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To nye fåreracer på 
Landsskuet 2.- 4. juli

Fra bedømmelserne på Landsskuet i 2014, 
hvor en af de nyere racer Kerry Hill er i for-
grunden og den knap så nye race Zwartsbles 
er i baggrunden

Årets fåreudstilling på 
Landsskuet i Herning 
sætter rekord med hele 17 
fåreracer

Gute og Rygja er de to nye racer, der 
ikke tidligere har været med. Gute kal-
des også for Gotlandske Hornfår og er 
kendetegnet ved, at både får og væd-
der har horn. Den svenske race har 
været kendt siden vikingetiden. Racen 
Rygja er blevet skabt i det sydvestlige 
Norge i 1800-tallet. 

Når landets bedste får samles i stal-
dene på Landsskuepladsen, så kan 
Texel-avleren John Engsig fejre, at det 
er 50 år siden han udstillede første 
gang. Den gang blev han hjulpet i gang 
af den navnkundige dommer og Texel-
avler Karl V. Jensen. Texel racen er i 
øvrigt i antal klart den dominerende 
fårerace på Landsskuet.

Udover bedømmelser og konkur-
rencer på tværs af racerne vil der på 
fåreudstillingen traditionen tro være 
mange forskellige aktiviteter og ra-
cestande, hvor man kan få værdifuld 
information om de enkelte racer. 
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Formandens ord

Der er taget huld på den store opgave med 
at findes bedre fælles fodslag mellem de 
lidt større foreninger inden for fårebran-
chen i Danmark. Nu drejer det sig om at se 
fremad og tro på fremtiden. Glem alt om 
de til tidligere tiders hårde beskyldninger 
og udtalelser.  Kun ved at stå sammen kan 
vi løfte i folk. Glæd jer på fåreavlens vegne, 
når der er nogen som har succes. Og tilbyd 
jeres hjælp, hvis I kan se at andre har brug 
for hjælpen.  

Vi har drøftet fremtidens struktur i 
Landsledelsen. Og det står klart at distrik-
terne skal fortsætte som selvstændige for-
eninger, på lige fod med de øvrige forenin-
ger i fårebranchen. Og at alle bør være med 
til at løfte de opgaver som Landsforeningen 
Dansk Fåreavl løfter i dag, eller i hvert fald 
den del af opgaverne, der er kræfter og 
vilje til at føre videre på den ene eller an-
den måde. 

Sammenholdet mellem os fåreavlere 
med de forskelle vi har, kan vise sig at blive 
en styrke. De mange forskellige racer og 
produktionsformer i landet giver en masse 
forskellige lam. Hvis den enkelte skal kunne 
opnå en bedre pris for lammene, så er det 
nødvendigt at lammene fra bedriften er 
ens hver gang og at de leveres til de samme 
kunder hver gang. Hvis slagteren eller gros-
sisten blander det hele sammen, så bliver 
lammene alt for uens og kunden ved ikke, 
hvad de får. Det er derfor at den gode for-
klaring på, hvor og hvordan lammene er 
opvokset skal følge produktet. 

Tænk hvis alle franske vinbønner skulle 
sælge deres vin som fransk landvin og vin-
handleren ikke vidste om det var en flaske 
til 50 kr. eller 500 kr. han stod med, fordi alle 
flaskerne havde samme etikette. 

På Københavns Universitet bliver der ar-
bejdet på at skaffe penge til et projekt, 
som skal styrke afsætning for produkter fra 
marsvin, kaniner og får. Claus Meyer er en 
del af aktørerne bag projektet og er med til 
at satse på nye opskrifter og anvendelses-
muligheder for får.

Projekt Kompetenceløft er slut
Med udgangen af juli er det slut med at 
bruge midler fra det store projekt: ”Kom-
petence løft for fåre- og gedeavlere”. Et 
projekt som Økologisk Landsforening har 
administreret. Dette projekt har hjulpet 
mange og givet øget opmærksomhed på 
økologi m.m. Det har været en fornøjelse at 
medvirke til at lave faglige arrangementer 
for grupper af fåreavler og se at det virker. 
Jeg kan se, at der er marker, som er blevet 
forbedret med isåning af ekstra græsfrø 
her i foråret. Folde der er blevet opdelt, 
for bedre at kunne styre afgræsningen og 
græssets genvækst. Og der er høstet wrap 
ensilage endnu tidligere med det mål at øge 
ensilagekvaliteten.  Der er meget mere fo-
kus på indvoldsparasitter og hvordan man 
forebygger eller forsinker udvikling af ind-
voldsparasitter, der er resistente over for 
ormemiler. Der er blevet dannet grupper 
af fåreavlere, som i de kommende år kan 
fortsætte med at inspirere hinanden, også 
selv om der ikke er en rådgiver med til mø-
derne.  Og i rådgivningsteamet er der kraft 
og vilje til fortsat at skabe rådgivningstilbud 
tilpasset fårebesætninger i alle størrelser.  

Sommerens dyrskuer
Dyrskuerne er et vigtigt vindue fra fårene 
og til forbrugerene. Og her er der god tid til 
at snakke med folk som viser interesse for 
vores får.  Fårene bliver klappet og kælet 
med og det er tydeligt, at mange af fårene 
nyder det.  Derfor skal vi indrette udstillin-
ger med får og boder, så det er publikums 
venligt og at folk føler der er plads og rum 
til dem. Jeg mener at det lykkes rigtig godt 
for os på Roskildeskuet i år. Vi havde in-
gen egentlig stand med information, men 
hele det 500 m store telt fremstod som en 
stor stand, hvor fåreavlere diskuterede og 
snakkede med hinanden og med publikum. 
De 2 stande med salg af garn og skind fun-
gerede også rigtig godt.   

God sommer

Richard Andersen
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Rødkløver er en kortlivet urteagtig plante, 
som typisk lever i to til fire år. I modsætning 
til hvidkløver har den en opretgående vækst 
og en stærk dyb pælerod.

Hjerteskuddet ved overgangen mellem 
rod og stænglen fungerer som et lager for 
næringsstoffer. Forskelle i hjerteskuddets 
størrelse og lagerkapacitet påvirker plan-
tens holdbarhed og dermed anvendelighe-
den af de forskellige varianter af rødkløver 
for bestemte formål.

Hvorfor bruge rødkløver
Rødkløver er nitrogenfikserende – ligesom 
hvidkløver. Den har bakterieholdige knolde 
på rødderne, som omdanner nitrogen fra 
luften til nitrat. Dette oplagrede nitrat bli-
ver frigivet til de omkringliggende planter 
eller kan, når planten dør bruges af efter-
følgende afgrøder som en kilde til næring. 
Rødkløverens knoldbakterier kan fiksere 
mellem 200- 300 kg N/ha pr år sammen-
lignet med omkring kun 150 kg N pr. ha hos 
hvidkløver.

Rødkløver iblandet i rajgræs kan pro-
ducere mellem 10-15 tons tørstof per år. 

Protein indholdet er særligt højt i rødkløver 
og det er beskyttet, så der er mindre pro-
teintab fra ensilage opbevaret i silo. Fo-
derværdien er ofte større end den viser sig 
i ensilage analyser, fordi ensilagen opløses 
hurtigere og dermed passagen gennem dy-
ret. Det målte vil variere med den laborato-
riemetode, som er anvendt.

Rødkløver har en betydelig fordel an-
vendt som mellemafgrøde, som skyldes 
dens evne til at forbedre jord strukturen 
og jordens kvælstof status. Og som sådan 
er rødkløver meget velegnet i økologisk 
jordbrug.

Hvordan bruges rødkløver
Rødkløver afgrøder dyrkes normalt for at 
opnå højt protein i ensilagen. Og så til ef-
terfølgende afgræsning i efteråret. Der er 
udviklet nye varianter, som er mere tole-
rante for afgræsning og mere holdbare og 
de egnskaber har forbedret muligheden for 
at bruge rødkløver i et rotations afgræs-
ningssystem.

Rødkløver bliver primært anvendt sam-
men med andre afgrøder, men kan også 

Uddrag fra pjecen: Managing clover for better Returns, EBLEX manual 4 

Rødkløver til får

Det anbefales kun at sætte dyr til slagtning på en 
mark med ren rødkløver, på grund af risiko for 
fertilitetsproblemer. Foto: Jens Chr. Skov

Kronen – også kaldet hjerteskuddet mellem rod 
og stænglen fungerer som lager for næringsstoffer
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RØDKLØVER TIL FÅR

Sammenligning af næringsværdi mellem gennemsnits ensilage af græs og rødkløver ensilage

Græs ensilage Rød kløver ensilage
Tørstof procent 35 25-30

ME (MJ/kg tørstof) 10,6 9,8-11,4

Råprotein, % 13,8 14-19

pH 4,6 4,0-4,5

Ammonia (% i total N) 8,8 <5

Sammenligning af lammetilvækst ved afgræsning af rødkløver og rajgræs

Rødkløver Rajgræs
Tilvækst, g per. dag 229 182

Dage til slagtning 40 49

Rygmuskel dybde, mm 27,1 25.9

Intra muskulært fedt dybde, mm 4,1 3,9

Slagtevægt, kg 18,8 17,7

Slagteprocent, % 51 48

Kilde: IBERS

dyrkes i monokultur. Den fungerer fint sam-
men med italiensk rajgræs og almindelig 
rajgræsser.

Fordelen ved at have rødkløver sammen 
med rajgræsser er:

• Reducerer indvirkningen af trykskader
• Forbedret næringsbalance, særlig sam-

men med græsser som har høj andel af 
vandopløseligt kulhydrat indhold

• Bedre udnyttelse af fikseret nitrogen til 
græsset, og nitrogen tabet kan reducere 
fire gange når den dyrkes sammen med 
græsser end alene i monokultur.

Rødkløver vokser kun fra vækstpunktet, så 
hvis den er skadet, så vil planten dø. Da 
vækstpunktet er over jorden, er det afgø-
rende at beskytte dette område af planten. 
Det gøres på følgende måde:

• Klippehøjden ved slætning må ikke være 
lavere end 7-8 cm

• Unødigt dæktryk fra maskiner skal und-
gås

• Afgræsning højde skal holdes over 6 cm 
og afgrøden skal overvintre med 4-6 cm.

• Trykskader fra dyr er minimal.

Rødkløver til afgræsning
Brug af efterslæt til afgræsning med lam gi-
ver forøget tilvækst sammenlignet med raj-
græs alene. Man skal dog være opmærksom 
på at undgå afgræsning i vådt og fugtigt vejr 
for at begrænse trommesyge.

Trommesyge – en risiko ved rødkløver
Trommesyge opstår, når der sker en hur-
tig udvikling af gas (kuldioxid og methan) 
i vommen. Denne forårsager distress og 
sommetider dødsfald, fordi den udpsilede 
vom udøver et tryk på mellemgulvsmem-
branen, hjerte og lunger. Problemet skyl-
des, at der sker en hurtig nedbrydelse af 
kløverproteinet i vommen, så dyret ikke kan 
komme af med gassen hurtigt nok.

Med god management kan man minimere 
eller helt fjerne risiko for trommesyge hos 
græssende får og lam. Det gøres ved at 
begrænse afgræsningstiden på marken den 
første gang dyrene lukkes ud på den. Og 
undgå at lukke sultende dyr ind på en klø-
verrig mark. 

Endvidere ved at give dyrene fiberholdigt 
foder inden de lukkes ind på kløvermarken, 
f.eks. ved at tilbyde dem fri adgang til hø 
eller halm på marken. Endvidere at være 
særligt opmærksom på dyrene på dage med 
tåget og fugtigt vejr og evt. give dem et 
anti-trommesyge additiv.

Risikoen for trommesyge fremkommer 
sjældnere, når rødkløver fodres som en-
silage, men der skal altid være en særlig 
opmærksomhed på at dyrene får en ba-
lanceret foderration, når den proteinrige 
rødkløver indgår i foderet.

Rødkløver kan give ufrugtbarhed
Moderfår må ikke blive fodret med rødklø-
ver eller sygdomsramt hvidkløver, hverken i 
frisk eller ensileret form i perioden fra seks 
uger før til efter ilæmning.

Der er ikke viden om at vædderes fertili-
tet bliver negativ påvirket af kløver.

Denne særlig påvirkning af dyr fodret 
med rødkløver er mindre udtalt ved brug af 
hvid kløver, men højt phyto-østrogens kan 
forårsage reduceret ægløsning og forsinket 
ægløsning.

