AUGUST 2020

Fyraftensmøde – Den kommende velfærdskontrol
Fra oktober til december vil Fødevarestyrelsen komme rundt på kontrol i udvalgte besætninger. De
skriver således på deres hjemmeside:
”Formålet med kampagnen er at afdække, om fårebesætninger holdes dyrevelfærdsmæssigt forsvarligt. Der
er ikke mange specifikke regler for får, men det er ikke ensbetydende med, at der altid er god velfærd i
fårebesætninger. Der er risiko for, at får, der generelt betragtes som meget nøjsomme dyr, ikke får tilgodeset
deres behov med hensyn til fodring og anden pasning. I denne kampagne vil der blive lagt mere vægt på
dyrenes tilstand end på staldindretning. Fx kan beskidte dyr skyldes, at dyrene ikke i tilstrækkeligt omfang
har adgang til tørt leje, og tynde eller magre dyr vil typisk skyldes utilstrækkelig fodring.”

Derfor vil vi gerne invitere til et fyraftensmøde i september (dato følger), hvor I vil få et brush-up på
godt management af de mindre drøvtyggere, både på hobby og erhvervsmæssigt plan.
Derudover vil der være rig mulighed for at stille diverse spørgsmål, der måtte have dukket op hos jer
hen over sæsonen.
Der kan på nedenstående link, læses om en lignende kontrolkampagne der blev gennemført i 2017.
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyrevelfaerd%20og%20veterinaermedicin/V
ejledninger/Vejledning%20om%20velf%C3%A6rdskontrol%20i%20bes%C3%A6tninger%20med%20f%C3%A
5r%20og%20geder_maj_2017_1.pdf
Når I, i ovenstående link, læser om ”årligt dyrlægetilsyn og erhvervsmæssigt dyrehold”, er der som
beskrevet ikke en klar definition af dette. Men som tommelfingerregel kan de fleste argumentere for,
ikke at have en betydelig indkomst, hvis der er færre end 10 moderdyr med lam på besætningen jf.:
”Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, Kapitel 4, Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold”.

Foldskifte – en VIGTIG brik!
Det er nu tid til at overveje, hvilken fold der skal være jeres ”rene fold” til udbinding af lammene næste
forår.
Det er en rigtig god idé allerede nu, at forberede planen for foldskiftet næste år. Undervejs vil der
selvfølgelig være korrektioner pga. vind og vejr, men det er altid bedre at være på forkant. På den
måde vil I også muligvis kunne undgå at have besøg af dyrlægen senere på sæsonen pga. eventuel
ormebehandling.
Vi vil hellere end gerne hjælpe jer med en grovskitse af foldene, der kan implementeres på jeres areal.
Så giv os et kald, hvis I ønsker hjælp til dette, samt en snak om jeres generelle velfærd. Så finder vi
sammen en dag og tidspunkt, der passer begge parter.
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