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Fåre og Gede sæsonnyhedsbrev 
 

Tørt, tørt og atter tørt… Mange af jer har ikke haft mulighed for at binde dyr ud, førend her de sidste 

par uger. Græsset har simpelthen ikke groet, og det der har groet frem, har været meget sukkerholdigt. 

Dette kan have konsekvenser for dyrenes mavetarmflora, og give en ubalance der kan bane vej for 

infektion med clostridier – ”bløde nyrer”. Bløde nyrer giver akutte dødsfald, men heldigvis har vi her i 

praksis endnu ikke oplevet nogle tilfælde denne sæson. 

Jer med geder har sandsynligvis haft dem bundet ind længere end normalt (bør ikke bindes ud før græsset 

er knæhøjt). Nu når de er kommet på græs, anbefaler vi en langsom opstart – hellere nogle timer de første 

dage og så gradvis optrapning, end at komme ud 24/7 som det første. Det kan simpelthen slå vommen i 

stykker! 

Hvis I allerede har haft bundet ud i lang tid, så se dette som en reminder til næste år        

… men nu kommer der vand! 

Dette betyder at ormebyrden vil stige markant pga. kombinationen af mild vinter, varme og tørke og nu 

vand. Derfor råder vi alle til mindst en gang om ugen at tjekke øjenslimhinderne på jeres får (se længere 

nede i nyhedsbrevet), og eventuelt også få taget gødningsprøver.  

Hvis gødningsprøverne og dyrlægens kliniske undersøgelse viser tegn på et udbrud med Hæmongus (løbe-

tarm orm) så bør I sørge for at få fravænnet lam/kid, da diegivning vil være for stor en byrde for 

moderdyrene. Desuden vil det være en god idé at få tjekket gødningsprøver igen 6 uger efter behandling, 

for at se effekten af behandling. Gødningsprøver vil også være oplagt ved indbinding, således dyrene er 

raske ved læmning og lammene kan komme ud på rene marker. 

 

Glæden ved gentagelser: Foråret er ovre, læmningerne er forhåbentligt veloverstået, og nu 

skal lammene bare trives og vokse! 

Moderfåret har overstået den krævende drægtighed, lammene er kommet godt til verden og langt de fleste 

har allerede fordoblet/tredoblet deres fødselsvægt.  

Gamle tommelfingerregler som kan bruges hos langt de fleste hobbyavlere: 

1) Inddel afgrænsningsområdet i minimum tre folde. Skift fold mindst hver tredje uge inden 1. juli, og 

mindst hver anden uge efter 1. juli (og noter jer til næste år hvilke folde, der blev brugt sidst – disse 

skal lammene IKKE ud på som de første folde næste år!)  
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2) Når der skiftes fold, skal græsset kunne dække en opretstående coladåse  (det samme gælder 

græshøjden, når får skal bindes ud til foråret). Når græsset ikke kan nå op over en liggende 

coladåse, så er det tid til at skifte fold igen eller der skal tilskudsfodres (gerne med et 

proteinindhold på mindst 16%). 

3) Giv en god mineralblanding (ikke kun sliksten) som I er sikre på 

at alle får æder af. Giv det fx i et gammelt nedløbsrør sammen 

med lidt kraftfoder/korn. På den måde sikre I jer, at alle dyr 

æder blandingen, og som bonus kan I tilse og huldvurdere 

(mærk på dyrene langs ryglinjen) og tjekke øjenslimhinder på 

alle dyrene på tæt hold, når de kommer til truget. 

4) Tjek gødningsprøver mindst 6 uger efter udbinding eller efter 

en afsluttet ”foldskifte runde”. Behandling kan ske ved over 300-400 EPG (æg pr gram gødning) 

5) Tjek jævnligt øjenslimhinder på dyrene, både dem der ser ”normalt vægtige ud” og de magre. Hvis 

slimhinderne er blege/hvidlige, kontakt da dyrlægen med henblik på 

gødningsprøver for parasitter.  

HUSK ikke kun at kigge dyret i øjnene på afstand. Dyret skal fikseres og ved 

et let tryk på det øvre øjenlåg (hvorved man presser øjet lidt ind på dyret) 

kan man forsigtigt trække ned i det nederste øjenlåg. 

 

 

Fyraftensarrangement – medicinhåndteringskursus  
 
Vi har planer om at afholde et medicinhåndteringskursus for fåre- og gedeavlere til efteråret. Kurset 

omfatter jer, der har får som produktionsdyr. Altså jer der får slagtet med henblik på videresalg. 

Hjemmelsgrundlaget herfor er at finde i ”Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr”. 

Her fremgår det, at personer der pr. 1. februar 2007 har mere end 6 måneders sammenhængende praktisk 

erfaring med produktionsdyr fra fuldtidsbeskæftigelse, herunder indgivelse af lægemidler til dyr, ikke er 

omfattet af kursuskravet. Alle andre skal således gennemgå et medicinhåndterings kursus for at have lov til 

fx at efterbehandle dyr som dyrlægen har opstartet medicin til eller at vaccinere dyr.  

Der vil komme nærmere om dette kursus sidst på sommeren/start efterår. 

 
 

Uforpligtigende snak 

Du er ALTID velkommen til at ringe omkring sparring til dit fåre-/gedehold. Hvad enten det drejer sig om et 

konkret problem eller en mere generel snak, så giv os et kald og sammen kan vi forhåbentligt finde en 

løsning       
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