
Hej Texel-folk!  

 

Her er en lille historie om mig og min blå texel besætning. Til jer der ikke kender mig, vil jeg starte 

med at introducere mig selv: Jeg flyttede til Danmark for 14 år siden, sammen med min kone og 3 

børn. I Holland havde jeg ikke får, men min storebror 

havde en stor texel besætning på 200 dyr og jeg var tit 

ude ved ham for at hjælpe ham. Da vi flyttede hertil, fik 

jeg også mulighed for at have får, men det skulle ikke 

være texel, fordi jeg synes at jeg skulle prøve noget nyt, 

så jeg købte Suffolk i stedet for. Efter nogle år gik det 

op for mig, at jeg aldrig kunne avle et suffolk får , så 

det blev lige så flot som en texel ;) , så jeg skiftede 

suffolken ud med texelfår.  

Da jeg altid har været begejstret for noget med farve på, 

begyndte jeg at interessere mig for blå texel, og fik øjnene op for hvor flotte de var. Jeg begyndte at 

lede efter steder jeg kunne købe sådan nogle i Danmark, det var ikke nemt, men jeg fandt nogle ude 

hos Torsten og Inge Larsen på Sjælland, så kørte jeg derud og købte 3 får og en vædder og tog dem 

med til Jylland. Dette var starten på min blå texel besætning, og jeg var rigtig glade for dem.  

På et tidspunkt skulle der blodfornyelse til 

og dette kunne jeg kun få i Holland. Fårene 

jeg købte på sjælland var ikke genotype 1, 

og det gjorde, at jeg besluttede mig for at 

starte helt forfra. Jeg solgte næsten alle 

mine får og kørte til Holland, for at hente 

10 nye gimmerlam og 2 nye væddere. Dette 

blev så grundstammen til den besætning jeg 

har den dag i dag. Nu har jeg kørt med dem 

i nogle år, og pt er jeg i gang med at skære 

lidt ned igen, for at kunne beholde de dyr, som jeg er 110 procent sikker på har den rigtige kvalitet. 

Jeg vil ikke have så mange får, men dem jeg beholder, skal være en fryd for øjet og nemme at arbejde 

med. med et indkøb af 4 nye væddere i Holland sidste år, skulle fremtiden for besætningen være 

nogenlunde sikret. Alle der er interesseret, er altid velkommen til at komme forbi, tage et kig og  få en 

lille sludder om fårene. Blå texel er et fantastisk får, med en endnu mere fantastisk farve!  

 

Hilsen Jaco Van der Molen  


