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Hornamputering 

446 er et lille får, der blev født i 2017. Inden læmningen 

2018 mistede hun sit ene horn. Det så dramatisk ud, 

det bløder meget, men som det fremgår af foto, vokser 

hornet hurtigt igen. Trængslerne var dog ikke forbi. Det 

andet horn voksede ind mod kinden, og slid fra hornet 

var begyndt at sætte mærke på kinden.  

Dyrlæge Louise blev tilkaldt i slutningen af maj 2018. 

446 kom på hus. Fåret fik en bedøvende indsprøjtning 

og i løbet af 20 min. faldt hun i søvn. Louise havde en 

ca. 50 cm lang savtråd, tynd som ståltråd med håndtag 

i hver ende. Med den blev ca. 10 cm. horn savet af, 

uden fare for at der blev skåret i fåret. Louise var meget 

opmærksom på at skære, hvor der ikke mere var 

blodårer. Havde det blødt fra hornet, havde der været 

risiko for fluer og infektion.  

.  

 

 

Derefter fik 446 en opvågningssprøjte, og efter ca. en 

halv time var hun klar til at blive ført ned i 

mellemfolden. På det tidspunkt var hun kommet så 

meget til sig selv, at hun kunne protestere mærkbart 

over, at nogen ville bestemme, hvor hun skulle hen. 

Efter bedøvelsen skal der gå 5 måneder, førend et får 

må slagtes til lammestege, det bliver nok hendes held. 

Hornet vil sandsynligvis vokse samme vej igen – så det 

kan blive til endnu en hornamputering. Indtil nu går det 

fint med hendes horn. Lis 

 

 

 



Behandling af personoplysninger 

På baggrund af de nye krav til behandling af 

personoplysninger i EU´s persondataforordning, 

som trådte i kraft 25. maj 2018, har Nivå 

Fåreavlerforening udarbejdet regler for 

foreningens Privatlivspolitik. Nivå 

Fåreavlerforening indsamler og behandler 

almindelige personoplysninger i form af 

registrerings- og kontaktoplysninger som navn, 

adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Disse 

oplysninger videregiver vi ikke til private firmaer 

eller offentlige instanser. Foreningen vil på alle 

måder behandle oplysninger om det enkelte 

medlem på en ansvarlig måde, og med mindre du 

har indvendinger, behøver du intet at foretage dig 

i sagen. 

Det er meningen at regelsættet snarest vil blive 

anført på vores hjemmeside 

http://www.nivaa-faar.dk/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariehøns i fårefolden 

Onsdag den 12. september 2018 besøgte 10 femårige 

børnehavebørn fra Mariehønen, efter aftale, 

fårefolden med deres to pædagoger, Mille og Michelle. 

Brita, Kjeld og Lis tog imod. Børnene havde arbejdet 

med emnet: Bondegårdens dyr og vidste allerede god 

besked, f.eks. om hegnet, der var med ”elektricitet” og 

derfor nok lige så ubehageligt som brændenælder.  

I hyrdefolden blev de bænket og vi snakkede bl.a. om 

hvad far, mor og drenge- og pigebørn hedder hos 

fårene, om hvad fårene og vi bruger ulden til, hvornår 

man er voksen som får, og hvad fårene spiser og 

relaterede fårenes verden til børnenes verden. De fik 

hver en lille skål med foder, som de fodrede fårene 

med, var med til at hente vand fra brønden – og én af 

pædagogerne viste børnene, hvorledes man med åget 

bærer to spande vand. 

De fik fingrene og næsen i råulden og fik et bundt kartet 

uld med hjem. Inden de gik, spiste de deres frokost i 

hyrdefolden. Det havde været et dejligt besøg med 

vidende og nysgerrige børn. Lis 
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ANNONCE 

Kunne du overveje at blive hyrde? Det ville være skønt, 

for vi har brug for forstærkning af hyrdeflokken.  

 Hyrdegruppen er delt op i fire hyrdehold. Hvert hold 

består af mindst tre hyrder. Hvert hold har ansvar for 

at passe fårene en uge ad gangen.  

Hyrdens glæder er bl.a.: du er i tæt kontakt med årets 

gang i en fåreflok og i den dejlige natur, vores mark 

ligger midt i. Aktuelt har en af hyrderne meldt følgende 

ud:  

”Alt vel fra marken i dag. Og sikke en fornøjelse det er 

at fodre i øjeblikket. Nu har lammene ligesom indfundet 

sig med at fodringstid betyder at mødrene har for travlt 

med at spise til at se til dem. I eftermiddag løb alle 11 

rundt i flok, drillede hinanden, stangede og charmerede 

de forbigående ☺”  

Kunne du overveje at blive en del af hyrdeflokkken er 

du velkommen til at kontakte overhyrden, Lis, og høre 

mere om, hvad det indebærer. Du kan mødes med 

flokken, når vi har åben fold, den første søndag i 

måneden kl. 10, og du kunne prøve at følges med en 

hyrde og på den måde finde ud af, om det skulle være 

noget for dig at blive hyrde i vores fåreavlerforening.  

Lis e-mail: allan.lis@mail.dk 

 

 

 

 

 

Lam 

Ganske snart kommer årets lam – her er en beretning 

fra 2018. 

På 6 dage fik vi 11 lam. Der bliver holdt godt øje med 

marken, så de små lam er ikke mange timer gamle, når 

de kommer på hus med deres mor. Så kan de få ro til at 

lære hinanden at kende og komme godt i gang med at 

die. Vi holder øje med, at der ikke går for lang tid, 

førend de små lam kommer til at die, det er vigtigt at 

de får den første råmælk, der er rig på fedt, proteiner 

og antistoffer. Vi ser hvorledes fåret skraber omkring 

lammene for at stimulere dem til at komme på benene 

og die. Efter et døgn kommer får og lam ud på marken 

og fåret beskytter sine lam med sin krop, hvis de andre 

får er mere nysgerrige end moren finder det 

betryggende. Det er rørende at se, hvorledes en 

fåremor løber kaldende omkring, hvis hun har mistet 

overblikket over, hvor fårebarnet er blevet af.  

Det første lam blev læmmet den 4. april. Ved 

aftenfodring kom moren ikke til truget, men forblev i et 

af husene. Tre timer senere, ved aften check blev 

hendes lille lam læmmet og i lyset fra mobiltelefoner 

blev den første barselsstue gjort klar, og hyrderne blev 

og holdt øje med, at lammet diede.  
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