
Fårets Dag 
      

Påskelørdag 16. april, 2022 

Åbent hus kl. 10-16 

 

Sjælland  
 

Valnøddegården                

Ventevej 6 

4050 Skibby 

Valnoddegaarden.dk 

Mød vores Gotlandske pelsfår og deres lam. Vi har 15 får og en vædder samt en masse små sorte 

lam der løber omkring på foldene. Vi forsøger at få et par lam ind i stalden sammen med deres mor, 

så det bliver muligt at komme helt tæt på dem, de vil nemlig helst være uden for på foldene og spise 

frisk græs. Vi har også en stor flok høns, man kan snakke med. Gården drives med bæredygtighed 

som hovedmål og i vores gårdbutik er der mulighed for at købe forskellige produkter lavet på 

gården af vores egne grøntsager og frugter. Dejligt uldgarn af eget uld, spundet på dansk spinderi. 

Åbent kl.10 – 14 og mon ikke der også bliver serveret en lille kop kaffe eller te. 

 

 

Stensmarks Gården 

Gilsager 55b 

4100 Ringsted 

Stenmarksgården.dk  

Besætningen er på ca. 80 moderdyr. Der er forskellige kryds mellem Merino, Finuld og 

Wensleydal. Der er lam til påske. Vi klipper får kl. 11 og kl. 13. Desuden har vi mohairgeder og 

alpakaer. Der vil være åbent i gårdbutikken, hvor man se og føle produkter af uld og mohair samt 

købe grill- og spegepølser. Hvis vejret tillader det, tænder vi op i grillen og sælger pølser. Ellers kun 

kaffe/te og kage. 

 

 

Birkemosehus 

Birkelyvej 6, Lorup 

4180 Sorø 

Birkemosehus.dk 

Facebook Birkemosehus 

Økologisk avlsbesætning med Gotlandske Pelsfår, 50 moderdyr, 2 avlsvæddere, 90 lam   Der vil 

være små sorte lam på marken, alle halvsvenskere, da der er importeret 2 væddere og 3 får fra 

Gotland.  Anne fortæller om import, klimaprojekt og avl på de grå krøllede skind.  Lam i forskellige 

størrelser, evt. nyfødte lam i stalden. Stor gårdbutik med uld- og skindprodukter, især de mange 

vaskbare lammeskind, filtstøvler, strikmodeller og garner. Salg af Birkemosehus honning og 

bestilling af lam til efteråret. Video med en tvillingefødsel og årets gang samt produkter på gården, 

se Birkemosehus.dk. Naboen udstiller sine produkter fra Catshop.dk., katteartikler for katteelskere. 

Birkemosehus og Hørhaven ligger 15 min's  kørsel fra hinanden. Begge i Tystrup-Bavelse 

Naturpark. 

 

 

 

 

 



Hørhaven 

Hørhavevej 1 

4250 Fuglebjerg 

Hoerhaven.com 

Facebook Hørhaven Bed & Breakfast 

Besøg den økologiske gård og hør om vores sjældne race Skuddefår. Skuddefårene er det tætteste, 

man kommer på de får, som befolkningen havde i vikingetiden og middelalderen. Skuddefårene er 

meget nøjsomme, og kan klare sig på selv den magreste jord 

Vi har 19 moderfår med lam og 2 væddere med de imponerende horn som er kendetegnet for racen. 

Der fortælles om pasning af fårene året rundt og der vil være rundvisning kl. 12 og 14.  

Besøg gårdbutikken og cafeen hvor man kan købe kaffe, kage og vores lækre gourmetlammekød. 

 

 

Kristiansholm Fåreavl 

Skælskør landevej 16, Tornemark 

4262 Sandved 

Tlf. 24237953 

kristiansholm.dk 

Facebook Kristiansholm.faareavl 

Vi har ca. 60 moderdyr og 6 avlsvæddere af racerne: Zwartbles, Gotlandske pelsfår og Spælsau. Vi 

forventer i løbet af april måned af få 109 lam. Hvis man er heldig, kan det være at der et eller flere 

af fårene der læmmer på dagen. Også kaninunger af Fransk vædder og kyllinger af Bielefelder høns. 

Vi har åbent i vores gårdbutik, med salg af skind og produkter af uld fra egne får samt spegepølser  

AB-Beton kommer og sælger deres fantastiske figurer i håndstøbt beton. 

Husmoderen fra Egegården, kendt fra bl.a. Tv2 vil komme med sine håndvævede ting samt spinde 

på sin Rok. Salg af øl, vand, The, kaffe og kage. 

