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Fårene på stald
Så indfandt vinteren sig pludselig også 
på Venø. Vi havde stadig de ”evakuere-
de” får ude. Kravene til læ og tørt leje 
var velopfyldte, men det meste af græs-
set var ædt, så trods den meget smukke 
morgen besluttede vi at tage dem på 
stald. Da forberedelserne til modtagel-
sen inde var gjort, udrustede vi os med 
den sædvanlige spandfuld kartofler og 
kørte i marken. Fårene var ikke at se i 
det kuperede terræn, men efter 2 hurtige 
trut i bilhornet væltede de frem over 
bakketoppen. Leddet af – og hjemad gik 
det i raskt trav. At de kendte vejen var 
åbenbar; ved et T-kryds tøvede de ikke 
med at dreje til højre – ind ville de og 
jo før jo bedre! Det er rart at ”slippe af” 
med dem om foråret, men det er lige så 
rart igen at få dem hjem her ved vinter-
tide, selvom der er sket en vis harmoni-
sering af årstiderne!

Vi klipper selv fårene. Det er overkom-
meligt, når vi er 2-3 stykker om at dele 
opgaven. De første par gange vi skulle 
klippe, fik vi professionel undervisning. 
Det var en god investering, nu er vi ikke 
længere bange hverken for fårene eller 
for klippemaskinen! Det er altid spæn-
dende at se, hvad der åbenbarer sig, når 
overfrakken krænges af. I år ser de rig-

tig godt ud, synes jeg, nogle endda lidt 
for godt. Nu må vi have dem grupperet, 
så vi kan give dem alle en hensigtsmæs-
sig fodring.

Efter klipningen benyttede vi lejlighe-
den til at få taget M3-status blodprøver. 
Tiden var ved at være inde, og nu havde 
vi alligevel fat i dem. Prøverne var som 
forventet i orden.

Fra ko- til fårestald
Fårenes vinterlogi er den gamle 
kostald på ca. 450 m2 fra 1960. Siden 
køerne blev sat ud i 1978, har rummet 
været anvendt til forskellige formål: 
Opbevaring af kartofler i 3-tons kasser, 
bådehus, hestestald, lager m.m. I 2003 
besluttede vi os for at rydde lokalet – og 
rydde op. Det resterende gamle inventar 
plus alt ragelse røg ud. En fodergang 
blev brudt ned og ny cement lagt. I den 
ene side kom 6 hestebokse – til stedets 
krikker, som konen har alt for lidt tid til. 
Den øvrige plads i det reelle rum blev 
til fårestald opbygget af fleksibelt inven-
tar. Stalden har fungeret virkelig godt, 
den er meget lys med hvide fliser på alle 
vægge og 26 vinduer – jeg har lige talt 
dem – der giver mulighed for masser af 
frisk luft. Det er en fornøjelse at hilse 
på de 4-benende og så konstatere, at 

det hverken lugter af får eller hest. Jeg 
tager det som udtryk for, at luftskiftet er 
i orden.

Det resterende ”udehold” består nu af 
nogle få udsætterfår og 5 shetlands-
ponyer, der sammen går i den gamle 
æblehave, eller rettere det der er tilbage 
af den. De har et fint lille hus til dispo-
sition samt adgang til halm ad libitum, 
så alle nyder tilværelsen.

Mosegrisene har overtaget 
på Venø
Æblehaven er et levn fra de tider, hvor 
man i enhver henseende forsøgte at 
være selvforsynende. Adskillige frugt-
træer blev plantet i krigens første år, 
nogle er med tiden rykket op, andre har 
opgivet ævred pga. ælde. Der resterer nu 
en 8-10 stykker. Vi har gentagne gange 
forsøgt at reetablere haven med nyplant-
ninger, men det er umuligt. Venø lider 
under en enorm mosegrisebestand, der 
forårsager store ødelæggelser. Alle træer 
der plantes og i særdeleshed frugttræer, 
får i løbet af kort tid ædt deres rodnet, 
og når træer på Venø ses hælde mod 
vest, er der noget grueligt galt. Så kan 
de trækkes op med én hånd, og stam-
men slutter som en spids blyant. Færdig 
- Slut - Ædt! Vi ser konstant alvorlige 
skader på vores afgrøder især på kar-
toflerne, men også hegn og diger lider 
voldsomt under mosegrisenes hærgen. 
Der har 2 gange med ca. 20 års mellem-
rum været udsat lækatte på øen. De kan 
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så bliver arbejdet på læggeren en pest. 
Vi håber, at det flasker sig!

