
Lamme ’føljeton’ 2018 
Lammeleverandør: Østervang, Frederiksdalvej 5, 4070 Kirke Hyllinge, Lone, mobil: 4010 3646, 

e-mail: lone@ostervang.com  

 
Dyrlæge: Gundsø Dyreklinik, Hestemarken 2, Gundsølille, 4000 Roskilde, Tlf. 4678 7008, ma-fre kl. 
8-11 samt 14-16, e-mail: gd@gundso-dyreklinik.dk 
 

Slagteri: Morten Hansen, Kosakgårdens Slagteri, Månevej 7, 3550 Slangerup, mobil 4042 4662,  

e-mail: info@kosakgaarden.dk 

Lammepatrulje: Lone Fosdal, Tove Rosendal, Grete Stærkind, Klaus Juel Olsen, (Henrik Hadberg) 

og Grethe Kock. Lammepatruljen har fungeret virkelig godt. Vi har haft et godt samarbejde og 

fællesskab omkring dyrene, og vi har suppleret hinanden godt.  

Grete Stærkind, Klaus Juel, Lone Fosdal, Tove Rosendal og Grethe Kock er villige til at være 

Lammepatrulje i sæsonen 2019.  

D. 11/5 modtog vi 6 moderfår og 11 lam. 3 Texel-krydsninge, 2 Gotlændere og 1 Cameroun. 

Lammene var født mellem d. 3/3 og d. 25/3.  

D. 22/5 modtog vi 1 moderfår med 2 lam. Texel-krydsning. Lammenes fødselsdato ukendt.  

Pris på lam 700kr/stk.  

Moderfår Modtaget Race Lam Fødselsdato Køn Slagtevægt 

56 11-maj Texel 329 11. marts Gimmer 18,7 

    Texel 330 11. marts Gimmer 18,5 

470 11-maj Texel 322 4. marts Vædder 20,1 

    Texel 323 4. marts Gimmer 19,3 

579 11-maj Gotlænder 341 16. marts Vædder 22,0 

    Gotlænder 342 16. marts Vædder 21,0 

181 11-maj Gotlænder 353 25. marts Vædder 22,6 

37 11-maj Cameroun 320 3. marts Gimmer 15,7 

    Cameroun 321 3. marts Gimmer 13,7 

91 11-maj Texel 336 14. marts Vædder 22,5 

    Texel 337 14. marts Gimmer 19,5 

106 22-maj Texel 347 ? Vædder 27,0 

    Texel 348 ? Vædder 26,3 

Total slagtevægt 13 lam 266,9kg 

Der blev indkøbt en personvægt til vejning af lam. Pris 200kr (er hos Grethe Kock). 

Slagtning af lammene bestilles hos Kosakgårdens Slagteri, så snart lammene er blevet leveret.  
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Alle dyrene blev ved ankomsten placeret i Nordfolden.  

Lammene blev vejet flere gange i løbet af maj, juni og juli på personvægt. De fleste lam blev dog 

hurtigt for store til at kunne løftes. Ok tilvækst – men sommerens tørke med manglende græs 

påvirkede selvfølgelig tilvæksten.  

D. 17/6 blev der taget gødningsprøver på lammene. Prøverne blev sendt til undersøgelse hos 

dyrlæge. Der blev konstateret 3 forskellige slags parasitter (Bændelorm/Strongylider/Coccidier) og 

behov for behandling med ormekur. Pris for undersøgelsen: ?? (regning aldrig fremsendt trods tre 

henvendelser – 2 pr mails og 1 pr telefon). 

D. 20/6 fik alle lammene ormekur (middel: Valbazen vet. (Albendazol 19mg/ml), dosis 2ml/10kg). 

Alle får og lam blev flyttet til den sydlige del af Vestfolden umiddelbart efter behandlingen. Pris for 

ormemiddel: 566,30kr (der er rigeligt middel til næste års behandling – er hos Grethe Kock).  

D. 3/8 blev moderfårene hentet af ejeren. Lammene var urolige og klagede sig et par dage, 

hvorefter der faldt ro over flokken igen.  

D. 12/8 blev klovene på samtlige lam gennemgået, og de fleste lam fik lidt ’pedicure’. Der blev 

brugt en almindelig køkkensaks til dette, da klovene var ret bløde.  

D. 17/8 blev et lam syg med dårlig mave/infektion. Det blev behandlet af dyrlæge. Pris for 

konsultation og medicin: 1127,06kr. Tilbageholdelsestid for slagtning: 30 dage.  

D. 2/9 blev lammene flyttet tilbage til Nordfolden, hvor græsset var godt efter en del nedbør i 

løbet af sidste halvdel af august.  

D. 7/10 blev lammene hentet til slagtning af slagteriet.  

Husk transport-dokument for lammene. Dette skal afleveres til chaufføren, når lammene hentes. 

Det er lammeleverandøren, der på vores forespørgsel, skal udfylde dokumentet og sende det til 

os.  

D. 10/10 blev kødet udleveret til medlemmerne. Klaus Juel Olsen hentede kødet og Lone Fosdal 

udleverede det. Der blev udleveret 5 hele lam og 16 halve.  

Igennem det meste af sæsonen havde dyrene adgang til sliksten, og der blev iblandet fåre-

mineraler i den valsede havre/byg (slik).  

Fra midt/sidst på sommeren blev der lidt problemer med, at lammene gnubbede deres hornbaser 

op af træer eller lign. og dermed blev hornbaserne blottede og let blodige. For at undgå 

flueangreb blev de efter behov behandlet med plaster på sprayflaske (pris 80kr) er hos Grethe 

Kock.  

Ingen problemer med hundeangreb eller uautoriseret adgang til foldene.  

På trods af den meget tørre sommer med dårlig græsning i mindst 1,5 måned blev resultatet godt, 

og Lammepatruljens medlemmer er meget tilfredse.  

Fangefolds-sektionerne bliver over vinteren låst fast til et træ i Nordfolden.  


