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Hvad er det fårene skal hjælpe med ? 

• Kan de så ?     

• Kan de bekæmpe ukrudt ?  

• Kan de gøde ? 

• Kan de høste ?   

• Kan de tørre frø ? 

• Kan de presse og køre halm ?  

• Kan de afbrænde marker ? 

• Kan de afpudse frømarker ? 

 

 



Efterårsbehandling i frømarken 

• Væk med gammelt stub (afbrænding/dyb afpudsning) 

• Afpuds marken med slåmaskine en eller flere gange 

• I starten af oktober er højden ca. 8-12 cm. 

 



Efterårsbehandling i 

frømarken 



Efterårsbehandling i rødsvingel 



Efterårsbehandling i rødsvingel 

Får afpudser ikke dybere end stubhøjden… 



Efterårsbehandling i rødsvingel 

Stor belægningsgrad : 30-50 får/ha 



Efterårsbehandling i rødsvingel 

Stor belægningsgrad : 30-50 får/ha 



 

De levende afpudsere beundre  
det flotte resultat 



Forsøg med afbrænding, afpudsning og får  

i rødsvingel 2. års 
Landsforsøgene 2009 



Efterårsbehandling i rødsvingel 
Landsforsøgene 2009-2010 
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"Forsøj" med får i rødsvingel Sunset 

Høst 2004
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Efterårsbehandling i rødsvingel 

 



Her kan end ikke en dygtig fåreflok hjælpe 



Økologisk hundegræs 
den 15. november 2011 

 



Økologisk hundegræs 
den 15. november 2011 

Ikke afgræsset 



Økologisk hundegræs 
den 15. november 2011 

Afgræsset 



Får som hjælpere i kløver  
Bekæmper, fjerner, reducere ukrudt 

• Efteråret 

– Æder spildkornsstriber – nedknækkede aks – 

– Æder ukrudtet 

– Trimmer marken 

 Fra august til november (afhængig af vækstforhold) 

 

• Foråret (i kløverfrømarker) 

– Afpudser kraftig bladmasse 

– Giver lys til knopper 

– Æder ukrudtet 

– Fra 1. maj – 5.juni   (10.juni – økologisk frø) 

 



Hvidkløverudlæg afpudses efterår 



Hvidkløverudlæg afpudses efterår 



Økologisk hvidkløver den 15. november 2011 

Afgræsset og ikke afgræsset 



Økologisk Hvidkløver den 15. november 2011 

Ikke afgræssset – stort ukrudt 



Økologisk Hvidkløver den 15. november 2011 

Ikke afgræsset og afgræsset 



Får med lam i økologisk hvidkløver forår 

2011 



Slagtelam i økologisk Rødkløver 2011 



Slagtelam i økologisk rødkløver 2011 



Frøpoduktion med får som hjælpere 

• Får kan passe frømarken for frøavleren fra august til oktober 

(ca. 300 kr/ha konventionel rødsvingel)) 

• Får rydder pænt op i frømarken, æder ukrudt og laver ikke 

dybe spor i marken 

• Får skaffer kvælstof til frømarken 

• Får kan i hvidkløver (rødkløver) reducere mængden af 

ukrudt både forår og efterår 

• Får kan i kløver skabe lys og plads til blomster 

 

Fordel for frøavleren : 



Frøpoduktion med får som hjælpere 

• Ekstra indtægt ved at udleje får til afpudsning af 

frømarker i efteråret samt gratis mad. 

• Mulighed for sent afgræsning i kraftige frømarker i 

november/december 

• Hvidkløver giver kraftig tilvækst hos får 

• Mulighed for får med lam i hvidkløver tidlig forår 

Fordel for fåreavleren: 



Frøpoduktion med får som hjælpere 

”De er søde” ”Det ser hyggeligt ud” 

”Image pleje” 


