
Forkvindens beretning - generalforsamling 2021 

 
Næsten hele sidste sæson var præget af restriktioner grundet Covid-19. Mange var spændt på om 

det ville forstærke den lidt faldende interesse for bl.a. køb af lammekød sidste efterår. Men min 

oplevelse og rundspørge her i Syd- og Vestsjælland har været, at vores pandemi som så meget andet 

har betydet større fokus på danske produkter, nye kunder i vores gårdbutikker eller på gården. På 

trods af vi stort set ikke har kunne holde åbent hus og diverse markeder har været aflyst. Om det 

helt har kompenseret for manglende salg, er lidt svært at vurdere på landsplan.  

 

Træf 2020 

Det var ikke muligt at finde egnede faciliteter på Fyn, så klub Vestsjælland påtog sig igen opgaven 

og fik arrangeret med EUC i Audebo bespisning og overnatning samt leje af hal i nærheden. Det 

blev til en del ekstra arbejdsopgaver som udpegning af Corona-ansvarlig, afstandskrav under hele 

forløbet, festmiddag kun til kl. 22 og vi sad med den nødvendige afstand. Heldigvis var det på 

daværende muligt at samles op til 50 personer, og det passer fint til vores Træf, hvor vi typisk er 

omkring 35-45 personer. Enkelte avler blev udelukket for at deltage grundet karantæneregler og 

frygt for at hjembringe smitte til sårbare familiemedlemmer og venner. I år deltog 2 svenskere fra 

Tranås Skinnberedning og gav gode råd om valg af garvetyper. Vi fik så solgt lidt færre vædderlam 

på auktionen i.f.h.t. 2019, men det kan meget vel skyldes pandemien. Men alt klappede så flot, så 

stor tak klub Vestsjælland m.fl. der bare trækker i arbejdstøjet, når tingene skal løses.  

 

Garvning af skind 

Skiftet til Donnia Skinn for alle klubber i sæson 2019/20 gav en række udfordringer for bl.a. 

medlemmer med krydsningsskind og andre skindtyper. Vi besluttede derfor på sidste 

generalforsamling, at klubberne individuelt måtte tage stilling til valg af 1 eller 2 garverier. Fire 

klubber har valgt at tilbyde garvning hos 2 garverier, selvom det giver en del ekstra arbejde. Vi 

valgte også at opkræve samme nedsatte garvepris fra 2019 (20 kr. nedsat/pr. skind ex. moms) uanset 

valg af garveri. Vi betalte en lidt højere pris hos Donnia Skinn, da vi ikke nåede over indlevering af 

1.500 skind. Så Tranås Skinnberedning var billigst. Desuden var der nedlukning i 7 kommuner 

omkring Himmerland og Vendsyssel, så det blev til en ekstra indsamling i december, lidt mere fragt 

og en stigning i den svenske kurs. Overskuddet fra skindhåndtering blev således noget mindre og 

har ikke kunne dække driftunderskudet på vores mange øvrige aktiviteter. Vi valgte også at gøre det 

afgiftsfrit at deltage med op til 3 væddere på Landsbedømmelsen, pels- og kropsbedømmelsen og 

vædderauktion. Et evt. fortsat driftunderskud skal vi diskutere på den kommende generalforsamling. 

Men iøvrigt stor ros til klubbernes håndtering af efterårets ind- og forårets udlevering af skind. 

 

Møde med de avlskyndige og klubberne 

Bortset fra Træf 2020 har der ikke været holdt fysiske møder. Alt har været på skype. En besparelse 

på mødeudgifterne, men giver ikke de samme muligheder for at videreudvikle og lægge strategier 

for foreningens arbejde. Lad os håbe, vi igen ses lidt mere. Udover mange af de faste ting vi 

diskuterede, blev vi på mødet med de avskyndige i januar enige om at få lavet en manual til 



bedømmelse af de nedklippede dyr på Træf. Der var lidt forvirring omkring bedømmelsen på Træf 

2020. Tak til Eva Langkjær som har stået for udarbejdelse sammen med vores tidligere og 

nuværende rigsdommere. Retningslinier for dyrevelfærd kom også på plads og skal nu diskuteres på 

generalforsamlingen her i oktober. Se oplæg i bladet.       

