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De sætter får 
på andele 
Får på andele skal skabe større kundeloyalitet og 
styrke fællesskab på landet. En gruppe sjællandske 
fåreavlere er gået i gang og håber på succes med 
konceptet

I forskningsprojektet 
VIPiglets formulerer 
økologiske svineprodu-
center og forskere 
sammen et nyt avlsmål 
for søer til økologisk 
produktion 

En ud af tre pattegrise i den danske 
økologiske svineproduktion dør før 
fravænning. 

Det skyldes blandt andet, at hver 

passe, og at disse grise samtidig 
er små og svage. Den høje pattegri-
sedødelighed er en barriere for at 
opnå en højere vækstrate i økolo-
gisk svineproduktion. 

Derfor er der brug at forbedre 
det genetiske potentiale i søerne, 
og det bliver der arbejdet med i 
forskningsprojektet VIPiglets. Det 

egenskaber, som man prioriterer 
at forbedre, og det bliver gjort sam-

men med et udvalg af økologiske 
svineproducenter.

Den gode økologiske so
I VIPiglets har vi undersøgt de økolo-
giske svineproducenters holdninger 
til avlsmålene, og det viser sig, de 
prioriterer høj kuldstørrelse ved fra-
vænning hos søerne højt. 

Men store kuld er kun positivt, 
hvis soen også kan passe grisene, 
så der er en lav dødelighed. Det er 
overordentligt vigtigt af hensyn til 
dyrevelfærden i besætningen, og 
for de økologiske svineproducenter 
er det i høj grad vigtigt at vise, de 
ikke kun tænker på økonomi, men 
også på dyrevelfærd og forbruger-
nes vurdering.

Undersøgelsen i VIPiglets viser, 
at de økologiske svineproducenter 
af to årsager ønsker en lidt anden 
so end de konventionelle kolleger. 
For det første kan nogle egenska-
ber vægtes anderledes pga. etiske 
og dyrevelfærdsmæssige egenska-
ber. 

For det andet er de økonomiske 
betingelser anderledes. Sammen-
lagt betyder det, at den so, der pas-
ser bedst i økologisk produktion, 
er en anderledes so end den, der 
passer bedst under konventionelle 
forhold.

Behov for en ny so-linje

so-linjer til de økologiske betingel-
ser. I øjeblikket er den økologiske 
svineproduktion i Danmark primært 
baseret på søer, der er meget frugt-
bare og leverer mange levendefødte 
grise. 

Men pattegrisene er lidt små og 
kan hurtigt tabe varme eller have 

er pattegrisedødeligheden uaccep-
tabelt høj på økologiske bedrifter.

løsninger på udfordringen. Den hur-

eller linje et andet sted. Der er gjort 
enkelte tiltag i den retning, men i 
øjeblikket er det lidt usikkert, om 

er bedre under de danske økologi-
ske betingelser.

International indsats ville rykke 
En mere langsigtet avlsmæssig løs-
ning er at udvikle en selvstændig 
økologisk so-linje ved at bruge det 
nye økologiske avlsmål. Et selv-
stændigt avlsarbejde er dog meget 
dyrt, så et sådant projekt vil for-
mentlig kræve samarbejde mellem 

lande.
Et billigere alternativ er at bruge 

det økologiske avlsmål til at udpege 

de bedste konventionelle orner til 
brug i de økologiske besætninger. 
Dette vil dog ikke have helt den 
samme gennemslagskraft. Til gen-
gæld er det forholdsvis billigt og mu-
ligt at gennemføre med lidt velvilje 
fra KS-stationerne.

