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Moderne svine- og fjerkræproduktion 

har vist en vej for, hvordan man gennem 

et tæt samarbejde mellem avls- og pro-

duktionsbesætninger kan skabe fantasti-

ske forbedringer i produktionsdyrenes 

præstationer i praksis. Det er sket impo-

nerende forbedringer i svin og fjerkræs 

reproduktion, tilvækst for foderforbrug 

til kødproduktion siden man i 1970-erne 

fik udviklet de moderne avlsteorier og fik 

dem omsat til praktisk avlsarbejde. Og 

med god hjælp fra computernes regne-

kraft til at udregne avlsindekser, baseret 

på rigtig mange data om det enkelte dyrs 

egne og forældres præstationer. Samt 

med et aktivt udviklingsarbejde inden for 

staldudstyr, så har man fået skabt stalde, 

som kan håndtere de krav som de moder-

ne produktionsdyr kræver for at kunne 

udfolde deres potentielle egenskaber.

I fåreavlen har man også brugt disse 

avlsteorier og metoderne til at omsætte 

en masse data til et avlsindeks. Men ud-

viklingen i produktionsdyrenes egenska-

ber er bare ikke nået så langt, for der har 

ikke været det tætte samarbejde mellem 

avl og produktion, så man har fået omsat 

produktionsdyrenes ønskede egenskaber 

i stordrift til nogle avlsmål, som sigtelin-

jer i udvælgelsen af kommende generatio-

ner i avlsbesætningerne. 

Det er tankevækkende, at det først er i de 

senere år og stadig kun enkelte racer, som 

har fokus på at avle for ormeresistens 

– en af de mest betydende egenskaber i 

slagtelams-produktionen. Og det er tan-

kevækkende at avlere inden for racerne 

Texel og Suffolk har skabt et får med en 

rigtig høj tilvækst, men som er uegnet 

som moderfår i et driftssystem, hvor 

fårene er ude hele året. 

Svine- og fjerkræbranchen har vist en 

vej – som fåreavlerne ikke kan kopiere 

direkte for fårene er jo udegående dyr, 

som er underlagt vejr og klimaets luner. 

Men det basale for succes i avlsarbejdet 

– samspillet mellem avl og produktion - 

den kan man kopiere, for det er samme 

principper uanset hvilke dyreart der er i 

fokus.

Slagtelams-
besætninger 
kalder på bedre 
avlsarbejde for 
moderfår
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10 skarpe om klargøring 
af får til bedækning
Der skal allerede ved fravænning af lammene være opmærksomhed 
på at huldvurdere fårene og lave en plan for fodring af dem, som skal 
ilæmmes. For har man nået optimalt huld i god tid inden bedækning, 
så giver det større sikkerhed for at nå målet om 2 levedygtige lam 
fra hvert moderfår næste år

1. Når vædderen sættes til, skal et 

bedækningsklart får have huld 3,0 

for kødrace og 2,75 for naturrace

2. Magre får skal ved fravænning sæt-

tes på godt græs for at nå korrekt 

huld ved ilæmning, for de har brug 

for 8 uger for at forbedre huld med 

én karakter

3. Et får med lavt huld kan optage 

mere foder end et med godt huld. 

De har mere plads i bughulen til 

den store fyldte vom. Dermed øges 

energioptagelsen og antallet af æg, 

der kan løsne sig øges

4. Flushing – dvs. ekstra god fodring 

lige op til bedækning skal bruges 

med omtanke. For det øger risiko 

for at få 3 lam fra magre får – og 

et magert får kan have svært ved at 

fostre 3 lam

5. Lige efter ilæmning - i 4- 6 uger 

skal fåret fodres godt, for at de kan 

give næring nok til de befrugtede 

æg i børen. Større ændringer og fo-

derskifter bør undgås i den periode

6.  Fodring 4-6 uger efter bedæk-

ningsstart skal være god, så æggene 

sætter sig fast. Huldet i midt dræg-

tighed holdes, så der ikke sker tab 

af fostre i den periode

7. Man kan opnå en vis synkronise-

ring af fårenes brunstsymptomer 

blot ved at holde vædderen på god 

afstand i et par måneder inden den 

sættes til. Så de kan fårene nemlig 

ikke lugte den. Afstanden skal være 

på mindst 1 km, for at opnå effekt.

8. Sæt vædderen ind til gimmerne 2 

uger før den kommer til de ældre 

moderfår.  Da gimmerne har svage-

re brunsttegn end ældre moderfår, 

så er der en risiko for at vædderen 

overser gimmerne. Vi ønsker jo 

gimmerne læmmer tidligt, så lam 

kan flyttes og der er frisk opsyn

9. Vædderen skal i de sidste måneder 

inden den skal i gang med bedæk-

ning have gået på græsfoder, for 

at den er vant til at klare sig på 

græs alene.  Kraftfoder-opdrættede 

væddere kan få problemer, når de 

skal klare bedækningsudfordringen

10. Tjek vædderens bentøj og gødning 

for orm i god tid inden bedækning. 

En ormekur skal være gennemført 

senest 8 uger før bedækningssæ-

sonen, således at orm og ormebe-

handling ikke påvirker vædderens 

sædkvalitet. Og sørg for at huldet 

er 3,5 inden bedækning, så har den 

lidt at tabe af undervejs.
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Årets gang med 
fåreholdet i 
marsklandet

Gimmere, der er født som enkelt lam 

og af får der tidligere har haft brug 

for læmmehjælp bliver fravalgt. Dem 

vi så har tilbage er de gimmere, der 

bliver født som tvilling eller trilling 

uden hjælp - de får en elastik på halen 

det første leve døgn.  Og da vi læm-

mer udendørs, bliver de mærket med 

farvestift, så det kan ses på afstand, at 

jeg har haft fat i dem og så jeg ikke skal 

fange dem igen. Lam, der skal have fød-

selshjælp, bliver ranmærket, så det kan 

ses, at de ikke skal holdes til vædder. 

Når læmningen er slut og de yngste lam 

i flokken er omkring to uger, så samler 

vi flokken og flytter dem til sommer 

arealer. På samme tid får lammene 

et slagtelams mærke i det ene øre og 

gimmerne, der ikke er fravalgt til avl, 

får også et farvet mærke i det andet øre. 

Farven afhænger af hvilken krydsning 

og familie de tilhører. 

Lammene går ved fårene i store flokke 

sommeren over og der bliver ikke gjort 

forskel på lammene i den periode. Vi 

holder øje med ormetrykket og hvilke 

typer orm, der giver problemer. Når 

trykket bliver for højt giver vi orme-

kur. Det plejer at være midt/sidst i 

juni måned. Alle lammene får samme 

behandling. 

