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Hilsen fra Grebjerg Texel på Langeland. 
Jeg startede med får i 1989. forinden havde jeg deltaget i fårets røgt og pleje på aftenskole 
ved Peder Hollænder, hvor vi fik indblik i de forskellige racer, her faldt jeg hurtigt for Texel 
racen. Fynske fåreavlere havde fåredag i Gummerup. Familien mødte op og fik en god 
snak med Arne Hansen, Fjelsted, samt Erik Dahl Jensen, Hundstrup. Snakken resulterede 
i at vi købte 2 ilæmmede Texel gimmere, hos Erik Dahl Jensen. Fårene fik vædderlam, så 
der var ingen at øge besætningen med. Efterfølgende fik vi ilæmmede fårene igen året 
efter. Købte desuden et ilæmmet får med hjem. Senere købte vi en vædder af Arne 
Hansen og på den måde fik vi øget vores besætning. 
I begyndelsen havde vi fårene på min mors ejendom, hvilket gav meget kørsel i 
læmmeperioden og mange overnatninger. Vi købte derfor ejendommen i 1993, og dette 
gjorde det nemmere at være ved fårene. Til at begynde med måtte vi betale dyre 
lærepenge i forbindelse med læmningerne samt andet. Vi fik dog hurtigt lært at tackle 
problemerne. Fornyelse i besætningen har vi fået ved at indkøbe væddere fra bla. Mogens 
Ladefoged, Harry Dahl og senest Vagn Frandsen. Besætningen består af 35 moderfår 
samt 2 væddere. Jeg er gået på efterløn, efter 25 år på Svendborg Erhvervsskole, hvor jeg 
har uddannet automekaniker lærlinge. 
Vinterfodret består af Wrappet græs, valset byg, sojaskrå, Får T, mineraler, foderkridt, 
fodersalt, samt selen. Jeg kunne godt tænke mig at anvende et andet protein end 
sojaskrå, evt. rapskage i pilleform. Hvis der skulle være nogen der har erfaringer omkring 
dette, vil jeg gerne hører om det?? 

Lammene har fri adgang til kraftfoderet hele tiden. Grunden til at jeg har valser min byg, er 
at jeg engang var løbet tør for korn, derfor købte jeg noget ny høstet vinterbyg med 
kornstappe. Dette resulterede i at det satte sig fast i lammene. Efter dette har jeg altid grov 
valset kornet. 
Har deltaget i Det Fynske Dyreskue flere gange og jeg håber at få mere tid til at deltage 
nu, hvor jeg er blevet efterlønner. 
Lammene slagtes ved lokal slagter, samt Stensved Slagterhus. 
Gimmerne ilæmmes først når de er 1½ år, da jeg mener at de skal være udviklet, inden de 
skal ilæmmes. 
Efter at vi har haft texelfår i så mange år, har det givet os mange erfaringer omkring 
læmmesæsonen. 
Dette var et lille indlæg fra 

Hans Henning Nielsen. 
Fuglsbøllevejen 44, Grebjerg. 
5900 Rudkøbing. 
 

 

 