 

 

Birthesminde  

Tempelvej 14 

4390 Vipperød 

Tlf. 2420 0483 

Birthesminde.dk 

På Birthesminde handler det mest om økologiske grise, får, velsmag og bæredygtighed. Vores 

produktion bygger på et holistisk natursyn som omfatter alt, fra jord til bord, fra dyrene fødes til den 

forarbejdes og forbruges. På de knap 18 hektar jord går der grise af de gamle racer og Gotlandske 

får. Der slagtes grise og forarbejdes hver uge og der vil der være et sortiment af pølser, postejer og 

udskæringer i butikken, skind og andre varer, ligesom cafeen er klar til at tage imod gæster på 

terrassen med udsigt over Tempelkrogen.  I påsken har vi udendørs værksted hvor børnene kan 

male deres egen påskeharer på træ. 

 

 

Karen & Mogens Olsen Faurholm 

Agervej 3, Bjergesø 

4534 Hørve 

brixolsen@godmail.dk 

Tlf. 2167 1514 eller 2049 0201 

Her har vi ca. 20 får af racen Suffolk.Du oplever de nyfødte lam – Mogens fortæller om Suffolk 

fåret – de kan klappes og kæles for. Vi vil præsentere nogle af de produkter vi får fremstillet af 

lammene / fårene.Det være sig grillpølser, brunchpølser og spegepølser o.s.v. Der vil være 

mulighed for at se forskellige kreative ting fremstillet af ulden i gårdbutikken, bla. prøve at filte. Du 

kan prøve at filte. Vi vil servere kaffe / the / saftevand og kage. 



Langebjerggård 

Alleshavevej 66 

4593 Eskebjerg 

info@langebjerggard.dk 

Tlf. 2296 9684 

Hos os vil der være mulighed for at besøge får og lam i stalden. Evt.være med til at give flaske til 

flaskelammene. Man kan også besøge de store lam på engen. Der er også mulighed for at se gårdens 

andre dyr, kaniner, kyllinger og høns. Der er legeplads til børnene og mulighed for at spise 

medbragt mad. Der vil også være åbent i gårdbutikken hvor man kan købe alt fra får og lam. 

 

 

BR Landbrug & Entreprenør ApS 

Lerskovvej 17 

4652 Hårlev 

Vi holder åbent hus og forhåbentlig kan vi vise små påskelam frem. Ydermere vil man kunne 

klappe heste, geder og se skotsk højlandskvæg Vi tænder op i grillen og byder indenfor i vores 

gårdbutik. Maya og Bamse glæder os til at vise vores dyr frem. 

 

 

Vetters Uldtotter 

Strandvejen 19 

4671 Strøby 

Tema: Brug af råuld. Der vil være workshops for børn/voksne med nålefiltning og håndspinding 

med ten samt visning af vådfiltning af krukker. Dernæst smagsprøver af spegepølse, salg kaffe/kage 

samt ponytrækning. Mød flaskelammet Charlie fra sidste år og vædderen Lasse og ikke mindst 

håber vi der er kommet årets første lam. 

 

 

Uldhytten Sjolte Strand 

Over for Sjoltevej 46 

4733 Tappernøje 

tlf. 61740833/61749138 

Kom til Præstø Fjord og se påskelam springe rundt. I butik Uldhytten har vi mange gode tilbud. 

Fine nygarvede skind samt masser af uldprodukter. Få en kop kaffe, sodavand og kage. Susanne og 

Peder glæder sig til at se jer. 

 

 

Familien Larsen 

Lundby Hovedgade 136,  

4750 Lundby 

Vi har en fårebesætning der tæller 35 moderfår (blandede racer) samt 2 texelvæddere. Vi venter 

godt 60 lam fra d. 16. marts, så kom og Klap eller Kram et lam 😊.Salg af lækker honning, godt 

garn, fine lammeskind samt tasker og puder syet af egne skind. Plantefarvning af garn, vegansk 

garvning og læderarbejder. Annas Blomster har salg af friske udplantningsplanter. 8.a arrangerer 

loppemarked og andre aktiviteter for at samle ind til lejrskole. Hammer Spejderne sørger som altid 

for forplejning med kaffe, te og saft, og med mulighed for at bage pandekager over bål. ALLE er 

velkomne, så kom glad.  

