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Når rollerne bytter
Kestus Samusiai fra Litauen har sent os dette billede af sin vogterhund,  

der skal holde ulvene væk fra fårene.
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Når afvikling 
er udvikling
Der er nu opnået en bred opbakning til at 
skabe en ny organisation, som skal over-
tage de fælles opgaver i fårebranchen. Det 
betyder også at Dansk Fåreavls nuværende 
medlemmer i fremtiden skal til at sige vi og 
vores om de aktiviteter, der kommer til at 
ligge i den nye organisation. Og det sam-
men med medlemmerne i de raceforenin-
ger og lokalforeninger som tilslutter sig. 

Der kommer meget snart en stiftende ge-
neralforsamling, hvor dannelsen af den nye 
organisation kan vedtages. Der er nedsat 
et udvalg med repræsentanter fra racefor-
eninger, foreningen Fynske Fåreavler, for-
eningen Sydvestjyske Fåreavlere og så fra 
Dansk Fåreavl. Dette udvalg vil sørge for, at 
der bliver lavet et forslag til vedtægter, bud-
get og at der bliver indkaldt til en stiftende 
generalforsamling.

Nu har Dansk Fåreavl en stor opgave i at få 
genoplivet de hvilende distrikter, så de igen 
kan blive til stærke og velfungerende lokal-
foreninger, specielt i de dele af landet, hvor 
der ikke er andre lokalforeninger. Dette ar-
bejde kunne meget vel blive fremmet med 
en støtte fra rådgivningsteamet bl.a. via 
oprettelse af erfaringsgrupper, udpegning 
af ”modelbrug”, der kan danne rammen 
om faglige møder, lave samarbejde om ind-
købsringe eller andre tiltag, som kan udvikle 
og sikre sociale og faglig sammenhold i 
lokalområderne omkring det at have får.

Igennem mange år har tidskriftet FÅR 
været en af Dansk Fåreavls væsentligste 
aktiviteter, når medlemmerne skulle have 
ny viden eller orienteres om foreningens 
aktiviteter. Det ser ud til at dette nummer 
af bladet tilsyneladende er det næstsidste 
udgave. I 2016 er der ikke bevilliget penge 
til tidsskriftet fra Fåreafgiftsfonden og der-
med er det hidtidige økonomiske funda-
ment for bladet væk.

I fremtiden vil der selvfølgelig komme 
information ud til medlemmer på en eller 
anden måde. Det kan blive via et nyheds-
brev, gennem mail, gennem hjemmesiden 
– alt afhængig af, hvad der besluttes i den 
ny landsledelse.

Hvad sker der med Dansk Fåreavl
Når vi ser på vedtægterne for Dansk Få-
reavl, så er det her beskrevet hvordan 
foreningen skal lukkes lovformeligt. Først 
skal der ske en orientering på distrikter-
nes generalforsamlinger og derefter skal 
nedlæggelsen vedtages på 2 på hinanden 
følgende generalforsamlinger med mindst 
3 måneder mellemrum. Og med alle disse 
godkendelser, så betyder det at nedlæg-
gelsen tidligst kan blive effektueret en gang 
til næste sommer.  

Richard Andersen

Formandens ord
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Rødkløver til får

Rødkløver i græsblandinger giver et større 
udbytte og findes næsten altid på de øko-
logiske mælkeproducenters slæt marker. 
Så i et forsøg, der blev gennemført i 2014, 
har man undersøgt rødkløverens påvirk-
ning af fertiliteten hos får. Der var særlig 
fokus på betydningen ved varierende an-
del rødkløver. Forsøgets første resultater 
er præsenteret i Får nr. 2. 2015. 

Forsøgets formål var at levere anvisnin-
ger på, hvilke marker og med hvilken rød-
kløver andel, det kan anbefales at indsætte 
får og geder på rødkløvergræsmarken og 
hvornår det må frarådes ud fra de kendte 
indhold af fytoøstrogener. Endvidere skal 
vi afprøve om indholdet af fytoøstrogener 
svarer til det forventede ud fra tidspunkt 
på året, temperatur o.l., som er senere end 
malkekvægs afgræsningsperiode. 

Analysemetoden er brugbar
Analysen af bælgplanteandel er en ny me-
tode, der er under test og udvikling og for-
søgets formål var at undersøge, om det er 
muligt at give fåreavlerne et estimat for fy-
toøstrogen indholdet i en mark ud fra en må-
ling af rødkløverprocenten i en græsmark.

Resultatet af fytoøstrogen prøverne vi-
ser, at der er en sikker korrelation mellem 
indholdet af fytoøstrogener i de indsendte 
prøver og den rødkløver procent, der frem-
kom via prøverne. Det betyder, at metoden 
er brugbar til i praksis at vurdere, om der er 
risiko for overforsyning med fytoøstrogen i 
en mark. Det vil sige, at fåreavlere kan indtil 
videre har mulighed for at indsende prøve 
til Eurofins laboratorie og få analyseret en 
prøve for rødkløver, hvidkløver og græs, 
hvis der opstår tvivl om, hvor stor ande-

AF JENS CHR. SKOV, KONSULENT I NF PLUS, STØVRING

Parcel Dato Protein,  
g/kg ts

Sukker,  
g/kg ts

Kg  
ts/FEN

Rødkløver, 
% af ts

Hvidkløver, 
% af ts

Græs, 
% af ts

Antal scan-
nede fostre

Bl. 31+22

19/9 237 43 1,34

20 36 44
15/10 260 31 1,18 1,9

7/11 253 40 1,17

5/12 254 50 1,13

Bl. 42

19/9 157 190 1,26

30 36 34
15/10 275 21 1,21 2,0

7/11 254 15 1,24

5/12 273 76 1,08

Bl. 42+3 kg

19/9 232 43 1,32

54 27 19
15/10 305 16 1,22 1,7

7/11 213 <10 1,47

5/12 258 57 1,21

Bl. 22

19/9 255 25 1,36

0 66 34
15/10 191 17 1,20 2,3

7/11 245 23 1,25

5/12 279 71 1,10

Tabel 1. Foderværdi og bælgplanteandel bestemt ved foreløbig scanningsmetode ved Eurofins. 

len af rødkløver er og om der er risiko for 
overforsyning med fytoøstrogen, som kan 
nedsætte fertiliteten.

Påvirker fytoøestrogen lammeantallet?
Det er undersøgt, om fertiliteten hos forsø-
gets 40 får er påvirket af rødkløveroptagel-
sen - altså om antal lam og læmmetidspunkt 
kunne vise en statistiks sammenhæng til 
rødkløver procenten i marken og optagelse 
af fytoøstrogener, der var i det foder fårene 
optog via afgræsningen. Det som man for-
inden kunne forvente var, at de får, der fik 
meget rødkløver ved indsættelse i den fold 
med 54 % rødkløver jf. tabel 1, ville have 
en senere drægtighed end de får, der fik 
mindre rødkløver, da rødkløver andelen i 
foderet faldt, jo længere vi kom hen på året. 
Men det var ikke tilfældet i dette forsøg. 

Mange lammeproducenter holder sig tilbage fra at lade fårene afgræsse mælkeproducenters 
græsmarker med rødkløver, fordi rødkløverens indhold af fytoøstrogen forventes at ned-
sætte fertiliteten. Resultaterne fra et forsøg gennemført i 2014 viser at de intensive racer 
ikke er påvirket af selv høj rødkløverandel

Rødkløveren udgjorde Mark 1: 20, Mark 2: 30 og mark 3: 54 % af tørstoffet i de tre parceller og levede dermed op til det planlagte. Proteinindholdet var som 
forventet højt (ca. 25%), men det gav ingen sundhedsmæssige problemer hos fårene og de holdt et godt huld i forsøgsperioden.
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RØDKLØVER TIL FÅR

Der var ingen sammenhæng at finde mel-
lem fårenes drægtighedsprocent og rød-
kløverprocent.

Hvordan bruger vi forsøgets resultater
Der formodes at være forskel på, hvordan 
de forskellige racer vil klare rødkløver med 
højt proteinindhold og højt fytoøstrogen-
indhold. Det formodes også at de intensive 
racer kan klare mere kløver og rødkløver 
end ekstensive racer. De fåreracer, der blev 
brugt i forsøget, var Dorset, krydsninger 
af Dorset og Texel eller Suffolk. Så vi kan 
kun bruge forsøgets resultater til at give 
anbefalinger om rødkløver for intensive ra-
cer. Der skal uden tvivl andre anbefalinger 
til ved brug af rødkløver til de ekstensive 
racer.

Der var en faldende tendens i antal lam 
gennem forsøgsperioden fra 2,3 til 1,7 lam 

Lammeproducent Torben Kousgaard, Varde Ådal Lam ved Varde var vært i projektet. Og hans Dorset 
får og krydsninger græssede på forsøgsparcellerne i perioden fra 20. september til 5.december 2014. 
Foto: Irene Fisker

pr. moderfår i afhængig af ilæmnings tids-
punktet. Det resultat vurderer vi hænger 
sammen med udbuddet af græs i forsøgs-
marken og ikke af rødkløverprocenten. Be-
grundelsen er følgende:

Det som ikke fremgår af tabel 1 var, at 
rødkløver procenten gennem forsøgsperi-
oden var faldende i de folde med rødkløver. 
Det kan ikke ses ud af tallene i Tabel 1, for 
det er gennemsnit for perioden.

Endvidere gjorde det sig gældende, at 
folde med meget kløver også havde min-
dre græs. Og kløveren går i tidligere i stå jo 
koldere det bliver end græsset gør. Derfor 
var der meget foder tilbage i folden med bl. 
22 og mindre i de folde med mere kløver og 
især rødkløver. Vi måtte rent faktisk stoppe 
forsøget den 5. december, da der ikke var 
mere foder i folden med mest rødkløver. 

Derfor kan vi ikke slutte, at det lavere 
antal lam udelukkende skyldes den høje 
rødkløver andel. For man kan ikke udelukke, 
at det kan skyldes at folden var bidt i bund 
og at der i en kort periode var for lidt foder, 
som har påvirket antallet af fostre.

Forsøgets partnere
Projektet er støttet af FØL (Forskningsfon-
den for Økologisk Jordbrug). Fytoøstrogen 
indholdet i prøverne er analyseret af Martin 
Weisbjerg, Aarhus Universitet, Foulum og 
rødkløver procent er analyseret af Eurof-

ins Laboratorie, som led i forsøg af SEGES, 
hvor der blev analyseret for rødkløver, hvid-
kløver og græs i alle prøver. Landskonsu-
lent Karsten Attermann Nielsen, SEGES har 
stået for den del af forsøget.

