Fårets Dag
Påskelørdag 20. april, 2019
Åbent hus kl. 10-16
Sjælland
Husmandsstedet
Holbækvej 238 Allindemagle
4100 Ringsted
Hos os kan man se forskellige racehøns udover får og lam af racen Spælsau. Besøg gårdbutikken,
hvor man kan købe kaffe, kage, slik samt få smagsprøver på grillet kød, tilberedt af vores slagter
Rostkjær. En Gotlænderavler vil vise skind og garn.
Stensmarks Gården
Gilsager 55b
4100 Ringsted
Stenmarksgården.dk
Besætningen er på ca. 80 moderdyr. Der er forskellige kryds mellem Merino, Finuld og
Wensleydal. Der er lam til påske. Vi klipper får kl. 11 og kl. 13. Desuden har vi mohairgeder og
alpakaer. Der vil være åbent i gårdbutikken, hvor man se produkter af uld og mohair samt købe
grill- og spegepølser. Vi griller pølser med tilhørende brød, hvis vejret arter sig.
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, 50 moderdyr, 3 avlsvæddere, 105 lam og
kaninunger. Der vil være små sorte lam på marken. Anne fortæller om årets gang, et par 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 og
uld til gødning. Smagsprøver på spegepølser. Video med en tvillingefødsel og årets gang samt
produkter på gården, se Birkemosehus.dk

Kristiansholm Zwartsbles
Skælskør Landevej 16, Tornemark
4262 Sandved
tlf. 2423 7953
facebook.com: kristiansholm.zwartbles
Kristiansholm har en renraced Zwartbles besætning med 3 væddere,12 moderdyr og 18 lam. Der vil
være små lam på folden og nyfødte lam i stalden. Foruden fårene vil der være kaninunger af Fransk
Vædder og nyudklækkede kyllinger. I vævestuen viser dygtige damer kartning af uld, spinning af
garn og strik. Der bydes på kaffe/the, kage og smagsprøver på kød fra vores dyr.
Trasbogaard Fåreavl
Stenlillevej 11
4295 Stenlille
tlf. 6014 5435
Vi har ca.30 moderdyr primært af racen Suffok. Der vil være nyfødte lam i stalden,, hvor vi byder
på kaffe og kage. Salg af øl og vand. Smagsprøver samt salg af egen honning. Åbent kl. 11-15.
Lyngholm Landsted
Guedevej 44, Tuse Næs
4300 Holbæk
Økologisk besætning med 34 moderdyr af Gotlandske Pelsfår samt vores egen krøllede variant.
Nyfødt lam hvide og sorte. Der fortælles om pasning af fårene året rundt og måske klipper vi får.
Flytning af får med hunden Floss. Der vil være dunede kyllinger fra Ellemosegård, høns af racerne
Australops, Laksefarvet Faverolles samt Orpington. Café med frokost delikatesser, vafler, kakao,
kaffe og saft. Bod med garn og strik samt lækre lammeskind fra egne dyr. Mal dit eget påskeæg.
Hunde skal være i snor og må ikke komme ind i stald og folde.
Kirsebærgården
Slettermosevej 15, Nakke
4500 Nykøbing Sj
Kirsebaergaarden.com
Besøg den økologiske gård og hør om de Gotlandske Pelsfår, deres eminente kød og særlige pels.
Birgitte viser rundt og du kan høre om Kirsebærgårdens liv bl.a. de nyfødte lam. Du kan købe
spegepølse, røget lammefilet, tapaspølser og smukke lammeskind fra egne dyr. 30% rabat på alt
fersk lammekød på dagen. Rundvisning kl. 12 og 14. Parker ved Hov Vig og gå den smukke tur på
15 min til Kirsebærgården eller parker på gården - ikke hos naboen. Åbent kl. 11-15.
Sølvbækkens Får
Gummersmarkvej 11
4632 Bjæverskov
Her kan man opleve små lam, voksne kælne får, købe fåreskind samt bestille lammekød til efteråret.
Der bydes på kaffe og kage. Åbent fra kl. 10-16.
Gårdbutikken i Endeslev
Lerskovvej 17
4652 Hårlev
Vi har 15 moderfår af racen Spælsau samt nogle uld krydsningsfår. Læmmeperioden starter medio
april, så der vil være masser af lam. Besøg også resten af gårdens dyr. Åben gårdbutik, grillen tændt
og ponyridning for de mindste.

