
Som medlem af ”Gotlænderforeningen” 

kommer du i kontakt med andre Gotav-

lere. Gennem en lokal klub, som der er 

10 af fordelt over hele landet, har du mu-

lighed for at finde frem til fåreavlere med 

interessse for fårehold med specielt Got-

landske Pelsfår. Du har også mulighed for 

at deltage i de lokale klubbers aktiviteter.

Hvad er det der er specielt 
ved Gotlandske Pelsfår? 
To ting kan fremhæves:

* Uld og skind er attraktive produkter

 * Racen producerer særdeles gode slag-

telam med lav fedtsætning. Lammene

kan slagtes allerede efter 4-6 måneder

hvor de med foreningens logo kan mar-

kedsføres under sloganet ”Alle kan spise

Gotlam”.

Hvorfor medlem
af ”Gotlænderforeningen”

Pelsvurdering
Som medlem af Gotlænderforeningen 

kan man deltage i gårdmønstringen og 

få vurderet pelskvaliteten på årets lam. 

Det foregår ved, at du tilmelder din be-

sætning til gårdmønstring, som gen-

nemføres i august, hvor erfarne avle-

re/mønstrere bedømmer hvert enkelt 

lam og giver karakterer for væsentlige 

egenskaber ved pelsen. Farve, lok, glans 

og silkethed bedømmes. Deltager du i 

mønstringen har du som avler en god 

baggrund for at vælge de dyr ud som du 

skal lægge til, og derved få en baggrund 

for at vælge hvilke moderdyr, der skal 

forblive i besætningen. De bedste væd-

derlam kan senere på året deltage på 

Landsbedømmelse. Næste trin kan være 

Træfbedømmelse, hvor der fokuseres på 
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krop og nedklippet pels. Foreningen til-

byder en gratis pelsmønstring for nye av-

lere og for avlere, der ønsker at indgå 

i mønstringsprogrammet. Drejer det sig 

om store besætninger tilbydes en prøve-

mønstring.

Klub og foreningsaktiviteter
I klubberne holdes forskellige faglige ar-

rangementer. Landsbedømmelserne af 

de bedste vædderlam holdes i Østjyl-

land og på Sjælland sidst i august. Det 

årlige Træf første weekend i oktober hol-

des med krops- og pelsbedømmelse om 

lørdagen, skindpræmiering om aftenen 

og vædderauktion om søndagen. Træf-

fet arrangeres skiftevis af de forskellige 

klubber. Foreningens video om vores avl-

sprogram kan ses via et link på gotlam.

dk.

Uld- og skindindsamling
Hvert år i november er der uld- og skind-

indsamling i de lokale klubber. Vinte-

rulden, fra klipningen sidst på vinteren 

sælges til produktion af filtsko. ”Somme-

ruld” og ”Lammeuld”, der stammer fra 

klipningen i september/oktober sælges 

til produktion af garn til strik og væv-

ning under varemærket ”Dansk Pels-

uld”. Som medlem har man i mange år 

fået 17 kr./kg råuld ex. moms. Skind- og 

uldindsamling foretages i de lokale klub-

ber, hvor det er en forudsætning at man 

er medlem af ”Gotlænderforeningen”. 

Udlevering af de færdigbehandlede skind 

sker i marts/april. Ved udleveringen af 

de garvede skind kan du i de fleste klub-

ber få vurderet dine skind. Er skindene 

mærkede med lammets ørenummer, 

kan det konstateres hvilke moderfyr der 

er ophav til de bedste lammeskind. De 

moderdyr og de bedst mønstrede gim-

mere er det godt at beholde som fremti-

dens avlsdyr. Prisen for garvning af skind 

er omkring 300 kr/skind inkl.moms og 

fragt. Udsalgsprisen på gode rigtig gode 

skind ligger på helt op til 1.800 kr.

Gotlænderbladet
og nyhedsbreve
Foreningens kontakt til medlemmer 

foregår dels gennem ”Gotlænderbladet”, 

som udkommer 4 gange årligt med fag-

lige artikler om pasning af og avl med 

Gotlandske Pelsfår samt med forenin-

gensnyt. Artiklerne er tilpasset tiden på 

året så informationen behandler aktuel-

le emneområder. Desuden udsendes lø-

bende nyhedsbreve med aktuelle emner. 

Som medlem har du adgang til den luk-

kede del af foreningens hjemmeside hvor 

du kan finde tidligere numre af ”Gotlæn-

derbladet” og medlemsfortegnelse. Alt i 

alt kan man sige at du bliver medlem af 

et netværk, hvor du kan trække på og få 

råd fra: Avlere i din nærhed, erfarne av-

lere, Klubber og Foreningens bestyrelse.

Kontingent
Det årlige kontingent er på 575 kr. ex. 

moms. Ved indmeldelse efter 1. juli be-

tales 1/2 årligt kontingent. Sælger man 

som medlem dyr til nye avlere kan sæl-

ger tilbyde et gratis halvårs medlemskab, 

det kræver, at sælger indmelder køber. 

Husk alle oplysninger specielt tlf. og mai-

ladresse. 

Holger Philipsen

Formand