Det anbefales kun at sætte dyr til slagt-
ning på ren rødkløver, på grund af fertili-
tetsproblemerne. På normal danske klø-
vergræsmarker vil rødkløverandelen ikke 
udgøre et problem med afgræsning af får i 
bedækningssæsonen.  

Regulering af kløver dominansen
Hvis kløver bliver for dominerende i afgrø-
den gennem det meste af en vækstsæson 
og dækker for det meste af græsset, kan 
det føre til en uhensigtsmæssig ubalance. 
Dette kan føre til forøget ukrudtsmængden 
i marken særligt i efteråret, hvor der er 
mindre kløverdække. Endvidere i vinter og 
tidligt forår - perioder hvor kløver væksten 
er nedsat eller helt stoppet. Fårs evne til at 
græsse tæt reducerer ukrudt i efterårs og 
vinterperioden.
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AF RANDI WORM, FÅREDYRLÆGE, NR. NEBEL

Ian McDougall
– en australsk genetiker på besøg i Danmark
Kiloprisen på lam, vejret og EU tilskuddet er nogle af de hyppigst diskuterede emner, men 
disse faktorer har vi jo som lammeproducenter ingen indflydelse på. Så hvorfor diskuterer vi 
i stedet for ikke det, som vi har indflydelse på og kan gøre bedre ved gennem brug af større 
viden og målrettet indsats, spurgte Ian McDougall i indledningen til hans lærerige oplæg til os 
ved kurset i Bredsten her i maj.

Ian påpeger, at fåreavl/lammeproduktion 
skal være profitabel. Og derfor bør man op-
sætte mål for produktionen. Og så skal man 
jævnligt regne på om produktionen følger 
målene og ved afvigelser skal der gøres 
tiltag for at forbedre resultatet.
Nøglemålene for en lammeproducent er:

• Antal lam opdrættet pr får
• Lammetilvækst indtil slagtning
• Kg lam slagtet pr hektar
• Arbejdstimer pr får pr. år
• Kg indkøbt foder pr får pr år

Tabel 1. Økonomiske resultater i britisk lavlands produktion 2014 (indendørs læmning):

Fysiske resultater Top 33 % resultat Top 33 % mål Forskel Tab i kr.

Besætningernes gennemsnitlige størrelse, moderfår 600 600 0

Får/vædder forhold 47 50 -3

Antal væddere 13 12 1 -6.080

Scannings % 194 196 -1

Dødfødte lam pr 100 får til vædder 9 5 4

Tab af lam fra scanning til læmning 17 6 11

Levendefødte lam pr 100 får til vædder 168 184 -16

Lammedødelighed de første 48 t pr 100 får til vædder 7 7 0

Lammedødelighed efter 48 t på 100 får til vædder 3 3 0

Lam opfostret pr 100 får til vædder 151 167 -16 -65.535

Tab af lam fra fødsel til fravænning 7 7 1

Tomme får i % 5,5 3 2,5 -17.410

Døde får i % 3,7 3 1

Udskiftning % 18 20 -2 -5.800

Mål for 
produktion:
• Antal får pr hektar
• Vædder/får forhold
• Scannings %
• Læmme %  
• Lam i live efter 50 dage
• Fravænningsprocent
• Fravænningsvægt
• Slagteprocent
• Slagtevægt 
• Værdi af slagtekrop, kr.
• Alder ved slagtning
• Alder ved første ilæmning
• Arbejdskraft, timer pr. får
• Indkøbt foder, kg pr. 

moderfår

Ian McDougall – australsk forsker – påpegede i sit 
indlæg i Bredsten, at resultaterne fra 2014 viser, at 
den bedste tredjedel af store engelske besætninger 
med gennemsnitlig 600 moderfår manglede 215 kr. 
pr. får i indtjening. 
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IAN MCDOUGALL - EN AUSTRALIER PÅ BESØG

Man skal kende betydningen af de enkelte 
nøglemål for den samlede økonomi i pro-
duktionen, så man ved, hvor der er plads 
til forbedringer i relation til sine mål. Her 
et eksempel fra den engelske produktion:

Tabel 1 viser resultater fra den engelske 
lammeproduktion i 2014. Her kan man se, 
hvor resultaterne har manglet og på grund-
lag af de forskelle er der udregnet den øko-
nomiske betydning af enkelte svage nøg-
letal for produktionsresultatet. Disse 600 
får store flokke i den engelske produktion 
manglede en indtægt på 215 kr. pr får eller 
hvad der for denne besætningsstørrelse 
svarer til i alt kr. 129.066. Mon vi gør det 
meget bedre i Danmark? Prøv at lave en 
lignende opstilling for din egen produktion, 
hvor du sammenligner med dine egne mål. 

I analysen af sine nøgletal bør man også 
se på væddernes livstidsproduktion. Hvor 
holdbare er de og hvilken effekt har det på 
fårene? Kontrollér lammenes vægt både 
ved 50 dage og ved 100 dage, da det er her 
forskellen mellem racerne vil træde frem.  

Forbedring af produktionen
Alle har en grund til at producere på den 
måde som de gør. Og det er vigtigt at forstå, 
før man begynder at skubbe til ændringer 
i den enkelte besætning. Der er dog tom-
melfingerregler, der kan bruges både hos de 
små avlere såvel som hos de større lamme-
producenter. F.eks. anbefaler Ian McDou-
gall at slagte alle ikke-produktive får, samt 
de får der føder to lam og kun fravænner 
et lam. En udsætningsfrekvens bør være på 
omkring 20 % årligt uanset produktions-
type. Da sikkerheden på avlsindekstallene 
er minimal, er det bedre at selektere ud fra 
de faktiske resultater. Alderssammensæt-
ningen i fåreflokken bør være jævnt fordelt 
på årgangene. Her er det vigtigt ikke kun at 
fokusere på resultatet, men slagt også når 
alderen for udsættelse nås. Det giver færre 
problemer i læmmesæsonen.  Og så skal vi 
i Danmark også overveje vaccination mod 
Toxoplasmose.

Selektion af får
Efter en læmmesæson skal vi også udvælge 
fårene, så vi undgår lam i overstørrelse 
= fødselsbesvær (Texels lille bækken/flade 
facon), slappe lam ved fødsel (lavt huld hos 
får, Suffolk, selenmangel) m.m. Det gøres 
ved at være meget konsekvent med de dyr, 
der kræver særbehandling.

I lammeproduktionen skal vi fokusere 
på parasitkontrol og bruge rene marker, 
hvor det er muligt specielt efter fravænning 

samt vaccinere mod Clostridie infektioner 
ved fravænning.

Som en rød tråd foredraget igennem var 
principperne for Easy care produktion ty-
delige, da de fleste af de erfaringer, der 
gøres her er en fordel også at fokusere på i 
den indendørs læmning. Det vil sige får der 
kræver hjælp ved læmning eller har ringe 
moderegenskaber slagtes efter sæsonen. 
Her kan det også redde lam samt minimere 
behovet for arbejdstimer på sigt også i avls-
besætninger.

Styring efter huld
Fårets huld er helt centralt for resultaterne i 
produktionen. Huldet påvirker direkte 

• Scanningsprocent
• Lammets fødselsvægt
• Moderegenskaber
• Råmælksproduktion
• Lammeoverlevelse
• Lammetilvækst og fravænningsvægt
• Fåredødelighed
• Fårets fravænningsvægt

Det er kendt at får med huld 3-3,5 har 10 
pct. højere ægløsning og det giver 7 pct. 
flere lam i live 48 timer efter læmning. Det 
mål er jo værd at arbejde for – og der er 
tilmed flere positive forhold ved at ramme 
det mål for huld:

• Starter cyklus tidligere på sæsonen
• Flere ægløsninger
• Højere drægtighedsprocent
• Større og mere levedygtige lam
• Producerer mere mælk
• Bærer færre orm og udskiller færre or-

meæg og fravænner flere og tungere lam
• Giver højere profit

Undersøgelser af huldets betydning for be-
sætninger med udendørs læmning viser at:

• Lammeoverlevelse falder 5 % for hvert 
½ huld karakter fåret taber de sidste 4 
uger før læmning

• Lammeoverlevelse falder 5 % for hver ½ 
huldkarakter under 3 ved læmning

• Får med huld på 3,5 producerer dobbelt 
så meget råmælk end ved huld 2,5

Dårligt huld ved læmning giver længere tid 
før lammet patter og da vi ved, at et lam, 
der patter indenfor 20 minutter efter fødsel 
har 95 % chance for at være levende efter 
90 dage, så ved vi at huld er en meget be-
tydende faktor.

Og derfor er huldet bestemt en af de fak-
torer, vi bør have flere undersøgelser af og 
arbejde med, da vi jo har mange forskellige 
afgræsningstyper. Forbedrer vi tilvæksten 
og sundheden forbedrer vi også lammepro-
duktionens CO2 udledning. Vi får jo sand-
synligvis CO2 kvoter fremtiden ligesom ved 
kvælstofkvoter. Til den tid vil optimering 
af produktionen hurtigt blive en selvfølge.

Mål for lammetilvækst
Lammets tilvækst er der store fordele ved 
at holde på 350 g pr dag. Så vil en stor del 
kunne slagtes ved fravænning. Derudover 
vil slagteprocenten være høj, lammene vil 
være mindre udsat for parasitter og derfor 
ikke ormebehandlet. Og det gode efter-
årsgræs vil i stedet for kunne bruges til at 
sikre tilstrækkeligt huld eller til flushing af 
fårene. Forudsætningen for at nå det mål 
med lammetilvæksten er dog, at de har den 
rette genetik, at sundhed i almindelighed er 
god, at der er fokus på belægningsgrad og 
status på spormineraler m.m.

Muligheder med bedre avl
Avl for at opnå bedre genetisk materiale i 
Danmark vil være svært, da vores indeks 
beregninger er basseret på data fra et gan-
ske lavt antal afkom. En bedre strategi til 
at fremme det genetiske niveau er i stedet 
for at slagte de 20 % dårligste i alle besæt-
ninger hvert år. Så vil der alligevel være en 
chance for fremgang. Derudover skal man 
sikre, at det indkøbte væddermateriale er 
opfostret på græs alene og uden væsentlig 
brug af antiparasitære midler (højst en en-
kelt behandling), da de skal kunne klare sig 
på samme betingelser som flokken normalt 
holdes på. Sørg for at indkøbe vædderne i 
god tid før bedækningssæson og lad dem 
gå sammen med slagtedyrene, så der sker 
en naturlig immunisering før vædderen 
skal til at arbejde. Vædderen vil så blive 
smittet med besætningens egen ormesam-
mensætning. Opmærksomheden før ind-
sættelsen skal være på, at den naturligvis 
ikke medbringer resistente ormestammer. 
Dette kontrolleres ved indsættelse ved tæl-
ling af udskillelse af ormeæg, så vi sikrer at 
vædderen ikke forskubber besætningens 
refugie af orm (niveauet kan være max. 
200 epg). 
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AF ÅSE SVENDSEN, HEDELAM

Årets gang på Hedelam
Man skal sætte sig nogle mål og gå efter dem!  Det kunne være 1,7 fravænnet lam pr. får. 5 
pct. dødelighed blandt nyfødte lam og mange andre mål kan man sætte sig og så avle på de 
får, som kan det man ønsker. Det var Ian McDougalls budskab til os, som deltog på kurset i 
Bredsten om avlsmål

Jeg har deltaget i nogle kurser her i den 
sidste tid.  En vigtig pointe, som jeg fik med 
også fra kurset Ian McDougall var, at hvis 
man hele tiden at skiller sig af med de 15-20 
pct. dårligste dyr, får man automatisk bedre 
produktionsdyr og avlsmateriale. Et andet 
kursus med George Megarry om registre-
ringsprogrammet Select Sheep foregik hos 
os. George viste os sit program – Select 
Sheep, som jeg nu har brugt i mere end et 
år og hvordan man kan aflæse elektroniske 
øremærker med forskellige readere, samt 
overføre data til programmet og hente dem 
igen.

Hvis man skal have brugbare informatio-
ner om, hvilke af ens får der yder bedst, skal 
man som minimum blot registrere to ting:

1. hvilke lam, der hører til hvilke får.
2. veje ved f.eks. 50 dage eller ved fra-

vænning

Så kan man med Select Sheep beregne, 
hvor mange kilo lam, det enkelte får har 
produceret. Jo flere oplysninger man fodrer 
programmet med, des flere informationer 
kan man trække ud. F.eks.

