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Generalforsamlingen var ikke det store tilløbsstykke. Men generalforsamlingen blev gennemført i en god 
tone, og der blev gennemført valg til bestyrelsen.  

Bestyrelsen består nu af Josephine  Anna Grundtvig Henriksen, Karise.

Inga Stamphøj, Sakskøbing. Hans Erik Jensen, Rødby. Bodil Larsen, Lundby og Richard Andersen, Rønnede. 

Den nyvalgte bestyrelse er i fuld gang med arrangementer til gavn for fåreavlere på de østlige øer. 

Vi lever i en tid hvor det er svært at samle deltager til arrangementer. Tiden er til at man skaffer viden på 
nettet og derfor vil vi arbejde for at den faglige viden der kommer på møderne skal samles på vores 
hjemmeside.  Men det vil altid være bedst at deltage i de arrangementer, som har din interesse. 

Foreningen skal også være et sted hvor man mødes socialt og får en god fåresnak.  De meget populære 
ormetællings kurser som Inga Stamphøj står for er rigtig godt eksempel på møder hvor der er tid til social 
fåresnak. 

Vi har brug for at hjælpe hinanden med at arrangere møder og sprede viden og erfaringer. 

Her har vi brug for jeres hjælp.  Kan du sende billeder af staldindretning, læmmebokse, hegn, låger, 
krybber, foderborde, læskure, fangefolde, lammeskjul m.m.  send dem til mig på frisergaarden@gmail.com 
eller til Hans Erik Jensen, der administrere hjemmesiden sjfaar, Hejensen48@gmail.com.

Der er også en drøm om at de frivillige rådgivere kan spille en mere aktiv rolle og være med til at arrangere 
lokale møder med et fagligt indhold.  

Lucernen og rødkløver kan nå vandet når det kniber for græsset. 



Mange stæder her på de østlige øer har græsmarkerne været udfordret at mangel på regn, og markerne er 
bidt i bund. Desværre går vi nu ind i efteråret hvor daglængden og lyset aftager og derfor er 
energiindholdet i græsset ikke særlig højt. De lam der er taget fra moderen og endnu ikke er slagteklare 
skal have tilbudt noget godt foder for at blive klar til slagtning. Godt foder kan være nyt udlæg af græs eller 
kløver. Der er frøavlere der har hvidkløverudlæg som er noget af det bedste til  lam. Rødsvingel marker 
med frisk genvækst efter frøhøsten er også en god løsning. 

I England er der mange der sår foderraps efter første slæt græs. Og der vil stå en kraftig afgrøde når 
lammene tages fra fårene.  

Hvis det gode foder ikke står på marken så er korn og kraftfoder også en løsning. 

Min egen plan er. Lammene er lige taget fra fårene og det er kun de størst der er klar til slagtning med en 
vægt over 46 kg.  Moderfårene kommer tilbage til naturplejen på grusbakkerne hvor der ikke har været 
nogle dyr i de sidste 3 måneder på grund af tørken.  Lammene får de sidste folde hvor der er frisk kløver og 
lucerne om ca. 2 uger forventer jeg at kunne afgræsse noget udlæg med hvidkløver.  Som gerne skulle 
holde til hen i december, hvor der er efterafgrøde af foderraps og foderradis samt lidt honningurt.  Hvis 
vinteren ikke bliver for streng, skulle der blive lidt genvækst på græsfoldene inden jeg må ty til Wrap 
ballerne.  

Til jer der er interesseret i at se hvordan eksperimentet med efterafgrøde af foderraps og foderradis ser ud. 
Vil der blive mulighed om et par måneder. Men mere om det senere. 

Inga Stamphøj laver ormetællingskursus i Rønnede den 9. oktober.  

Der er vedhæftet en fil med invitation til møde i Rønnede den 27. 10 om fårenes klimaaftryk. 

Lige så snart der er planlagt flere arrangementer kommer der besked.


