
 

Fårets Dag 
      

Påskelørdag 8. april, 2023 
Åbent hus kl. 10-16 

 

Sjælland  

 

Stensmarks Gården 
Gilsager 55b 

4100 Ringsted 
Stenmarksgården.dk  
Tlf. 20960011 
Facebook Stenmarksgaarden 

Besætningen er på ca. 80 moderdyr. Der er forskellige kryds mellem Merino, Finuld og 
Wensleydale. Vi forventer der er små lam til påske. Kl. 11 og kl.14 vil vi klippe et får. Det er også 
muligt at hilse på 85 mohairgeder og 10 alpaker. Gårdbutikken er åben med masser af garn, 
færdigstrik, skind, Glerups filtede hjemmesko og mohairstrømper. Salg af spegepølser lam eller 
ged, egen honning  og mjød fra Mjødladen. Der tænde op i grillen ved tørvejr med salg af pølser m. 
brød, ellers kun kaffe/te/juice og kage. Vi driver 170 ha med forskellige afgrøder.Diverse traktorer 
kan ses i laden. 
 
Rosengaarden 

Assendrupvej 5 
 Tybjerglille 

 4160 Herlufmagle 
Rosengaarden har 3 fåreracer, Dansk Leicester, Gotlandsk Pelsfår og Ouessant. 
Dansk Leicester er et af de helt store kødfår, en voksen vædder kan nemt komme til at veje 150-175 
kg levende. Gotlandsk Pelsfår er et får i mellemstørrelse, det udmærker sig ved at have en fantastisk 
uld, som bliver spundet til patenteret garn under navnet Dansk Pelsuld. Ouessant er verdens mindste 
fårerace, de er på størrelse med en Cocker Spaniel og vædderne har nogle helt fantastiske horn. 
Vores bjælkehytte holder åben for salg af skind- og uld-produkter, og vi byder på en kop kaffe/the 
med hjemmebag. 
 
 

Dorthe Jensen 
Mortenstrupvej 58 

4174 Jystrup Dorthe Jensen  
dorthe1805@gmail.com 

Jeg har blandet flok på 10 moderdyr, ren gotlænder, ren wenleydale, ren spælsau og så blandet race 
mest kødfår.  Forventer18 lam i påsken. Lammene vil være i læmmeboks med moren. Der vil være 
salg af skind og uld, garn og mulighed for at prøve at karte uld. Den lille gårdbutik vil være åbent 
med salg af andre produkter fra gården. 
 
 

 
 

 
 

 



Birkemosehus 

Birkelyvej 6, Lorup 
4180 Sorø 

Birkemosehus.dk 
Facebook Birkemosehus 
Økologisk avlsbesætning med Gotlandske Pelsfår, 50 moderdyr, 3 avlsvæddere.. Alle 92 lam er hel- 
og halvsvenskere, da der er importeret 2 væddere og 3 får fra Gotland. Der fortælles om lam, 
import, og klimaprojekt hvor Birkemosehus har deltager. Stor gårdbutik med uld- og 
skindprodukter, især de mange vaskbare lammeskind, filtstøvler, strikmodeller og garner. Salg af 
Birkemosehus honning og  Bestilling af lam til efteråret.Video med en tvillingefødsel og årets gang 
samt produkter på gården, se Birkemosehus.dk. Birkemosehus og Hørhaven ligger 15 min's  kørsel 
fra hinanden. Begge i Tystrup-Bavelse Naturpark.   
 

Hørhaven 
Hørhavevej 1 

4250 Fuglebjerg 
Hoerhaven.com 

Facebook Hørhaven Bed & Breakfast 
Besøg den økologiske gård og hør om vores sjældne race Skuddefår. Skuddefårene er det tætteste, 
man kommer på de får, som befolkningen havde i vikingetiden og middelalderen. Skuddefårene er 
meget nøjsomme, og kan klare sig på selv den magreste jord. Vi har 29 moderfår med lam og 2 
væddere med de imponerende horn som er kendetegnet for racen. Rundvisning kl. 12 og 14.  
Besøg gårdbutikken og cafeen hvor man kan købe kaffe og kage. 
 
