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Får i en gårdbørnehaven   af  Dan Fjordvang og Zenia Fabiansson 

 

Periodens indlæg vil i år tage afsæt i et fåre-

hold på blot to moderdyr. Det er selvfølge-

lig en meget lille besætning, men til gen-

gæld er vi over 100 personer til at passe 

dem. Det lidt usædvanlige forhold mellem 

mængden af  dyr og dyrepassere skyldes, at 

fårene bor i Gårdbørnehaven Spirevippen. 

Det er forskellige personaler og forældre, 

som passer fårene til dagligt, men vi har 

valgt at have to personaler, som har hoved-

ansvaret for dyrene. Den ene er Zenia, som 

ikke har haft så meget at gøre med dyr tidli-

gere, men som klart har interessen for at 

lære og er glad for dyr. Den anden er mig, 

Dan, som er gift med et af  de der menne-

sker, som er vilde med de uldne væsner. Jeg 

er da glad for får, men… Zenia og jeg star-

tede med at tage på De fynske Fåreavleres 

begynderkursus og et medicinhåndterings-

kursus sammen. Vi ønskede at have noget 

basisviden for at kunne være ansvarlige for 

vores fårehold.  

Gårdbørnehaven Spirevippen er en privat 

børnehave, startet i 1996 på initiativ af  en 

gruppe forældre, som ønskede et alternativ 

til de kommunale tilbud. Den bærende ide 

var at skabe en institution med et gårdlig-

nende miljø og omdrejningspunkt skulle 

være ”fra jord til bord”, dette har man 

holdt fast ved frem til nu. Vi har en køk-

kenhave, hvor vi laver en del grønsager til 

eget brug og så har vi vores dyr. Vi har tre 

kaniner, tre ænder, høns og to får. Vi bru-

ger dyrene i den daglige pædagogik og så 

spiser vi vores egne æg, slagter og spiser 

vores dyr. 

Ind til foråret 2016 havde vi geder. Det var 

små blandingsdyr, som gav os nogle små 

gedekid og meget begrænset kød, når de 

blev slagtet. Gederne var ikke så tamme og 

var blevet løbet med deres egne bukkekid 

flere år i træk, så det var blevet tid til at 

skifte gederne ud enten med nye geder eller 

med andre dyr. Vi valgte at skiftede fra ge-

der til får for at opnå en højere slagtevægt 

hurtigere, desuden var vi flere personaler, 

som har eller har haft får privat og det veje-

de også tungt på vægtskålen. Ved at skifte 

hele besætningen på en gang, kunne vi også 

få dyr med M3 status og dyr som var en-
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keltdyrsregistrerede, hvilket gederne ikke 

var. Børnehavens bestyrelse besluttede, at 

fårene skulle være meget tamme og om-

gængelige af  hensyn til børnene og nøj-

somme, da børnehaven ikke har så store 

græsarealer. Vi endte med at købe 2 så-

nefår: Carmen med 2 lam af  Anette Fjord-

vang og Hyacinth med et lam af  Mette Ma-

rie Lungholt.  

Endelig en dag i maj 2016 flyttede vores får 

og lam ind. Legepladsen var fyldt med 

spændte børn, da jeg kom med fårene. Få-

rene gik rigtig fint i snor med lammene ved 

deres sider og hele børneflokken bagefter. 

Så nu var vi gået fra at være gedeavlere til 

fåreavlere. Selvom fårene var meget større 

end gederne, virkede de mindre skræm-

mende på børnene, da de var mere rolige i 

deres bevægelser og ikke havde horn. Fåre-

ne var bløde og børnene kunne godt lide at 

mærke på deres uld. Fårene var gode til at 

gå i snor, men de var stærke og børnene 

kunne ikke trække rundt med dem. Det gik 

bedre med lammene, da de ikke havde så 

mange kræfter. Vores leder hyggede sig 

med at give fårene pastaskruer fra kontor-

vinduet. Så fårene var meget opmærksom-

me på, hvornår hun var på kontoret, for så 

stod de brægende klar til en hyggestund. 