  



Fyn 
 

Dreyers Gårdbutik 

Bindekildevej 93  

5250 Odense SV  

Connie og Peder slår stalddøren op for første gang i 3 år. Vi vil gerne vise vores økologiske 

landbrug frem for alle interesserede. Først og fremmest de 19 moderfår som er en blanding af 

Texel-Såne-Suffolk og vædder, som er en Lleyn. Regner med at der også er lam. Garn fra egne får, 

lær at karte og spinde og filte en bold. Desuden er der grise, køer med kalve, høns og kyllinger. 

Åben gårdbutik med kaffe, kage m.v. 

 

 

Birthe og Keld Frandsen  

Radbyvej 44  

5320 Agerdrup 

Der spindes garn og der er mulighed for at prøve at spinde. Desuden er der udstilling og salg af 

hjemmelavede uldne produkter. Der kan ses en masse får (Texel) med lam og andre husdyr såsom 

ponyer, Jysk Kvæg, fjerkræ og kaniner. 

 

 

Anette Fjordvang og Dan Kvolsgaard  

Hasmarkmosen 33  

Hasmark Mark  

5450 Otterup f 

Fremvisning af Sånefår, Wensley Dale og et par enkelte Karakulfår. Det er midt i læmmesæsonen, 

så der er masser af sorte og hvide lam. 

 

  

Dorthe og Dan Mortensen  

Kalvegangen 23  

5471 Søndersø  

Vi har 16 Wenslydale og 2 væddere. En stor race med fantastisk uld og glans. Stort nærvær til 

mennesker og meget tillidsfulde. Der klippes 2 gange årligt og ulden spindes hos Hjelholts 

Uldspinderi. Doryhe holder sammen med Pia Orup Larsen kurser i Lanasyn farvning. Bliv 

inspireret af vores dyr, garn og strik. 

 

 

Kirsten Hansen og Leif Steensen 

Gl. Aarup 11 

5560 Aarup  

Vi har 16 moderdyr, Gotlandsk pelsfår og vi får lam netop omkring påsken. Besøgende vil få 

mulighed for at se og klappe lam. Der vil være kaffe og boller til smagsprøver af vores pålæg fra 

dyrene. Lammeskindene bliver garvet og man vil se de forskellige garvetyper, som vi får lavet.   

Der vil også være god tid til at spørge, hvordan vi arbejder med vores får. 

 

 
Rasmus Dons 

Bodebjergej 42 

5620 Glamsbjerg 

Økologisk ejendom med knap 30 moderfår, hovedsagelig Såne og et par Finuld samt krydsinger 

Finuld/Texel. Der vil være lam fra 1-14 dage gamle. Derudover lidt kaniner og Hereford kvæg. I 

gårdbutikken er der smagsprøver og salg af egne produkter samt en kop kaffe og en god snak.  



Anne og Kaj Madsen 

Bjerget 8 

5672 Kværndrup 

Der er racerne Finuld, Swartbles, Texel og Cameroun som får lam fra februar til maj. 

 

 

Herredslund 

Herredsbjerg 16 

5683 Hårby 

Vi har får af uldracerne Gotlænder/Islandske kryds til produktion af garn og lammeskind på vores 

økologiske gård. Kom og nyd de små lam. Der er salg af strik, skind og lidt uld. Strikkecafé 

udendørs, hvis vejret tillader det. Tag strikketøjet med. 

 

 

Jette Kruse Larsen  

Kragemosevej 17  

5683 Hårby 

jettehalmhus.dk 

Mindre økologisk ejendom, der drives efter biodynamiske principper. Udsigt over Helnæs Bugten 

med 28 får og deres livlige lam. En blanding af Finuld, Suffolk og Dorset. Café med kaffe, te, 

pølser og også noget for vegetarer, gluten- og laktose allergikere. Aktiviteter for børn. 

 

 

Gårdbutik Birkholm 

Lindehusvej 2A  

5750 Ringe 

Gården har Sånefår og i gårdbutikken sælges lammekød, skind, garn af eget uld, køb fra frilands 

grise, marmelader og vin af egne bær og frugt. Salg af grillpølser fra grisene. 

 

 

Malene Ravn 

Hundtoftevej 9 

5772 Kværndrup 

Gården har en lille flok på 3 moderdyr og vædder af Swartbles. En stor og elegant race, nysgerrig 

og omgangelig. Rigtig godt køddyr med fantastisk smag. 

