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Formandens ord 
Denne gang kan vi byde på et indlæg om vinterfodring fra Richard Andersen. 
 
Desværre er vores Julemarked i Remisen blevet aflyst i år på grund af Covid19. Det er der jo rigtig 
meget der er, men det er jo alligevel ærgerligt at vi som fåreavlere ikke får mulighed for at vise alle 
vores skønne fåre-produkter frem. 
 
Corona virus sætter desværre mange begrænsninger i øjeblikket, men vi håber da at julemarked 
og mange andre arrangementer og kurser/seminarer, kan vende tilbage for fuld styrke næste år. 
 
I forbindelse med de ormetælledage der har været afholdt, har der også været forespørgsel om 
ønsker til andre arrangementer. Skulle du som medlem have nogle ønsker, så skriv endelig til 
bestyrelsen på bestyrelsen@sjfaar.dk så kan vi have det med i vores planlægning i fremtiden. 
 
Bestyrelsen har måttet konstituere sig igen, idet Jerry har været nødt til at trække sig fra 
bestyrelsen før tid af private grunde. Vi takker Jerry for samarbejdet i de sidste 2 år. I stedet for 
Jerry er Inga Stamphøj, som valgt suppleant, indtrådt i bestyrelsen. Ny konstituering kan ses 
længere nede. 
 
Pas på hinanden derude. 
 

God læselyst, Anne Nyquist-Hansen, formand. 
 
 
Konstituering. 
Bestyrelsen ser således ud efter konstituering på bestyrelsesmøde 25. november: 

Formand: Anne Nyquist-Hansen 
Næstformand: Richard Andersen 
Sekretær: Josephine Henriksen 
Kasserer: Noomi Toftegaard 
Medlem: Inga Stamphøj 

 
 
 
 
 

Nr. 6 - 2020 



 
 

SJF Nyhedsbrev 6-2020 – udarbejdet af: Anne Nyquist-Hansen 

 
Lidt fodersnak. Af Richard Andersen.   
 
Nu hvor fårene kommer til vædder er det vigtigt at deres foderstand er god, svarende til huld omkring 3.  
Mange er usikre på vurdering af fårenes foderstand men det er slet ikke så svært. Fårene kan være 
radmagre hvor der kun er skind og ben og her er karakteren 0 modsat kan de være så fede at rygraden ikke 
kan mærkes og fårene er runde som en spegepølse. Og det er huld 5. Både huld 0 og huld 5 er uheldigt.  
Fårene har det bedst når de er midt mellem og det er her hvor de er sundest og føder flest lam. 
 
Kun når fårene er nyklippede kan man se deres foderstand uden at røre ved dem. Når fårene har bare lidt 
uld skal man lægge en fast hånd på ryggen for at få en ide om deres foderstand.  
 
Gennem vinteren er det vigtigt at gå og mærke fårene på ryggen med jævne mellemrum, og følge med i 
Udviklingen af deres foderstand.  Hvis fårene taber sig skal foderet justeres op. Og omvendt hvis de 
begynder at blive lidt fede så skal fodringen justeres ned. 
 
På facebook kommer der tit anbefalinger til hvad der er godt at fodre med, og hvor meget korn og 
kraftfoder der bliver givet. Men sjældent noget om race, afstand til læmning, analyse på wrap, og hvilket 
andet foder der tilbydes. Det er altid den samlede foderration der er afgørende for om læmningen og 
lammenes overlevelse bliver en succes.  
   
Her er 5 forslag til fodring op til læmning. Ca. den sidste måned inden begyndende læmning. 
 

      fe fe fe fe fe 

  byg   0,50 0,75 0,00 0,05 0,15 

  fåre T   0,00 0,35 0,00 0,10 0,35 

  grønpiller   0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 

høst tidlig forår 15. maj græsensilage   0,00 0,00 1,30 0,00 0,00 

inden skridning 25. maj græsensilage   0,00 0,00 0,00 1,15 0,00 

god hestewrap  10. juni hestewrap   0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 

  byg halm   0,15 0,20 0,02 0,00 0,00 

  mineraler g   10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  kridt g   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
  
Alle planer er gennemregnet og grundlaget er et får på 70 kg. Drægtig med 2 lam og i god foderstand. Som 
får 1,3 fe (foderenhed) med ca. 130 g fordøjelig råprotein pr fe. Fårets evne til at æde foderrationen er 
tjekket ved beregning af tyggetid.  Mineraler og vitaminer er også tjekket.  
 