Læs mere om det ICROFS koordi-
nerede Organic RDD 2 projekt på: 
http://icrofs.dk/forskning/dansk-
forskning/vipiglets/

Økologer sætter nyt avlsmål for søer

NYT FRA 
INTERNATIONALT CENTER 
FOR FORSKNING I
ØKOLOGISK JORDBRUG 
OG FØDEVARESYSTEMER

Af Anders Christian Sørensen, Institut 
for Molekylær Biologi og Genetik, Aarhus Universitet

Det er blevet populært at købe føde-
varer direkte hos landmanden, og for 

at sælge slagtelam direkte fra går-
den. Nu tager seks sjællandske få-
reavlere endnu et skridt og inviterer 
kunderne ind i maskinrummet. De 
tilbyder udefrakommende at købe 

Med en andel i hånden får man 
ikke kun et slagtelam og et skind på 
hånden, når sæsonen er slut; man 
får også mulighed for at deltage i ar-
bejdet med fårene gennem året, og 
går man rundt med en lille fåreavler 
i maven men hverken har gård eller 
jord, er dette måske en mulighed for 
at leve noget af drømmen ud. 

En hjælpende hånd
Det forklarer Lisbeth Færch Gjerulff, 
Mørkøv, en af syv sjællandske fåre-
avlere, som står bag konceptet ’An-
delsfår’, der lanceres på Fårets Dag 
4. april. 

Hun er initiativtager til Andelsfår, 

der har fået støtte fra Dyrenes Be-
skyttelse og Fonden for Økologisk 
Landbrug.

nogle fremmede på gårdspladsen, 
som ville gerne købe et får men lade 

udviklingen af Andelsfår i gang. I dag 
har hun to andelshavere, der kom-
mer på gården.

- Men i de senere år har jeg op-
levet mange, som gerne vil oplæres 
i at holde får, og jeg vil rigtig gerne 
give min viden videre, siger hun.

Andelshaverne kan være med 
året rundt til forskellige opgaver om-
kring fårene: klipning, læmning, heg-
ning, vejning etc. Det er landman-
den, der bestemmer hvilke opgaver, 
andelshaverne kan være med til, og 
andelshaverne kan vælge til og fra.

Opgaver året rundt
Med Andelsfår håber fåreavlerne, de 
kan være med til at skabe mere liv 
på landet og formidle fødevarernes 
historie. Kunderne kan få indsigt i 
konkret fårepasning og dyrevelfærd 
– ja ligefrem være med til at sikre dy-
revelfærden, mener Janni Holmager 
Hansen, Holbæk.

Hun har allerede erfaring med at 
invitere omverdenen ind på Fjordgår-
den ved Holbæk. Gården er ’skole-
gård’ og tager imod skoleklasser og 
børnehaver til rundvisninger og akti-
viteter. 

- For mig er det vigtigt at formidle, 
hvor fødevarerne kommer fra, og 
andelsfår passer godt sammen med 
vores Haver til Maver-koncept, hvor 
skoleklasser dyrker deres egne grøn-
sager, siger hun.  

Tror på et marked
De syv fåreavlere tror på, der er et 
marked for kød med oplevelser, og at 
får på andele giver loyale kunder og 
samtidig synliggør de mindre produ-
center. Det kan være svært at få god 
økonomi i en lille produktion, men får 

på andele kan måske være en vej.
- Men det vigtigste er, at vi kan 

give vores viden videre til andelsha-

verne og på den måde knytte dem 
tættere til produktionen, siger Lis-
beth Færch Gjerulff.

Lisbeth Færch Gjerulff er en af initiativtagerne til andelsfårene. I øjeblikket deltager syv fårealere, hvoraf seks er 
økologer. Foto: Anette Eckholt

Om Andelsfår

Konceptet Andelsfår, der er udviklet med støtte fra Dyrenes Beskyt-
telse og Fonden for Økologisk Landbrug, lanceres her i foråret. Pt. 
deltager syv sjællandske fåreavlere, heraf seks økologiske. En hjem-
meside, www.andelsfaar.dk, er under opbygning.

En andel koster 3.400 kr. og indeholder: 
 Ret til at følge et givent får
 Ret til et levende lam eller et slagtet men ikke parteret lam
 Ret til et lammeskind, der ikke er garvet
 Ret til at deltage i aktiviteter på gården
 Ret til at deltage gratis eller til reduceret pris i events på gården 

eller til events uden for gården

NYTÆNKNING
AF KAREN MUNK NIELSEN