Skovlyhø
Østerskovvej 5
4653 Karise
tlf. 4142 3243
Vi har 35 Spælsau, der skal have lam i slutningen af april. Udover fårene har vi en lille besætning
Dexter køer, heste samt høns med kyllinger. Åben gårdbutik med salg af kød fra lam og kvæg. Der
vil være smagsprøver, kaffe og kage.
Højvang Økologi
Slagelsevej 250
Vallensved
4700 Næstved
Facebook.com/hojvangokologi
Tlf. 9394 9982
Nystartet økologisk produktion med 40 Gotlandske moderfår, 5 væddere, Islandske heste,
shetlænder og føl, hyrdehunde, kaniner og en kommende grøntsagsproduktion. 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.
Din lokale gårdbutik
Gl.Engvej 9
4735 Mern
tlf:2811 2624
hlchristensen@mail.dk
Der vil være mulighed for at se hyrdning af får, på bestemte tidspunkter, salg af kaffe, kage og juice
Vi har Boer geder som går i samme stald som vores får. Vi er i gang med at få lam og vil få lam
løbende. Vi har en skøn lille gårdbutik, hvor vi sælger vores eget lammekød samt andre skønne
danske produkter.
Troldhøjgård
Lundby Hovedgade 136
4750 Lundby
tlf. 2371 7357
Vi har en sund besætning på 35 krydsningsfår og en blå texelvædder. Læmning er tyvstartet sidst i
januar og ventes færdig hen i april, så der er lam i mange størrelser, der venter på at blive set og
krammet. Man kan teste sine evner i at samle fodbolde med en minigraver. Den lokale
blomsterhandler sælger udplantningsblomster til haven og Kloakrotten har en del fliserester til
haveprojekter. Hammer Spejderne sørger for forplejning. Få en kop kaffe og en snak om får.
Stengårdens Fåreavl
Stengårdsvej 10
4871 Horbelev
Vi har 9 moderdyr af racen Spælsau, hvor de fleste forventes at læmme til påske. Der vil være salg
af gårdens produkter i form af garn, strik, filt, skind og spegepølser.
Lammehave Økologi
Erikssdalsvej 24
4871 Horbelev
tlf. 129 6506
Besætningen som drives økologisk er på 40 Texel/Suffolk moderfår. Fårene læmmer i marts og
kommer på græs når det er tid. På dagen ses får og lam lege i halmen. Der serveres kaffe/the og
kage. Butikken er åben bl.a. med salg af pølser. Der er vandresti op til fugletårnet.

Fyn
Lars og Marianne Skovmose
Ålemarksgyden 116
5270 Odense N
Her vil du opleve en lille besætning med Gotlandske Pelsfår. Vi har også høns og der er kaffe på
kanden. Du kan få information om får og fårehold, se skind, garn og filtning ved Mette Østman,
Filtlaboratoriet.
Birthe og Keld Frandsen
Radbyvej 44
5320 Agerdrup
Der spindes garn og der er mulighed for at prøve at spinde. Desuden er der udstilling og salg af
hjemmelavede uldne produkter. Der kan ses en masse får (Texel) med lam og andre husdyr såsom
ponyer, Jysk Kvæg, fjerkræ og kaniner.
Connie og Peder Dreyer
Bindekildevej 93
5250 Odense SV
Fremvisning af får med lam, Sånefår, Texel og blandninger af disse. Vi tager en snak om får samt
fremviser sortbrogede grise, Herefordkøer og høns. Gårdbutikken er åben med grillpølser, kaffe,
kage samt brød af eget mel. Salg af lammeprodukter på frost, skind og strik til børn. Der vil være
en lille skattejagt om får for hele familien. Der kommer en spindekone med sin rok og man kan
også selv få lov at prøve at spinde på rok og ten.
Jørgen Larsen og Pia Tandrup
Kirkevej 81
Nr. Højrup
5450 Otterup
Vi har 4 wensleydale, 2 merino får samt en vædder af hver. Vi viser stalden frem, og forhåbentlig er
vejret så godt, at man kan gå en tur omkring folden. Værkstedet med farvning og spinding af garn er
åbent, og der er bål med snobrød og smagsprøver på lam. Der serveres kaffe og kage.
Hos Anette Fjordvang og Dan Kvolsgaard
Hasmarkmosen 33
Hasmark Mark
5450 Otterup f
Fremvisning af Sånefår, Wensley Dale og Mohairgeder.Salg af skind, garn og strik.
Kirsten Hansen og Leif Steensen
Gl. Aarup 11
5560 Aarup
Vi har 16 moderdyr, Gotlandsk pelsfår og vi får lam netop omkring påsken. Besøgende vil få
mulighed for at se og klappe lam. Der vil være kaffe og boller til smagsprøver af vores pålæg fra
dyrene. Lammeskindene bliver garvet og man vil se de forskellige garvetyper, som vi får lavet.
Der vil også være god tid til at spørge, hvordan vi arbejder med vores får.