• Fødsler dato og forløb 
• Vejninger
• Sygdom og behandlinger
• Medicin regnskab
• Får som skal slagtes 
• Salg og død. Afgang og indgang af dyr 
• Flokflytninger på forskellige arealer
• Scanningsresultater
• Væddere og hvornår de sættes til og 

tages fra
• Foder indkøb og forbrug på div. flokke.
• Klipning og evt. uldkvalitet

Det er ikke alt jeg har udnyttet endnu, men 
jeg synes vi er rigtig godt i gang og at det er et 
godt værktøj i det daglige. F.eks. skulle vi tage 

• 18 væddere fra. (RAM)
• finde 13 bestemte får til en blodprøve 

(BLOP)
• og sortere slagtefår fra i en flok på 640 

dyr. (CULL)

Disse tre grupper havde så hver sin ”alarm” 
i programmet, som blev benævnt med en 
kode - se parentes ovenfor. Den alarmkode 
bliver overført til vores vejeindikator, men 
kunne også være vist på en Reader. Så kan 
vores vægt sættes til at sortere dyrene 
efter disse alarmer og dyrene bliver sendt 
til højre, venstre eller lige ud, når de går ud 
af vægten. Det tog mig ca. 2 timer, så var 
alle dyr vejet og vi havde fundet de dyr vi 
ønskede. Det er SÅ smart og konevenligt!!!

Alle data kan også aflæses på telefonen. 
Dvs. når man står i marken med et svagt 
lam, kan man lige tjekke moderens historie 
og hvis man så lige er i humør til det, så give 
den et ”slagtemærke” i programmet. 

Græsset ligger til 1 - 2 dage afhængig af vejret og 
hvor meget det tørrer, inden det er klar til at blive 
presset i wrapballer
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STALDTIPS!  
Ved udendørs læmninger kan det sommeti-
der være svært at aflæse fårets øremærke, 
fordi de er nervøse og løber væk. Her kom 
George Megarry med det fif, at man lidt før 
læmning ”maler/sprayer” dets nr. på rum-
pen. Måske bare et ”Farm-id”.  Hvis 200 får 
skal have lam, så giver man dem nr. 1 – 200. 
Dette nr. bliver i programmet er knyttet til 
et særligt øremærke nr. Hvis man øremær-
ker lammene, når de er nye, så kan de godt 
lade sig indfange.  Og så er moderens nr. 
også læst på afstand - det ikke så svært.

Sortering og vejning af får
Vi købte i 2008 en vægt hos Trutest. Det var 
en meget stor investering på ca. 85.000 kr. 
+ moms. Men hvor har jeg dog været glad 
for den. Jeg er totalt afhængig af den vægt. 
Inden den havde vi en gammel grisevægt. 
Den skulle man lukke op manuelt; skrive 
øremærke nr. og vægt på et stykke papir. 
Åbne igen manuelt og så sortere efter, hvad 
man nu følte for. Når man var færdig med 
at veje, så stod man med en masse tal, som 
det var svært at holde styr på og bruge 
til noget. Med vores nuværende vægt får 
vi læst øremærkerne ved et lille pib, som 
ved kassen i Brugsen. Og så bliver vægten 
registreret og vi kan sortere dyrene efter 
køn, alder, størrelse eller hvad vi har lyst til. 
Samtidig kan man se, mens man står der 
ved vægten, hvad den daglige tilvækst har 
været siden sidste vejning. Det er et godt 
barometer for om alt er ok. Vores vægt kan 
sortere i 3 retninger, men der findes også 
typer, som kan sortere i 5 retninger og som 
kan fiksere og vippe dyret i vægten, så man 
kan lave klovpleje eller vaccinationer, mens 
den ligger der. Dertil kræves strøm evt. fra 
et batteri og en lille kompressor.

Forår og markarbejde
Alt vores jord er lagt ud i græs, men det er 
ikke permanente græsmarker. De bliver lagt 
om hvert 5. år med korn, hvori der sås nyt 
græs. I år har vi som noget nyt prøvet at så 
rug som dæksæd. Vi vil lade fårene græsse 
rugen af. Det har vi tidligere også gjort med 
byg, men byggen bliver ved med at lave aks. 
Den er meget ihærdig, så nu prøver vi så no-
get nyt: rug. Indtil videre er det kommet fint 

op og vi har ikke haft meget sandflugt i år. 
Det er ellers en trussel på ny såede marker 
her i området.

Som gødning bruger vi hønsemøg og lidt 
kunstgødning. Det er maskinstationen, 
som spreder gødning, pløjer, sår og laver 
ensilagen. Snart skal der laves ny ensilage.  
Vi har rigtig mange wrapballer tilovers fra 
sidste år, så derfor bliver græsset solgt lige 
fra marken.

Fårene og græsstyring
I år vil vi gøre os lidt mere umage med at stri-
beafgræsse med får og lam. Når fårene går 
på det samme græs i lang tid, så er det som 
at spise af en ”beskidt tallerken” (Udtryk 
fra Richard Andersen). Så de kan godt lide 
hyppige foldskift og græsset gror tilmed 
bedre, når det får ro ind i mellem.  De har her 
i foråret haft noget tynd afføring, men både 
får og lam trives indtil videre rigtig godt på 
græsset. Jeg har fået fortalt at kolde nætter 
giver højt sukker indhold i græsset og det 
er måske derfor de har tynd afføring. Det 
er godt de er klippet, for ellers ville de have 
meget lort hængende på halen og bagde-
len. Vi forebygger dette ved at sætte elastik 
om halerne på de nyfødte gimmerlam for at 
undgå at have får med lange haler. Det er 
der nogle fåreklippere, som sætter meget 
pris på. Lammene fra februar og marts har 
lige fået deres 2. vaccine mod bløde nyrer. 
Vi vaccinerer alle lam to gange med T-Brand 
Porcelis. Heldigvis har vi ikke haft ret mange 
tilfælde af bløde nyrer, men en sagde det 
var som at køre bil uden sikkerhedsseler, 
ikke at vaccinere. 

ÅRETS GANG

Hyrdehunden holder fårene samlet i indhegningen, 
så de kommer frem til vejning

Når vægten er registreret, kan vi sortere dyrene 
efter køn, alder, størrelse eller hvad vi har lyst 
til. Samtidig kan man se dyrets daglige tilvækst 
siden sidste vejning
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Han siger næsten ingenting, mens han står 
sammen med fårene og sin Border Collie 
på marken. Kun indimellem kommer en høj 
lyd fra hans fløjte – og vupti, så suser hyr-
dehunden afsted og dirigerer med fåreflok-
ken. Det hele foregår næsten uden ord og 
alligevel, så har Erik og hunden en meget 
præcis kommunikation med hinanden om, 
hvad hunden skal gøre for at dirigere flok-
ken derhen, hvor Erik ønsker den.  Hunden 
elsker det – og det er tydeligt at Erik også 
nyder samspillet og det er vel også derfor, 
at han har opnået den status, at være ef-
terspurgt hyrdehundetræner i hele Europa.  

Som dyreelsker kender han dyrs natur 
og ved, at et samarbejde med en hund 

AF POVL NØRGAARD, REDAKTØR FÅR

En international anerkendt 
hyrdehunde træner
På den vestjyske hede finder vi Danmarks bedste professionelle hyrdehunde træner, Erik 
Holmgaard, som kan måle sig med de bedste i verdenen i denne særlige disciplin i kommuni-
kation med dyr 

ikke udvikles via påtvungen lydighed. Den 
tvangsstyring af hunden, som mange hun-
detrænere føler de har succes med til at 
træne hunde, kommer der ifølge Erik kun 
middelmådige hyrdehunde ud af. For Erik 
er respekt den vigtigste værdi at tilføre ar-
bejdet med træning af hunde, hvis der skal 
komme rigtig gode og dygtige hunde ud af 
det.  For med respekten kommer friheden 
og selvsikkerheden, siger han.

Erik er vokset op med dyr og herigen-
nem har evnen til at se på og træne hunde 
udviklet sig. Som barn har han passet grise 
og køer og som voksen har han arbejdet 
med mink. Men det var oplevelsen på New 
Zealand som ung, hvor han stødte på ar-
bejdet med hyrdehunde, der formede hans 
lidenskab for arbejdet med at træne hunde.

Gård med anderledes 
forretningsgrundlag
Vi befinder os i det flade Vestjylland syd for 
Herning og lidt uden for byen Sdr. Felding, 

hvor Erik Holmgaard har sin gård og her har 
han huseret siden barn.  Fårene havde de-
res ankomst kort efter han overtog gården 
i 1988, men det er træning af hyrdehunde, 
som er forretningsgrundlaget og det til-
hørende Bed and Breakfast, er en ekstra 
ydelse, som gør det lettere for kunderne, 
mens de får hyrdetræning af Erik. 

Den ene del af Eriks hyrdehunde arbejde 
består i at træne andre fåreavleres hunde 
i at kunne lave hyrdearbejde. Det er en 
basal træning over 3-4 uger, hvor hunden 
lærer signalerne at kende og hvad den skal 
gøre. Den ydelse bruger flere at de danske 
fåreavlere, når de skal have oplært en ny 
hyrdehund. Den anden del af forretningen 
er træning af både hyrde og hund.  Det 
foregår på gården – typisk med to til tre 
timers træning hver dag med en fåreflok. 
Den undervisning leverer Erik ikke bare på 
gården i Sdr. Felding, men også mange an-
dre steder rund i Europa - i Tyskland, Ita-
lien, Frankrig og sågar i Færøerne.  Og en 

Erik med sin flok af Lüneburger og Spelsau kryds-
ninger, som hunden i baggrunden lige har samlet
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INTERNATIONAL ANERKENDT FÅREHYRDE

sådan kompetent hyrdehundetræner bliver 
jo også brugt som dommer ved hyrde hunde 
konkurrencer i hele Europa.

Hyrdehunde konkurrencer
I Danmark er der omkring 25 personer i 
Eriks klasse, som mødes til konkurrencer i 
den bedste af de tre klasser, som konkur-
rencerne typisk er delt op i, når Dansk Hyr-
dehundeklub afvikler konkurrencer.  Hvert 
3. år er der Verdensmesterskab, som fore-
går enten i England, Scotland eller Wales 
– lande, som er arnestedet for hele hyrde-
hunde begrebet. Og for 4 år siden blev det til 

en 5. plads for Erik ud af de 242 hunde, som 
deltog i mesterskabet. Og han var en ud af 
de tre, som ikke havde oprindelse fra Stor-
britannien, så det viser den førerposition, 
som englænderne har opbygget i denne 
særlige form for hunde disciplin.

Hyrdehundetræning
En Border Collie bliver testet i en alder af 
5-7 mdr., om den har egenskaberne til at 
blive en hyrdehund. Og først i 7-9 måneders 
alderen begynder en egentlig træning. Den 
består af daglige øvelser typisk 3-4 dage om 
ugen. Frem mod 2 års alderen kan hunden 
så være ”uddannet”. Det betyder at den 
har lært grundegenskaberne, men den skal 
have op mod 2 års praktisk træning, før den 
har opnået egenskaber til at være fuldt ud-
dannet.  En Border Collie hund topper i en 
alder af 4-9 år.

Erik skelner mellem en arbejdshund og en 
konkurrence hund. Det er et intenst arbejde 
at finde og opdrætte en hund til toppræ-
stationer.  Det starter med at finde en god 
hanhund at parre sin tæve med og deref-
ter at selektere den bedste ud fra kuldet.  
Den lovende hund har god hjerne – og kan 
slappe af også i stressede situationer. Erik 
kalder det for dens ”tænd – sluk” evne og 
den egenskab indgår i de første test med 
den unge hund. 

En hyrdehund skal bl.a. lære at får har 
forskellig tryghedszone. Nogle racer, f.eks. 
Spælsau kræver ca. 20 meters afstand hen 
til hunden for at være i deres komfort zone, 
hvorimod Texel får er mindre følsomme og 
kræver kun 6-7 meter. Den forskel har be-
tydning for hvor tæt hunden må være på 
flokken, for at få den til at bevæge sig i den 
ønskede retning.

Fårebesætningen
De 75 af besætningens 100 moderfår er 
en blanding af Charollais og Gotlændere 
og der bruges en Texel vædder. Resten er 
krydsninger af Lüneburger og Spælsau, 
og de bruges til hundetræningen.  Fårene 
læmmer ude på et areal lige ved gården 
i starten af april. Med et flexnet omkring 
folden kan ræve holdes væk. Derimod ser 
Erik begyndende problem med ravne. Med 
udelæmninger fik Erik reduceret problemet 
med coccidiose. Det forklarer han med, at 
udelæmmede lam er mere tilbageholdne 
med at spise jord end staldlæmmede. 

