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Formanden har ordet. 

Her ved årets afslutning, vil jeg sende jer en hilsen med ønske for en glædelig Jul og et godt Nytår. 
Tak for året der er gået. Set fra min stol, har der været mange positive oplevelser og et godt Suffolk 
år. 
Husk, når I får lam født, så lav notater om hvordan fødslen har været og hvor selvhjulpne lammet 
er. Derved kan vi sikre, at det er de mest selvhjulpne lam der går videre i avlen, de andre smager 
godt på grillen. Ved målrettet avl, tror jeg, at vi kan forbedre Suffolk, også på dette punkt. 
Venlig hilsen 
Jens Østergård 

 

Suffolkdagen. 

Suffolkdagen den 24. september 2011 hos Anne Grethe og Jens. 
 
Vejret var med os, en dejlig klar september dag, hvor ca. 
25 personer deltog, ret flot. Dagen blev ekstra krydret af at 
Conny og Jens kom helt fra Fyn, med øl og vand.  
Der var lagt op til en drøftelse af, hvordan det ideelle 
Suffolk får skal se ud, derfor var en del af fårene taget på 
stald. Der blev udtaget nogle får som fik målt både højde 
og længde osv. For at tydeliggøre det i praksis blev et 
meget kønt får fremvist, som var for lille og to meget store 
får og sidst 2 som lå midt imellem.  
Henning pointerede, at Suffolk hører til kødracerne og 
derfor er køllerne vigtige. Ryggens længde blev også nævnt som vigtig for racen og her fortalte 
Harald, at det er tilladt at lægge en hånd på ryggen i forbindelse med opmålingen, da dyrene tit står 
og krummer af nervøsitet i forbindelse med kåringerne. Der var tydeligvis en forskel i de forskellige 
avleres synspunkter om hvilken højde, der er ideel for racen. Nogle så gerne dyrene så store som 
muligt, mens andre bedre kunne lide det mindre mere harmoniske dyr. Pigmenteret uld blev også 
diskuteret og der ønskes generelt ikke sorte partier på kroppen. Pigmenterede områder på hals og 
hale mente flere burde kunne tillades i racebeskrivelsen, da det ofte ses i nogle år og ikke i andre. 
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Harald mente, det kom som følge af gnubben mod inventar, mens nogle hollandske avlere mener 
det til dels er fodringsbetinget. Vi bringer emnet op igen til generalforsamlingen i november.(Anne) 
Jens fortalte om rytmen i besætningen, årets gang, avlsplaner fordring og afgræsning. Ligeledes 
fortaltes der om samgræsning med kvæg og hvordan det letter ormetryk. Besætningen består af 26 
avlsfår og tillæg af 8 gimmere samt 3 væddere. Brugen af væddere sker i et tæt samarbejde med 2 
andre avlere, så de 3 væddere ilæmmer 50 får + gimmere. 
 
 
 
Kl. 15,00 kom Karl Aksel for at tage os med på en tur på 
Skjern Enge, hvor han afgræsser store naturarealer. Det blev 
en særdeles spændende tur, hvor vi så en masse kreatur og 
gæs og ikke mindst det flade landskab med et rigt fugleliv. 
På vejen hjem fra Engen stoppede vi for at se de 8 avls 
gimmere der tilhører besætningen. Nogle tillod sig at rose 
dem, hvilket gjorde ejeren ret så glad. 
Imedens maden blev tilberedt fortalte Lars om interesse fra 
Finland om at importere Suffolk får fra Danmark.  
 
 
 

Ved spisningen måtte vi klare os uden Ulrik. Der blev spist en stor 
fårekølle, en lammebov samt ribben, Anne stod for at grille bov og ben 
og det blev en god smagsoplevelse. Vi må sige, at Suffolk avlere lige 
som deres får, har en ret så god appetit, hvilket er det største 
kompliment til kokken. 
Anne havde taget billeder med fra Suffolk ude i den store verden, 
hvilket altid er interessant at se. 
Os der lagde hus til synes at vi havde en rigtig hyggelig dag. 