Den tørre sommer medførte, at græsset 

næsten ikke voksede. Tidligere har vi haft 

problemer med at gederne spiste så meget 

græs og kløver, at de fik diarre. Fårene spi-

ste væsentlig mere græs end gederne og det 

var vi ikke forberedt på. Så vores første 

sommer har klart vist os, at vi skal udvide 

vores foldareal og måske lægge noget af  

arealet om med en fåregræsblanding. Vi be-
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sluttede af  samme årsag kun at beholde og 

få ilæmmet de 2 voksne får. 

Vi vil gerne lære at klippe vores får selv 

med en fåresaks og have børnene til at hjæl-

pe med at klippe. Vi vil på et senere tids-

punkt også bruge ulden til forskellige pæda-

gogiske aktiviteter. Rent privat havde jeg be-

søg af  Helene, som er opvokset på en gård 

med får og som er temmelig ferm med en 

fåresaks. Helene sagde heldigvis ja til at 

komme på besøg i børnehaven og klippe 

fårene sammen med børnene. Børnene prø-

vede at klippe med hjælp af  Helene, de le-

gede med ulden over hele legepladsen. Til 

sidst fik de lov til få små poser med uld 

med hjem. Det var en stor succes og en dej-

lig forårsdag, hvor hele dagen kom til at 

handle om får og uld. 

Lige nu er vi i gang med forberedelserne til 

vores 2 læmninger. Vi forventer den første 

læmning omkring den 20. marts og den næ-

ste i starten af  april. 
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I år havde vi bestemt os for at vi ville være 

til fårets dag, da vi synes at vores besætning 

er ved at havde en størrelse så der var noget 

at vise frem. I år er der 7 får der har læm-

met og givet 13 lam og så går der 4 gimmer 

fra sidste år og en meget omgængelig væd-

der. Samtidig var der jo også vores 3 sort-

broget frilandsgrise som går med unger- 20 

stk. som alle gerne vil klappes. 

Hvad skal man så arrangere sådan en dag, 

hvad kan man forvente sig, hvad siger vejr-

udsigten, hvor mange ved hvor Sallinge lig-

ger? 

Vi tænkte der skal være noget underhold-

ning for børnene og noget kaffe og kage til 

forældrene. Sascha, vores datter, tilbød at 

være påskehare – tjek! Med det som ud-

gangspunkt fik vi lavet en ”skattejagt” i ha-

ven, hvor man, når man havde løst opgaven 

kunne gå til påskeharen og få påskeæg. Om 

fredagen blev der bagt nogle bradepandeka-

ger, mens vi talte om hvad der ventede os 

om lørdagen.  

Endelig blev det lørdag, vi var tidlig oppe, 

var på morgenrunden og fik foderet så der 

var lidt ro på, fejet gangen i stalden, hejst 

flaget, brygget noget kaffe og te, blandet 

noget saftevand, sat borde op til en lille biks 

hvor vi kunne sælge noget af  vores hjem-

melavet marmelader og vores egnet hon-

ning og selvfølgelig kaffe og kage. 

Klokken var knap nok faldet i slag kl. 10 

inden den første bil holdt i indkørslen – og 

sikken en formiddag, der blev ved med at 

komme biler. Martin (ægtemand) kom til at 

stå fast nede ved grisene for at fortælle om 

dem, jeg stod i biksen og tog imod folk 

(især bedsteforældre med børnebørn), 

skænkede kaffe, solgte honning og marme-

lade, Andreas, vores søn som var kommet 

hjem for at hjælpe, stod i stalden og fortalte 

on fårene og Sascha ja hun havde travlt med 

at være påskehare omme i haven.  

Over middag blev vejret desværre temligt 

ustadigt og det gjorde nok at folk ikke var 

så nemme at lokke af  huse, så der fik vi tid 

til at snakke med dem der kom.  

Fårets dag         af  Lise-Lotte Phillip 
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Alt i alt var det en super dag og en super 

førstegangsoplevelse, og et slag på tasken så 

har vi nok haft 150 gæster, det er langt mere 

end vi havde tuder håbe på. Jeg er sikker på 

at vi er med igen næste år. 