Om sommeren afgræsser fårene na-
turarealer ved Skjern ådal og om vinteren 
går de på slætgræsmarker og frøgræsmar-
ker frem til marts. Han indkøber wraphø til 
at dække foderforsyningen i perioder med 
græsmangel, men i det seneste år har han 
klaret sig helt uden indkøb. Slagtelammene 
afsættes til lokal slagter. Dog bliver alle 
gimmerlammene solgt til hundetrænere, 
fordi hans dyr er vant til at blive hyrdet 
med hunde.

Hyrdehunden tager en magtkamp med et får om hvem der 
bestemmer, uden overhovedet at røre fåret.

Erik lidenskab for træning af hunde stammer fra 
hans ophold på New Zealand tilbage i 1980-erne

Fakta
Erik overtog fødegården i 1988 med 30 ha. 
jord. Her bor han i dag sammen med sin 
kone Marie Louise og deres sammenbragte 
6 børn, heraf er to stadig hjemmeboende. 
Han har haft fårehold lige siden etablerin-
gen - i perioder op til 180 moderfår, men i 
dag er besætningen på 100. Har i en 10 års 
periode også haft op mod 300 frilandssøer 
tilbage fra midten af 90-erne. Arbejdet med 
hundetræning startede i begyndelsen af 
90-erne. Og det blev senere formaliseret 
i en hundekennel for Border Collie. I 2005 
blev der etableret en egentlig Hundepen-
sion. Og for nogle år siden etablerede han 
også Bed and Breakfast – i starten for at 
betjene de mange hundeejere, som han gav 
hundetræning. Det er dog hundetræning 
og undervisning af hyrder, som giver den 
primære indtjening.
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AF RANDI WORM, FÅREDYRLÆGEAF STINE DEMANT BOISEN, JORDBRUGSTEKNOLOG, KVÆGBRUGSSTUDERENDE PÅ ERHVERVSAKADEMI ÅRHUS

Formålet med avlsarbejdet er at skabe ge-
netiske forbedringer inden for fåreavlen. 
Man opnår dette ved at udvælge de avls-
dyr, der besidder de avlsmæssige kvaliteter, 
racerne ønsker, og efterfølgende sikre at 
disse kommer ud i besætninger og produ-
cerer mange afkom. Individafprøvning af 
vædderlam ophørte i 1998, men i 2002 blev 
der gennemført et projekt med en reduce-
ret version af individafprøvning, som dog 
ophørte derefter (Pedersen, Revision af in-
deksberegningen for får – sommeren 2010, 
2010). I 2012 blev individafprøvningen gen-
optaget med finansiering fra Fåreafgifts-
fonden. Med en bevilling i 2013 på 81.000 
kr. til opstart af et projekt med individaf-
prøvning, og i 2014 og 2015 blev der yder-
ligere bevilliget 100.000 kr. pr. år.  Derved 
er individafprøvningen blevet et projekt, 
som afholdes af Danske Lammeproducen-
ter med Cato Barslund som den ansvarlige.

Afprøvningen foregår under ens forhold 
på en god kløvergræsmark, hvor der vurde-

res hvilke lam, der klarer sig bedst i dette 
ensartede miljø. Dermed afspejler de fæno-
typiske registreringer i højere grad dyrets 
genetiske potentiale.

Lammene bliver under afprøvningen op-
delt i hold efter alder. Alderen er valgt ud 
fra dyrenes evne til tilvækst ved kun at 
optage græs som grovfoder. Vædderlam-
mene er ca. 2-3,5 måned gamle ved indi-
vidafprøvningens opstart. For at deltage i 
individafprøvningen er der nogle krav, og 
vædderlammene vil ved modtagelse blive 
tjekket af en dyrlæge m.m. 

Fordelene ved individafprøvningen
Fordelen ved denne individafprøvning er, 
at alle vædderlammene er på samme sted 
og har dermed helt samme forhold og får 
samme behandling. Som sagt kan man der-
ved udtage de vædderlam, som har vist 
genetisk overlegenhed i forhold til de re-
sterende på tværs af besætninger. Dette 
vil dermed give en bedømmelse af, hvem 

der klarer sig bedst i forhold til de faktorer, 
Danske Lammeproducenter har opstillet. 
De opstillede faktorer tilgodeser mange 
forskellige slags fåreavlere, idet der både 
ses på uldkvalitet, høj daglig tilvækst og 
at de skal kunne egne sig til afgræsning af 
naturarealer. Man håber at opnå interesse 
fra et bredt spektrum af fåreavlere - både 
avlsbesætninger, produktionsbesætninger 
og hobbybesætninger. 

S-indeks og sikkerheder
Ved individafprøvningen foretages der ikke 
nogen form for præselektion. Alle vædder-
lam, hvor ejeren syntes, han har et egnet 
lam, kan tilmeldes individafprøvningen. Et 
indsatsområde kunne derved være at sikre, 
det er de rigtige vædderlam, som bliver til-
meldt individafprøvningen. 

Et velegnet selektionsgrundlag ved ind-
sættelse kunne f.eks. være vædderlammets 
eget s-indeks, men da dette først beregnes 
hver 3. måned, vil nogle af vædderlammene 

Individafprøvning 
af vædderlam
Ved en individafprøvning forsøger man at finde de genetisk overlegne vædderlam på tværs 
af besætninger. Den store udfordring ved den nuværende individafprøvning er, at der endnu 
ikke selekteres blandt de tilmeldte vædderlam 

Individafprøvningen i den nuværende form skal 
give et indtryk af, om vædderen har en genetik, 
som gør den egnet til naturafgræsning. Foto: An-
nette Holmenlund
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INDIVIDAFPRØVNING

S-indekset beregningsmetode
Vædderlammets S-indeks beregnes på 
baggrund af vædderfaren og væddermo-
rens s-indeks, resultater fra individafprøv-
ningen og data fra evt. afkom. Vædder-
lammets egen livskraft og fødselsforløb 
indgår i beregningen af s-indekset. Når der 
kommer data fra afkom, anvendes disse 
ligeledes. Egen tilvækst og scanningsre-

sultater fra individafprøvningen indgår ved 
beregning af produktionsindeks, hvorfor 
sikkerheden af disse indekser stiger. In-
dekser for funktionsegenskaber vil ude-
lukkende være baseret på afstamnings-
værdier, indtil der foreligger en hunlig 
afkomsundersøgelse (Pedersen, Avlsvær-
divurdering i Dansk Fåreavl 2011, 2011). 

Informationerne i S-indekset er derved 
afhængigt af vædderens alder. Ved at an-
vende S-indekset ved udvælgelse sikrer 
man også fremgang for alle egenskaberne 
i avlsmålet. Hvis der kun selekteres efter 
resultater fra individafprøvningen, sikrer 
man kun fremgang for de egenskaber, som 
afprøves ved denne.

derved endnu ikke have et s-indeks. I stedet 
for kan man med fordel præselektere efter 
vædderfarens S-indeks, da man hermed 
ved, hvilke egenskaber der ligger bag denne 
vædder, men her skal man også huske at 
kigge på sikkerheden ved hans indekser. 
Dette kan også være en fordel, hvis væd-
derlammet har et s-indeks, men sikkerhe-
den ved dette er lavt.

Desuden kunne man selektere efter væd-
derfædre med en høj sikkerhed for de kræ-
vede egenskaber. Der skal dog stadig kigges 
på fænotypen, da et vædderlam med et 
højt s-indeks, men som er et pjok, ikke skal 
tages ind. Denne kan have været uheldig 
under den mendelske udspaltning til trods 
for faderens ellers gode indeks.

 Der skal desuden huskes på, at s-indek-
set ikke er hele sandheden grundet den lave 
sikkerhed ved indekserne, og det derved 
kan ændre sig meget. Sikkerheden inden 
for fåreavl ligger på et generelt lavt niveau, 
idet de enkelte væddere typisk har få afkom 
i få besætninger og dermed begrænset da-
tagrundlag. 

Ung eller ældre vædder
Desuden kan man stille spørgsmålet, hvor-
vidt det så er bedst at vælge en ung eller 
ældre vædder i forhold til den genetiske 
fremgang og derved den genetiske over-
legenhed. Den ældre vædder har højere 
sikkerhed på indekserne, da han har flere 
afkom, og derved kan det være en fordel 
at vælge en ældre vædder. Man kan på den 
måde også forbedre avlen ved, at vædderen 
får mere præcise indekser dermed at sige, 
at jo flere besætninger vædderen kommer 
til, jo mere præcise informationer. Til gen-
gæld kan den unge vædder være genetisk 
overlegen pga. den genetiske udvikling. 

De mere præcise indekser kan bruges ved 
selektionen til individafprøvningen og der-
ved få rigtig gode vædderlam med meget 
data bag sig, og derved en større sikkerhed.

Udnyt de bedste væddere mere ef-
fektivt
Vædderne ender typisk kun i én besætning, 
og dette vil ikke give en stor fremgang in-
den for avlen i det store hele, men hans 
gener vil trods alt skabe en fremgang i den 
enkelte besætning. Hvis besætningen året 

efter igen vælger at købe endnu en god 
vædder fra individafprøvningen, vil besæt-
ningen endnu engang blive forbedret, og på 
den måde kan man bygge ovenpå. 

Det mest optimale ville dog være, at man 
solgte vædderne videre til en anden besæt-
ning. På den måde får han flere data til sit 
s-indeks og dermed større sikkerhed. Sam-
tidig vil han kunne skabe en avlsfremgang 
i den nye besætning. Man kunne altså med 
stor fordel vælge at sælge vædderen videre 
fremfor at slagte ham, hvor hans gener så 
kun når en besætning. 

For at avlen skal gøres mere effektiv og 
skabe mere fremgang, ønskes der mere 
registrering fra de registrerede fåreavlere. 
Det kunne ønskes, at der forekom mere 
registrering af læmningsforløb, vægten/
størrelse af lammene ved fødsel og evt. se-
nere registrering af vægten af vædderlam. 
Desuden skal der styr på afstamningen af 
de forskellige lam og så vidt muligt undgås 
indavl. Dette ville give et mere præcist s-
indeks, og man vil komme tætteren på væd-
deres reelle egenskaber, da man skal huske 
på, at et avlsindeks er det bedst mulige skøn 
over dyrets sande avlsværdi. 

Figur 1 Indekser i de forskel-
lige delindekser og s-indek-
set. (Pedersen, Avlsværdi-
vurdering i Dansk Fåreavl 
2011, 2011)
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AF ANNETTE ROSENGAARD HOLMENLUND, AGRONOM, SHEEP AND GOAT CONSULT 

I et normalt år tager gimmerne 15 kilo på 
i perioden fra indsamlingen i september, 
hvor de bør veje 25 kg til ilæmning ved vægt 
40 kg i december. Gimmerne skal helst veje 
60 pct. af den voksne vægt ved ilæmning, 
ganske som vi anbefaler det her i Danmark.

”Årgang 2014 er blevet en dårlig årgang”, 
siger Eyjólfur Kristinn Örnólfsson fra den 
islandske forsøgsstation Hestur. Fårestal-
den har 600 får og indsamler data til avl og 
forskning for studerende og landmænd. De 
islandske lam fødes i maj. Da vi besøger Hes-
tur den 20. maj er der stadig gimmere, som 
har problemer med læmningerne. Eyjólfur 
registrerer i avlsøjemed lammenes køn, og 
om fårene har fået hjælp til læmning. Om 
lammet ligger med hovedet fremme i fød-
selsvejen, eller om der er sædefødsel.  

Det værste fødsler er store single vædder 
lam, der ligger baglæns, fortæller han.  De 
har allerede store anlæg til horn, når de bli-
ver født og hornene virker som modhagere 
særligt ved en sædefødsel. Vejer lammet 

næsten 5 kilo, fylder det godt i fødsels-
vejen, og skal man trække et lam ud med 
horn, så risikerer man at det bliver trukket 
fra hinanden. 

