Et netværk for nødhjælps-pakker i læmningssæsonen 2022
I samråd med stationer har vi besluttet at fortsætte succes fra sidste år.
I læmningssæsonen har vi regelmæssigt på diverse Facebook-grupper set, at der var fåreavlere som akut
havde brug for råmælk eller mælkeerstatning. Årsagerne var diverse, men ofte drejede det sig om et dødt
moderdyr, eller et moderfår som ikke ville/kunne give mælk (yverbetændelse, osv.). Dette sker selvfølgelig
ofte om aftenen eller i weekenden, når man ikke har mulighed for at købe råmælkerstatning og/eller
mælkeerstatning i en butik. Firma Agromix og RB FarmSupply har fundet en passende løsning for at hjælpe
fåreavlere i hele Danmark når de har brug for akut hjælp.
Der er sammensat en ’nødhjælps’- pakke til disse
situationer. Nødhjælps-pakken er strategisk placeret flere
steder i Danmark. Det betyder at når der er brug for
råmælk og/eller mælkeerstatning i læmningsperioden vil
det altid kunne fås indenfor en overskuelig afstand.

Nødhjælpspakke
Til lam

Nødhjælps-pakken indeholder:
•

•
•
•
•

4 breve råmælkserstatning. Det er for lam
livsnødvendigt, at de får hurtigst muligt
råmælk(erstatning) efter fødslen.
2 kg Brio Lam 50. Kvalitet mælkeerstatning til lam, for
at give dine lam de passende næringsstoffer.
250 gr. Natriumbikarbonat. Et bufferstof til får med ’sur
vom’ eller spiseforstyrrelse.
250 gr druesukker. Hurtig optagelig energi ved ketose
eller drægtighedssygdom.
Brugsanvisning til ovenstående produkter.

Et initiativ af:

Agromix og
RB Farmsupply

Der er oprettet et netværk over hele landet. På disse
netværkspunkter kan man købe denne nødhjælp-pakke.
Der er forsøgt at placere punkterne så godt som muligt,
for at sikre at alle kan skaffe varerne indenfor en
overskuelig afstand.
Hvis I har brug for sådan en ’nødhjælp-pakke’, kan man kontakte en af følgende
netværksdeltagere:
1: Jerry Lee Bækgaard Salling, 4262 Sandved

tel: 24 23 79 53

2: Lene Baunbæk, Agromix, 3200 Helsinge

tel:28 83 80 24

3: Mette Marie Lungholt, 5620 Glamsbjerg

tel: 22 42 63 52

4: Kent Nørby Andersen, 7100 Vejle

tel: 25 51 00 21

5. Lars linding, 6760 Ribe

tel: 61 75 46 12

6. Ron Bon, RB Farmsupply, 6851 Janderup

tel: 27 62 98 22

7. Jytte Nilausen, 6971 Spjald

tel: 28 49 60 35

8. Kathinka Knibbe, 8830 Tjele

tel: 53 29 18 19

9. Rebecca Bon, 9000 Aalborg

tel: 27 64 69 02

10.Eskild Boeskov, 7700 Thisted

tel: 40 56 20 18
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