Kristiansholm Fåreavl 

Skælskør landevej 16, Tornemark 
4262 Sandved 

kristiansholm.dk 
Facebook Kristiansholm.faareavl 

Vi har ca. 64 moderdyr og 6 avlsvæddere af racerne: Zwartbles, Gotlandske Pelsfår og Spælsau. Vi 
forventer at få ca. 140 lam.  Desuden kaninunger af Fransk vædder. Åbent i gårdbutikken  med salg 
af skind, garn, plaider og produkter af uld fra egne får samt spegepølser. AB-Beton kommer og 
sælger deres fantastiske figurer i håndstøbt beton. Husmoderen fra Egegården, kendt fra bl.a. TV 2 
vil komme med sine håndvævede ting samt spinde på sin Rok. Desuden keramiker og pilefletter.  
 
Karen & Mogens Olsen Faurholm 
Agervej 3, Bjergesø 

4534 Hørve 
brixolsen@godmail.dk 

Tlf. 2167 1514 eller 2049 0201 
Faurholm ligger i det skønne Odsherred - Geopark. Her har vi får og lam af racen Suffolk. Kom 
denne dag for at klappe de nye lam. Desuden er der salg af forskellige uldvare og lammeskind - 
samt kød. Kaffe / the og lidt sødt kan nydes. 
 
 

 
 

 
 

 



Vetters Uldtotter 
Strandvejen 19 
4671 Strøby 

Vi har 7 Spælsau  med forhåbentligt lam og vores maskot får Charlie. Dernæst heste og ponyer, 
kaniner, guldfasaner og silkehøns. Tema: Brug af råuld. Der vil være workshops for børn/voksne - 
vådfilt et lille lam, samt håndspinding af uld armbånd til børnene. Udstilling af uldkunst. 
Dernæst smagsprøver på lammespegepølse, salg kaffe/kage samt ponytrækning. 
Mød maskot fåret Charlie og hans fårfolk.  
 
Uldhytten Sjolte Strand  
Overfor for Sjoltevej 46 

4733 Tappernøje 
tlf. 61740833/61749138 

Facebook Uldhytten Sjolte Strand 
Kom og besøg vores dejlige område ud til Præstø Fjord. Vi har igennem 40 år haft Gotlandske 
Pelsfår gående på de fine strandenge. Afgræsningen forbedre forholdene for vadefuglene, ikke 
mindst hvis fårene kan græsse helt ud til vandkanten. Græsningen vil skabe det såkaldte "blå bånd" 
mellem land og hav, som er meget værdifuldt fødesøgnings område for vadefugle.  
De 6 moderfår og vædderen går ude hele året.I gårdbutikken har vi  uld- og skindprodukter,   
lanolin creme/sæbe samt olivenolie og lækkerier fra Almuegaarden. Vi byder på kaffe og saft samt 
smagsprøver af lammekød. Åbent 10.30 til 15.30. 
 
Familien Larsen 

Lundby Hovedgade 136  
4750 Lundby  
Vi har en fårebesætning der tæller 30 moderfår (blandede racer) samt 2 texelvæddere. 
Vi venter 50 lam fra d. 23 marts. Der er salg af lækker honning, godt garn, fine lammeskind samt 
tasker og puder syet af egne skind. Plantefarvning af garn og vegansk garvning. Stager af horn fra 
får. Der er salg af fugle- og æblekasser. Masser af udplantningsplanter kan købes HOS ANNA. 
Hammer Spejderne sørger som altid for forplejning med kaffe, te og saft, og med mulighed for at 
bage pandekager over bål.  
 
Marianne Nielsen 

Kirkevejen 8 
4771 Kalvehave 

Marianne Nielsens1977@gmail.com 
Hobbybesætning med 30 moderfår, overvejende Hvid- og Blå Texel. De første lam forventes ultimo 
marts. Får og lam afgræsser frømarker og enge på det sydligste Sjælland. Kødet sælges og ulden 
bruges til filtning. Der vil være et lille udvalg af filtede produkter. 
 
