Forkvindens beretning - generalforsamling 2020
Sensommeren 2019 bød sidste år også på udfordringer. Vi havde svingende nedbør især på
Sjælland, og lam der blev slagtet efter august havde stort ikke haft nogen tilvækst. Pænt fyldte, men
mindre hos mange. Samtidig kunne vi visse steder i DK mærker nedgangen i vores kunders
kødforbrug, så nogen avlere valgte at lade nogle gimmere gå over og slagte dem som fjordlam.
August/september bød også på flere udbrud af løbe-tarmorm og især Hæmonchus/blodorm, hvor
der skal behandles straks, hvis man ikke vil miste får og lam. Vi må konstatere de sidste par år, at
den er blevet mere udbredt og vi derfor skal have skærpet opmærksom på de blege slimhinder
omkring øjet.
Træf 2019
Plastickortet/blodguiden, der viser hvornår man anbefaler behandling mod blodorm/hæmonchus
nåede vi lige at få trykt inden Træffet sammen med nogle flere gratis brochurer, så alle de 3
brochurer (vores dyr, kød og uld- og skindprodukter) til gratis uddeling eller bestilling på vores
webshop på gotlam.dk. Vi fik også hilst på vores nye rigsdommer fra Sverige Anders Hjort, som
bruger hovedparten af sin tid på at mønstre i Sverige. Vores tidligere rigsdommer havde i 2018
foreslået, at vi måske skulle se et nyt hoved med nye øjne, som hun så ville tage med til Træf 2019.
Tak til Katarina Fritjofsson for nogle gode og spændende timer på Lands-, Træf- og
skindbedømmelserne de sidste par år.
Vi besluttede også at tage endnu en runde af inseminering med svensk sæd, denne gang både
inseminering hos Ib med den erfaring, der nu var oparbejdet men også hjemmeinsemineringer. Se
artikel andetsteds i bladet.
Dejligt at flere nye medlemmer bakkede op om vædderauktion og vi måtte konstatere, at der faktisk
var for få væddere til salg. Det tror jeg til gengæld ikke, vi kommer til at opleve på Træffet i år,
eftersom langt flere vædderlam har været til landsbedømmelse med gode resultater. Se
vædderkataloget på gotlam.dk sidst i september.
På generalforsamlingen sidste år drøftede vi forslaget om, at foreningen fremadrettet arbejder med
nogle holdninger til dyrevelfærd. Et svært og meget kompleks spørgsmål, da det rummer så mange
forskellige aspekter. En problemstilling vi arbejder videre med i den kommende sæson. Foreløbig er
det mundet ud i en række gode råd til nye avlere som kan printes på fra Gotlam.dk og sendes ud
med velkomstpakken.
Valg af andet garveri
Der har i en længere årrække været problemer med de nedklippede skind fra Tranås Skinnberedning
grundet nye klippemaskiner og efter en række opfodringer blev det besluttet samlet at sende
skindene til Donnia Skinn, Sverige. Da skindene kom retur, viste det sig bl.a. at for mange havde
fået ændret deres bestillinger fra måtteskind til nedklippede skind, og vi besluttede i samråd med
klubberne, at give medlemmerne mulighed for selv at vælge garveri i det omfang det
ressourcemæssigt kunne lade sig gøre. Donnia har klippet plaid- og pelsskind rigtig flot, men der
var for mange problemer med bl.a. måtteskind og især skind af andre racer og krydsningsskind.
Nogle klubber har valgt kun at sende til et garveri andre har valgt begge mulighed. Nærlæs teksten
under klubnyt samt instruks om pakning til de 2 garverier under Skindindsamling 2020.