Rødkløvergræsmarken med 54 pct. rødkløver i tørstoffet er fotograferet den 19. september lige inden 
der blev taget slæt og fårene blev sat på marken. Den lave græsandel og dermed græsudbud sidst i 
forsøgsperioden forventes at have påvirket fårenes lammeantal mere end fytoøstrogen indholdet i 
rødkløveren. Foto: Jens Chr. Skov

 

Hovedkonklusioner  
fra projektet

• At indholdet af fytoøstrogener sti-
ger med andelen af rødkløver – og 
at kløver andelen falder henover 
efteråret

• At indhold af Formonotin (en af fy-
toøstrogenerne) over 0,8 pct. af 
tørstof (8000 mg/kg ts) kan give 
frugtbarhedsproblemer, men det 
var ikke et problem, da vi slet ikke 
kom op på den koncentration (mak-
simalt 0,6 pct.)

• At det kan give færre fostre og lam, 
når fårene har manglet foder i den 
kritiske periode omkring og især ef-
ter ilæmningen

• At det nok er mere vigtigt at have 
fokus på om fårene får foder nok af 
en ordentlig kvalitet end om rødklø-
verandelen er for høj! I forhold til at 
opnå høj drægtighedsprocent

• At der ikke er nogen effekt af græs-
blanding (og dermed indhold af fy-
toøstrogener) på hverken læmme-
tidspunkt eller antallet af fostre i 
dette forsøg

• At almindelige kvæggræsblandinger 
normalt kan anvendes til får 

• At det er vanskeligt at vurdere klø-
verandel i en mark visuelt

 
Om forsøget
Demonstrationen indeholder udlæg 
af kløvergræs blanding med standart 
blandinger nr.: 22, 31 og 42 med hhv. 
0, 6 og 11 % rødkløverfrø, samt blan-
ding 42 + 3 kg rødkløverfrø for at finde 
grænsen for om og hvornår fertilite-
ten evt. hæmmes eller de blandinger 
som anbefales til kvæg kan bruges 
uden negative problemer til får.

• 1 hold á 10 får indsættes på rødklø-
ver græsmark med kl. græsblanding 
31+22, 

• 1 hold á 10 får indsættes på rødkløver 
græsmark med kl. græsblanding 42, 

• 1 hold a’ 10 får indsættes på rødklø-
ver græsmark med over 50 % kløver 
42 + 3 kg,

• 1 hold a’ 10 får indsættes på græs-
mark uden rødkløver, kontrolhold 
med kl. græsblanding 22
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AF RANDI WORM, DYRLÆGE, NØRRE NEBEL

Mon vi kan lære 
mere om parasitter?
Parasitterne er det største problem for fåreavlen og samtidig det, der koster producenterne 
flest penge. Det var et budskab fra den australske fåredyrlæge Ian MacDougall, da han i for-
året besøgte Danmark

Ian MacDougall mener, at fåreavlere/lam-
meproducenter skal gøre sig mindre afhæn-
gige af ormemidler. I stedet bør man gøre 
mere ud af det forebyggende. De vigtigste 
ting her er god græsmarksmanagement, at 
lade kendskab til ormenes livscyklus indgå 
i vurdering af behandlingsbehov og der-
med bedre forudse sin risiko ved ikke at 
behandle. Samt at bruge væddere, der er 
selekteret til at være immune overfor orm.

Selektion af væddere for  
orme-immunitet
Forsøg har vist at nogle væddere er mindre 
følsomme over for ormeinfektion end an-
dre. De væddere er kendetegnet ved:

• Vædderlam, der har haft en god tilvækst, 
selvom de afgræsser ormeinficerede om-
råder

• Væddere, som er vokset op på græs alene

I Australien er der lavet forsøg med lam, 
der er smittet med orm og som går på græs 
så længe, at man kan se, hvilke der klarer 
sig og hvilke, der ikke gør. Derefter skilles 
flokken i den halvdel, der klarer sig bedst 
og den anden del, der ormebehandles og 
senere slagtes. Dette gentages år efter år og 
på den måde selekterer man væddere med 
mindre følsomhed overfor orm. Det er spe-
cielt slutvædderen, der bruges til slagtelams 
produktion, der bør have disse egenskaber.

Selektion af gimmere for  
orme-immunitet
Gimmere udvælges blandt dyr med god im-
munitet. Disse er kendetegnet ved:

• Immune får bærer færre orm og udskiller 
færre ormeæg

• Arvbarheden for ormeimmunitet er lav, 
så fremskridtet sker langsomt

• Selektionen sker hurtigere i en større 
flokke (>1000 får)

• Lam skal være mere end 6 mdr., før at 
opbygget immunitet beskytter og der-
for når en indsats ikke at hjælpe for et 
slagtelam

• Nogle racer, f.eks. Texel, bærer nogen 
grad af immunitet overfor orm

Avlsgimmerne udvælges fra de får, der fø-
der tvillinger. De selekterede skal veje 60 
pct. af det voksne fårs vægt ved ilæmning. 
Ormemidler undgås så vidt muligt, dog un-
der hensyntagen til dyrevelfærden. Gim-
mere, der halter, får diarre eller lignende, 
sorteres fra løbende, når flokken gås igen-
nem med 2-3 ugers mellemrum – ikke mere. 
Senere kan der tages enkeltdyrs tællinger 
af ormeæg. 

I perioden før bedækningssæsonen tæl-
les jævnligt ormeæg i gødningen fra 10 lam. 

Det er her starten af oktober, at forskellen mellem 
slagtelammene træder frem. Dem som kan tåle 
ormepresset bedre har vokset mere end de andre.
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MON VI KAN LÆRE MERE OM PARASITTER?

Det er et mål, at antallet af æg ligger under 
500 epg på alle lam. Stiger den til over 500 
epg, kan man være i tvivl om, hvor gode de 
er, forudsat der er god græsmanagement. 
De kan have en rimelig immunitet, men 
den vil først kunne spores på etårs fårenes 
ægtællinger. Til den tid er det en fordel at 
kende de enkeltes fårs epg.

Metoden beskrevet her er ikke kun brug-
bar i store besætninger - den kan også 
foretages i mindre besætninger. Det kræver 
megen konsekvens, men når resultaterne 
kan ses, så vil de fleste jo være både være 
stolte og tilfredse. Og formår vi at gennem-
føre et sådan selektion helt bredt, så skulle 
den danske fåreavl være godt på vej mod 
bedre resultater og med mindre afhængig-
hed af ormemidler.

Om Ian MacDougall
Ian MacDougall er uddannet dyrlæge i Australien og har i mange år arbejdet med 
avlsarbejde, inseminering og udvikling af programmer for avlsarbejde. I disse 
år tilbringer han det meste af tiden med at sælge og formidle sæd og væddere 
i Australien. Han er fortaler for at bruge krydsningsvæddere som slutvæddere i 
de store produktionsbesætninger, da holdbarheden på de renracede er alt for 
ringe. Kravet til en vædder er at den skal kunne bedække mindst 100 får om 
året og i adskillige år.

Ian MacDougalls pointe er, at vi skal lære at udnytte vores observationer om fårene i selektionsøjemed, når vi konstaterer at nogen får er beskidte bagi og 
andre ikke – selvom de har afgræsset på samme mark

Ormebehandling før  
bedækningssæsonen
Sluttelig vil jeg lige nævne, da jeg ofte bli-
ver spurgt omkring ormebehandling før be-
dækningssæsonen, at Ian Mac Dougall an-

befalede kun behandling af får med lavere 
huldscore end 2. Hvis besætningen har pro-
blemer med Hæmonchus, så kan det være 
nødvendigt at benytte det smalspektrede 
middel, Flukiver.
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AF ÅSE SVENDSEN, FÅREAVLER VED SKÆRBÆK

Klipning to gange på et år - måske er det vild luksus, men i år har vi altså klippet fårene både 
sidst i marts og så her igen den 27. august. Der kom nogle dygtige englændere forbi og de 
klippede 670 dyr på én dag 

Årets gang på Hedelam

Jeg synes fårene bliver lidt sløve, når de skal 
gå et helt år før de klippes igen. Det obser-
verede jeg især hos de højdrægtige får, da 
vi kom hen til januar og februar og de gik 
ude i vådt vejr. Det var som om, at de ikke 
orkede at bevæge sig rundt med mange lam 
i maven og meget uld udenpå. Det betød 
konkret, at vi fik en omgang drægtigheds-
syge og mistede 5-6 får. Fårene vælter heller 
ikke så let, når de har kort uld og jeg synes 
også de ser meget bedre ud! 

Resultatet af september klipningen blev 
800 kg uld og jeg var lovet 1,20 Euro pr kg, 
men fordi det var kort uld, så fik jeg kun 
0,20 Euro. Det var selvfølgelig lidt træls, så 

hvad uldsalg angår, er det en underskuds-
forretning at klippe to gange. Men hvad 
angår fårenes velbefindende og trivsel, så 
tror jeg det er godt. 

Og jeg tænker: alle tiltag, som øger sund-
heden generelt er godt givet ud.

Inseminering
Vi så sidste år, da var vi med på en bustur 
til Frankrig sammen med andre fåreavlere, 
hvordan man her har vædderstationer for 
de forskellige racer og virkelig arbejder med 
avlsfremgang. Så jeg tog på kursus og fik 
tilladelse til at inseminere. Vi købte 50 strå 
med Lacaune sæd fra Frankrig - pris 150 

kr. pr strå. I april/maj inseminerede jeg så 
46 får. Lige da vi var færdige, så undrede 
det mig, at der var så mange strå tilbage i 
sædspanden, men det viste sig, at der kun 
er ½ dosis i de franske strå, så egentlig 
burde jeg have brugt 2 strå pr. får. Så hvis 
det kunne lykkes med det vi gjorde, så ville 
det jo bare gøre det ekstra billigt at insemi-
nere, 75 kr. pr. får. Til dato er der kommet to 
vædderlam ud af arbejdet og læmningerne 
er ikke færdig endnu. Så jeg er overbevist 
om, at det kan lade sig gøre. Jeg har hørt, 
at der er nogen, som bruger dobbelt dosis 
og har ca. 60 pct. succes. Uanset resulta-
tet hos os, så er det helt sikkert, at vi vil 

Den 27. august klippede vi fårene for anden gang i år. Og de 670 dyr blev klippet på én dag af nogle dygtige englændere. Foto: Rikke Roagers Fotografier
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fortsætte med at øve os i at inseminere, så 
vi kan få nyt blod ind uden at skulle købe 
væddere. Også selv om vi måske skal give 
300 kr. pr. får. Den engelske sæd koster jo 
for øvrigt ca. 500 kr. pr. strå.

Hvordan inseminere vi 
Vi har tre steriliserede teaser væddere, som 
vi giver farveklods på og lukker ind til få-
rene. Både morgen, middag og aften tjek-
ker vi flokken og tager de får til side, som 
er blevet farvet. Når der er gået 18 – 24 
timer efter de er mærket første gang, så 
er de mest klar til at blive insemineret. Jeg 
har lige brugt de sidste strå og her forsøgte 
jeg at måle temperaturen på fårene, når jeg 
inseminerede. Måske kan den registrering 
sige os noget om det optimale tidspunkt.

