
 

 

Fåret Dag 
      

Påskelørdag 15. april 2017 

Åbent hus kl. 10-16 

 
 
 

Sjælland  
 

Anne og Mogens Nyquist-Hansen 

Langelinievej 10 

Sigerslevøster 

3600 Frederikssund 

langelinielam.dk  

På gården er der 30 ilæmmede får af forskellig race samt træningsfår af Såne, Spælsau og Fin Uld. 

Kom og se små lam og få en oplevelse på landet. Der sælges kaffe, te, og kage. Smagsprøver på 

lammekød.  

 

Nordhammer Pelsfår 

Nordvejen 40 

4050 Skibby 

Tlf. 2212 2226 

Vi har 25 Gotlandske Pelsfår, 10 gimmere og 8 Spelsau, der læmmer i april. Nyfødte klappelam på 

dagen. Besætningen udfører naturpleje om sommeren. Se hyrdehunde arbejde, vi tænder bål, byder 

på kaffe og pandekager samt smagsprøver på grillet lam. Salg af nygarvede skind. 

 

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 klippes får eller ged kl. 11 og 14. Nyt er nogle alpakaer. I 

gårdbutikken ses vores uld- og mohairprodukter samt smagsprøver på spegepølser. 

 

Rosengården 

Assendrupvej 5 

Tybjergille 

4160 Herlufmagle 

Tlf. 2481 2287 

Lille landbrug med får, heste, kaniner og høns. Tre fåreracer, Leicester, DK's største kødfår, 

Gotlandske Pelsfår og Quessant-får, der er verdens mindste fårerace. Alle 3 racer giver god uld til 

spinde- og strikkegarn. Lam af alle 3 racer påskelørdag. På gårdspladsen præsentation af skind- og 

uldprodukter,smagsprøver og slag af spegepølser, gratis kaffe, the og saftevand.  

 

 

 

 



Birkemosehus 

Birkelyvej 6, Lorup 

4180 Sorø 

Birkemosehus.dk 
Økologisk avlsbesætning med Gotlandske Pelsfår, 45 moderdyr, 3 avlsvæddere, 80 lam og 

kaninunger. Der vil være nyfødte lam i stalden og små sorte lam på marken. Anne fortæller om avl 

på de grå krøllede skind. Stor gårdbutik med uld- og skindprodukter, især de mange vaskbare 

lammeskind, filtstøvler, strikmodeller og garner. Salg af uld til gødning. Smagsprøver på 

spegepølser. 

 

Virkelystgården 

Virkelystvej 16 

4250 Fuglebjerg 

virkelystgaarden.dk 

Vi har nordiske korthale får, som vi bruger til afgræsning af skæve arealer samt bekæmpelse af 

bjørneklo på hele Sjælland. Vi avler på racerne Spælsau, Islandske får, Gute får og Lüneburger. Vi 

har pt. 250 får og væddere på ejendommen. Få en snak om avl, udstilling, afgræsning, racerne og 

hyrdehunde.  

 

Lyngholm Landsted 

Guredevej 44 

4300 Holbæk 

lyngholmlandsted.dk 

Åbent 11-16 

Økologisk landbrug på 21 tdl. land, med 42 moderfår af racerne Gotlænder, Gute og Texel.  

 Nyfødte lam, dunede kyllinger, vraltende ællinger og flotte (måske fritgående!) høns – der lægger 

grønne og chokoladebrune æg - venter på at få besøg af voksne og børn. Mød også hyrdehunden på 

arbejde i fårefolden.Café Ladens sælger hotdogs og grill lam, øl, saft osv. Boder med skind fra øko 

lam, uld, delikatesser, chokolade og påskepynt. Med i konceptet Andelsfår og Velfærdsdelikatesser.  

 

Faurholm 

Agervej 3 

4534 Hørve 

tlf. 5965 7474 

Vi har 17 moderdyr af racen suffolk, som alle går med 26 glade lam. Gårdbutikken er åben og man 

finder vanter, huer, sjaler m.v. fremstillet af uld fra egne får. 

 

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.   

 

 

 

 

 



Stengården 

Stengårdsvej 10 

4871 Horbelev 

stengaardensfaareavl.com 

Spelsau avlsbesætning med 16 moderdyr og 3 væddere. Derudover 10 får der afgræsser §3 

naturområdet. Der vil være lam i flere forskellige farver og måske en læmning. Salg af gårdens 

produkter  garn, strik, filt samt pølser, kaffe, saft og kage.   

 

Fyn 
 
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. 

 

Hjørnegården 

Bredgade 133 

5483 Skamby 

Hjørnegård.dk 

Vi har flere fåreracer. Gotlandske Pelsfår, Kerry-Hill krydsninger og Norsk spælsau. Åben 

gårdbutik. 

 

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. 

  

Kari og Kristian Høst Wraae 

Maevej 40 

5690 Tommerup 

Vi har to af de nordiske racer Islandske får og de Gotlandske Pelsfår. 

 

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. 

 

Michael Frederiksen 

Dongsvænget 1 

5772 Kværndrup 

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 madpakk  

 

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. 

 

Trine og Per Hove Pedersen 

Løgeskov 60 

5771 Stenstrup 

En lille folk Norsk Spelsau på 4 får og lam samt vædder. Fårene går ude hele året sammen med 2 

islandske heste. Men har mulighed for at benytte små skure. Hvis vejret tillader det laves snobrød 

på bål.   

