
                                    
Hej fåre-elskere, 

Når man vokser op i en lille landsby i Holland og har en onkel der avler texelfår, bliver 

kærligheden til texelfår hældt i med skeen. 

Efter vi købte vores nedlagt landbrug med cirka 10 hektar jord, så vi muligheden for at starte 

vores egen besætning. 

Vi startede ud med nogle dyr fra Anker Jensen, Vagn Frandsen og familien Friis. 

I 2015 fik vi importeret 34 dyr fra Holland for første gang. Da konen er glad for de blå 

texelfår var der 10 blå dyr fra Theo v. Deijne i mellem dem. 

De hvide dyr blev købt hos Cees Commandeur på Texel-øen. 

I 2019 importerede vi dyr for anden gang. Denne gang var det 6 væddere og 4 gimmere. 
 

Vores avlsmål er dyr efter den nye hollandsk type. Ikke for store moderdyr, nemme 

læmninger, gode moderegenskaber og en høj slagteprocent. 

Pt. har vi omkring 75 moderdyr og 10 væddere, alle af dem er genotype 1. 

Det første hold lam forventer vi i mellem jul og nytår.  Det er allesammen åringer som skal få 

lam med jul, de ældre får og gimmerlam forventes at få lam i februar. 

 

               

 

 



 

 

                                                   

For fjerde år i træk kommer Carl Williams og skanne vores dyr for dragtighed og antal af 

lam. Vi håber at corona ikke forstyrrer vores planer om det, da vi synes det er meget nemt 

at vide forfra hvor mange lam man kan forvente af et får. Efter skanning deler vi flokken op i 

grupper efter forventet lammeantal. På denne måde kan vi fodre dem efter behov uden at 

vi får for store lam. 

Engang i mellem kan man være så uheldige at der opstår problemer og man får en 

flaskelam. Heldigvis sker det ikke så tit hos os, men hvis det sker, tager konen gerne ud med 

lammen til børnehave og skole for at lære børnene noget omkring får. Det er altid en stor 

succes at kom ind i en flok børn med en lam med ble på og man kan da ikke være for ung til 

at lære noget om de der flotte dyr. 

2020 har været et mærkligt år uden dyrskuer og fårets dag hvor vi plejer at deltage. Som 

flere af jer måske ved er vi aktive på facebook hvor vi deler meget om vores dyr. Men dem 

der er interesseret og vil se mere er altid velkommen til at tage et kig forbi og snakke om får 

mens vi nyder en kap kaffe eller te. 

 

                 


