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Nyhedsbrev 4.04.2013 
 

Ved formanden. 
En gevinst ved at være formand og avler gennem mange år er, at jeg kan følge med i hvordan det 
går især omkring læmning. Oftest bliver jeg kontaktet når der er problemer, men det sker også at 
jeg hører når det går godt. 
Mit indtryk er, at der i år, efter en vanskelig start, med vanskelige fødsler og døde lam, grundet 
Schmallenberg, er gået godt mange steder, med mange levende lam og nemme fødsler. Jeg tror 
det begynder at slå igennem, at vi har fokuseret så meget på mere selvhjulpne dyr. Mit indtryk er 
også, at der ikke bliver brugt så meget kraftfoder inden læmning, men mere ensilage. 
Vi har endnu ikke hørt fra udlandet om ønsker om at importere Suffolk, måske kommer det. Der er 
ret god efterspørgsel på avlsdyr herhjemme. Der kan også være nogle som trænger til at få sine 
gamle avls får skiftet ud med nye gimmere, vil man avls fremgang, skal der være en forholdsvis 
stor udskiftning. 
På hjemmesiden har vi prøvet at synliggøre aktive avls væddere, der må være mange flere. Husk, 
at det kan være et godt billede til nye avlere og udlands interesserede. 
Medlemmer af Suffolk foreningen, kan få gratis rådgivning, såsom hjælp til foderplanlægning, 
fødsler og hvis man har et sygt dyr osv. Kontakt os og vi vil gøre vores bedste for at hjælpe. 
Foreningen er ligeledes behjælpelig ved de store dyrskuer, vi vejleder i hvilke dyr der er egnede, 
hvordan man klargør dyrene osv. 
Her skal også lyde en opfordring til at alle der har lyst og energi, om at deltage i dyrskuer, det er 
det bedste udstillingsvindue vi har.  
Med ønsket om et godt får år her fra Bølling. 
Jens Østergård 
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Vittighed. 
 
En ulv og en bjørn kom gående gennem skoven. Pludselig mødte de en fe som ville give dem 3 
ønsker hver. Så sagde ulven straks, jeg ønsker at blive den eneste hanulv i skoven. Bjørnen 
ønskede en motorcykel. Så ønskede ulven at blive den eneste hanulv i landet. Så ønskede 
bjørnen en hjelm. Så ønskede ulven at være den eneste og lækreste hanulv på jorden. Så satte 

bjørnen sig op på motorcyklen og sagde, jeg ønsker at ulven er bøsse og kørte. 
 
 

Staldtips: Har du flaskelam? Breve med” Råmælk” samt sække med modermælkserstatning kan 
det med fordel gemmes til året efter. Kom sækken ned i en gennemsigtig plastsæk. (pga. støv) sæt 
den i kummefryseren. Her kan det holde sig op til 3 år længere end holdbarheden på sækken. 
(Conny) 
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Referat fra den internationale fåre kongres for dyrlæger i New Zealand 
2013. 

Af kvægfagdyrlæge Anne Købsted Nymand, Aars 

Jeg havde den ubeskrivelige fornøjelse at deltage på kongressen den 18.- 22. februar 2013. Efter 
36 timers transport med fly, besøgte jeg en dyrlæge, som jeg har læst til fagdyrlæge sammen med 
og kørte med ham i praksis i nogle dage. Vi fik scannet en masse køer og set området omkring 
Christchurch. Herefter tog jeg til nord øen, hvor jeg deltog i en tur arrangeret i forbindelse med 
kongressen. Hér var vi ude og besøge flere forskellige lammeproducenter, hvor vi bla fik 
demonstreret forskellige håndteringssystemer og obducerede nogle magre får for at afklare 
årsagen til utriveligheden. En stor del af u trivelige får i NZ skyldes defekte kindtænder (noget vi 
også ser meget i Dk) eller infektion med paratuberkulose. Vi besøgte en avlsstation, primært med 
racen Romney. Her fik vi fortalt om alle de avlsmæssige tiltag, de brugte, som ud over det vi 
kender i Dk inkluderede CT scanninger, gentests mm. Der var også hjorteopdræt og besøg på en 
malkekvægsbedrift med 2400 malkende køer.  
Lidt turisme blev der også plads til undervejs og da NZ har en del varme kilder og vulkaner kunne 
vi ikke undgå at komme forbi nogle af dem. Vi havde 2 jordskælv på 14 dage på hhv 3,8 og 4,3 på 
richterskalaen, lidt skræmmende for en som kommer fra et fredeligt Dk.  
På selve kongressen fik jeg udover de faglige indlæg holdt en masse små møder med eksperter 
fra hele verden og blev opdateret på bla paratuberkulose, klovsyge, Schmallenberg, hæmonchus 
og meget mere. 
 
Her får du lidt highlights: 
Paratuberkulose: erkendes først i besætningen efter 10 år og øger dødeligheden til over 5-10 % af 
fårene. Der findes 2 forskellige strenge, der hver især er særligt tilknyttes hhv. kvæg og får, men 
begge dyrearter kan smittes med begge strenge. I smittede besætninger er omkring 7 % får 
positive mod 11 % geder. Sygdommen påvises på besætningsniveau ved en kombination af både 
antistof målinger og PCR på gødning. 
 