Selektion ved fravænning
Ved fravænning adskiller vi vædderlam-

mene, samt de gimmere, der er fravalgt 

til avl, i hver deres gruppe. Fårene og de 

tilbageblevne udvalgte gimmere bliver 

klippet umiddelbart efter fravænning og 

Uden for digerne var der selv i tørken godt græs i juni måned

Her i skrivende stund ultimo august er det ved at være tid til at 
udvælge årets tillæg blandt gimmerne. Egentlig er vi allerede startet 
processen – nemlig med fravælgelsen af de gimmere, der fik et 
mærke allerede ved deres fødsel. Jeg vil her beskrive mine måder at 
udvælge gimmere til videre avl
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Af Jeppe Monska, fåreavler, Skærbæk
Min bedrift

bliver gående på sommerarealet noget 

længere. 

Vi plejer at få tidspunktet for fravæn-

ning til at passe med at ormetrykket 

er så højt, at lammene skal have en 

ormekur. Det får de lam, der skal 

slagtes, men vi springer over dem, der 

bliver gående ved fårene. Det gør vi for 

at finde frem til dem, der ikke selv kan 

klare et moderat ormetryk. De vil så 

blive utrivelige og beskidte bag i, men 

det er prisen for at kunne udvælge gim-

merne efter deres ormeresistens. De 

bliver taget fra, når vi alligevel har fat 

i flokken og så bliver de til slagtelam i 

stedet. Hvert år tager vi under 2 % fra 

af den grund, så tabet er ikke så stort.

Selektion efter vægt 
inden ilæmning
Gimmerne bliver vejet inden vi lukker 

vædder dem. Det er dels for at kunne 

udvælge efter tilvækst og for ikke at 

lukke vædder til nogle gimmere, der er 

for små. Den vejning er en nem måde at 

undgå at give sig selv problemer i læm-

mesæsonen. For små gimmere har et 

mindre bækken og det er svært at styre 

fodringen rigtig med græs, da nærrings-

indholdet svinger vinteren over. Fylden 

af græsset kan være så høj at en lille 

gimmer ikke kan opnå tilvækst, men 

kun kan rumme græs nok til vedlige-

hold af sig selv, så hvis den på samme 

tid er drægtig, så er det umuligt at lam 

og gimmere opnår den rigtige størrelse 

ved fødsel.

I de første år skulle gimmerne veje over 

37 kg på det tidspunkt for at blive ud-

valgt. Det var for at tilgodese gotlænder 

krydsningerne vi havde den gang og 

fordi vi skulle bruge mange gimmere. 

Grænsen hævede vi til 39 kg i et par år 

og så til 40 kg, efterhånden som vi fik 

bedre gimmere. 

Brug af de vægtkriterier i selektionen 

har gjort at gimmerne nu har nemmere 

ved at holde til at malke i det efter-

følgende år. Og efter vi er begyndt at 

læmme udendørs, så har det også gjort 

at gimmerene har haft et bedre huld 

ved læmning og kunnet bevare det, 

mens de malker. Det skyldes, at de ikke 

har skullet på stald og have foderskift 

på uheldige tidspunkter. De har haft 

adgang til græs hele vinteren igennem 

og de har læmmet på græs, når foråret 

har sat gang i væksten. 

Initiativer til at begrænse 
læmmeproblemer
Vi har tidligere haft mange læmmepro-

blemer ved gimmerne og vi har gennem 

årene prøvet flere forskellige afgræsnings 

metoder, for at komme det til livs. Vi 

prøvede at give gimmerne et stort areal 

med lidt græs på, så de skulle bevæge sig 

meget, for at få den mængde energi de 

skulle bruge. Vi har også prøvet at give 

dem det bedste græs, vi kunne finde. 

Men lige meget hvordan vi fodrede dem, 

så gav det problemer med for store lam. 

Specielt ved en bestemt krydsning. 

Så vi har prøvet med en anden type 

vædder. Vi har tidligere brugt texel, 

gotlænder og lleyn til gimmerne. 

Men sidste år brugte vi Spelsau. Det 

var lidt af et forsøg og egentlig vi var 

også lidt skeptiske med hvilken type 

lam, vi kunne forvente at få ud af den 

krydsning. Ind til videre har vi kun 

gode ting at sige om forsøget. Vi brugte 

5 stk. 1½ år gamle nyindkøbte væddere 

 Jeppe har aftale med Digelauget om afgræsning af diger omkring Ballum sluse og Rømø dæmningen
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Fårene blev klippet i august måned

og de blev sat til 212 gimmere i 3 uger. 

Efterfølgende scannede de 1,26 lam/

gimmere til vædder. Der var 27 tomme, 

104 med et, 79 med to lam og 2 med 

tre. Det er lidt bedre resultat end året 

før, men vi havde også sat flere vædde-

re ind pr. gimmer og opnåede dermed 

færre tomme. 

Fødslerne gik meget bedre i år end 

tidligere. Ud af de 185 gimmere der 

læmmede, havde jeg kun fat i 3 og det 

havde jeg egentligt ikke behøvet. Jeg 

har ikke vejet nogle af spelsau lamme-

ne. Gimmerne har haft utrolig nemt 

ved at læmme og de nyfødte har været 

på benene inden gimmeren var det. 

Året før havde jeg derimod fat i om-

kring 1/3 af læmningerne med store 

tab til følge. Lammene var simpelthen 

for store, 6 - 6,5 kg vejede de fleste af 

de døde – den størrelse er for stort for 

en gimmer, der selv kun er et år.

 
Vanskelig læmning 
påvirker en gimmer
Et er at det giver et lam mindre hver 

gang der er dør et lam, men gimmeren, 

der er tilbage uden lam, mangler et lam 

til at patte på den og som kan fremme 

frigivelsen af nogle hormoner, der kan 

hjælpe med at lukke livmoderen og få 

gimmerens tanker hen på noget andet, 

så den ikke bare ligger og ikke kommer 

i gang. De af gimmerne, der har haft 

en rigtig hård fødsel - de kan have fået 

skader i fødselsvejene. De skader ender 

ofte med en børbetændelse og på sigt 

med et får, der er meget trist at se på 

i længere tid. Og det sker, selv om vi 

giver antibiotika og smertestillende 

for at hjælpe den. Noget andet, som 

kræver noget mere registrering, er at vi 

ikke helt ved, hvad manglende succes 

ved første læmning gør ved gimmeren 

i forhold til dyrets videre produktion. 

Vi mangler svar på spørgsmålet om de 

gimmere typisk vil vrage et eller flere 

lam året efter og om det vil få proble-

mer med læmningen.

Vædderen skal være 
af mindre race
Med vores brug af væddere af en 

betydelig mindre race end tidligere, 

så har der ikke været behov for noget 

medicin i den flok i denne sæson. Får 

og lam i den flok har set godt ud og der 

har været en god tilvækst på lammene 

og her ved fravænning har fårene været 

i godt huld og har haft en fornuftig 

størrelse. Det er meningen, at vi ikke 

vil bruge nogle af krydsningslammene 

i den videre avl, selvom jeg synes de ser 

spændene ud som en moderfårs race. 