Tak for en dejlig dag til alle dem der valgte 

at besøge lige netop os. 
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Brunstsynkronisering med hormoner   af  Hans-Erik Jensen 

Når jeg læmmer bruger jeg altid at tilse få-

rene hver tredje til fjerde time døgnet 

rundt. Det var ikke noget problem, da jeg 

havde ca. firs moderfår, for der var altid no-

get der kunne gøres, når man var oppe om 

natten. Men nu, hvor jeg har tretten får der 

skal læmme, er det lidt meget at overvåge 

fårene døgnet rundt i femogtredive dage. 

Det meste af  tiden vil der jo ikke være no-

get at lave. 

På den baggrund tog jeg kontakt til min 

dyrlæge, Inga Stamphøj, for at drøfte mulig-

heden for at synkronisere med hormons-

vampe, som jeg havde brugt tidligere i for-

bindelse med inseminering. Inga syntes 

godt om ideen og fik hurtigt skaffet de for-

nødne materialer. Målet med øvelsen går ud 

på, at læmme på ca. fire dage i stedet for på 

femogtredive dage.  

Fårene skal inden behandlingen passes på 

samme måde som ellers, dvs. være i passen-

de huld og være velforsynet med vitaminer 

og mineraler – kort sagt være gjort klar til 

ilæmning.                                                                                                                    

Behandlingen foregår på flg. måde: Dag 0 

indsættes svampen, og dag 14 fjernes svam-

pen igen og fåret injiceres med PMSG, som 

er et stof  der, populært sagt, får fårets æg til 

at modnes samtidigt. Herefter skal der gå 

36 til 48 timer inden vædderen sættes til og 

han skal gå med fårene mindst 48 timer. Ef-

ter 14 dage sættes vædderen til igen for at 

fange evt. omløbere. I denne fase skal væd-

deren blive hos fårene i mindst 7 dage, da 

spontan brunst ikke er helt præcis. En væd-

der kan gå med max 10 får og det anbefales, 

kun at bruge voksne væddere – 2 år og æl-

dre. Af  mine tretten får blev elleve drægtige 

i første brunst og to i anden brunst, den 

ene var en gimmer. 

Sådan kan en grinde komme til at se ud, når man ikke har en passende afstand mellem vædderne 
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Brunsten, der kommer efter behandlingen, 

forekommer mig at være meget kraftigere 

end spontan brunst og vædderne er også 

langt mere påvirkede end normalt. Jeg hav-

de valgt at ilæmme fårene på stald, for at 

kunne følge forløbet på nærmeste hold. Mi-

ne to væddere var adskilt med en grinde, 

hvilket ikke var nok, jeg måtte sætte endnu 

en grinde op med en meters afstand, så 

vædderne ikke kunne komme i kontakt med 

hinanden. Det skal lige nævnes at de to 

væddere havde gået sammen i ca. et år uden 

problemer. 

Bortset fra de to omløbere, som har termin 

d. 30.04, har fårene læmmet fra d. 15.04 til 

18.04 dvs. 145 til 148 dage efter ilæmning. 

Der er ingen tvivl om, at jeg gentager øvel-

sen til næste år, dog med den ændring at få-

ret bliver fjernet fra boksen, når vædderen 

har sprunget et par gange. Vædderen har 

tendens til at blive ved det får som byder sig 

til, i stedet for at søge et af  de øvrige brun-

stige får. Grunden til at jeg vil flytte fåret er, 

at vædderen formentlig ikke kan nå at dan-

ne nye sædceller i takt med han bruger dem. 

Han har, populært sagt, et begrænset antal 

skud i bøssen og dem skal vi udnytte bedst 

muligt.  

Dagen derpå!! 
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I en hverdag med mange gøremål sætter vi pris på at få serveret ny faglig viden eller blot få 

repeteret vores viden på en praktisk og brugbar måde, så vi hurtigt at sætte sig ind i den. 

