
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Såne foreningen den 11.6.2018 Udkast 1 

Deltagere: Mette Marie Lungholt, Hans-Erik Jensen, Allan Christensen, Vibeke B. Rasmussen, Tine 

Attermann 

Fravær:  Anette Fjordvang 

Referent:  Tine Attermann 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt uden kommentarer.  

2. Bordet rundt/siden sidst 

Hos Tine havde et får og 2 gimmere læmmet over 6 uger. Den store spredning skyldes gimmernes ujævne 

brunstperioder. 

Hos Hans-Erik læmmede alle dyr på 4 dage. HE har brugt hormonsvampe og PMSG sprøjte. 10 moderdyr fik 

26 lam. 3 lam er mistet, heraf 2 trillingelam til watery mouth. Det er en coli bakterie, der kan opstå fordi 

læmmeboksen er for beskidt eller lammet ikke har fået råmælk nok. HE’s læmmebokse blev kun brugt en 

gang, men smitten kan bygge op over tid. På en 60 dages beregninger har tilvæksten være ml. 188 og 414 g 

per dag. 60% af fårene har fået mere end to lam. Der var ingen flaskelam, selvom et får blev syg og aflivet, 

da det havde 14 dage gamle lam. HE ville prøve det umulige og ikke give dem flaske, men de har overlevet, 

så har formentlig stjålet mælk fra andre får. De havde adgang til lammeskjul og jo mere sultne de er, jo 

hurtigere begynder de at æde fra lammeskjul.  

På 18. dagen konstaterede HE et ormeproblem og talte 2000 æg pr. gram, gav ormekur og en kontrol 14 

dage senere viste langt under 200 æg pr. gram. 

Hos Mette Marie blev der læmmet i 2 hold, først fårene og 8 dage senere gimmerne. MM mistede 6 lam 

pga. aborter. De sidste 4 blev sendt ind til obduktion og det tydede på en bakterieinfektion. Det ene var 

kyklop (misdannet på kranie og øje), hvilket er det tredje tilfælde indenfor Såner. Derfor vil MM gerne have 

besked, hvis det opleves i egen flok.  Den genetiske variation hos Såner er meget lille. Kyklop kan være 

tilfældigt, men vi skal være opmærksomme på det. Blodprøver er sendt til Jørgens Agerholms database, 

han forsker i det og finder måske en markør.  

Desuden har MM mistet en firling, der blev trådt på af fåret samt et lam og et får til bløde nyrer. MM har 

tilskudsfodret trillinger, hvilket er et stort arbejde med så mange får.  

Hos Vibeke var læmmeperioden lang. På 11 drægtige får kom der 25 lam. Et får fik drægtighedssyge med 3 

lam, et får fik yverbetændelse med koldbrand, et havde tilstoppet pattekanal, 3 lam blev mistet under 

læmning, et af lammene vejede under et kilo og et døde to timer efter læmning. Tilvæksten på flaskelam 

har været 170 g, men hos de største har tilvæksten være plus 300 g. Vibeke kan ikke lave lammeskjul pga. 

rotter.   

Hos Allan har 8 får og en gimmer givet 13 lam, hvoraf 5 er tvillinger og tre enelam. Der har været en gns. 

tilvækst på 353 g pr. dag. Læmmeperioden var fra 9.-24. april og de ældste vejer nu 25-27 kg.  Alt er gået 



 

 

godt. Der har været god effekt af arbejdet med græsset og Allan har nu slået græsset med de lange stikker. 

Han har efter Mette Maries anbefaling fået lavet en bede, som vædderen skal gå sammen med.   

Der var en generel snak om folde og græs. Bl.a. nævnte Hans-Erik at høj vegetation holder på fugten, 

hvilket er godt at vide, når vi har tørre somre.  Hvor mange dyr der kan græsse pr. hk. afhænger af hvor 

meget kløver, der er i marken. Hvis der er mos i marken kan man udså i større mængde. Sårør i luften virker 

som bredsåning. Hvidkløver kan svinde ind over tid og for meget kløver kan give marken kløver træthed. 

Ingen havde haft åbent hus på Fårets Dag. 

3. Status for fællesorganisationerne 

Intet til referat, idet der ingen reel aktivitet er. 

MM har fået en opkrævning fra Dansk Fåreavl  til trods for hun ikke har været medlem i flere år.  

4. Medlemsorientering ved Allan 

Status er som ved sidste møde. To udestående ift. kontingentbetaling – hvoraf en ventede på flere midler 

til betaling af kontingent.   

Et forslag om at betale kontingent via MobilePay blev vel modtaget af et medlem, som har fået tilsendt en 

kontingentopkrævning. Der var stor ros til Allan for hans ihærdighed med inddrivningen. 

5. Sånenyt 

Sånenyt er ikke blevet klar til tiden pga. læmmesæsonen, men vil komme i løbet af 2-3 uger.  

6. Sociale medier, herunder hjemmeside 

Hans-Erik har arbejdet med marginer på hjemmesiden. Dokumentet ”Vejledning om velfærdskontrol i 

besætninger med får” skal omskrives. Dette gør HE. 

Vedr. dokumentet ”Transport af dyr”, nævnte MM, at der er tradition for at landbrugsdyr er ”økonomisk 

virksomhed”, men at der ikke er nogen klar definition. Det er op til den enkelte kontrollant at beslutte 

dette. 

HE vil gerne modtage billeder til hjemmesiden, osv. De skal være bredformat og i høj opløsning. 

Der blev snakket om det bedste middel mod fluer i varmen og Butoxvet virker godt og har samtidig en lang 

virkning på omkring 3 mdr. Midlet må kun bruges på udegående dyr, for at undgå resistens. Stoffer binder 

sig til hårene og kan også bruges mod flåter. Men det har en kedelig effekt på mikroorganismer i jorden og 

skal derfor bruges med omtanke. Et pour on middel virker bedst hvis fårene er kortklippede. 

Facebook: det blev diskuteret om det har en effekt, at vi skriver at man skal huske at veje og indberette. 

Det blev besluttet at fortsætte med at gøre det. Besætningshitlisten viser kun ejere med min. 10 dyr, der 

har læmmet. 

MM skal have 7 Såner og 1 Rygja med på Det Fynske Dyrskue og derudover kommer der 3 Suffolk og 1 

Wenslydale. MM udstiller desuden også på Landskuet i Herning. 



 

 

7. Eventuelt 

Forslag om at der kan indgå mindre besætninger end 10 får på besætningslisten, fordi Såneforeningen ofte 

har små besætninger. 

Under bedømmelser på dyrskuer, har nogle fået kommentarer om, at Såner ikke har nok køller. 

Fra Avlsudvalget blev det kommenteret, at der ikke har været væddere på Landskuet de sidste år, da 

vædderne ikke klarer sig særlig godt.  Ønsker vi, at vædderne ser mere feminine ud? MM bad bestyrelsen 

tænke over dette. 

Brunstsynkronisering koster 40 kr. pr. svamp + dyrlæge til opsætning. Udtagning kan ejer selv gøre. MM 

anbefalede at hvis der gimmere i flokken, skal det gøres udendørs. HE vil ikke bruge PMSG sprøjte til næste 

år. 

 

Næste bestyrelsesmøde: 6. august 2018 kl. 20 telefonmøde via Skype 