Avlsmål for gimmerne
Da gimmerne er vores fremtid, har vi 

valgt at satse lidt mere på en god start. 

Indtil videre har der ikke være nogle 

negative sidegevinster ved det.

Målet med gimmerne er at de har ét 

lam første år og at de det efterfølgen-

de år kommer med tæt på to lam i 

gennemsnit. Vi prøver at få gimmerne 

til at vokse mest muligt den første 

efterår og vinter. De gimmere, der ikke 

scanner drægtig det første år bliver 

slagtet, da forsøg har vist, at det ikke 

vil være de dyr der producerer flest lam 

i resten af deres produktions liv. Jeg 

synes også det går nemmere med at få 

en gimmer til at tage sig af et lam end 

at få en første gangs læmmende 2 års 

til at passe to lam. Bækkenet har også 

nemmere ved at udvide sig som 1 års, 

frem for året efter hvor knoglerne er 

blevet mere hårde.

Kriterier for klip i ørene
Da vi lægger vægt på at fårene er nemme 

at passe og ikke skal have individuel 

særpleje, så har vi indført klippekort 

til dem. De kan få klip i ørene for flere 

ting, men for hver ”forseelse” bliver der 

klippet et bestemt sted i ørene, så vi kan 

se om det er noget det enkelte får gør 

igen. De klip bruger vi til at vurdere om 

et dyr skal slagtes eller om den fremover 

måske bare skal lave slagtelam. 
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Forseelserne, der bliver klippet for i 

øjeblikket: 

- scanner tom og scanner et lam, for at 

avle på de mest frugtbare får.

- klovproblemer hvor der skal hjælp 

til, for at finde de får der skaber mere 

arbejde og har dårlig klovsundhed

- fødsels hjælp, da vi ønsker selvhjulpne 

dyr

- lamme tyve, da det giver meget uro og 

ekstra arbejde og sultne lam i en mark 

når får stjæler fra hinanden. Det er et 

forsøg for at se om det er de samme får 

der gør det hvert år.

- dårlige mødre, hvis et får ikke fravæn-

ner lam selvom det er scannet drægtig, 

så producerer den ikke noget men 

fylder bare

- vi er også begyndt at registrere de får 

der ligger på ryggen, da vi synes det er 

de samme får der gør det. Når vi kigger 

på netop de får, så er de som regel en 

”ikke-easycare type”. Dvs. det er et 

bredt dyr med kort hals.

Indtil videre har vi ikke slagtet får pga. 

af ovenstående ”forseelser”, da vi har 

været i en proces med at skifte besæt-

ning og har haft behov for dem alle, 

for at kunne holde produktionen oppe. 

Men nu er vi ved at være på det opti-

male antal dyr, som vi skal have for at 

holde vore sommerarealer plejet. Så til 

næste år forventer jeg vi kan begynde 

at slagte de får, der har givet problemer 

i vores system - og ud fra ovenstående 

kriterier.

Vædderen er af
Romney racen 
Selvom vi har været meget tilfredse 

med Lleyn racen, dens produktion 

og hvordan de er at arbejde med, så 

har vi alligevel købt nogle væddere af 

racen New Zealandsk Romney. Dem 

har vi krydset med nogle 75 % rene 

Lleyn får på 1½ år. Jeg har ikke de 

store resultater at komme med endnu. 

Fårene har fået mange lam, men det 

er dog ikke væddernes fortjeneste. 

Det betyder dog at det kræver en god 

mælke ydelse at producere til to lam, 

så vi må vente lidt med den samlede 

konklusion. Det skyldes at anden års 

fårenes ydelse ikke altid er så høj, at 

deres fulde potentiale på lammene 

kan ses. Men indtil videre har vi nogle 

lam, der ser ud til at trives og de er 

ved at udvikle en vom kapacitet, der 

kan tage noget græs.

Planen er at løbe dem med en Romney 

vædder igen, for at se hvad de kan i for-

hold til vores Lleyn. Om et par sæsoner 

kan vi se, hvad der egner sig bedst til 

vores forhold og forventninger. Bliver 

det ren Lleyn, ren Romney eller er det 

en krydsning af de to?

Vi bruger denne tang til at give gimmere 

og moderfår et klip i øret, når de ikke 

opfylder en række kriterier. Klippet er 

placeret i randen af øret efter forseelse-

stype

Ormemidler 
til får

Drenchgun til 
ormemidler:
• Med 
 aftapningslåg 250‚- kr.

• Kun drenchgun 178,- kr.

Drenchgun til 
coccidiosemidler
– der passer på flasken, 

samt til panacur 
mixtur 50 ml. 225,- kr.

Alle priser er excl.  
moms og forsendelse. 

Bestilling  
på mail: 
rw@olgod-dyrlaeger.dk 
eller tlf. 21 46 19 55
Randi Worm,  
Ølgod Dyrlægerne

Hold dine får sunde!
VitCox® - 1 ltr. og 5 ltr.
VitCox er et planteekstrakt, som 
indeholder Thymol. 
Thymol virker mod coccidier.

Kan købes landsdækkende i Land&Fritids 
butikker eller på www.landogfritid.dk

VM® Får Grøn - 25 kg
●  Granuleret vitamin- og 
 mineralblanding til får. 
●  Indeholder magnesium, hvilket 
 mindsker risikoen for græsforgiftning.
●  Produktet må bruges af økologer.

Vitlick® Sheep - 15 kg
●	 Med hvidløg
●	 Uden kobber
●	 Må bruges af økologer
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Systematisk selektion på besætningsniveau er det næstbedste man 
som fåreavler kan gøre, når nu det bedste er svært at nå - nemlig at 
kunne indkøbe avlsdyr med sikre arvelige egenskaber

Selektion på 
besætningsniveau  
- og egentligt 
avlsarbejde

Et systematisk selektion i besætningen forudsætter grundig mærkning både med farver og med klip i ørerne, 
for at kunne udvælge de rigtige gimmere og får til videre avl i besætningen

Det sikre avlsarbejde, hvor man måler 

på f.eks. fremgangen i lammenes 

tilvækst fodret på modermælk, er svær 

at få til at fungere effektivt i Danmark. 

Registreringsarbejdet fungerer ikke godt 

nok i de tilgængelige systemer, fordi kun 

meget få og primært mindre besætnin-

ger deltager. Det giver en lille avlspopu-

lation for de fleste racers vedkommen-

de. Undtagelsen er gotlænder-racen. 

Foreningen har sat avlsmål op for racen 

(S index’er). Og der er mange aktive 

besætninger, som fortløbende er i gang 

med f.eks. pelsbedømmelserne. Antallet 

af avlsdyr indenfor registreringen med 

brug af Elitlam styrkes af de svenske får 

registreres i det samme system. Og det 

giver større sikkerhed i avlsvurderingen 

af det enkelte dyr og dermed større 

fremgang på sigt. 