Klovsyge: vaccination mod mere end to stammer virker generelt for kort tid. Praktisk vil det kræve 
at man afklarer hvilke stammer, der forefindes i den aktuelle besætning og bruger en vaccine kun 
mod disse, men det bliver meget dyrt. Køer er generelt kun inficerede med de godartede strenge af 
klovsygen. Englænderne har udregnet, at det koster ca 14,5 pund pr moderfår om året at have 
klovsyge i besætningen og har lavet en model, der kan beregne, hvad der er cost- effektivt i 
forbindelse med forskellige tiltag.  
 
Schmallenberg: jvf billedet så kan meget gå galt ved infektion. De praktiske erfaringer er, at der er 
flere unormale omløbere/ golde end normalt som følge af tidlig fosterdød og når læmningerne 
starter, så kommer de fleste misdannede lam indenfor ca 10 dage. Dette har medvirket til at 
besætninger South Wales har mistet op mod 40 % af lammene i synkroniserede flokke. Blodprøve 
for antistof hos moderen allerede 1-2 uger efter infektionen viser, om hun har været smittet. Virus i 
de defekte lam kan kun påvises i 20-50 % af tilfældene. Der sås flere tilfælde med ét misdannet 
lam og et normalt. Der arbejdes på fremstilling af en vaccine, men den vil nok først være til 
rådighed i 2014. 
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Hæmonchus: der er en vaccine i afprøvning, der viser gode resultater (over 90 % reduktion i ægtal) ved 

vaccination 2 gange med 6 ugers mellemrum og derefter hver 6 uge i risikosæsonen. Prisen er ca den samme 

som behandling med et antihelmintika, men fordelen er at man ikke får opbygget resistens overfor 

ormemidler. Det ser ud til at der også er effekt på andre typer L3 larver. 

 

 

 

 

    Tyve år med får. 
 
-er baggrunden for Keld Bjørnagers nye bog 
”Lam & får – en koge- og erfaringsbog”. Her 
følger vi årets gang som fåreavler – og der er 
masser af skønne opskrifter, mange med 
inspiration fra Balkan og Kaukasus. 
Madbillederne er suppleret med malerier af 
den russiske kunstner Andrei Kolkoutine. 
132 sider, 250 kr. Klematis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dansk Suffolk er kommet på Facebook  

– er du selv oprettet kan du gå ind og blive ven med siden. 
Så er der muligheder der, for kontakt til andre avlere og andet godtfolk. 
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Huske Sedlen.  
 
Dansk Suffolks hjemmeside er for alle medlemmer, husk at bruge den.  
F.eks. til annoncer – Køb og salg. Det nye tiltag med Avls væddere mangler også brugere. 
 
Der oprettes det antal sider som du ønsker med 1 vædder på hver side. 
 
Du kan så henvise til faderen når du sætter en annonce for salg af lam på siden.  
 
Du kan se hvordan man tilmelder vædder ved at gå på www.Suffolk.dk og følge linket aktive 
vædder  
 
Hvis du har en god historie et arrangement som du vil reklamere så send en mail.  
 
Al information vedrørende siden sendes til Jens.lauesen@suffolk.dk. 
 
Du kan også finde alle de nyhedsbreve som er udgivet, siden december måned 2009 
 
Typebeskrivelsen kan udskrives og udleveres til dommer ved dyreskuer rundt om i landet 
 

Fødevarekædeoplysninger skal opdateres før hver slagtning. 

Fra og med den 1. april 2013 skal fødevarekædeoplysninger indberettes før hver slagtning. 
Ny elektronisk løsning gør indberetningen nemmere. 

 
Hver gang man har tilmeldt dyr til slagtning, kontrollerer slagteriet om fødevarekædeoplys- 
ningerne er indberettet, og at de er i orden. Dyrene vil ikke kunne slagtes, før denne kontrol er 
sket. 
Hidtil har landmænd med kvæg, svin, får eller geder indberettet fødevarekædeoplysninger én gang 
årligt for at kunne sende dyr til slagtning. Fra og med den 1. april skal det imidlertid ske, hver gang 
man sender dyr til slagtning. 

”Ændringen skyldes, at EU har underkendt den hidtidige procedure,” forklarer afdelingsleder i 
Kvæg IT, Vibeke Christensen, Videncentret for Landbrug. 

”EU mener simpelthen ikke, at det er tilstrækkeligt kun at bekræfte, at man behandler sine dyr med 
medicin efter gældende regler én gang årligt,” fortæller Vibeke Christensen. 

Af praktiske årsager vil indberetningen dog gælde for 14 dage ad gangen, da der af og til 
eksempelvis vil være helligdage, som kan gøre, at indberetningstidspunktet bliver forskudt i forhold 
til det tidspunkt, hvor dyret reelt bliver slagtet.  

Nem indberetning  
For at lette indberetningen kan det nu gøres elektronisk for alle dyrearter – modsat tidligere hvor 
man for svins vedkommende skulle udfylde og indsende en papirformular. 

