
Formandens beretning 2019 

Hvis jeg husker og regner rigtigt er det nu 5. gang jeg aflægger formandens beretning, så der er fare for at 
jeg begynder at gentage mig selv 😊😊 

2019 blev heldigvis nemmere for fåreavlerne end de 2 foregående år med først regn i 2017 og derefter 
tørke i 2018. Jeg har indtryk af at de fleste har haft en god græsningssæson med fin tilvækst og pæne 
slagtelam. Og vinterfoderet skulle også være kommet godt i hus. Så længe man ikke har malkekvæg og 
stadig mangler majs på marken, eller dyrker kartofler…. 

Vores medlemstal i foreningen ligger forholdsvis stabilt. Der er desværre nogle avlere der har valgt at 
stoppe med får og dermed melde sig ud, men der kommer også stadig nye til. Langt de fleste er små 
besætninger, og en del af de nye har såner blandet med andre racer. Som forening er vi til stadighed 
udfordret af at vi er meget geografisk spredt, så det er svært at samle deltagere til medlems-
arrangementer. Hvilket dagen i dag også viser. Men mange tak til Henrik for at han vil vise sine Karakuler 
frem. Det er jo en voldsom interessant race for os, med sånens historie in mente. Måske skal man 
overveje noget blodfornyelsen i såne-racen med en Karakul vædder. 

Sidste år nævnte jeg problemer med falsk positive M3 prøver. Det giver fåreejerne en økonomisk 
belastning til nyt dyrlægebesøg og nye alle analyser af hele besætningen igen. Bestyrelsen har derfor 
besluttet at hjælpe med et tilskud til de af foreningens medlemmer der havner i den situation og skal 
have taget nye prøver. Så kontakt kassereren hvis det er aktuelt for jer. 

Bestyrelsen modtager gerne input til hvad medlemmerne ønsker vi skal arbejde med.  

Sånerne var igen i år repræsenteret på dyrskuer rundt i landet. På Roskilde Dyrskue, Det Fynske Dyrskue 
og Landsskuet var sånerne gengangere, og klarede sig rigtig flot. I år blev der også igen fremvist såner i 
efteråret på Kimbrerskuet i Års. Tak til avlerne for at vise dyrene frem. Og også tak til dem der 
medbringer dyr på markeder og lign. Det er uvurderlig reklame for racen og får generelt, når almindelige 
mennesker kan komme tæt på søde og venlige sånefår og deres ejere 😉😉 

Jeg vil godt sige tak til bestyrelsen for deres gode samarbejde. Allan, der utrætteligt styrer foreningens 
økonomi og medlemsliste. Anette, der som næstformand altid giver mig en hjælpende hånd. Vibeke 
sørger for vi kan huske hvad vi aftaler med nogle gode referater. Tine, der på bedste vis har påtaget sig 
rollen som blad og web-redaktør. Og vores suppleant Hans, der deltager i møderne og kommer med 
friske input udefra. Jeg er glad for I alle har lyst til at fortsætte i bestyrelsen. 

Avlsudvalget har ikke holdt møder det sidste år. 

 