Eyjólfur er knapt 40 år. Han er vokset 
op i en fårestald og elsker får. Han er ud-
dannet på landbohøjskolen og har skrevet 
sin master om får. Han er en levende un-
derviser og inspirerer nu både elever og 
kolleger med sin brændende interesse for 
får. Jan Seerup og han er jævnaldrende og 
Jan erfarer, at de er helt enige om en ting: 
”Fåreavlere har hver dag hyrdetimer og 
konen ved det godt. Det er den time, man 
altid kommer for sent hjem, fordi der lige 
er et får eller lam, man skal hjælpe, eller 
når man en sidste gang tjekker stalden 
igennem, før man skal hjem efter en lang 
arbejdsdag. Hyrden kommer altid en time 
for sent (= hyrdetime). Sådan er det, når 
man arbejder med levende væsener. Man 
brænder for det, og man er bare nødt til at 
være parat til at møde alle de uforudsete 

hændelser. Det vigtigste er, at familien for-
står og bakker op om dette”. 

Læmmeproblemer med årgang 2014
Læmmeproblemerne, som Eyjólfur må 
hjælpe flere får med i år, skyldes, at gim-
merne i 2014 kun tog 7 kilo på fra september 
til december. Det havde regnet hele efter-
sommeren i 2014 og høet blev groft og sent 
slættet. Sådan noget hø egner sig meget 
bedre til heste, for hos gimmere fylder det 
vommen op, længe før næringsbehovet er 
dækket. Eyjólfur havde overvejet, at lade 
gimmerne vente et år med ilæmning, men 
var af den økonomiske chef blevet bedt om 
at gøre som sædvanligt. Han fik heller ikke 
midler til at skaffe bedre hø endsige godt 
fåretilskudsfoder. Dette resulterede i, at 
gimmerne nok blev drægtige, men var for 
små til at føde deres egne lam. 

Eyjólfur er ung og lader sig ikke slå ud: ” Vi 
er nødt til lære af denne fejl. Vi har registre-
ringer nok til at bevise, at det sagtens kan 

Island har haft to våde somre i træk og nu i år et koldt forår.  Og det gør at høet bliver for groft, 
så det især går ud over gimmernes udvikling. Det er udfordrende og hårdt for fåreavlerne

Høets kvalitet er vigtigt 
for islandske fåreavlere

Fåreavler Jan Seerup og dyrlæge Birgit Agner Petersen 
diskuterer med Hvalfjordur i baggrunden
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betale sig at købe bedre hø eller få fat i dyrt, 
men korrekt kraftfoder, hvis man skal have 
et godt læmmeresultat. Så jeg har fortalt 
min chef, at jeg ikke laver dette forsøg en 
gang til. Vi har rigeligt med data til at bevise, 
at gimmerne skal op på en god vægt inden 
ilæmning, for at være udviklede nok til en 
vellykket læmning.  Jeg har med mine små 
hænder hjulpet alt for mange i fødslen i år, 
og jeg kan med sikkerhed sige, at hvis man 
kan tale om årgangsfår, så er gimmerne fra 
2014 blevet en dårlig årgang”. 

Lammeproduktion
Islandske lam vokser 35 kg på 4,5 måned 
af hø, mælk og især græs. Det svarer til en 
tilvækst på 280 gram pr dag ved en fødsels-
vægt på 4,5 kilo. Fårene græsser fra ind-
samling midt i september af slætmarkerne 
tæt på gården. Og fra november lever de 
næsten udelukkende af hø, til de lukkes ud 
i maj en uge efter læmning.  De lever ude 
fra en uges alderen til slagtning. Fårene går 
i nærheden af gården, indtil de slippes på 
fjeldet i juni, når græsset bliver næringsrigt.  
Indtil da regner man med en tilvækst på 
ca. 300 gram daglig. Fra midt juni til midt 
september er der en gennemsnitlig daglig 
tilvækst på 250 gram og vædderlammene 
vejer normalt 40 kilo ved indsamlingen. 
De bliver slagtet med det samme og deres 
store indtag af grovfoder betyder en lav 
slagteprocent på kun 40. Dvs. et slagtelam i 
gennemsnit vejer 16 kilo. Kødet koster 30 kr. 
pr. kilo, men er subsidieret med yderligere 
20 kr. pr. kilo. Dvs. et slagtelam kommer op 
på ca. 800 kr. inkl. tilskud, og en landmand 
kan leve af 600 får på Island, hvis gælden 
ikke er for stor. 

Om studieturen til Island
På turen til Island i maj mødes jeg med få-
rehyrde Jan Seerup, Hammershuslam, dyr-
læge Birgit Agner Petersen, Lindum Dyre-
klinik og –praksis,  fårehyrde Berit Kiilerich, 
Lystbækgård, samt kulturlandskabsforsker 
Mons Kvamme fra Lyngheisentret ved Ber-
gen. Sammen med fem litauere blev vi vist 
rundt af Gudrun Laurusdottir ud fra et pro-
gram arrangeret af den Islandske Landbo-

højskole, Hvannerey ved Borganes. Projek-
tet var finansieret af EU, og er en følge af 
det store projekt Sheepskills, hvor megen 
international fåreviden blev samlet på en 
e-learning portal, der ikke rigtig er kom-
met på mode. Vores nuværende projekt 
hedder Sheepvalue og handler om, at land-
mænd viser får og geder frem for hinanden 
i Danmark, Litauen og Island for at lære af 

hinanden. På Island så vi en stor fårebe-
sætning med besøgslandbrug, en malkege-
debesætning også med turisme som bier-
hverv, et garnfarveri og en uldkunstner. Og 
vi skulle selvfølgelig også mærke dampen 
fra de geothermiske kilder. Desuden så vi 
den islandske landbohøjskole og dennes 
fårebesætning ved Borganes, Hestur, med 
600 moderfår.

Nyfødte lam har små horn

Alle lam vejes på forsøgsstationen 
Hestur og registreringer indgår i den 
islandske fåreavls registreringsdata-
base
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Normalt er der 1,6 lam pr. årsfår, men i år 
er nøgletallet kun 1,3, fordi høet er dårligt.

Bæredygtig produktion
Kvælstof og kalium er begrænsende fakto-
rer for høproduktion i slætmarkerne, for-
tæller Arnheiður Hjörleifsdóttir, som vi også 
besøgte. Hun har stærkt overvejet at pro-
ducere økologiske lam til servering på sin 
professionelle besøgsgård ved Hvalfjordur. 
”Selv om vi lever i pagt med naturen, er der 
kun få økologiske fårehold. Høets mængde 
og kvalitet bestemmer årets produktion. 
Produktionen ville halveres, hvis vi skulle 
overgå til økologi”, fortæller hun,” og pri-
sen på lam ville ikke følge med”. Islændinge, 
der årligt i gennemsnit konsumerer 20 kilo 
lammekød, (en halvering siden 1985) mener 
i forvejen, at fårekød er et naturprodukt og 
ser ikke økologisk lam, som noget man bør 
betale ekstra for.

”Derfor nøjes vi med at kalde den island-
ske lammeproduktion bæredygtig. Vi lever 
af naturen, og tilsætter det der mangler, for 
at vi kan udnytte den”. 

ISLANDSKE FÅREAVLERE

Fakta om islandsk lammeproduktion
Antal får på Island 400.000

Slagtevægt 40 kg

Slagteprocent 40 % 

Vægt af slagtekrop 16 kilo

Slagtepris u/ subsidier 30 kr. pr. kilo slagtet

Subsidier 20 kr. pr. kilo slagtet

Antal lam pr årsfår 1,6 normale år, i 2015 på 1,3

Alder ved ilæmning 7-8 mdr.

Alder ved 1. læmning 12-13 mdr.

Konsum af lam pr. indbygger 20 kg pr. år (ca. 330.000 indbyggere)

Gns. indtægt pr lam 800 kr.

Læmme sæson 1-20. maj

På græs i dalen En uge efter læmning

På fjeldarealer Fra 15.juni efter vejret

Fåresankning 15.september

Lammeslagtning Slut september

Græsning af slætmarker 15. september til 15. november

På stald/ høfodring 15. nov.- 20. maj

Udbinding med lam En uge efter læmning.

Et stort lam i forhold til den lille gimmer. Når den 
først er ude bliver den trukket helt ud
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AF INGA STAMPHØJ, DYRLÆGE, SAKSKØBING

Vi har mange gange brug for at kunne vende 
et får, for at kunne tjekke ikke mindst klo-
vene. Og særligt når der skal udtages prøver 
til klovsygetest. 

Har du ikke prøvet det før, så start med et 
ungdyr der ikke er alt for tung og når du har 
øvelsen, så kan du bedre klare den gamle 
vædder på langt over 100kg.

1: Stil dig på venstre side af fåret. Med ven-
stre hånd tages fat om næsen og hovedet 
drejes om på siden af fåret. Tryk med højre 
ben mod fårets flanke. 

2: Når fåret hviler mod dit højre ben trædes 
et skridt tilbage samtidig med at du med 
højre hånd presser på siden af krydset og 
fåret taber balancen. 

3: Med højre hånd tages højre forben op. 

4: Fåret sættes på bagdelen.

At vende et får
– en vejledning

1

2

3

4
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AF RON BON, FÅREAVLER, JANDERUP OG MEDLEM AF SUNDHEDSUDVALGET

Det har længe været kendt, at resistens 
overfor medicin mod indvoldsorm er et pro-
blem i mange lande. Grunden hertil er, at 
mange fåreavlere har for nem adgang til or-
memidler og at fåreavlerne systematisk har 
behandlet deres dyr med disse midler uden 
at sikre sig, om det egentlig var nødvendigt. 
Og ofte bliver der brugt de samme midler år 
efter år, selv om der er en klar viden om, at 
man bør skifte mellem midlerne.

Det er et alvorligt problem, hvis der op-
står resistens i besætningen. Et eksempel 
herpå: En landmand havde en besætning, 
som havde opbygget medicinresistens mod 
leverikter. Besætningen blev derfor solgt. 
Efter 10 år uden får, starter landmanden 
igen med får på samme arealer, men må 
atter stoppe, da han igen oplever resistens.  

Erfaringer fra Holland
I 2011 kom fra Novartis et nyt ormemiddel 
’Zolvix’ med det aktive stof ’monepantel’ 
ind på det Hollandske marked. Midlet havde 
en anderledes virkning end de allerede ek-
sisterende. Så dette middel var et godt 
alternativ, da dyrene begyndte at vise tegn 
på resistens overfor de gamle ormemidler 
og det nye virkede, hvor de eksisterende 
ikke længere slog til. 

I juni 2014 viste det sig, at en besæt-
ning havde opnået Zolvix-resistens mod 
Haemonchus (blodorm) og der var stor 
mistanke om, at yderligere to besætnin-
ger havde opbygget resistens.  Også selv 
om Novartis allerede ved introduktionen 
af Zolvix havde varslet om kun at bruge 
produktet meget restriktivt og at afveksle 
det med andre midler. Novartis undersøger 
nu batchnummeret for at udelukke pro-
duktionsfejl, og undersøger den resistente 
haemonchuslarve.

En nærmere undersøgelse viser dog, at 
de tre besætninger med resistens, trods 
advarsel om restriktiv brug, havde brugt 
Zolvix midlet 3 år i træk som det eneste 
ormemiddel. I alt var det blevet brugt 
mellem 10 og 17 gange i hver eneste be-
sætning!

Alle de tre besætninger har således 
handlet fuldstændig imod anbefalingerne. 
Alligevel er det også overraskende, at der 
er opbygget resistens på så kort en periode 
efter produktets introduktion på marke-
det. Og det værste er, at udover at de tre 
besætninger skaber store problemer for sig 
selv, så har de også bragt et problem for 
hele fåresektoren!   

Seminar om parasitter
Denne erfaring med det nye middel Zol-
vix kom frem under Sydvestjyske Fåreav-
lers Holland-tur i maj 2014, hvor vi besøgte 

messen ’Dag van het schaap’. Her fik jeg 
mulighed for at deltage i en workshop om 
parasitter.  Denne workshop blev organise-
ret af den hollandske organisation for dyr-
sundhed for små drøvtygger og blev afhold 
af Piet Vellema. Han er én af de to dyrlæger 
i Holland, som må kalde sig fårespecialist.

Et par uger inden denne workshop, havde 
jeg tilsendt ham en detaljeret skitse af vo-
res fårehold (besætningsstørrelse, areal, 
markoversigt, samt plan for behandling 
mod indvoldsparasitter året før). Derud-
over havde jeg sendt en gødningsprøve af 
vores lam til undersøgelse af ormeæg.