Lammehave 

Tina og Jakob Jørgensen 
Eriksdalsvej 24 

4871 Horbelev 
Lammehaveoekologi.dk 

Vi har 70 økologiske Texel. Starter læmning 1. marts, så der er masser af lam at kigge på. 
Åbent fra 10.00 – 14.00. Vi er vært for en kop kaffe/te og kage. Butikken er åben med en lang 
række produkter. 
 

 
 



 
 
Fyn 
 

Dreyers gårdbutik  
Mikkel Dreyer og Thrine Jacobsen 

Bindekildevej 93 
5250 Odense SV 

Generationsskiftet er i gang. Det er nu Mikkel og Thrine som byder velkommen til Fårets dag, hvor 
man kan se får af racerne Texel og Sånefår + blandingsfår. På Fårets dag vil man også kunne se 
lam. Ligeledes har man mulighed for at se traktorer, mejetærsker og andre maskiner, som vi bruger 
her på gården og køer med kalve og grise. Gårdbutikken vil være åben, og der vil der være 
mulighed for køb af lammeprodukter såsom kød, garn og skind. Desuden gårdens andre produkter. I 
cafeen vil der være kaffe på kanden og kage. Smagsprøver af lammeprodukter.  
 
Birthe og Keld Frandsen 

 Radbyvej 4, Radby 
 5320 Agedrup 

Vi har Texel/Lleyn-kryds. Der spindes garn og der er mulighed for og prøve at spinde. Desuden er 
der udstilling og salg af hjemmelavede uldne produkter. Der kan ses en masse lam og andre husdyr 
såsom ponyer, kvæg, fjerkræ og kaniner.  
 
Dan og Dorthe Mortensen 
Kalvegangen 23 

5471 Søndersø  
Vi viser og fortæller om racen Wensleydale. Der er udstilling og salg af råuld, garn, strik og skind. 
 
Kirsten og Leif Steensen 

Gl. Aarup 
5560 Aarup 

Der serveres kaffe/te, smagsprøver, klappe et lam, uld og skind, høre om racen og hvordan vi 
arbejder med vores Gotlandske Pelsfår. 
 
Avernakø Gårdbutik 

Flemming og Ulla Christensen 
Skallevej 18 

 5602 Avernakø  
Avernakø Gårdbutik er et familiedrevet landbrug, med en besætning bestående af 120 moderdyr af 
racerne Texel, Suffolk, Dorset og Gotlandske Pelsfår. Vi får lam indendørs af to omgange, et tidligt 
hold først på året og et lidt senere hold midt på foråret. Sidste læmning går i gang d. 1 april, så 
måske ses i fødsel om lørdagen. Kødet afsættes i gårdbutikken og SuperBrugsen i Faaborg. 
Derudover 10 Hereford ammekøer og 2 ha æbleplantage. Der kan købes og grilles pølser i løbet af 
formiddagen og salg af drikkelse.  
Færgen går fra Faaborg kl. 10, billetter bestilles på oefaergen.fmk.dk, Der er transport fra/til 

færgen på traktor og vogn, færgen sejler fra Avernakø kl. 15. Vi bor ca. 3 km fra færgen så en 
lille frisk cykeltur er også muligt. 
 
 

 
 

 



Gårdbutikken Bodebjergvej  

Rasmus Dons 
Bodebjergvej 42 

 5620 Glamsbjerg 
Bodebjergvej 42@outlook.dk 

Vi har 25-30 moderfår hovedsageligt Såne, nogle enkelte Finuld og enkelte blandingsfår.  
Der vil i stalden være mulighed for at se alle fårene og de helt nye lam, da vi på det tidspunkt er lige 
midt i læmmesæsonen. Vi vil være i stalden for at fortælle og svare på spørgsmål.  
I gårdbutikken kan der købes  lammekød og oksekød fra vores lam og de Hereford vi har gående på 
marken. Desuden sælges forskellige forfriskninger i butikken.  
 

