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Nyt fra formanden:
Håber i alle har haft en dejlig jul og er kommet godt ind i det nye år. Mange suffolkavlere har eller
er i gang med at få lam nu og der er vel nok et af de mest spændende tidspunkter på året.
Ved fødslen kan vi registrere rigtigt mange ting om lammets evne til at blive et godt avlsdyr.
Hvordan var fødselsforløbet? Hvor livs og handlekraftig var lammet til at komme op og finde
patten? Tegn på misdannelser ex bidfejl, krogede lemmer? Uønskede fex bipatter, aftegn (hvide
ører) oa?
Senere kan vi også følge tilvækst. Selvom alle suffolk har genetisk høj evne for tilvækst, så får ikke
alle lov at udvise det. Det kan være fordi dets mor har for lidt mælk, ikke vil lade den patte eller
måske som følge af en infektion i lammet feks coccidiose. Nyeste forskning viser, at når et ungt dyr,
der vokser, bliver påvirket negativt sfa sygdom eller sult, så kan det få den konsekvens, at nogle af
generne så at sige lukker ned. Dvs at dyret f.eks. ikke bliver så stort, som man troede og ej heller er
det sikkert, at dens eget afkom bliver det, desuden kan en markant tilstand forårsage større risiko
for forskellige lidelser senere i livet. Så… selvom ynglingslammet der blev syg men overlevede eller
flaskelammet der var født for lille og bliver ved at være lidt bagud men som er sødt og kærligt… få
dem nu slagtet når tid er. De har ofte fået en forkert social adfærd og vil med stor sandsynlighed
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skuffe dig senere og må aldrig betragtes som avlsdyr. Avlsdyr er i sagens natur de største og de
bedste og mest selvhjulpne, der kan klare det system, de er vokset op i.
Vi har pt en forespørgsel på 50-100 gimmere til Spanien. Opkøberen var på besøg hos mig i sidste
uge (så de virker seriøse omkring det) og vil komme igen i starten af marts. Han er evt også
interesseret i lidt ældre dyr, men afhængigt af prisen, så har du nogle, der kan være klar enten til
marts eller slut april så skriv eller ring til mig. De har interesse i vores dyr primært sfa vores høje
sundhedsstatus i Danmark. Krav som minimum er frihed for maedi og scrapie genotype ARR/ARR.
Nå ja og så skal de have 3 leddet stamtavle.
Faktisk har jeg selv sat over halvdelen af min besætning til salg i Spanien nu, da jeg er nødt til at
skære markant ned for en tid. Så hvis du står og mangler får med unik afstamning fra både UK,
Tyskland, Holland, New Zealand og Danmark skal du være hurtig.
Ulveangreb har nu også ramt suffolk. Det er et forfærdeligt syn, der møder en, når man ser sit dyr
ligge der og være flænset op. Desuden er resten at flokken voldsomt påvirket i lang tid efter og
enkelte dyr bliver ved at være så frygtsomme, at det kan blive nødvendigt at aflive dem. Sker
angrebet mens dyrene er drægtige kan det både give aborter ca en uge efter angrebet eller
dødfødsler på det tidspunkt hvor de normalt skulle læmme. Her vil lammene have en størrelse som
svarende til det tidspunkt hvor ulven var der. Så et er at man måske får erstatning for det dyr, der
blev dræbt, men hvad med alle de andre problemer angrebet også var skyld i? Nu har vi jo faktisk
også dyrene, fordi vi holder af dem og så kan det være svært at acceptere at noget udefra skal
komme og ødelægge det for os.
2017 var på mange måder et specielt år. Der kom ikke mange sammenhængende dage med tørvejr
og det gjorde, at indvoldsparasitterne stortrivedes. Rigtigt mange besætninger kom bagud i forhold
til ormetrykket og måtte behandle flere gange end normalt mod ormeinfektioner især ved
lammene. Et godt råd må herfra være at få undersøgt gødningsprøver fra fårene (især de unge)
her, mens i har dem på stald. Er der problemer kan i nå at få gjort noget ved det, inden i lukker
dem på græs i foråret og risikerer at lave et stort smittetryk fra starten. Stærkt befængte
græsmarker fra sidste år kan der med fordel tages slæt på inden i bruger dem til afgræsning. Så er
der i hvert fald ingen parasitter, der har overlevet her. Har i ikke mulighed for det, kan du evt vente
3 uger mere, end hvad du ellers havde tænkt dig, med at lukke ud. Så vil der være en
udtyndingseffekt ved at græsset er blevet det længere. At lade andre dyr afgræsse de smittede
folde først kan også hjælpe på at få smittetrykket ned.
Som det ses af referatet fra vores generalforsamling i januar er Preben Jakobsen blevet nyt medlem
af bestyrelsen. Hjerteligt velkommen til dig!
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Referat af generalforsamlingen i Dansk Suffolk den 28.
januar 2018 på Gl Blærevej 67, 9600 Aars
1. Valg af dirigent, Preben valgt. Referent Anne Nymand