Ormemiddelresistens og hvad 
vi kan gøre for at undgå dette
I Holland har de et stigende problem med ormemiddelresistens. Og deres erfaringer kan vi 
lære af her i Danmark, for ofte er det fåreavleren selv, som har skylden

Dyrlægen Piet Vellema er den ene af to dyrlæger i 
Holland, som må kalde sig fårespecialist
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ORMEMIDDELRESISTENS

På selve dagen deltog jeg samme med 
dyrlæge Randi Worm. Det hele varede ca. 40 
minutter og vi var 12 deltagere. Piet Vellema 
startede med en forklaring om parasitter-
nes livscyklus. Denne baggrund gjorde, at 
vi bedre kunne forstå, hvorfor det er vigtigt 
at planlægge en god afgræsningsstrategi.  
Herefter blev der forklaret et par prakti-
ske situationer om, hvordan man med en 
mere gennemtænkt afgræsningsstrategi 
kan undgå en hel del ormebehandling.  En 
sådan strategi sparer penge, arbejde, og 
ikke mindst løber man en mindre risiko for 
at opbygge resistens overfor ormemidler.  

God afgræsningsstrategi
Hvor det for år tilbage var helt normalt, at 
man rutinemæssigt gav en ormekur til alle 
sine dyr hver 3.-4. uge, så er det i øjeblik-
ket mere aktuelt, at man kun bruger or-
memidler, hvis det er helt nødvendigt.  En 
lille smitte kan medvirke til, at dyrene selv 
udvikler deres egen immunitet. Og hvis der 
er mistanke om orm, så kan man undersøge 
gødning for ormeæg.  Der er mulighed for 
selv at tælle ormeæg, men det er ikke nemt!  
Man skal have en vis rutine, ellers er risikoen 
for fejlvurdering af en gødningsprøve rime-
lig stor, fortalte Piet Vellema. 

En god afgræsningsstrategi er alfa og 
omega for at minimere ormekur. Det vil sige 
fra udbinding om foråret til juni skal dyrene 
gå max. tre uger på samme fold, herefter 
max. to ugers pause, for at gennembryde 
ormenes livscyklus og minimere risikoen 
for at lammene kan smitte sig selv.  Det er 
også meget vigtigt, at man ikke hvert år 
starter afgræsning på den samme fold. Og 
folden hvor man starter afgræsning det føl-
gende år, må ikke afgræsses efter starten 
af september. 

Min egen erfaring fra sidste år
Efter denne workshop i Holland har jeg 
hængt en billig kalender op ved mit skri-
vebord, hvor jeg noterer, hvornår hvilke 
dyr går i hvilke fold. På denne måde kan 
jeg nemt registrere vores afgræsning og 
foldskifte. Vi har selv en meget intensiv 
fårehold, hvor der går ca. 100 får og lam 
på 4 ha jord om sommeren. Vi plejer altid 
at veje alle vores lam ca. hvert 3. uge hele 
sommeren. Ved en fald i daglig tilvækst 
eller ved tynd afføring har vi taget gød-
ningsprøver fra vores dyr. Kun en enkelt 
gang sidste sommer viste der sig en højt 
smitte af ormeæg og så har vi behandlet 
vores lam. Vores ældre får har aldrig haft 
et for højt antal ormeæg.  I januar i år ved 
opstaldning af vores får tog vi igen gød-
ningsprøver af en gruppe får og en gruppe 
drægtige 1.årsgimmer. Begge grupper vi-
ste sig at have et lavt antal æg. Vi har der-
for ikke givet vores får en ormekur inden 
læmning.  De praksis har vi kunnet undgå 
nu i 3 år og det har aldrig givet problemer 
efter læmning.

Så ved en bevidst strategi kan men vir-
kelig minimere behandling med ormemid-
ler og spare penge, samt på længere sigt 
undgå resistensproblemer. Jeg synes vi har 
et fælles ansvar for at undgå de Hollandske 
problemer, som beskrevet overfor.  

En kritisk hollandsk fåreavler kommen-
terede fornyligt situationen med følgende: 
’Det var godt nok ikke smart af disse fåreav-
lere at bruge Zolvix op til 10-17 gange, hvilket 
jo var imod producentens anbefaling, men 
hvor var deres højtudannede dyrlæger dog 
dumme, siden de har udskrevet recept 10-17 
gange til Zolvix’!

Artiklen er tidligere publiceret i bladet 
’Fårefolderen’

Det er et must at veje fårene inden der behandles 
med ormemiddel, for at finde den rette dosering. 
Foto: Annette Holmenlund

Foldskifte hver 3. uge fra foråret og frem til slutningen af juni er en sikker 
strategi mod opbygning af stort ormeægpres i græsmarken

Anbefalinger til at undgå 
ormemiddelresistens

I Danmark har vi heldigvis endnu ikke 
de store problemer med ormemiddel-
resistens, men der er tegn på en begyn-
dende problematik.  Vi er derfor nødt til 
at tage hensyn til den ud fra følgende 
anbefalinger:

• Minimer brugen af ormemidler ved 
en god afgræsningsstrategi

• Overhold doseringen, og vej dyrene 
inden behandling! Underdosering er 
den hyppigste årsag til resistens. 

• Vej dine dyr regelmæssigt. På denne 
måde kan man opdage lav tilvækst 
i en periode, som kan være tegn på 
en ormeinfektion.

• Brug gødningsprøver til at sikre nød-
vendigheden af ormebehandlingen

• Afveksling af midler i de forskellige 
virkningsmidler/grupper

Holder man sig til de fem ovennævnte 
punkter, kan man spare på middelom-
kostningerne og samtidig undgå resi-
stens.
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AF RICHARD ANDERSEN, FÅREAVLER RØNNEDE

Det skal være positivt og afstressende og 
have dyrene og det stiller krav til at dyrene 
har evner til at læmme og passe deres lam. 
Og det kan let blive udfordringer hvis ind-
hegningen ikke er god nok til at holde dyrene 
inde. Naboen synes sikkert ikke at det er i 
orden, når fårene bræger hver gang de ser 
en person. Al hobby koster penge det gør det 
også at have en lille fårebesætning, men der 
er også indtægter eller noget til husholdnin-
gen. Der er et gammelt mundheld som siger 
at kød, skind og uld er fåreavlens guld. 

Den rigtige fodring
Får og lam holder sig sunde og raske med 
den rigtige fodring. Græs og urter er fåre-
nes naturlige føde. Når de går i naturen og 
følger årets rytme med forår, sommer og 
vinter, samtidig med at de kan græsse på 
et større geografisk område, så finder få-
rene selv de planter som indeholder næring 
samt de vitaminer og mineraler, som svare 
til deres behov. 

De naturlige forhold kan de færreste til-
byde deres får, så derfor må vi som ansvarlige 
husdyrholdere sikre at fårene får deres næ-
ringsbehov dækket. Den nemmeste måde er 
ved at fårene får græs og græsmarksproduk-
ter som hø, grønpiller eller ensileret græs. 
Kløver i græsset sikre at proteinindholdet er 
i orden, lige som det giver kvælstof til græs-
set. Fra maj og til november bør kløvergræs 
kunne udgøre næsten alt foderet til får og 
lam. Sommertørke kan dog give behov for 
tildeling af ekstra foder. 

Vinterfoder
Når man vælger sit vinterfoder er der mange 
muligheder, men man må være opmærksom 
på at vælge en måde, som ikke er komplice-
ret. Naboen eller andre skal kunne hjælpe 
med at fodre uden at overfodre dine får. Og 
fårene skal kunne få dækket deres behov 
også hvis de har 3 lam i livmoderen. 

Hø af kløvergræs, grønpiller eller grønhø 
vil være et godt og enkelt valg. Wrapensi-

lage af kløvergræs vil også kunne bruges, 
men problemet er at den lille besætning 
ikke kan nå at bruge hele ballen inden en-
silagen begynder at varme og bliver for-
dærvet. Fordelen ved dette konserverede 
græsfoder er at det kan gives efter ædelyst 
uden at fårene kommer til at æde for meget. 
Med en normal kvalitet kan de få nok til at 
få deres behov dækket.  Hvis der er mange 
grove stængler, som fårene fravælger stil-
ler det krav til foderbord, således at de ikke 
trækker høet ud og bruger det til strøelse.   

Der skal bruges 100 til 200 kg hø pr får til 
en vinter. Det vinterfoder kan man hente i 
marken i perioden maj og starten af juni, 
hvor der altid vil være overskudsgræs, som 
kan udnyttes til hø.  Inden mekaniserin-
gens indtog blev der høstet meget hø med 
håndkraft. Græsset blev slået med le, vendt 
med en greb og stakket på stativer, hvor 
det tørrede færdigt og var beskyttet mod 
regn som et stråtag. 1000 m2 græs vil give 
200 til 300 kg hø. Eller nok til 2 får. I dag 

At være hobbyfåreavler 
I den lille hobby besætning med under 10 får er arbejdet med får og lam noget som giver liv 
og oplevelser for hele familien. Og derfor er det vigtigt, at man som ejer af en mindre hobby 
besætning kan tage på arbejde og sove roligt om natten også i læmningsperioden

Lammene har behov for mælk inden for nogle få 
timer efter fødsel, så derfor skal lammene selv 
kunne finde patten
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HOBBYFÅREAVLER

kan det selvfølgelig også købes til 2 til 4 kr. 
pr kg.  Der er egentlig mulighed for at være 
selvforsynende med vinterfoder uden at 
det kræver den store udgift. Det giver per-
sonlig tilfredsstillelse og du sparer udgiften 
til fitness centeret. 

Valg af race
Der er over 30 racer at vælge i mellem i 
Danmark. Når jeg anbefaler nogle frem for 
andre er der selvfølgelig nogle meget ra-
ceoptagede fåreavlere som føler sig for-
bigået. Vi har ikke nogen videnskabelige 
undersøgelser, der dokumenterer de for-
skellige racers evne til at læmme uden hjælp 
og til at tage sig af deres lam. Men vi har 
nogle erfaringer. 

Til de helt små besætninger er det spe-
cielt vigtigt at fårene er meget selvhjulpne 
og ikke kræver opsyn når de læmmer.  Racer 
som Gotlandske pelsfår, eller Spelsau hører 

til gruppen af nordiske korthale får, som 
generelt har lette læmninger og lammene 
er meget livskraftige når de er født.  Såne 
racen har også vist gode evner for lette 
læmninger. 

Lammene har behov for mælk inden for 
nogle få timer efter fødsel, så derfor skal 
lammene selv kunne finde patten.  Får med 
meget store patter og dybe yvere egner sig 
ikke til at læmme uden opsyn. De har nor-
malt masser af mælk, men det hjælper ikke 
hvis lammene ikke selv kan finde mælken 
gennem den store patte.

Lavbenede kødracer som Texel har 
mange fordele, men ved læmning kræver 
de opsyn, for at man kan hjælpe når der 
er behov.  Læmmehjælp er noget man lære 
med erfaringen.  I store besætninger med 
flere hunderede får opnås der hurtig den 
nødvendige erfaring til at hjælpe ved en be-
sværlig fødsel. I den lille besætning bør der 
gå mange år mellem behovet at der opstår 
behov for læmmehjælp, fordi det vil være en 
opgave for dyrlægen og desværre så opstår 
det behov altid udenfor normal arbejdstid 
til den høje takst.   

For den helt lille besætning betyder dyre-
nes temperament ikke så meget, da der vil 
være meget kontakt med dyrene og dermed 
mulighed for at opbygge tillidsfulde får. Hvis 
der er behov for at fange et eller flere får, 
skal de altid lukkes ind i et lille rum, hvor 
der kun lige er plads til dyrene således at 
de ikke kan flygte. 

De brægende får 
Nogle mindre besætninger har problemer 
med at fårene bræger hver gang de får øje 
på en person. Årsagen er at fårene har lært, 
at der er stor chance for en godbid når de 
bræger. Derfor drejer det sig om at holde 
faste fodertider. Og her er foder der gives 
efter ædelyst rigtigt godt, da fårene ikke 
oplever at være meget sultne. I kan ringe 
med en klokke når fårene bliver fodret, det 
vil gøre at fårene altid kommer, når de høre 
klokken. Og det fif kan også bruges når man 
ønsker at flytte dyrene. 

Egen vædder eller ej
Jeg vil anbefale et samarbejde med en be-
sætning i nærheden som har samme race 
som dig og der køber du et stort vædder-
lam hvert år og sætter ind til fårene. Når 
du er sikker på at fårene ikke løber om, så 
slagter du vædderen. Kødet er udmærket 
og du slipper for at passe vædderen resten 
af året. 