Super vejr – super læmning
Her sidst i september er der vel ca. 20 får, 
som endnu mangler at få lam i denne om-
gang - og det er gået rigtig godt. Status er 
260 fødte lam på 150 får dvs. 1,73 lam pr. 
moderfår og 13 døde altså 5 pct. Det er et 
mål, jeg ikke altid kan holde. Men bemærk 
at det er opnået på får, der ikke går et år, 
før de føder lam igen. 

Der var i læmmeperioden nogle dage med 
meget regn, men det lod ikke til at genere 
lammene. Der har været rigeligt med græs 
og her sidst i september har det været en 
fornøjelse at opholde sig udenfor – klart, 
tørt og stille vejr. De får, der ikke skal have 
lam, græsser på en nabos græsmark, så det 
giver bedre plads hjemme. Hver gang der er 
født ca. 20 lam, så flytter jeg de får, som 
mangler at læmme til en ny mark. Jeg roterer 
rundt med dem. Efter et par dage kan får og 
lam lukkes sammen i større grupper. Det er 
en fordel at helt nye lam ikke går i for store 
flokke. Så kan de lettere finde deres mor og 
forvirringen bliver mindre. 

Der har været meget lidt behov for læm-
mehjælp i denne omgang. Jeg ved ikke om 
det skyldes en ny specialdesignet mineral-
blanding fra Vitfoss, eller at de er blevet 
klippet 2 gange. Eller det skyldes jeg har 
en ung mand fra Ungarn til at hjælpe – det 
mener han i hvert fald selv er årsagen! Det 
har bare været en god sommer.

ÅRETS GANG PÅ HEDELAM

Vi har nu fået 3 vædderlam og 2 gimmerlam ud 
af indsatsen. Resten af stråene blev brugt her 
først i september.

Lavt forbrug af ormemidler
Der har heller ikke været meget brug for 
ormemidler. Jeg behandler næsten aldrig 
får mod orm. Kun hvis jeg ser arten hæ-
moncus. Jeg har været på kursus og lært 
noget om at tælle ormeæg og det er et 
meget godt redskab at have. Lammene 
har fået en enkelt gang Cydectin. Jeg har 
også brugt et par liter E-vitamin natur med 
Selen til lammene. Det giver jeg dem, når 
jeg synes de mister tilvækst eller bliver lidt 
kedelige i ulden. Det er ikke et dyrt produkt 
og der er ingen tilbageholdelses tid, så de 
får ca. 5 ml i munden, når de kommer gen-
nem vægten.

Salg af lam
Ligesom læmninger er salg noget som fyl-
der meget her på Hedelam. Vi sælger vores 
lam til Kvickly butikker, til varehuset Sal-
ling, en del til private slagtebutikker, til en 
håndfuld restauranter og så lidt til private. 
Min faste opgave er sidst på ugen at aftale, 
hvem der skal have lam i ugen efter. Der skal 
laves en liste til slagteren og kølefirmaet, 
følgeseddel til hver enkelt lam. Derefter 
skal lammene findes frem og stilles klar til 
mandag morgen. Kl. 7.20 kører jeg til Højer 
og her står dyrlægen og slagteren klar til 
at modtage dyrene. Tirsdag kommer kø-
lefirmaet og henter dyrene og så bliver de 
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ÅRETS GANG PÅ HEDELAM

Åse viser stolt de 8 hvalpe frem – 7 tæver og 1 
hanhund – som er født den 31. august. 
Foto: Rikke Roagers Fotografier

leveret til kunderne. I løbet af ugen ringer 
slagteren med slagtevægtene og så skal der 
laves faktura til kunderne. 

Faste priser
Jeg har valgt at have den samme pris året 
rundt. Det betyder, at mine lam nogen 
gange er dyrere og andre gange er det ikke 
meget, jeg får ud af mit arbejde i forhold 
til at sælge til eksport eller til en opkøber. 
Fordelen er, at mine kunder kender vores 
lam og ved, at de er meget ens i størrelse 
fra gang til gang og det kan de godt lide. 
Desuden er det friske lam, hvad angår alder. 
Det tager laaang tid at opbygge en stabil 
kundekreds og det er først nu, efter 10 års 
arbejde med salg og tusind telefonopkald 
til kunderne, at jeg kan se at det begynder 
at komme af sig selv.

Hundehvalpe
Så skete der det som måtte ske, når en han-
hund og en tæve går sammen: pludselig er 
damen gravid. Den 31. august fødte hun et 
stort kuld hvalpe. Der er 7 tæver og 1 han. De 
er født i stalden og går sammen med nogle 
flaskelam og en andemor med ællinger. Det 
er godt at de bliver præsenteret for dem, de 
skal passe på, mens de er helt små. De vil 
også snart smage på en strømtråd og den 
oplevelse glemmer de aldrig. Vi har nu haft 
vogterhunde siden juni 2014 og ligesom 
jeg ikke kan forestille mig at være fåreavler 
uden hyrdehunde (Border Collier), så kan 
jeg heller ikke længere forestille mig ikke 
at have vagthunde. 

Så er der nogen som har lyst til at købe en 
Maremma Abruzzese hundehvalp, så kom 
til Sønderjylland og se på en.

Ellers vil jeg takke for spalteplads i FÅR og 
ønske god arbejdslyst til alle jer, der arbej-
der med får og lam.

Redaktionen takker Åse Svendsen mange 
gange for at have indviet læserne i hendes 
tanker om driften og opnåede resultater på 
Hedelam gennem året 2015.

Vores Maremma Abruzzese vagthund, som vi indkøbte i 
2014, har for første gang fået hvalpe. Og jeg kan ikke læn-
gere forstille mig fåreholdet uden at have vogterhund. Foto: 
Rikke Roagers Fotografier

ÅRETS GANG PÅ HEDELAM
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Indvielsen af gårdslagteriet i starten af sep-
tember var Eva og Torben Kousgaards mar-
kering af et års arbejde med at planlægge og 
opbygge et gårdslagteri i laden på gården. 
Og samtidig fejre at gårdbutikkens areal er 
forøget til det dobbelte.

Det er hele familien, som arbejder med på 
Varde Ådal Lam. De tre sønner, hvoraf den 
ældste er uddannet slagter bidrager meget 
i driften. Og siden slutningen af sidste år 
har både Eva og Torben været fuldtids på 
bedriften. Det betyder, at de kan fokusere 
arbejdet på bedriften og have mere op-
mærksomhed på at passe kundekredsen, 

som har flere segmenter. Der er de lokale, 
som køber æg og grøntsager ved vejsalget 
og indimellem også kød og andre ting i 
gårdbutikken. Så er der de faste leverancer 
af hele lam til gourmet restauranter og en-
delige, så der leverancer af slagtekroppe til 
slagtebutikker i området. Hele den kunde-
kreds er bygget op gennem de seneste år. 

Genvinsten er bedre samspil  
med kunder
Med eget slagteri, så får vi nu mulighed 
for at styre forarbejdningsprocessen langt 
bedre og tilpasse slagtninger til behovet, si-

ger Torben og fortsætter: - Det giver en god 
mavefornemmelse, at vi søndag aften kan 
planlægge præcist, hvor mange slagtninger 
vi skal have mandag og lammekroppe vi skal 
hænge til modning i kølerummet, så vi har 
kød nok at levere til kunder sidst på ugen.

Og når jeg siger dette, så er det ikke 
en kritik af vores slagter i Holsted gen-
nem mange år, for dér har vi altid fået god 
behandling og fået dyrene slagtet, når vi 
ønskede det. Men med et slagteri her får vi 
flere muligheder for at optimere og udnytte 
alle dele på slagtekroppen. En af fordelene 
hænger sammen med nye kundepræferen-

POVL NØRGAARD, REDAKTØR FÅR

Varde Ådal Lam 
etablerer eget slagteri
- Med et gårdslagteri rykker vi et skridt nærmere mod vores drøm om at skabe en sammen-
hængende værdikæde fra jord til bord, hvor vi i alle trin kan påvirke processens kvalitet og 
sikre vores forbrugere en god spiseoplevelse

Vejsalget ved indkørslen til gården lidt uden for 
Toftnæs, der ligger 9 km fra Varde centrum. Vej-
butikken giver en god trafik af kunder også til 
gårdbutikken.
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VARDE ÅDAL LAM

I slagteriets kølerum hænger mandagens slagtekroppe 
til modning i 4 dage frem til levering om torsdagen.
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VARDE ÅDAL LAM

Gårdbutikkens areal er fordoblet i det forløbne 
år, så der nu er plads til flere andre produkter 
end gårdens egne kødprodukter, som ligger i kø-
lemontren.

cer. I modsætning til tidligere køber mange 
af vores private kunder i dag udskæringer 
– ikke hele slagtekroppe. Den ændring giver 
os en udfordring med at få god udnyttelse 
af de dele af slagtekroppen, som ikke er så 
eftertragtet og sørge for at få det anvendt 
til andre typer forædlede produkter. Men vi 
får også bedre mulighed for at være på for-
kant med kundeønsker, når vi møder dem 
selv. Og bedre til at følge med den trend, 
som vi ser, nemlig at der gennem de senere 
år hos forbrugerne er kommet langt større 
opmærksomhed på lammekød i måltidet. 
Den trend skal vi støtte op om som leve-
randør og tilbyde forbrugerne udskæringer 
og ny inspiration og tilberedningen af deres 
lammeretter.

Salgsarbejde med flere strenge
Eva og Torben har flere strenge at slå på i 
salgsarbejdet. Vejbutikken med salg af æg 
og grøntsager er det, som giver god trafik 
af kunder og bringer flere frem til gårdbu-
tikken. Vejsalget giver kontakt med ca. 100 
kunder om ugen.

Til den brede del af salgsarbejdet hører, 
at de laver åben stald to gange om året. Det 
ene arrangement er en tirsdag i efterårsfe-
rien, hvor familier inviteres til fåreklipning 
og smagsprøver på kød og vinprodukter 
fra gårdbutikken. Det anden foregår om 
tirsdagen før påske, hvor der inviteres til 
lammeklapning og inspiration til maden til 
påskefrokosten.

Og så kan vi godt lide at lave events. 
Sidste år havde vi lammebal i laden med 
200 gæster. I år foregik festen i skoven i et 
telt. Med toner fra en operasanger fik de 
50 deltagere serveret gourmetmad lavet af 
kokken på Henne Kirkeby Kro. 