I foderplanerne gives halm, wrap, eller græsensilage efter ædelyst.   
Mineralstofblanding til får tilbydes frit til alle planer.  
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Lidt om de enkelte foderemner. 
 
Byg er en god energikilde til får som vi bruger til at sikre energiforsyningen, men det indeholder for lidt 
protein og mineraler. 1 kg byg svare til 1 fe (foderenhed) 1 kg byg vil kunne erstattes af 1,2 kg havre, 10 kg 
gulerødder, 5 kg kartofler, 5 kg sukkerroer, 1 kg brød, 1 kg pulpetter eller ca. 3,5 kg majsensilage.   
 
Fåre T er kraftfoder til får beregnet til at give sammen med foder med lavt proteinindhold som byg.  
Fåre T indeholder ca. 30 % protein og mineraler samt vitaminer som dækker fårenes behov i den samlede 
foderration. Hvor der er brug for ekstra protein, kan der bruges soyaskrå eller rapsskrå.  Kraftfoder til 
malkekøer med højt proteinindhold kan også bruges men det kan have et højt indhold af kobber som nogle 
fåreracer ikke kan tåle.  
 
Fåre kraftfoder som foderstoffirmaerne gerne vil sælge og det er billiger end Fåre T. Men Fåre kraftfoder 
indeholder ikke ekstra protein eller ekstra mineraler eller vitaminer, og det er beregnet til at blive givet 
sammen med godt hø. Hvis du giver fårene korn eller andet foder med lavt proteinindhold så skal der 
bruges Fåre T. 
 
Struktur i foderet er vigtig for drøvtygningen, og det sikres gennem halm, hø eller græsensilage 
(græsensilage i baller der er omviklet med plast kaldes for wrap). 
 
Som det kan ses af de 5 foderplaner, er der stor forskel på hvor meget energi og protein som fårene får fra 
strukturfoderet. Det spænder fra byghalm og til super god ensilage høstet i det tidlige forår. Forbruget af 
korn og Fåre T afhænger meget af fordøjeligheden af græsensilagen.   
 
Hvordan vi kan få en ide om foderværdien i wrap som vi bruger til fårene vil jeg forsøge at beskrive i senere 
nyhedsbrev.  Wrap er som at købe elastik i metermål.      
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Dette forsøg fra 1949 viser tydeligt hvordan det går når fårene er kraftigt underfodret i den sidste del af 
drægtigheden. Fåret har ikke kræfter til at sætte yver inden læmning, og hun tager sig ikke af lammene, og 
mange lam klare ikke de første dage.  
 
 

forsøg fra 1949 af Thomson og Thomson     

      foderniveau     

    højt    lavt   
kuldstørrelse ved læmning    1 2  1 2 

antal får   15 11  19 13 

optaget foder i kg 70 dage til læmning 48,9 47,8   17,8 16,9 

fårets vægt ændring 70 dage til læmning 4 2  -10 -12 

Gns. Kuldvægt, kg   4,79 7  3,76 4,55 

Gns. Moderkage vægt kg     0,44 0,9   0,49 0,57 

netto produktion af væv kg 9,23 9,9  -5,75 -6,88 

Lammenes vitalitet ved læmning M god God  God Dårlig 

Lammeoverlev. E. 4 døgn % 100 82   64 14 

Fårenes vitalitet e. læmning god god  nedsat dårlig 

Yverudvikling   god god  ringe M ringe 

Moderinstinkt     god god   nedsat dårlig 

 
Vinterfoderplanen kan sammensættes på utallige måder og der bør tages hensyn til race, dyrenes størrelse  
Det foder der er til rådighed og afstand til læmning. Jeg har lavet foderplaner til får i mange år og hvis du 
har spørgsmål så ring på 40 10 96 41.  
 
Corona er stadig blandt os og nu snakker de om at nedsætte grænsen for hvor mange der samles, og 
dermed er det usikkert om vi kan gennemføre faglige møder her i vinter.  

 
 
Næste bestyrelsesmøder. 
De næste bestyrelsesmøder er planlagt til: 

• 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. 
 


