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I skrivende stund (medio august) er det lige før eksamenstiden som gotlænderavler, forstået på den 

måde, at i løbet af de næste par uger, kommer foreningens mønstrere rundt til de besætninger der 

deltager i Gårdmønstring. Igen i år er der nye besætninger som deltager, og endda et par nye 

mønstrere, det er dejligt at se, og der er stadig plads til flere ☺ 

I årets løb har vi i bestyrelsen holdt de ”sædvanlige” møder, både møder, hvor vi mødes rundt om 

bordet, og møder hvor vi klarer det via telefonen. 

Igen i det forløbne år har klovsygen påvirket arbejdet med dyrene, det gælder vore egne 

Landsbedømmelser og Træf, men også deltagelsen på dyrskuerne. Desværre er der endnu ikke fuldt 

enighed om reglerne for at opnå klovsygefri status, det håber vi kommer på plads inden alt for 

længe, således at man kun skal forholde sig til et sæt regler. I Gotlænderforeningen har vi valgt at 

følge de retningslinier som dyrlæge Inga Stamphøj har udstukket, og det forventer vi at vi fortsætter 

med. I det forløbne år har foreningen ydet økonomisk støtte (5.000 kr.) til to dyrlægestuderende 

som gennemførte deres speciale om klovsyge, hvor de bl.a. så på bakteriens overlevelse i jorden 

uden for værten (fåret!) Deres undersøgelser gav nogle svar, men viste også at der stadig er en del at 

lære! Hele rapporten kan hentes på vores hjemmeside. 

Den 20. juni i år inviterede Dansk Fåreavl til et møde om den fremtidige struktur for fåreavlen i 

Danmark. De inviterede var raceforeninger, lokale fåreavlsforeninger og lammeproducenterne. 

Dansk Fåreavls ide er at skabe en ”Fåreunion” med repræsentanter på tværs af de forskellige 

foreninger. Den skal finansieres med frivillige bidrag, en model som tilsyneladende fungerer fint for 

kødkvæget. Mødet gav ikke nogle endelige svar, det mest konkrete resultat er at der er nedsat et 

udvalg som skal arbejde videre med ideerne og komme med et oplæg til efteråret. Der blev valgt to 

repræsentanter fra raceforeningerne, den ene er Anne Hjelm Jensen fra vores bestyrelse. Hvis 

tidsplanen holder, så vil Anne kunne fortælle mere om det nye tiltag til Træffet. 

Siden generalforsamlingen sidste år har vi også fået ny kasserer, det er Holger Schierning som ikke 

er ukendt med arbejdet i bestyrelsen, da han tidligere har siddet som medlem i en årrække. Holger 

har holdt en pause, både fra bestyrelsen og fårene! Men han er nu tilbage begge steder igen ☺ 

Om nogle få uger mødes vi forhåbentligt rigtig mange på Falster til Træf 2012. Husk at man sagtens 

kan deltage uden dyr, men det er måske en god ide at tage traileren med alligevel, nogle af 

Danmarks bedste vædderlam er jo til salg om søndagen. Og man behøver jo ikke betale over 15.000 

kr. for at få et godt vædderlam med hjem, selv i 2011 hvor vi så rekordpriser, var der vædderlam der 

blev solgt til absolut rimelige priser ☺ 

Jeg vil opfordre til at komme allerede fredag aften, der er arrangeret besøg hos David Wootton, det 

giver chancen for at se, hvordan man indretter sig, når man har nogle flere får end de fleste af vi 

andre har! Jeg vil nævne en enkelt ting omkring træffet som vil være en stor hjælp for de som 

(frivilligt!!) arrangerer det hele, sørg nu for at melde jer til i tide og få betalt!! Det er ikke 

nødvendigt at vente til sidste dag med tilmeldingen ☺ 

Igen i år vil jeg slutte med at sige tak for hjælpen til alle de, der i årets løb laver en indsats for 

foreningen, både som klubformænd, bestyrelsesmedlemmer, mønstrere, hjælpere ved mønstringer, 

Træf osv., uden jeres indsats var der ingen Gotlænderforening ☺ 
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