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Nyt fra formanden 
Sommeren er gået på hæld og det betyder brunst sæson for fårene. De fleste suffolk er på 
nuværende tidspunkt for længst blevet løbet, men der er dog også nogle, hvor der er fuld 
aktivitet i fåreholdet. Gimmerne, altså de lam, der er født i år, skal have en hvis størrelse 
og kommer ofte lidt senere i brunst end de gamle får og derfor vælger nogle også at vente 
med at ilæmme dem til det efterfølgende år for at undgå at få for lang en læmmesæson og 
tit også for, at gimmerne kan nå at vokse nok. Hvad man gør, er smag og behag. Her på 
stedet har jeg startet med insemination i juli for efterfølgende at sætte væddere til 
omløberne. Der er brugt en irsk vædder kaldet Limestone Las Vegas, som Kurt Lyder 
også har insemineret med og en engelsk vædder kaldet Essie Samson. Forhåbentlig får vi 
noget nyt blod til racen om nogle måneder. Nu må vi se… informationer om engelske 
væddere kan ses på: 
http://www.basco.org/sheep/animalmanager/animaldetails/id/9202563 
I starten af oktober fik jeg kåret 11 får. Vi havde egentlig aftalt, at Jens Østergård skulle 
deltage for at prøve at få lidt klarhed over, vores ønsker til racen. Jens kunne desværre 
ikke den dag og vi var under tidspres i forhold til at få data med i den næste kørsel af 
indeksberegninger, som forventes at komme en af de første dage i uge 43. Jeg synes, vi 
skal tage emnet op senere evt sammen med en generel diskussion om vægtningerne at 
de forskellige indeks. F.eks. hvor meget betyder tilvækst ift lammenes evne til at overleve 
fødslen? For at alle skal blive hørt, kunne jeg forestille mig, at der blev rundsendt et 
spørgeskema først, hvor avlerne skal tage stilling til, hvad de synes er vigtigt men mere 
om det senere. 
Suffolkdagen i september hos Preben Jacobsen forløb over al forventning. Vejret var med 
os og med mange fremmødte og et godt program kan vi fra bestyrelsen sige alle mange 
tak for en dejlig dag. Karen har lavet et referat fra dagen som kan ses andetsteds i 
nyhedsbrevet. 
I lyset af de mange henvendelser foreningen har fået fra udlandet i løbet af året, har vi 
valgt at lave et indlæg til hjemmesiden, hvor vi opfordrer udenlandske interesserede til at 
kontakte os i god tid dvs senest marts, hvis de vil købe avlsdyr. Det er jo brand ærgeligt at 
gode gimmere og væddere bliver slagtet, hvis de kunne have været solgt til avl.  
På suffolkdagen havde jeg en præsentation af vores nye registreringssystem med, som 
skal erstatte dyreregistreringen og som er langt bedre og billigere. Der er ikke skrevet 
under på noget endnu, men alle andre raceforeninger var også begejstrede. Lige nu 
hænger det lidt ved familien Wolfart, men forhåbentligt har jeg mere nyt senest til 
generalforsamlingen i januar. Husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen og kunne du 
tænke dig at være med i bestyrelsen, så bliver der en ledig plads, da Conny jo har 
offentliggjort at hun vil stoppe, snøft 
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Så er turen kommet til og fortælle om TAMU Vitskøl Suffolk. 
Besætningen er i dag på 41 ilæmmede får + 8 ilæmmede gimmere, eller rettere håber de 
er, for Carl kommer d. 26/10 og scanner. 
Jeg startede med besætningen i 2004, da var den på 42 moderdyr, vi har i mellemtiden 
været oppe på næsten 100 moderdyr, den til tider lidt svære afsætning og vigende priser, 
har gjort at antallet er sat ned. Da vi både er planteavler, skovbruger, Hereford avler og 
Suffolk avler, er det en tidsmæssig udfordring at afsætte lammene. 
 I 2015 er slagte lammene afsat til Thyge Hansen, han henter dem på gården til aftalt tid, i 