Davrehøj Økobrug 
Jette Larsen 

Kragemosevej 17 
5683 Haarby. 
Vi har en mindre økologisk ejendom på 13 ha, som drives efter biodynamiske principper.  Vi bor 
højt med en flot udsigt over Helnæs Bugten. Vi har 28 får  krydset med Finuld, Suffolk, Dorset med 
søde livlige lam.. På fårets dag åbner vi stalden, så du både kan se dyrene og kæle med lammene. Vi 
har en lille cafe med kaffe, te, brød m.m. Der vil også være aktiviteter for børn og salg af 
kunsthåndværk i filt. Vi håber på godt vejr, ellers har vi et stort maskinhus, hvor cafeen rykker ind.  
 
Herredslund fårebrug 
Mette Clement Jørgensen 

Herredsbjerg 16 
5683 Hårby  
Fårets dag hos Herredslund uld og garn. Kom og oplev vores dejlige Gotlandske Pelsfår og 
Islandske får samt geder. Vi håber på at der er kommet lam, der kan kæles. Se vores produkter, 
uldgarn og lammeskind. Der vil blive spundet garn på rokken. Kik ind. 
 

 
Gårdbutikken Birkholm 

Lise-Lotte og Martin Phillip 
Lindehusvej 2A 

5750 Ringe 
Vi får besøg af Signe som kan en hel masse med uld og der vil blive mulighed for at prøve 
forskellige arbejdsteknikker - karte - tese - spinde. Vi håber at få besøg af påskeharen og måske en 
ballonpige. Åbent i butikken og der grillesen pølse samt kaffe og kage. 
 
 

Lotte Feldborg 
Skovgårdsvej 2 

 5853 Ørbæk.  
Vi vil gerne fremvise vores lille hobbyfårebrug med 7 Gotlandske Pelsfår og deres lam. Det er 
muligt at se og mærke nogle af de produkter som vi får ud af vores fårebrug. Fåreklipperen kommer 
på besøg og klipper de får der har læmmet. Der er en lille café med kaffe/te og kage.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Vrangbækgaard 
Ejgil E. Andersen 

Knarreborg Møllevej 16 
5883 Oure 

vrangbaekgaard.dk 
Der avles på Gotlandske Pelsfår og der vil være besøg hos får og lam samt rundvisning i vinmark 
kl. 11 og 13. Smagsprøver i gårdbutikken på kødprodukter, hvid- og rose samt mousserende vine. 
Desuden garn og vaskbare skind. Åbent kl. 10-14.  
 
Ille Schmidt Nielsen 

Egelundvej 4 
Stoense Mark 

5953 Tranekær  
Vi vil gerne vise vores fårebesætning frem, på det tidspunkt, hvor vores 7 moderfår  Texel og 
Zwartbles har lam. Vi regner med 12 - 14 lam. Der er mulighed for at gå en tur med os og kæle med 
de meget gæstfri får. Det er særlig egnet for børn. Vi har altid kaffe på kanden, samt lidt 
“småbeværtning”.  
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Jylland 
 
Jacob og Musse Møller 

Borg 15 
6261 Bredebro 

Åbent fra kl. 10-14. Der er ikke andre aktiviteter end livet i stalden som forhåbentligt er godt og 
fyldt med lam.   
 
Kærgård ILE DE FRANCE 

Toftnæsvej 25 
6800 Varde 

ILE DE FRANCE racen (Fransk Dorset type), blev importeret i 2014 og igen i 2016. 
Avls fårebesætningen består af 35 moderdyr og et antal væddere. Læmningerne foregår med et  
interval på 8 mdr., dvs. 3 læmninger på 2 år. Der vil være lam i alle størrelser, også nyfødte. 
Foruden får er der på gården, Galloway kvæg, vildsvin, heste, geder, høns, duer, kaniner og 
marsvin. 
 
