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Forårs lam
På 6 dage fik vi 11 lam. Der bliver holdt godt øje med
marken, så de små lam er ikke mange timer gamle, når
de kommer på hus med deres mor. Så kan de få ro til at
lære hinanden at kende og komme godt i gang med at
die. Vi holder øje med, at der ikke går for lang tid førend
de små lam kommer til at die. Det er vigtigt, at de får
den første råmælk, der er rig på fedt, proteiner og
antistoffer. Vi lytter med glæde til fårets beroligende
gryntelyde og ser hvorledes fåret skraber omkring
lammene for at stimulere dem til at komme på benene
og die. Efter et døgn kommer får og lam på marken.
Fåret beskytter sine lam med sin krop, hvis de andre får
er mere nysgerrige end moren finder det betryggende.
Det er rørende at se, hvorledes en fåremor løber
kaldende omkring, hvis hun har mistet overblikket over,
hvor fårebarnet er blevet af.
Det første lam blev læmmet d. 4. april. Ved aftenfodring
kom moren ikke til truget, men forblev i et af husene.
Tre timer senere ved aften tjek blev hendes lille lam
læmmet og i lyset fra mobiltelefoner blev den første
barselsstue gjort klar, og hyrderne blev og holdt øje
med, at lammet diede.
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Det opfangede moren imidlertid hurtigt, og hun
beskyttede fåret med sin krop, men begyndte også at
slås med de andre mødre. Det lille lam løb så igen
nysgerrigt og troskyldigt hen til de andre ikke særligt
venlige får. Det var ikke godt at se på, men heldigvis tog
den negative opmærksomhed af, da vi kort efter lukkede
et får mere med to lam ud på marken.
To lam var lidt dovne med at die, så vi endte med at
lægge moren ned for
at få mulighed for at
hægte lammet på
patten, det gik også
lidt trægt. Vi malkede
lidt mælk ud og gav
lammene med små
injektionssprøjter. Kort
tid efter kunne vi tage
billedet, der viser os,
hvor tæt kontakt, der
er blevet knyttet
indenfor de første
timer mellem mor og lam.
De fleste af vores lam, har hvide hoveder med sorte
”banditbriller”, og er fortrinsvis sorte på kroppen. En
karakteristisk ting ved Gutefårets lam er desuden, at de
har hjortefarvede ben. Allerede nu har vi dog fået fire
meget lyse lam, hvilket vores vædder, Midas, nok har
haft en vis indflydelse på.
7 får mangler i skrivende stund at læmme. Vi håber, at
de gemmer på lige så fine lam, som dem, der allerede nu
er født – mellem fem og tolv dage gamle. Når de ser
deres snit til det, er begyndt at samle sig i små
”lammebander” der løber om kap op og ned ad
bakkerne.

Det var det første lam, der, efter et døgn, kom ud på
marken. De andre får var meget nysgerrige – og det var
lammet også. Han syntes, det var meget spændende
med alle de får, der pludselig var omkring ham. De andre
får, der var vordende mødre, tog imidlertid ikke pænt
imod det første lam, de skubbede og stangede efter det.
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Annonce
Kunne du overveje at blive hyrde? Det ville være skønt,
for vi har brug for forstærkning af hyrdeflokken.
Hyrdegruppen er delt op i fire hyrdehold. Hvert hold
består af mindst tre hyrder. Hvert hold har ansvar for at
passe fårene en uge ad gangen.
Hyrdens glæder er bl.a.: du er i tæt kontakt med årets
gang i en fåreflok og i den dejlige natur, vores mark
ligger midt i. Aktuelt har en af hyrderne meldt følgende
ud:
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”Alt vel fra marken i dag. Og sikke en fornøjelse det er at
fodre i øjeblikket. Nu har lammene ligesom indfundet sig
med at fodringstid betyder at mødrene har for travlt med
at spise til at se til dem. I eftermiddag løb alle 11 rundt i
flok, drillede hinanden, stangede og charmerede de
forbigående ”
Kunne du overveje at blive en del af hyrdeflokken er du
velkommen til at kontakte overhyrden, Lis, og høre mere
om, hvad det indebærer. Du kan mødes med flokken,
når vi har åben fold, den første søndag i måneden kl. 10,
og du kunne prøve at følges med en hyrde og på den
måde finde ud af, om det skulle være noget for dig at
blive hyrde i vores fåreavlerforening.
Lis e-mail: allan.lis@mail.dk

Klipning af får
Lørdag d. 5. maj 2018, kl. 10:00 kommer Mik som er
fåreklipper og klipper vores får.
Kom forbi og se fårene blive klippet og klap de nye små
lam.

Generalforsamling
Generalforsamling 14. maj 2018, kl. 19:00
Kokkedal Skole Vest – Holmegårdsskolen,
Mødelokale Vest J 8.

Inden selve generalforsamlingen vil fåreavler Lone
Hansen, Kirke Hyllinge – komme forbi og fortælle om
hendes besætning, arbejde med fårene, fåreracer og uld.

Foreningen byder på et let traktement.
Uldgruppen viser noget af deres arbejde gennem
vinterens møder.

Kong Midas