Specialopgaver følger med Ø-liv
Vi har fået vores andel af blæsten. Ingen 
alvorlige skader, men nogle få væltede 
træer. Vi har haft 1,80 m over daglig 
vandstand, men uden at det har givet 
større forstyrrelser af selve færgedriften. 
Den største hovedgene har været mas-
ser af vand på kørebanen ved færgen på 
fastlandet. At køre biler igennem 30-40 
cm saltvand, synes de færreste, er en 
fornøjelse.

På grund af blæsten og den forhøjede 
vandstand fik vi en dag en ekstra tjans. 
Efterskolens 94 elever skulle af sted 
på skitur, der var indkøbt ekstra provi-
ant, men pga. højvande medtog færgen 
ikke lastbiler. Ved væsentlig forhøjet 
vandstand kan der opstå problemer med 
lange tunge køretøjer, når de skal pas-
sere vinklen mellem færgens dæk og 
broklappen. Ergo holdt der en lastbil 
fuld af varer på Kleppen. På Venø sad 
94 bekymrede efterskoleelever, der 
frygtede for deres skitursforplejning. 
Vi blev kontaktet og fik med traktor 

gå i mosegrisenes huller, og i løbet af få 
måneder mærkes en betydelig nedgang i 
skaderne. Vi har netop ansøgt Skov- og 
Naturstyrelsen om lov til en udsæt-
ning, men nej, nej. Og så undres man 
igen. Hvorfor kan der ikke opretholdes 
en naturlig bestand af lækatte, der er 
totalfredede dyr, når fødemængden er 
enorm? For at der også på øen er store 
jagtmæssige interesser med tusindvis 
af udsatte ”put and take”-fasaner, er vel 
sagen uvedkommende?

Forberedelse 
til ”nye kartofler 2007”
Vi har med stor iver kastet os over kar-
toffelsorteringen. Det er da ikke mindre 
sjovt i år, hvor der er fornuftige priser. 
Vi har ekstra hjælp i denne uge, så der 
skulle gerne nogle tons over sortererbor-
det. Vi har færdigsorteret en ordre på 
24 tons af sorten Sava i størrelsen 28-40 
mm. De leveres i bigbags a’ 1050 kg og 
sækkene fyldes direkte fra sorteren via 
en sækkefylder. Vi skal have sorteret 
alle vore kartofler, da vi har flere, end vi 
kan sælge lokalt. Vi har i alt 6 forskel-
lige sorter og ca. 350 tons.

Vi når ikke alle Sava i denne uge, men 
må snart gøre hele sortererlinjen ren og 
skifte til vore egne læggekartofler af 
de tidlige sorter. Sorten Arielle, der er 
den tidligste, skal lægges under plast 
forhåbentligt i marts – om vejret arter 
sig – og skal derfor sættes til forspiring 
i begyndelsen af februar. Kartoflerne 
sorteres i størrelse 35-50 mm, fyldes 
i spirebakker med ca. 8 kg i hver. 
Efterfølgende stables de på paller m/36 
stk. og anbringes i spirerummet, hvor 
der er lunt og lyst. Timing er altafgø-
rende, vi ønsker korte, tykke, faste, 
grønlige spirer med mange rod-trevler. 
Er vejret mod os og lægningen bliver 
udskudt, bliver spirerne for lange, også 
selv om vi sænker lagertemperaturen, og 

og vogn fragtet både mælk, rugbrød og 
frosne hakkebøffer til øen – og alle kom 
dagen efter – fulde af forventning – af 
sted på skituren.
Vi er ikke ukendte med specialopgaver. 
Bl.a. har vi i mands minde for Struer 
Kommune stået for snerydningen på 
Venø. Sneploven er i øvrigt allerede 
monteret, da det ikke er rart at blive 
”taget med bukserne nede”, når vejene 
– der er to – skal være farbare til den 
første færge kl. 05:30!

Mads er på stand by som ”sneplovspi-
lot”, han synes at det er vildt spænden-
de. Endnu står traktor m/rydningsplov 
i maskinhuset. Mads taler nærmest i 
vildelse om sne!