Dorthe og Dan Mortensen
Kalvegangen 23
5471 Søndersø
Vi ser på racen Wensley Dale med lam. Desuden salg af skind og lanasynfarvet garn, lækre
strikkeprodukter og tager en snak om avl på disse får.
Herredslund
Herredsbjerg 16
5683 Hårby
Vi har klappe får og lam af racen Gotlandske og Islandske. Der vil være salg af eget garn og strik.
Åben cafe med hjemmelavet kage, te kaffe og nålefiltning for børn.
Jette Kruse Larsen
Kragemosevej 17
5683 Hårby
Besætningen består af Finuldsfår krydset med Suffolk.
Lise-lotte og Martin Phillip
Lindehusvej 2a
5750 Ringe
Vi fremviser fårene med lam, 20 stk. Såne og 3 væddere. Der er også gl. dansk sortbroget
frilandsgrise med afkom. Et par hestepiger kommer og giver trækketure med deres heste. Fynske
Land Rover folk fortæller om deres biler.
Michael Frederiksen
Dongsvænget 1
5772 Kværndrup
Der fremvises Texel får med lam og fortælles om avl på denne race. Der sidder et par damer med
rokke og spinder. Åben gårdbutik med salg af eget grisekød , hjemmelavet marmelader og bestilling
af lammekød til efteråret.
Lotte Feldborg
Skovgårdsvej 2
Kragelund
5853 Ørbæk
Besætningen består af Gotlandske Pelsfår. Salg af skind, garn og strik.
Lisbeth og Michael Nielsen
Dyhrhavelund Kajbjergvej 4
Tårup
5871 Frørup
Besætning med Gotlandske Pelsfår og Texel blanding.
Vrangbaakgård
Knarreborg Møllevej 16
5853 Oure
tlf. 2373 0228, facebook: syfyn.dk
Lille økologisk landbrug med Gotlandske Pelsfår, Skotsk Højlandskvæg og sortbrogede
landracegrise på friland. Vi har 26 moderfår, 2 væddere og 42 lam. Tag madkurv med og hold
picnic på græsplænen. Der kan købes skind og garn samt bestilles kød. Bod med kaffe/the,
sodavand, kage og smagsprøver på vores pølser. Parkering på græsmark. Entré 20 kr. inkl.
rundvisning. Åbent kl. 11-15.

Danmark Naturfond
Skovsgaard Gods
Kågårdsvej 12
5900 Rudkøbing
Kom og se vores besætning på ca. 150 moderfår, hvor en stor del har fået lam. Der er mulighed for
at se lam få flaske kl. 11 og kl. 13.
Kl. 10.30 slagtes et fjordlam og kl. 13.30 parteres et lam i gårdbutikken, hvor fryseren er fyldte med
lammekød. I cafeen er der smagsprøver på lammekød og der serveres frokost med lammekød hele
dagen.
Honninghuset Ærø
Tværbymark 26-28
5970 Ærøskøbing
Tlf. 27256 5867
Der vil være levende dyr, smagsprøver og små events i påskeugen i gårdbutikkens åbningstid,
torsdag, fredag, lørdag kl. 11 og kl. 16. Udstilling og salg af fårets produkter kød, pålæg, skind, uld,
håndvævet plaider og strik samt besøg af vores slagter fra Gudme.