Hegn og låger 
Der er ikke noget mere irriterende end når 
naboen eller politiet ringer og fortæller dig, 
at nu er fårene ude igen. Når man har får så 
skal der hegnes forsvarligt og nogle steder 
også for at holde ulven ude. 

En forsvarlig løsning er et kraftigt net 
hegn som der spændes stramt op omkring 
hjørnepælene. Hjørnepælene skal mindst 1 
m i jorden og gerne 1,15 m. Det er nemmest 
at få et hegnsfirma til at komme og banke 
hjørnepælene ned i den rette dybde.   Det 
billige fårehegn på nogle tynde pæle kan se 
fint ud lige når det er lavet, men når fårene 
har stået med hovedet igennem hegnet for 
at æde græsset på ydersiden af hegnet, så 
ser det med tiden ikke godt ud længere. Og 
efter 1 til 2 år er der ikke meget hegn tilbage. 
En eltråd på indersiden kan sikre at fårene 
ikke stikker hovedet gennem hegnet og 
man får hegnet til at holde meget længere. 

Til de små folde vil jeg ikke anbefale at 
bruge el hegn. Der er altid mulighed for 
afledning således at spændingen bliver for 
lav, og det opdager fårene hurtigt og så er 
der problemer. Det er ikke sjov for børn og 
hunde når der er fuld spænding på hegnet. 
Derfor hold jer til net hegnet.  

Får og lam noget som giver liv og oplevelser for hele familien. På dyrskuer 
er der altid børn, som gerne vil klappe lammene

Gotlandske pelsfår hører til gruppen af nordiske 
korthale får, som generelt har lette læmninger og 
lammene er meget livskraftige
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AF INGA STAMPHØJ, FÅREDYRLÆGE, SAKSKØBING

Et tankevækkende udbrud af 
Maedi-Visna i M3 besætning
I marts måned i år udtog jeg rent rutinemæssigt blodprøver for opretholdelse af Maedi-Visna 
status i en mindre fårebesætning. Til min store forundring viste det sig, at ét af fårene blev 
testet positiv for Maedi-Visna. 

Dyrene havde ifølge ejer ikke haft sam-
menrend med andre får – dog havde eje-
ren for et års tid siden bemærket, at nogle 
fremmede får havde gået uden for indheg-
ningen. De fremmede får havde gået der 
i en længere periode, men de var ikke på 
noget tidspunkt set inden for indhegnin-
gen sammen med besætningens egne dyr. 
Jeg kontakter den fremmede besætnings 
dyrlæge og får bekræftet, at der er M3 sta-
tus på disse får. Den fremmede besætning 
er sidst testet fri i 2013. Så spørgsmålet 
er bare, hvor smitten så kommer fra. Mig 
bekendt er der ikke får i dette område med 
Maedi-Visna.

For at være sikker helt sikker på, at labo-
ratorieanalysen er rigtigt, så sender jeg 3 
nye blodprøver ind, hvoraf den ene er fra 
det får, der tidligere blev testet positiv.  La-
boratoriet bekræfter, at dyret stadig er po-
sitiv for Maedi-Visna. Det viser sig desuden, 
at yderligere et får er positiv – et får som 
ikke er testet ved den første blodprøvning. 

Af omveje får jeg at vide at den fremmede 
besætning efterfølgende er testet positiv. 
På SEGES - tidligere Videncenter for Land-
brug kan man bekræfte, at den fremmede 
besætning er testet positiv i april 2015.   

Stof til eftertanke
Jeg stiller derfor spørgsmålet: Kan smitten 
overføres uden at dyrene går sammen – kan 
smitte overføres blot ved at dyrene snuser 
til hinanden over hegnet? Hvis det er forkla-
ringen på, hvordan smitten er blevet intro-
duceret i besætningen, så giver det stof til 
eftertanke. Muligheden er selvfølgelig, at 
et af de fremmede får har været inde i flok-
ken og hoppet ud igen, uden at det er blevet 
opdaget. Men da det er en besætning, der 
bliver tilset meget omhyggelig, så tvivler jeg 
på, at det kan være tilfældet.

Efterfølgende har jeg talt med ejeren af 
den fremmede besætning. Denne besæt-
ning er blevet testet negativ i 2010 og 2013. 
I 2013 var der et enkelt dyr, der lå lidt højt 
i titerværdien, men værdien var dog inden 
for normalområdet. 

Afmagret får, som har sæn-
ket hoved for at få luft er 
tegn på at den er Maedi in-
ficeret

Den venstre lunge er infice-
ret med Maedi Visna og er i 
progressivt stadie
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NYT FRA DYRLÆGERNE

Baggrunden for min anmodning er følgende. 
I begyndelsen af april havde jeg fornøjelsen 
af at deltage i en kongres i Sverige om or-
memiddelresistens hos får sammen med re-
præsentanter fra Norge, Sverige og Finland, 
samt Phil Skuce fra Skotland - en anerkendt 
parasitolog. Deltagerne var forinden ble-
vet bedt om kort at fremlægge, hvad man 
gjorde i sit eget land for at undgå udvikling af 
ormemiddelresistens.  Derefter kommente-
rede alle på hinandens anbefalinger. 

Bemærkningerne til min præsentation af 
de danske tiltag var entydige - jeg forsøm-
mer at undersøge om behandlingen virker. 
Jeg undersøger gødningsprøver inden jeg 
udsteder recepter på ormemidler, men jeg 

forsømmer at teste efterfølgende for at se, 
om behandlingen har virket. Hvis ikke der 
testes efter behandling, så ved man ikke 
om behandlingen har virket og man ved ikke 
om der er resistens over for det anvendte 
ormemiddel. 

Den forsømmelse vil jeg naturligvis gerne 
rette op på, og spørger nu om nogle af jer 
kunne være interesserede i at deltage i et 
lille projekt om ormemiddelresistens. 

Om forsøget
Jeg vil gerne undersøge gødningsprøver før 
og efter ormebehandling, for at se om jeres 
behandling har virket. Undersøgelsen er gra-
tis, men I skal have ulejligheden med at ud-

tage og indsende prøverne til mig. Min plan er 
at lade mit lille resistensprojekt forløbe over 
3 år. Vi anvender 3 ormemiddelgrupper i Dan-
mark og min plan er at undersøge en gruppe 
om året. Her i 2015 vil jeg kigge på gruppe 1 
som består af Panacur og Valbazen.  Jeg har 
derfor brug for besætninger, som bruger Pa-
nacur eller Valbazen i år. Fra hver besætning 
har jeg brug for prøver fra 10 dyr før og efter 
behandling. Mit håb er at få undersøgt ca. 
20-30 besætninger fordelt over hele landet.

Er du interesseret i at medvirke, så kon-
takt mig på tlf. 2162 1557 eller på mail: ingas-
tamphoj@mail.dk inden du går i gang med 
ormebehandling. Så aftaler vi praktiske for-
hold omkring prøveudtagning mv.

Test af ormemiddelresistens
Vil I hjælpe mig med at undersøge udbredelsen af ormemiddelresistens i danske fårebesæt-
ninger? 

Den fremmede besætningen har i 2010 
importeret dyr fra Holland og alle var før 
transporten testet negativ for Maedi-
Visna. Det viser sig dog, at ejeren af den 
fremmede besætning ikke bekendt med im-
portreglerne for Maedi-Visna og dyrene ef-
ter hjemkomsten ikke bliver sat i karantæne 
og ikke bliver blodprøvet i Danmark. Og da 
besætningen senere i 2013 blodprøves, så 
er der som tidligere nævnt kun et enkelt dyr, 
der ligger lidt højt i titerværdien. 

Om smitten er kommet ind ved importen 
eller senere, kan jeg naturligvis ikke afgøre 
- det eneste jeg skal beklage, er at det tilsy-
neladende både kan lade sig gøre at bestille 
røde import øremærker og have Fødevare-
styrelsen til at godkende importen, uden at 
nogen gør besætningsejeren opmærksom 
på, at importdyrene skal i karantæne og 
blodprøves for både Border Disease (BVD) 
og Maedi-Visna, samt tilses af en dyrlæge, 
for at besætningen opfylder Maedi-Visna 
reglerne for import. Det skal ikke kunne 
forekomme!

SEGES oplyser, at der gennemsnitlig er 
3 M3 besætninger om året, der mister de-
res status ved den rutinemæssige prøvning 
hvert 3. år. Det tal synes jeg er højt og det 
bekymrer mig meget, at der ikke er nogen, 
der følger op på disse sager og f.eks. kig-
ger på om disse besætninger siden sidste 
blodprøvning har haft kontakt med andre 
M3 besætninger.

Opfølgning på sagen
Planen i den omtalte sag er at kontakte de 
besætninger, der siden 2010 er solgt dyr til 
og få disse besætninger tilbudt blodprøve, 
så smittespredningen kan standses eller i 
det mindst begrænses.

Inden redaktionens afslutning primo juni 
oplyses det, at de besætninger i Holland, 
hvor dyrene er indkøbt fra i 2010, stadig 
har M3 status. Således er det stadig uvist, 
hvordan smitten er kommet ind i importbe-
sætningen og hvornår det er sket.

Om Maedi-Visna:
Maedi-Visna er en dødelig og tabs-
voldende sygdom hos får og geder 
forårsaget af et Lenti-virus. Smitte 
kan overføres mellem får og geder. 
Sygdommen udvikler sig meget lang-
somt og virus kan ligge hvilende i dyr i 
flere år. Der går typisk 3-5 år fra et dyr 
smittes til det viser kliniske tegn på 
sygdom – det beskrives at der kan gå 
helt op til 10 år. Indkøber man et smit-
tet dyr, vil man typisk først blive op-
mærksom på sygdommen, når op til 
60 pct. af besætningens dyr er smit-
tet. Sygdommen diagnosticeres ved 
undersøgelse for antistoffer i blodet.

Det kan tage op til 6 måneder fra et 
dyr smittes til der kan findes antistof-
fer i blodet – hos nogle smittede dyr 
tager det flere år og nogle smittede 
dyr danner aldrig antistoffer.  

De kliniske tegn på Maedi-Visna er 
åndenød - specielt når fårene dri-
ves og senere i sygdomsforløbet ses 
vægttab og kronisk yverbetændelse.
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AF RANDI WORM, DYRLÆGE

At komme ud til dyrene og se et lam meget 
nedstemt og smertepåvirket for så at være 
død få timer senere, det kan få enhver fåre-
avler til at blive bekymret og kræve handling 
af dyrlægen. Ved obduktionen af disse lam 
fandt jeg på de første par stykker ½-1 dl 
sand/jord i løben. Væggen i løben var for-
tykket og lymfeknuderne til tarmene svagt 
forstørret. Jeg fandt ikke sukker i urinen, 
som jeg normalt finder ved dyr med bløde 
nyrer og nyrerne var heller ikke synderlig 
forandrede. Men hvad kunne årsagen så 
være? – I den næste flok fandt jeg samme 
forandringer ved et akut dødt lam. 

Jeg fik en fin aftale med Veterinærinstitut-
tet om at jeg kunne sende 2 lam ind og de ville 
undersøge den ene. På den måde sikrede vi, 
at det var et lam med sand i løben, der bliver 
undersøgt. Lam jo kan dø af forskellige år-
sager og Veterinærinstituttet skulle have et 
lam, der ikke var åbnet forinden.

Svaret fra instituttet var, at årsagen var 
infektion med Clostridium sordellii. Det er 
en bakterie i familie med den Clostridie, der 

giver bløde nyrer. Det, der slår dyrene ihjel 
er giftstoffer, de udskiller i modsætning 
til at andre infektioner. Heldigvis kan man 
forebygge problemer med denne bakterie.

I litteraturen kan jeg se, at denne infek-
tion fortrinsvis rammer lam 3 og 10 uger

Forebyggelse af Clostridie-infektioner
Bakterien Clostridium sordellei er ikke dæk-
ket med i den vaccinetype, de fleste bruger 
til får og lam mod Clostridie-infektioner. 
Den findes hverken i Xentovaccine eller Por-
cilis T-brand. Men man kan få dispensation 
til at bruge Bravoxin10 ved henvendelse 
til Veterinærinstituttet. Det er den eneste 
tilgængelige vaccine med antistoffer mod 
Clostridium Sordelli. Prisen er lidt højere 
end ved brug af Porciclis T-brand, men til 
at leve med, da der kun skal bruges 1 ml pr 
dyr mod 2 ml af Porcilis T-brand. Lammene 
vaccineres 2 gange med 3-4 ugers interval.