Vi deltager også i markeder, primært øko-
logiske høstmarkeder, samt på de lokale i 
området. På det område er vi meget beviste 
på at prioritere vores ressourcer og ikke 
brede os for meget. I salgsarbejdet lægger 
vi vægt på at få synliggjort vores økologiske 
værdier bag de produkter vi fremstiller og 
sælger. Vi vil også gerne fremstå som no-
gen, der har styr på hele fremstillingskæden 
og give kunden garantier for kvalitet i alle 

led i kæden. Og så lægger vi vægt på at have 
forsyningssikkerheden på plads – særligt 
i forhold til gourmetrestauranterne, som 
kræver at få den samme kvalitet leveret 
hver gang.

Besætningen er på vej mod de 400 moderfår og det giver grundlag for at kunne slagte 30 dyr hver uge i 40-45 uger over året.

Torben og Eva Kousgaard foran slagteriet, der 
er bygget ind i en ældre lade. I anlægget ind-
går et forum til aflivning, et slagterum, samt et 
parteringsrum. Endelig også to kølerum – et til 
slagtedyr og et til parterede produkter. 

Fakta
Vi slagter ca. 30 lam hver uge i 40 til 45 
uger om året. Den mængde er basseret 
på et fårehold med aktuelt 400 moderfår, 
og det antal forventer vi vil stige til 500 i 
løbet af det kommende år. Moderfårene 
er at racen Dorset, så vi har læmninger 
2-3 gange om året. Slagteriet er dimen-
sioneret til at kunne tage primært vores 
egen produktion af lam. Vi overvejer at 
tilbyde andre at få slagtet hos os, men 
det må tiden vise, hvad vi vil prioritere. 
På www.vardeaadallam.dk findes en vi-
deo med præsentation af slagteriet og 
slagteprocessen.

På bedriften er der ud over får også et 
hønsehold på 600 høns, samt dyrkning 
af grøntsager og kartofler til vejsalget på 
nogle af de 75 ha, som hører til gården.
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AF RANDI WORM, FÅREDYRLÆGEPOVL NØRGAARD, REDAKTØR FÅR

Sporet er lagt til ny 
landsorganisation
22 fåreavlere havde taget imod invitationen fra Dansk Fåreavl og mødte frem til et debat-
møde på Bygholm Landbrugsskole om ny struktur. Og de gav klare signaler til, hvad den ned-
satte arbejdsgruppe skal udarbejde frem mod en stiftende generalforsamling forventet af-
holdt den 15. november 

Stemningen i lokalet var spændt og fåmælt 
inden mødet startede denne første søndag 
i oktober. Ville det lykkes for de fremmødte 
fåreavler fra hele landet, som repræsente-
rede mange lokale foreninger, raceforenin-
ger og også de to største – Fynske Fåreav-
lere og Sydvestjyske Fåreavlere – at nå frem 
til noget, der kunne tegne et fælles spor.

Men som mødet skred frem blev betæn-
kelighederne erstattet med en tro på, at 
det nok skulle lykkes. Uenighederne var 
trodsalt ikke større end at de burde kunne 
forenes i en fælles vision. Det første skridt i 
den retning viste sig, da forsamlingen kunne 
konstatere, at Dansk Fåreavls udsendte op-
læg inklusiv kommentarer til vedtægter for 

en ny organisation sagtens kunne forenes 
med de fælles tanker fra Fynske Fåreav-
lere og Sydvestjyske Fåreavlere. Flere gode 
skridt i den retning blev taget i løbet af 
debatten - godt styret af Bjarne Wohlfahrt 
og mod slutningen af mødet spredte der 
sig ligefrem en løssluppen stemning. Man 
havde løst mødets opgave – at give en ar-

Bjarne Wohlfahrt, næstfor-
mand i Dansk Fåreavl ledte 
debatmødet og sikrer at der 
bliver arbejdet frem mod en 
stiftende generalforsamling 
for ny landsorganisation.

Stiftende generalforsamling for ny forening 
afholdes den 15. november 2015 kl. 13.00 på 
Vissenbjerg Storkro. Nærmere information 
om dagsorden mv. på www.sheep.dk
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SPORET ER LAGT TIL NY LANDSORGANISATION

bejdsgruppe et kommissorium og med den, 
også flere anbefalinger til arbejdsgruppens 
videre arbejde med et oplæg til vedtægter 
for en ny landsorganisation.

At favne bredden hos fåreavlere
Alle var klar over at udfordringen - at skabe 
en ny struktur, der kan favne bredden hos 
danske fåreavlere. Og den første del af 
debatten drejede sig da også om at synlig-
gøre de forskellige fåreavleres interesser 
og hvilke behov de har for en landsorga-
nisation. – Er fåreavlerne med de mindre 
besætninger overhovedet interesseret i 
det fælles fagpolitiske arbejde inden for 
avl og sundhed? Morten Jakobsen, Lundum, 
formand for Dorset-avlerne var i tvivl, men 
Camilla Næstholdt, Fuglebjerg var ikke. 
– Vi sporer en vilje hos medlemmerne af 
Spælsau foreningen til at ville vide noget, 
når de først mærker, at regler kommer på 
tværs af deres dispositioner. Og Lis Nielsen, 
formand for Fynske Fåreavlere bakkede 
hende op. Det er netop lokalforeningernes 
opgave at informere og hindre at hobby 
fåreavlerne bliver frustreret og i irritation 
kaster al skylden på generende regler over 
på landsorganisationerne.

Samspillet lokalforeninger  
og landsforening
Jens Østergaard, Bølling beklagede, at der 
har været meget mudderkastning gennem 
de seneste år og at meget af det skyldes, 
at de lokale foreninger har beskyldt lands-
foreningen Dansk Fåreavl for ikke at leve 
op til sit ansvar. Den situation har desværre 
ført til medlemsflugt og lav aktivitet i nogle 
lokalforeninger – heldigvis ikke alle. Nogen 
foreninger har fortsat god aktivitet og med 

en ny slagkraftig landsorganisation i sigte, 
så burde det kunne skabe ny optimisme og 
medvirke til at genoplive hendøende for-
eninger eller skabe helt ny faglige interesse 
fællesskaber blandt fåreavlere.

Dynamikken i en sådan god spiral blev 
omtalt af flere – bl.a. Preben Albin, som 
betonede, at når blot vi gør vores hjemme-
arbejde godt og laver et gennemarbejdet 
oplæg til ny landsorganisation, så vil der 
også være vilje til at komme fremad og få 
det positive samspil mellem de lokale for-
eninger og en ny landsorganisation frem. 
En dynamik, som bedst kan udtrykkes med 
talemåden: Sammen bliver vi stærke.

Dansk Fåreavls fremtid
Oprindeligt havde Dansk Fåreavls Landsle-
delse haft en plan om at gennemføre et for-
løb med vedtægtsændringer og ad den vej 
ændre den nuværende landsorganisation i 
et retning, så den passer til ønskerne for en 
ny landsorganisation, der søger at favne alle 
raceforeninger og lokale foreninger. Men en 
sådan vej viste sig at være både kompleks 
og langvarig – for den skulle via høringer på 
generalforsamlinger i alle distrikterne. Og 
ville dermed let tage et år at gennemføre.

Der var fuld opbakning til at gå en anden 
vej – nemlig at etablere en ny organisa-
tion parallelt med, at man nedlægger den 
eksisterende Dansk Fåreavl. Et sådant for-
løb vil være mere fremkommelig, så længe 
man respekterer juraen i vedtægterne. Og 
så udskyde håndteringen af de opgaver, 
der skal flyttes fra Dansk Fåreavl til en ny 
organisation, indtil en ny bestyrelsen er 
dannet og har fundet sit mandat. Blandt 
de opgaver, der skal håndteres her, ligger 
Fåreafgiftsfonden.

Richard Andersen bød velkommen til debatmø-
det, og overlod derefter styringen af mødet til 
Bjarne Wohlfahrt.

Medlemmerne i den arbejdsgruppe, der 
skal udarbejde et oplæg til nye vedtægter 
bliver Bjarne Wohlfahrt og Camilla Næst-
holdt fra Dansk Fåreavl, samt Birte Ras-
mussen, foreningen Fynsk Fåreavlere og 
Karl Barslund, foreningen Sydvestjyske 
Fåreavlere. I backing gruppen bliver Mor-
ten Jakobsen, Richard Andersen og Harry 
Rasmussen.

Kommissoriet til arbejdsgruppen: Der 
tages udgangspunkt i model 2 fra Dansk 

Fåreavls oplæg, fordi det ligner oplæg-
get fra Sydvestjysk Fåreavl og Fynske 
Fåreavl. Det indbefatter, at der laves et 
delegeretmøde, som det organ, hvorfra 
der opstilles medlemmer til en landsbe-
styrelse.

Arbejdsgruppen skal sørge for at ind-
drage raceforeninger, distrikter, Dansk 
Lammeproducenter og øvrige lokale for-
eninger i deres arbejde. Der er særlig 
opmærksomhed på at Texel foreningen, 

Lammeproducentforeningen og Got-
lænderforeningen involveres, da de har 
mange medlemmer. Forslag til vedtægter 
for ny organisation skal foreligge seneste 
14 dage før en stiftende generalforsam-
ling og heri skal der indgå et budget for 
det første år. Indkaldelsen til generalfor-
samling skal annonceres i foreningshjem-
mesider, samt i annoncer i de regionale 
landbrugsblade. F.eks. Landbrug Syd, - 
Fyn, - Øst.

Arbejdsgruppen og kommissoriet
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På kanten af Jylland helt ude 
ved Vesterhavet er lokale 
borgere gået sammen om 
at pleje naturen på statens 
arealer. Med en besætning 
af Spelsau får sørger de for 
at holde landskabet åbent 
og hæmme udbredelsen af 
hybenroser, som et led i EU 
LIFE projektet ”Sårbar Natur 
i Vestjylland”

Får på kanten

POVL NØRGAARD, REDAKTØR FÅR

I yderste klitrække ud mod Vesterhavet 
går knap 100 Spelsau får rundt og nipper 
på hybenroserne og glansbladet hæg som 
supplement til græsset nede mellem mare-
halmsstænglerne. På denne gråvejrstunge 
eftermiddag i september viser Pia Jessen, 
formand for fårelauget, rundt og fortæller 
om resultatet af fårenes afgræsning på be-
voksningen. -Fårene finder og nipper i alle 
hybenroserne, både dem som står enkelt-
vis og dem som står i tætte bevoksninger 
og som har fået mulighed for at vokse sig 
store. Fårene går dagligt helt ind i krattet 
og finder de nyeste skud. Og efter nogen 
tid er roserne tappet for vækstenergi og 
begynder at sygne hen.

