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TF Webinarer i 2022 

Med udgangspunkt i vores meget positive erfaringer med webinarer i 2020 og 2021, samt gode 

tilbagemeldinger fra de mange deltagere, så udbyder vi i år 6 webinarer – hvert af dem afholdes to gange.  

I et webinar får du et oplæg fra Team Fårerådgivnings dyrlæger og konsulenter, samt efterfølgende 

mulighed for spørgsmål og kommentarer til undervisere eller øvrige deltagere. Et webinar starter normalt 

kl. 20.00 og varer ca. 80 minutter. I oplægget indgår en PowerPoint, som du får fremsendt efterfølgende.   

Prisen for deltagelse er 200 kr. eksklusiv moms. (faktura fremsendes forud). 

Tilmelding til Team Fårerådgivning via mail til: post@teamfaareraadgivning.dk - senest dagen før 

 

Oversigt over 2022-udbud 

1. Sådan yder du læmmehjælp (7. februar og 1. marts) 

Dyrlægerne Randi Worm og Cathrine Erichsen fører dig igennem håndtering af får og lam i læmmeperioden 

og hvad du især skal holde øje med, samt instruktion i praktisk læmmehjælp. Lær at overvåge fårets adfærd 

op til læmning og vurdere livskraften på de nyfødte lam, så du sikrer en god start for lam og får. Du får 

indblik i, hvordan du laver fødselshjælp ved forskellige typer komplikationer, samt hvordan du giver 

supplerende råmælk og andre nyttige ting.  
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2. Optimal fodring før og efter læmning (15. februar og 7. marts) 

Med en optimal fodring af fåret op til læmning – særligt i den sidste måned forebygger du mange 

problemer omkring læmning og giver fåret en god opstart til diegivningsperioden. Konsulent Kirstine F 

Jørgensen og dyrlæge Randi Worm introducerer en række gode redskaber til at styre fodringen, herunder 

betydningen af regelmæssig huldvurdering, så du får planlagt optimal fodring både til de magre og de fede 

får allerede lige fra fravænning året før. Der er særlig fokus på, hvad du skal holde øje med hos fårene 

omkring læmning, så du undgår typiske fodringsbetingede sygdomme. Og på fodringen i overgangen om 

foråret inden græsset kommer i god vækst. 

Webinaret er både for dem med mindre og med større besætning – nybegyndere og dem, der ønsker 

genopfriskning af deres viden. 

 

3. Leverikter og Hæmonchus – to infektioner med stor betydning (23. februar og 6. september) 

I læmmeperioden kan begge disse infektioner give anledning til fødsel af for få lam og manglende 

mælkeproduktion. Alene leverikter kan give et beregnet på op til et årligt gennemsnitligt tab på 200 kr. pr 

får - og nok mere i 2021 priser. 

Dyrlæge Randi Worm præsenterer de to typer infektioners livscyklus og give dig ideer til, hvordan man 

gennem driften kan begrænse ormenes succes i produktionen. En god forståelse for infektionernes 

livscyklus vil være en hjælp til at gennemskue problematikken hjemme i din besætning. Du hører også om, 

hvordan fund ved obduktion, slagtefund og gødningsundersøgelser kan bruges i det løbende tjek af dyrene. 

Endvidere om hvilke ormemidler, der kan bruges hvornår. Endelig er der fokus på de forebyggende tjek – 

og det handler for leverikten om at finde pytsneglens levesteder, fordi pytsneglen er afgørende for 

leveriktens livscyklus. 