år er de hentet af 3 gange, ca. 10-15 er leveret til Det lille slagteri i Farsø, nogle til 
slagtehuset selv resten privat kødsalg. 
Det sidste år er der solgt pænt mange dyr til avl, men jeg synes det er svært og få en pris 
der betaler for tiden, fra de kunne være slagtet, det er jo et sats og gemme lam til avl. Ved 
kreaturer stiger værdien med stigende alder og vægt, selv en ældre ko giver en fornuftig 
pris på slagteriet, ved får er det helt anderledes, bliver lammene ikke slagtet inden 50 kg. 
Bliver de næsten ”værdiløse”  
Slagtelam på ca. 50 kg. Giver ca. 900kr + moms, hvad skal en Gimmer klar til i læmning 
så koste?   
Er den konstateret drægtig hvad er prisen så ? 
Har den fået lam 1 eller 2 gange hvad er prisen så ?   
Jeg vil meget gerne sælge dyr til avl, besætningen er M3 fri og fri for klovsyge, køber kun 
grønne væddere med højt index, så forudsætningen skulle være i orden, det er fristende 
og vælge den sikre vej og slagte lammene, med mindre der er forud bestillinger. 
Trods det har jeg alligevel 4 vædderlam fra i foråret gående. 
Når alt det så er sagt, vil jeg gerne fortælle hvorfor vi har Suffolk???  Jo da Suffolk er da 
DANMARK SMUKKESTE FÅR, og så har Suffolken de egenskaber der passer bedst til 
mine forhold, de kan få lam tidligt, vi får lammene lige efter nytår, der har vi bedst tid, til og 
tage os af læmningerne, for det er jo vigtigt og få levende lam. 
Lammene får så kraftfoder efter ædelyst lige fra fødslen, jeg bruger en fedekalveblanding 
som til slagtekalvene, de første lam slagtes inden 3 mdr. og ingen slagtelam bliver mere 
end 4 mdr. 
Lammene fravænnes ved 2 mdr. eller 20 kg, fårene goldes ude da græsset ikke er 
begyndt og vokse. En anden fordel er at lammene ikke på virkes af orm. 
Fårene går så på naturplejen og gør sig klar til ilæmning, her det igen en udfordring med 
flushingen, i år håber jeg at den megen regn har givet godt foder på naturplejen, ellers har 
jeg tidligere tildelt lidt kraftfoder 4 uger op til vædder tilsætningen, ligeledes klippes i 
slutningen af juni, samtidig gives en vitamin/mineral bolus. 
Vi scanner ikke så meget for at fodre efter antal lam, men for at fjerne dem der ikke er med 
lam, og ved læmning hurtig se om de er færdig. 
Fårene tages ind i løbet af december, hvor vi så småt starter med at give lidt kraftfoder, til 
at starte med er det mest for at blande Fåre mineraler og især E vitaminer i, det giver let 
fødte og livskraftige lam. 
Jeg har også prøvet skræk senariet, vi planlagde lam i april, tog fårene ind til jul, de fik 
noget fantastisk ensilage (til højtydende malkekøer) efter ædelyst, lammene vejede i snit 
næsten 2 kg mere end normalt, 7 får døde under læmning, det lærer man af og gør det 
ikke igen. 
Fårene læmmer i flokken, kommer derefter i enkel boks 1-2 dage, når det går godt, så i en 
børnehave. 
Jeg bruger lammesonden rigtig meget, et svagt født lam eller lam født sent om aftenen, får 
lige 150 ml. modermælk med sonde, det er ikke altid nødvendig men jeg sover bedre. 
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Jeg har også altid råmælk fra en Jersey besætning i fryseren, de ligger i ½ l. 
sodavandsflasker, som er lette at tø op. 
Jeg er meget hysterisk med hygiejne i læmme sæsonen, der skal altid være velstrøet, og 
vi muger jævnlig ud, vi jod dypper derfor ikke navler og har ikke endnu haft problemer. 
Fremtiden for Suffolk på TAMU Center Vitskøl. 
Størrelsen på besætningen bliver nok omkring 50 moder får, mindre kan ikke betale sig, 
lidt flere giver nogle håndterings udfordringer, både ved flytninger men også med 1 eller 2 
væddere. Ellers skal vi op på 4-500 får men så går det ud over Hereforderne og det går 
ikke. 
 
