Fårets Dag
Påskelørdag 31. marts, 2018
Åbent hus kl. 10-16
Sjælland
Mangholm
Hillerødvej 20
3400 Hillerød
Mangholm.net
Den økologiske gård drives på naturens præmisser med oprindelige husdyrracer. Der er 20
moderdyr og et par væddere af den nøjsomme race Ertebøllefår, der stammer fra stenalderen.
Derudover rød dansk malkekvæg, sortbroget landracesvin og danske landænder. I gårdbutikken
sælges kød af egen produktion, korn, årstidens grøntsager samt øl og honning. Kig forbi.
Anne og Mogens Nyquist-Hansen
Langelinievej 10
Sigerselvøster
3600 Frederikssund
langelinielam.dk
På gården er der 10 ilæmmede får af forskellig race samt træningsfår af Såne, Spælsau og Finuld.
Kom og se små lam og få en oplevelse på landet. Der sælges kaffe/the og kage. Smagsprøver på
lammekød.
Snoremark Mjødbryggeri
Gundsølillevej 52, Tågerup
4000 Roskilde
snoremark.dk
Påskelørdag har vi små kulsorte lam fra vores Såne får, som kan nusses og så kan I efterfølgende
slappe af over en kop kaffe/the, kage, et krus mulled cider, et glas mjød eller et glas gourmet
æblemost. Smagsprøver på økologisk lammespegepølse og røget lammekølle. Snoremark
Mjødbryggeri driver økologisk landbrug med 12 moderfår, der sammen med lammene afgræsser
områder i og omkring ciderplantagen. Sånefår er en dansk race udviklet til landskabspleje og har
gener fra sorte asiatiske karakul, engelsk shropshire og nordisk rygja. Racen blev anerkendt i 1991.
Åbent kl. 10-15.
Stensmarks Gården
Gilsager 55b
4100 Ringsted
Stenmarksgården.dk
Der er ca. 80 får, der er igang med at læmme. Nyfødte lam sorte og hvide. Desuden har vi
mohairgeder, der læmmer i påsken. Der er også nogle alpakaer. I gårdbutikken ses vores uld- og
mohairprodukter samt smagsprøver på spegepølser.

Rosengården
Assendrupvej 5
Tybjerglille
4160 Herlufmagle
Tlf. 2481 2287
Rosengården har 3 meget forskellige fåreracer, Dansk Leicester, der er DK's største kødfår,
Quessant, der er verdens mindste og Gotlandske Pelsfår, der er midt imellem rent størrelsesmæssigt.
Vi forventer at have lam af alle tre racer påskelørdag. Vores lille bjælkehytte, der udlejes til
bondegårdsferie og B&B, åbnes med salg af skind- og uldprodukter. Vi byder på en kop kaffe/the
med hjemmebag. Endvidere kan der købes lammespegepølse.
Birkemosehus
Birkelyvej 6, Lorup
4180 Sorø
Birkemosehus.dk
Økologisk avlsbesætning med Gotlandske Pelsfår, 45 moderdyr, 3 avlsvæddere, 89 lam og
kaninunger. Der vil være nyfødte lam i stalden og små sorte lam på marken. Anne fortæller om
årets gang, de nyfødte lam i stalden og avl på de grå krøllede skind. Stor gårdbutik med uld- og
skindprodukter, især de mange vaskbare lammeskind, filtstøvler, strikmodeller og garner. Salg af
Birkemosehus honning, uld til gødning. Smagsprøver på spegepølser. Video med en tvillingefødsel
og årets gang samt produkter på gården, se Birkemosehus.dk
Tadregård
Tadre Møllevej 12
4330 Hvalsø
Tlf. 4260 2595
På gården har vi en besætning med 35 moderfår af racen Gotlandske Pelsfår. Det bliver muligt at se
og klappe nyfødte lam, og der vil være salg af lammeskind. Vi har en bod med kaffe, te, sodavand
og kage. Kun 2 km fra vores ejendom kan Tade Vandmølle besøges.
Kirsebærgården
Slettermosevej 15, Nakke
4500 Nykøbing Sj
Kirsebaergaarden.com
Lille økologisk landbrug/kursusejendom tæt på Rørvig med Gotlandske Pelsfår samt høns. Kom og
hør om vores flotte Gotlandske Pelsfår. Her er nyfødte lam, smukke, skinnende grå skind, salg af
spegepølser, tapaspølser,og smagsprøver på røget lammefilet. På gården vil der være boder fra en
række af Odsherreds små producenter med alt fra honning til keramik og uldsokker. Vi indvier
vores nye gårdbutik og café og giver et glas bobler til vores gæster. Åbent fra kl. 11-15.
Faurholm
Agervej 3
4534 Hørve
Tlf. 5965 7474
Vi har 17 moderdyr af racen suffolk, som alle går med nyføde lam. Gårdbutikken er åben og man
finder vanter, huer, sjaler m.v. fremstillet af uld fra egne får. Der er kaffe og te med smagsprøver på
lammespegepølse.