Naturplejen giver effekt
Men hele initiativet med et fårelaug star-
tede egentlig med en intension om at få ført 
strandengen inden for klitten tilbage til en 
tilstand med primært græsvækst og urter 
– arter, som kommer når et areal holdes 
lysåbent og bliver afgræsset gennem hele 
sommeren. Dette område på 19 ha indgår 
i Naturstyrelsen Blåvandshuks arealer og 
ligger lige ved byen Nymindegab. Det har 

tidligere kun været plejet mekanisk. Og på 
området, som de lokale kalder for Savan-
nen, kommer de første får ud i sommeren 
2013. I perioder er der sågar afprøvet kom-
binationer af naturpleje med heste, kvæg 
og får, for at få erfaringer med hvordan 
arealet bedst plejes. I foråret 2015 har Na-
turstyrelsen hegnet yderligere 3 fenner på 
indersiden af yderste klitrække, så fårene 
også kan pleje dette områdemed fokus på 
bekæmpelsen af hybenroser. 

Et fårelaug bliver til
Engagementet lyser ud af Pia Jessen, når hun 
fortæller om, hvordan ideerne til et laug og 
opgaven med naturpleje med et fårehold 
spirerede og blev realiseret i vinteren 2013, 
hvor der var overvældende tilslutning ved 
den stiftende generalforsamling. Med en 
baggrund som tilflytter fra Sjælland og en 
stor interesse for natur, så var det helt op-
lagt for Pia og hendes mand, ansat i Natur-
styrelsen, at give deres bidrag til at realisere 
beboernes fælles drøm om et fårehold i klit-
terne. Og nøglespilleren Bent Poulsen – som 
lokal økologisklandmand og idemand til pro-
jektet, var villig til at leje nogle af sine græs-

Pia Jessen, formand for fårelau-
get tilser fårene, der går i yder-
ste klitrække, hvor de supplerer 
græsset mellem marehalmen 
med at nippe på hybenrosernes 
nye skud. 
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ningsarealer ud til vinterfodringen af fårene, 
samt lade lauget benytte hans CHR nr. til at 
opfylde den lovmæssige del af fåreholdet 
og være den administrative ramme for ud-
betalingen af græsningstilskuddet. Endelig 
var der opgaven, at få en aftale i stand med 
Naturstyrelsen om naturplejen. Og da den 
var i hus, var det muligt at føre ideen ud i 
livet og udforme en helhedsplan for driften 
af fåreholdet. Fårene blev købt i Vestjylland 
hos Berit Killerich, som også bruger får til 
naturpleje af klitområder. Så de indkøbte 
får var på forhånd vænnet til den kost, som 
naturarealer nær klitrækken byder på.

Medlemmerne deltager aktivt
I dag er der 60 medlemmer af lauget og 
det er ledet af en bestyrelse på 5 personer, 
som står for at lave pasningsplaner, der 
involverer næsten alle medlemmerne. Fra 
dyrene lukkes ud på naturarealer i maj til 
de sidste moderfår hjemtages i november, 
har medlemmerne opgaven med tilsynet. 
De er inddelt i grupper af 8 og hver gruppe 
varetager tilsynet i en uge. Så i løbet af en 
græsningssæson har hver gruppe opgaven 

tre gange. Ud over de faste tilsynsopgaver, 
er der særlige aktivitetsdage, hvor alle med-
lemmerne indbydes til at deltage i arbejdet. 
Det handler om udsætning af fårene, veje-
dage, fravænning af lammene, klipning og 
hjemtagning. Igen i år havde lauget invi-
teret en fåreklipper fra New Zealand til at 
komme og demonstrere, hvordan og hvor 
hurtigt man kan klippe 97 får. Ud over disse 
fælles aktiviteter for alle, så er der også 
mindre interessefællesskaber, hvor grup-
per af medlemmer samles om forskelligt 
håndværk i tilknytning til får - som f.eks. 
filtning, strikning eller hjemmeslagtning. 

Og endelig er der den årlige generalfor-
samling, hvor der inviteres til lammeretter 
på Nymindegab Kro. I øvrigt er der altid en 
eller anden form for servering til arbejdsda-
gene, så man får forenet nyttige ting med 
socialt samvær. Det er fælles for medlem-
merne, at de nyder at mødes om praktiske 
opgaver med dyr, samtidig med at man får 
frisk luft og godt samvær. Og sådanne åbne 
fællesskaber fremmer tilflytteres mulighe-
der for at opbygge relationer til andre i 
lokalområdet.

Udbredelse af laugets arbejde
Bestyrelsen har også haft vilje og ambition 
om at udbrede kendskabet til fårelauget og 
fårene som naturplejere uden for lokalom-
rådet. I sommer samlede Pia i to omgange 
25 personer og gav dem en rundvisning i, 
hvordan får laver naturpleje. Arrangemen-

FÅR PÅ KANTEN

Fårene har tilført liv til Savannen – de lokales navn for den åbne strandeng mellem Nymindegab og 
klitrækken og det har ført til større interesse for at gå ture i området.

Fakta
Foreningen startede i vinteren 2013 og det 
først år havde de 40 får på græs. Det an-
tal er i 2015 udvidet til knap 100 får. Hvert 
medlem ejer minimum 1 får, men kan have 
flere afhængig af interesse og har således 
også ejerskabet til det afkom, som kommer 
fra netop de får. De betaler selv udgiften 
til vinterfoder, klipning, ormebehandling og 
andre ting. Og så bliver det statslige tilskud 
til naturplejen fordelt til medlemmerne ef-
ter antal får. På den måde bliver der et klart 
medejerskab til fårelaugets arbejde med 
naturplejen. Det driftsøkonomiske regn-
skab, herunder CHR registreringen klares 
af landmanden Bent Poulsen, ved siden af 
driften af hans eget fårehold.

I administrationen af lauget indgår såle-
des et driftsregnskab, som Bent Poulsen 
har ansvaret for. Og så er der et forenings-
regnskab, som afspejler hvordan medlems-
kontingentet på 100 kr. er blevet anvendt til 
medlemsaktiviteter. Og det er bestyrelsens 
ansvarsområde.

 FÅR • 6 • NOVEMBER/DECEMBER • 2015 • ÅRGANG 80 17



FÅR PÅ KANTEN

tet var udbudt i det regionale naturturs-
samarbejde: Ta på tur. Og lauget har to år 
i træk indgået med et arrangement som 
led i ”Vadehavs Lammefestival”, som ar-
rangeres af netværket Smagen af Sydvest-
jylland. I år samledes de 100 deltagere på 

en plads lige ved græsningsarealet, hvor 
deltagerne kunne købe lamme hot dog og 
lokalt øl, se på udstillinger, høre musik og 
gå på korte ture ud i området og lære om 
naturen. Arrangementet var i samarbejde 
med Nymindegab Kro der havde fremstillet 

lammepølser og lavet alt tilbehøret til en 
ægte hot dog. Og Naturstyrelsen stod for 
naturvandringerne for de interesserede i 
området, hvor temaet var sammenhængen 
mellem fåregræsning naturpleje og EU LIFE 
projektet ”Sårbar natur i Vestjylland”.

Om græsningslaug og 
deres udbredelse
Naturpleje- og kogræsserforeninger, hvor 
ikke-landmænd deltager aktivt i drift el-
ler pleje af naturarealer med græssende 
husdyr, har eksisteret i Danmark i ca. 30 
år. I 2005 var der etableret omkring 45 
foreninger, som er koncentreret omkring 
de store byer og særligt i hovedstadsom-
rådet. Tallet er vokset, især i de sidste 
10 år, og det er sket uden nogen samlet 
koordinering, men blot som en levedygtig 
ide, der er spredt blandt mennesker, der 
er interesseret i natur, friluftsoplevelser, 
dyrevelfærd, godt kød, og meget andet af 
det, som er en del af det at være medlem 
af en kogræsserforening. En meget stor 
del af disse er initieret af Danmarks Natur-
fredningsforenings lokalkomiteer. 

Kilde: Praktisk Guide for Kogræsserforening 
udgivet af Danmarks Naturfredningsfor-
ening.

Uldklipning er en af årets mange aktivitetsdage, 
som laugets medlemmer deltager aktivt i.

Fårene går dagligt helt ind i hybenbuskekrattet og fin-
der de nyeste skud på roserne. Og her efter 3 ugers nip-
ning af roserne, er en del af dem begyndt at sygne hen.

Hjemtagning af fårene den 1. november er den store dag, som trækker mange af 
huse. I stedet for hyrdehunde, danner kæder af mennesker ring om fårene, så de 
kan samles og flyttes de 2-3 km fra strandengen hen til vinterfolden. 

Fårelaugets aktiviteter giver mulighed for at skabe 
gode og lærerige oplevelser for hele familien.
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Om Sheepvalue 
projektet
Sheepvalue er et udvekslingsprojekt og 
besøget i Litauen var en opfølgning på et 
besøg i Island tidligere på året. Se Får nr. 
4 2015. Gruppen bestod af Dyrlæge Birgit 
Agner Petersen, Lindum; landmand Jette 
Jarl; fårehyrde Berit Kiilerich, Lystbækga-
ard ; konsulent Annette Rosengaard Hol-
menlund, Sheep and Goat Consult; Mons 
Kvamme,Lyngheicentret i Lygra og Ballast 
miljøhistoriske fagcenter i Bergen; Guðrún 
Lárusdóttir, Islands Landbohøjskole; fåre-
avler Arnheiður Hjörleifsdóttir; gede- og 
hesteavler Birna K Baldursdóttir; Þorbjörg 
Valdís Kristjánsdóttir, folkeskolelærer i 
miljø og natur. Værten i Litauen var Ed-
vardas Makšeckas, ansat i Litauens Land-
brugsministerium. De mødtes i Vilnius 22. 
september og havde 3 dages rundvisning 
i Litauens kultur, samt fåre- og gedehold. 
Vi så Vilnius by samt borge og muséer og 
fandt ud af, at Litauen er ved at genop-
bygge sin historie efter tysk besættelse 
med jødeudryddelse i 1940-45 og senere 
optagelse i Sovjetunionen i 1945 og som 
varede frem til1992. Litauens areal er på 
65.300 km2 og har 2,9 mio. indbyggere.

Efter at omvæltningen og frigørelsen fra 
det tidligere Sovjetunionen i 1992 var over-
stået, så var der kun 10.000 får tilbage i 
Litauen imod en mio. før krigen. Landet har 
en veludviklet tekstiltradition især med hør, 
men også med uld, som i høj grad har været 
importeret. Efter Sovjet-tiden blev jorden til 
de mange store landbrugskollektiver delt 
ud til mindre bønder og fårene blev opfor-
meret, så der nu er en bestand på140.000 
moderfår i landet. Men med forandringen 
var viden og traditioner om fårene des-
værre gået tabt, og der er nu stor interesse 
i at udvikle effektiv håndtering og brug af 
rette racer. Desuden mangler traditionen 
for at spise fårekød også.

Skuddefårene burde  
bevares nationalt
Der blev efter selvstændigheden naturligt 
nok diskussion om hvilke får, der oprindeligt 

tilhørte Litauen og skulle bevares og støt-
tes som nationalt beskyttet race- ligesom 
vi i Danmark har Marskfår og Dansk Land-
racefår. Arunas Svitojus og Kestus Samusiai 
er overbeviste om, at den oprindelige natio-
nale race er Skuddefåret. Skuddefårene er 
små seje hedefår med flotte drejede horn 
hos vædderne. De har blød underuld, så 
de kan holde kulden ude samt gode dæk-
hår til at holde vandet ude, og de læmmer 
året rundt. 

