Til fåre- og gedebranchens foreninger – regionale foreninger og raceforeninger.
Fåre- og gedebranchen har haft en lang tradition for ikke at kunne samle kræfterne omkring de
fælles problemer på tværs af foreninger og racer. Årsagen til splittelsen har primært skyldtes
personkonflikter og snæver skelen til økonomiske interesser.
Som tingene har udviklet sig har branchen mistet indflydelse på alle væsentlige forhold som
påvirker alle fåre- og gedeavlere. Derfor må det være nu, vi forsøger at samle kræfterne.
Det gælder både i forhold til det politiske system, hvor vi oplever vanskelige forhold omkring
transportregler, dyre øremærker, høje afgifter for registrering og dyrevelfærdskontrol selv for små
besætninger, en negativ holdning til får og geder som naturplejere og ikke mindst omkring
klimaproblematikken, hvor landbruget generelt kommer i stærk fokus, herunder også de små
drøvtyggere.
Vi står samtidig svagt som branche i de forskellige landbrugsmæssige organisationer.
På det faglige område har vi en række fælles interesser på tværs af racer. Større faglighed og mere
viden på sygdomsområdet, bedre og mere viden om en optimal lammeproduktion uanset
besætningsstørrelse.
Fåreafgiftsfonden er afviklet, så der skal findes midler andre steder, til projekter der omhandler får.
Vi ser også, at det bliver fortsat vanskeligere at samle deltagere og økonomi til faglige
arrangementer, hvis vi ikke samarbejder på tværs.
Derfor har Brancheorganisationen får og geder og Fællesorganisationen får og lam, sat sig for at
være initiativtager til at forsøge at danne en paraplyorganisation, som kan varetage alle foreninger i
fåre- og gedebranchens interesser, primært på det politiske og faglige plan.
De to organisationer repræsenterer i dag bl.a. Gotlænderforeningen, Fynske Fåreavlere,
Sydvestjyske Fåreavlere og Sønderjysk Fåreavl.
Men skal vi stå stærkt skal alle være med.
NB! De to organisationer lukkes, når der forhåbentlig er dannet en ny paraplyorganisation
Målsætning:
•

At vi hurtigst muligt får etableret en paraplyorganisation og valgt en bestyrelse,
der har fokus på det overordnede politiske arbejde. Nedsættelse af
udvalg/arbejdsgrupper med interesserede fåre- og gedeavlere, der kan forestå det
faglige arbejde under bestyrelsen på delområder.

•

At varetage medlemmernes interesser overfor det politiske system, herunder
deltage i relevante udvalg/arbejdsgrupper.
Opnå at blive høringsberettigede part, når det gælder får og geder.

Formål:

•

•

•
•
•
•

Deltage i aktiviteter, der har generel interesse for fåre- og gedebranchen, herunder
iværksætte projekter, der kan være gavnlige for branchens udvikling (bl.a. arbejdet
omkring klima).
Markedsføring af får og geder som naturplejere samt vores generelle produkter.
Udvikling og tiltag der reducerer klimabelastningen ved lammeproduktion og
naturpleje.
Website, herunder fortegnelse over hvilke foreninger der er repræsenteret.
Nyhedsbreve udsendt gennem foreningerne.

Medlemskab:
•

Som medlem af paraplyorganisationen kan alle foreninger og dermed alle
medlemmer af foreninger med relation til fåre- og gedebranchen (regionale
foreninger og raceforeninger) optages.

Vi håber, at I vil diskutere vores oplæg i jeres respektive bestyrelser og foreninger, og I er meget
velkomne til at kontakte os for uddybende opklaring.
Der afholdes orienterende møde for alle foreninger i Odense d. 29. januar 2022. Nærmere
information vil tilgå senere.
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