Maya Nielsen
Lerskovvej 17
4552 Hårlev
Tlf. 2062 0902
Vi har en mindre besætning med rene Spæsau får og nogle krydsningsfår. Derudover har vi køer og
geder. På dagen vil vi vise lidt af det, vi bruger ulden til.
Torupgård
Skov-Torupvej 27
4683 Rønnede
Torupgaard.dk
Økologisk besætning med 48 Spelsau og 3 væddere. Lam i alle størrelser og farver. Certificeret af
Dyrenes Beskyttelse som Velfærdsdelikatesser. Salg af lammekød i forskellige udskæringer samt
diverse pølser. Salg af lammeskind i diverse størrelser og mønstre samt garn i fire naturfarver.
Strikkeopskrifter medfølger til børn og voksne. Ved godt vejr tændes op i grillen. Man kan bestille
et andelsfår og følge det sommeren igennem. I prisen indgår udskæring af lammet samt skind til
favoritpris.
Højvang Økologi & Gaias's børn
Slagelse Landevej 250
Vallensved
4700 Næstved
Facebook.com/hojvangokologi
Tlf. 9394 9982
Nystartet okologisk produktion med 30 Gotlandske moderfår, 5 væddere, Islandske heste, 2
hyrdehunde, kaniner og en kommende grøntsagsprodution. Gaia's pasningsordning er nystartet og
der er stadig ledige pladsee. Kl. 12 hyrdehundeopvisning med Lynn, klipning af får ved fåreklipper
Tobias Fundal. Salg af lammeskind og andre uldprodukter. Vi servere kaffe,the, kager og
hjemmelavet lammeburger. Åbent kl. 10-15.

Fyn
Connie Dreyer
Bindekildevej 93
5250 Odense SV
Der er både Texel og Sånefår.
Marianne og Lars Skovmose
Ålemarksgyden 116
5270 Odense N
Gotlandske Pelsfår
Birthe og Keld Frandsen
Radbyvej 44
Radby
5320 Agedrup
På gården har man Texel krydsninger. Der spindes garn og mulighed for prøve spinding. Udstilling
og salg af uldne produkter.

Anette Fjordvang
Hasmarkmosen 34
Hasmark Mark
5450 Otterup
Saane.dk
Såne får, Wensleydale samt Mohairgeder.
Pia og Jørgen Larsen
Askgaard Uld
Kirkevej 81, Nørre Højrup
5450 Otterup
Får af racen Wensleydale.
Dan og Dorte Mortensen
Kalvegangen 23
5471 Søndersø
Ikke så mange har racen Wensleydale.
Birgitte Staun
Ravnholmvej 11
5492 Vissenbjerg
Gotlandske Pelsfår og Finuld. Gårdbutik med uld- og skindprodukter.
Kirsten og Leif Steensen
Gl. Aarup 11
5560 Aarup
Tlf. 6443 2088
Vi har Gotlandske Pelsfår og der bliver mulighed for at klappe de små påskelam, og hører om årets
gang med får. Der er også mulighed for at se vores garvede lammeskind.
Mette Clement Herredslund
Herredsbjerg 16
5683 Hårby
Gotlandske Pelsfår, Islandske får samt krydsningen af de 2 racer samt Shropshire. Cafe med kaffe
og kage. Nålefiltning for børn og salg af eget garn.
LiseLotte og Martin Philip
Lindehusvej 2a
5750 Ringe
Såne får med lam. Desuden frilandsgriser, 3 søer med unger og måske gæslinger. Påskeharen
kommer forbi og laver sjov for og med børn. Kaffe på kanden og hjemmebag.
Malene Ravn
Hundtoftevej 9
5772 Kværndrup
En lille besætning med 4 moderdyr af Zwartbles.
Michael Frederiksen
Donsvænget 1
5778 Kværndrup.
En besætning med Texel får.

Sebastian Jungermann
Vesterskovvej 8
Årslev Mark
5792 Årslev
Gotlandske Pelsfår med lam i mange størrelser. Der klippes får og man kan klappe æsler. I butikken
fremvisning af strik, vævning, kartning af uld. Der serveres kaffe, saftevand, kiks og kager. Man er
velkommen til at medbringe egen madpakke.
Lotte Feldsborg
Skovgårdsvej 2
5853 Ørbæk
Besætning af Gotlandske Pelsfår som afgræsser 1 ha jord. Hvert år fødes lammene i april. I
jagtstuen er der en lille udstilling med nogle af de produkter, vi får ud af vores fårehold. Der vil
være en kop kaffe på kanden og måske nogle kvinder der spinder garn.
Fuglehave Naturlam
Fuglehavej 6
5883 Oure
Swartbless krydsninger, Gotlanske Pelsfår, Shropshire og Charollais.
Honninghuset Ærø
Tværbymark 26-28
5970 Ærøskøbing
Åben stald med Marsk, Oxforddown krydsninger med Blackbless. Åben gårdbutik med skind, garn,
kød, pålæg samt smagsprøver. Vi koger æg, der er en tradition på Ærø påskelørdag. Kom og vær
med.