Der er flere muligheder for elektronisk indberetning:  

1: Indberetning via www.landmand.dk 

http://www.suffolk.dk/
mailto:Jens.lauesen@suffolk.dk
http://www.landmand.dk/
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Når man er logget ind på landmand.dk, ligger der en boks ”Indberetning af fødevarekædeoplys- 
ninger”, som man klikker på. Boksen ligger i venstre margin, hvor man også finder Webdyr, 
Øremærker, Landbrugsinfo osv. Selvom det fortsat er den gamle ordning, der gælder, kan du 
allerede nu logge dig ind og ”øve” dig i at indberette via landmand.dk. 

2: Ved nogle slagterier vil det desuden være muligt at foretage indberetningen, samtidigt med, at 
man tilmelder sine slagtedyr.   

Du kan også fortsat vælge at:  

3: Indberette via www.landbrugsindberetning.dk   

4: Indberette via papirformular, som skal følge dyret til slagtestedet. 

Det skal indberettes 
Der er ingen ændringer i de oplysninger, som skal indberettes. Der vil altså også fremover være 
tale om at bekræfte, at der ikke er sygdomme i besætningen eller andre forhold, der kan påvirke 
kødets sikkerhed. Og det skal bekræftes, at man ved behandling af sine dyr med medicin har 
overholdt gældende regler. Svineproducenter skal desuden oplyse, om de har opdrættet dyrene 
indendørs siden fravænning. 

Hvis man ikke indberetter 
Hver gang man har tilmeldt dyr til slagtning, kontrollerer slagteriet om fødevarekædeoplys- 
ningerne er indberettet, og at de er i orden. Dyrene vil ikke kunne slagtes, før denne kontrol er 
sket. Hvis fødevarekædeoplysningerne ikke er i orden, vil dyrene blive afvist og årsagen nærmere 
undersøgt. Derfor er det i landmandens egen interesse at sikre sig korrekt indberetning hver gang.  

(lånt fra dansk landbrug) 

 Opskrift:   

Hotch-potch suppe 

Antal: 4 Pers. 

Oprindelsesland: Skotland -  
                                                                                               
  

 

 

Ingredienser: 

   3/4 kg. lammebryst 

   1½ l. bouillon 

   2 spsk. smør eller margarine 

   ½ spsk. hvedemel 

   ½ selleri 

   1 pastinak 

   1 stor gulerod 

   2 løg 

   salt 

   peber 

   1 porre 

   ½ dl. hakket persille 

    
 

 

          Hug brystet igennem et par steder og kog 
det næsten mørt i bouillonen. Tag brystet 
op og tag kødet fra benene. Skær kødet i 
ensartede bidder.  
 
Brun kødstykkerne i fedtstof i gryden. Drys 
lidt mel over. Rens selleri, pastinak og løg, 
og skær dem i terninger. Tag kødet op af 
gryden og svits grønsagsterningerne heri. 
Kom kødet i gryden igen og hæld 
bouillonen over. Krydr og lad suppen koge 
færdig ca. 15 min. Drys med fintsnittet 
porre og persille.  
 
Servér i varme suppetallerkener eller 
kopper.  
 
Tilberedningstid: Ca. 1½ time. 

 

http://www.landbrugsindberetning.dk/
https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Sundhed-og-dyrevelfaerd/Sider/Erklaering_om_foedevarekaedeoplysn.pdf?List=%7b4a9a980e-20a4-478e-948e-c530655e6af7%7d&download=true
http://www.dk-kogebogen.dk/opskrift2/land/land-2.php?id=219
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Eventyr.  
 
Som mange ved har jeg to racer. Nemlig Suffolk og Zwartbles. Lemningerne er forløbet rimelige i 
år. Havde dog en Zwartbles som skulle lemme for første gang. Dette forløb ikke særlig godt. 
Lammet døde inden jeg nåede at gribe ind. Men fik det dog trukket ud af hende – 8 kilo vejede det. 
Hun snusede til lammet og så derefter temmelig ked ud af det. 
Sagde til hende, at jeg syntes det var skrækkelig synd for hende . (Taler altid meget med mine 
dyr). 
 
 

8 timer efter havde jeg en Suffolk der skulle lemme. Det gik 
godt – bortset fra at JEG hader når Suffolk får 3 lam. Netop 
fordi det aldrig er helt nemt med mælken og der er altid en 
der halter bagud med hensyn til vægten. Og når jeg ser én 
få tre lam er de altid Trip – Trap – Træsko. Men disse tre 
lam vejede alle 4,5 kg. Tog derefter et af lammene gik 
resolut over til Zwartblessen og spurgte om hun ikke kunne 
adoptere ham – for ellers ville han dø???  Lagde det ned 
foran hende og straks begyndte hun at slikke det. Lammet 
er nu megastort og pludselig en integreret del af 
Zwartblesflokken  Og de levede lykkeligt til deres dages 
ende……. 
 
Conny 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Alle ønskes et godt forår – en god sommer og et godt udstillings år. 
 

 