Jørn Bloch 

 
 

Suffolk dagen den 6-9 2015. 
I år havde Lene og Preben inviteret os til at besøge dem og afholde vor årlige suffolk dag 
hos dem ved Farsø. 
Vi mødtes alle ved herrergården Hessel, hvor Preben bød velkommen. Han havde fået 
lavet det sådanne, at vi spiste vor medbragte frokost i cafeen. Der stod en strid blæst ind 
fra havet. Conny og Jens havde medbragt øl og vand til alle. 
Efter velkomst i cafeen fra Anne, som håbede på nogle gode timer sammen, gik snakken i 
gang blandt medlemmerne. Man sludrede og snakkede, udvekslede erfaring om de dyr, 
der gik derhjemme. 
Efter spisningen var der rundvisning på Hessel. 
Herregården Hessel ligger på halvøen Louns. Den er præget af store bakker, 
gennemskåret af byde kløfter. Hvornår Hessel er bygget vides ikke nøjagtigt. Men i et 
salgsbrev fra 1391, ved vi at gården ligger her. Opført kan den dog være tidligere – måske 
efter den sorte død. Den herskede i middelalderen. 
De fleste af bygningerne stammer fra 1700 tallet. Laden er dog fra 1600 tallet. Den har en 
hel speciel konstruktion. 
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Ude i gården er der en dam til vanding af kreaturer. Gården har sit vand til husholdningen 
800 meter derfra i en vandvogn. 
Stuehuset står uberørt fra den sidste familie. De boede på Hessel i 1800 tallet. 
Under rundvisningen var der mange ting at undre sig over. Stuer og køkken vakte 
opmærksomhed. Laden med de mange forskellige maskiner gav store diskussioner. 
Efter alle var kommet i bilerne kørte vi ud i det smukke landskab ad små veje.  
Vi gjorde holdt ved Prebens brors ejendom. Her gik fårerne i rigtig meget græs, trods 
Preben havde taget et slet warp.  
På Lene og Prebens ejendom gik flotte suffolk får 1 års – stadig i meget græs. 
Kaffe og kage indtog vi i stalden som Preben havde vasket ned. Han fortalte om 
ejendommen og dyrerne på stedet – duer, kaniner og får. Nu var der så mulighed for at se 
sig omkring på gården. 
Inden vi fik aftensmaden, havde Anne et indlæg. 
Aftensmaden havde Lene og Preben sat godt sammen, og vi nød den med vor medbragte 
drikkevarer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inden desserten fik Jens overrakt en gave, for det store  arbejde, han har gjort for 
foreningen i årenes løb på vor hjemmeside (han stopper januar 2016, så overvej hvem der 
tager over). 
Desserten var is i mange varianter fra et lokalt ismejeri. 
Aftenen sluttede med snak ved bordene. 
En stor tak til Lene og Preben for en vellykket dag. 
 
Karen Olsen 
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Hessel    Laden 
 
 
 
 
 
 
Kære Suffolk Avlere 
 
Vi har i skrivende stund fået solgt samtlige dyr. Og mangler nu kun at få 6 slagtedyr slagtet. Kødet 
er solgt. Så det må siges at være gået rigtig fint med afsætningen.  
 
Generalforsamlingen bliver den 16.januar kl.12,00 hos Jens Østergård. Damslundvej 14, 6900 
Skjern. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Bestyrelsen sender Dagsorden ud i december 
måned. 
Men det er vigtigt at der er arvtagere til Kasserer posten samt Webmaster til Hjemmesiden. Så går 
du med et lille ønske om at sætte dit præg på foreningen så kom frem fra busken.  
 
Det er gået fint med at flytte Bank så det skulle også være på plads. 
  
 Conny og Jens 

 


