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Lammene skal vejes.
Sidste år oplevede vi, at mange af lammene ved slagtning viste sig at være alt for små. Der var lam, som
kun vejede godt 10 kg slagtet vægt.
Vi havde set, at en del af lammene havde været plaget
af dårlig mave, men det var ikke gået op for os, at situaHonen var så dårlig, og at mange af lammene reelt
var gået i stå med væksten. Vi havde derfor i år besluttet, at vi ville følge Hlvæksten af lammene løbende hen
over sommeren. Herved kunne vi straks opdage, hvis
væksten gik i stå og sæKe ind med Hltag for at reKe op
på situaHonen.
Det første problem var imidlerHd, hvordan vi skulle
måle væksten.
Vi havde ingen dyr fårevægt Hl rådighed. Derfor prøvede vi os lidt frem.
Først med en hængevægt, men det blev for svært at
håndtere og vi endte med at benyKe en personvægt,
hvor en person står med lammet i favn og bliver vejet
sammen med lammet . Når personens vægt trækkes
fra har vi lammets vægt.
Det var besværligt og hårdt, men det virkede.
Vi ﬁk et klart billede af lammenes vækst fra juni, hvor
de blev øremærket Hl slagtningen i oktober.
Frem Hl august viste alle lammene ﬁn vækst, men
mod slutningen af august skete der noget.
Mange ﬁk dårlig mave, og væksten var gået i stå eller
reduceret tydeligt ved vejningen i september. Der var

stor spredning i vægt med de to store på omkring 40
kg, medens de to mindste kun vejede 20 kg. Mange lå
i intervallet 25 – 30 kg.
Ved slagtning blev lammene ikke vejet levende, så vi
ﬁk kun en slagtet vægt. Ud fra at slagtevægten forventes at udgøre 50 % af den levende vægt, viste det sig
dog, at slagtevægten lå markant lavere end forventet.
Slagtevægten lå i gennemsnit kun på ¾ af den forventede slagtevægt beregnet ud fra vægten i begyndelsen
af september.
Et magert resultat, når lammene fakHsk blev slagtet
den 27. september.
Slagtevægten af lammene var fra 6 kg for de mindste
Hl 15 kg for den største.

byzone, måtte man nøjes med 10 moderfår selv om det
er for få dyr til at afgræsse 7 ha.
Læren må være , at vi virkelig skal sæKe alt ind på at vi
næste år undgår at lammene får dårlig mave. Før de
får det. Ellers er det vanskeligt at reKe op på.

Slagtning 2017
I år har vi slagtet 3 moderfår og 16 lam. Lammene er
solgt som halve lam til de medlemmer, der ønskede at
købe kød fra egne dyr.
Lammene var meget små på trods af, at der har været
meget græs på folden. Et af problemerne har været, at
græsset har været vandfyldt pga. den våde sommer, og
derved haft en ringere foderkvalitet. Sidst på sæsonen
blev dyrene angrebet af parasitter på et tidspunkt, hvor
det var for sent at behandle dem i forhold til den planlagte slagtning.

Da der er mange brugere af ådalen – også hundeluftere
– har der været gentagne problemer med at fårene blev
jaget af løsgående hunde. Frederikssund Kommune
håber på, at der kan skabes forståelse for, at folden
ikke bruges til hundeluftning i sommerperioden, men
at man gerne må lufte sin hund uden snor i folden i
vinterperioden.
Uldgruppen
Vi møder tirsdage i lige uger i designlokalet på Kokkedalskole kl. 18.30 – 21.30. _Her hjælper og inspirerer vi hinanden, og alle medlemmer er velkomne. For
yderligere oplysninger kontakt Birgit Raagaard på
21489841 eller bare duk op. Det er meget hyggeligt.

De 3 får bliver til spegepølse. Fårene var også mindre
end forventet også her pga. ringere foderkvalitet i
græsset.
Bestyrelsen vil i den kommende tid se på hvad, der
kan gøres for at vores dyr vokser bedre, så vi forhåbentlig får nogle større lam til næste år.
Gutefår i Sillebro Ådal
Det er ikke mange steder man ser gutefår, men i sommerperioden kan man se 10 moderfår med lam og en
vædder i Sillebro Ådal i Frederikssund. De græsser en
7 ha. stor skråning i ådalen som et led i naturplejen i
Frederikssund Kommune.

Obs. Hjemmesiden fungerer igen.

Fårene bliver passes af AKU Center Højagergård i
Slangerup.

God Jul og Godt Nyt År

I vinterperioden flytter fårene hjem på Højagergård for
at blive sat ud i ådalen næste forår, så skråningen kan
blive græsset.
Oprindeligt var det tanken, at der skulle gå 30 moderfår, men pga. bestemmelser i husdyrbekendtgørelsen
om hold af landbrugsdyr i

Vil du være sikker på at modtage "Guteposten", så giv
din e-mail adresse til formand Berit. Send en e-mail
til: beritluisemogensen@msn.com med overskriften
"Gutefår", så er du registreret med det samme.

