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Årets gang - på Venø
Af Pip Thoustrup, Venø pip@venoe.dk

Nye kartofler ultimo maj
De første kartofler kom i jorden den 
23. marts. Læggekartoflerne var fine 
med prima spirer, jorden bekvem og 
velbearbejdet, vejret fint og vi havde 
ekstra mandskab til rådighed på læg-
geren. Maskinen lægger 4 rækker ad 
gangen, og når der lægges forspirede 
kartofler, er der behov for to mand 
bagpå. Arbejdsprocessen består i at 
holde maskinen tilpas forsynet med 
kartofler fra spirebakkerne. Får maski-
nen for mange kartofler at arbejde med, 
brækker spirerne af og knoldene bliver 
fugtige, hvilket medfører øget risiko for 
spredning af eventuelle sygdomme. Den 
anden del af arbejdet er at overvåge, at 
der er kartoffelknolde på alle medbrin-
gere, og helst kun én på hver.

Kartoflerne dækkes med klar plasticfo-
lie samme dag, som de er lagt. Det sker 
ved hjælp af en nærmest Storm P.-agtig-, 
men meget funktionsdygtig, maskine, 
som min far i tidernes morgen selv kon-
struerede. Der dækkes 2 rækker ad gan-
gen med en folie, der har dimensionerne 
0,1 mm x 160 cm x 1000 m. Inden pla-
sticrullen monteres på maskinen, er der 
boret 3 huller i den, dels for at planterne 
kan ånde, dels for at eventuelt regnvand 
kan løbe af. 

Plasticen forbliver over rækkerne indtil 
kartoflerne er godt oppe, eller indtil der 
er risiko for at toppene svides. Herefter 
fjernes den en gråvejrsdag. Toppene 
har brug for nogle timer til restituering. 
Fjernes folien i fuld sol kan den pludse-
lige fordampning fra bladene være hård 
kost for planten. Kartoflerne renses og 
kammen hyppes let og snart strutter de 
og nyder tydeligvis den øgede frihed. Vi 
holder dem herefter velforsynede med 
vand og håber på gode vækstbetingelser. 

Ca. 65 dage efter lægningen er de 

første klar til optagning, så det skulle 
være ultimo maj. Vi lægger Arielle i 
tre omgange. Hold nr. 2 10-14 dage 
senere. Af hold 2 dækker vi halvdelen 
af rækkerne. På den måde forsøger vi at 
”strække” sæsonen, så vi i en længere 
periode har nye kartofler, der hverken 
bliver for store eller skindfaste. Optimalt 
skal nye kartofler ikke være større end 
dueæg og nemme at rengøre. 

Efter vi har lagt de forspirede kartofler, 
foretager vi visse ændringer af læg-
geren. Der monteres bl.a. en tippetank, 
så resten af kartoffellægningen er et 
enmandsarbejde. Nogen tid inden kar-
toflerne skal i jorden, tages de ud af 
kølerummet for at trække dem ud af 
spirre-hvilen, en slags ”forvarmning”. 
Hvor lang tid, kartoflerne behøver for at 
”sætte øjne”, er sortsafhængig og meget 
forskellig.

Vårsæden kom i jorden inden påske. 

Vores jord er overvejende let og sand-
muldet, så den er nogenlunde tidlig 
tjenlig til bearbejdning. Vores meget 
dygtige faste mand Jørgen og Mads 
arbejdede intenst – Mads først efter 
skoletid, forstås! – og tog begge nogle 
lange dage, så vi holdt påsken fri for 
markarbejde.

Bliver læmmesæsonen 
nem eller svær?
Vores læmmestart var berammet til 
den 21. marts, og den 22. dukkede de 
første lam op. Lige spændende hvert år 
– og spørgsmålene gentager sig: Bliver 
sæsonen nem eller svær, er lammene 
livskraftige osv.? Det er gået rigtig, 
rigtig godt her, synes vi – bortset fra de 
10 rene gotlændere, men herom senere! 
Ikke et dødfødt lam, ingen flaskelam, 4 
hold tvillinger. Kun få fødselsvanske-
ligheder. Et par fosterkollisioner, lidt 
manglende forben, og én rigtig svær 
fødsel pga. et meget stort foster. Vi har 
mistet et lille bitte svagfødt lam, der 
trods sondefodring m.m. og indlæg-
gelse på intensiv på badeværelsesgulvet 
ikke magtede livet. Fosterhinderne var 
grålige og fortykkede, så jeg tror, de har 
været inficerede og dårligt fungerende. 
Moderen var ok, men savnede natur-
ligvis resultatet af sine anstrengelser. 
Bedrøveligt at høre når hun hele tiden 
kalder på sit lam. 