I systematisk avlsarbejde kan man 

finde frem til de bedste dyr på tværs af 

besætninger ud fra avlsindekset. I be-

sætningen kan du hæve besætningens 

gennemsnit ved hele tiden at selektere 

de dårligste dyr fra – på grundlag af 

deres præstationer i besætningen.  

Systematisk selektion i 
besætningen
Avlsarbejdet på besætningsniveau fun-

gerer i en del besætninger landet over, 

hvor fåreavlere har opbygget sit eget 

registreringssystem. Her er avlsmålene 

ofte fokuseret på enkeltegenskaber, som 

besætningen har brug for at forbedre – 

og som har økonomisk betydning. Som 

beskrevet i artiklen: ”Årets gang med 

fåreholdet i marsklandet” skriver Jeppe 

Monska, hvordan ham og hans far laver 

systematisk selektion - ikke på individ-

niveau, men på flokniveau. De sikrer 

f.eks. reproduktionen ved kun at udtage 

avlsdyr blandt tvillingelam. Tilvæksten 

forbedres gradvist over år i besætnin-

gen, ved at stille minimumskrav til væg-

ten hos de gimmere, som de bruger. Og 

gennem nogle år kan de se forbedringer 

i tilvækstegenskaber. 

Denne besætning vil dog opnå en 

større fremgang, såfremt der også blev 

slagtet ud efter samme værdier. Det vil 

sige man slagter de får, der producerer 

de ringeste lam ved fravænning. Ved 

tolkningen er det tal, er det nødvendigt 

at fårene inddeles efter alder, da de 

fleste får producerer det højeste kilo 

lam pr kg får fra 3-4 års alderen.

Nøgletallet: ”Kilo lam produceret pr 

kg moderfår ved 100 dage” kan bruges 

som grundlag til at selektere, hvis man 

ikke ønsker for store får, der har brug 

for meget foder/græs til vedligehold. 

Det vil dog kræve at f.eks. Helge og 

Jeppe Monska trods udelæmninger 

registrerer, hvilke lam med nummer og 

tilhørende moderfår, hvilket er meget 

arbejdskrævende og som kan skabe 

megen uro i flokken af læmmende får. 

Systematisk selektion på besætnings-

niveau er kendetegnet ved, at man har 

formuleret præcise mål for hvor man 

gerne vil nå hen med egenskaberne 

hos sine moderfår. Og kender sine 

virkemidler – og får virkemidlerne 

afvejet med den indsats, som det 

kræver af registreringer, for at kunne 

 Selektion Aul
 Fravælge de ringeste Tilvælge de bedste
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Alle lam skal mærkes kort efter fødsel, for at 
kunne udnytte vægtregistreringer og slagteregistre-

ringer i avlsarbejdet i besætningen. Så kan man 
nemlig koble stamtavleoplysninger på det enkelte 

dyrs præstationer.

selektere præcist. Man kan således 

ad åre opbygge en erfaring for hvad 

minimums-vægtgrænsen skal være for 

gimerne, for at nå frem til den ønskede 

moderfårs- størrelse i sin besætning. 

I Jeppes tilfælde med afgræsning i 

marsken, så må fårene ikke blive for 

store. Dels kræver store får meget foder 

til vedligehold. Og dels skal de have let 

ved at færdes i marsken og kunne flytte 

sig hurtig ved højvande.

Avl for parasitresistens
Den tørre sommer har givet os en klar 

indikation om betydningen af løbetar-

morm for lammenes tilvækst. Sjælden 

har så mange fåreavlere kunnet glæde sig 

over trivelige lam – som netop i denne 

sommer, hvor der har været lavt orme-

tryk mange steder. Da orm er en af de 

største udfordringer i den danske lamme-

produktion, så det ville være fantastisk, 

om vi via avlen opbygge egenskaber hos 

lammene, som kunne begrænse vores 

brug af antiparasitære midler samtidig 

med, at vi fik en mere forudsigelige og 

stabile tilvækstkurve for lammene. Og 

som var mere uafhængige af sommerens 

nedbørsluner. Jeppe Monska beskriver i 

sin artikel, hvordan han i praksis arbej-

der med at styrke fårenes ormeresistens, 

når han skal selektere gimmere.

Arvbarheden for parasitresistens er 

ikke voldsom høj og det kræver en stor 

indsats for med sikkerhed at vælge de 

rigtige dyr ud. I England tæller man or-

meæg (Nematodirus- og strongylideæg) 

på vædderlam ved 6 måneders alderen. 

Disse lam må ikke indenfor de sidste 4 

uger inden tællingen være behandlet for 

orm. Nogle tællinger mislykkes dog, da 

der skal være en vis ægudskillelse for at 

forskellen kan beregnes. Beregningen 

foretages i relation til det enkelte år, da 

udskillelsen er meget afhængig af året, 

så man kan ikke direkte sammenligne 

udskillelsesniveauerne mellem år. Endvi-

dere undersøges de samme lam med en 

spyttest, hvor niveauet af IgA antistoffer 

måles. Denne måling kan ikke stå alene, 

da lam der hurtigt udskiller orm med 

diarre vil favoriseres (resilience).  Derfor 

indgår også dyrets tilvækst som en 

tredje faktor i den del af denne indeks-

beregning. 

Racer som Lleyn og Romneys har traditi-

on for at lade systematiske ormetællinger 

indgå i avlsarbejdet og mange besæt-

ninger gjort den indsats i mere end 10 

år. Man kan se disse avlsindekser i det 

engelske avlssystem, der åbent for alle.

Vædderen giver besætnin-
gens bindeled til egentlige 
avlsarbejde
Indkøb af væddere med sikre avlsegen-

skaber er besætningens sikre og effektive 

vej til hurtigt at øge besætningens pro-

duktionsegenskaber. Og det er ikke altid 

enkelt at få de væddere i Danmark, fordi 

registreringerne ikke er systematiske nok 

til at give sikre avlsværdier.

Man kunne ønske, at inkarnerede avler og 

produktionsbesætninger gik sammen om 

at indarbejdet et moderne og let brugbart 

registreringssystem, der tiltaler begge 

parter. Det vil forbedre muligheden for at 

måle på sammenligne egenskaber og sikre 

sig større sikkerhed på avlsværdivurde-

ringen. Vædderlams tilvækstegenskaber 

burde prøves af under samme vilkår som 

i produktionsbesætninger, for at give en 

større sikkerhed for værdien, inden de 

sættes ud i en produktionsbesætning.

Mon det ikke kunne være med til at give 

danske lam et generelt løft i slagtekvalitet!

