Formandens beretning - generalforsamling 2018
Vi startede efteråret med stille og roligt at slagte lam i september/oktober og det milde vintervejr
betød en lang græsningssæson for moderdyrene. Men så kom vinter 7. februar, hvor nogen af os
lige havde klippet. Det betød frysende får i starten, masser af foder og lukning af stalde. Foråret bød
så på andre udfordringer, alt for våde marker helt hen i april, hvor man ikke kunne lægge marker
om, køre gødning ud osv. Omvendt fik vi så en masse græs og vinterfoder på 1. slæt i medio/ultimo
maj.
Ingen havde forudset, at vi allerede i begyndelse af juni kunne se frem til 3 mdr.'s ekstrem tørke,
hvor der ingen genvækst var på slætmarker eller afgræssede marker. For alle husdyravlere har det
været det værste scenarie, man kunne forstille sig, og vi har måtte tilskudsfodre mange måneder
frem. Det har været en stor udfordring både for gamle og nye fåreavlere.
Nye tiltag
På generalforsamlingen sidste år besluttede vi en række ting, som bestyrelsen har arbejdet med
siden da. Vores nye hjemmeside kommer i luften her inden generalforsamlingen. Vi er i gang med
at lave nye gratis foldere til medlemmer. Det bliver en om de Gotlandske Pelsfår, for dem der
overvejer at købe Gotlændere, en om vores kød gotlam og en om uld og skind. Forhåbentlig kan vi
præsentere de 3 foldere på den kommende generalforsamling. Efterfølgende vil den kunne bestilles
på kontoret, i klubberne osv.
Mønstring/pelsvurdering af vores lam er en af hjørnestenene i vores foreningsarbejde, og vi har
derfor besluttet at honore vores mønstre, aspiranter og skrivere lidt bedre i den kommende sæson.
Vi har også sat fokus på at motivere flere medlemmer til at indgå i mønstringsarbejdet i de
kommende år, især i det jyske, hvor vi fortsat mangler mønstringsaspiranter og skrivere. Vi kan kun
opfodre til at melde jer til nogle af de spændende arbejdsopgaver. Det behøver ikke at være så
omfattende, som nogen forestiller sig. Man kan sagtens være skriver en enkelt dag eller to, og man
skal ikke underkende det faglige input, man får ved at besøge andre besætninger.
Gennem flere år har vi talt om, hvor gode vædderlam forsvandt hen efter salg på auktionen. Vi har
nu ladet os inspirere af de svenske auktioner, hvor man efter salg af vædderlam kan købe voksne
væddere op til 5-6 år, der har arbejdet i pelsmønstret besætninger. Det prøver vi i år. Sideløbende er
vi i gang med at undersøge, om vi skal importere nyt blod fra Sverige, enten nogle voksne væddere
og/eller nogle gode moderdyr. Det er et lidt stort projekt, hvis vi skal matche nogle dyr som
genetisk passer til vores behov og kræver en større gennemtænkt plan, da det skal ske i foreningens
regi.
Det politiske
På generalforsamlingen i 2016 fik den daværende bestyrelse bemyndigelse til at melde os kollektivt
ind i den nye "Brancheforening Får og Geder", Vi har så været medlem i 2017 og på sidste
generalforsamling fik den nuværende bestyrelse igen bemyndigelse til at vurdere, om vi skulle
fortsætte vores medlemsskab i 2018. Som mange ved, kræver det mange ekstra ressourcer at starte
en ny forening og så ovenikøbet på tværs af de eksisterende raceforeninger, regionale- samt
landsdækkende foreninger. 2017 var præget af mange tiltag for at få præciseret og gjort

transportreglerne for får og geder mere fleksible, et mere opdateret Maedi-Visna program, fælles
afholdelse af Fårets dag og et stort seminar for alle fåreavlere i DK i oktober sidste år. I 2018 har vi
desværre måtte konstatere, at Brancheforeningen har tabt pusten. Bestyrelsen har derfor besluttet, at
vi afventer udviklingen i Brancheforeningen Får og Geder og diskuterer evt. medlemskab i 2019 på
den kommende generalforsamling. Har vi fortrudt medlemskab 2017? Nej, for det første var det på
daværende tidspunkt det eneste alternativ til at få etableret en slagkraftig politisk overordnet
organisation. For det andet har vi trods mange hurdler i det politiske system fået en løbende dialog
med Fødevarestyrelsen om transportregler på vores område. Vi har opnået 25% rabat på blodprøver
i Maedi-Visna programmet og indledt et tæt samarbejde med Seges og Vet.Instituttet/DTU. Senest
er der blevet nedsat en arbejdsgruppe på tværs af fåre- og gedeorganisationerne. Fårets Dag påskelørdag afholdes i samarbejde med 5 andre fåreorganisationer, hvor vi har et rigtig godt
samarbejde. Det øgede samarbejde har også betydet et holdningsskift mellem organisationer.
