
Bordercollier og vandrehyrder med 350 får
Lystbækgaard har lang tradition i avl af hyrdehunde, som hyrderne i ’Får 
til  Kanten’ har lært sig at bruge. Hyrderne kan ved hjælp af hundene 
gå 10 km med fårene, når de skal fl yttes. Nogle får er ikke hegnet ind 
om dagen, men følger en vandrehyrde. Om aftenen når hyrden holder 
fri er fårene sat på en nattefold. Dette har givet nye muligheder for at 
græsse præcist de planter, der helst skal holdes nede. Dette gælder f.eks. 
Hyben roser, Glansbladet Hæg, Blåtop, Gyvel, Sitkagran, Bævreasp og 
Bjørneklo. Den styrede afgræsning med vandrende hyrder har skabt helt 
nye mulig heder for at udvikle naturpleje med græssende får.

Resummé:
 Græssende husdyr skaber levende landskaber.
 Høj naturværdi er resultat af planlagt afgræsning.
 ’Får til Kanten’ sikrer samarbejde om afgræsning.
 Golfbanens rough bliver afgræsset af ’Får til Kanten’.
 Golfklubben, og Bovbjerg Fyr samt Brugsen i Bøvlingbjerg har salg 

 af kød fra græssende dyr.
 Lystbækgaard Gårdbutik sælger kød, uld og skindvarer.
 Når du køber fra ’Får til Kanten’ støtter du en rig natur.
 ’Får til Kanten’ samarbejder med Lemvig Kommune, lokale borgere 

 og landmænd.
 Fødevare Erhverv har støttet projektet ’Levende Bynatur i Lemvig’.

Lær mere om får og naturpleje se www.hyrdetimer.dk eller køb bogen 
Hyrdetimer håndbog i fårehold og naturpleje – af Annette Rosengaard 
Holmenlund +45 2485 9917.

Kontakt: 
www.lystbaekgaard.dk 
 (fårehyrde Berit Kiilerich +45 2123 2984)
Eller ’Får til Kanten’ 
 (forretningsfører, Nina Svanborg +45 2925 9663)
eller www.faartilkanten.dk

Produkter af fårene 
Kød:
Gårdbutikken på Lystbækgaard sælger produkterne fra fårene. ’Får til 
Kanten’ arrangerer spiseaftener, hvor vel-tilberedt lamme- og fårekød 
serveres. Vi rådgiver til bedste tilberedning, så den fi ne smag bevares 
og kødet bliver mørt.

Vi tilbyder lækre pålægs- og pølsemagerivarer, specielt udviklet af 
 kødet fra fårene. Man kan naturligvis også købe hele lam og specielle 
udskæringer. 

Uld og skind er eksklusive naturprodukter:
Uld er et af naturens unikke produkter. Man kan købe hele hamme  
(= klip fra et helt får ) eller garn i mange nuancer af fårenes naturfarver. 

Fårene klippes hvert år af fårehyrden, som sorterer ulden grundigt i 
 farver og kvalitet. Ulden giver udsøgte ressourcer til spinding, vævning 
og fi ltning. Uld er næsten brandsikkert, og det isolerer, selv om det 
bliver vådt. Det kan blive rent ved luftning og behøver strengt taget 
ikke vask. De smukke skind i fårenes mange naturfarver bliver sendt 
på garveriet efter slagtningen og giver muligheder for eksklusiv møble-
ring eller polstring i barnevognen eller bilen. Mange kunsthåndværkere 
 leverer strikvarer og spændende design til gårdbutikken, og varer kan 
bestilles. Der er også kurser i fi ltning, spinding og vævning for at ud-
vikle traditionen for oprindelige naturprodukter.

Levende Bynatur i Lemvig 
’Får til Kanten’ giver bynaturen i Lemvig et spændende præg med køer, 
 heste, får og geder. Flere fåreindhegninger bliver tilset af byens borgere, 
der oplever lammene vokse op. Man kan nyde de skønneste udsigter og 
vandre i natur arealer, som dyrene afgræsser. ’Får til Kanten’ har sammen 
med ejerne af jorden skaffet solidt hegn og gode låger til arealerne. 
Golfklubben låner også får til at pleje roughen. Får og lam giver bedre 
miljø og ekstra op levelser for golfspillerne i Lemvig.

Landskaber med høj naturværdi er produktet 
af afgræsningen 
Færre græssende husdyr i landbruget har betydet, at den værdifulde 
natur, husdyrbrug i generationer har skabt, gror til. Ved naturpleje er 
målet at bevare artsrigdommen i de gamle naturtyper som enge, over-
drev og hede.

