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Beretningen i år er lidt speciel for mig, da det jo er den sidste jeg skriver som formand for 

Gotlænderforeningen. På mange måder har det forløbne år været som de foregående. Vi har 

efterhånden en række traditioner, både når det gælder bestyrelsens arbejde, og foreningens 

aktiviteter. Også i det forløbne år har klovsygen påvirket arbejdet med dyrene. I 

Gotlænderforeningen følger vi stadig de retningslinier som dyrlæge Inga Stamphøj har udstukket, 

og det forventer vi at vi fortsætter med. Vi håber, at det arbejde som Dansk Fåreavls raceudvalg 

(hvor vi også deltager) har lavet det seneste år, inden længe udmønter sig i et register over de 

besætninger som har klovsygefri status. Registret vil være tilgængeligt på internettet. Arbejdet med 

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

foreninger som startede i 2012 er ikke kommet længere. Det seneste år har der været meget 

diskussion om import af dyr. De som er imod import, eller ønsker at det kun sker i meget begrænset 

omfang, har især slået på de risici der er ved at importere nye sygdomme med dyrene. Et af de 

eksempler der har været nævnt er byldesyge som blev bragt til landet i forbindelse med import af 

geder fra Frankrig. I Gotlænderforeningen har vi tidligere talt om muligheden for at importere sæd, 

især efter en række af de bedste besætninger på Gotland begyndte at tilbyde sæd. Men som reglerne 

er nu, så kræver det at man har dyrlægen til at inseminere, og det bliver jo nemt meget dyrt! Vi har 

derfor indsendt en ansøgning til Fåreafgiftsfonden, hvor vi søger om tilskud til at gennemføre et 

ejerinsemineringskursus (i 2014). Det sker i samarbejde med dyrlæge Anne Nymand som har 

erfaringer med inseminering, bl.a. i hendes egen Suffolk besætning. Som en del af projektet vil vi 

forsøge at få ændret reglerne, således at muligheden for ejerinseminering igen kommer ind i de 

relevante bekendtgørelser (hvor den var, indtil den faldt ud i forbindelse med en ændring, 

begrundelsen skulle efter sigende være at muligheden aldrig blev anvendt!). Dansk Fåreavls 

raceudvalg er allerede i gang med dette arbejde. Bestyrelsen er blevet opfordret til at forsøge at 

påvirke transportreglerne. Jeg må indrømme at vi ikke har brugt mange resurser på det, bl.a. fordi 

de meldinger vi har fået, når vi har talt med nogle af de mennesker som har forsøgt det tidligere, så 

lyder det til at være meget vanskeligt (læs: nærmest umuligt!!). Jeg mener vi fortsat skal forsøge at 

påvirke det, men jeg tror den bedste måde er at gøre det i samarbejde med bl.a. Dansk Fåreavl. Der 

har i et par år været drøftet om det kunne lade sig gøre at få Elitlamm til at lave en speciel dansk 

stamtavle (den model som vi har brugt i en del år), men vi må erkende at vi er for få danske avlere 

til at Elitlamm vil bruge resurser på det. Vi har derfor drøftet, om vi kan anvende den svenske 

stamtavle? Problemet er bl.a. at den svenske stamtavle ikke indeholder de samme oplysninger som 

den danske, men den svenske består kun af en side. Hvis vi kombinerer den svenske stamtavle med 

en af siderne i Elitlamm, så er der faktisk endnu flere oplysninger i den svenske. Men det er kun de 

som anvender online udgaven af Elitlamm som har umiddelbar adgang til de ekstra oplysninger. Og 

da mange stadig anvender ”papirudgaven”, mener vi at vi ikke på nuværende tidspunkt kan skifte. 

Vi har dog åbnet for den mulighed at man i år kan anvende forsiden på den danske stamtavle og 

erstatte bagsiden med den ekstra side fra Elitlamm til Træffet. Herved vil der være mulighed for at 

se hvilke oplysninger der er tilgængelig, og derved kan vi måske få et lidt bedre grundlag for at 

drøfte hvad vi gør fremover. Jeg vil opfordre til at de der har mulighed for det, medbringer både den 

svenske og den danske stamtavle. En anden udfordring vi har med Elitlamm, er at der af hensyn til 

beregninger af de nye avlsværdital (”BLUP”), kræves at resultatet fra gårdmønstringen allerede skal 

være indrapporteret sidst i august (i 2013 er det den 18. august). Udfordringen er at vi i Danmark 

bliver presset på tid, da vi ofte har haft de sidste gårdmønstringer i den sidste uge i august, mens 

svenskerne mønstrer lidt tidligere! Det kan betyde, at vi fremover må rykke vore mønstringer en 

uge frem. 

 



Første weekend i oktober håber jeg møder rigtig mange af jer til træf på Korinth Landbrugsskole, 

husk at man sagtens kan deltage uden dyr! Men som sædvanlig er nogle af Danmarks bedste 

vædderlam til salg om søndagen, så måske er det en god ide at tage traileren med ☺ Jeg vil også i år 

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 ☺  

Som jeg startede med at skrive, så er det her min sidste beretning som formand. Jeg har nu været 

formand for foreningen i 8 år, og synes det er på tide at andre kommer til ☺ Jeg har været rigtig 

glad for at få lov til at sidde for bordenden i bestyrelsen i de forløbne år, og grunden til, at jeg 

ønsker at stoppe nu, er udelukkende at jeg har andre ting jeg gerne vil bruge noget mere tid på de 

næste år.  

Som formand i Gotlænderforeningen er man i den heldige situation, at man er omgivet af en 

bestyrelse, som alle er klar til at levere et stykke arbejde, men ikke mindst at en lang række 

mennesker lægger et stort arbejde som klubformænd, mønstrerer, koordinatorer for mønstringer, 

træfarrangørerer, uld- og skindindsamlingsarrangørerer, og ikke mindst som hjælpere til vore 

arrangementer. 

Stor tak til jer alle, uden jer var der ingen Gotlænderforening! 
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