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Ideer til kurser i foreninger
-

en oversigt med forslag og ideer til kurser og faglige møder i fåreavlsforeninger

Vi har lavet denne oversigt for at give foreningsbestyrelsen ideer til emner på fagligt orienterede
arrangementer for medlemmer – det kan være egentlige kurser, aftenmøder eller et besætningsbesøg.
Vi håber at I kan bruge oversigten til at indlede en dialog med en af os, når emnet for jeres arrangement
skal præciseres til netop det I ønsker. I er også velkomne til at kontakte os for en uforpligtigende snak om
jeres egne ideer og hvordan vi kan tilrette vores forslag, så de går i retning af jeres ønsker.
Vi ser frem til at høre fra jer.
Team Fårerådgivning

Emneoversigt
Emne

Forslagsstiller

Emnebeskrivelse

Græsmarkspleje –
fodring og
management

Kirstine F
Jørgensen og Jens
Chr. Skov

Med en god græsmarkspleje giver du får og lam gode muligheder for
selv at hente foderet i marken og undgå at bruge penge på indkøb af
tilskudsfoder. Vi sætter fokus på græsmarken og særlig forhold af
betydning i produktionen af gode slagtelam
Form: Eftermiddag eller aften med oplæg og diskussion

Lær at tælle ormeæg i en
gødningsprøve

Inga Stamphøj

Med mikroskop prøver fåreavleren selv at tælle orm i en
gødningsprøve og lave en ormebehandlingsplan.
Form: Kursus på 3 timer en aften eller eftermiddag

Læmmekursus teoretisk

Inga Stamphøj

Nybegyndere og mindre øvede får indblik i problemstillinger og måder
at sikre gode læmninger. Herunder sygdomme ved læmning,
fødselshjælp, pasning af det nyfødte lam, adoption og andet.
Form: 2 timer en aften eller eftermiddag i mødelokale

Læmmekursus –
praktisk

Inga Stamhøj

Lær at yde praktisk læmmehjælp under guidning af dyrlæge, udføre
klovpleje, aflive med boltpistol, sondefodring af lam og huldvurdere.
Form: Varighed er ca. 3 timer i læmmesæsonen på en stor
fårebesætning på Lolland i samarbejde med uddannet fårehyrde

Sådan obducerer du
et lam

Inga Stamphøj

Vi åbner selvdøde lam og undersøger de enkelte organer, for at finde
mulige årsager til dødsårsagen. Kurset skal inspirere deltagerne til selv
at foretage obduktioner og finde sygdomsårsager.
Form: Kursus på 3 timer en aften eller eftermiddag

Mine slagtelam skal
veje mindst 15 kg

Randi Worm

Praktisk såvel som teoretisk kursus med emnerne: Huldvurdering,
”den gode malker”, foldskifte, græsmarksmanagement.
Form: I en fårebesætning med folde nær bedriften og max. 15
deltager. Varighed: ca. 3 timer

Huldvurdering og
huldstyring over
året

Randi
Worm/Kirstine F
Jørgensen

Nye erfaringer fra England er blevet samlet med præcise anbefalinger
til optimalt huld over året og hvordan man styrer efter de mål. Kurset
giver indblik i baggrunden og værktøjer til at bruge i styringen af huld.
Form: 2 timer - gerne på en fårebedrift
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Sådan kommer vi
godt fra start – for
nybegyndere

Randi
Worm/Kirstine F
Jørgensen

Vi har fokus på emner som: Øremærkning, håndtering af får, pasning
af læmmende får og nyfødte lam, råmælkstjek, sondefodring og
mange andre praktisk ting om fodring og huld, som den ikke erfarne
fåreavler skal lære
Form: 3 timer – gerne på en fårebedrift

Hvordan ser mit får
ud indvendigt

Randi Worm

Vi åbner et dødt får og ser hvor de enkelte organer ligger og får indtryk
af forskellen mellem de forskellige vævstyper. Det giver et godt
grundlag for at forstå fårets kropsfunktioner og sundhedsproblemer.
Form: 3 timer – gerne på et slagtehus

Sådan opnår du god
slagtekvalitet

Randi Worm

Med korrekt fodring og fokus på ormebelastningen kan lam holde god
tilvækst og opnå god slagtekvalitet. Vi ser på hvor bristerne typisk
opstår og hvad vi kan gøre
Form: 3 timer – helst på et slagtehus, hvor vi ser forskellen på kvalitet

Medicinhåndtering
– obligatorisk
kursus

Randi Worm/
Inga Stamphøj

Kursus for alle, som skal have certifikatet. Den teoretiske del tages via
internet over 8-10 dage inden den praktiske del (2 timer), som foregår
i en besætning. Man skal have bestået teoretisk før man deltager i den
praktiske prøve.
Form: Min. 10 deltagere og fast pris på 1.000 kr. pr. deltager

Få flere fødte lam
og lam der
overlever

Kirstine F
Jørgensen

Med korrekt fodring af det drægtige får giver du de nyfødte lam en
god start. På kurset får du indblik i typiske fejlvurderinger af fårets
foderbehov og hvor du især skal være opmærksom, for at sikre fåret
den bedste ernæring og det nyfødte lam den bedste start
Form: 3 timer – gerne på en fårebedrift

Start med egen
afsætning af lam

Majbrit Terkelsen

God afsætning starter med at kende sine kunders ønsker og behov. Vi
fortæller om erfaringerne fra andre og giver guidelines til det gode
salgsarbejde
Form: 3 timer – gerne på en fårebedrift med egen afsætning

Priser: Typisk 2500 kr. pr. indlæg (2-3 timer) ex moms og transport. (når andet ikke er nævnt)

Kontaktoplysninger
Randi Worm

Praktiserende dyrlæge, Nørre Nebel

Mail: randi@kvaegdyrlaegerne.dk
Mob: 21461955

Inga Stamphøj

Praktiserende dyrlæge, Sakskøbing

Mail: ingastamphoj@mail.dk
Mob: 21621557

Kirstine F Jørgensen

Fodringskonsulent, LMO

Mail: kfj@lmo.dk
Mob: 20700636

Jens Chr. Skov

Konsulent, Team Fårerådgivning

Mail: skov.j.c@gmail.com
Mob: 23446557

Majbrit Terkelsen

Konsulent, Økologisk Landsforening

Mail: mat@okologi.dk
Mob: 41902015
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