Pressemeddelelse 19. marts 2020

Dansk Gede Unions ”Åben Gedestald 2020” udsat
Lørdag den 2. maj stod 18 gedeavlere rundt om i landet, klar til at tage imod besøgende i deres stalde i
forbindelse med den femte udgave af Dansk Gede Unions ”Åben Gedestald”.
Men ligesom så mange andre arrangører, har Dansk Gede Unions bestyrelse besluttet at udsætte eventet
p.g.a. den situation Danmark står i lige nu. Vi tør ikke længere planlægge efter, at tilstandene er
”normaliseret” i begyndelsen af maj.
I sommermånederne afholdes der dyrskuer rundt om i landet. For ikke at kolliderer med disse, er det
bestemt at rykke Åben Gedestald 2020 til lørdag den 12. september.
Lars Arnvig fra Dansk Gede Union udtaler: ”Det er en rigtig ærgerlig situation vi står i. Og så lige i år, hvor vi
har rekordmange deltagere med. Vi forventer heldigvis at alle også har mulighed for at være med til
september. Det er jo ikke kun vores event der rammes, og vi har selvfølgelig fuld forståelse for situationens
alvor. I maj kommer mange og kigger på geder, og børn og voksne er især begejstret for forårets kid. Til
september er kiddene blevet store, og har måske ikke helt længere den samme ”nuttethedsfaktor”. Vi håber
dog på at det ikke afholder nogen, fra at besøge en åben gedestald til september i nærheden af hvor de
bor.”
Fem af Danmarks ni gederacer er repræsenteret i de 18 åbne stalde der er med i 2020: landracegeder,
boergeder, mohairgeder, dværggeder og wallisergeder. De fleste deltagere er erfarne småavlere med alt
mellem 2 og 30 dyr, men enkelte større besætninger er også med i år. Bl.a. Lykkelund Gedemejeri på
Bornholm, som har op imod 60 malkegeder af racen dansk landrace.
På facebooksiden ’Åben Gedestald 2020 – Dansk Gede Union’ kan man se hvor der er mulighed for at
besøge en åben stald, og læse mere om de enkelte avlere og deres geder. Listen over deltagere opdateres
helt indtil den 12. september, så hold øje med hvor den nærmeste åbne stald er. Listen over de avlere, der
holder åben gedestald kan også findes på Dansk Gede Unions website goat-dgu.dk
I ugerne op til den 12. september udsender vi en ny pressemeddelelse om Åben Gedestald 2020.
For yderligere oplysninger, kontakt evt. koordinator på Åben Gedestald, Lars Arnvig på 42390176.
Venlig hilsen
Dansk Gede Union
Lars Arnvig
koordinator på Åben Gedestald 2020
_______________________________________________________________________________________
I Danmark er der forskellige gederacer, som opfylder forskellige formål fra malkning og kødproduktion til
landskabspleje, mohairproduktion og klappedyr. Dansk Gede Union er foreningen, hvor gedeavlere fra hele
landet samarbejder om at forbedre forholdene for gedeavl i Danmark. Arbejdet for alle landets ni
gederacer varetages her.