Det ønske har vi – Team Fårerådgivning søgt at virkeliggøre i vores nye tilbud til fåreavlere 

– Nyhedsbrev for Fåreavlere 

I nyhedsbrevet, som kommer 15 gange om året, leverer vi korte informationer tilpasset fare-

avlerens sæsonaktuelle opgaver i besætningen – krydret med input, som Team Fårerådgiv-

nings dyrlæger og konsulenter møder i hverdagen under besøg hos fåreavlere i stalden, i 

marken, i slagtehuse og andre steder.   

Tanken er, at vi leverer praktisk orienteret information om de tilbagevendende højdepunkter 

i fåreavlen så betids, at du er godt forberedt når det kommer og kan tage det med i planlæg-

ningen. Og vores foreløbige tilbagemeldinger er meget positive. Fåreavlere oplever at de lige 

får repeteret deres viden – lige når der er brug for det. 

Det særlige ved Nyhedsbrevet er, at vi ofte linker til artikler, som giver en dyberegående be-

handling af  de emner, som vi skriver om. På den måde hjælper vi fåreavleren med at finde 

frem til artikler i tidligere udgaver af  magasinet Nyt om Får, som behandler emnet mere i 

dybden.  

Artikelsamling på website 

Såvel Nyhedsbrev for Fåreavlere, samt bladet Nyt om Får vil altid kunne findes på vores 

website www.teamfaareraadgivning.dk  Og på det website har vi lavet et artikelarkiv på en ny 

måde, så det altid er let at finde tilbage til tidligere nyhedsbreve og artikler. Vi kalder det ar-

kiv for en webhåndbog for fåreavlere, for det er opbygget som en håndbog, hvor det er mu-

ligt at finde svar på næsten alt relevant for fåreholdet. Prøv at kigge i webhåndbogen på 

www.teamfaareraadgivning.dk og find ud af  hvordan den er opbygget, så du ved hvor du 

skal lede, den dag du står og har brug for at finde mere information, for at kunne forstå og 

eventuelt finde løsninger på problem. 

Tegn et abonnement og få din ny viden leveret til døren 

 

 

 

 

Send en mail på post@teamfaareraadgivning.dk med dit ønske til abonnement 

Nyhedsbrev for Fåreavlere—en ny måde at få aktuel 

information     af  Povl Nørgaard, redaktør, Team Fårerådgivning 

Basis – abonnement 15 Nyhedsbreve i 2017 med aktuelt nyt leveret via mail 
4 udgaver af Nyt om Får – læses via login på hjemmesiden 
Rådgivning via mail fra dyrlægen eller konsulenten 
Benytte Webhåndbogen på hjemmesiden via login 
  

400 kr. pr. år ex. 
moms 

Basis + blad i papir Basis abonnement + Nyt om Får i papir leveret til døren 
  

650 kr.pr. år ex. 
moms 

Kun blad abonnement 
  

Kun bladet Nyt om Får i papir leveret til døren 300 kr.pr. år ex. 
moms 
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Vædderopdragelse og temperament   af  Mette Marie Lungholt 

Vædderen er ofte et stort problem i mange 

små besætninger. Mange steder ender han i 

fryseren fordi han er blevet for voldsom og 

aggressiv. Mange nybegyndere er også ner-

vøse ved at skulle have vædder første gang, 

fordi de enten har hørt skrækhistorier og 

aggressive væddere, eller evt. selv har ople-

vet det. 

Jeg vil her prøve at skrive lidt om hvordan 

man får et godt og fredeligt forhold til sin 

vædder. 

For det første så grundlægges en vædders 

fremtidige opførsel i lammetiden, indtil den 

er ca 1 år. Hvis man håndterer den tid for-

kert, så er der risiko for at det er permanent. 

Det er næsten umuligt at ændre på en vok-

sen vædders attitude. 

Første huskeregel: Undgå at kæle for meget 

med vædderlammene. De er utrolig søde de 

små lam, og ofte er det vædderne der er 

mest nysgerrige og kommer hen til en, mens 

gimmerne er mere tilbageholdne. Man må 

godt snakke med dem, men brug hellere 

mere tid på gimmerne og ignorer vædderne 

indimellem. Undgå at det er vædderlamme-

ne der sætter dagsordenen ved at det er dig 

der bestemmer hvornår du har lyst til at 

snakke med dem. Og under ingen omstæn-

digheder dem der bestemmer hvornår de vil 

snakke med dig. 

