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Velkommen til Guteposten

Læmning 2017
Vædder Middas, som vi fik til flokken i efteråret
2016, blev førstegangs far i 2017 til i alt 20 lam

De første to lam var arriveret d. 28. marts og det
sidste lam blev læmmet d. 29. april. En læmme
periode på godt en måned, hvor læmningerne
fordelte sig pænt, således der aldrig var kamp
om pladsen i barselstuen, også selv om enkelte
mødre fik flere dage på hus .
7 får fik 2 lam og 6 får fik 1 lam. Heraf var 3 af
fårene førstegangslæmmende og de skulle helst
heller ikke have mere end 1 lam. Der var et lille
dødfødt lam, som vi formoder er læmmet af 414,
der ikke fik noget lam, og som selv er fra 2016.
Vores 14 får læmmede altså i gennemsnit 1,3
lam. Sidste år endte vores 12 får med 18 levedygtige lam, et udbytte på 1,5 lam pr. får.

Læmningen blev indledt på dramatisk vis. Da hyrde
Rasmus kom om morgenen og ville bringe 407 og
lam på barselstue var far Midas alt for ”interesseret”
i lammet og han bossede det væk fra mor og søster.
Brita og Lis kom til og etablerede et markstykke til
Midas i den nederste del af folden. Nu ville mor får
så ikke kendes ved det lille lam, nu var det hende,
der gav lammet små flyveture – væk! Sikke en start
på livet. Brita tog de to lam og gnubbede dem mod
hinanden, så de kunne udveksle lugt og mor og børn
blev bragt på barselsstue, hvor vi også sørgede for,
at det lille ”udskud” kom til at die, og således kunne
få den vigtige råmælk og noget mor-lugt. Mor får
tog sig derefter pænt af begge lam, der voksede sig
store og stærke.
Vores får er, som udgangspunkt, nogle gode og omsorgsfulde mødre. Det er karakteristisk for racen,
Gutefår, at deres læmninger gennemføres med få
komplikationer. Fårene udstøder karakteristiske
bløde gryntelyde, når de i de første dage nurser deres lam, og de puffer jævnligt til dem, så de kan
komme på benene og die. Samtidigt kan man observere forskellige temperamenter, eks. hvor lang tid de
nye lam må være ”væk” førend fåret kalder på det,
hvor opmærksom fåret er på at skærme lammene, og
nogle er hurtige til at skubbe fremmede lam væk,
mens andre tillader, at dets lam inviterer kammerater op på morens uldne ryg.
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Medicinhåndteringskursus
I maj måned fik Fåreavlerforeningen tilbud om at kunne
deltage i et medicinhåndteringskursus gennem Gotlænderforeningen. I Bestyrelsen blev det besluttet at sende
Formanden på kursus, således at vi har mulighed for at
give medicin til fårene uden, at dyrlægen skal komme
forbi for at gøre det.

Kringlehorn” 379 er en meget omsorgsfuld mor, hun
har styr på sine drenge. I år har hun så fået en fyr,
måske en alfa han, som nok skulle sørge for at komme til, også når moren var gående, så greb han patten bagfra – og når lillebror ville die, skubbede han
ham væk. Ved åben fold i juni observeredes at
Kringlehorns yver var nu kun fungerende i den ene
side, venstre side var skrumpet helt ind, medens
dievorten på højre side havde lidt nogen overlast.
Lillebror vejede 11 kg. mod storebrors 16,5 kg. Lillebror blev, meget mod sin vilje, tilbudt flaske over
nogle dage, og dievorten fik salve. Den relative forskel er dog blevet lidt mindre, og begge har taget
pænt på siden.
I skrivende stund er lammene mellem 3½ og 4½
måned gamle. For 3-4 måneder siden måtte de strække hals for at nå dievorten—og vejede ikke mange
kg., nu er de alle i god trivsel, spiser græs, tygger
drøv og drikker af vandbaljen. De stjæler sig dog
gerne til en tår hos moren, lammene på knæ, fåret
nær ved at lette—de vejer mellem 19 og 37 kg!!

Kurset bestod af en række lektioner på computeren med
meget korte foredrag, som afsluttedes med spørgsmål
som i en “Multiply Choice”. Kurset er særligt beregnet til
landbrugsmedarbejdere i specielt svinestalde, så kurset
beskæftiger sig meget med svin og faktisk kun lidt om får.
Hele kurset afsluttes med en praktisk dag med dyrlægen,
som gennemgår alle lektionerne. Til sidst får man lov til
at prøve at give et dødt lam en indsprøjtning ind under
huden.
Nu bør vi være i stand til at give vores dyr medicin og
indsprøjtninger selv uden dyrlægens deltagelse. Heldigvis
har Brita også gennemført kurset :-)

Konstituering af bestyrelsen efter generalforsamlingen.
Formand Berit Mogensen
Næstformand Kjeld Kragelund
Kasserer Ingelise Lorenzen
Sekretær Brita Rønnberg
Ansvarlig for hjemmesiden Karin Hill
Overhyrde Lis Sørensen

Uldgruppen.

Uldgruppen Birgit Raagaard

Fåreavlerforeningens Uldgruppe mødes i perioden
sept. – april, tirsdage i lige uger kl. 18.30 – 21.30 på
Kokkedal Skole Vest. Alle fåreavlerforeningens medlemmer er velkomne. Kontakt Birgit Raagaard tlf.
2148 9841 for yderligere information.
Vil du være sikker på at modtage "Guteposten", så giv din email adresse til formand Berit. Send en e-mail til:
beritluisemogensen@msn.com med overskriften "Gutefår", så
er du registreret med det samme.