 

4. Vil du vide, hvorfor dit spædlam ikke lever – (22. marts og 19. april) 

Lær om hvordan obduktion af spædlam kan give dig svarene. En stor andel af lam dør i det første døgn 

efter fødsel. Det antal kan nedbringes med større indsigt i hvorfor lammene dør, for med en forebyggende 

indsats kan man redde mange lam netop i den kritiske periode. Dyrlægerne Randi Worm og Cathrine 

Erichsen viser, hvordan man med en enkel obduktion af det døde spædlam kort tid efter døden er indtrådt 

kan finde nyttig viden om årsagen. De bruger en række fotos af obducerede lam til at vise, hvad man skal se 

efter på dyrets forskellige organer, for at kunne lave en systematisk obduktion af spædlam. Du vil blive 

overrasket over, at du ofte selv kan stille en præcis diagnose af det døde lam.  
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5. Mine virkemidler i en klimafokuseret lammeproduktion (25. april) 

I Projekt Slagtelams Klimaaftryk foreligger der nu resultater, som belyser udledningen af klimagasser fra 9 

forskellige fårebedrifter. På webinaret vil konsulent Kirstine F Jørgensen fortælle om hovedresultaterne og 

hvilke forhold, som giver det største bidrag til bedriftens samlede udledning af klimagasser. 

Deltagerne kan i løbet af webinaret danne sig et indtryk af hvilket niveau, udledningen af klimagas vil være 

på egen bedrift ved at finde en sammenlignelig bedrift blandt de 9 repræsenterede bedrifter i 

undersøgelsen. Endvidere høre om virkemidler til at nedsætte udledningen på egen bedrift, særligt via 

fodring og management. 

 

6. Færdigfedning af slagtelam til slagt (20. september og 11. oktober) 

Hvad kendetegner den gode slagtekrop, som slagteren værdsætter højt – og hvad siger forbrugeren om 

den gode spisekvalitet. Ud fra begge parters opfattelser præsenterer vi guidelines til, hvordan du vurderer 

på et lam hvornår det er færdigt til slagt – både ved at mærke på ryggen og vurdere vægten. Og om 

betydningen af at holde dyret i vækst indtil slagt, for det har stor indflydelse på slagtekødets mørhed og 

den endelige slagteprocent. Og endelig en pejling af, hvad et slagtelam skal koste ved salg til private.  

Konsulent Kirstine F Jørgensen og dyrlæge Randi Worm tager dig igennem de vigtigste ting at have for øje, 

for at opnå en optimal færdigfedning af lammene i den sidste tid inden slagtning.  

Webinaret er både for dem med en mindre og med større besætning – nybegyndere og dem der ønsker 

genopfriskning af deres viden. 

 

7. Få grundlæggende indsigt i slagtelammets løbetarmorm (30. august)  

Parasitter nedsætter lams tilvækst og den går helt i stå, hvis der er mange. Derfor er løbende overvågning 

vigtig for at kunne gribe ind inden ormepresset bliver for stort i marken. Webinaret giver dig en 

grundlæggende viden om de forskellige parasitter og deres livscyklus, hvordan dyret reagerer på smitte og 

hvordan diagnosen stilles. Det giver dig bedre grundlag for at kunne lave behandlingsplaner og drøfte dem 

sammen med din dyrlæge. 

På webinaret introducerer dyrlæge Randi Worm lammets forskellige typer af løbetarmorm, så deltagerne 

får en mere præcis indsigt i hvordan man bedst overvåger sine lam og kan lave forbyggende tiltag til at 

imødegå at orme belastningen bliver for stor. 

 

 

Yderligere oplysninger om webinarer 

På vores hjemmeside finder du altid opdateret information om tidspunkter for de enkelte webinarer og 

præsentation af underviserne. Se mere på www.teamfaareraadgivning.dk 
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Rent praktisk om gennemførelse af webinarer: Vi sender til de tilmeldte via mail et link til systemet zoom, 

og det bruger du til at koble dig på webinaret ved starten. Vi tilbyder hotline guidning, såfremt der er 

problemer med tilkoblingen.  

Du er velkommen til at kontakte os for nærmere oplysninger om de enkelte webinarer og om den tekniske 

gennemførelse af et webinar.  Kontakt Povl Nørgaard, på mob. 31720145 eller mail: 

post@teamfaareraadgivning.dk 

 