Hilsen 
Anne Grethe og Jens 

Referat fra generalforsamling Nov. 2011. 

Tilstede: Jens Østergård, Conny og Jens Lauesen, Katarina og Karsten Villadsen, 
Niels Ole Kristensen, Asger Jakobsen, Ivar Kristoffersen og Anne Nymand. Ann-Britt 
Holm Jensen fra Landsskuet samt Lene Wolfart fra avlsudvalget kom kort på besøg 
 

1. Valg af dirigent og referent:  
Karsten Villadsen blev valgt som dirigent og Anne Nymand som referent 

2. Formandens beretning: 
Jens Østergård overtog formandsposten fra Lars Elgård sfa tidspres, pr 1/1 2011 
Der er pt omkring 30 medlemmer, hvilket er nogenlunde stabilt. Nyhedsbrev 3-4 x 
årligt. 
Der har været fin repræsentation af Suffolk på årets dyrskuer og af en god kvalitet 
Jens omtalte sin kritiske personlige holdning til bedømmelse af dyr på tværs af racerne 
En lille gruppe avlere havde en god tur til Holland (referat i nyhedsbrevet) 
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Suffolkdagen hos Jens blev en god dag med omkring 25 deltagende (referat i 
nyhedsbrevet), Konklusionen herfra var, at vi bør samle os lidt, så racen med tiden 
bliver mere ensartet. 
Lammeskuet blev aflyst sfa for få tilmeldte og usikkerhed om klovsyge 
Samarbejdet med sorthovedgruppen er indstillet sfa manglende 
forventningsafstemning. 
Krav om frihed for klovsyge ved næste års dyrskuer 
Eksport af suffolk til Finland i gang med karantænestald hos Jens Østergård 
Til sidst en tak til bestyrelse og suppleant 
 
Af kommentarer til formandsberetningen kom det frem, at der er forskellig opfattelse 
af værdien af bedømmelse af racerne på tværs. Vigtigt er, at folk får en ordentlig 
forklaring på bedømmelse og placering. Hvis dommeren indtalte kommentarer på en 
diktafon kan udstillerne få deres bedømmelse på lydfil. En ide vi kan give videre til 
Landsskuet.  
 
De ældre versioner af nyhedsbrevet kan ses på hjemmesiden 
 

3. Fremlæggelse af årsregnskabet: 
Årsregnskabet blev fremlagt uden underskrift fra revisor Ulrich Berg. Ulrich har meldt 
sig ud efter ophør af produktionen og Conny har ikke fået det underskrevne regnskab 
retur. Der var dog ikke de store bevægelser og største post var kørsel i forbindelse 
med kåring for 2010 og 2011 samt tilskud for samme.  Der er pt en samlet formue på 
4462,78 kr. 
Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Indkomne forslag: 
Typebeskrivelsen:  
Ved suffolkdagen blev besluttet, at vi på generalforsamlingen skulle stemme om en 
ændring af beskrivelsen, hvad angår ikke medfødte sort pigmenterede områder på hals 
og hale. Desuden kom der et ønske om, at notere, at hvide hår på næseryggen, der 
kommer med alderen er acceptabelt. 
Dette blev vedtaget og der bliver formuleret en ny typebeskrivelse af bestyrelsen, som 
udsendes til dommerne inden dyrskuerne. 
I den forbindelse blev diskuteret om ikke vægtningen af køller skulle ændres fra 2 til 
1. Omkring halvdelen af forsamlingen mente, at køllesætning er lige så vigtigt som 
ryg, kryds, krop og lemmer. Argumentet for, at køllerne betød mindre, var at racen 
ikke vil sammenlignes med Texel og at slagterne ikke er interesseret i de store køller. 
Modsat er racen et kødfår og den suffolk, der også har de bedste køller står fløj. I 
krydsningsproduktionen er det af største betydning at vædderracen, hvis det er suffolk 
har både lang ryg og gode køller. 
Beskrivelse af dybde er forvirrende, idet der blot står halvdelen af højden. Hvad hvis 
dybden er mere? Er målet ikke at undgå for lange lemmer i forhold til krop? (a la den 
amerikanske type). Da højde og længde angiver størrelse af vores dyr og dybde ikke 
pt er et problem for racen bør vægtningen af disse to ændres fra 2 til 3 (dvs mindre 
relevant). 
Igen ser bestyrelsen på sagen ved det næste møde. 
 