 

 

Lotte Feldborg  

Skovgårdsvej 2  

Kragelund  

5853 Ørbæk  

Besætningen består af 7 Gotlandske Pelsfår og en vædder samt lam. Vores fårehold giver både uld 

til garn, kød og skind. Udstilling af produkter. Fåreklipperen kigger forbi og klipper får der har 

læmmet. Der vil være kaffe, kage og saft. 

 

 

 

 

 

 



Jylland 
 

Jacob og Musse Møller 

Borg 15 

6261 Bredebro 

Besætningen består af 130 kødfår. Den er etableret med 3 rene Marskfår i 1987 og 6 ungdyr i 1988. 

Mange racer er afprøvet, men vi foretrækker Hvidhoved Marsk. Den er vanskelig at finde i DK, 

hvorfor den sidste blev importeret fra Tyskland og formidlet til andet besætning sidste år. For at 

opnå det antal af dyr, som vi har idag, er der købt lidt dyr ind, både hundyr og vædder. I årenes løb 

er det erfaret, at vædder er lettere at indkøbe end hundyr, da handyr ikke behøver at blive integreret 

i flokken, for at give værdi for flokken. Indkøbte hundyr, får derimod lav status i flokken, og derved 

lille mængde efterkommere. Dyrene græsser udenfor fra ca. 15. maj til 10. marts, hvorefter de 

kommer på stald. Mellem kl. 10 og 14 fortæller Jacob og Musse om dyrenes historie. 

 

 

Kærgård ILE DE FRANCE 

Toftnæsvej 25 

6800 Varde 

ILE DE FRANCE racen (Fransk Dorset type), blev importeret i 2014 og igen i 2016. 

Avls fårebesætningen består af 35 moderdyr og et antal væddere. Læmningerne foregår med et 

interval på 8 mdr., dvs. 3 læmninger på 2 år. Der vil være lam i alle størrelser, også nyfødte. 

Foruden får er der på gården, Galloway kvæg, vildsvin, heste, geder, høns, duer, kaniner og 

marsvin. 

 

 

Lønnehede Friland 

Lønnehedevej 11 

6830 Nørre Nebel 

Kom til en hyggelig familiedag hos Lønnehede Friland. Her kan du møde og klappe vores 30 

økologiske islandske får og deres små søde lam. Kom på “sofari” og mød vores 2 frilandsgrise af 

racen sortbroget dansk landrace. Der er desuden mulighed for at se høns og kæle med vores kaniner 

og katte. Kaffe, saft og kage kan købes og gårdbutikken vil være åben for salg af æg, pølser, 

svinefars osv.. 

 

 

Nymindegab Græsningslaugs får og lam i Vesterlund 

Fårets dag under overskriften vi og fårene i naturen - Naturpark Vesterhavet holder åbent søndag d. 

17.april kl. 10-13. 

Kl. 11.30: Ulven angreb vores fåreflok i december – lad os følge dens ”spor”. 

Der vil være mulighed for at købe kop kaffe/te, juice og kage. Mødested Vesterlundvej 107, 6830 

Nr. Nebel, Info Pia Jessen tlf. 2288 0984.  

Sydvestjyske Fåreavlere/Ulvegruppen er til stede. Kom og få en snak om hvad vi kan gøre for at 

undgå ulveangreb og hvad vi gør hvis vi har været udsat for et ulveangreb. Forhåbentlig er den nye 

hjælpetrailer klar så I kan se hvad den indeholder. 

 

 

Dybegaarden Økologi 

Schæferivej 6 

7400 Herning 

Facebook dybegaardenokologi 

På gården er der 50 moderfår af Dorset og Texel. Desuden 20 Dexter ammekvæg, heste, hunde og 

katte. Der vil være mulighed for at købe kaffe og kage. Vi ses på Dybegaarden.  



Thy Lam 

Oddesundvej 105 

Skjoldborg 

7752 Snedsted 

Thylam.dk 

Vi har 100 får, der er midtvejs gennem den 6 uger lange læmningsperiode. Kig forbi - måske ser du 

et lam blive født og får lov til at holde et nyfødt lam i dine arme. Eller måske kan du give et lam 

sutteflaske. I kødbutikken kan du få lammekød i alle variationer - også røget - og i uldbutikken er 

der bl.a. strikkegarner og lammeskind i masser af variationer. Alt fra vores egne får og lam, som i 

den lune tid afgræsser arealer i Nationalpark Thy. Vi holder åbent fra kl. 14-17. 