Jylland
Dorthe og Bjarne Skjøth
Folevej 6
6510 Gram
Tlf. 2360 4946
Vi har ca. 90 moderfår halv Texel og halv Texel/Suffok. Vi begynder allerede at læmme 22.
februar. Vi er en familie på 2 voksne og en datter på 15. Vi hjælper hinanden hele læmmeperioden
også med flaskelam. Desuden har vi kaniner, marsvin, chinchilla og katte. Vi bor udenfor Gram.
Håber vi ses.
Kærgård Ile de France
Toftnæsvej 25
6800 varde
Dorset.dk
Ile de France rancen (fransk Dorset type) blev importeret i 2014 og igen i 2016. Gårdens
avlsbesætning består af 35 moderdyr og et antal væddere. Der læmmes hver 8 mdr. , dvs. de får 3
gange lam på 2 år. Der vil være lam i alle størrelser også nyfødte. Dersuden har vi Galloway kvæg,
vildsvin, heste, geder, høns, duer, kaniner og marsvin.

Landlyst Texel
Sdr. Randsigvej 86, Orten
6800 Varde
Familien Andersen har en avlsbesætning på 35 moderdyr. Ca. 2/3 dele af fårene vil have fået lam,
så der vil være liv og glade dage. Derudover vil der være kaffe på kanden samt hjemmebag.
Desuden smagsprøver på kød fra får og lam. Der vil være nyfødte kalve af racen Tiroler Grauvieh.
Håber vi ses.
Tur i klitterne - Nymindegab Strand
Der gås en tur blandt fårene, hvor man kan opleve den smukke natur. Pia Jessen fortæller om
hvorfor hun netop har valgt af have får i klitterne. Mødetidspunkt kl. 11ved Ishuset, Nymindegab
Strand, Vesterhavsvej 6830 Nr. Nebel. Medbring gerne madpakke. Turen varer ca. 2 timer, tlf. 2288
0984.
Får på Bjerget
Bjerget 7, Andkær
7080 Børkop
Faarpaabjerget.dk
"Får på Bjerget" er en lille besætning på 13 får af blandet race. Påskelørdag er de første lam
kommet, så der er mulighed for at klappe en af de søde små og mærke, hvor bløde lammeører er.
Man kan også se og købe lammeskind, råuld og garn fra besætningen.
Engvang
Grønlandsvej 361
7100 Vejle
Engvang.info
Hos os kan I se racerne Oxforddown og Kerry Hill. Der er lam allerede fra starten af marts og vi
forventer 40-50 lam springe rundt. Kartning og spinning af egen uld fra Kerry Hill. Salg af råuld og
garn. Smagsprøver på lammekød og salg af grill pølser og spegepølser. Demonstration af
rundbuehal, en god og nem løsning.
Dybegaarden Økologi
Schæferivej 6
7400 Herning
Dybegaardenøkologi.dk
På gården er der 50 moderfår af Dorset og Texel. Desuden 8 Dexterkøer, heste, hunde og katte. Der
vil være mulighed for at købe kaffe og kage. Vi ses på Dybegaarden.
Thy Lam
Oddesundvej 105
Skjoldborg
7752 Snedsted
Thylam.dk
Vi har 140 får, der begynder at få lam ugen før Påske. Kig forbi - måske ser du et lam blive født og
får lov til at holde et nyfødt lam i dine arme. I kødbutikken kan du få lammekød i alle variationer også røget - og i uldbutikken er der bl.a. strikkegarner og lammeskind i masser af varationer. Alt fra
vores egne får og lam, som i den lune tid afgræsser arealer i Nationalpark Thy.

Dortheasminde
Bjertrup Skovvej 11
Adslelv
8362 Hørning
Dortheasmindetexel.dk
En hyggelig familiedag med kaffe, snak, boder og forårets lam. Vi venter ialt 53 Texellam og en
stor del af dem er født inden påskelørdag. Kom og se stalden med får, lam og tal med fåreavleren.
Vær med, når vi klipper får og besøg de indendørs boder med uldgarn, keramik, glas og meget
andet. Drik en kop kaffe og få smagsprøver på lammekød og fårekød.
Fam. Knibbe
Nymarksvej 19
Kvorning
8830 Tjele
Knibbetexelfaar.eu
Påskelørdag er der åbent hos Knibbe Texelfår. Man kan møde vores besætning af Texelfår med
deres lam og de andre dyr på gården. Der vil være forskellige arbejdende håndværkerstande.
Spejderne sælger grillpølser fra Knibbe Texelfår. Der er ponyridning, skattejagt og tombola.
Vildmoselam
Kystvej 125
9280 Storvorde
Vildmoselam.dk
Vi vil oså i år slå førene op, for folk der har lyst til at besøge vores 4 fåreracer Gotlanske Pelsfår,
Islandske, Gutefår og Wensleydale. Påsken falder tidligt i år, men mon ikke alligvel, der er kommet
nogle små lam. Gårdbutikken med skind- og uldprodukter fra fårene har også åbent. Der er også
mulighed for gåtur i Mulbjergene med den flotte udsigt over Lille Vilmose.
Anne Hjelm
09.03.18

