
Landlyst Texel 

Vi startede med de første får i 1988, hvor vi købte 3 stk. I dag har vi ca. 25 moderfår samt 2 

avlsvædder. 

Her på landlyst arbejder vi meget med avlen samt tilvækst, det har mundet ud i import fra både 

Tyskland og Holland. 

Importen fra Tyskland var i efteråret 2004, her kom 1 vædder samt 4 får hjem. Grunden til det var, 

At få større dyr med gode ben, en bred og lang ryg. Et plus var også at de var super dyr til at 

læmme og give mælk. 

Efter nogle år med den import havde vi mistet lidt af lårfylden på vores dyr, så vi gik og 

spekulerede over hvordan vi kunne få mere lår på dyrene igen. 

I 2007 var vi med Texel foreningen i Holland , hvor vi faldt i snak med en avler, hvor hans dyr var 

Interessante. Dette endte ud i at i efteråret 2009 blev der hentet 2 vædder, 4 får og 2 gimmer.. 

Dette mix med tysk, Hollandsk og Danske var slet ikke så ringe endda. 

I vores besætning går vi meget op i at producere nogle hurtige slagtelam uden tilskud af de dyre – 

Protiener. Ved udvælgelse af de rigtige væddere er vi gået fra at have lammene færdige til slagt fra 

november/december til i dag, hvor de første bliver slagtet først i juli og de sidste senest slutningen 

af august. 

En side gevinst ved fårene er dyrskuerne rundt om i Danmark. Dyrene er blevet vist frem både i 

Varde, Åbenrå, Ribe og ikke mindst Landsskuet i Herning. Når dyrene skal gøres klar til dyrskue er 

hele familien samlet for at træne, vaske og fremvise fårene. Det er super hyggeligt at komme ud at 

vise avlen frem og ikke mindst det sociale samvær med andre texelavlere. 

 

Hilsen Familien Andersen på Landlyst 


