Formandens beretning til generalforsamling 2014
Da jeg overtog formandsposten efter Jens sidste år, fik jeg en beskrivelse af foreningens aktiviteter i
form af et såkaldt ”Årshjul”. Det har foreningen så kørt efter i et givtigt samarbejde i bestyrelsen.
Bestyrelsesmøderne ligger i ret faste rammer. Et januarmøde, med særlig vægt på det kommende
års avlsarbejde omfattende: Gårdmønstring, Landsbedømmelser og Træf. I 2014 er der 4 mønstrere
og en aspirant i Jylland. På Sjælland er der 6 mønstrere. Landsbedømmelserne bliver i 2014 afholdt
på Gl. Estrup og på Dorthealyst. I forbindelse med bedømmelserne er der vedtaget at nogle
uønskede egenskaber skal bremse deltagelse ved Træf og Auktion. Det drejer sig om horn, små
testikler, vege koder, over/underbid. ”Stopklodserne” skal være med til at disse uheldige egenskaber
ikke spredes i gotlænderbesætningerne. Det er også vigtigt at denne foranstaltning giver tryghed hos
købere af avlsvæddere på Træfauktionen. Umiddelbart efter mønstringsugerne vil der blive lagt en
oversigt over mønstrede besætninger på hjemmesiden. Det kan give kommende Got-avlere en
mulighed for at finde besætninger, hvor de kan få information om gotlændere og evt. købe avlsdyr.
Ønsker man ikke at stå på listen skal man afmelde hos webmaster. Ved salg af ”gotlændere” til
nystartede got-avlere har man lov at give dem et gratis ½-årligt medlemskab af foreningen– den
service skal man yde sine købere.
Træffet vil igen i 2014 blive afholdt på Fyn, se nærmere information andet sted i bladet. De danske
gotlænderbesætninger, der deltager i mønstringerne, er registreret i ”Elitlamm” i Sverige. Der har
gennem de seneste år været gennemført livlige diskussioner om hvilke stamtavler der skulle bruges
i forbindelse med Landsbedømmelse og Træf. Efterhånden som Elitlamm er blevet udbygget, har
mere og mere talt for at overgå til brug af Elitlamm stamtavlen. I 2014 kan man vælge mellem
dansk og svensk stamtavle, men i 2015 skal den svenske bruges. Et måske lidt overset led i
avlsarbejdet er vurderingen af hjemtagne skind - gode skind har gode forældre, så de forældre skal
man overveje at beholde i sin besætning. Husk i den sammenhæng at lade et øremærke blive på
skindene og sæt ”flueben” ved ønske om ID-mærkning (alle betaler for ID-mærkning). Det vil også
være hensynsfuldt i forhold til skindindsamlerne, idet det minimerer risikoen for forbyttede skind.
Bestyrelsen efterlyser forslag til engagement omkring skindbedømmelsen ved Træffet: et publikums
favoritskind ? eller ? og?
I februar hvert år mødes bestyrelsen med klubformændene. Dette giver en gensidig mulighed for
information og for at få afprøvet forslag. Ved dette bestyrelsesmøde er det tydeligt, at et af de
bærende elementer i Gotlænderforeningens arbejde er knyttet til skind- og uldindsamling,
formidlingen af garvningen og videredistribueringen af ulden, men der er også andre aktiviteter,
som foreningen gerne støtter. Det har den gjort til Klub Himmerland. Klubben afholdt et kursus
”Årets gang i min gotlænderbesætning” fordelt over tre gange og derefter udførligt refereret i
Gotlænder Bladet. - Nye ansøgninger afventes.
Det næste faste bestyrelsesmøde afholdes i juni - især med henblik på at gennemgå og fordele
arbejdsopgaver forud for Mønstring, Landsbedømmelse og Træf. Der er mange ting der skal falde i
hak og mange medlemmer, der yder en stor indsats for at holde gang i foreningen.
Hen over året har der været sager af mere fødevarepolitisk karakter, de er bragt i bladet under ”Fra
Kontoret” eller ”Siden sidst”. En sag kan da godt tåle en gentagelse. Foreningen for Gotlandske
Pelsfår ansøgte i 2013 Fåreafgiftsfondens om tilskud til et projekt: Ejerinsemineringskursus for

fåreejere. Ansøgningen blev imødekommet og i løbet af sommeren 2014 er lovgivningsforholdene
faldet på plads så avlere med uddannelse må inseminere egne dyr. Bevillingen kan derfor anvendes
til, at der i eftersommeren 2014 bliver afholdt ”Kursus i insemination af egne får” under ledelse af
dyrlæge Anne Nymand. Der er stor tilslutning fra andre racer, så kurset gennemføres to gange med
30 deltagere pr. gang. I årets løb har en række sager været til behandling eller høring i foreningen.
Det gælder bl.a. ændringen så fødevarekædeoplysningerne nu er koblet til sundhedsdokumentet.
Vedrørende klovsyge er der I samarbejde med Dansk Fåreavl indgået en aftale om fastholdelse af
en 1-årig gyldighed af negativ klovsygetest.
Foreningens medlemmer gør en stor indsats for at repræsentere de Gotlandske Pelsfår. Det sker ved
deltagelse på dyrskuer og i stort omfang ved at deltage i Dansk Fåreavls Åbent hus arrangement,
samt på de årlige Fåredage. I et netop opstartet projekt: ”Andelslam - et koncept for salg af
Velfærdsdelikatesse Gotlam” har foreningen en plads i styregruppen.
Hvilke nye aktiviteter ønsker medlemmerne foreningen skal sætte i værk - Det er et af
generalforsamlingens dagsordenspunkter - Tænk over det allerede nu, snak sammen i klubberne og
send nogle forslag til bestyrelsen. Fortsat god sensommer og god slagtesæson.
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