Arunas havde i sit arbejde for landbrugsmi-
nisteriet efter Sovjets fald samlet 35 Skudde-
får for at genoplive denne race. Der fandtes 
dog en population som i 1942 var blevet eks-
porteret til Zoologiske haver i Berlin og Mün-
chen, som i den grad manglede blod. Arunas 
arbejde med at samle fårene blev ikke spildt, 
men man forstår godt hans frustration, da 
de blev eksporteret, for at populationerne i 
Tyskland kunne få blodfornyelse. 

I Litauen skal får og 
geder skabe værdi i 
landdistrikterne
Det Litauiske landbrugsministeriet i Vilnius var vært da 
Nordplus projektet Sheepvalue i september bragte gruppen 
på 4 islændinge, 4 danskere og en nordmand i kontakt med 
litauiske fåre-og gedeavlere

Rasa and Valdas Kavalíauskas´s 25 geder og op-
dræt vandrer hver dag i 5 timer og æder gratis 
græs og grene.

AF ANNETTE ROSENGAARD HOLMENLUND, SHEEP AND GOAT CONSULT
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I LITAUEN

Der var derfor til sidst ikke flere Skud-
defår i Litauen og en ubestemmelig kryds-
ningsrace fik national status og genres-
sourcetilskud. Dette forhindrede dog ikke 
Arunas og Kestus i at rejse til Tyskland og 
samle får sammen fra de zoologiske haver 
for at genindføre racen, således at der nu 
er en bestand på 1000 Skuddefår i Litauen. 
Det er små dyr, der slagter ca. 12-16 kilo 
ved 6 måneder, men smagen er himmelsk. 

Håndtering skal udvikles
Vi var med til at klippe et og vi fik et helt 
skuddelam at smage hjemme hos Arunas på 
hans nyrenoverede slot, Dvoras i landsbyen 
Saldutiskio. Arunas har dannet en forening, 
hvor små landmænd kan få en gimmer gra-
tis, hvis de giver et lam videre senere. Han 
er en politisk velbevandret mand, økolog, 
miljøforkæmper og har stor interesse i at 
samarbejde med nordiske lande.

Tre af de fire islandske deltagere i udvekslingsturen, Arnheidur, Gurra og Birna læser Fårebladet foran hotellet i Vilnius.

Fantastiske uldprodukter kan laves når arbejdslønnen er til at betale. De unikke filtsko kan bestilles 
hos Inga Samusiai over Etzy.com, præcis som man ønsker dem.
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Inga Samusiai beundrer en uldham fra Danske 
Spælsau, som Berit Killerich havde medbragt til 
hende fra Danmark.

Skuddefåret betragtes som en oprindelig race i Litauen. De ældste har længst horn. De minder om 
islandske får og Vildsau fra Norge.

Dygtige filtere
Det er den omvendte verden i Litauen. Løn-
nen er lav og investeringer er dyre. Derfor 
kan ting lade sig gøre her, som har svært 
ved at lønne sig i vore lande. Vi besøgte 
Kestus hjem, hvor Inga Samusiai, hans kone 
lever af at lave filtekurser og sælge unikke 
filtsko, som man kan bestiller over Etzy.
com, præcis som man ønsker dem. Hun 
var meget glad for at bruge især den brune 
uld fra Skuddefårene, men hun var endnu 
mere begejstret, da hun fik Berit Kiilerichs 
Spælsau-uld afprøvet på filtebordet. Her 
var noget hun kunne lave stærke sko og 
smukke pelse af, og hun var interesseret i 
at importere uld fra Berits får. 

Malkegeder vandrer med hyrden  
og giver franske oste
Der ligger masser af natur ubrugt hen og 
de gamle overdrev gror til. Rasa and Valdas 
Kavalíauskas´s 25 geder vandrer hver dag 
i 5 timer og æder gratis græs og grene. 
Til gengæld laver de gratis naturpleje som 
andre scorer støtten for. Valdas er anar-
kist og miljøforkæmper. Han har tænkt sig 

at fortsætte med at vandre med gederne, 
selv om nogen jordejere til tider bliver sure. 

Rasa laver osten hjemme i et lille fint 
osteri, hvor ostene til forveksling ligner 
kendte franske delikatesseoste. Rasa er 
Cand. Mag i fransk og hendes mand er ve-
terinær og har rejst i 15 år for Frankrig. For 
ti år siden slog de sig ned på en lille gård 
med 2 malkegeder og tog til Frankrig og 
lærte at lave gode oste. Nu har de 25 geder, 
som giver 100 liter mælk om dagen, når de 
er på deres højeste. De bliver malket i 8 
måneder. Valdas er en modig organisator 
og har skabt et kollektivt afsætningsfirma 
for 6 små gårde, hvor mand og kone og 
børn lever af indtægten fra få dyr. Der la-
ves gode produkter, som sælges til den 
mest centrale café i Vilnius. Desuden har 
fællesskabet bygget en café ved Valdas og 
Rasas smukke meget lille landsted, som er 
velbesøgt. Hvert år tager Rasa og Valdas til 
Frankrig og lærer at lave en ny ost.

Vi håber at få lavet flere udviklingspro-
jekter sammen med Island Norge, Litauen 
og Danmark i fremtiden. Se vore mange 
indtryk på facebooksiden Sheepvalue.

Rasa and Valdas Kavalíauskas osteproduktion 
for én dag, baseret på mælk fra 25 geder.
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Det var en jobannonce i en hollandsk avis 
i 1995, der bragte Ron Bon til Danmark. Et 
dansk foderstoffirma søgte en hollænder, 
som kunne varetage kundekontakten med 
det stigende antal hollandsk talende land-
mænd, som etablerede sig med kvægbrug i 
Danmark i 1990-erne – mange af dem i det 
Sydvestjyske område. Så i 1996 flyttede 
Ron med sin familie til Danmark og et år 
senere etablerede familien sig på gården 
Sønderager i Kærup lidt nordvest for Varde. 

En avlsbesætning etableres
På den tidligere kvægejendom var der kun 
knap 5 ha tilbage og det areal kunne pas-
sende bruges til et fårehold. Med en opvækst 
på landet med fåreholdere som naboer, 

havde omgang med får lige fra barnsben 
været en del af Ron og det faldt ham helt 
naturligt at opbygge en besætning på det 
nyerhvervede fritidslandbrug. Det startede 
med 5 får af racen Suffolk, men i 2005 impor-
terede han som den første danske fåreavler 
nogle dyr af racen Zwartbles til Danmark. 
Han startede opbygningen af en avlsbesæt-
ning, der i dag tæller ca. 40 moderdyr. Ron 
har siden 2005 importeret flere avlsdyr fra 
Holland. Desværre er det ikke muligt at im-
portere avlsdyr fra England, da der ikke her 
kan opnås garantier for Scrabiefrihed.

Zwartbles i Danmark
Der er i dag, ti år efter de første dyr kom til 
Danmark, ca. 25-30 besætninger i Danmark 

med Zwartbles. Det er primært hobbybe-
sætninger, hvor avlerne synes godt om dyre-
nes udseende, deres venlige væsen og ikke 
mindst deres lette læmninger. Ron sælger 
også væddere til produktionsbesætninger, 
som bruger den til at mindske læmmebe-
svær. Udbredelsen af Zwartbles i Danmark 
er ikke stor sammenlignet med Holland og 
England. I Holland er der 200 avlere, men den 
største population findes i Storbritannien. 

Bedriften på Sønderager
Besætningen på Sønderager gård er på 
ca. 40 moderfår og går på eget areal hele 
året. Læmninger på stald i februar/marts. 
De bedste af vædderne sælges til avlsbrug 
– resten slagtes.

En hollænder står i spidsen 
for den næststørste lokale 
fåreavlerforening

POVL NØRGAARD, REDAKTØR FÅR

Medlemmerne i Sydvestjysk Fåreavlerforening har taget Ron Bon til sig og han har siden 2012 
været dens formand. Lidt nordvest for Varde driver Ron og hans hollandsk fødte kone et fri-
tidslandbrug med fårehold

Besætningen på Sønderager, der tæller 40 moder-
dyr af racen Swartbles er oprindeligt importeret 
fra Holland.
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EN HOLLÆNDER I SPIDSEN

Virksomheden RB-FarmSupply er Rons 
hovedbeskæftigelse. Det er et foderstof-
firma, som leverer foder til primært dansk 
mælkeproducenter. Foderet er produceret 
i Tyskland på egne recepter, derudover sæl-
ger han udsæd til majs og græs, m.m.

Formandstanker om ny struktur
Da Ron i 2012 blev valgt som formand, blev 
han hurtigt involveret i overvejelserne om 
at styrke det landsdækkende arbejde med 
en fælles overbygning, for alle fåreavlere. 
Håbet lever stadig, at der kan opbygges en 
landsdækkende og flad organisation, som 
bl.a. kan sikre det politiske arbejde og ikke 
mindst driften af Fåreafgiftsfonden. Han 
bemærker også, at man skal sikre sig rota-
tion i landsbestyrelsen, så vi ikke fremover 
kommer til at sidde i samme situation som 
nu, hvor få personer i mange år har vareta-
get det landsdækkende arbejde. 

Efterhånden kender Ron mange fåreavls-
kolleger over hele landet og han ved, at de 
alle har ét fælles mål, nemlig at fremme 
fåreavlen i Danmark. Ligesom Sydvestjyske 
Fåreforenings bestyrelse kan fungere rigtig 
godt på grund af dens mange ildsjæle, godt 
samarbejde og ikke mindst opbakning fra 
entusiastiske medlemmer, så tror han på, at 
der med god vilje må kunne findes en model 
for en fælles overbygning til gavn for alle 
fåreavlere på landsplan. 

Ron tror og håber på, at der med god vilje hos få-
reavlerne kan findes en model for en fælles over-
bygning til gavn for alle fåreavlere på landsplan.

Skulpturen af de tre får står ved indkørslen til gården Sønderager og er købt af Ron og hans kone i 
anledningen af deres sølvbryllup.

Om Sydvestjysk Fåreavl 
(www.sydvestjyskfaareavel.dk)

Foreningen blev dannet for 30 år siden i forbindelse med en ændring af foreningsstruktu-
ren. Da Dansk Fåreavl på det tidspunkt etablerede strukturen med 10 distrikter, så valgte 
en gruppe fåreavlere i det sydvestjyske område at stå uden for og de har siden da drevet 
en selvstændig forening. Foreningens medlemsområde lapper ind over Dansk Fåreavls 
distrikt 6 og 7. Der er 125 medlemmer i dag, primært fra lokalområdet, men i de seneste 
par år er der også dukket nye medlemmer op fra alle egene af landet.

