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Ved formanden. 
 
Et travlt får år er snart slut, der har været succes af salg af avlsdyr som aldrig før, så mon 
ikke vi er nogle der skal have lagt flere gimmere til egen avl, til næste år. 
Af spændende tiltag i 2013, kan der allerede nu nævnes at vi arbejder på en tur til England 
eller Sverige. Mange dyrskuer og ikke mindst på Landskuet er der muligheder for at 
deltage. Spændende er det også med de kommende fødsler af lam, hvor mange kommer 
der, er de kvikke, nemme fødsler og ikke mindst, hvordan tegner de sig som kommende 
avlsdyr, ja der er nok at glæde sig til. 
Siden sidst har vi haft Suffolk dag hos Asger og Erik Jakobsen, 20 – 25 deltog på en 
spændende dag, både fagligt og oplevelsesmæssigt. Der har efterfølgende været mange 
positive tilkendegivelser. Endnu engang tak til jer, som var værter på dagen. 
Jeg har været til møde i Odense 2 gange, angående problemet at Dansk Fåreavl ikke har 
penge til at varetage fåreavlernes interesser i forhold til myndighederne. På møderne 
deltager formanden for de respektive raceforeninger og formanden for de små lokale 
foreninger, samt en repræsentant for Geder. For at påvirke de regler vi føler bliver trukket 
ned over hovedet på os, mener jeg det er vigtigt, at folk der har praksis erfaring med 
fåreavl bliver inddraget.  
Det er få procent af fåreavlerne der betaler for varetagelse af vores interesser, vi foreslår 
derfor at der bliver lavet en union, hvor alle kan bidrage med et mindre beløb. Det bliver 
frivilligt om man vil betale til denne ordning og beløbet bliver ca. 100 – 150 kr. årligt. 
Kødkvæg har samme ordning med succes, så jeg vil opfordre alle til at støtte op om 
unionen, da jeg mener den er nødvendig. Hvis vi skal være troværdige 
samarbejdspartnere skal der være et stort mandat bag de krav og ønsker vi har.  
Har du en nogle dyr der ikke er gentestet RR-RR og gerne vil have mulighed for at 
eksportere, er det en god ide at få blå øremærker. De bruges i de døde dyr, som så bliver 
testet for scrapie. Øremærkerne bestilles i Videnscenteret i Skejby, tlf. 87405000.  
 
Hermed en hilsen med ønsker om en glædelig Jul og et godt Nytår. 
 
 
Jens Østergård 
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Referat fra generalforsamlingen i dansk suffolk den 10. november 2012, 
Bygholm 

Referent Anne 
Pkt 1: Dirigent Casper 
Pkt 2: formandens beretning aflagt ved Jens og godkendt (vedhæftet) 

Der var udbredt stemning for at næste års suffolkdag går til udlandet. Anne 
tager i første omgang kontakt til avlsbesætninger i UK og sædtapningsfirmaet 
Innovis 

Pkt 3: årsregnskabet gennemgået og godkendt. Der er et pænt overskud, så der evt 
kan blive et tilskud til en udenlands tur 

Pkt 4: referat fra avlsudvalgets møde med racerne ved Anne 
 Der vil blive lavet en vejledning i forbindelse med indkøb 
 Lene Wolfart kommer til at stå for registreringen af besætningers klovsyge 

status på dansk fåreavls hjemmeside 
 Maedi/import programmet trænger til revision. Et udvalg bestående af Anne, 

Morten og Lene fra avlsudvalget samt Asger og Ron Bon fra racerne er 
nedsat 

 Vædderlams/ vædderskue 2013 planlægges til at ligge tidligere på året end i 
2011 

Pkt 5: Conny genvalgt til bestyrelsen og Anne genvalgt som suppleant 
Pkt 6:  valg til revisor: Asger valgt 
Pkt 7: kontingentet for 2013 forbliver uændret og nye avlere er gratis med det første 

år 
Evt: intet konkret 
 
 

