
GOTLÆNDERFORENINGEN 

ETISKE REGLER 

Fåreavl er en driftform, hvor dyrene tilgodeses som drøvtyggere ved at gå på græs det meste af året 

i større eller mindre flokke. Lammene fødes typisk fra sidst i marts og til sidst i april, hvor får og 

lam lukkes på græs. Lam fra de Gotlandske Pelsfår vokser op på modermælk og græs og 

tilskudsfodres kun i de situationer, hvor der er mangel på godt græs. De primitive racer bliver 

senere kønsmodne og vædderlammene kan derfor gå i flokken til begyndelsen af september. 

Gimmerne går i flokken typisk til de sælges, slagtes eller lægges til som avlsdyr. Kødet fra de 

fedtfattige lam sælges som gotlam.  

De fleste avlere driver deres produktion uden sprøjtegifte og kunstgødning. Mindre besætninger 

afgræsser typiske kløvergræsmarker på ejendommen, mens større besætninger ofte driver naturpleje 

på store arealer. Medicinforbruget er minimalt og der er ikke tradition for at anvende forebyggende 

medicin.   

 

De grundlæggende behov: 

Flokdyr:  Får er flokdyr og bør aldrig gå alene, helst i en større eller mindre flok. Undtagelsen er 

 ved nødvendig isolering af syge dyr. Får har ved dårligt vejr behov for at hele flokken 

 kan hvile på et tørt leje.  

Foder: Får er drøvtyggere og har behov for skiftevis at græsse, hvile og drøvtygge hele 

 døgnet og har desuden behov for foldskifte i græsningsperioden. 

Sygdom: Skal forebygges gennem optimal pasning af dyrene. I tilfælde af skader og sygdom 

 behandles dyrene. Er dyrene hårdt skadet eller ikke respondere på behandling, bør de 

 aflives. Der arbejdes på at bevare den høje sundhedstatus i DK, hvor man gennem avl, 

 godt management og medicinering forsøger at reducere tabsgivende sygdomme f.eks.

 parasitter, Maedi-Visna og ondartet klovsyge for at sikre en høj dyrevelfærd. 

Tilsyn: Dyrene skal tilses dagligt af erfaren person ifølge dyreværnsloven, og dyrene skal 

 straks behandles i tilfælde af sygdom. Al arbejde med får skal være på 

 dyrenes præmisser og uden fysisk magt fra avler eller hyrdehund.  

 

Gotlænderforeningen 

Foreningen arbejder på at udvikle en bæredygtig og klimavenlig produktionsform med høj 

dyrevelfærd og etik. 

* Udbyde faglige arrangementer med fokus på optimal pasning af dyrene 

* Informere om forskning og udvikling i DK og udlandet  

*  Yde rådgivning til medlemmer, der er havnet i en situation, hvor dyrene lider 

* Kontakte fagfolk/dyrlæger for at afhjælpe en ulykkelig situation i en besætning 

* I grelle tilfælde af fortsat misrøgt forbeholder foreningen sig ret til at ekskludere et 

 medlem og tage kontakt til relevante myndigheder. 

 

Ejgil. E.Andersen/Anne Hjelm 24.09.19 