Indsamling af data vedr. Suffolk: 
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På suffolkdagen blev diskuteret forskellige fordomme om størrelser og arvbarhed. 
Hvis der er besætninger, der har lyst til at give oplysninger om deres dyr videre til mig 
(Anne Nymand) vil jeg gerne prøve at beregne sammenhænge, så vi kan få belyst om 
feks lam født af gimmere bliver lavere end andre osv. Oplysninger bliver selvfølgeligt 
behandlet fortroligt. Er du interesseret så skriv en mail til mig på 
rask.nymand@mail.dk 
 
Stamtavler: 
Der har været fremsat et ønske om at få fjernet %-vis krydsning på stamtavlen.  Dette 
har særligt været aktuelt i forbindelse med eksporten til Finland. Generalforsamlingen 
blev enige om at indstille til avlsudvalget at under 1 % ikke er relevant oplysning på 
stamtavlen. 
 
Samarbejde med sorthovedgruppen: 
Indstillet, der afventes nye initiativer.((Manglende indkaldelse) Red). 
 
Ansøgning om midler til projekt vedr. klovsyge: 
En PhD studerende vil undersøge klovsygebakteriens overlevelse i miljøet og har 
ansøgt om penge. Da vores kassebeholdning imidlertid ikke bærer præg af det store, 
blev forslaget nedstemt. Conny skriver et pænt brev, om at vi selvfølgelig forstår 
værdien af undersøgelsen, men desværre ikke har økonomiske midler til at støtte det. 
 
Indstilling af personer til Dansk fåreavls faglige udvalg 
Til udvalg for avl: Anne Nymand og Ole Markussen 
Til udvalg for sundhed: ? 
Til landsskueudvalget: Ann-Britt Holm Jensen, Henning Nielsen 
 
Indstilling af dommere til Landsskuet: 
Harald Jepsen, Hans Ranvig, Henning Pedersen 
 
Forslag til Landskuet: 
Det blev vedtaget, at der fremover må møde ældre dyr med kun et lam. Til gengæld 
blev diskuteret om vi ikke skulle øremærke en ærespræmie til det får med 23 point, 
der har den bedste livsydelse målt i antal 2 måneders lam for at vise, at vi selvfølgelig 
er interesserede i høj produktion. 
Jvf tidligere i referatet ønskes dyrskuebedømmelserne udgivet til hver enkelt udstiller 
feks på lydfil. 
 
Input til mødet mellem raceudvalgt og racerne den 26/11 
<1 % krydsning på stamtavlen fjernes (se tidligere) 
Rygbredden over lænden ønskes indført på stamtavlen, i den forbindelse bør der 
opfordres til at kåringsdommerne får en bedre egnet måler til dette. 
 

5. Valg til bestyrelse: 
Lars Elgaard blev genvalgt til bestyrelsen og Anne Nymand blev genvalgt til 
suppleant 
 

6. Valg af revisor: 
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Asger Jacobsen blev valgt. Der skal lyde en stor tak til Ulrich Berg for hans virke i 
foreningen. 
 

7. Fastsættelse af næste års kontingent: 
Det blev besluttet at, hvis et medlem fremadrettet sælger suffolk til en nyetableret/ 
ikke medlem, må denne forære et gratis medlemskab til denne, der gælder for resten af 
året. Så er det op til den nye om medlemsskabet skal fornyes ved årsskiftet. 
Kontingentet stiger med 50 kr, så der fremover koster 200 kr pr person og 250 kr for 
husstandskontingent. 
 