Eksempel på slagtestrategi, der vil 

forbedre avlsarbejdet:

• Får med dårlig ydeevne: tomme/

 uproduktive, lav huldscore, 

 dårlige moderegenskaber

• Dårlig kondition: ældre får, 

 dårlige tænder, tabte tænder

 eller fejl i tandstilling

• Sygdomme: Yverbetændelse, 

 halthed, gentagne ormebehand-

 linger nødvendige, lam født med 

 entropion

Arvbarhed og sikkerhed 
på avlsindeks
Der er stor forskel mellem egen-

skabers arvbarhed. Egenskaber 

såsom kuldstørrelse, moderegen-

skaber, tilvækst på mælk, holdbar-

hed, livskraft mm, har forholdsvis 

god arvbarhed, mens der lav 

arvbarhed overfor sygdomsfore-

komster såsom yverbetændelse, 

entropion og maedi-resisistens.

Ønsker man et sikkert avlsarbej-

de, så det altafgørende med en 

gode registrering på mange dyr 

af samme afstamning, hvor kun 

halvsøskende tæller. I Danmark 

er mindst 10 stk. grænsen i de 

danske raceforeninger for at kun-

ne vurdere med en vis form for 

sikkerhed. I England, New Zea-

land og Australien kræver man 

meget større, fordi man ønsker en 

større sikkerhed i avlen. Men her 

er jo også væsentlig større flokke 

at tage af.
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I USA, hvor man har store problemer med prærieulve og andre 
rovdyr, har man gennem årene afprøvet forskellige metoder 
til at skabe værn mod angreb på de mindre drøvtyggere. Med 
ulveproblematikken inde på livet her i Danmark, så er spørgsmålet 
om vi kan bruge nogle af de amerikanske metoder herhjemme?

Brug af lamaer og æsler har vist sig at 

være effektive til at beskytte får mod 

ulve, men spørgsmålet er om kvæg også 

kan bruges, hvis fårene først har lært 

at betragte køerne som flokfæller. De 

amerikanske erfaringer viser, at man 

kan opnå nogle af de bedste resultater 

som værn mod prærieulve ved at kombi-

nere fårs flokdannelsesevne med kvæg 

sammen med brugen af vogterhunde. 

Kvæg er interessant, da de kan afsæt-

tes til konsum. Det særlige ved kvæg i 

forhold til får er at, når de føler sig truet 

af rovdyr, så stopper de op og forsvarer 

sig i modsætning til fårene, der undgår 

angreb primært ved at holde sammen i 

flokken og søge at løbe væk. 

Kvæg og får som én flok
Når kvæg og får græsser på samme 

areal, vil de gå i hver sin flok og ikke af 

sig selv danne flokfølelse. Undersøgelser 

viser, at de kun vil interagerer 6 % af 

tiden, hvis man ikke aktivt gør noget for 

at fremme flokfølelse. Men når får er 

blevet knyttet til kvæg, så vil de betragte 

dem som flokfæller og holde dem inden 

for synsvidde. Og hvis de så føler sig 

truet, vil de samle sig i en flok ind imel-

lem kvæget. Og kvæget vil stoppe op og 

vende sig ud mod rovdyret og forsøge at 

jage det væk og dermed beskytte fårene.

Undersøgelser har vist, at fårene ikke 

knytter sig specifikt til enkelte individer 

af køer, men til køer generelt. Det bety-

der også, at der vil være risiko for at får 

søger hen til køer i en nabofold, hvis fx 

køerne i deres egen fold fjernes. Køerne 

derimod opbygger ikke en flokadfærd til 

fårene, men de lærer at acceptere fårene.

Koblingen - hvordan 
opbygges den?
Koblingen mellem får og kvæg sker 

ved at sætte dem sammen i en mindre 

træningsfold eller i et aflukke i en 

periode, hvor de æder foder af samme 

fodertrug. I starten vil det være en idé at 

have en form for fåreskjul, hvor fårene 

har mulighed for at søge hen, indtil de 

bliver trygge ved at omgås køerne. I 

de første 24 timer lukkes fårene for sig 

selv i fåreskjulet. I fåreskjulet tildeles 

de hø ved en skillevæg op ad køernes 

hø. I de følgende 24-72 timer skal de 

have adgang til fåreskjulet, så de kan 

se og vænne sig til kvæget, men fårene 

skal stadig kunne komme væk og søge 

tryghed i fåreskjulet. 

Efter 3 døgn kan får og kvæg lukkes 

sammen og koblende socialisering sker 

ved at de opholder sig sammen og æder 

af samme trug. Det vil også være en 

fordel, at der kun er 1 vandtrug de kan 

drikke af. Og skulle der være en ko, som 

udviser aggressiv adfærd overfor fårene, 

så fjernes den fra folden, da socialiserin-

gen ellers vil mislykkes. 

Resultater fra afprøvning af denne 

metode viser, at koblingen mellem får 

og kvæg kan lykkes i løbet af 14 - 30 

dages træningsperiode, hvor der indgik 

lam på 45 til 90 dage gamle, som var 

blevet fravænnet ved 45 dage. Koblingen 

Kan flokdannelse 
med kvæg bruges som 
værn mod rovdyr?

Kobling af får og kvæg praktiseres på Banbury Cross Farm i USA for at mindske 
angreb af rovdyr. Begrebet kaldes FLERDS- en sammentrækning af ordene FLock og 
hERDS. Fra Banbury Cross Farms hjemmeside: https://www.banburycrossfarmny.
com/flerds-2/
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er også gennemført med 18 måneder 

gamle gimmere. For det bedste resultat 

anbefales at træningen sker med nyligt 

fravænnede lam i en periode på 40-50 

dage. 

Træningsfolden størrelse vil bestemme, 

hvilket antalsforhold der skal være 

mellem kvæg og får. Jo mere plads - jo 

flere køer skal der til. I forsøgene har 

en succesfuld kobling været gennemført 

i mindre træningsfolde med 4,8 m2 pr 

dyr, hvor der var sat 1 ko til 3 lam. Og 

det er gennemført i større folde på 17,5 

m2 pr dyr i træningsfolden, hvor forhol-

det mellem kvæg og får var 1:1.

Efter træningsperioden sættes flokken 

i starten ud på et mindre areal, hvor 

dyrene hele tiden kan have hinanden in-

denfor synsvidde. Også her vil det være 

en fordel med kun ét vandtrug.

Kun en del af flokken 
kobles
For at koblingen skal lykkes, skal man 

bruge fåreracer, som har gode flokin-

stinkter. Heldigvis behøver man ikke 

at træne alle fårene, idet udpræget 

flokinstinkt vil få ikke-trænede får til at 

koble sig på de trænede får. Som tom-

melfingerregel kan 1 koblet får holde 1 

utrænet får til fællesflokken. Lam, der 

dier ved deres moder, vil ikke knyttes 

sig til kvæget, da moderbindingen er 

stærkere. Lam, der fødes af får, som 

betragter kvæg som flokfæller, vil heller 

ikke automatisk blive koblet til kvæget, 

men skal socialiseres med dem i et 

stykke tid, for at danne flok med dem. 

