
 
Referat af Såne-bestyrelsesmøde mandag den 9. marts 2020 kl. 20:00, via 
Skype. 
 
Deltagere: Mette Marie Lungholt, Allan Christensen, Anette Fjordvang, Tine Attermann og Hans 
Klindt (ref.).  
Afbud: Vibeke Bille Rasmussen. 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde, møde den 22. januar 2020.  
 
Det godkendte referat ligger på hjemmesiden. Fremover udgår punktet. Referatet godkendes efter 
mødet via mail og webmaster lægger det på hjemmesiden.  
 
2. Bordet rundt/siden sidst 
 
Allan: første læmning fra 6/4 ifølge scanning. 7 får, 1 med et lam og 6 med tvillinger. En gimmer 
tom. 
Anette: 10 såner, 6 tvillinger, 4 trillinger, flere detaljer i årets gang i næste blad. 
Tine: en såne har fået tvillinger. Har flyttet 2 såner ind i gl. grisestald pga. våd fårestald. Karakul 
måske med lam! 
Mette: to uger til lam. 48 lam ventes. Bl.a. 17 tvillinger, 1 trilling. Alle voksne får vaccineret mod 
stivkrampe og bløde nyrer. 
Hans: 21 lam. 6 tvillingefødsler fra 6/4. Kameraovervågning sat op i stald. 
 
3. Status for fællesorganisationer 
 
Fællesmøde for gede- og fåreavlere om avl i små populationer d 1/2 i Foulum. 
Mødet handlede om hvad der skal indtænkes og handles på, når man ønsker at opretholde en lille 
races særkende. Skal der avles efter genetisk diversitet eller skal der avles efter at forbedre racens 
egenskaber? Jo nærmere slægtskab jo mere indavl. På mødet blev præsenteret en model, der kunne 
beregne disse forhold og give forslag til hvilke væddere, der skulle benyttes i den videre avl for at 
komme nærmere på de ønskede mål.  
Avlsudvalget bør drøfte materiale og problemstillinger igennem og komme med forslag til det 
videre arbejde. Skal foreningen fx topstyre avlen ved fx at eje væddere, forsøge at styre parringer 
mv og i givet fald, hvor skal disse dyr opholde sig? Skal der evt. laves avlsforsøg i mindre skala? 
Bestyrelsen arbejder videre med avlsidéerne og emnet præsenteres på sommermødet d 27/6. 
 
Fællesorganisationen FÅR og TeamFårerådgivning – Orientering om klimaaftryk 
slagtelamsproduktion. 
Produktion af oksekød har en stor klimabelastning. Ifølge udenlandske undersøgelser er 
klimaaftrykket fra produktion af slagtelam endnu større. Der ønskes at gennemføre nye 
beregninger om lammeproduktion under danske forhold. Planen er er udvælge besætninger med 
forskellige størrelser og forskellige produktionsmetoder. Fx besætninger hvor al foder købes og 
besætninger med egen græsproduktion. 
For at igangsætte projektet søges midler i fonde og foreninger. 
 
 
4. Medlemsorientering ved Allan 

• 79 medlemmer (heraf 10 gratister) fordelt på 66 adresser 
• 56 har betalt kontingent (inkl.1 gratist) fordelt på 46 adresser (altså ca. 80%) 
• Af de 8 gratister fra sidste regnskabsår har 4 betalt kontingent, 2 har meldt sig ud 



• 4 udmeldelser i alt 
• 16 rykket telefonisk: 2 har betalt, 7 betaler måske, 7 mangler at få kontakt. 

 
Det går godt med betalingerne! 

 
5. Sånenyt 2/2020: 
 
Punkter fra sidste møde: 
 
• Årets gang. Anette skriver i 2020. Om garn, uld m.m.  
• MM om sit ophold og arbejde i Grønland  
• Jytte Madsen skriver en artikel om karakul efter foreningens besøg hos Henrik Traugott Olsen 

før generalforsamlingen i 2019  
• Jytte er usikker, hun er kontaktet, men er ikke vendt tilbage. 
• Artikel fra workshoppen ”Avl i små populationer”. Resumé i blad og længere bilag på 

hjemmesiden. HK 
• Reklame for Fårets Dag (hvem holder åbent hus? VR spørger på Facebook). VR – udgår pga. 

COVID-19. 
• Formandens klumme erstattes i næste nummer af, at alle i bestyrelsen skriver kort om sig 
selv og sit fårehold og evt., om hvorfor man sidder i bestyrelsen.  

• Punktet ændres. 1 eller 2 fra bestyrelsen skriver i hvert nummer resten af året. Allan starter 
kommende nummer. 

• Nyt indslag vedr. opskrifter med får/lam. Vibeke starter ud, og medlemmerne opfordres til at 
indsende deres bedste opskrifter. Efterfølgende kan øvrige bestyrelsesmedlemmer komme 
med opskrifter i følgende udgivelser  

• Hvis Vibeke melder fra har Tine en opskrift i baghånden. 
• Omtale af medlemsarrangementet hos Anette, se punkt 7 
• Tidsramme: kl. 11-15, bestyrelsen tager retter med, tilmeldingsfrist 20/6 til TA, 

WEBMASTER 
 
Nogle medlemmer vil gerne have bladet på pdf. Alle vil modtage næste blad som pdf på mail, 
samt bladet i fysisk form. Ønsker man ikke mailen/bladet, kontaktes Tine, som sørger for det 
praktiske. 
Alle får som udgangspunkt begge dele. 
 
Deadline SåneNyt 15/3 2020 
 
6. Sociale medier, herunder hjemmeside 
Set i lyset af Corona, bliver Fårets Dag aflyst over hele landet, så der sættet ikke noget på 
Facebook osv. 
 
7. Medlemsarrangement i foråret – Besætningsbesøg hos Anette 27. juni 2020 
Tidsramme: kl. 11-15, bestyrelsen tager frokostretter med, tilmeldingsfrist 20/6 til TA, 
WEBMASTER 
 
8. Orientering fra avlsudvalget  
Ingen aktivitet 
 
9. Evt., herunder næste møder 
Næste møde 25. maj kl. 20.00 via Skype 
 