 

 

 

 

 



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  
Der er 85 krydsninger mellem Texel og Suffolk. Læmningerne starter i marts og der er stor chance 

for at se en fødsel. Derudover har vi kaniner og unger, marsvin og chin chilla.Kom og klap og hyg 

med et par flaskelam.     

 

Kærgård 

Toftnæsvej 25 

6800 varde 

dorset.dk 

Vi har 25 Dorset moderdyr, som læmmer 3 gange på 2 år. Desuden Ile De France, en franske Dorset 

race. De 25 Ile De France læmmer ligeledes 3 gange på 2 år, dvs. vi har lam i mange størrelser året 

rundt.    

 

Får på Bjerget 

Bjerget 7 

Andkær 

7080 Børkop 

faarpaabjerget.wordpress.com 

På Bjerget er der 15 moderfår af blandet race, som starter med at læmme først i april. Der vil være 

udstilling og salg af lammeskind, salg af garn fra egne får samt smagsprøver på fårepølse. Få en kop 

kaffe og bolle og følg fårene på bjerget.  

 

Engvang 

Grønlandsvej 361 

7100 Vejle 

engvang.info 

Hos os kan I se racerne Oxforddown og Kerry Hill. Der er lam allerede fra medio marts og medio 

april forventes 60-70 lam at 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 

Der er 75 får, de fleste er krydsninger mellem Dorset/ Lacaune og Gotlænder. Vi har desuden en 

flok renracet Suffolkfår. Fårene er scannet og vi forventer 1,81 lam pr moderfår i påskedagene. På 

gården er der udover får også Dexterkøer og heste. Der vil blive afholdt uld workshop, hvor man 

kan lære at filte eller få fif til spinding, kartning mm. Salg af gården uld og der vil være opsat borde 

og stole til spisning af madpakker samt salg af kaffe og kage. 



 

Nørskov 

Nørskovvej 15 

Venø 

7600 Struer 

venoe-kartofter.dk 

Nørskov ligger på nordspidsen af Venø og har specialiseret sig i kartofler og lammekød. Der er 75 

moderdyr, krydsninger mellem Texel og Suffolk samt nogle Gotlændere. som læmmer nu her i 

april. Salg af garn og skind. På Fårets dag er det gratis at tage Venø færgen. Afgang kl. halv og 

hel. Dagens program udleveres på færgen. 

 

Dortheasminde 

Bjertrup Skovvej 11 

Adslev 

8362 Hørning 

dortheasmindetexel.dk  

Vi har 18 moderdyr og 10 gimmere af racen Texel. De læmmer fra midt i marts og frem. Der vil 

være boder med salg af uldprodukter, pileflet og keramik.Desuden smagsprøver på spegepølser m.v, 

og gratis kaffe, the og saft til børnene.  

 

Hedegård Lam I/S 

Emborgvej 169 

8660 Skanderborg 

tlf. 2267 4322 

En besætning på 220 moderdyr, som læmmer både inde og ude fra begyndelsen af april. Så der et 

stort antal små lam. Der vil være en lille hyrdehunde opvisning med nogle slagtelam og 

fåreklipning. Vi forventer at kunne tilbyde smagsprøver på vores produkter.  

 

Knibbe Texelfår 

Nymarksvej 19 

Kvorning 

8830 Tjele 

tlf. 5329 1819 

Mød vores besætning af Texel får og deres lam. Små arbejdende stande med uldspindning, pileflet, 

glasgravering, pynt til haven, smagsprøver og lille tombola. Ponyridning til børn og skattejagt. 

Galleri Katinka i samme bygning viser udstilling af malerier, træskilte, julekugler og postkort.  

 

Megelgården 

Skaldhøjvej 12 

8981 Spentrup 

mergelgaarden.dk 

Kun kl. 14-18 

Lille besætning på 24 Gotlændere. Får og lam afgræsser om sommeren en gammel kalkgrav og 

vores frøgræsmarker om efteråret. Udover klappelam kan man se/købe lammeskind, garn af egen 

uld, råuld til påskepynt og til gødning. Desuden salg af hø, honning, most, vokslys m.m. Bestilling 

af lammekød og røgvarer til efteråret, evt. smagsprøver på røget fårekølle. Sæbefiltning af nogle 

påskeæg og små lam af uld. Husk rene støvler og tøj, der ikke har været i kontakt med andre 

besætninger.   

 

 

 

 



Vildmoselam 

Kystvej 125 

9280 Storvorde 

vildmoselam.dk 

På gården er der 24 moderfår af racerne Gutefår, Gotlandske Pelsfår og Islandske Får. Desuden et 

par heste og et hønsehold af forskellig race. Påskelørdag vil der være lam og kyllinger. 

Gårdbutikken sælger uldgarn, strik og lækre lammeskind. Stalddørsalg af gårdens øvrige produkter.   

 

Lindegården 

Rebild Skovhusevej 16 

9520 Skørping 

tlf. 24947064 

Økologisk besætning med Gotlandske Peslfår på 20 moderdyr og en vædder. Lammene fødes sorte 

her fra begyndelsen af april og skifter til grå nuancer i løbet af sommeren. Der vil være flotte 

vaskbare lammeskind, uldplaider og filtsko. Økologisk lammekød kan bestilles. Der vil være 

mulighed for at spise medbragt mad i dejlige omgivelser og hilse på høns og kyllinger.  

 
Anne Hjelm 

22.03.17. 