Undgå at bruge flaskelam i avlen: Der er bå-

de det avlsmæssige i at man skal avle videre 

på stærke dyr, der selv opfostrer deres lam. 

Men også det at vædderlammerne mister 

respekten for dig, og kun ser dig som en 

mælkebar. Den opfattelse holder ved senere. 

De må ikke puffe: Selv små 6-ugers vædder-

lam kan finde på at skubbe lidt til dig med 

skulderen, eller bare stå og læne panden/

hovedet mod dit ben. Det er forbudt! Og 

det skal de have at vide nu, så det ikke bliver 

et indarbejdet mønster. Jeg plejer at tage 

lammet i ”hoved og røv”, ligge det ned på 

siden og fastholde det der i ca et halvt mi-

nut. Mens stirrer jeg den fast ind i øjnene, 

og skælder lidt ud. Det er væsentligt nem-

mere på et 20 kg lam end på en +100 kg 

fuldvoksen vædder… Mange fanger pointen 

allerede efter 1-2 gange, andre er lidt mere 

tungnemme og skal have det gentaget flere 

gange. 

Udstrål (selv)sikkerhed: Du skal allerede 

mens vædderlammet er lille udstråle klart og 

tydeligt at det er dig der bestemmer, og at 

du har alt under total kontrol. Så den ikke 

tvivler på din autoritet. Den følelse bærer 

vædderlammet også med sig når den bliver 

voksen. 

Vædderen må ikke gå alene: Får er flokdyr, 

og hvis vædderen isoleres i (lange) perioder 

bliver han frustreret og aggressiv. Hvis I 

gerne vil skille vædderen fra fårene så I kan 

styre bedæknings sæsonen, så sørg for at ha-

ve en makker til ham. Enten en anden væd-

der, eller i små besætninger kan det være rig-

tig fint at have en selskabs bede. En bede er 

en kastreret vædder, og den kan jo både gå 

med hele flokken når vædderen bedækker, 



 

Det er nu snart et år siden Såneforeningen 

fik tilbudt at registrere fårene i Belexpert. 

Tilmelding til den gratis prøveperiode har 

været begrænset, og på et tidspunkt må 

avlsudvalg og bestyrelse bestemme sig for, 

om projektet skal stoppes og registreringen 

fortsætter hos Seges som hidtil. 

Hvis medlemmerne ønsker projektet skal 

nyde fremme er det sidste udkald for tilmel-

ding. Det er også vigtigt at så mange som 

muligt kommer med, for Såneforeningen 

kan ikke leve med at medlemmerne   regi-

strerer i to systemer.  

Belexpert giver mange flere oplysninger end 

Webdyr og kan desuden beregne indavlsko-

efficient, hvilket er meget vigtigt for vor ra-

ce.  

I 2016 havde jeg 16 moderdyr med 34 lam 

plus 3 væddere. Det kostede i Webdyr 1940 

kr. Hos Belexpert ville prisen have været ca. 

750 kr.  

Bel-expert         af  Hans-Erik Jensen 
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fordi den ikke er en konkurrent, eller kun 

med vædderen. 

Lær vædderen at være fikseret: Jeg har altid 

halsrem på mine væddere når de går ude. 

Det er rart der lige er noget man kan holde 

fast i, hvis der sker et eller andet. Hvis man 

stadig er nervøs for at gå ind til sin vædder 

på marken, kan man træne den til at komme 

hen til hegnet, tage fat i halsremmen, binde 

den til en stolpe og først løsne den i igen 

når man er færdig. Det er klart nemmest at 

starte med at lære væddere (og får) at stå 

bundet eller gå i snor ved at bruge grime. 

Når de først har lært det, er det typisk hurti-

gere og nemmere at bruge halsrem.  
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Hvis man aldrig har deltaget i et dyrskue 

med sine får, kan det godt virke noget 

uoverskueligt at komme i gang. Derfor vil 

jeg her prøve at komme med en lille vejled-

ning så det gerne skulle blive nemmere. 