Fremadrettet kan vi vælge at vaccinere 
fårene med denne vaccine inden læmning, 
så er lammene dækket ind i de første le-

vemåneder. Alle får skal dog vaccinere 2 
gange, selvom de tidligere er vaccineret 
med Porcilis T-brand eller Xentovaccine, 
fordi der er flere typer i Barvoxin10 – der er 
faktisk 10 typer mod 4 i de andre.

Mineraler
Med til forebyggelsen udover vaccination 
hører også at lamme har adgang til en mine-
ralblanding. Lam mangler jern og har derfor 
altid en tendens til at slikke jord. Men har 
de en mineralspand stående på marken, så 
gør de også flittig brug af den. Det fore-
bygger også.

Clostridium Sordellii 
giver døde lam
I år har jeg i flere besætninger oplevet, at nogle få af de bedste lam er døde 2-3 uger efter, 
de er kommet på græs. Det er jo lam, der forventes at kunne klare sig uanset hvad de bliver 
presset af 

Med adgang til en mineralblanding i marken, 
kan man  imødegå at lam slikker jord, for at få 
dækket deres behov for jern 
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AF ANNE NYMAND, DYRLÆGE KURSUS I REPRODUKTION

Formålet med kurset er, at give kursisterne 
de teoretiske og praktiske færdigheder, der 
er nødvendige for, at kursisten på betryg-
gende vis kan udføre insemination på får. 
For at opnå de bedste resultater af insemi-
nation er det vigtigt, at have et indgående 
kendskab til fårets reproduktion. Herud-
over skal forberedelserne inden og pro-
cedurerne omkring inseminationen være 
optimale og udgøre et minimum af stress 
for moderdyret, så chancen for et vellyk-
ket resultat optimeres. Uagtet om man 
kommer til at inseminere efterfølgende vil 
forståelsen for fårets reproduktion kunne 
være med til at optimere antal lam født le-
vende. Der er derfor mit håb, at kurset vil 
appellere til et stort udsnit af fåreavlere og 
lammeproducenter.

Kursus i reproduktion og  
insemination af egne får

Kursusansvarlig 
og underviser:  Kvægfagdyrlæge Anne Købsted Nymand, 

Dyrlægerne Himmerland, Kvæg A/S, Markedsvej 6A, 9600 Aars, 

Tid:  Mandag den 17. august 2015 kl 9-17.30 eller 
Onsdag den 26. august 2015 kl 9-17.30

Sted:   Den teoretiske del: Markedsvej 6A, 9600 Aars  
Den praktiske del: Gl. Blærevej 67, 9600 Aars

Deltagere:  Fåre avlere, der ønsker, at kunne inseminere får og som har erfa-
ring i pasning og håndtering af får. Max antal deltagere pr. gang 
er 20.

Pris:  1000 kr.pr. deltager inkl. forplejning (priser er eksklusiv moms) 
Hvis man tidligere har deltaget på kurset og senere ønsker at 
komme på et opdateringskursus, så kan man, hvis der er plads, få 
lov at deltage til kostprisen, som er 500 kr + moms. 
I prisen er inkl. Kursusmateriale, rundstykke ved ankomst, kaffe, 
frokost, drikkevarer og en ”skrub af” sandwich.

Kursusmål:  Kurset har til formål, at give kursisterne de teoretiske og prakti-
ske færdigheder, der er nødvendige for, at kursisten på betryg-
gende vis kan udføre brunstsynkronisering og insemination på 
får.

Omfang:  Kurset er et 1- dages kursus med 4 timers teori og 3 timers prakti-
ske øvelser

Kursusbevis:  Deltagerne får efter endt og betalt kursus udleveret et kursus-
bevis som dokumentation på deltagelse og herunder de opnåede 
kvalifikationer.

Efter endt kursus:  Fødevarestyrelsen modtager information om hver enkelt deltager 
i form af navn, adresse, CPR-nr samt dato for deltagelse i kurset. 
 Deltagere, der opnår godkendelse af FVST til insemination skal 
sende/maile skema med oplysning om insemination i under-
skrevet tilstand til undertegnede senest en måned efter sidste 
insemination. Skemaet skal indeholde oplysninger om dato for 
insemination, identitet af han og hundyr samt evt. dato for om-
løbning. Dette skal bruges til statistisk behandling.

Tilmelding:  På mail til: rask.nymand@mail.dk 
På tlf. til: 96982851 (hverdage kl 9-15) 

Ved tilmelding oplyses ønsket dag for deltagelse og også meget gerne, om man kan 
komme begge dage, hvis det skulle blive nødvendigt at flytte rundt.
Desuden oplyses navn, adresse og telefon nummer
Sidste frist for tilmelding er fredag den 7. august 2015 

Om kurset
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AF FLEMMING PEDERSEN, FÅREAVLER, BRYDEGÅRD I SKÆVINGE

Fra morgenstunden torsdag – en dag før 
åbningen og til langt ud på dagen myldrede 
det med tungt lastede vogne og trailere, 
der efter passage gennem en skærsild af 
politi, veterinære instanser, heste og kvæg 
transporter endelig nåede frem til målet 
for deres anstrengelser – fårestalden på 
Roskilde dyrskue.

Grundlovsdags morgen kl. 04.00 ringede 
vækkeuret hos dommer Henning Pedersen, 
hvorefter han påbegyndte rejsen til Ros-
kilde, hvor han mødtes med sin dommerkol-
lega Helge Gilbjerg Nielsen. Efter et solidt 
morgenmåltid i selskab med formanden for 
Dansk Fåreavl, Richard Andersen og un-
dertegnede var dommerparret klar til at 
indlede bedømmelse af de 47 fremmødte 

får. Æren og ikke mindst 18 ærespræmier 
stod på spil for fåreavlerne. 

Fårene var forholdsvis lette at kende 
grundet deres racemæssige egenskaber 
og udseende, værre var det med ejere og 
trækkere. Her var alt trukket af huse, der 
kunne trække et får. Under den endelige 
udvælgelse af får til ærespræmierne måtte 
formanden endog appellere til publikum om 
at stille en trækker. 

Dommerne var hårde, men retfærdige 
i deres bedømmelser, alle fejl blev anført 
og annonceret såvel som dyrenes positive 
sider. De tungere kødracer måtte indkas-
sere en del grønne og blå rosetter. De let-
tere racer og særligt naturracerne havde 
en god dag.

Den bedste dag havde dog Quessant 
vædderen Calendula-Nico 12, der blev så-
vel skuets bedste naturrace vædder som 
Sjællandspræmie vædderen. Der opstod 
dog et mindre problem, da trækkeren, 12 
årige Bjørk Thomassen, forsøgte at vikle 
de mange æresbånd rundt om vædderen. 
På et tidspunkt lignede det optakten til en 
mumificering, men til sidst lykkedes det dog 
at finde en fotogen løsning. 

Kåringsdommere Asger Markussen og 
Brian Lundsgaard – der kunne sove til kl. 
04.30, inden de måtte op og begive sig 
mod Roskilde – indledte kåringsarbejdet fra 
morgenstunden. Og alle, der havde dyr, de 
ønskede kåret, fik det gjort inden frokost. 
Her var det igen naturracerne, der tog fø-

Roskilde Dyrskue 2015
Fåreavlens ildsjæle var mødt op som de plejer allerede onsdag aften kl. 16 – næsten to dage 
før åbningen, for at forberede staldene for morgendagens rykind af spændte og forvent-
ningsfulde fåreavlere 

Fåreavler David Wutton samlede mange tilsku-
ere i fåreudstiller, når han demonstrerede hvor-
dan man klipper et får 
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rertrøjen. Det lykkedes dog for en enkelt 
Dorset og en Texel at snige sig ind i den 
absolutte top.

Konkurrencerne
Mønstringskonkurrencen blev kompetent 
ledet af Richard Andersen sekunderet af 
Anette Pedersen, der fremover vil lede 
mønstringskonkurrencerne. Det blev et 
meget tæt løb mellem de 3 bedste, men 
efter lang votering kunne Ann-Sofie fra Se-
landia med vædderen Kåre hente en velfor-
tjent første præmie. Det var første gang, at 
Ann-Sofie og Kåre deltog i en mønstrings-
konkurrence.

Gæt lammets vægt konkurrencen blev 
lørdag vundet af Marcus med et bud på 31 
kg, hvilket var meget tæt lammets faktiske 
vægt på 30,6 kg. Søndag var Mikkel Kock 
den skrappe med et gæt på 20 kg mod 
lammets vægt på 20,2 kg. De indkomne 
bud spændte fra 1,25 kg til 124 kg. Der er 
plads til forbedringer i disciplinen at gætte 
et lams vægt. 

Tilvæktskonkurrencen, der er fåreavler-
nes indbyrdes kappestrid om, hvem der kan 
avle lam med størst tilvækst, blev vundet 
af Lisbeth Gjerulff med et kuld lam med en 
daglig tilvækst på 645 gram. Niels Nørskov 
vandt tilvækst for enkelt lam med 354 gram 
pr. dag.  

Søndag aften trådte fåreavlens ildsjæle 
igen i karakter. Boder, udstillingsmateriale, 
grinder og får blev behørigt pakket sam-
men, kørt hjem og opstaldet. Om et år tager 
de det hele frem igen. Tak for det.

Dommeren går grundigt til værks, når de Gotland-
ske pelsfår avlere får bedømt deres dyr

Den 12 årige Bjørk Thomassen med Quessant vædder Calendula-Nico 12, der blev såvel skuets bedste 
naturrace vædder og vandt Sjællandspræmien
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NYT FRA DISTRIKTERNE

Nyt fra 
Distrikterne

Distrikt 9 og 10

Fåredage på Hedeland den 22.- 23. 
august 2015
Nyd en dag i det skønne grønne Hedeland 
med hele familien. Sjællandske Fåreavlere 
fra Distrikt 9 og 10, holder Fåredage for 27. 
gang. På udstillingen er der fremvisning af 
dyr, modeopvisning, hyrdehunde, fåreklip-
ning, malkning af geder mv. Der er over 30 
flotte salgsboder, hvor de dejligste varer af 
uld og pels vises frem og flere steder vises 
også forskellige forarbejdningsteknikker. 
Der er også boder med pileflet, børster, 
trævarer, øl, ost, pølser og kød.

I restaurationsteltet kan man købe kaffe, 
te og sodavand samt pandekager til rime-
lige priser.

Åbningstiden er begge dage 10 -17 og 
der er fri entre. Se mere på www.sheep.dk

Bemærk, at hunde skal føres i snor. Vil 
du vide mere om det skønne naturområde 
i Hedeland, så se mere på www.hedeland-
naturpark.dk  
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SPIS DIT FÅR

Spis dit fårLammekrebinetter
fra Karen Olsen, Hørve i Odsherred

Krebinetter
500 g lammefars
1 æg
Rasp, sesamfrø
Timian, salt, peber.

Pastasalat.
200 g pasta
Snackpeber
Agurk
2 tomater
1 lille dåse majs
Lidt ærter
1 teske hakket rødløg
Iceberg eller kinakål
1 revet gulerod

Dressing.
2 spiseske cremefraiches
1 spiseske A-38
1-2 teske Dijon sennep
Lidt citronsaft
Salt, peber.

Form kødet til krebinetter. Vend dem i ægget og raspen som er 
tilsat sesam frø. Steg dem gyldne i olie.
Pastaen koges, skylles i kold vand og lægges i en skål. Snit grøn-
sagerne og læg dem på pastaen.
Dressingen røres og smages til.
Et godt hjemmebagt brød kan gives til. 
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HÅNDKARTER
Flere typer og størrelser. Hånd- 
og 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.

Dejlige
Sweaters og  uldsokker.

Ring og hør nærmere!

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

Opkøb af slagtelam ✓

Opkøb af slagtefår ✓

Alle dyr slagtes i Danmark ✓

Afregning inden 7 dage ✓

Afhentning   ✓
Højeste dagspriser 

  
Michael Jensen

Vildbjerg
Tlf.: 40914832

 
 

ULD
købes og afhentes
M. HAASE ApS

6270 Tønder
Tlf. 7472 1926

Stagehøjvej 27   8600 Silkeborg   T: 86 82 16 55   www.sb-s.dk

Dialog skabe
r  

rigtige løsninger
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Det sker
Juli

2.-4. juli  Landsskuet i Herning

August

17. august Kursus i ejer inseminering af får, Års

22.-23. august Fåredage på Hedeland, Roskilde. Arr. Sjællandske fåreavlere

26. august Kursus i ejer inseminering af får, Års
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