Dønningerne fra lukning af Fåreafgiftsfonden er ved at lægge sig, og der er en meget mere åben
holdning til samarbejde generelt.
Ulve
Ulvedebatten var her i foråret noget, der kunne få enhver dansker til tasterne. Noget mere lødigt end
andet. De forskellige fåreorganisationer har holdt lidt lav profil, da det er et følsomt emne. Vi har i
bestyrelsen ikke taget stilling til for eller imod ulve i DK, det kan man have forskellige holdninger
til. Men vi har valgt at se på de problemer, man som fåreavlere kunne blive udsat for.
Vildforvaltningplanen herunder håndtering af ulve er under revision i Vildtforvaltningsrådet, det
rådgivende råd for ministeren. Vi har i den forbindelse indsendt et høringsssvar til, hvorledes man
på forskellig vis kan forsøge at holde fåreavlere skadesløse ved bedre beskyttelsesmuligheder, en
mere fleksibel lovgivning og højere satser for erstatning ved angreb af ulv og sjakal. Tilsvarende
gik der en pressemeddelelse ud til samtlige Landbrugsaviser. Vi afventer et udspil til ny
forvaltningsplan.
Vækst i medlemskaren
Gotlænderforeningen har i mange år haft omkring 300 medlemmer, men det sidste års tid har vi haft
en medlemstilgang på 15-20%. så vi er her inden sommerferien omkring 350. Formodentlig den
største fåreorganisation i DK. Vi har uld- og skindindsamling decentralt, et godt blad, nyhedsbreve,
gratis brochure materiale, decentrale kurser, forskellige medlemstilbud, mønstring af besætninger
og i PR-afdelingen labels, bæreposer, plaider osv. I efteråret 2017 blev der indleveret ca. 500 skind
mere, så der gik ca. 3.500 skind afsted til garvning. Vi har også iværkssat vævning af yderligere et
parti af den naturfarvede gråternede plaid til levering sidst i 2018. Medlemsmæssigt er vi nu en lidt
mere blandet gruppe, hvor nogen har andre racer samt krydsninger, ofte med Gotlændere. Alt
sammen noget der giver en større mangfoldighed.
Den store interesse for vores foreningen skyldes ikke mindst, at vi er så godt organiseret og har
økonomi til at starte forskellige projekter. Men primært fordi vi er så mange i foreningen, der løfter
i flok og forhåbentlig også kommer til det i fremtiden. Det høje aktivitetsniveau kan kun lade så
gøre, fordi vi har en aktiv bestyrelse, en engageret kasserer, mønstringskoordinatorer, mønstrere,
aspiranter, skrivere og ikke mindst aktive klubformænd, der løfter den store opgave at stå for uld-

og skindindsamling. Et arbejde der gør, at vi godt kan være lidt stolte af vores forening. Endelig en
stor tak til Henrik Hjelholts Uldspinderi, der har videreført vores garn Dansk Pelsuld samt plaider
og ikke mindst Nanny og Ove Glerup, der har været med til at starte vores forening og så de
muligheder at bruge vores vinteruld til Glerups Filtsko.
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