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Så sidder du med første udgave af Dansk Fåreavls tidsskrift Årgang 72 i hånden.
Med denne årgang skifter
tidsskriftet udseende, får nyt
navn - ”FÅR” - og nyt layout,
som gerne skulle virke indbydende og let. Målet har været
at bruge billeder og farver
mere aktivt, så tidsskriftet
kommer til at fremstå mindre
kompakt og mere læsevenligt.
Det er en dynamisk proces
at sætte et nyt layout op,
derfor vil I helt sikkert også
opleve yderligere ændringer
i de kommende numre, men
grundprincipperne skulle
der ikke blive ændret på.
Tidsskriftet byder også på
andre nyheder - det nye dyrlægeteam og ny skribent til
årets gang. I 2007 skal vi følge Pip Thoustrup og årets gang med får på Venø. Forsidebilledet (foto Pip Thoustrup) giver
allerede et godt bud på, hvad der venter os af frisk luft, vand og fårehistorier fra ø-livet.
Med håb om at I vil tage godt imod årgang 72, ønskes alle læsere et rigtig godt nytår.
Margrethe Therkildsen
Landsforeningen Dansk Fåreavl,
Axeltorv, 4. sal, Vesterbrogade 4A,
1620 København V
Tlf.: 3339 4949
E-mail: faaravl@sheep.dk
Hjemmeside: www.sheep.dk
Erhvervspolitisk konsulent:
Kjeld Kragelund

Gratis telefontid for medl. mandag
20.00-21.00 på tlf. nr. 7027 9359

Dansk Fåreavls bogforlag:
Peter Busch,
Tlf.: 9794 1690
E-mail: pbu@sheep.dk

Dansk Fåreavls Landsledelse

Tidsskrift for Dansk Fåreavl:
Margrethe Therkildsen,
Tlf.: 8688 6665/2860 4840
E-mail: tidsskrift@sheep.dk
Konsulenter:
Lene M. Stolberg
Tlf.: 8740 5302
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Formand
Bent Schack-Nielsen
Tlf.: 7567 4800
E-mail: Schack-nielsen@dlgtele.dk
Næstformand
Frank Hansen
Tlf.: 5671 2312
Formand for Udvalg for Sundhed
Ivar Gnistrup
Tlf.: 5926 5956

Bjarne Hansen
Tlf.: 2092 6824
Gratis telefontid for medl.
mandag 15.30-17.00

FÅR

Dyrlæger:
Inga Stamphøj, Sakskøbing
Anne Nymand, Aars
Randi Worm, Nr. Nebel

Medlemshåndtering:
Birgit Person
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Jens Chr. Skov
Tlf.: 2344 6557
Gratis telefontid for medl. onsdag
15.30-17.00
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Formand for Udvalg for Avl
Kurt Lyder Hansen
Tlf.: 6225 2402
Formand for Blad-, PR- og
Afsætningsudvalget
Erik Lindegaard
Tlf.: 9713 6260
Formand for Udvalg for Produktion
Anders Sørensen
Tlf.: 9893 5274
Maren Erichsen
Tlf.: 7474 4290
Hans Chr. Hansen
Tlf.: 7475 3620
Harald B. Jepsen
Tlf.: 7516 0623
Henning Nielsen
Tlf.: 8669 4485
Preben Albin Petersen
Tlf.: 8667 3355
Niels Skaaning
Tlf.: 5477 9089