Årsagen til vores gode resultater er, at 
vi i år for første gang har haft ekstra 
hjælp på i læmmesæsonen, ovenstående 
resultater taler for sig selv – vi gentager 
succesen næste år. Vi har haft to piger 
– fra Landbohøjskolen – i hver af de 
fire uger vore læmninger strækker sig 
over. Dygtige og interesserede var de, 



pigerne, og herligt at skubbe nattetilsy-
net over på andre! Dejligt at der også er 
tid til at sikre sig, at alle lam hurtigt får 
råmælk og kommer godt fra start, samt 
at der også bliver draget omsorg for 
”problembørn”.

Mongoline
En gotlændergimmer nedkom med et 
krydsningslam, der ikke har stået forrest 
i køen, da Vorherre uddelte åndsevner. 
Jeg tror, at socialmyndighederne ville 
have betegnet et tilsvarende homo sapi-
ens som ”sent udviklet”. Pigerne døbte 
det ”Mongoline”, og de kæmpede en 
vedholdende kamp for at få udviklet en 
patterefleks, og efter flere dages intens 
indsats lykkedes det. Lige siden har 
den været fuldstændig selvhjulpen. Flot 
arbejde!

Mine bekymringer for de tre ”vrag” 
kunne jeg havde sparet. Den ene kastede 
5 uger før termin, uden vi bemærkede 
andet end lidt flåd fra skeden. De to 
andre nedkom hver problemfrit med to 
pæne kvikke lam. Jo, det er altid klogt 
at gøre sig bekymringer på forhånd!

”Gotlænder katastrofen”
Og så til ”gotlænder-katastrofen”. I 
efteråret 2004 købte vi en herlig ren 
gotlændervædder, der de sidste to sæso-
ner har givet flotte lam. Igen sidste 
efterår blev han sat til at betjene de 
10 gamle gotlændere + to små texel. 
Garvede gotlænder-lammeskind er en 
god handelsvare, har vi bemærket, så 
vi skulle gerne have lidt flere af de 
små herlige ”sorte med tændstik-ben”. 
Da de øvrige får var begyndt at sætte 
yver skete der imidlertid ikke noget 
med gotlænderne, og frygten begyndte 
at nage. Er de ikke drægtige? Det var 
de ikke – ikke ét af dem. Skuffelsen 
var naturligvis stor, og jeg står stadig 
uforstående over for problemet. Jeg har 
intet bemærket hos vædderen, hverken 
sygdom, gigt, haltheder eller andet. I 

efteråret satte vi to nye væddere i avlen 
og vi forsynede dem begge med sele 
for at forvisse os om, at de havde for-
stået deres opgave. Jeg erindrer, at jeg 
tænkte om gotlænderherren også skulle 
have ”tøjet” på, men han havde jo de to 
foregående sæsoner løst sin opgave til 
punkt og prikke, så det var der jo ingen 
grund til. Hvis årsagen til de manglende 
lam skyldes ophørt befrugtningsevne og 
ikke manglende bedækningsevne, ville 
vi jo ikke have fået varslet om tomme 
får alligevel. Denne gotlænderoplevelse 
taler i al fald for en fremtidig scanning, 

og uanset hvad, så koster det gotlænder-
herren livet. Kan man ikke magte én 
måneds arbejde årligt, er det altså ud 
af klappen! Ærgerligt er det da, og jo 
heller ikke uden økonomisk betydning, 
men sådan er det også at spille under 
naturens præmisser.

Alle får og lam er nu på græs, lam-
mene slænger sig rigtig under træerne 
i læbælterne og stortrives - en fryd for 
øjet og en lise for sjælen at gå aftentur i 
flokken.
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