Fravænnede lam, der efter 5 dages fra-

vænning blev lukket sammen med deres 

mødre i fællesflokken igen, fik gradvist 

opbygget fællesflokkoblingen. 

Der vil være lidt ekstra arbejde, når 

flokken skal udvides. De nye får bør 

sættes ind gradvist mens der holdes øje 

med om de kobler sig til flokken med 

køer. Der sættes først flere dyr ind, når 

de senest indsatte dyr er blevet i flokken 

i mindst 3-5 dage.

Af og til vil koblingen imidlertid ikke 

lykkes - det kan skyldes faktorer som 

særlige raceegenskaber, køer der viser 

aggressiv adfærd og at der opstår for 

meget uro undervejs. Men vi ved at 

hyrdning med hund, der jo samler en 

flok, kan forbedre lidt sløve fårs fælles-

flokfølelse.

Vil metoden kunne holde 
ulve på afstand?
Metoden er primært afprøvet i forhold 

til værn mod prærieulve. Spørgsmålet 

er om det også vil være effektivt nok 

mod angreb fra ulve, som typisk jager 

i flok? Vi har jo set, at ungkvæg også 

kan blive angrebet af ulve, så metoden 

vil formentlig fungere bedst med brug 

af udvokset kvæg. Som værn overfor en 

guldsjakal vil metoden formentlig funge-

re. Resultater viser, at sjakalen står bag 

en del af de registrerede rovdyrangreb i 

Danmark.

For en dansk fåreavler vil det være 

interessant at vide, hvor langt man kan 

gå ned i ko-antal og så stadig opnå nok 

beskyttelse af fårene. Det spørgsmål 

ligger der ikke umiddelbart nogle svar 

på i de amerikanske resultater. 

Bedre græsudnyttelse 
og lammetilvækst men 
mineraler en udfordring
Der er flere gevinster ved at have får 

og kvæg til at græsse på samme arealer. 

Erfaringer viser, at græsudnyttelsen 

forbedres og lammenes tilvækst øges. 

Når får er koblet til kvæg, så vil de følge 

køernes afgræsningsadfærd. Da kvæg 

græsser mere vidtrækkende over et stør-

re areal end får typisk vil gøre, så vil det 

få fårene til at søge føde mere bredt end 

normalt. Selvfølgelig under forudsæt-

ning af at arealet har fødegrundlag til 

begge dyrearter. 

I samgræsning ligger der en udfordring 

i forhold til mineralforsyningen, idet 

kvæg og får har forskelligt dagligt behov 

og ikke mindst forskellige toksiske 

grænser. Det vil derfor være nødvendigt 

at sikre fårene mod adgang til køernes 

mineraler - særligt på grund af kob-

berindholdet. Der skal derfor tænkes 

en løsning ind i forhold til mineraltilde-

lingen.

Hvis du har erfaringer med metoden 

eller du vil i gang med at prøve metoden 

af, så vil vi gerne høre om dine erfarin-

ger og resultater.

Når der er opbygget en flokfølelse hos fårene, så vil kvæg i modsætning til 
fårene forsvare hele flokken, når de føler sig truet af rovdyr
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Der har det seneste år været en række 

hændelser, hvor Dyrværnslovens § 3 er 

kommet i spil. Det er hændelser, hvor 

døde dyr er blevet opdaget sent; fundet 

af beskadigede dyr, f.eks. hvor dyret har 

mistet dele af lemmer eller ligger i fød-

sel i lang tid med brug for hjælp. Samt 

ikke mindst fundet af dyr angrebet af 

guldsjakal eller ulv, der har gået med 

bid og beskadigelser i længere tid, fordi 

der ikke har været dagligt tilsyn.

Spørgsmålene fra Dyrenes Beskyttelse 

og Dyrlægeforeningen er stillet med 

baggrund i Dyreværnsloven, hvori der 

står:

§ 1. Dyr er levende væsener og skal behand-

les forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod 

smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig 

ulempe.

§ 2. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at 

de behandles omsorgsfuldt, herunder at de 

huses, fodres, vandes og passes under hensyn-

tagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og 

sundhedsmæssige behov i overensstemmelse 

med anerkendte praktiske og videnskabelige 

erfaringer.

§3 Stk. 3. Enhver, der holder dyr, skal sørge 

for, at dyret tilses mindst en gang om dagen. 

Dette gælder dog ikke fritgående dyr på 

græs eller lignende. Sådanne dyr skal dog 

tilses jævnligt.

Det første spørgsmål  til Det Veteri-

nære Sundhedsråd:

Anser Rådet det for forsvarligt og i 

overensstemmelse med Dyreværns-

loven, når udegående dyr, der hele 

døgnet rundt opholder sig udendørs 

på større arealer og udfører naturpleje, 

kun tilses ugentligt?

Rådet har til det spørgsmål svaret: 

Hvorvidt en handling er i overensstem-

melse med/i strid med loven ligger 

udenfor Rådets kompetence at afgøre. 

Som rådgivende organ over for retslige 

myndigheder skal Rådet dog præcise-

re, at hyppigheden af det nødvendige 

tilsyn til en hver tid er uafhængigt af 

dyrene, af arealets størrelse og formålet 

med at holde dyrene på et givet areal, 

f.eks. naturpleje.

Rådet finder det ikke er muligt for en 

dyreholder at drage omsorg for, samt 

sikre et dyr bedst muligt mod smerte, 

lidelse, angst, varigt mén og væsentlig 

ulempe ved kun at tilse det ugentligt, 

jf. Dyreværnsloven § 1 og § 2.

Det andet spørgsmål til Det Veterinæ-

re Sundhedsråd går et skridt videre:

Hvis Rådet besvarer første spørgsmål 

benægtende, ønskes det oplyst, om 

der kan angives mere faste retnings-

linjer for, hvad der forstås ved ”tilses 

jævnligt”?

Rådet finder ikke, at udtrykket ”tilses 

jævnligt” kan rummes i en éntydig 

definition. Hyppigheden af tilsynene 

vil altid være underlagt de konkrete 

omstændigheder. Det kan så handle 

om vejrlig, udearealernes beskaffenhed 

og herunder dyrenes muligheder for at 

finde tilstrækkeligt med føde og vand, 

dyrenes aktuelle ernæringstilstand, evt. 

Dyrenes Beskyttelse og Dyrlægeforeningen har bedt det Veterinære 
Sundhedsråd om en udtalelse vedrørende opsyn med udegående 
dyr. Henvendelsen er foranlediget af hændelser, hvor døde dyr 
angiveligt har ligget længe inden de blev opdaget - og med et ønske 
om at få præciseret Dyreværnsloven § 3 om hyppigheden af tilsyn

Det Veterinære Sundhedsråd 
anbefaler dagligt tilsyn af 
udegående dyr

Det er anbefalelsesværdigt at tilse alle sine får en gang dagligt og gerne mens de er i bevægelse. Uden bevægelse er det 
vanskeligere at opdage dyr med sundhedsproblemer og skader12



drægtighed eller mulig forekomst af 

temporær rangorden-uro i dynamiske 

dyregrupper.