Først og fremmest skal man have udvalgt de 

egnede dyr. Det er nemmest at se dyrenes 

bygning og udseende når de er forholdsvis 

nyklippede, med lang uld er det ”bare” en 

pelskugle J Så brug tiden efter klipning på at 

gå og kig på jeres dyr og se om der og nogle 

egnede i blandt. Spørg gerne en anden erfa-

ren avler/udstiller i nærheden om de vil 

hjælpe med at kigge på dyrene. Hvis I er 

tvivl om hvem det er, så henvend jer gerne 

til bestyrelsen. 

Dyrene skal selvfølgelig være racetypiske og 

følge race beskrivelsen. Det vil sige have den 

korrekte lange kropsform (evt. med et høje-

re liggende kryds) og ingen uld i hoved eller 

på ben. Desuden kigger dommerne rigtig 

meget på benstilling og bevægelse, så ingen 

bløde koder eller rette haser, og lige fremfø-

ring af  benene i en jordvindende skridt er 

optimalt. 

Dyret skal være i god foderstand, gerne mi-

nimum huld 3,5. Det hedder sig dog i regle-

menterne at huld 4 bør trække ned, men min 

erfaring er at det gør det ikke. Dommerne 

kan lide fede dyr, ikke malkende dyr i 

’arbejdstøjet’. Så det kan godt betale sig at 

tilskudsfodre de dyr man planlægger at tage 

med. 

Når dyrene møder på dyrskuet, må de ikke 

have mere end 2 cm uld. Er den længere bli-

ver de diskvalificeret. Det er selvfølgelig for 

at give dommerne bedre mulighed for reelt 

at se dyrene. Men længere uld kan også skju-

le mindre fejl eller uheldige træk, så mange 

udstillere forsøger at fremvise dyrene med 

uld så tæt på 2 cm som muligt. Hvornår skal 

de så klippes? Der er noget forskel på hvor 

hurtigt de enkelte såners uld vokser, men 

min erfaring er, at 2-4 uger før skuet er opti-

malt. Gå efter 3 uger før, hvis I ikke med 

sikkerhed ved at det er enten et langsomt el-

ler hurtigtvoksende eksemplar I har. 

Så skal dyret være trækvant. Jo bedre det ud-

stillede dyr er til at gå i snor, des bedre be-

dømmelse får den. Et anspændt dyr vil trip-

pe afsted, og ikke vise en afslappet bevægel-

se. Desuden vil ryggen ofte komme til at 

krumme, og overlinie dermed se stram ud, 

selv om det ikke er tilfældet når dyret slapper 

af. Men dommeren kan jo kun bedømme det 

vedkommende ser på dagen. Start træningen 

samtidig med klipningen, det vil sige 3 uger 

før. Har den aldrig haft snor på før, kan det 

være nemmest at starte med at binde den 

indenfor til noget inventar i ca ½ time dag-

ligt i 5 dage. Og ellers så er det bare ud og 

øve med at gå op og ned ad vejen, så den 

lærer at gå afslappet med hovedet ca ud for 

trækkerens højre knæ. Jeg anbefaler altid at 

bruge grime, medmindre man har et meget 

veldresseret får. I har mindre kontrol i en 

halsrem, og det ser ikke kønt ud når dyret er 

Forberedelse til og udstilling på dyrskue  af  Mette Marie Lungholt 



 

Side 14  Sånenyt  

ved at kvæle sig se selv i forsøget på at 

trække af  med ejeren. Man skal også øve 

den i at stå stille med alle 4 placeret på lini-

erne i en rektangel og lige under sig. Når 

der skal stilles op for dommerne står man 

som trækker ved hovedenden, og bagenden 

vender mod dommerne. 

Inden bedømmelsen starter tjekker dom-

merne om dyret har over- eller underbid, så 

det er godt at have øvet at skille læberne 

uden at det er en kamp med dyret. 