 

 

 

Strandbjerggaard  
Vesterfjordsvej 10 
7790 Thyholm 
Tlf. 5134 6009 
 mail@strandbjerggaard.dk 
Vi er et lille landsted med 10 får og 1 vædder der går ude året rundt og naturplejer, undtagen 
når de er på stald for at læmme i perioden 10 april og frem. Vores får er en blanding af Texel 
og Suffolk i forskellige aldre og udseende. 
Udover fårene kan man opleve en lille lokal grøntsagsproduktion, høns og små kyllinger, gæs, 
Galloway kvæg og den flotteste gåtur langs stranden ud til Limfjorden. 
 
 

Nørvang Lam  

Fuglsangvej 1, Tøving 

7900 Nykøbing Mors 

Tlf. 2465 0368. 

Besætning består af 36 moderfår og 1 vædder af racen Texel og Suffolk. Læmninger fra ca. 1. marts 

til Maj mdr. Så der mulighed for at hilse på lam i flere størrelser og deres mødre. Nørvang Lam på 

Facebook. 

 

 

Dortheasminde Texel 

Bjertrup Skovvej 11 

Adslev 

8362 Hørning 

Dortheasmindetexel.dk 

Vi har 27 Texel får og 3 væddere. Påskelørdag vil alle lam været født, så stalden vil være fyldt med 

lam i alle størrelser. Der vil være boder med salg af uld produkter, garn, pileflet mm..  

Kaffe / the, kager og saft til børnene. Vi glæder os til en festlig dag. 

 

 

  

mailto:mail@strandbjerggaard.dk


Damgaarden 

St. Bredlundvej 14, Vrads 

8654 Bryrup 

facebook: Vrads Gaarde 

Kom og se vores 450 får, og godt 600 lam som alle er født inden for de sidste 3 måneder.  

Der vises rundt i stalden hele dagen, og der er mulighed for at sidde med de kælne sutteflaske-lam.  

Tag hele familien med en tur på landet, og nyd dyrene. Arrangementet er gratis, og der kan købes øl 

fra det lokale bryggeri Humlepraxis, kaffe, te og vand, samt vores egne lamme-griller med brød. 

Derudover sælges der forskellige spegepølser, grillpølser og lamme- og fåreskind. Vrads destilleri 

vil også være at finde, med flere smagfulde og lokale gins. Vi holder åbent fra 10-15 og glæder os 

til en MÆgtig dag, de bedste hilsener fra Damgaarden, Vrads. 

 

 

Værumlam 

Nørgårdsvej 18 B, Værum 

8940 Randers SV 

cdp.dolsen@gmail.com 

Hos Værumlam har vi 115 stk. moderfår af Texel/Suffolk/Gotlænder, næsten alle har læmmet til 

den tid og er stadig på stald. Vi regner med at have arbejdende værksteder med uld m.m. Måske en 

lille konkurrence. Vores faste fåreklipper viser, hvordan man klipper et får. Der vil være mulighed 

for at klappe et lam, en træktur på vores lille pony Debbie og lege på vores legeplads. 

Vi oplever stor interesse for smagen af lammekød, derfor vil vores faste medarbejder Anders 

tilberede og uddele smagsprøver på lammekød hele dagen. Kaffe og kage samt saftevand kan købes 

til små penge i løbet af dagen. 

 

 

Naturafgræsning Himmerland 

Thistedvej 16, Vester Korup, 

9575 Terndrup 

Tlf. 2037 8257 

Ejnar@naturafgræsning.dk  

Vi har en besætning der består af 55 Dexter kreaturer, 85 geder af racen British Toggenburg/ dansk 

Landrace krydset med boer geder og 275 moderfår hovedsagelig af racen Texel. Det primære 

formål med besætningen er naturpleje, kødproduktion er et biprodukt heraf. Vi plejer ca. 150 hektar 

naturarealer og afgræsser nogenlunde det samme areal frøgræs om vinteren.  

Fårene anvendes hovedsageligt til bekæmpelse af stor bjørneklo i omkringliggende kommuner og 

hos private lodsejere. Fårene læmmer typisk på stald fra 1. april til medio maj, efterhånden som de 

læmmer og lammene er ca. 14 dage kommer de afsted på naturarealer, hvor de er indtil de kommer 

på frøgræs marker primo september.De kommer hjem fra frøgræsmarkerne omkring primo/medio 

marts hvorefter der klargøres til læmningerne. Der vil være nyfødte såvel som lam der er op til 14 

dage. 

 

 

Anne Hjelm 

07.04.22 

mailto:ejnar@naturafgraesning.dk