Rådet skriver videre, at formålet med 

tilsynene bl.a. er at sikre, at dyrene 

ikke udsættes for påvirkninger eller 

belastninger, der kan kompromittere 

dyrenes velfærd. Én bestemt tilsyns-

frekvens kan således under nogle 

omstændigheder være fuldt forsvar-

lig, mens samme tilsynshyppighed 

under andre omstændigheder vil 

være utilstrækkelig. Rådet skønner, 

at tilsyn mindst én gang om dagen vil 

være dækkende for mange situationer 

med udegående dyr. 

Min vurdering af 
Rådets svar
Jeg vurderer at dyreholdere, herunder 

fåreavlere skal tolke Rådets svar således: 

Det er anbefalelsesværdigt at tilse alle 

sine får en gang dagligt og gerne mens 

de er i bevægelse. Og er man i en peri-

ode med stor risiko for at et får ligger 

på ryggen, så vil én gang dagligt være 

for lidt, ligesom man ved læmninger på 

friland også skal tilse fårene flere gange 

dagligt, så man i tide opdager et får 

med fødselsproblemer og undgår at det 

kommer til at ligge i mange timer uden 

hjælp. 

Droner må være et af nutidens mange 

hjælpemidler, der vil gøre opsyn på 

naturarealer af større omfang overkom-

meligt i de store besætninger.

Forskellige love og bekendtgørelser 

foreskriver at følgende dyregrupper får 

dagligt tilsyn:

Malkekøer og deres afkom

Kalve under 6 mdr.

Heste

Alle dyr i økologiske driftssystemer

• Bedækningsseler *Farvepuder *Vædderforklæde

• Lammebar *Suttespand *Sutteflaske
• Mælkeerstatning *Colostrum *Sonder

• Klovsakse *Hyrdestave *Fåresakse
• Klippemaskiner *Kamme *Klippebord

• Grimer *Halsbånd *Fodertrug
• Mobile Høhække *Foderringe *Foderautomater

• El-hegn *Dyrehegn *Pæle
• Slagteudstyr *Sliksten *Mc.Gregor Polytunnels

• Knarrhult staldindretninger og fangefolde

• Ridley-Rappa mobile hegnssystemer
• Fritidstøj

• Bøger o.m.a.

Kig ind på vores webshop: WWW.scansheep.dk og bliv inspireret

 

Skovhuse Fåregrej – Skovhuse Gade 19 – 4773 Stensved

Tlf. +45 5538 6860  – email: info@skovhuse.dk
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Et nyfødt lam skal være i stand til at 

holde varmen og udføre specifik adfærd, 

som sikrer indtagelsen af råmælk og 

opbygning af bånd til dens mor. Den 

særlige udfordring for trillingelams 

overlevelseschancer er, at de fødes med 

lavere og varierende fødselsvægt i en 

søskendeflok, med færre kropsreserver 

og er svækket i deres termoregulatoriske 

evner*. Endvidere er trillingelam lang-

sommere til at udføre den nødvendige 

adfærd, såsom at finde yveret, som kan 

fremme udviklingen af båndet til dets 

moderfår, og som også forsinker indta-

gelsen af råmælk (Dwyer, 2003). 

Man ved, at hvis overlevelseschancerne 

for trillingelam skal forbedres, så kræves 

der en optimal udvikling af lammefo-

strene under drægtigheden og særligt 

er fodringen af fåret i denne essentiel-

le periode meget vigtig. I den sidste 

tredjedel af drægtigheden er væksten 

af fostrene størst og ernæringsstatus og 

fodring af fåret er i denne periode eks-

tremt vigtig**.  En gruppe af kroppens 

aminosyrer kaldes for ”Arginin-famili-

en” – ud fra den kemiske sammensæt-

ning af aminosyrerne. Den gruppe af 

aminosyrer spiller en stor rolle i den 

føtale udvikling af fostret, idet de ami-

nosyrer har indflydelse på fostervækst 

og øget næringstransport fra moderen 

til lammet. 

I mit PhD- studie undersøger jeg effekten 

af supplementering af et næringsstof, som 

aktiverer arginine-familien af aminosy-

rer-produktionen i fåret, med fokus på den 

sidste tredjedel af drægtighedsperioden. 

Og undersøger hvilken effekt supplemen-

teringen har på trillinge-lammenes termo-

regulatoriske- og adfærdsmæssige evner.   

Et praktisk forsøg med 56 får, som 

er scannet med trillingelam indgår i 

studiet. Og det forsøg gennemføres på 

AgResearch på New Zealand fra 1. juli. 

Og fødslerne starter ca. 1. september.

Beskrivelse af forsøget
De 56 får i alderen fra 3-5 år er udvalgt fra 

en kommerciel fårebesætning. De har alle 

et godt helbred med fokus på godt yver, 

tænder og gode leverværdier (da facial 

eczema er et stort problem i New Zealand) 

og en body condition score (huldkarakter) 

på 3-4. Forskellen i kropsvægt mellem 

de 56 får er på max. 10 kg og de skal alle 

læmme over knap 3 uger. De 56 får er 

fundet i en besætning med 1500 moder-

får og udvalgt blandt 500 får scannet med 

trillinger. Vi sorterede efter læmningsda-

to, helbred, og body condition score og så 

havde vi 70 får tilbage. På disse 70 får blev 

der taget blodprøver og de sidste 56 får 

blev udtaget til studiet. De blev tilfældigt 

opdelt i en ”CONTROL-” og en ”TREAT-

MENT” gruppe. 

Fårene kom til forsøgsgården på ca. dag 

75 inde i drægtighedsperioden og kom 

på 85.-dagen på stald i individuelle bok-

se. På 100. dagen startede forsøget, idet 

alle får morgen og aften ”drenches” med 

enten placebo (dvs.intet middel), eller 

protein-supplementeringen. Hver 7. dag 

bliver alle får vejet, body condition score 

noteret og ”eye muscle” scannet. På dag 

75, 100, 120, 130 og 140 i drægtigheden 

blev der taget blodprøver. 

Ca. 1. september starter læmningerne. 

Ved læmningen noteres varighed på 

fødsel og udtages blodprøver på lam for 

at analysere for blandt andet hormo-

ner, glucose og iltmætning (for hvert 

individuelle lam). Der udtages råmælk- 

og blodprøver på fåret, som analyseres 

for ketonstoffer og glukose. På bestem-

te tidsintervaller tages blandt andet 

temperatur på lammene og nyrefedt 

og ”eye muscle” scannes. Lammene og 

fårene kommer ud af forsøgsboksen på 

4. dagen efter 3 dages målinger. Frem til 

fravænning i december måles på lamme-

nes og fårenes præstationer.  

