Moderne teknik i
naturpleje med får
Fakta om
systematisk
håndtering af
får

Ved naturpleje har man ofte et stort antal får langt
hjemmefra, som man ønsker at komme til at håndtere.
Fårene skal eksempelvis vejes, sygdomsbehandles, klippes,
fravænnes eller sorteres. Håndtering af mange dyr skal
rationaliseres, så man undgår for mange gentagne ensidige
bevægelser, som slider på fårepasseren.
Har man flere hundrede får, er det derfor vigtigt, at
håndteringen foregår lettest muligt, og uden dyrene får
stress og gør modstand eller stikker af. De gode løsninger
er en stor investering, men helt sikkert uundværlige, hvis
man vil forenkle arbejdet med får.
Vi har i Danmark oftest set håndteringssystemer fra:
Prattley fra New Zealand,
Rappa fra England
Knarrhult fra Sverige

Prattley og Rappa er af aluminium og mest beregnet til at
køre ud i folde for at sortere dyrene.

Knarrhult er af tungere solide galvaniserede elementer og
bliver oftest stillet op hjemme i stald eller lade til at sortere
og behandle fårene. Grinderne kan dog let transporteres
med ud til fåreflokken på siden af en Williams trailer.

Rappa
Sheep and Goat Consult så et helt nyt Rappa
håndteringsanlæg hos Hedelam i februar 2016 og det var
den tyske sælger Olaf Menzel der demonstrerede.
Man kan se noget lignende på filmen
https://www.youtube.com/watch?v=Y8S5aELTmwY
Rappa sorteringstunnel
til to linier stillet op hos
Hedelam

Man kan gå ind og
behandle dyr i
tunnelerne

Låge tages fra til
videresortering

Videresorteringen i
enkelttunnel

Låge der let kan åbne og
lukkes ved
videresortering

Lågen lukkes

Låge som åbner fremad

Lågen foran i tunnelen
skal kunne åbnes når
fårene presser sig frem

Lågen bagved i
sorteringstunnelen skal
også være let at
håndtere.

Grinder samles ind og
stilles klar på vognen.
Sorteringsgrinderne i
Rappa er lette
aluminiumsgrinder. De
kan klappes ud og er
lette at samle på dertil
indrettet vogn.

Når grinderne er samlet
kan bunden hejses op og
hjulene sættes på.

Anhænger med Rappa

Prattley og Rappa er begge af aluminium og lettest at køre
ud i folde for at sortere dyrene. De sælges med specialbygget transportvogn. Skal man køre hurtigere end en
traktor skal transportvognen op på en anden trailer, f.eks.
en autotrailer. Rappavognen er desværre ikke tilladt som
anhænger til biler. Til dansk kørsel er den altså ikke
godkendt til at blive trukket hurtigere end 30 km/time.

Prattley
Prattley fra New Zealand står blandt andet hos en af
landets største fåreavlere, Frank Hansen.
Frank Hansen ejer Vibygårdlam og bruger systematisk sin
Prattley vægt og sorteringsanlæg, når han flytter sine dyr
fra fold til fold for at tjekke, om lammene har holdt
tilvæksten. Han bruger det også for at styre huldet på
fårene (Se billederne herunder). De elektroniske øremærker
aflæses automatisk samtidig med at vægten bliver registreret. Data om tilvækst og evt. vægttab bringes hjem til
effektivitetskontrollen, så han nøjagtigt ved, hvilke marker,
der stimulerer vækst og produktion. Samtidig kan han
sørge for, at får, der er blevet for fede, kan komme ud og
gøre nytte på fattige naturarealer, og få passende huld.

Prattley hos Frank
Hansen her sammen
med vejesystem og
system til registrering
af elektroniske
øremærker.

Prattley vægt med
direkte registrering af
dyrenes nummer og
vægt giver mulighed for
at holde øje med
tilvæksten hos hver
enkelt dyr og hele
flokken.

Hyrdehunden og fårene
i sorteringsanlægget

Frank Hansen kombinerer Prattley vægten med Knarrhult
grinder, som er meget stærke og har gode samlinger. så de
står solidt selv når fårene presser. De er tungere end
Prattleys aluminiumsgrinder.
Knarrhult
Knarrhult, der er af tungere og mere solide galvaniserede
elementer, bruges oftest til at sortere, adskille og behandle
fårene hjemme. Grinderne kan dog rimelig let hænges op
på siden af en Williams trailer. Frank Hansen stiller disse
op, når han skal have samlet rigtig mange får og kørt dem
igennem sorteringsanlæg. De er konstrueret til at holde til
et stort pres.
Vejning af lam i
Knarrhult vægt hos Jan
Seerup

Jan Seerup,
Hammersuslam i gang
med at give drench
samtidig med, at han
vejer fårene. Det er
flytbart, men Jan bruger
det dog oftest hjemme.
Han planlægger det så
fårene behandles i
forbindelse med at de
skal flyttes til nye
naturarealer.

Knarrhult kom med en
rigtig god detalje til
messen ”Moderne
Teknik i Naturpleje med
Får”. En ramme med
modhager, der kan
klappes ud , så fårene
kun kan komme fremad
i behandlingstunnelen.

Denne vægt er en ny
Knarrhult model som
man kan klemme
sammen, hvis man vil
tættere på fåret og
mærke eller behandle
det.

Vægt med ergonomisk
sammenklemsfunktion
fra Knarrhult.
Man kan for eksempel
få vejeenheder fra
Trutest.

Jan Seerup forklarer
hvor mange år han
faktisk har haft med sit
solide og uundværlige
sorteringsanlæg. Han
har arbejdet med det i
15 år.

Vigtige overvejelser, når man køber grinder
og håndteringsanlæg:
Grinder/låger skal veje mindst muligt.
Mulighed for at hænge grinderne på sin fåretrailer.
De må ikke være for lange.
Gode låger, lette at åbne og lukke uden tilbageløbsmuligheder.
Gode samlinger af elementer, som fårene ikke kan
vælte ved pres.
Muligheder for at påbygge vægt- og registreringsenheder.
Mulighed for at køre med håndteringstraileren på
en ladvogn, idet de fleste trailere ikke er typegodkendt til at køre på vejene i Danmark.

Afrunding
Håndterings/ sorteringsanlæg er praktiske og gennemprøvede til sundhedsbehandling og sortering i stordrift med
får. Aflæsning af elektroniske øremærker og vejning letter
det lovpligtige registreringsarbejde og skaffer værdifulde
produktionsoplysninger. Det er vigtigt at få anlægget
demonstreret live, inden man investerer i det.