8. Eventuelt: 
Nyhedsbrev: hvis dette ønskes pr mail (sparet porto) så giv besked pr mail til Conny 
Lauesen 
 
Hjemmesiden:  

Der blev rejst en ide, om at vise præmierede dyr ejet af medlemmer på 
hjemmesiden 

Der ønskes artikler om insemineringsresultater og im/eksport  
Der kunne laves et slags arkiv/reklame over særligt gode væddere (ikke salg) 
Der bør opfordres til købere om at bestille avlsdyr i god tid (ikke oktober til 

brug i nov) 
 

Tur til England: 
Jeg orienterede, om mine tanker om at besøge nogle få udvalgte besætninger i 
England til næste år med henblik på at finde egnet vædder (-e) til inseminering. 
Afhængigt af interessen kunne der så samles 2-3 af de bedste hundyr fra andres 
besætninger i en karantænestald, hvor jeg står for inseminering mm. Der vil dog være 
særlige krav om sygdomsfrihed, hvilket indebærer blodprøver ude i besætningerne 
inden indsættelse. Dyrene skal stå hos mig mindst 2 måneder inden inseminering og 
kan tidligst komme hjem efter drægtighedsscanning. Meget mere om dette i 
nyhedsbrev til foråret. 
 
Tak til Karsten Villadsen for god ro og orden 
 

Referent Anne Nymand 

 

 

 

 

 

 

 

Efter BT i går bragte en artikel om at hver 
femte måge er Bøsse, er fiskere over alt i 
landet blevet angrebet af vrede måger, der 
følger sig krænket af BT.  
En talsmand sagde i dag på Tv at de 
forventer en undskyldning fra H.Thorning 
og regeringen. Indtil da har måger over 
alt i landet taget fiskere som gidsler.  
Der går endda rygter om at den 
ekstremistiske mågegruppe 
”havmågerne” har henrettet to fiskere på 
klintholm.. 

En københavner flytter på landet og 
beslutter sig for at begynde at drive 
landbrug.. Han tager op til rugeriet og køber 
50 daggamle kyllinger. Ugen efter kommer 
han igen og køber 100 kyllinger. Næste uge 
er han der igen, og denne gang køber han 
200 kyllinger.  
- "nå da" siger rugeriejeren. "Du har nok 
rigtig fået gang i landbruget".  
- "narj" siger københavneren, "det vil ikke 
rigtig lykkedes. Enten er der for stor 
afstand, eller også planter jeg dem for dybt" 
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Opskrift. 

 

 

Fru. Vilstrups opskrift. 
 

1 udbenet lammekølle 
4 fed hvidløg 

½ bdt mynteblade 
½ bdt oreganoblade 
1 tsk salt og peber 

2 tsk limesaft 
lidt olie 

en pakke bacon 
 

1 bdt grønne asparges 
1 lille bakke nye kartofler 

 
Sauce 

lidt smeltet smør 
fløde 

myntegele 

Læg lidt halve kartofler i bunden af et fad, og læg lammet over, så det ligger jævnt. Lav små snit i 
lammekøllens overflade. Blend krydderierne i en blender. Kom blandingen over lammet, og dæk 

med bacon. Lad den trække en time i køleskab. Kom smeltet smør over lammet. Steg kødet i ovnen 
i 1- 1½ time på 200 grader. Efter en halv time sættes halve kartofler dryppet med lidt olie og salt og 
peber, også ind i ovnen. Mens det står i ovnen, knækkes det nederste af de grønne asparges af og de 

koges i 2 min i let saltet vand. Kødet skal på et stegetermometer ca være 70 grader for at være let 
rosa. Lad det hvile lidt inden det skæres ud med kødtrådene.  

 
Saucen laves ved at si skyen fra bunden af fadet, og tilsæt lidt fløde, myntegele og lidt salt og peber 

og jævn den. 

 

  