Toftegaard Økologi  

Kollevej 25 
6830 Nørre Nebel 

Kom til en hyggelig familiedag. Åbent kl. 10-13. 
Her kan du komme med i stalden og møde, samt klappe vores 40 økologiske islandske får og deres 
små søde lam.Kom med ud på marken og mød vores økologiske høns, som bor i deres mobile 
hønsehus og se hvordan de græsser. Der er desuden mulighed for at give køer og heste en gulerod 
og kæle med vores kaniner og katte. Kaffe, saft og kage kan købes og gårdbutikken vil være åben 
for salg af æg og kød.Vi glæder os til en hyggelig dag sammen med jer. 
 
Nymindegab Græsningslaug og Tipperne-Landhandel 

Vesterlundvej 107 
6830 Nr. Nebel 

Pia Jessen tlf. 22880984 
Åbent kl. 13.00 - 16.00. Vi og fårene i naturen - Naturpark Vesterhavet.  
Tag familie med og oplev Nymindegab Græsningslaugs Spælsau får i deres læmmefold i 
Vesterlund. Der vil være små aktiviteter får børnene og kl. 14.30 fortæller Hyrden en historie for 
børnene ude hos fåreflokken.  
Hos Tipperne-Landhandel vil det være muligt at købe drikkelse, is, kaffe og kage samt et lille 
udvalg af produkter fra fårene.   
 

Søren Sylvest Nilausen 
Gammelmark 

 Grønbjergvej 35 
6971 Spjald 

20 Zwartbles moderfår som læmmer sidste uge af marts og første uge af april. 
 

 
Stina og Jens Eskildsen 

Stenbæksvej 9 
7200 Grindsted 
 Vi har Wensleydale, Gotlandsk pelsfår og Leicester. Åbent kl. 10-13. Gårdbutikken har åbent for 
salg af plantefarvet garn og skind. I den nye stald springer lammene rundt. Der kan købes kaffe, saft 
og kage.  



 

Thy Lam 
Oddesundvej 105 

Skjoldborg 
7752 Snedsted 

Thylam.dk 
Facebook com/thylam.dk 

Vi har 100 får, der er midtvejs gennem den 6 uger lange læmningsperiode. 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 økologisk lammekød i alle variationer - også røget - og i 
uldbutikken er der bl.a. strikkegarner, færdigstrik og lammeskind i masser af variationer- også fra 
egne økologiske lam. Vores får og lam, afgræsser i den lune tid arealer i Nationalpark Thy. Åbent 
fra kl. 14-17. 
 
Værumlam 

Nørgårdsvej 18 B, Værum 
8940 Randers SV 

cdp.dolsen@gmail.com 
tlf. 21789145 

Vi har 128 moderfår af Texel/Suffolk/Gotlænder/Spelsau/Dorset. Læmmesæsonen er i fuld gang til 
den dag og alle dyr 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 underholdning for børnene samt fri leg 
på vores lille legeplads. Der vil være smagsprøver på lammekød og mulighed for at købe 
middagsmad, kaffe og kage.  

Bakgård Texel 
Hallundvej 172 
9700 Brønderslev 

Vi har 14 Texelfår, hvide og blå.  Lammene fødes først i marts måned, så der vil være mulighed for 
at klappe et lam og få en snak om glæden ved at holde får. Åbent fra kl. 10 - 14. 
 
Dorteasminde Texel 

Bjertrup Skovvej 11 
Adslev 

8362 Hørning 
 njkorsvik@gmail.com 
ÅBENT HUS Den 8.april kl. 10.00 – 16.00 
Vi venter ca. 50 lam og en stor del af dem er født inden påskelørdag 
Kom og se stalden med får og klap deres lam, gå en tur i haven og se hønsene, snak med 
fåreavleren og besøg de indendørs boder med: Hjemmelavet børnetøj, Filtede futter, Keramik, 
Produkter af uld, Glas og meget andet 
Drik en kop kaffe eller et glas saftevand og få smagsprøver på lammekød og fårekød  
 
Anne Hjelm 
22.03.23 