Årets gang - på Venø
Af Pip Thoustrup, Venø pip@venoe.dk
Efter moden overvejelse og en snak med
Margrethe Therkildsen takkede jeg ja
til at blive årets skribent 2007. Jeg iler
med at sige, at jeg er en novice indenfor
praktisk fåreavl, samt at jeg har fået
hjemmel til også at berette om andre
af vore daglige gøremål, der omfatter
almindelig landbrug med en specialproduktion af kartofler.
Jeg hedder Pip Thoustrup og bor med
min familie på min fødegård ”Nørskov”,
som jeg overtog i 2001. Ejendommen er
beliggende i en storslået natur på nordspidsen af Venø og er på 89 ha.
For de der ikke hørte efter i geografitimerne, kan jeg fortælle, at Venø ligger
i den vestlige del af Limfjorden 5 km
nord for Struer. Den er 7 km lang og 1,5
km bred, hvor den er bredest. Der er ca.
200 fastboende foruden en efterskole
med ca. 90 elever. Færgefarten går fra
øens sydspids til Kleppen på fastlandet;
afstanden er 240 m og overfartstiden
2,5 min. Der sejles 44 dobbeltture i
døgnet, den første ordinære afgang er
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kl. 05.30 - den sidste kl. 24.00. I dagtimerne er der afgang hver 20. min. og
færgen medtager 10-12 biler og op til 38
tons fragt. Færgen er døgnbemandet og
kan til enhver tid rekvireres mod ekstra
betaling.
Færgefarten etableredes i 1958 af driftige ø-landmænd og den første færge
”Venøsund”, der blev købt brugt på Fur,
er ”still going strong”. Den er Danmarks
ældste fungerende træfærge bygget i
1934. Færgen medtager max 3 biler og
max 8 t og sejler i tiden 20.00-24.00
om vinteren, da den i modsætning til
”Venøsund II” må betjenes af 1 mand.
”Den lille færge” afløser også de 14
dage til 3 uger, hvor ”den store færge”
hvert år er på værft. Det giver os problemer, men herom ved en senere lejlighed.
Min familie består af min mand Jan,
der er civilingeniør med eget firma i
Struer. Han er københavner, hans kendskab til får er begrænset til viden om, at
de har 4 ben og er betrukket med uld! I
øvrigt er han en flink fyr. Vi har 2 børn,

Mads på 17, der går i 2. g på Struer
Gymnasium samt Johanne på 13, der
går i 7. klasse på Bremdal Skole. Venø
Skole blev nedlagt i 2004 - en ø-mæssig
katastrofe.
Min far flyttede til øen i 1943 og siden
da, har der været dyrket kartofler på
Venø. Det relativt milde klima med
vandet omkring os gør, at frosten som
regel tidligt slipper sit tag her, hvilket

Vi etablerede vores besætning ved
indkøb fra 3 andre med gode dyr med
høj sundhedsstatus. Det forløb totalt
problemfrit, men vi har ud fra et sundhedshensyn valgt at udvide antallet af
moderdyr udelukkende ved eget tillæg.
Man spiller kun russisk roulette én gang
med godt resultat! For tiden har vi 75
moderdyr.
Vædderne blev sat til de respektive
flokke i slutningen af oktober. I år har
vi rykket tidspunktet lidt, da vi har en
konfirmation i horisonten i maj 2007.
Læmningerne skulle gerne være overstået i god tid inden da. Vi ønsker en
kort og intensiv læmmesæson, dels for
selv at holde ”dampen oppe”, men også
fordi vi i marts/april har travlt i kartoffelhuset og på markerne. Vædderens
årlige arbejdstid udgør således 4 uger.

vi udnytter til avl af bl.a. tidlige kartofler under plastik. Blæsten hæmmer så
senere i vækstsæsonen bl.a. cikader og
bladlus, der er ansvarlig for spredning
af forskellige sygdomme. Vore kartofler
har således altid høj sundhedsstatus.
Da der er gode græsarealer på øen, og
da jeg altid har kunnet lide at arbejde
med dyr, etablerede vi i 2003 en fårebesætning med henblik på produktion af
lammekød.

Med god hjælp fra Ivar Kristoffersen
flyttede der - en mørk oktoberaften i 2003 - 45 gimmere til øen.
Moderdyrene er overvejende krydsningsdyr af got/tex og got/suffolk. Som
slutvædder anvender vi fortrinsvis Texel.
Vi kom rigtig godt fra start, og familie,
venner og øboere spurgte ind til muligheden for at købe lam. Hurtigt konstaterede vi, at der var basis for at udvide
besætningen.

Vi har for tiden fårene gående 4 forskellige steder på øen, så den daglige
inspektionsrunde foregår pr. bil. Her hen
på sæsonen – jeg skriver slut november
– får de dagligt lidt affaldskartofler, det
er rart med lokkemad for at se dem alle
i bevægelse, men det er også en stor lettelse med eftertragtet ”guf” i bunden
af spanden, den dag vi spadserer dem
hjem. Det må være indbegrebet af, at
købe sig venner!
N
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