Afhængig af  det enkelte skues tidsplan og 

hvornår man kører sine dyr afsted, vaskes 

de dagen før. Godt med lunken vand og en 

shampoo. Jeg bruger bare en almindelig 

menneskemodel, nogle bruger hunde- eller 

hesteshampoo. Det er nemmest iført regn-

tøj :-) Vi er heldige med at vores dyr er sor-

te, så skidt ikke ses så nemt, og derfor kun-

ne man mene at vasken var overflødig. Men 

jeg synes alligevel, det er en god ide. Det 

giver lige dyrene lidt ekstra finish, og så bli-

ver man ikke selv så hurtigt nusset og be-

skidt at se på, når man håndterer dem. 

Fremviseren skal være anonym, så vedkom-

mende ikke tager fokus fra dyret. Når man 

fremviser såner kan man være iklædt enten 

hvidt eller sort tøj, med eller uden for-

eningslogo. 

God fornøjelse og jeg håber at flere har få-

et mod på at udstille. Husk at foreningen 

yder tilskud til udstilling af  2 dyr pr med-

lem. 
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I efteråret deltog både min mand og jeg i 

et begynderkursus for fåreavlere arrange-

ret af  Fynske Fåreavlere. På kurset kom vi 

begge til at snakke med en masse spæn-

dende hobbyfåreavlere og derfor beslutte-

de vi at spørge, om der var interesse for at 

starte en erfagruppe op på Nordfyn. Det 

var der heldigvis og dermed startede Erfa-

gruppe Nordfyn. 

Dan og jeg lagde ud med at invitere alle til 

at komme på besøg den dag i december, 

hvor vi skulle have scannet får. Efter at 

have set scanningen snakkede vi om antal-

let af  forventede lam og hvilke fordele, 

der kunne være i at få sine dyr scannet 

kontra prisen. Siden har vi mødtes hos en 

dorset hobbyavler. Hun viste os, hvordan 

hun gav bolus micromineraler, vi fik en 

rundvisning i hendes stald og hun fortalte 

om, hvordan hun holdt får og hvorfor hun 

havde valgt at have dorset. Efterfølgende 

har vi mødtes hos en nystartet gotlænder-

hobbyavler. På det besøg så vi på lam og 

snakkede videre om grundlaget for vores 

nystartede erfagruppe.  

I erfagruppen er vi indtil videre omkring 

10 par. Vi er alle hobbyavlere. Vi har for-

skellige fåreracer: gotlænder, såne, merino, 

spelsau, dorset og shropshire. Vi har med-

lemmer, som har 3 hyggefår i baghaven til 

medlemmer, som har over 25 moderdyr. 

Indtil videre er vi enige om, at vi mødes 

ca. hver 6. uge, vi besøger på skift de for-

skellige medlemmer af  gruppen. Dem, der 

skal have besøg, bestemmer emnet for da-

gen og inviterer os andre. Vi har indtil vi-

dere besluttet, at der fortsat gerne må 

komme nye medlemmer ind i gruppen. 

Det er spændende at være med til at starte 

en erfagruppe op. Jeg håber, at gruppen er 

med til at bygge et stærkt fåre-netværk op 

her på Nordfyn. Måske kan vi få nogle 

økonomiske fordele ved at købe større 

mængder ind sammen. Måske kan nogle 

af  de mindre besætninger dele væddere. 

Måske kan vi hjælpe hinanden med vores 

forskellige kompetencer og erfaringer: der 

er måske en der ved meget om græs, en 

der ved meget om foderenheder, en der 

ved meget om uld, en der er god til at få 

afsat slagtelam osv.. Det er vel kun vores 

fantasi, der sætter en begrænsning. Helt 

personligt håber jeg på at finde nogen på 

Nordfyn, som deler min store interesse 

for de uldne. (Dan håber nok mest af  alt 

på at finde nogle lidelsesfæller, der forstår 

hans kamp for at begrænse mængden af  

uldne impulskøb…) 

Erfa-gruppe Nordfyn       af  Anette Fjordvang 
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Annoncer          

To års vædder sælges 

Da det nu er 3. gang jeg bruger One4us (kaldet Ozzy) sælges han. Han er rar, let at komme 

til og omgængelig – (en tæt på fedme10 vædder og meget sulten, altid god for en gulerod) 

Har givet 100% lam begge år, i år 1x trillinger, 2x tvillinger og  1 på en 1.års gimmer, alle 

meget livskraftige og levedygtige lam 

Besætningen er tidligere klovsygetestet uden tegn på ondartede 

klovsyge og har M3 status. 