Suffolk i produktion af slagtelam 

Her vil jeg prøve at fortælle lidt om hvordan et suffolkfår kan producere slagtelam. Som jeg 
kan se i min besætning kan de samme som dorset, måske endda lidt mere, hvis de rigtige 
betingelser er der. 
Det hele startede som et lille eksperiment, fordi jeg kunne se kom i brunst inden de kom 
på græs om foråret. Fårene fik tidlige lam dvs. december/januar, lammene fravænnet efter 
8 uger maks. 10 uger. Lammene er på det tidspunkt rigtig godt i gang på stald, der bliver 
udvalgt tillægs lam som har en daglig tilvækst som er lidt højere end gennemsnittet af alle 
lammene, derefter kikker jeg på enkelt-tvilling-trilling lam. Og ikke mindst på moderdyret, 
især mælk og om det er selvhjulpen.  
Jeg vil ikke ligge skjul på at import fra Tyskland, har rykket min besætning mere over på 
produktionssiden, moderfårene er mere selvhjulpen og det ser jeg som en kæmpe fordel 
især når man har udearbejde. Jeg holder ikke fri i læmmesæsonen, de må klare det selv 
groft set. Alle fårene er scannet så jeg ved nøjagtigt hvor mange lam der skal komme. I år 
bruges der kun grovfoder inden læmningen, de er delt op i antal lam pr. får, alle dyr som 
skal have 2 eller 3 lam får ensilage af 1 slæt (taget sidst i maj). Dem som skal have 1 lam 
får kun ensilage af 2 slæt (taget sidst i juni). De får af 1 slæt først når de har læmmet. Alle 
dyrene har mineraler ab litium. Jeg vil afvente og se hvordan det ser ud når de har 
læmmet, de får måske lidt sojaskrå ved siden af. 
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Ved klipningen i november fik jeg at vide, jeg skulle spare på kraftfoderet! Der måtte jeg 
fortælle at de ikke får kraftfoder, de får kun grovfoder og flyttes rundt på markerne efter de 
forskellige slæt, og nye anlagte græsmarker. 
Jeg har de sidste 2 år haft et mindre hold som jeg har kørt et eksperiment på, som skrevet 
tidligere. Der har været imellem 5-10 dyr i mit interne forsøg. Holdet har bestået af dyr i 
alle alder og kropstørrelse, jo større dyrene er des bedre huld er de i efter fravænning. 
Gimmer som får 2 lam har der imod meget svært ved at komme i rette huld inden ved 
næste ilæmming, og tage yderligere på i drægtigheden uden kraftfoder, men ældre dyr 
som kan omsætte meget grovfoder, er der ingen problemer med huldet samt antal lam. 
Billedet nedenunder er 1 gimmer med trillinger født midt april 2010, efterfølgende fik 
trillinger januar 2011, fik 1 lam januar 2012 og scannet med trillinger igen. Det har været 
meget svært at få fåret i rette huld, men den kan producere sig selv ihjel når den er i rette 
huld! Dog har jeg lært at dyrene kan mere end vi regner med. 

Jeg vil skrive her nedenunder 3 dyr som har 
været med fra begyndelsen af mit lille forsøg. 
XXX1 læmmet 0104 2010 med 2 lam, lammene 
slagtet 15. august 2010. Fik 2 lam den 0401 
2011, lammene slagtet 1 maj 2011. Fik 2 lam 
2509 2011, lammene slagtet 15 februar 2012. Fik 
2 lam 16 juli 2012, de er slagtet den 3 december 
2012. Fåret gået ved vædder fra 1 november 
2012 slut ved vædder 1 december. 
Gennemsnitsvægten på lammene er 4,1 kg. 
Fåret xxx1 har lavet 8 slagtelam på 27 måneder, 
den klare sig forbavset godt, den kræver bare 

