
   
 
 

Kære Medlemmer af Avlsudvalget for Mohair 

Avlsudvalget har fornøjelsen at invitere til ERFA-dag for nye såvel som garvede Mohair-ejere. 

Hvornår:  lørdag d. 15.10.22 kl. 09.30 – ca. 16.30 

Hvor: Bente Gaarde Knudsen, Landlyst Mohair, Silkeborgvej 113, 8620 Kjellerup 

Hvorfor: Som aftalt på vores ERFA-møde i foråret er hovedemnet denne gang Vinterfodring af 

mohairgeder. Vi er så heldige at få besøg af Annette Holmenlund, tidligere gedekonsulent på 

Landbrugets Rådgivningscenter, Skejby. Annette har deltaget i meget af det store og 

spændende arbejde, der blev gjort for Mohairgeden tilbage i 1990’erne. Vi skal også se lidt 

på hegn og stald. Et nyt, men vigtigt emne bliver årets mohairindsamling, som vi forventer 

skal finde sted første weekend i november. 

Tidsplan: kl. 9.30 Velkomst, kaffe med brød, præsentation og forventningsafstemning. 

Kl. 10.30 Vinterfodring v/ Annette Holmenlund. Efter tilmelding til ERFA-dagen vil 

deltagerne modtage materiale om fodring, som bedes gennemlæst inden 

mødedagen.Ved tilmelding bedes oplyst hvilket kraftfoder, man fodrer med 

(navn og producent) Medsend gerne indlægsseddel for foderet, hvis du har 

en.  Målet for dagen er, at deltagerne vil få en foderplan tilpasset den enkelte 

besætning. For at få tid til det, er det nødvendigt med dette forarbejde. Til 

selve mødet kan du også medbring en lille prøve af dit hø. 

Kl. 12.30 Frokost – vi spiser vores medbragte madpakke 

KL. 13.15 Hegn – vi går ud og ser på Bentes hegnsløsning. Tag gerne billeder med af 

jeres egne hegnsløsninger. Hvad er kravene til hegn? 

 Staldbesøg – hvordan løser vi mohairgedens behov for vinterstald. Tag gerne 

billeder med fra jeres egen stald. 

KL. 14.30 Mohairindsamling.  Hvor, hvornår og hvordan. Vi får brug for at alle, der 

indleverer mohair, også deltager i arbejdet med at pakke karantænerummet 

og om muligt senere omlæsning til skibscontainer. Inden ERFA-dagen vil alle 

medlemmer og ikke-medlemmer, der tidligere har indleveret mohair modtage 

en mail med informationer om årets indsamling. PÅ ERFA-dagen taler vi om 

sortering og pakning, og laver et forslag til arbejdsfordeling på de 2 dage. 

 Kl. 16.00 Kaffe og kage – evaluering og tak for i dag. 

Pris: Kr. 200 for medlemmer og 300 kr. for ikke-medlemmer. Gebyret bedes indbetalt ved 

tilmelding til DGU mobilepay 44956 eller bank 0693-0001440284. 

Tilmelding: Senest torsdag 06.10.22 til Kirsten Brødholt på mail kissermohair@gmail.com eller tlf. 

24875864 
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