Når fl ere dyrearter græsser sammen, får man sundere dyr og en mere 
mangfoldig natur. Naturen bliver beriget af gødningen, som giver gro-
bund for insekter og larver. Fuglene får gode vilkår, da de æder insekter, 
og samtidig er den korte vegetation en fordel for mange fuglearter. Får, 
heste, kvæg og geder sørger for hurtig omsætning af næringsstoffer, og 
der bliver små rige nicher for alle levende væsener. 

’Får til Kanten’ sikrer sammen med Lemvig Kommune, lokale land-
mænd og borgere ”Levende Bynatur i Lemvig”. Herved kan også de 
næste generationer nyde den spændende variation af vilde planter og 
dyr, som fi ndes i den kulturskabte natur.

‘Får til Kante ’
skaber levende natur…
med græssende husdyr – får, kvæg, geder og heste
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Nordiske naturfår fra Lystbækgaard
Lystbækgaard og fårehyrden, Berit Kiilerich, har i en menneskealder 
brugt hundredvis af får til naturpleje og fremavlet flokke af de mest 
hårdføre dyr. Fårene er af de nordiske racer Lüneburger, Gutefår og 
Spælsau, som er tilpasset til at klare sig i naturen. Denne type af kort-
halefår har været i Norden i 3000 år. Den bløde underuld giver varmen 
og er et fund for uldspindere, imens dækhårene giver styrke og gør 
trøjerne vandafvisende. 

På Vikingeskibsmuseet i Roskilde findes rekonstruerede sejl af dækhår 
fra Spælsau-fårenes dobbelte uld

 Spælsau er af norsk oprindelse.
 Fårene har naturligt kort hale. De tilhører gruppen af nordatlantiske 
 korthalefår.

 Ulden findes i alle nuancer af sort, grå, hvid og rødbrun.
 Fårene kan være hornede, men de fleste i Danmark er hornløse.
 De har et markant flokinstinkt.
 De er frugtbare og har let ved at læmme og passe på deres lam.

Fårene kan leve ude året rundt og modstå kulde, blæst og regn. Læm-
ning foregår udendørs, og fårene hjælpe hinanden med at forsvare lam 
imod ravne, ræve og ulve. 

Fårene finder selv føden. Det være sig træer og buske, lyng, urter og 
græs. De er specialiseret til at udsøge og udnytte de bedste og mest 
næringsrige dele af planterne. 

Dyrene græsser både enge og heder
Enge og græsmarker i frodige Lemvig Kommune giver mere næring, end 
de nærliggende lyngheder, hvor fårene vandrer med hyrden. Lam der 
vokser op på Lemvigs fede græsmarker kan blive til værdifulde plejere 
af de mere barske fredede heder i omegnen. Velplejede heder er derfor 
også en vigtig del af produktet fra ’Får til Kanten’ og ’Levende Bynatur 
i Lemvig’.

Lyngen skal plejes med ild og afgræsning
Hedelyngen bliver passet efter alle kunstens regler af hyrden, der kan 
bruge ung lyng som friskt grønt vinterfoder. Når heden bliver for gam-
mel og træagtig, bliver den afbrændt, så den unge lyng kan spire fra frø 
og rødder. Lystbækgaard arrangerer normalt afbrændinger i marts, når 
hederne er blevet tørre og inden fuglene har yngletid. Heden afbræn-
des i små mosaiker, der giver let mulighed for at nyt liv kan indvandre. 

 Fårene græsser gerne på de nybrændte flader så lyngspirerne får lys, og 
græsset forhindres i at skygge på de nye små lyskrævende planter. God 
hedepleje giver ung blomstrende hedelyng. Når bierne bestøver lyngen 
blive millioner af nye frø klar til spiring, og bierne samler lynghonning 
af nektaren. 

Velsmagende kød fra naturen
Fårene bliver parret i december og får lam i maj.

Hun-lammene (= gimmerlam) bruges til foryngelse af fårene, der i gen-
nemsnit kan bruges i ca. 5 år til naturpleje. 

Vædder lammene bruges også i naturplejen og bliver ofte et til to år 
gamle, inden de er blevet store nok til at komme på slagteriet. Når de 
er klar køres de af hyrden til et godkendt slagteri og slagtes direkte 
uden stress. 

Lam fra Lystbækgaard har derfor ofte levet et længere liv og fået ekstra 
smag af de landskaber, som de har plejet. Musklerne er stærke og dyr-
ene har fået masser af motion. 

Kødet er mørkt og magert og har præg af vildtsmag. Det egner sig 
generelt til langtidsstegning. Filet og mørbrad bliver hurtigt mørt. Den 
gode smag giver udsøgte smagsoplevelser i grill-, chorizo- og spege-
pølser.


