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Hen over året har bestyrelsen holdt de rutinemæssige møder, som sikrer at de løbende aktiviteter 

bliver gennemført og at der holdes kontakt til klubberne og  ”Gotfolk” med særlige interesser. Dette 

kan man holde sig orienteret om på foreningens hjemmeside. Hvad er så de nye tiltag? Der er 

etableret en hjælpefunktion til brugere af elitlamm Jens Bonderup Kjeldsen og Anja Vogelsang står 

for at lægge information ind på www.elitlamm.dk. Hen over året har informationen været lagt på 

når det har været aktuelt for brugere af programmet. På denne danske hjemmeside gives der også 

tilbud om hjælp. Det er meget gavnligt, at der for flere af programmets funktioner lægges 

sprogtilpassede sider ind. Det har f.eks. være en hjælp idet, der fra efteråret 2015 skal benyttes 

mønstringsskemaer fra Sverige, og dyr der skal deltage ved træffet skal have stamtavler fra Sverige. 

Den nære relation til Elitlamm giver nogle spændende informationer om gotlænderavlen i Danmark 

idet resultaterne af bedømmelse af danske væddere indgår i en samlet oversigt og en ”Topliste” for 

svenske og danske dyr. Det giver mulighed for at ”sammenligne” vore dyr med de svenske - Ved 

den første kørsel var 4 danske besætninger med på top-20 listen! 

Ved mønstringerne i eftersommeren blev der i Jylland i 2014 mønstret 23 besætninger med i alt 544 

lam. Tallene for 2015 er 21 besætninger og 535 lam. For Sjælland, Fyn og øerne er tallene for 2014 

24 besætninger med 606 lam og for 2015 også 24 besætninger med i alt 633 lam. Efter 

mønstringssæsonen vil der blive bragt en opdateret liste over mønstrede besætninger. Tilslutningen 

til Elitlamm har været svagt vigende: 48 besætninger i 2012, deraf 9 med mere end 20 moderfår. 

For 2013 var tallene 43 besætninger heraf 11 med mere end 20 moderfår. For 2014: 39 besætninger 

heraf 8 med mere end 20 moderfår. Interessen for på længere sigt at kunne hente ”nyt blod” til 

dansk gotlænderavl førte til, at der med støtte fra fåreafgiftsfonden, efter ansøgning fra 

Gotlænderforeningen, i eftersommeren 2014 blev gennemført et kursus i ”Inseminering af egne 

dyr” under ledelse af dyrlæge Anne Nymand, Aars. Der var stor interesse, så kurset måtte dubleres. 

På kurset var der deltagelse af 12 gotlænderavlere. I Sverige er man længere fremme med 

muligheden for at benytte kunstig inseminering i avlen. Man starter så småt i efteråret 2015. I første 

omgang med gotlændervæddere. En spørgerunde blandt danske avlere tilknyttet Elitlamm viste, at 

der fra dansk side er en interesse for muligheden for at få sæd fra Sverige. Det svenske projekt skal 

have en testsæson. Det er ikke muligt i denne første omgang, på grund af EU-ansøgningsregler, at 

det svenske projekt leverer sæd til Danmark til bedækningssæson 2015. Igen i det forløbne år har 

gotlandske pelsfår været godt repræsenteret på dyrskuer i flere landsdele med flotte placeringer. 

Dyrskuefremstillingerne udgør et godt ”reklamevindue” for racen og kræver et stort arbejde fra 

dem, som deltager i aktiviteten. Der har flere gange været taget tilløb til at kunne levere 

logomærkede poser til brug for ”Gotprodukter”. Der er nu produceret et større parti poser, som er 

uddelt i et mindre omfang i forbindelse med skindudleveringen 2015.  Interesserede kan købe flere 

poser gennem foreningen. Se hjemmesiden.  

 

http://www.elitlamm.dk/


Foreningen har pr. 1. feb. ansat Ingrid Joensen og Søren Hansen til at varetage foreningens 

kontoropgaver kassererfunktion og hjemmesideaktiviteter. De har fra start sat præg på hjemmesiden 

og dens nyhedsformidling - velkommen. Der er løbende information på siden, hvilket der i nogen 

udstrækning har været brug for i problemsituationer. Udlevering af skind fra slagtehusene blev i en 

kort periode kendt ulovligt, idet skindene blev beskrevet som ”biprodukter”, de måtte med den 

beskrivelse ikke udleveres. Det var et heldigt tidspunkt - ikke den store slagteaktivitet. 

Fødevarestyrelsen fik forlagt sagen og vendte tilbage med en melding om, at det midlertidige 

forbud ikke ville blive opretholdt. Kort før dyrskuesæsonen blev det klart, at en række dyrskuer 

ikke længere ville kræve, at dyr til udstilling skulle have en højst et år gammel ”Klovsygeattest”, 

men accepterede en 3-års gyldighedsperiode. Det gav nogen uro og kræver, at den problemstilling 

tages op i samråd med dyrlæger. Det er en eftersommer med løse ender. Der er flere forslag fremme 

om etablering af nye overordnede strukturer i fåreavlen - problemstillinger og forslag vil blive taget 

op ved generalforsamlingen til oktober. På det allerseneste er situationen omkring Maedi blevet 

usikker. Det kan der ikke informeres om her, men hold øje med hjemmesiden og tilmeld dig 

nyhedsbrevet. Beretningen kan kun rumme et udsnit af aktiviteter fra det forløbne år. Mange har 

været aktive og har bidraget til aktiviteter i klubberne, i forbindelse med kursusaktiviteter, 

mønstring, landsbedømmelser, træf, skindindlevering og udlevering med mere. 

Tak for indsatserne - de holder foreningen i gang. 

 

Holger Philipsen  
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