Kilder

* (Dwyer & Morgan, 2006; Kerslake et 

al., 2010; Morel et al., 2008; Stafford et 

al., 2007)

** (Gootwine, Spencer, & Bazer, 2007)

Forsøg belyser 
muligheder for at 
forbedre trillingelams 
overlevelse

I praksis er lammedødelig altid meget højere hos trillingelam 
sammenlignet med tvillinge- og ene-lam. De første tre dage af 
lammenes neonatale liv er jo de mest kritiske, for det nyfødte lam 
skal indenfor få sekunder være i stand til at tilpasse sig til sine 
omgivelser. Mit praktiske forsøg her på New Zealand skal belyse 
muligheder for at forbedre trillingelams overlevelse

14

Nyt fra forskning
Cathrine Erichsen, dyrlæge, PhD studerende, AgResearch, New Zealand



Tørkeramt - 
sådan kom jeg 
igennem sommeren

Foråret 2018 kom sent. En enkelt palle grøntpiller reddede de 
læmmende får, da læmmefolden ikke var så grøn som forventet. 
Allerede i maj var det tydeligt, at det kunne blive en svær sommer 

I maj var der efter en omgang på over-

drevet for lidt græs til får og lam. Måske 

vidste fårene det på forhånd. I hvert fald 

var kun halvdelen af gimmerne med lam. 

Det plejer dog at være de fleste. Dem 

uden blev så til fjorlam hos slagteren, så 

skulle de ikke med videre rundt på græs-

markerne. Flytningen til grøngødnings-

markerne var tidligere end nogensinde. 

Min holistiske plan for sommerens 

afgræsning blev her revideret for første 

gang. Der var sat rigeligt med ha af 

til slæt, så bekymringen var endnu 

ikke stor. 6 ha af dem blev inddraget 

til, mens der blev taget slæt på resten. 

Normalt ville det være nok til hele mit 

vinterfoder. 1. slæt af kløvergræs gav 

kun 60 % af normalt, så nu så jeg frem 

til også at tage lidt 2. slæt. Grøngød-

ningen skulle ellers helst ikke forlade 

marken og derfor afgræsses.

Når de første 6 ha var afgræsset, var pla-

nen at fortsætte hvor der var taget slæt. 

Der var bare ingen genvækst. I nødens 

stund er vennerne at finde. Frilandsgart-

neriet Søris havde ikke afpudset deres 

grøngødning, som planlagt. Tak venner. 

På med vanten, ud at hegne og flytte 

flokken. 

Juni måned
De planlagte 14 dages ferie i juni skulle 

også holdes. Så for en sikkerheds skyld 

et par baller wrap ud, så afløseren 

kunne holde dyrene inde i folden, hvor 

græsset var mere brunt en grønt. Kun 

rødkløveren havde en rimelig fodervær-

di. Vandforbruget steg til 4-5 liter per 

dyr per dag. Irriterende, når det skal kø-

res ud i en palletank mere end en gang 

om dagen. Internettet er jo opfundet, 

så selv i Afrika kunne jeg arrangere, at 

mere wrap blev kørt ud, så flokken ikke 

skulle flyttes før jeg igen var hjemme.

Juli måned
Fra slutningen af juni kunne jeg så 

afgræsse der, hvor 1. slæt var taget. Så 

mere hegning og mere flytning af dyr. 

Ved slutningen af juli var grøngødnings-

markerne ved at være opbrugte selv med 

tilskudsfodring med wrap (mit sparsom-

me vinterfoder). Dyrene trivedes dog og 

lammene voksede bedre en nogensinde 

med en tilvækst på 300 g om dagen. 

Men wrappen var jo bestemt for den 

kommende vinter, så noget måtte gøres. 

De første lam var salgsklare 4 uger før 

normalt. Afsted med dem i uge 30.

August måned
Økologisk foder til tilskudsfodring og 

vinterfoder var ikke til at opdrive til en 

acceptabel pris. Så fat i knoglen og finde 

en køber til de får, der ikke er foder til. 

Det gik godt. Besætningen nu halveret 

og moderfårene tilbage på overdrevet. 

Samtidig tilbød det økologiske fri 

landsgartneri Søris, at lammene kunne 

afgræsse den mark med kål, som aldrig 

blev til salgbar vare.

Så mens lammene var i kålen, blev fåre-

ne, (den halvdel af besætningen, der fik 

lov at overleve) goldet på det visne græs 

på overdrevet (med en afstikker i jord-

bærmarken) og nu, da det har regnet, er 

alle dyr glade tilbage på kløvergræsmar-

kerne. 

Hvad nu? 
De planlagte udlægsmarker er næsten 

alle gået til i tørken. Heldigvis har jeg 

ikke flere dyr end både vinterfoder og 

efterår- og vintergræs rækker. Så ingen 

indkøb af italienske økologiske grøntpil-

ler denne gang. Gæld skabte tørken ikke, 

men i 2019 bliver produktionen lille. For 

mig er det til at leve med. Lammene er 

flotte og afsætningen god. Ingen ormeku-

re. Græsset på overdrevet kan afgræsses 

en gang mere inden vinter, blot det får 

tid til genvækst. Til næste år kan jeg så 

udvide besætningen igen.

Uffe Worm har gennem mange 

år drevet et økologisk fårehold 

med 200 moderfår plus tillæg 

af racen Lleyn på godset Svan-

holm i Hornsherred på Sjælland. 

Besætningen bliver nu skåret ned 

til 75 moderfår plus tillæg. Siden 

2016 har Uffe afprøvet et holistisk 

afgræsningssystem

Fårene på græs i overdrevet – inden 
tørken havde nået at sætte sine spor på 

væksten

15

Praksis
Af Uffe Worm, fåreavler Svanholm Gods ved Skibby



Får i kål

Får i kål er navnet på en typisk middagsret i Sønderjylland – 

men i august fik navnet helt ny betydning. Tørken begrænsede 

foderudbuddet for fårene og mange måtte mange gribe til alter-

native fodermidler, for at få dækket behovet.

Uffe Worm allierede sig med en kålavler. Tørken havde også her 

begrænset væksten, så da marken i august var tømt for de bedste 

kålhoveder til salg, så lukkede Uffe de fravænnede slagtelam 

ud på marken med rød spidskål. Og på kun to dage havde 200 

slagtelam ædt sig igennem kålen og renset marken for alle kål- og 

ukrudtsplanter.

Foderværdien af kål er: 
Foderværdien af kål: 0,88 FE pr kg tørstof. Forventet ca. 13 % 

tørstof i kål. Der er 12,4 % protein i kåltørstof.

Uffe prøvede også fårene smag for jordbær af i en jordbærmark – 

se youtube video på https://youtu.be/oYS7xXl_pMs
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