Bestyrelsen ser det som en vigtig opgave at lave medlemsarrangementer, der forener 
faglighed med socialt samvær. Medlemmernes måde at sikre en passende balance mellem 
de to formål kom til udtryk ved den seneste udlandstur til Oldenborg. Ved hjemkomsten 
beklagede nogle sig over, at turen burde have været forlænget fra én til to overnatninger, 
så der var ordentlig tid til socialt samvær.

Foreningen udgiver medlemsbladet Fårefolderen 4 gange om året, som er delvist an-
noncefinansieret.

Der udbydes 4-5 arrangementer hvert år – det er besætningsbesøg, heldagsture og 
andre aktiviteter. I de seneste 3 år blev der hvert år budt på en udenlandstur. Derudover 
laves relevante kurser. I 2015 har foreningen fået bevilliget penge fra Fåreafgiftsfonden 
til en to-dags kursus om regler for husdyrhold. Ved ansøgninger om midler i 2016 er der 
fokus på faglige undersøgelser, bl.a. urteekstrakter som alternativ for medicin, for at 
hæmme parasitter i dyrene og begrænse brugen af ormemiddel. Det andet drejer sig om 
at undersøge økonomien i at opfede lam fra trillinger med mælkeerstatning. Det tredje 
om management i forbindelse med afgræsning i engområder.
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Mull er den næststørste ø i øgruppen In-
dre Hebrider i det nordvestlige Scotland; 
den største ø er Skye. Anledningen til mit 
ophold der var et kursus med fokus på 
parasitter i ekstensiv afgræsning af na-
turområder. På øen er der store problemer 
med leverikter og andre parasitter i fåre-
holdet. Og mødet med øens landmænd 
gav anledning til en del snak om behand-
lingsmetoder. 

Naturafgræsning
Mull har et meget smuk kuperet landskab 
med hovedsageligt granitbjerge og moser 
på alle højder. Der er kun meget begræn-
sede områder, der kan dyrkes og slættes til 
hø eller ensilage. Vilkårene er derfor meget 
barske. Blot en håndfuld af øens omkring 
160 landmænd er fuldtidslandmænd. De øv-
rige har anden beskæftigelse ved siden af 
eller er pensionister.

Både får og kreaturer afgræsser områ-
derne for at holde dem åbne, da der er 
meget siv og ørnebregne på øen. Siv og 
ørnebregne er to besværlige konkurrenter 
til rimelig græs og fårene har svært ved 

at bremse udbredelsen af disse. Det kan 
kreaturer bedre. Kreaturerne er dog me-
get arbejdskrævende i vinterhalvåret, for 
landmændene binder køerne ind i gamle 
bindestalde for natten, for bedre at kunne 
opsamle gødning til de små områder, hvor 
der dyrkes. Import af gødning og vinterfo-
der er simpelthen for dyrt, da alt skal flyttes 
til øen med færge.

Vanskelig økonomi i fåreholdet
Lam og kalve sælges til færdigfedning på 
fastlandet i efteråret. De fleste lam er så-
ledes allerede væk fra øen ved vores besøg 
i slutningen af september. Prisen på lam til 
færdigfedning ligger på £1.5-2,0 pr kg, men 
kostprisen for at nå dertil er omkring det 
tredobbelte. Derfor er store områder ta-
get ud af afgræsningen de seneste år. Den 
nedgang søger regeringen at ændre på ved 
at stimulere til at øge antallet af får på øen 
igen via et særligt tilskud til tillagte gimmere 
for denne vintersæson. 

Det lyder måske simpelt, men det sortho-
vedede skotske får og krydsningerne kaldet 
mules scanner kun med 1,2 lam i gennem-

snit og så har de et stort tab af lam fra 
scanning til fødsel. Også igen til fravænning 
og salg er der et tab på omkring 10 pct. Så 
ofte ender lammeantallet nede på omkring 
0,5-0,6 pr moderfår, hvilket betyder, at der 
ikke er tillæg nok til udskiftning. Flere køber 
ind, men tilskuddet gives kun til tillæg, der 
holdes af egen avl.

Rovfugle tager lam
Tabet af lam er stort og for at dæmme op for 
det er der nu indledt et opklaringsarbejde 
i samarbejde med den nye lokale dyrlæge, 
universitetet i Edinburgh og den skotske 
fødevarestyrelse. Man har brug for doku-
mentation, så det bliver muligt at indsætte 
med forebyggelse. Målet er at afdække, 
hvad der kan gøres for at fåreavlerne i 
fremtiden enten opnår et større antal lam 
til slagt eller tilbydes en tilskudsordning, 
der er tilpasset realiteterne.

Et hyppigt samtaleemne er hav- og kon-
geørnene. Der er kommet flere på øen i 
de senere år og de yngler på øen. Flere af 
landmændene var overbeviste om ørnenes 
andel af ansvaret, mens andre ikke mente, 

Indre 
Hebriderne  
– et udkantsområde i Skotland

AF RANDI WORM, DYRLÆGE, NØRRE NEBEL

Der er brug for ændret tilgang til behandling og forebyggelse af parasitter - fra en systema-
tisk datobehandling til behandling og forebyggelse ud fra kendskab til parasitternes livscyk-
lus. Det var en konklusion på Sheep Vet. Societys kursus på Mull i september

Øen Mull har et meget smuk kuperet landskab med hovedsageligt granit-
bjerge og moser på alle højder. Kun meget begrænsede områder kan dyrkes. 
Fårene holder sammen med kreaturer landskabet lysåbent.
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de havde det store betydning, da de havde 
kontrol over, hvor mange fødte lam der 
kom, og at de færdedes meget på området i 
læmmesæsonen, så ørnene ikke havde fred 
til angreb. Langt de fleste sorthovedede får 
læmmer udenfor, så derfor skal fåret kunne 
beskytte afkommet effektivt. Dog tager de 
krydsninger af Texel og Suffolk på stald, når 
de skal læmme. 

Både glæden ved havørne og hadet til 
dem kan sammenlignes med vores ople-
velser med ulve i Danmark. Hos os er alle 
angreb på får jo heller ikke ulve. Mange 
flere end forventet er hund eller ræv. Det 
får vi fint dokumenteret ved undersøgelser 
i forbindelse med erstatningskrav.

Ræven findes ikke på øen Mull og spiller 
derfor ingen rolle. Ravne findes i stort tal 
og ofte i flokke – i et antal som jeg ikke har 
set før. Tilskudsfodring af f.eks. svin med 
affald fra øens kiksefabrik, var kendt på 
klokkeslettet af disse store fugle, men de 
blev ikke nævnt som et stort problem af 
fåreavlerne. Kragerne kan være et større 
problem – ligesom vi kender det herhjemme 
ved læmninger på friland.

Turisterhvervet er ganske stort på øen. Langt de fleste har et deltidsarbejde ved dette. Ørnene er ikke en uvæsentlig anledning til turisternes besøg på øen. 
Det ses på blandt andet udbuddet af gruppeture i naturen med bil eller båd.

Landmanden indsamler engbrandbæger, da marken skal benyttes til slæt næste år. Den trækkes op, 
når under blomstring og lige før frøsætning, så er succesen størst med bekæmpelsen. Engbrandbæger 
i større mængder i ensilage eller hø kan være årsag til forgiftninger, men i marken æder dyr den ikke. 
Dog tager fårene uden problemer de nyeste skud af planter i det tidlige forår og det har også en be-
grænsende virkning.
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Parasitter og ormebehandling
Antiparasitære midler er stadig en frihan-
delsvare, som foderstofforretninger og lig-
nende tager sig af i Skotland. Den frie om-
gang med de midler har ført til, at der hos 
landmændene på den isolerede ø mangler 
en del af den store viden, der findes om 

forebyggelse og strategisk behandling. 
Det til trods for at der bruges store midler 
på god forskning i Skotland og der er fri 
adgang til informationsmateriale både på 
nettet og i de mange pjecer, man møder 
på dyrskuerne. 

Måske den nye dyrlæge på øen og de nye 

initiativer fra regeringen og universitet kan 
lave om på det.

Seneste nyt om parasitter
Universitetet i Edinburgh har set nærmere 
på en flok Soyafår, der går på fællesgræs-
ningen i det vestlige Skotland sammen med 
tre ponyer. Disse får har ikke været ormebe-
handlet i årtier – måske aldrig. Universitetet 
har fulgt disse får det sidste år og jævnligt 
taget gødningsprøver både af får og lam. 
Ægtællingerne viste lave tal. Fårene lå ge-
nerelt under 100 epg med en lille stigning i 
foråret, som vi plejer at se til knap 120 epg. 
Lammene nåede aldrig over 375 epg, så der 
var heller ingen grund til behandling.

Normalt, når vi ser på gødningsprøver fra 
får og lam, så ser vi max. 5 arter, men her 
var ikke mindre end 12 forskellige arter! En 
art som fårets hageorm, der uddør ved den 
første ormebehandling blev fundet, og en 
hjorte- samt en kaninparasit var blandt de 
fundne. Derudover gik disse får i et udpræ-
get leverikte område – og alligevel var der 
ingen leverikter blandt fundene. Undersø-
gelsen er lavet ved hjælp af genotypetest 
og er derfor meget sikre. 

Hvad kan man få ud af denne under-
søgelse? Ja, det ved de endnu ikke i Edin-
burgh, men de vil fortsætte arbejdet. De 
har en arbejdsteori om, at der er etableret 
en ligevægt blandt ormene. Det begrundes 
med det forhold, at Hæmoncus var til stede 
med en andel omkring 16 pct., men tilsyne-
ladende uden betydning. Denne ligevægt 
giver måske et passende pH i mavetarmka-
nalen, der holder parasitterne i skak og hol-
der leverikterne ude. Det bliver spændende 
at følge denne forskning fremover.

Det skotske sorthovede får udgør en stor andel af fårene på Mull. Derudover findes krydsninger med Texel og Suffolk.

Skotsk Sorthovedet får
De skotske sorthovede får er kendetegnet ved en stærk fysik, bentøjet kan 
holde til bjergvandring og klovsundheden er høj. Fåret er langt og vandt til at 
leve af grovfoder. Den har et stærk moderinstinkt og beskytter sine lam ved at 
stå henover dem som små, når rovfugle nærmer sig. Det kan dog være svært at 
beskytte det første lam under fødslen af nummer to.

Ulden er ikke særlig fin og benyttes derfor kun til isolering af huse og lignende. 
Til trøjer og tweed benyttes hellere importeret shetlandsuld på øen.
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MISS VARDE Å

Så blev miss 
Varde Å kåret!
Søndag den 23. august blev der afholdt den traditionelle 
’Varde Å’ dag på et område i Janderup ved Varde å

Foreningen Sydvestjyske fåreavlere havde, 
i samarbejde med Janderup sogneforening, 
organiseret en udstilling i Janderup med 
får og uld.