 Pris 2.250,- kr. (min indkøbspris) 

 

Lis Knudsen – Koholmmosen 28 – 4050 Skibby, mobil 6080 0128 

Avlsvædder sælges 

Bo chr 75068-0254 født  20.3.12. 

Bo er en utrolig sød og omgængelig herre. Han er stor og velbygget. Hans indeks er gode at 

få ind i sin besætning og han har hos mig kun givet læmninger “let uden hjælp”. 

Bo´s sikkerhed er 35 (meget højt). S-indeks er 110 – ingen delindex er under 100. Bo er nr. 

2 på hitlisten. 

Da jeg skal hente en hest i Viborg vil der være mulighed for transport af  Bo. 

Besætning er checket for klovsyge for nogle år siden. 

M3 status 

Iben Dolriis 

tlf. 51285671 

mail  iben.dolriis@beskedboks.dk 
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Sælges: Få avlsegnede gimmere fra 2016 og enkelte får med lam ved siden. 

Bestillinger: modtages på avlslam, der vil være klar til fravænning medio juli. 

Alle er tvillinger/trillinger - Ingen bipatter, efter supermødre, vacc. mod bløde nyrer.  

 

Morten 40 13 32 34 Susie 40 29 29 59 

www.blanshoved.dk 

susie@blanshoved.dk 

M3 √ 

Testet klovsygefri √ 

Frivillig registrering √ 

 

Lam ved fravænning sælges 

Besætningen har M3 status, er klovsyge-fri, vaccineret mod stivkrampe og bløde nyrer 

samt med i den frivillige registrering 

Levering kan aftales. 

 

Enkelte gimmer– og vædderlam til salg ved fravænning 

Mette Marie Lungholt – info@lungholt.dk – 22 42 63 52 

Vi avler sånefår, og har enkelte moderfår, gimmere og væddere til salg. Se vores besætning 

på www.fjordvangfaar.dk 

Vi er enkeltdyrregistrerede. 

Vi har M3 status. 

Vi får taget en ny klovsygeattest i løbet af  sommeren. 

Anette og Dan Fjordvang, Hasmarkmosen 34, 5450 Otterup  

Kontakt: anettefjordvang@gmail.com / tlf.nr 21671781 

http://www.blanshoved.dk
mailto:susie@blanshoved.dk
http://www.fjordvangfaar.dk
mailto:anettefjordvang@gmail.com
http://tlf.nr
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Mette Marie Lungholt 
Formand/Såne nyt/avlsudvalg 

Tlf. 22 42 63 52 e-mail: spjaette@gmail.com 

 

Anette Fjordvang 
Næstformand/Sekretær 

Tlf. 21 67 17 81 e-mail:  anettefjordvang@gmail.com 

 

Allan Christensen   

Kasserer 

Tlf. 40 15 31 80 e-mail: acstavnsholt@gmail.com 

 

Hans-Erik Jensen 
Webmaster/avlsudvalg 

Tlf. 50 46 31 02 e-mail: hejensen48@gmail.com 

 

Vibeke Bille Rasmussen 

Avlsudvalg 

Tlf. 50 57 68 03 e-mail: vibekebille@gmail.com 

 

Karen Nyholt 

Suppleant 

Tlf.  62 27 25 19 e-mail: karen@nyholt.dk 

 

 

Mette Marie Lungholt  tlf. 22 42 63 52 e-mail: spjaette@gmail.com 

Hans-Erik Jensen tlf. 50 46 31 02 e-mail: hejensen48@gmail.com 

Vibeke Bille Rasmussen tlf. 50 57 68 03 e-mail: vibekebille@gmail.com 

Avlsudvalg 

Forsidebilledet er taget af  Jørgen Madsen og viser Naja, Jeppe og Lasse som snakker med 

Spaghetti og hendes lam 

mailto:spjaette@gmail.com
mailto:AC@vd.dk
mailto:spjaette@gmail.com