Skindudlevering forår 2020
Stor ros til klubberne, at I fik håndteret Covid- 19 så elegant, så vi overholdt de almene regler på
daværende tidspunkt. I skrivende stund har vi kunne afholde gårdmønstring og landsbedømmelse
ud fra de p.t. gældende regler uden problemer. Lad os håbe, det også gælder vores Træf.
Mønstring 2020
På mødet med de avlskyndige i januar blev vi enige om at prøve noget nyt. Vi har i flere år tilbudt
en gratis prøvemønstring/udvælgelse af avlsdyr, hvor man får pelsvurderet nogle dyr fra sin
besætning. En forsmag for at melde sig til gårdmønstringen og registreringen i Elitlamm i Sverige.
Der er ikke været den store interesse, så vi besluttede i stedet at bruge ressourcerne på at tilbyde
nogle gratis kurser regionalt i "Udvælgelse af avlsdyr" samt introduktion til Elitlamm efterår 2020.
Vi har også med de avlskyndige/danske landsdommere osv. i en årrække diskuteret om det er
hensigtsmæssigt, at besætninger med meget små lam får gårdmønstret, når besætningens lam ligger
under en gennemsnitsvægt på 25 kg. Oftest vil de lam eller meget sent fødte lam ikke være
"pelsmodne". Så hellere bruge avlerens og foreningens ressourcer på en anden måde. Det blev også
besluttet, at det fortsat skulle være gratis for de 2 første vædderlam på Landsbedømmelsen og helt
gratis at deltage i Træfbedømmelserne og vædderauktionen i år.
Støtte til øget medlemsaktivitet lokalt
På mødet med klubberne i marts besluttede vi at afsætte lidt flere penge til faglige klubaktiviteter.
Klubberne kan trække op til 8.000 kr./årligt foreløbigt i en 2-årig periode. Der afregnes
efterfølgende med kontoret ifølge bilag. Arrangementerne er åbne for alle også for ikkemedlemmer, der så betaler en mindre afgift fastlagt af klubben.
Styrkelse af medlemsinformation
Vores kasserer Søren Hansen har gennem flere år haft opdatering af gotlam.dk oven i hans funktion
som kasserer. Det har ikke været rimeligt, så for at styrke bl.a. gotlam.dk (ikke alle følger med i
vores Facebook gruppe) har vi ansat Kirsten Grønlund, Tjele, til løbende at få sat relevant
information fra bestyrelsen eller klubberne. Det håber jeg, I har bemærket siden februar. En del
medlemmer gav sidste år udtryk på generalforsamlingen for, at de primært læser bladet og følger
med på gotlam.dk. Altid godt med en evaluering på den kommende generalforsamling, gerne ris og
ros også på det her område. P.t. er der 525 medlemmer af vores facebookgruppe, så vi har en del
ikke-medlemmer, der følger vores gruppe. I år har vi ca. 370 medlemmer en lille nedgang fra sidst.
Vores designplaid - medlemstilbud
Sidste år besluttede vi at få genvævet vores gråternede plaider og evt. binde de penge der er tilbage
fra lukningen af Dansk Pelsuld i et større lager, så vi fremadrettet kan tilbyde medlemmer vores
egen plaid. uanset om det er til eget brug eller til videresalg. Næsten alle anpartshavere har valg
ikke at indløse deres anpart og lade pengene blive i foreningen til uldrelaterede aktiviteter.

Akut lammedødelighed i maj/juni
I foråret måtte vi konstatere, at trods brug af vaccinen Porcelis T-Brand mod bløde nyrer, så var vi
påfaldende mange, der mistede primært vædderlam sidst i maj/primo juni. Akutte dødsfald på store
vædderlam skyldes ofte angreb, der nedbryder nyrerne over ganske få timer. Det kunne tyde på, at
lammene døde af clostridietyper, som forårsager bløde nyrer, som ikke dækkes af den smalspektret
vaccine Porcelis. Vi opfordrede derfor medlemmer til at kontakte dyrlæge Inga Stamphøj, så vi
kunne få undersøgt nogle lam uden beregning for at stille en mere præcis diagnose. Læs Inga's
artikel i bladet. Resultatet giver anledning til overvejelser rent foreningspolitisk, om vi skal gøre
opmærksom på de andre vaccinetyper, der er mere bredspektret.

Projekt Slagtelams klimaaftryk
I marts måned blev vi sammen med resten af fårebranchen indkaldt til møde om opstart af "Projekt
Slagtelams Klimaaftryk" af TeamFårerådgivning. Vi besluttede ret hurtigt at støtte projektet med
10.000 kr., da vi er den største foreningen og der generelt har været stor opbakning selv i små
fåreorganisationer. Overskriften i Politiken "Lammekød den største klimasynder", samt diskussion
om verdens kødforbrug giver stof til eftertanke. Tallene bygger på udenlandske undersøgelser, hvor
detailleddet er medtaget. Mange af os sælger direkte til kunderne og undgår så det yderligere CO2
aftryk. Der er næsten blevet indsamlet de 150.000 kr., til forprojektet, hvor 10 forskellige typer
producenter deltager i registrering af deres foderforbrug, slagtevægte osv. Af de 10 besætninger er
hovedparten medlem af Gotlænderforeningen store som små. Der er nedsat en styregruppe fra
Fårebranchen som løbende holder møde med TeamFårerådgivning. hvor vi er repræsenteret med to
ud af 3 (jeg og Cato Barslund) er medlemmer. Rigtig mange fåreforeninger, enkeltmedlemmer,
slagterier m.v. har foreløbig støttet projektet. Selve projektet, behandling af data i 2021osv. forestås
af ÅU forhåbentlig på en bevilling fra Promillefonden. Der vil ske en løbende rapportering om
fremdriften i projektet og efterfølgende diskussioner om tiltag, der kan reducere vores klimaaftryk.
Vores forening
Jeg tror rolig, vi fortsat kan konstatere, at udover at være den største også er den mest aktive
forening i fårebranchen. Det skal både ses historisk, da nogle af ildsjælene stiftede foreningen i
1982, koblede sig på avlsprogrammet fra Sverige og stiftede anpartsselskabet Danske Pelsfårs
Produkter og indleverede gratis uld til fællesskabet. Men også at det er lykkedes gennem de sidste
38 år at opretholde så højt et aktivitetsniveau, som både kræver entusiasme og energi.
Stor tak til hele bestyrelsen, klubfor mænd og -kvinder, landsdommere, mønstrere, aspiranter,
skrivere og alle de enkelte medlemmer, der på anden vis bidrager til, at vi fortsat har en
inspirerende og spændende forening. Vi ses forhåbentlig til Træffet og generalforsamling nr. 38 ved
Holbæk, om ikke andet til enkelt dele af programmet. Især til vædderauktionen, hvor jeg fornemmer
at rigtig mange gode væddere kommer på auktion til en fornuftig pris. God slagtesæson.
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Forkvinde

