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Formandens ord
Nu sidder du med det nyeste nyhedsbrev i år. Det er den nye bestyrelses plan, at nyhedsbreve skal
udkomme langt oftere end tidligere.
Det er også bestyrelsens ønske, at det så vidt muligt, hver gang skal være et fagligt indhold fra
dyrlæge/fagpersoner.
Som formand kan jeg kun hilse den nye gnist og gejst for at give vores medlemmer nogle nye tiltag
meget velkommen.
Sidder du som medlem og har nogle ønsker til enten emner, der kan fortælles om i nyhedsbrevet,
kurser der kunne afholdes eller hvis du selv har et indlæg, så send det gerne på mail til:
bestyrelsen@sjfaar.dk.
Læs endelig indlæg fra Richard med efterårsråd og indlæg fra Inga om næste ormetælledag.

God læselyst, Anne Nyquist-Hansen, formand.
Generalforsamling 2020.
Lørdag den 1. august 2020, afholdes generalforsamling på Vilvorde (RTS) i Roskilde
Referat, formandens beretning og godkendt regnskab er vedhæftet.

Konstituering.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand:
Anne Nyquist-Hansen
Næstformand: Jerry Bækgaard-Salling
Sekretær:
Josephine Henriksen
Kasserer:
Noomi Toftegaard
Medlem:
Richard Andersen
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Nye medlemmer.
Det er jo dejligt at der hele tiden kommer nye medlemmer til. Velkommen til:
• Mikkel Petersen
• Mette Galst
Vi håber at I kan får rigtig meget glæde af vores forening.

Webmaster.
Foreningen har søgt efter en ny webmaster. Hans-Erik Jensen har tilbudt at overtage posten, hvilket
bestyrelsen har accepteret.
Hjemmesiden er under revision. Har du ønsker til hjemmesiden, så kontakt Jerry på mail:
jerry@kristiansholm.dk

Lidt spredte efterårsråd. Af Richard Andersen.
Det er nu lammene skal gøres færdig for slagtning, og vinterens fodring til moderfårene skal
planlægges.
Først er der græsset, der er til rådighed her i efteråret og vinteren.
Græs kvaliteten.
Det er lyset som opbygger energi i græsset og det er varmen der får græsset til at gro. Om foråret
er der meget lys og lav temperatur, det giver græs med masser af energi. Om efteråret har vi
kortere dage og tit overskyet men rimelig temperatur, dette giver græsvækst med lavt
energiindhold. Efterårsgræsset er godt nok til moderfår uden lam, men til lammene som der
mangler størrelse og foderstand for at være gode slagtelam, er efterårsgræsset ikke godt nok.
Nyt græs som ikke har været afgræsset af får eller genvækst efter høst af græsfrø er væsentligt
bedre end græs som får og lam har gået på gennem sommeren.
Hvis dine moderfår kan æde dit græs fra nu af og til midt på vinteren, så er det bedst at give
lammene noget kraftfoder og gøre dem klar til slagtning så hurtigt som muligt.
Husk langsom optrapning af kraftfoder i løbet af ca. 2 uger. Når lammene ikke har ædt helt op
inden næste fodring, kan de fodres efter ædelyst med kraftfoder. Når lammene får kraftfoder
efter ædelyst, er adgang til frisk stråfoder hver dag vigtigt, for at opretholde en god
vomomsætning.
Ved at give lammene kraftfoder bliver der mere græs til moderfårene og erfaringen viser at det
giver et højere lammetal til foråret, og perioden hvor der skal bruges viterfoder til moderfårene
bliver væsentlig kortere. Dermed kan vi sige at det foder som lammene æder inden slagtning, kan
vi spare på vinterfoder til moderfårene. Og Slagtelammene bliver både større og bedre.
De bedre slagtelam.
Først skal lammene ikke være hæmmet at indvoldsparasitter, for det hæmmer deres
foderoptagelse og går ud over tilvæksten.
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For kvaliteten af lammekødet er det vigtigt at lammene har en god daglig tilvækst den sidste
måned inden slagtning. Kedeligt efterårs græs giver kedelige slagtelam.
Det er vigtigt at have styr på strøelse og grovfoderet til den kommende vinter.
Fodring og foderplaner er et stort emne som vi vil sætte fokus på i den kommende vinter.
Lad os starte med mineraler og vitaminer. Et emne som der er skrevet tykke bøger om.
Mineralstofblandingerne til får er gode og alsidigt sammensat, og fårene bør have det frit
tilgængeligt hele sommeren og her om efteråret. Det, at give mineraler sammen med græsset, er
som at tegne en forsikring, og fårene æder mineraler i perioder når de mangler.
BEMÆRK! Der er saltsten med mikromineraler som sælges til får. Det er spild af penge.
Mineralstofindholdet er alt for lavt. Fåremineraler indeholder det salt som fårene skal bruge, men
saltsten indeholder ikke de mineraler som fårene skal bruge.
Græsningen til foråret skal planlægges nu.
Den mark som moderfår med nye lam skal ud på til foråret, må ikke afgræsses af lam her i
efteråret, men græsning med får er i orden. Dette skyldes at lammene udskiller mange ormeæg,
medens moderfårene udskiller meget få ormeæg.
Der hvor lammene har gået her i efteråret skal bruges til høst af ensilage eller hø sidst i maj.
Når markerne er græsset ned til nogle få cm hen på efteråret eller først på vinteren, skal marken
have fred indtil forårsvæksten er godt i gang. Græsset skal altid være mindst 4 cm højt og i god
vækst inden fårene lukkes ud på markerne til foråret.
God fornøjelse.
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Fra dyrlæge Inga Stamhøj kommer følgende tilbud:
Tilbud om undersøgelse af egne gødningsprøver i Rønnede.
Sjællandske Fåreavlere har i år afholdt to ”gør det selv” ormetælle dage på Landbocentret i
Rønnede. Der har været opstillet mikroskoper og under vejledning har fåreavlere haft mulighed
for at undersøge egne fårs gødningsprøver.
Undersøgelse af gødning for ormeæg fortæller, hvor mange voksne æglæggende orm der er i
fårets tarm.
Undersøgelsen kan bruges til:
• at afgøre om dyrene skal ormebehandles
• at afgøre om tidligere behandling har virket
• at teste indkøbte dyr før de sættes ind i besætningen
Undersøgelsen kan teste for:
• Hæmonchus (blodsugende parasit)
• Nematodirus (forårsager diarre hos lam)
• Teladorsagia (forårsager manglende tilvækst og diarre)
• Bændelorm
• Coccidier (forårsager manglende tilvækst og diarre hos lam)
Næste ormetælledag er den 10. oktober 2020 kl. 10.
Alle er velkomne og tilbuddet er gratis.
Tilmelding senest den 7. oktober på mail til: ingastamphoj@mail.dk
Tilbuddet forventes at fortsætte i 2021, hvis medlemmerne ønsker det.
Det er også et ønske at det bliver afholdt flere steder på Sjælland.

Næste bestyrelsesmøder.
De næste bestyrelsesmøder er planlagt til:
• 10. november
• 10. januar
Har du punkter du ønsker behandlet på bestyrelsesmøder, så send dem til bestyrelsen@sjfaar.dk.

Generalforsamling 2021.
Bestyrelsen har allerede nu planlagt afholdelse af generalforsamling 2021. Dato er fastsat til
lørdag, den 20. marts. Nærmere program vil tilgå, når tiden nærmer sig.
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