets bedste gimmerlam. Desuden var der – som de foregående år – udstilling af Lammegrupper samt Fremtidens
Dyr. Det med at konkurrencerne er udvidet
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for de helt unge dyr, faldt godt i både udstillernes og publikums smag.
I år var der en hel gade i Hal 21 med stande
for de enkelte racer. I hver af disse stande
kunne man fordybe sig i, hvad de enkelte
racer kan præstere. På modsatte side af gaden var der stande for Dansk Fåreavl, Dansk
Gedeunion samt Sydvestjyske Fåreavlere. I
samme side var der nostalgisk foto-udstilling og en hel væg med racebeskrivelser. En
meget nyttig ting var de to Info-stande, hvor
udstillerne og publikum hele tiden kunne
følge med i det ajourførte program og andet nyt. – Rigtig værdifuldt til at orientere
løbende om det der foregår i ringen. Både for
dem, der er med – og for dem, der skal se på.
Godt nok bliver der mellem avlerne konkurreret i Ringen, men man er ikke mere
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konkurrent, end at man kan hjælpe hinanden med trækkere. Det er en helt unik
ting ved Landsskuet. Det samme forhold
gælder også camping-livet uden for ”arbejdstiderne” – og især det faktum, at der
er plads til børnene. Det er noget, der bliver
lagt mærke til af de udenlandske gæster.

Børnene var trækkerne til der særlige lammekurrence

LANDSSKUET 2015

Landsskuets ærespræmiesponsorer
Vores Ærespræmiehus er en fantastisk ny
ting, som vi har fået i år. Her bliver de skænkede ærespræmier udstillet, så alle gæster
kan se, hvad der kæmpes om – og hvem,
der har skænket præmierne. Vore sponsorer er meget højt værdsat – og på denne
måde bliver de netop meget mere synliggjorte til gavn for alle parter. Desuden står
sponsorerne navn og logo anført på nogle
store A-skilte.

Årets Ærespræmiegivere er: Skovhuse
Fåregrej, Roslev Herning Tømmergård,
Tryg Forsikring A/S, Landsskuet, Slagter
Thøgersen, Dansk Shropshire, Dansk Fåreavl Distrikt 2, Villes Slagtehus, Dansk
Fåreavl,Topdanmark Forsikring A/S, Dansk
Oxforddown forening, Allflex, Vestjysk Vikarservice, Dansk Texelforening, Toftnæs
Landhandel, A. Flensborg, Sydvestjyske
Fåreavlere, R B Farmsupply, Dansk Texel-

forening, Primus Danmark, MidtHegn, Foreningen Gl. Husdyrracer, Dansk Gotlænder
Forening, Dansk Fåreavl Distrikt 5, Hvam
Slagtehus, Vestjyske Dyrlæger, Dansk Suffolk, Alm. Brand Forsikring A/S, Jysk Kemi
Service A/S, Sydbank, Silkeborg Bogtrykkeri, Ribe-Egnens Dyrlæger, Dansk Fåreavl Distrikt 4, Foreningen Gl. Husdyrracer
(landrace), Grene Agro, Kerry Hill-foreningen samt en række anonyme givere.

Dommerne herunder Hans Ranvig går grundigt til værks, når de bedømmer fårene.

Igen i år fremstod hele fåre- og gedearealet superflot – med flag og borde og stole. Stole, som
flittigt blev brugt under konkurrencerne. Alle
ser frem til Landsskuet 2016, som starter torsdag,
den 30. juni.
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LANDSSKUET 2015

Billeder fra
Landsskuet
2015
Ole Markussen med skuets bedste ældre vædder

Mette Marie Lungholdt med bedste 1 års får med lam

Udstillerne starten dagen med fælles morgenmad før det går
løs med konkurrencerne

Årets ærespræmiemodtagere
Bemærkelsesværdigt var det, at tre nye udstillere opnåede ærespræmier.
Bedste besætningsgruppe kom fra Vagn
Frandsen – og bedste Afkomsgruppe kom
fra Familien Markussen. Bedste Samling
kom fra Mogens Ladefoged. Også 50 årsjubilaren, John Engsig, fik ærespræmie for
sin Samling. Bedste Lammegruppe: Brian
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Lundgård. Bedste ældre vædder med 24
points: Kirsten og Ole Marcussen. Bedste
ældre får, 24 points: Vagn Frandsen. Bedste
1 års vædder, 24 points: Familien Markussen. Bedste 1 års får med lam: Mette Marie
Lungholdt. Bedste 1 års får uden lam, 24
points: Brian Lundgård. Bedste vædderlam
på tværs af racerne: Familien Markussen.
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Bedste gimmerlam på tværs af racerne: Torben Eg Østergård. Dette var Interbreedkonkurrencerne, som foregik ved åben
votering blandt de fire dommerformænd.
En række andre avlere opnåede også den
hæder at få tildelt en ærespræmie.