grovfoder og græs af høj kvalitet. Fåret kan ikke bruges til naturafgræsning, den kan ikke 
nå at komme i rette huld på visnet græs. 
XXX2 læmmet 9 juli 2010 med 1 lam, lammet slagtet dec 2010. Fik 2 lam 0602 2011, 
lammene taget fra til avl. Fik 2 lam 0110 2011, lammene slagtet 15 februar 2012. Fik 2 lam 
1507 2012, lammene er slagtet den 3 december 2012. Fåret gået ved vædder fra 1 nov 
2012 slut 1 december. 
Fåret har lavet 7 lam på 4 læ Fåret har lavet 7 lam på 4 læmninger på 24 måneder, fåret 
er i huld 3. Den har kun fået grovfoder og græs af høj kvalitet. Gennemsnitsvægten på 
lammene er 4,3 kg, dog er vægten faldet en del på lammene ved sidste læmning, nu får vi 
at se hvordan det går næste gang! 
XXX 3 læmmet med 1 lam som gimmer 05042010, lammet taget fra til avl. Fik 2 lam 0201 
2011, lammene slagtet 1 maj 2011. Fik 2 lam 0110 2011, lammene er slagtet 1502 2012. 
Fik 2 lam 1907 2012, lammene er taget fra til avl. . Fåret gået ved vædder fra 1 november 
2012 slut ved vædder 1 december. Gennemsnitsvægten på lammene er 5,1 kg. Lammene 
har været meget ensartet ved læmning og ved 2 
mdr`s vægten. Igen kun på grovfoder og græs af 
høj kvalitet. Huld 3,5-4 ved fravænning. 
Alle dyrene som er skrevet om, har ikke fået 
hjælp en eneste gang, alle dyrene har tysk 
afstamning i blodet. Der har været hollænder type 
med også i mit lille eksperiment, disse dyr er sat 
ud de kan simpelt ikke det samme som de 
beskrevet dyr. 
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Er der nogen som vil høre mere omkring hvordan jeg gør det, så kan man bare kontakte 
mig. 
 
Lars Elgaard 

 
Et udklip som vi har fundet omkring 
lever ikters livscyklus 
 
Et par vittigheder 
 
En mand stod udenfor en bar i en rigtig  
westernby og fik sig en whisky. 
Pludselig kom et ligtog gående forbi, 
men manden undrede sig over, at der i 
ligtoget kun var mænd. 
Manden gik hen til en af mændene i 
ligtoget og spurgte hvem det var, der var 
død, hvortil han fik svaret: 
"Kan du se ham der går allerforrest? Det 
er hans svigermor, der er død!" 
"Hvordan skete det?", spurgte manden 
interesseret. 
"Jo ser du, det var hans hund, der bed 
hende ihjel!" 
Manden udbrød straks: 
"Sådan en hund kunne jeg også godt 
tænke mig!" 
"Hov, hov... om bag i køen!" 
 
 
 
 
En øl og en mælk står på et bord. 
Pludselig siger mælken: 
"Skal vi to ikke være kærester?" 
"Nej!", svarer øllen meget bestemt. 
"Hvorfor ikke?", spørger mælken. 
Til det svarer øllen: 
"Den ene dag er du sød, den anden er 
du sur, og den tredje er du tyk og så er 
det mig, der får hele skylden. 
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NYT - NYT – NYT Aktive Væddere på Hjemmesiden. 
 
Aktive væddere er en side som fortæller om Suffolk væddere der er aktive i avlen. 
   
Man kan se på siden se aktive og ejer af vædderen. Som det er muligt at købe lam efter:  
 
Siden kan oprettes af personer som har et medlemsskab af Dansk Suffolk. 
For at oprette en side med vædder er det nødvendigt at fremsende billede af vædderen i 
JPG format, stamtavle, samt de oplysninger som står på dokumentet der kan hentes i 
word eller PDF format på siden.  
Navne på download er oplysnings skema word eller oplysningsskema.pdf. 
  
Informationer fremsendes til jens.lauesen@suffolk.dk. Han vil herefter sørge for at 
vædderen kommer på siden.  
Siden vil blive opdateret en gang om året i december måned og er der ikke en 
forudgående aftale med ejeren af siden om fortsat at være på, vil vædder/vædderne blive 
slettet. 
 
For at se hvordan siden virker, se på www.suffolk.dk og følge link til Aktiv vædder. 
 
 
 

 
 

Jeg var en tur i Sverige her i efteråret (arbejde). Vi kørte en tur til Øland hvor vi kørte forbi 
en del marker hvor der græssede får af ubestemmelig race. En del Texel og Suffolk kunne 
man se der var i anerne. Men disse tre stod nu som inspiration og skiltning til 
bondemandens farm. Hvad de var lavet af ved jeg ikke – men de var beklædt med uld. Og 
stod på disse to store big baller. Conny 