I forbindelse med udstilling blev dagens 
bedste får kåret og fik titlen ’miss Varde Å’.

Dommerkomitéen bestod af Danmarks 
førende fåredommer Harald Jepsen fra 
Esbjerg sammen med Vardes borgeme-
ster Erik Buhl. Efter grundig overvejelse 
blev familien Sunesen fra Lyhnes 4 årige 

Texelfår valgt som ’miss Varde Å’. Bor-
gemester Erik Buhl begrundede sit valg 
med, at det var et harmonisk dyr med fin 
muskulatur og godt bentøj. Valget faldt 
på et lidt ældre dyr, fordi hun har vist at 
hun har holdt sig godt i løbet af årene. De 
unge dyr skal først vise, hvad de kan og 
får så senere deres chance i fremtiden, 
påpeger Erik Buhl.

Udover titlen som ’miss Varde Å’ fik fa-
milien Sunesen også en skulptur lavet af 

den lokale kunstner Gitte Vammen og en 
sponsorgave fra firmaet Vitfoss.

Sydvestjyske Fåreavlere afholdt også en 
konkurrence hvor publikum skulle gætte 
vægten af to får. De to dyr vejede tilsam-
men 133,2 kg og Bertram Hymøller fra Jan-
derup var tættest på med et bud på 134 kg. 
Han vandt en terrassevarmer skænket af 
Jorenku,fortæller formand for Sydvestjyske 
Fåreavlere, Ron Bon.

Fåredommer Harald Jepsen og Vardes borgeme-
ster Erik Buhl ser kritisk på dyrene for at vælge’ 
Miss Varde Å’.

Texelfåret foran på billede fra Familien Sunesen 
fik til sidst tildelt titlen – Miss Varde Å.

 FÅR • 6 • NOVEMBER/DECEMBER • 2015 • ÅRGANG 80 27



INGA STAMPHØJ, DYRLÆGE, SAKSKØBING

Frankrig har haft udbrud af virus sygdom-
men Bluetongue i Allier regionen, som lig-
ger i det centrale Frankrig. Det første til-
fælde blev diagnosticeret den 21. august 
hos et får. De kliniske symptomer var hæ-
velse i hovedet, vejrtrækningsbesvær og 
forhøjet temperatur. 5 dyr af den pågæl-
dende besætnings 175 får og 27 af besæt-
ningens 147 kreaturer viste sig at være 
smittede. Efterfølgende er flere besæt-
ninger i regionen blevet smittet og den 
seneste (3.10.2015) opgørelser viser, at 
28 besætninger i Frankrig er smittede. I 
alt er 88 dyr (79 kreaturer og 9 får) på 
nuværende tidspunkt diagnosticeret po-
sitive. Der er oprettet restriktionszoner i 
området og der planlægges at vaccinere. 
Det franske landbrugsministerie har be-
stilt 2.2 mio. doser vaccine.  Området har 
mange kødkvægsbesætninger og Frankrig 
er det land i Europa, der har størst antal 
kødkvæg. 

Udbruddet i Frankrig er forårsaget af vi-
rustypen BTV-8, den samme serotype, som 
også forårsagede udbruddet i Nordeuropa 
i 2007-2008. På nuværende tidspunkt ved 
de franske myndigheder ikke, hvor smitten 
kommer fra. Der er flere teorier:

1. Ny introduktion fra importerede dyr, 
importeret sæd eller mitter. Der har 

imidlertid - ifølge de franske myndig-
heder – ikke været import til området

2. Overlevet smitte fra 2006/2008. 
Frankrig blev i 2012 officielt erklæret 
fri for Bluetongue serotype 8, så sand-
synligheden for at smittet har overle-
vet siden da er lille

3. Vildt. Kan smitten have overlevet i vildt 
siden udbruddet i 2006/2008?   

4. Kliniske symptomer ses ikke hos vacci-
nerede dyr. I 2008- 2010 var der påbud 
om vaccination i Frankrig. Fra 2010 blev 
det frivilligt og der er ingen informa-
tioner om, hvor mange besætninger, 
der fortsatte med at vacciner. Det er 
derfor muligt, at dyrenes immunfor-
svar nu er nedsat og at dyrene derfor 
viser symptomer. Immuniteten efter 
vaccination kan ifølge eksperter varer 
op til 4,5 år 

Dette er kun bud på, hvad årsagen til ud-
bruddet kan være. Det skal huskes, at årsa-
gen til udbruddet i Nordeuropa i 2006/2008 
aldrig blev fundet.

Fødevarestyrelsen overvåger for Blue-
tongue i Danmark og det sker ved at blod-
prøve årligt 10 dyr i hver kommune. Føde-
varestyrelsen har på nuværende tidspunkt 
ikke skærpet overvågningen efter udbrud-
det i Frankrig. 

Smittespredning til Danmark fra Frankrig 
kan evt. ske på følgende måde:

1.  Fra inficerede mitter. Faren for vind-
båren spredning af smittede mitter til 
Danmark antages at være lille. Smitte-
spredningen er optimal ved tempera-
turer mellem 20- 25 grader og nedsæt-
tes ved højere og lavere temperatur. 
Inden for Frankrigs grænser antages 
det dog, at der vil være muligheder 
for overførsel af virus via mitter til i 
begyndelsen af december

2. Fra import af smittede dyr således virus 
bliver indført til Danmark 

Udbruddet i Frankrig er IKKE et isoleret til-
fælde. Men da temperaturen må forventes 
i de kommende måneder at ligge under 
15 grader, så vil en smitte spredning fra 
Frankrig til Danmark ifølge Fødevarestyrel-
sen være lille.

Udbrud af Bluetongue 
i Frankrig

Om Bluetongue BTV-8
Bluetongue er en virus sygdom, der rammer drøvtyggere (får, geder, køer og 
hjorte). Sygdommen overføres af mitter. Når mitten suger blod overføres virus. 
Mennesker kan ikke smittes. Inkubationstiden er normalt 5-20 dage.

De kliniske symptomer hos får kan variere meget og kan omfatte åndenød, 
væskeansamlinger i hovedet, høj feber, nedstemthed, sårdannelser på slim-
hinderne i munden, halthed på grund af infektion i kronranden. Drægtige dyr 
kan abortere eller føde misdannede fostre. Dødeligheden kan være høj, men 
varierer meget.
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I foråret blodprøver jeg rutinemæssig 10 får 
for MaediVisna, så ejeren kan opretholde 
sin M3 status. Besætningen har ikke haft 
kontakt med andre dyr siden sidste blod-
prøvning for 3 år siden, så det undrer os 
meget at én af prøverne fra dyr nr. 582 er 
positiv. Det skal tilføjes at ét af de øvrige dyr 
nr. 593 også lå lidt højt på antistofniveauet, 
men stadig i det negative område.  Ved en 
efterfølgende blodprøvning 7 uger senere 
af samme dyr er testsvaret, at dyr nr. 582 er 
tvivlsom og 593 stadig er negativ.   

Besætningsejeren og jeg beslutter sidst 
på sommeren at blodprøve alle dyr over 1 
år i besætningen. I alt 62 dyr blodprøves og 
alle dyr findes negative - også det dyr der i 
foråret blev testet negativ!!

Laboratoriets forklaringer
Laboratoriet forklarer, at den faldende 
antistofrespons skyldes en anden infek-
tion, hvis antistoffer ligner den for Maedi-
Visna. Derfor falder antistofniveauet over 
tid. Alle er enige om, at en infektion med 
Maedi-Visna vil give anledning til en ved-
varende positiv antistof respons. Labora-
toriet anbefaler, at der fremover i tilfælde 
af positive reagenter i forventede negative 
besætninger tages nye prøver af samme 
dyr. Hvis der igen er positiv reaktion, må 
dyret betragtes som smittet. Hvis der er en 

negativ reaktion, må dyret betragtes som 
antistof negativ.

Laboratoriet anbefaler, at der ved en 
enkelt positiv reagent indføres en form 
for ”betinget status” for den pågældende 
besætning, indtil smitteforholdene er af-
klaret. Lignende praksis bruges også for 
svinebesætninger inden for SPF-sundheds-
kontrollen. Til afklaring af en mistanke kan 
der foruden gentestning af samme dyr være 
relevant at undersøge en stikprøve eller 
evt. alle dyr i besætningen afhængig af be-
sætningens størrelse.   

Mine anbefalinger til testpraksis
Konklusionen på denne sag må være, at hvis 
der findes et enkelt positiv dyr i en besæt-
ning, så bør prøven tages om inden der be-
stilles tid til slagtning af hele besætningen. 
Jeg mener også, at selve Maedi-Visna pro-
grammet må tilpasses, så det bliver indføjet 
muligheden at få en betinget status, indtil 
der er taget nye prøver. Lignende tilfælde er 
mig bekendt ikke set tidligere i Maedi-Visna 
programmets historie, og muligvis går der 
50 år inden det gentager sig. Lige nu er jeg 
er bare så glad for at min klient slipper for 
at slagte de dyr, som hun er så glad for. At 
den lokale slagter så må vente lidt på be-
sætningens gode slagtedyr, må han lære 
at leve med ...

Usikkerhed om resultat  
af laboratorietest for 
Maedi-Visna

Dato Dyr nr. Antistofværdi*
23. marts 582

593
135
78

7. maj 582
593

114
4

7. september 582
593

77
4

*Bestemmelse af antistoffer mod Maedi-Visna er som følger: 
Positiv >= 120          tvivlsom >110 og < 120         negativ <= 110

Log fra rutinemæssig MaediVisna test af besætning
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SPIS DIT FÅR

Spis dit fårFyldte lammekoteletter
4 personer
 
12 lammekoteletter (1,5 cm tykke)

Fyld: 
200 g gulerødder
25 g smør
citronsaft
salt, peber
frisk timian

Til stegning:
2 spsk. olie
1 spsk. smør
salt, peber

Til sauce:
1 dl hvidvin
3 dl lamme- el. kalvesky
maizenamel til at jævne
med lidt frisk timian 

1. Skræl og skær gulerødderne i skiver. 
Kog dem til de er møre. Mos dem 
igennem en sigte el. blend dem, rør 
smørret i og smag til med salt, pe-
ber, citronsaft og frisk timian.

2. Skær en lomme i hver kotelet og 
fyld gulerodsmosen i med teske el. 
sprøjtepose. Luk med en tandstik.

3. Krydr koteletterne med salt og 
peber. Brun dem af på en pande i 
smør og olie og steg dem færdig i 
ovn ved 200 grader i 10 minutter.

4. Kog panden af med hvidvin og sky, 
og jævn saucen med maizena. Smag 
til med salt og peber.

Server hertil små kogte kartofler, der er 
ristet på en pande i lidt smør, samt grøn 
salat med flødedressing.
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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
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