Jylland
Jacob og Musse Møller
Borg 15
6261 Bredebro
Besætningen består af 130 kødfår. Den er etableret med 3 rene Marskfår i 1987 og 6 ungdyr i 1988.
Mange racer er afprøvet, men vi foretrække Hvidhoved Marsk. Den er vanskelig at finde i DK,
hvorfor den sidste blev importeret fra Tyskland og formidlet til andet besætning sidste år. Vi søger
en ny besætning i 2019. Dyrene græsser udenfor fra ca. 15. maj til 10. marts, hvorefter de kommer
på stald. Mellem kl. 10 og 14 fortælles om dyrenes historie.
Dorthe og Bjarne Skjøth
Folevej 6
6510 Gram
Tlf. 2360 4946
Vi er en familie på tre Bjarne, Dorthe og vores datter Ida på 16. Vi går alle mand ind for at passe
vores får. Vi har 50 moderfår, halvdelen er ren texel og den anden del er halv texel/suffok. Vi
starter læmning 1. marts og har desuden 3 geder, 8 kaniner og et par hængebugs grise. Hvert år har
vi et får med lam i Haderslev som børn kan snakke med til påske. Vi er vært med kaffe, kage og saft
til børnene her i Gram.
Kirsten Andersen og Henning Hansen
Øster Vedstedvej 142
6760 Ribe
Besætninger er på ca. 500 moderdyr, som i sommerperioden græsser på digerne. I efterårs- og
vintermånederne afgræsser de græsmarker hos kvægbønder i området. Aktiviteter på dagen er
fødsler, registrering af lam, deltagelse i vanding, fodring ,strøning og flytning af lam og får.
Børnebørn har åben påskecafe.

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. Avlsbesætningen
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. Foruden har vi Galloway kvæg, vildsvin, heste,
geder, høns, duer, kaniner og marsvin.
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.
Venø Lam
Nørskovvej 15, Venø
7600 Struer
venoe-lam.dk
180-190 lam inviterer sammen med deres forældre af racerne Texel, Suffolk, Romney og
Gotlændere til besøg på Nørskov. Venø færgen sejler gratis vores gæster til øen. Fårets Dag er en
del af Venø Dagene, hvor øboere fortæller om ø-tilværelsen i hverdag og fest. Sæt dagen af til
Venø-besøget.
Thy Lam
Oddesundvej 105
Skjoldborg
7752 Snedsted
Thylam.dk
Vi har 100 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. Eller måske kan du give et lam sutteflaske. 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
Adslev
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.
Engholm Dorset
Lundumvej 20
8700 Horsens
Engholm-dorset.dk
Der er 40 får med små lam. Der er mulighed for at smage og købe lokale fødevarer i form af
lammekød, pølser, øl og oksekød.
Værumlam
Nørgårdsvej 18B, Værum
8940 Randers SV
cdp.dolsen@gmail.com
Vi har 37 moderfår af Texel/Suffolk. Alle har læmmet til den tid og er på stald. Vi regner med der
er arbejdende værksteder med uld m.m. Vores faste fåreklipper viser hvordan man klipper får. Der
vil være klappelam og træktur med vores lille pony Debbi samt lege på legepladsen. Der vil være
tilberedning og smagsprøver på lammekød hele dagen.
Mergelgården
Skaldhøjve 12
8981 Spentrup
Mergelgaarden.dk
Lille besætninger med 20 Gotlændere og 5 Spelsau. Vi har nyfødte lam, da vores får plejer at få lam
i uge 16. De går ude det meste af året, men kommer på stald, når de skal klippes og læmme. Når
lammene er 2-4 uger gamle kommer de på græs, så ræven ikke snupper dem. Vi klapper får og lam.
fortæller om pasning af dyrene, laver små lam af uld. Smagsprøver på spegepølser og salg af
lammeskind, garn, råuld og Spelsau-hamme.
Karsten Hansen
Hovhedevej 3
9530 Støvring
Naturkarsten.dk
Besætningen på Hovhedevej består af 40 krydsdyr (Leicester/Finuld) og en masse skønne lam.
Produktionen er primært kød, men ulden spiller også en rolle og håndspindere aftager det meste af
ulden. Udover besøg i stalden, klappe lam, se prøver på uld og få viden om fåreavl vil der være
fremvisning af frugttræsplanteskolen med mere end 500 sorter af frugttræer.
Svalhøjhus Texel
Astrupvej 160
9560 Hadsund
Besætningen består af 36 moderfår, 12 gimmere og 2 væddere af race Texel. Læmningerne starter
sidst i marts, så der er lam i flere størrelser.

Bakken
Sønder Romvej 120
9830 Tårs
langacre.dk
Avlsbesætning med 20 moderdyr, 2 avlsvæddere med Gotlandske Pelsfår. Under omlægning til
økologi. Der vil være nyfødte lam i stalden og Claus fortæller om årets gang, racen, de nye lam og
avl på de grå krøllede skind. Lille gårdbutik med uld- og skindprodukter, især vaskbare lammeskind
og eget garn. Dansk producerede plaider af Gotlænderuld. Smagsprøver på spegepølser. Homemade
keramikfår rakubrændt m.v. Kaffe/the, vand og kage kan købes. Medbring egen madpakke og gå en
tur i skoven.
Anne Hjelm
08.04.19