 

Inseminering efterår 2020 

I efteråret 2020 valgte kun 3 medlemmer at benytte sig af tilskud til inseminering med svensk sæd. 

Information blev sendt ud sidst i juni og forsvandt nok lidt i Corona og sommerferie. Anslagsraten 

er nu oppe på 40%, så der blev 19 halvsvenske lam i foråret 2021.    

 

Kurser 

Mange ting har været sat på standby, men i sidste sæson blev det gratis kursus "Udvælgelse af 

avlsdyr" holdt på Sjælland i september med 2 jyske deltager. Klub Vestsjælland har holdt 2 

parasitkurser med dyrlæge Inga Stamphøj og i Sydsjælland det gratis kursus "Fårets Signaler". Her 

deltog nye og kommende avlere. Klub Himmerland og Thy-Mors-Salling havde et besøg på en 

naturskole, gårdbutik og besætning i Rebild Bakker. I marts 2021 besluttedes at forlænge tilskuddet 

til faglige aktiviteter grundet Covid 19 til også at indbefatte til sæson 2022/23.  

 

Projekt "Slagtelams klimaaftryk" 

Inden sommerferien nåede alle data at blive indsamlet fra de 9 forskellige besætninger der deltager i 

projektet. Der holdes møde med besætningerne og AU går i gang med en række følsomhedsanalyser 

for at se, hvilke parametre vi kan rykke på i de forskellige besætningstyper. Den endelig rapport 

forventes tilgængelig i løbet af efteråret og vi har afsat penge til 4 gratis møder regionalt for alle 

fåreavlere i DK.    

 

Transportforordningen 

Det lykkedes heller ikke i denne sæson at få FVST til at lempe reglerne om kompetencebevis og 

autorisation for de små besætninger, hvis der køres mere end 65 km. Tolkningen af ikke-økonomisk 

virksomhed er fortsat uklar. Vi har gjort indsigelser over at prisen på den 5-årige autorisation er 

steget 2 gange og koster nu lidt over 7.000 kr. En voldsom pris, hvis den kun er nødvendigt ganske 

få gange over en 5-årige periode, også selvom man har en lidt større besætning. Ordningen skal 

revideres i EU i 2023 og her i september 2021 er vi blevet bedt om igen igen at komme med forslag 

til ændringer. Det vil blive forsøgt gjort i samarbejde med en række andre fåreorganisationer.  

 

Dansk Pelsuld ApS 

For en del år siden lukkede vi vores Aps Dansk Pelsuld. Mange af os undlod at indløse vores 

anparter og vi besluttede på sidste generalforsamling at binde de ca. 130.000 kr. til et projekt i 

relation til vores uldproduktion. Punktet vil blive diskuteret på generalforsamlingen, så kom endelig 

med nogle forslag.  

 

  



Vores forening 

Trods de lidt svære tider er vi i bestyrelsen imponeret over, hvordan det er lykkedes at få afholdt 

møder, indsamlet og udleveret skind, holdt kurser og holde gejsten oppe. Så tak til hele bestyrelsen, 

de medlemmer der lægger rigtig mange kræfter i klubarbejdet, samt mønstrere og 

mønstringsaspiranter og ikke mindst vores kasserer og webmaster, der får det hele til at køre 

udadtil. Uden hele den store medlemsaktivitet ville Gotlænderforeningen slet ikke være det, den 

fortsat er i dag: Den største forening med størst medlemsaktivitet og engagement og den forening, 

der har den mest aktive facebook og website. Det har været en stor fornøjelse igen i år at være 

forkvinde for vores forening. 

 

Håber at se nogle af jer til Træf til oktober. Husk at støtte vores avlsarbejde ved køb af de 

mange gode væddere der kommer på auktion søndag d. 3. oktober. 

 

Næste år fylder foreningen 40 år, så det skal vi lige have i tankerne. 

 

Anne Hjelm 

Forkvinde 


