
Formandens beretning 

Det har været endnu et år med udfordringer for fåreavlerne. Sidste år var vi ved at regne væk og alt var 
mudret. I år har det været tørken, som var udfordringen. Ingen græs på markerne, så mange har været 
nødt til at fodre ved siden af, og vinterfoder-beholdningen er lav. Det er også mit indtryk, at det har 
betydning for salget af avlsdyr. Mange skærer lidt ned i antal af får pga fodermangel, og ingen udvider eller 
starter op i år. Så det giver mere pres på slagtelams-afsætningen. Afsætning er altid et interessant emne. 
Generelt kan man sige, at man skal lave det produkt ens købere vil have. Vil de have lam på 20 kg eller 30 
kg? Vil de have lam med en bestemt kropsfacon, så må man avle efter det. Og det er en god ide at justere 
mængden af får efter hvad man har aftagere til, så man ikke ender med at brænde inde med mange lam 
eller må sælge dem til spotpris. 

I årets løb her der igen været såner repræsenteret på Det Fynske Dyrskue, Hjørring Dyrskue og Landsskuet. 
Tak til de avlere der stiller op og viser racen frem. Husk at foreningen betaler for 2 får pr avler pr dyrskue, 
og vi vil meget gerne repræsenteres flere steder. Hvis der sidder en avler som ikke har prøvet før, men har 
lyst, så tøv ikke med at ringe til bestyrelsen for hjælp og vejledning. 

Også tak til dem der tager dyr med til markeder og andre arrangementer, det er en uvurderlig reklame for 
racen, og giver en masse god kontakt til potentielle nye såne ejere. 

Til sidste års generalforsamling fik vi demonstreret lineær kåring, hvilket resulterede i at 2 avlere i vinters 
fik kåret alle deres får som var over 2 gamle. Det er lærerigt, og man bliver trænet af at se mere objektivt 
på ens dyr, så det kan godt anbefales. Der kan være en del kørselsudgift til dommerne, så hvis man kan gå 
sammen flere i lokalområdet på samme dag, er det en fordel. 

Jeg har i bladet skrevet om udfordringer med resultater på M3 blodprøver. Jeg vil igen opfordre til, at hvis 
man får en positiv prøve på sin rutine testning, da gå ej i panik, og gør endelig ikke noget overilet. Prøverne 
bliver testet igen med en anden metode. Kontakt meget gerne mig, så kan jeg vejlede jer 

Vi er i bestyrelsen løbet lidt tør for ideer til medlems-arrangementer, så vi vil meget gerne have jeres input 
til hvad I kunne tænke jer. Og hvad er spændende nok, til at man vil køre flere timer for det. For vi er jo helt 
bogstaveligt en landsdækkende forening. 

Til slut vil jeg godt takke bestyrelsen for det gode samarbejde endnu et år, og særligt sige tak til Hans-Erik, 
som har valgt ikke at genopstille. Hans-Erik har gjort en stor indsats for foreningen. Han har haft ansvaret 
for hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve og skrevet mange artikler til bladet. Vi håber vi stadig må 
trække på din viden. 