2. Formandens beretning

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Arrangementer i det forløbne år:
Nyhedsbreve i jan og maj
Hjemmesiden hvor Jens Lauesen er ved at lave opdatering
Fårets dag påskelørdag
Fåretur til Frankrig i maj (fokus på import af suffolk sæd)
Møde med racerne 2 gange ila 2017
Dyrskuer, opfordring til at fortsætte med at vise vores race frem
Landsskuet, hvor vi efter beslutning ved sidste generalforsamling nu har to
ærespræmier til Suffolk. En til bedste suffolk og en til bedste suffolk af modsatte køn.
Suffolkdag i september hos Berit og Casper Jensen
Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
Regnskabet gennemgået og godkendt
Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
Valg til bestyrelse, på valg er Torben Eg Østergård, hvor Sirid Kaatmann har været indtrådt
som suppleant siden sommer.
Preben Jakobsen valgt
Valg af revisor, Asger Jacobsen og suppleant, Sirid Kaatmann
Genvalg
Fastsættelse af næste års kontingent
Kontingentet nedsættes med 50 kr
Eventuelt
Her blev diskuteret indstilling til udvalgene i Dansk Fåreavl
Sundhedsudvalg: Winnie, Anne og Bjarne

Dansk Suffolk

Avlsudvalg: Morten Jakobsen
Udstillingsudvalg: Rasmus Loth og Brian Lundgård

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
i Landsforeningen Dansk Fåreavl
Lørdag den 21. april 2018
På Bygholm Landbrugsskole, Hattingvej 49, Horsens
Program:
11:00 Foredrag med efterfølgende debat om den aktuelle ulvesituation i
Danmark ved Erik Poulsen
12.00 Frokost (husk tilmelding)
13:00 Generalforsamling i Dansk Fåreavl
Dagsorden ifølge vedtægterne:
a) Valg af dirigent og stemmetællere
b) Beretning fra landsledelse og eventuelle udvalg
c) Godkendelse af revideret regnskab og budget for næste år,
herunder fastsættelse af kontingent.
d) Valg
1. Til bestyrelsen
3. Revisor
e) Behandling af indkomne forslag
f) Eventuelt
Deltagelse i frokosten kræver tilmelding til faareavl@sheep.dk senest
15.04.2018.
Beløbet bedes indbetalt på foreningens konto i Arbejdernes Landsbank.
Reg. nr.: 5358
Kontonr.: 0244813.
Oplys venligst opkrævningsnr. og medlemsnummer i forbindelse med betalingen.
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Fårets Dag 2018.
Har du lyst til at være besøgsvært ??
Fårets Dag er som altid Påskelørdag der falder den 31. marts 2018.
Fårets Dag er et særdeles værdifuldt element i markedsføringen af såvel produkter fra får, som af
fåreavl som produktionsgren. Derfor håber bestyrelsen at rigtig mange af jer har lyst til at slå jeres
stalddøre op for publikum den dag.
Det kræver lidt arbejde, men arbejdet er så rigeligt umagen værd.
Omkring det praktiske kan vi sige følgende:
•

Du melder dig som besøgsvært ved at sende en mail til faareavl@sheep.dk .I mailen skal du give en
kort (5-10 linjer) præsentation af besætningen og ekstra aktiviteter du måtte have planlagt.

•

Du træffer aftaler omkring de praktiske arrangementer du planlægger. Det kan være klipning af får,
hyrdehunde, smagsprøver, behandling af uld mv. mv.
Husk reglerne omkring hygiejne i forbindelse med smagsprøver etc.

•

Dansk Fåreavl udsender samlet pressemeddelelse til de landsdækkende medier. Heri indgår alle
jeres præsentationer.

•

Du skal selv sørge for lokal markedsføring. Disse er normalt gratis og er forbløffende effektive til at
trække besøgende til. Det kan være lokal:

•

o

TV

o

radio

o

aviser som lokal ”aktivitet” (normalt gratis) eller som egentlig annonce (ikke gratis)

o

opslagstavler i lokale butikker

o

elektroniske opslagstavler fra kommuner, byer eller handelsstandsforeninger.

Og, sidst men ikke mindst !!! - du skal sørge for at din stald ser præsentabel ud på dagen.
Publikum kan groft sagt opdeles i 3 grupper:
o

andre fåreavlere, som eftersøger inspiration og erfaringsudveksling
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o

fåreavlere ”på vej”, det vil sige folk som planlægger eller lige har etableret en besætning. De
søger råd, vejledning og inspiration til fx staldindretning eller hvordan det praktiske arbejde
organiseres.

o

”byboere” som typisk kommer med børn eller børnebørn. De kommer for at se søde lam og
gerne lam som børnene kan komme tæt på.

Hvis du er fristet og vil være med til at markedsføre vores får, så skal du tilmelde dig senest 14.
februar 2018, hvis du vil være med i den fælles, landsdækkende markedsføring.