SPIS DIT FÅR

Spis
dit
får
Fårefrikassé
fra Pia Madsen, Skævinge
4 personer
1 kg fårekød uden ben koges med en suppevisk af timian, laurbær og persillekviste ved svag varme til kødet er mørt, 1½ time.
Kødet skæres ud i mundrette bidder.
Tilbehør:
400 gr. gulerødder skåret i mundrette bidder
400 gr. knoldselleri skåret i mundrette bidder
(ca. ½)
1 stk grønt krølblomkål
Grøntsagerne koges, blomkålen for sig. Gem
lidt kogevand til sovs.

Sovs:
50 gr. blødt plantemargarine
100 gr. hvedemel
ca. 1 liter filtreret suppe fra kødet samt lidt kogevand
Salt og hvid peber
Evt. persille.

God fornøjelse
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Kursus for små
og store fåreavlere
5 eller 500 får giver mange
muligheder, og mange regler, der
skal overholdes… ved du nok?
Sydvestjyske Fåreavlere og Fynske Fåreavlere tilbyder et 24
timers intensivt kursus fra fredag, den 30. til lørdag, den
31. oktober om det du skal vide. Ud over det faglige er der
mulighed for kollegialt samvær og erfaringsudveksling.
Prisen for kurset er max. 400 kr. pr. person til logi og forplejning. Drikkevarer betales særskilt. Der er 30 pladser
som besættes efter først til mølle princippet.
Kurset afholdes: Skovly Lejr og kursuscenter, Bakkevej
54, 6760 Ribe.
Overnatningen foregår i hytter. Campingvogn må også
gerne medbringes.
Tilmelding senest den 20. oktober 2015 til: Steen Ove
Sørensen, mail: soslunde@post9.tele.dk eller Birte
Rasmussen, mail: fynskefaareavlere@gmail.com
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Læserbrev max 400 ord.
Artikler aftales på forhånd
med redaktørerne.

HÅNDKARTER
Flere typer og størrelser. Håndog eldrevne kartemaskiner.
Spinde- og væveredskaber.
Brochure sendes.
VÆVESTUEN v/Oppfeldt
Tlf. 4649 8096 www. uldogvaev.dk
ULD
Hvid kvalitetsuld købes.
Indlevering første lørdag i hver
måned kl. 10-12.
DANSK ULD
Kærvej 50, Gl. Sole,
8722 Hedensted
tlf. 7585 2035 - 2461 2035
AUSTRALSK KVALITET
Salg og service af klippemaskiner
til får og geder
Kamme og knive slibes: Kamme
kr. 42,-, knive kr. 34,-. Plus moms
og porto.
SCANDAN
v/ Jens E. Ambjerg-Pedersen
Løvedgade 57, 4200 Slagelse
Tlf. 5852 4509 · 2144 9340
scandan@mail.dk
Se Scandan´s varesortiment
under: www.scandan-import.dk

SPINDING/KARTNING
af

Deres egen uld og mohair
f.eks. til:
Forskellige strikkegarner.
Flor til filt eller dynesyning.
Plaider eller beklædning,
i samarbejde med væveriet
ACONDRIA.
SALG
af
Karteflor til filtning,
spinding eller fyld.
Dansk uldgarn,
mange flotte farver.

✓

Opkøb af slagtelam

✓

Opkøb af slagtefår

Dejlige
Sweaters og uldsokker.

✓

Alle dyr slagtes i Danmark

✓

Afregning inden 7 dage

Ring og hør nærmere!

✓

Afhentning
Højeste dagspriser

H. HJELHOLT´S
ULDSPINDERI ApS
Langå, 5874 Hesselager
Telefon 62 25 15 92
Telefax 62 25 15 95
e-mail:
mail@hjelholt.dk
www.hjelholt.dk

Michael Jensen
Vildbjerg
Tlf.: 40914832

ULD

købes og afhentes

M. HAASE ApS
6270 Tønder
Tlf. 7472 1926
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Stagehøjvej 27 8600 Silkeborg T: 86 82 16 55 www.sb-s.dk
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ID-nr. 47707

Det sker
26. august

Kursus i ejer inseminering af får, Års

B

August

Oktober

Returneres ved varig adresseændring.

Kursus for små og store fåreholder. Arr: Sydvestjyske og Fynske
fåreavlere

Afsender:
Landsforeningen Dansk Fåreavl, Axelborg, Axeltorv 3, 1609 København V.

30.-31. oktober

